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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political Satire طـــنز سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١١ فبروری ٢١برلين ــ 
  
  
  
  

  !!! هم دوتا کرد"  افريقاشاهنشاِه"
  

  طـــنزِ  گـريــز گـريــز  
  

  : ــ در بارۀ خود به تکرار گفته استاين دکتاتور بی معنی و مجسمۀ کبر و ريا بار نوشتند که معمر القذافی ــ بار
  

  من شاه شاهان افريقا، «                              
   عرب رهبر رهبران                                            

  ". استممؤمنين جهان اسالم                             و امير ال
  

ش را از دل و مينگرد، طمطراق "سبزنما" اين خودکامۀ "اعمالنامۀ" و چهرۀ مسخ شده و آدم وقتی طرف قوارۀ ُپنديده 
  !!!!جان و بلکه با صد دل و جان قبول ميکند

  
يبوتی و مراکش و ليبيا  تا جبعد از قيامهای موفق تونس و مصر، که دامنه اش حاال از اردن و سوريه و يمن و بحرين

  و ايران و حتی عربستان سعودی کشيده شده است، ديده ميشود که واقعًا
   

  !!!از نسيمی دفتر ايام برهم خورده است
  

 باور نميکرد، که خودسوزی يک جوان محروم و مظلوم تونسی "احد من الناس"هيچ کس و به اصطالح ماليان 
. بنشاندنرم  به خاکستر از بستر گرم ه را سراپا بسوزد و خودکامگان را آتشی را برفروزد، که خرمن استبداد منطق

 شمال "ستبدادزدۀا"رويدادها در حال قوام و تکوين است و روزی نيست، که اين آتش از گوشۀ ديگری از منطقۀ 
  .نکشدزبانه ، افريقا و شرق ميانه

  
  :چه خوش فرموده اند بزرگان که 

  

  ».ست"ببر کاغذی"امپرياليزم « 
  

" ببر " است، اما در نهاد و کنِه خود"ببر" است مگر ببری که از کاغذ ساخته شده است؛ در ظاهر "ببر"يعنی که  
  !!!!!!!!!!و از چنين ببری نبايد ترسيد. نيست

  را ترجمانان ايرانی از زبانهای اروپائی باللفظ ترجمه کرده اند، چون در آن زبانها مثًال به شکل"ببر کاغذی"ترکيب 
Papiertiger) در المانی (Paper Tiger) و من ميگويم که . و غيره وجود دارد) در انگليسی:  

اما اين ترکيب نه . ترکيبيست بامفهوم، که با فرهنگ آن زبان سازگار است" ببر کاغذی"در زبان اصلی اين وجيزه، 
 اين ترکيب با زبان دری و فارسی هم هرگز همنوائی !!!زبانهای فرنگیبا فرهنگ اروپائی سازگار است و نه با 
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پالوان "و " شير برفی"و " شير رايت"و " شير بالش"و " شير قالين"داريم و " شير علم"چون ما مردم !!! ندارد
برای اثبات اين !!!! داشته باشيم" شير کاغذی"و " ببر کاغذی" و امثالهم، نه اينکه "بت برنجی"و ) پهلوان پنبه"(پنبه

مدعا از کالم بزرگان مثال ميزنم، چون کالم بزرگان متقدم به حيث يکی از معايير درستگوئی و درستنويسی در 
  :زبان ما قبول گرديده است
  : فرمودموالنای رومیخداوندگار بلخ، حضرت 

  

  ما هـمه شيران ولی شير علم
  همه مان از باد باشد دم به دم

  
و حملۀ چنين شيری . رسم شده است" بيرق"، يعنی شيری که روی "شير علم"هستيم، منتها " شير"يعنی که ما همه 

است، چون وقتی باد بيرق را به اهتزاز درآورد، چنان معلوم ميشود، که گويا آن شير نقش بسته روی " باد"هم از 
  . ما حمله کرده ميرود بيرق، به طرِف

  
  :بزرگ ديگری فرمود

  بوريا فرش من و فرش توانگــــر قالين
  شير قالين دگر و شير نيستان دگر است

  
  !!!!!!!بلی؛ شيری که در روی قالين نقش بسته است، کی باشد چون شيری که در نيستان خفته است

جهان عرب، که در واقع " شيران برفی"شير علم و پهلوان پنبۀ امپرياليزم را بجايش ميگذاريم و ميرويم به سراغ 
  .  استکبار جهان بوده انددستيار همه 

  
بشار االسد و علی صالح و شاه اردن و . بن علی گريخت، مبارک گريخت، قذافی گريخت يا که در آستانۀ گريز است

و اگر نگريزند، سرنوشت . دکتاتوران ايران و الجزائر و سگ و سگورهای ديگر هم به زودی زود خواهند گريخت
  .واهد بود ــ دکتاتور رومانيه ــ در انتظارشان خ"نيکوالی چايسسکو"
  

  :يکبار ديگر بچشم سر ميبينم که 
  

  !!!!زور مردم، قهر خداست
  

وقتی مردم برخيزند و دست بدست هم دهند، ديگر هيچ نيروئی و هيچ قدرتی را، ولو هر قدر بزرگ 
  :و قوی هم جلوه کنند،  يارای ايستادگی نميماند، چه رسد به 

  

  شيران برفی و                       
   علم و                               شيران        

  شيران قالين و               
                                               !!!!...!!!!!! 

  


