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  ھيواد وال کابلی 

٢۵.١٢.٠٩  

  

  يونان قديم با شرايط امروز» ايساپ«افسانه هاي 

  مطابقت داشته مي توانند

  

باگذشت بيش ازدوھزارسال، .  باستان می زيستبرده ای بود که در اواسط قرن ششم پيش ازميالد دريونان» ايساپ«

صالبت و منطق حکايات وی ، دست نخورده مانده ، نه تنھا به دروس اخالقی دلنشين مبدل گرديده اند بلکه ھنوزھم 

گرگ «و » سگ موذی«: ازآن جمله اند دو افسانۀ وی. آن ھا را ميتوان با شرايط و اوضاع حاکم برجھان انطباق داد

  .ززبان انگليسی به زبان دری ترجمه نموده و آنھارا به دو مورد ازرويدادھای جاری انطباق داده امکه ا» و شير

  

  ھيوادوال کابلی

  

  

  

  سگ موذي

سگ موذيی بود که برھرکس می جفيد و بدون کدام تحريکی ازجانب مردم ، آنھا را دندان می گرفت و باعث اذيت 

به ھمين دليل ، صاحبش زنگی رابه گردن وی آويخت تا مردم . مدندزياد به آنھائی بود که به منزل صاحبش می آ

سگ از داشتن آن زنگ آويخته به گردنش خيلی مباھات . موقع مراجعه به منزل وی ، ازموجوديت سگش آگاه باشند

  . می کرد و با خودنمائی به ھرطرف گام برمی داشت و ازصدای زنگ ، رضايت تام به وی دست می داد
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آيا . ھرقدرکمترخودنمائی کنی بھترخواھدبود! دوست من« : صحنه ، سگ پيری نزد وی آمده و گفتبا ديدن آن 

ًواقعا فکرميکنی که اين زنگ به عنوان پاداش کدام لياقت ياشايستگی به تو داده شده است؟ خالف آن، بايد بدانی که 

  .»اين زنگ نشان بدنامی توست 

  

  وی» نوبل«و جايزۀ صلح » اوباما« بارک :انطباق با شرايط روز

  

  

  گرگ و شير

ًيک گرگ بره ای را از بين رمه دزديده و می دويد تا آن را درجای امنی دريده و به آرامی بخورد که دفعتا با شيری 

گرگ جرأت نکرد دربرابرشيرمقاومت کند ولی ھمينکه شير به . ًروبروشد که آنا صيدش را از وی قاپيده و گريخت

اين عمل تونھايت غيرعادالنه است که آنچه را به من تعلق دارد ، اينگونه ازمن « :  کافی دورشد ، به شيرگفتحد

مگرشايد ... دراين جای شک نيست که آن صيد مال تو بود« : شيرخنديد و با آوازبلند درجواب گفت. »می ربائی

  »چطور؟... تحفۀ کدام دوستی بوده

  

ه ای که گذشت ، روابط دپلوماتيک ميان دوکشور ھمسايه ـ سويس و فرانسه ـ به تشنج  درھفت:با شرايط روزانطباق 

که سال گذشته يک » .سی. بی.  ِاس. بانک  ِاچ« بيشترگرائيد زيرا کارمند سابق يکی از بانک ھای خصوصی ژنيو 

ترس حکومت فرانسه فھرست الکترونيکی دھھا ھزارنام را دزديده و با خود به فرانسه برده بود ، آنرا در دس

فھرست مذکورحاوی نام ھای مشتريان فرانسوی بانک متذکره است که به طورغيرقانونی و برای گريز . گذاشت

  . ازماليه درکشورشان ، صدھا مليون يورو سرمايه ھای خودرا درآن بانک درسويس پنھان نموده اند

دولت سويس . آنھا به جريمه ھای ھنگفت کارگرفتًدولت فرانسه اخيرا ازآن فھرست برای پيگرد متخلفين و تھديد 

ازآن بابت به خشم آمده و استفاده ازآن فھرست دزدی را توسط فرانسه عملی غيرقانونی دانسته و آن فھرست را که 

  . سويس است ، فقط حق خود می داند» اسراربانکی«از 

  . ی اند»کوچک« بره ھا ھم  دزدھای ی وجود ندارد ؛ خودبره ا» افسانه«موش نمود که دراين ولی نبايد فرا

  

  


