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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 

 80/80/2812                             قیس کبیر

 (گلدون)و ( گلدان)و ( زبون)و ( زبان)باز هم مکثی بر 

 دوست فرهیحته و دانشمند جناب دوست محمد از افغانستان،
نخست از نوشتۀ جامع، پرمحتوا و تصوير زيبای شما بر شبانی خود و جناب نوری در بارۀ نگهبانی زبان های ملی 

 . و اصیل کشور ما به گفتۀ خود جناب شما، يک افغانستان تشکر و سپاس می نمايم
 

محض است،  ، واقعیت«حال شما و نوری صاحب با حکايت و محتوای آن شعر نمی خواند»طوريکه فرموده ايد 
ولی من اين مثال را به فحوای حالت اسفناک جامعۀ افغانی چه سیاسی و چه اجتماعی و فرهنگی، مثال آورده بودم، 
زيرا ما افغان ها قبل از اينکه در بارۀ چیزی و يا پروژه ای به توافق برسیم و هدف خويش را بدست آوريم، آنقدر 

مثال .  ديگران از ما سبقت جسته و هدف و مقصد ما را می ربايند بر آن می پیچیم و وقت را ضايع می سازيم که
جای تأسف . باشد یمعمدۀ آن، از دست دادن پروژۀ پايپ لین گاز و ادغام زبان های ملی ما در سیستم های تخنیکی 

 .تنها در اين است که بعد از آن امکان دوباره بدست آوردن آن ضرب صفر می شود
 

همین فرمودۀ شما می باشد که خطر کمین کرده است ولی اکثريت مطلق افغان ها از آن  چیزيکه قابل افسردگی است
آگاه نبوده و مترصد آن هم نیستند ورنه من هیچگاه مخالف بحث های سازنده نبوده ام و نیستم، که از نتايج آن میتوان 

 .برای تصحیح  اغالط اماليی و انشايی در سیستم های کمپیوتری استفاده نمود
 

را در سیستم ها عیار سازيم و سپس به خاطر آرام اين نوع ( دری و پشتو)بیائید اول جايگاه زبان های ملی خود 
ادغام زبان های ازبکی و ترکمنی در سیستم کمپیوتر ساينس از طرف کشور های . بحث ها را دنبال نمائیم

نه زايش کنندگان آپريتینگ سیستم )د کنندگان ازبکستان و ترکمنستان که مالکین اصلی اين زبان ها هستند، با تولی
 .  می باشند( ها

من شخصًا آخرين کسی خواهم بود که در اين جر و بحث ها سهم بگیرم، چون خويشتن را در آن صاحب صالحیت 
 .نمی بینم

 :شما در صفحۀ دوم نوشتۀ جامع خويش چنین می فرمائید!  دوست نهايت محترم و عزيز جناب دوست محمد
 

کشور عربی که به زبان عربی حرف  28در مورد زبان های خويش به خصوص در مورد فارسی بايد از تجربۀ بیش از  » 
حاحظ را میرا ث خود، از «  البیان و التبین»می زنند و بحتری و متنبی و ابونواس را شاعر مشترک خود می دانند و کتاب 

ت سعودی، مصری و، مراکشی و سودانی، مسالۀ زبان و افتخارات مشترک تجربۀ آنها استفاده کنیم که با وجود حفظ هويت دول
امريکا، آسترالیا، زيالند جديد و انگلستان مسألۀ زبان انگلیسی را که مربوط همۀ آنها است چگونه . خود را چگونه حل کردند

دين اهلل محمود شهنشاه غزنوی يعنی کاری صورت گیرد که شهنامه ای را که فردوسی به سلطان ما؛ به الناصر ل. حل کردند
چاره چیست آثار مردی که قطران . تقديم کرد، از طرف کسی ادعا نگردد که اين کتاب به زبان ايرانی ها، سروده شده است

 «.او گفته نشود به زبان مردم  تاجسکستان نوشته شده است« «گشايش و رهايش»تبريزی را فارسی ياد داد، در مورد کتاب 
 

ولی متأسفانه کشور ما افغانستان اکنون بعد از سپری شدن سی سال جنگ و ويرانی و به . فرموده ايدشما درست 
قدرت رسیدن تنظیم های جهادی ايکه در خدمت ايران و پاکستان بوده اند و عدم درايت رهبران جهادی که 

متی که بود، نمی باشد و سرنوشت مملکت را در دست داشتند و هنوز هم دارند، ديگر آن کشور با صالبت و عظ
متأسفانه بر عکسِ  ممالک عربی زبان و انگلیسی زبان که همديگر را با احترام می نگرند و به آثار مشترک خويش 

