


Her şey uzun zaman önce uzak bir galakside bulunan minik 
bir gezegenin, minik bir ülkesinin, minik bir kasabasındaki 
minik bir çiftlikte hayvanların sömürülmeye karşı ayakla-

narak çiftliği ele geçirmesiyle başladı.

Ayaklanmaya liderlik eden iki domuzdu. Başarılı olan isyan-
dan sonra domuzlardan biri olan Napolyon diğerini

hain ilan ederek tek başına lider oldu.

“Bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir”
söylemiyle liderliğini pekiştiren Napolyon, ayaklandığı tür 

olan insan denilen varlıkların yine daha eşit olan bazılarıyla 
anlaşarak önce kasabayı, sonra ülkeyi ve en sonunda geze-

geni ele geçirdi. Yüz yıl içinde bütün kaynakları tüketip, 
ürettikleri çöplerle, saldıkları gazlarla gezegeni yaşanmaz 

hale getirince, eşit olmayan ve işlerine yaramayan bazı diğer 
hayvanları ve insan türünü geride bırakarak bir başka 

gezegene yerleştiler. Sonra oradaki kaynakları da tüketerek 
yeni bir gezegene geçtiler ve aynı şeyi tekrar tekrar yaparak 

galaksiyi dolaşmaya başladılar.

Bu seyahatlerde daha az eşit olanları da yanlarında 
götürüyorlardı. Çünkü her ne kadar teknolojik olarak 

ilerleseler de işlerini yaptıracak bir pigoletarya’ya 
ihtiyaçları her zaman vardı. Ayrıca liderleri Napolyon’un 

dediği gibi, “Alt sınıf olmadan üst sınıf olmaz!”

Fakat geçen zamana, kurulan yeni gezegenlere, geride 
bırakılan türlere rağmen Pigya’nın üstünde bir heyula 

dolaşıyordu ve bütün güçleri bu tehlikeye karşı birleşmişti. 
Bu yüzden meclis tarafından kendisine “Bilgelik mertebesi” 

verilen Napolyon, barışı ve huzuru korumak için her 
konuşmasında ısrarla vurguluyordu:

“Barış savaştır ve cahillik güçtür!”

Tabii en önemlisi bu heyulanın etkisi altında kalma eğilimi 
fıtratlarından dolayı içlerinde olan alt sınıfın, yani pigole-
tarya’nın sürekli denetim altında tutulması ve kafalarında 
her an oluşma ihtimali bulunan düzen bozucu soru işaret-

lerinin daha doğmadan engellenmesi gerekiyordu.

Ve bu, pusuda bekleyen karanlık güçlere karşı asla
bitmeyecek olan bir mücadeleydi.
..................................................................

Bütün bunları geçtiğimiz sene, milyonlarca ışık yılı uzaklık-
tan gezegenimize ulaşan ve alıcılarımızın kaydetmeye 

başladığı televizyon yayınlarına bakarak öğrendik.

İzliyoruz...

Cesur Yeni Pigya tv

KAPAK PORTRESİ

Müteahhit, sanayici, iş domuzu ve 
filozof

Pigger Von Fork

Aydınlanmanın ve ilerlemenin 
öncülerindendir. Pigoletarya 

kamplarını kurarak alt sınıfın hem 
daha fazla çalışmasını hem de 
toplumdan yalıtılarak görüntü 

kirliliği oluşturmasını engelleyerek 
toplumun ve mekanların soylu-

laştırılması adına büyük adımlar 
atılmasını sağlamıştır.

Üst sınıf ilkelerinin yeniden belir-
leyip uygulamaya konulmasına ön 

ayak olarak üst sınıf hak savunucu-
luğunun önde gelen ismi olmuştur. 
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