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 جرگه یشطرنج ولس ۀتخت بر
 

 !است چیحساِب ه ملت در ۀادیو حکومت پ

 

گونه  هر زیرزند که  یداد م یه زیحکومت ن و خوانند یملت م ۀرا خان خود ۀصاحبان خان لیگزاف وک الف و هنگام

 یمردم است، اما وقت خدمتگار طیشرا هر دیآ یعمل م میدانبه اصطالح 

ممسک  کاذب و عاشقدو همانند همان  یبرا الف صد گز را رکه د

عمل از  در یول کند یمعشوق پاره م شیپا گذرد و یمتر تکه هم نم کی

 دانیم لغزد و یم چیعشق به ه ۀجاد در  عشق را زنده رها نموده پا به فرار

 . گذارد یم
 

 جمهور و سیرئ یکه خود حت النیوک یبرا خواستند یرا م یاجرائ یسرئ

متهم کنند خود به خاطِر  یمل انتیخ ه ب نهیکاب ییدر معرف ریتأخ تعلل و

 اندیم یزمستان ییبه اصطالح رخصت چهل و یبرا و رها کردند دهرا زن

اصل ملت را  در پنج روز حکومت و یأر رفتند تا از ساختند و فیبالتکل

 بروند و رانیاعتماد دادن به نامزد وز بپردازند.  نیا مهمتر از یبه کار

مردم  ردند وک یکم م یرخصت نیا  مگر ممکن نبود که فقط پنج روز از

  آوردند؟  یم رونیب ریهفده وز یپهلو از زیرا ن شیتشو یها خار و دادند ینجات م یفیتکل را از بال

ا ر نهیکاب و دادند یرا به مردم م یزمستان ییپنج روز رخصت چهل و فقط پنج روز از و کردند یکار را م نیاگر ا

ر ماند؟ اگ یپاداش م یمردم ب روزه نزد پنج ثاریا نیا آمد؟ و یم نیرفتند آسمان بر زم یخود م گماشته به دنبال کار

 رفتند؟گ یبرابر م المال دو تیب ۀسیرا از ک خود شممکن نبود که پنج روز معا ایآ نداشتند را ثاریا نیا ۀگرد النیوک

 بود.  یکاف اریبس یشان فُرصت دست ریز کنان کار با وزارت خانه ها و رانیوز شدنآشنا  یآخر چهل روز برا

ماکوالت دادن  معاش و ستانسرپر و رانیبه نامزد وز باطل گذاشتن و را عاطل و وزارت خانه ها گرید چهل روز

 شود.  یخرج م جهت یاست که ب یپول
 

 خود نبود یبه جد   و دپندادن یگلو م رگ نیا تر از تیاهم یب اریبس  موارد جمهور که در سیجناب رئ دانم یمن نم

وز از پنج ر دنینکرد که با چشم پوش یشان حال یبرا نزد و غیچ النیمورد کجا بود که بر سِر وک نیا در نازد؛ یم

 شیدولت قرار دارد معنا ۀسه قو رأس هر جمهور در سیآخر اگر رئ نجات بدهند؟ یاز بحران کنون کشور را یخصتر
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 2از 2

 برابر ورا د النیوک روزپنج  نیا توانست یطور که گفتم م همان قرار دارد و زین هینیتقن ۀرأس قو شود که در یم نیا

 معاش بدهد. 
 

جمهور  سیرئ هنکیا مگر ستیتحمل ن لقاب ایدن یجا چیدر ه انستانتنبلتون افغ یغم باش بودن به استثنا یگونه ب نیا

اعتماد  یأرا به خاطر ر النیوک ناف آمد بکنند و رصت داده باشد که در خفا با هم جورف ءوکال و ءشخصاً به وزرا

 . ندیمطلوب چرب نما طوربه  خوب و
 

 هیقاب ساعت رادو هد کی کی النیوک یبود که برا رفتهیپذ جمهور سیرئ از آن داشت که جناب تیآوازه ها حکا

ً یتلو خواست یاست که م نیا شیآوازه ها راست باشد معنا نیاگر ا بدهد.  اریصاحبان بفهماند که وقت بس لیوک یبرا حا

 یمرا ن حاتیگونه تلو نیا یبدبختانه معنا النیاما وک به بادش بدهند هودهیکه ب ستیکاه سِر خرمن ن ارزش دارد و

 ادیز اریبس صاحبان چهل روز وقت لیکه او وک زد یرا م خود ۀجانان یها غیاز همان چ یکی شانبر سِر  دیبا و دانند

 توان کرد؟  یرا تحمل کنم. اما چه م ینگیکاب یتوانم چهل روز ب یمن نم است و
 

ا ر رانیوز گزینش سه ماه کار یاجرائ سیرئ جمهور و سیرئ یوقت "ردیگ ی:" خربوزه از خربوزه رنگ مندیگو یم

  دارند. حق زین النیاندازند چهل روزک را که وک یم ریأخبه ت
 

 برمنگهم نگارگر 2015 یجنور 29االبصار. یاول ایفاعتبروا 

 

 

 

 


