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 دپلوم انجنير خليل هللا معروفی 

   ٢٠١٣ جون ٢٠  برلين ــ      

  
  

!!!اوباما سِر مرکله کل کد  
!!!)کرداوباما سر مرکل را کل (  

 طنـــــــــنـز کابلی

 بانم، مگم عبارت باال در فکرم گذشت "انتقام اوباما از مرکِل سرکل"اصالً ميخواستم عنوان را 

: گويند که.  بعد از شروحی که می آيندتوجيه ھردو عنوان را ميگذارم به. و تخت در دلم نشست

  و. ميکاريم ھمان را درو ميکنيم يعنی که آنچه؟؟ يعنی چه؟؟؟؛"دنيا، داِر داد و گرفت است"

چون کسی در حق آدميزاده ای .  است"درو کردن ِکشته" ھم در واقع نوعی از "انتقام گرفتن"

و . ظلمی و ناروائی را روا دارد، منتظر بماند که مظلوم انتقام خود را از ظالم حتماً گرفتنی ست

پيش چنين فارمولبندی ھمين مطلب را حضرت شيخ اّجل سعدی شيرازی در ھشت صد سال 

  :کرد

  دوران بقاء چو باد صحـــــــرا بگذشت       تلخی و خوشی و زشت و زيبا بگذشت

    او بماند و بر ما بگذشت ستم بر ما کرد       بر گــــــردنپنداشت  ستمگـــــر که 

و  در گذر است؛ و تلخی ءدوران حيات و زندگانی محدود و کوتاه است و بمانند باد صحرا

مگر ستمگر که ستم بر ما کرده، بداند و آگاه . خوشی و زشت و زيبا ھم ھمين قسم درگذر است

 آنچه ھرگز نميگذرد، پاداش ھمان جور و جفا و ظلم ز سر ما ميگذرد، وباشد، که اثرات ظلمش ا

و ستمی ست که بر ما کرده است، که ھميشه بر گردن ظالم و ستمگر و جفاپيشه ميماند؛ يعنی تا 

و سعدی صاْيب اين جزاء را به آخرت . قتی که ستمگر جزای ظلم و جور و جفای خود را ببيندو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

تا او وخت کی "حوالت ميکند و به دادگاه نھائی، که نميدانيم تا آن وقت زنده استيم يا مرده؛ يعنی 

  !!!"زنده و کی مورده و ياهللا و يا نصيب

ته شود و مردم ُمبارز و ُمجاِھد جھان ثابت ساخته حق، و بايد گرف هاما انتقام حق است و کامالً ب

  !!!اند، که خود ميتوانند انتقام خود را بگيرند، ولو از کام نھنگ و شير و پلنگ باشد

  چرا اين ھمه مقدمه را چيدم؟؟؟

حيث کانديدای رياست جمھوری اضالع متحده به ه حدوداً پنج سال پيش وقتی بارک اوباما ب

 Brandenburger(ود که صدای خود را از دروازۀ مشھور برندنبورگبرلين آمد، آرزو کرده ب

Tor  (مگر انگال مرکل ــ صدر اعظم آن زمان و حالنگۀ المان ــ به بھانۀ اينکه از . بيرون بکشد

ھمور حق دارند، استفاده کنند، اين اجازه  فقط زمامداران و رؤسای جُ "براندنبورگر تور"تربيون 

و اوباما که ازين بابت سخت برآشفته شده بود، دم نقد درد خود را به قراری . را به اوباما نداد

خورد و منتظر ماند، تا از مرکِل سرکِل انتقام گيرد؛ يعنی که سر زنکه ره کل ُکنَد؛ البته با تيغ 

 و آن ھم با تيغ ُکنِد سر، يعنی بدون تر کردنکل کردِن ک خشو ميدانيد !!! ُکْند و بدون تر کردن

  !!!، چه بالئی ست که بر سر کس نازل ميشود"لعنت" نالتزنگزدۀ پدر

 را خود تعيين "دروازۀ برندنبورگ"  که اوباما در برلين است، تربيونِ ٢٠١٣امروز نزدھم جون 

ً زور " ندارهزور قالب"ميگن !!! ولت المان ھرگز اجازت نخواستکرد و از دولت و مَ  ؛ واقعا

رکل را خيال پشم ھم نميکند، برايش اين اجازت را ميدھد، اين بی قالب امريکا که سرکل و مَ 

  :اجازت را ميدھم که بگويد

  !!!"تام ده کمرت خوب ميکنم، نر واری، شير واری ميکنم، زورِ "

 نفر را خود ۴١٠٠.  او اين بار خود مھمانان را برميگزيند و منتظر مرکل و حکومتش نميشود

انتخاب کرده است و خود تعيين کرده است که کدام اشخاص در زمرۀ سامعان و چکچکيان 

  :اين انتقام اوباما از مرکل ھمان ضرب المثل کابلی را به ياد ميدھد که!!! دنباش

  !!!" بدمذب ميته،جواب بی پيره"

  !!!)جواب بی پير را بدمذھب ميدھد(

ونھای المان اصل قضيه را ھرگز بزبان نياورده و يد و تلويزو عجب است که مطبوعات و جرائ

  : و اين را گويند!!! از الم تا کام صدای شان نميبرايد، مثلی که ھمگی ُسرمه قورت کرده باشند

  "!!!!!!!مطبوعات آزاد"

  :بعد از شرح ماجرای انتقام بی پير از بدمذھب، اينک عنوانھا را اندک شرح ميدھم
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مورچه پی کم ميکردند موی سر خود را ا مردان سر خود را کل ميکردند و يا در قديم در ملک م

.  ميناميدند"سياھسر"از ھمينجا ايشان را . و کسانی که در اجتماع سر شان سياه بود، زنھا بودند

در حاالت فوق العاده   که فقط سخت سنگين در چنين اوضاعی توبيخی بود "کل کردِن سِر زن"

ً ازين ھم پيشتر رفته و بينی .  صورت ميگرفتعظيم جرمھای بسيار استثنائی و ارتکاب بعضا

اين کار آن .  از ھمين حالت برخاسته است"بينی بريده"زن مظلوم را ھم ميبريدند، که اصطالح 

 برای " بينی بريدهسرکلِ " و يا "سرکل" زشت و تکاندھنده بود که حتی گرفتن نام مقدر نزد مرد

شاعری نازکخيال در وصف جانان خود، از ھمينجا . يم شمرده ميشدزن، توھين و نفرينی عظ

  :توبيخ ميکندچنين مھتاب را 

  مھتاب به پيش ُرَخت ای نور دو ديده

  ــوش بريده ينی پُُچِق گـ، بيک سرکلِ 

آن زن را جزائی سخت سنگين داد "، يعنی که "سر فالنی را کل کد"زنان کابلی وقتی گويند که 

 "خانم مرکِل المانی" سِر ،"اوبامای امريکائی"؛ مثلی که حاال "ساختش و رسوای عام و خاص

    !!!!!!! کل کرد"بی تُف"را 

 


