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 Satire  طنـــــز

    
  "انتشارات باميان" ــ متصدی عارف گذرگاه

  ٢٠٠٩ سپتامبر ٣ ، ليموژ ــ فرانسه
  

  

  ».توصيف شد' پرتنش'ديدار اخير هولبروک با کرزی  «
  

فرستادۀ خاص اتازونی در امور افغانستان و پاکستان، مالقاتی با حامد " هولبروك"آه در خبرها آمده است 
 نشان عکس العملی از خود ،گويند که آقای کرزی با عصبانيت شديد داشت و ،رئيس جمهور افغانستان، آرزی 

  .داد

  :اين خبر مرا به ياد فکاهيی انداخت و آن چنين است

  :زگار روايت آنند آه راويان اخبار و رمز آگاهان رو« 

پادشاه "را  آن بودي آه او در زمانه هائي نچندان دور در سرزمين سرانديپ، جنگلي بود آه شيري شرزه در
  . گفتندي و حكم راندي و حيوانات ديگر اطاعت آردندي"جنگل

منم پادشاه : را ترسانيدي آهامـّا شير همچنان غريدي و حيوانات جنگل . فصل پيري رسيد و شير سالخورده گشت
  .  در عين حال، گوزيديجنگل و

  : گفت شير آمد و زمين خدمت بوسه آرده روباه آه در حضور، سمت مشاوريت داشت، نزد

  .مرا عفو نمايند آه گستاخي ميكنم ! احضرت سلطان را عمر دراز باد

. وقوف آامل داشته باشمو رموز  امور بهتر مشاورت آرده باشم، بايست ازبخاطر اينکه من مشاور شما هستم و 
  . تا رمزي را بپرسم،ازين رو بر من واجب است

  . آه جان تو در امان است،بپرس و واهمه نداشته باش: شير گفت

  :روباه با ترس و لرز باز زمين خدمت بوسه داد و چنين عرض آرد 

  !اي حضرت سلطان

  وقتي مي غري، چرا مي گوزي؟ : به من برگو آه

  :ا زينهار تا آسي از آن آگاه نشود و رمز پوشيده ماند آه تنها بتو توانم گفت، امـّ،رازيست پوشيدهاين : ت شير گف

امـّا گوزيدنم از سبب ترسيست  از ديگران،  . پادشاِه جنگل من هستم: رم تا به حيوانات معلوم باشد آهـغمن مي« 
    »».ر افتاده ندانند آه من پيرم و از آا،تا دشمنان آه در آمين اند

  

 

  

 


