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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Satire ــــــــــــــنــزــــــــــــــــــــطـ

 

  انجمن فرھنگ افغانستان

  » انتشارات باميان«   

  عارف عزيز گذرگاه   

   ٢٠١۴جنوری  ١٢    

    
  

  

 کلماِت شيرين، اما اغوا کننده
  

در زبانھای عاميانه کلماتی اند که گاھی خشن و قاطع بوده، اما از نيت خوب گوينده 

اما برخ4ف کلماتی شيرين و خوش آيندی اند که در ظاھر بسيار زيبا اند، . نمايندگی دارد

اين کلمات مخصوصاً در مکالمه ھای سياسی . اما در باطن سوِء نيت گوينده را پنھان دارد

ياد مورد استفاده دارد و آنھا کوشش دارند تا اين کلمات را در جم4ت و سياستمداران ز

بسيار زيبا در ظاھر و لحن م4يم به کار برند، تا مخاطب را فريب داده و اھداف پنھانی 

  .خويش را پيش ببرند

: در انگليسی» ... بفرمايد، خواھش ميکنم، تمنا دارم و «: مث4ً اين کلمات دری 

»please ر فرانسوی ، د»پليز»s’il vous plaît در زبان المانی » سيل ووپلی»Bitte 

تشريف Pئيی، آداب  ب4ه مہربانی،«: در زبان اردو ،»من فضلك«:، در عربی»بِيتِه

  ....و و ھمچنان در ديگر زبانھا » ...پژاليسته«:، در لسان روسی ».و غيره... عرض ھی 

روسی را وقتی در يکی از شفاخانه ھای مسکو جھت تداوی ] پژاليسته[ مۀشاعری کل

  :بستری بود، چنين در شعر آورده است

  

      در خواب خوشی بودم

  يک نرس دھن پسته

    آمد به بالينم، با لھجۀ شايسته، 
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  »پژاليسته«: گفتا که

    از بازو مرا چرخاند، 

  در پھلو مرا غلتاند

      يک شاف به من بنھاد، 

  آھسته و آھسته

  اف به من بوده، آن ش

  تا گپ بِشده روده

»پژاليسته«آنگه بفھميدم، من معنی 
 

  

 

  ! بلی         

اينک از تجاوز روسی در خاک ما در حدود چھل سال ميگذرد و گپ ما !! اما صد افسوس

  .را نفھميده ايم» پژاليسته«ما روده شده، مگر تا حال معنی افغانھا و ھمچنان گپ وطن 

  

  فقط با احترام

  

  

  

  

 


