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هاشم انوری

ای وطندار عزیز تقلید بیجا میکنی!!!
بدون شک جبر روزگار و مهاجرتهای اجباری در این مدت تقریبأ  4دهه مردم افغانستان را به سراسر جهان و مخصوصآ دو
کشور همسایه ایران و پاکستان ،مسکن گزین ساخت و این مهاجرتها نتنها حیثیت ،وقار و مردانگی مردم غیور ما را خدشه
دار و زیر سوال برد ،بلکه زبان و فرهنگ ما هم لطمۀ بزرگی دید و اما بنابر ضعف دولت  14سالۀ کرزی و دار و دستۀ
خائین اش نفوذ کشور های همسایه به یک تهاجم فرهنگی خطرناک مبدل گشته است .امروز قشر به اصطالح چیز فهم ما
آنقدر تحت تآثیر فرهنگ و لهجۀ ایرانی قرار گرفته اند ،که حتی صحبت با اصطالحات عامیانۀ ایران و لهجۀ ایرانی را افتخار
میدانند که گویا با چه ادبیات عالی تکلم مینمایند .این قشر باسواد و همه کاره ما که یکعدۀ شان میز های تلویزونها را اجاره
نموده اند بیخبر ازین اند که شنوندگان ،بینندهگان و مخاطبین شان مردم عزیز افغانستان است نه مردم ایران ،ایشان باید بدانند
که درک و هضم اصطالحات و لغات بی مصدر و بی پدر و مادر برای اکثریت مردم ما مشکل است .بطور مثال چند لغات و
کلمات ایکه داخل زبان و ادبیات ما شده ذیأل مینگارم :مشکالت /چالش ،خواندن /خوانش ،مالحظه /نگرش ،است /استیش،
اغتشاش /خیزش ،کشیدگی و مخالفت /تنش ،انتخاب /گزینش ،محاسبه /شمارش ،میالن و رغبت /گرایش ،تحقیق /پزوهش،
عکس العمل /واکنش ،اردو یا لشکر /ارتش ،جریان /روند ،اکتفاء /بسنده ،دوسیه /پرونده ،وقفه /میان برنامه ،تحقیق /بازرسی،
تعقیب /پیگیری ،تجدید نظر /باز خوانی ،افتتاح /بازگشائی ،مصرف /هزینه ،اطفائیه /آتش نشانی ،حریق /آتشسوزی ،قراردادی
/پیمانکار ،تشکیالت /ساختار ،متقاعد /بازنشسته ،دستگیر /بازداشت ،مخصوص /ویژه ،پکه /بادزن
ای وطندار عزیز ای بیخبر! تقلید بیجا میکنی
حرف و لهجه را فراموش کرده ای تقلید پارس ها میکنی
تو که چند مدت در آن مُلک کردۀ تحصیل علم
کار جایــز این نباشد نام مـــادر را تو مــامـــان میکنــــی
خانۀ ما خـــونه گشته ،نان ما هم نـــون گشت
در هراســـــــم ،بی سبب گفتــــار چو طوطیــان میکنـــی
مــای ما را مــان کردی اختــالف را تو تنــش
خیر نبینی تو خطا کار ،این خطا را با زبان ات میکنــی
قورمۀ خوشخور ما را نام نهادی تو خورشت
با خبر باش ناجوان با این عمل صد معده افگار میکنــی
زردک بیچارۀ ما گشت هویج و بادرنگ ما خیار
چهــارمغز ما گردو ،مغز ها را سخت پریشــان میکنــی
شــیریخ مشـــــهور ما را نام نهــادی بســتنــی
مصلــحت هیچـــگاه نباشد مـــاست را جورغــات کنــی
دفتر و دیـــوان و اوراق داشــتیـم در سالهــــا
دیــــــــوان و اوراق را ،تــبــدیــــل به برگه میــــکنــی
دوسیه را پرونده ساختی ،خاص را تو ویژه کردی
مشکالت را خوانی چالـــش ،مشـــکالت زیاد میکنــــی
من به قربان ات وطندار ،تو که غربون میشوی
دیــده و دانســته عاشـــــــق را ،تو عاشــــــغ میکنــــی
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