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  شنبِ قرارداد ستراتژيک روباه با دُ 

  ــــــــنزی از طگنشِ  با

 .منعکس ميسازند ضرب المثلھارا از طريق توده ھای مردم خود  دانش و بينش معال لِ حَ ملل و نِ 

نيز  جانو بلمردم کا .فرھنگ عوام اند ثلآئينۀ قدنما و مم از ھمه اولتر مثالضرب ا0مثلھا و پس 

فرط و ، مراد از به کار ميبريمرا  "وياگ" و" رسا"وقتی کلمۀ . رساگويا و سخت دارند، امثالی 

نحوۀ ھلوی چند ــ در پچون ترکيبات دری در اين وزن  است؛ "گفتن"و " دنرسي" عملِ در  افراط

از طريق که  صيغتیيعنی  "رسا"پس . را ميرسانند "صيغۀ مبالغۀ عربی"مفھوم ترکيب ديگر ــ 

  ."گوينده اندازه بی"يعنی  "وياگ" ھمين قسم و. دبرسبطرف مقابل و بالتمام  کمال حد در رادمآن 

ه و کِ ، که ورد زبان ساخته اندکابل از زمانه ھای بسيار قديم مثلی را و سخن سنج مردم سنخندان 

  :مثل گويداين . است گرديده عام و خاصه و مِ 

  »"نبمدُ ":گفتند شاھدت کو، گفت  ره روبا «

  ")دنبم: "فتروباه را گفتند شاھدت کو؛ گ(

  .در  بين تمام حيوانات به فتنه گری و حيله و نيرنگ مشھور استروباه زبان و فرھنگ ما در 

 یاستاد اجـّل سعد هه بی تمييزی مثال ميزنند؛ چنان کرا ب "خر"ھوشياری و  را به "روباه"

  :شيرازی فرمود
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  خر ارچه بی تمييز استبيچاره 

  بار ھميبرد عزيز استون ـــــچ

  . ميدھدرا برايش  "روباه"در زبان المانی ھم وقتی کسی از ھشياری شخصی حکايت کند، مثال  

   :م؛ اما در ابتداء جويبھره مي پسان زين مثلا

ُ گو سُ  انسگروزی نيست که از زمانی که افغانستان در اشغال قوای ناتو درآمده است،   انرـ

شان در  زرخريدِ دولت  هبدون اط\ع قبلی و بدون اينک ند؛ البتهيبديدن مستعمرۀ خود نياغرب 

وقتاً فوقتاً وارد لک ناتو احکومات مم ورگانھایو ا کته سران. کابل در جريان گذاشته شده باشد

در مستقر خود  یجھت بازديد قوا چون تيار است؛کام\ً ھم بھانۀ شان . شوندافغانستان مي

و چون جھت بازديد قطعات خود تشريف می آورند، ضرورت ندارند که  !!!می آيندافغانستان 

  .ندرا در جريان بگذار "حکومت افغانستان"اصط\ح ب مقامات

به قوۀ شيرازی حافظ خواجه حضرت  ؟؟؟کس اجازه بگيردچرا در خانۀ خود که ميگويم  امامن 

د رمودر قرن بيست و يکم چنين کاری  زمان و در عنفوانالخردريافته بود که در آخود و0يت 

برای  پيش از پيش انشاد فرموده وت معروف خود را ابياازينرو و . ی افتدمصادق افغانستان 

  :چنين روزی آماده کرد که

  ستتُ  شيانۀمن آ  چشمِ  رِ ــــــــــمنظ  رواقِ 

  ستآ، که خانه خانۀ تُ  رودــــــف کرم نما و

  کار تو خود چه لعبتی ای شھسوار شيرين

  رام تازيانۀ تست  ،کَل و فَ ـــــکه توسنی چ

  شعبده باز من که بلغزد سپھرِ   ایــــچه ج

  ه در انبانۀ بھانۀ تستــــــــــک ل ـيَ ازين حِ 

  : ؛ يعنی

  !اوبامابارک ای 

  !!!قدم رنجه فرما موده،طف نل، پس توست پدر پدرخانۀ  ام تخم چشمچشم و حتی کاسۀ 

  !بارک اوباماای 

  !!!ندنل کرده نميتواـُـلچُ  پيشت ھم يانملکوتحتی  ، کهاستی با انضباطقدر اين تو

  !وباماابارک ای 
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 ھم پيشش ضايشحضرت موسی با يد بي، که ددار در چنتهرنگ را نيو چال اينقدر  شما جناب

  !!!ميگويد "ا پشت دستآمنّ "تسليم است و 

اقامت ھفت ساعته در مدت . ن کرددديدر قلب آسيا خود  مستعمرۀ ازبارک اوباما روز سه شنبه 

خود را  "امريکائی"شروع گرديد، اوباما ھموطنان بگرام  لشکرگاهِ  دربا پياده شدن که  ای

غ\م حلقه با را  ديکته شده قراردادآن  سپس .ميخواست بگويد، گفترا و آنچه  ساختهمخاطب 

ال مايشای افغانستان فعّ ھم را رسماً و قانوناً  تازونیا تاامضاء کرد،  "حامد کرزی" خود بگوش

  !!!سازدب

  :ه تلفونی باھم گپ ميزديم، فرمودکدوستی 

  »!!!امريکا با خود قرارداد بست« 

  :؛ نه خير ميگويممگر من  

  »!!!نب خود بسته کرددُ  کتیرا ستراتژيک قرارداد  هروبا« 

 .تير ميکنمرا با0 جھت استشھاد ھمان مثل کابلی و  

   