همسايه ها، خصوصًا ايران در قسمت فرهنگی ما را به ديدۀ احترام نمی نگرد و بدتر آن که . ارزش و تکريم قايلند
به نظر . ويش محسوب کرده و همه دار و ندار فرهنگی ما را از آن خود می دانندکشور عزيز ما را منحیث خانۀ خ

بنده ما افغان ها بايد با مبارزۀ دراز مدت با يک ملی گرايی که شکل دفاعی و غیر قومی را داشته باشد، از فرهنگ 
 . و زبان خود حراست نمائیم

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abir_qais_bazham_malse_bar_zaban_wa_zabun.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_qais_bazham_malse_bar_zaban_wa_zabun.pdf
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 : شما در جايی ديگر نوشتۀ تان چنین می نگاريد
 

جلد آثار داکتر شريعتی را مطالعه کرده ام، هیچ وقت برای من  28اب افغانستان در مسیر تأريخ و بیش از من کت »
از همینرو مقاالت عالمه حبیبی که در مجالت . سوال ايجاد نشده است که زبان اين کتاب ها از هم فرق دارند

نمی کرد که اين مقاالت به زبان ديگری  در تهران به چاپ می رسید، خواننده ايرانی فکر« سخن » و « ارمغان»

و شايد که من يقین تلفظ می کنم، بگويد که  میخواند« يغین» مینويسیم اما او « يقین»ما هر دو  .نگاشته شده است

 «.اشتباه تلفظ کرده ام

است که زمینۀ   (تکنولوژی اطالعاتی) «ITی تیآ»از دست آورد های ديگری در جهان  شناسایی صدا و مطلب

شناسايی  پی در پی کلمات و جمالت تقريری را میسر ساخته و امکان نوشتن اتوماتیک آنرا به زبان مطلوب فراهم 
 . میکند

با آنکه ويديوی متذکره به لسان آلمانی ثبت . را از نظر بگذرانید دقیقه 0برای درک اين مطلب خواهشمندم ويديوی 
 ! خواهد بود چگونه تکنولوژی ۀیننده آشکار می گردد که آيندبا وجود آنهم به ب ،گرديده است

 

TDQ80Ae2Nkq=v?watch/com.youtube.www://http 
 

وير  رفته و برتری دومی را که سافت" ۷و يندوز"و " ويستا"نخست تذکر مختصر از آپريتینگ سیستم  یدر  ويديو
 .نسبت به اولی بیان می دارد ،جديدتر است

 

در قدم دوم نظر به درج پروگرام شناسائی لسان، مطلب توسط میکروفون ديکتی می شود و در قدم اخیر اشتباهات 
 .اصالح می گردند" شناسائی لسان" ۀمتن با پروگرام دست داشت

 

باشد و ما افغان ها مجبور شويم با لسان فارسی ايران وجود نداشته در سیستم کمپیوتری اگر لسان  دری افغانستان 
کار کنیم ناگزير خواهیم بود که نه تنها از لغات معمول و مأنوس دری افغانستان صرف نظر نمائیم بلکه مجبور 

و بد تر (  قربون( )قربان)و به جای ( گلدون( )گلدان)و به جای ( زبون( )زبان)خواهیم شد که میمون وار به جای 
هکذا باعث . بگوئیم تا صدای مارا کمپیوتر بشناسد و بتواند آنرا تحرير نمايد( دوکون( )دوکان)همه بايد بجای از 

 .بروز اشتباهات نوشتاری و دخول کلمات بیگانه و نامأنوس در زبان دری میگردد
 

نوس ايرانی را بیاموزند و های آيندۀ افغانستان طوطی وار بايد کلمات و لهجه های نا مأ نسلاين باعث خواهد شد که 
و بجای ( ريیس)که يک کلمۀ ناب عربی است ( رئیس)و بجای ( آمريکا)را ( امريکا)استفاده کنند مثاًل منبعد 

( يغین( )يقین)و بد تر از آن به جای . خواهند نوشت( يحیا( )يحیی)و بجای ( معنا( )معنی)بجای ( کرزای( )کرزی)
ما که پشتو و دری بهم آمیخته اند معنی ديگری دارد، خاصتًا که فارسی زبانان  بگوئیم که متأسفانه در زبان خود

 .با کمال معذرت. گويند( يه)را( يک)ايران 
 

 پايان
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nkq2Ae68TDQ

