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 فرصت حاضر ندامت فردا را زائل میکند

 
الزم  ،قیس کبیر از مدتی است که بر اساس داشته های تحصیلی اش در رشته کمپیوتر انجنیر دوست بزرگوارم جناب

برویت فکت های تخصصی وعلمی   ،دانسته نکاتی را که در آینده میتواند اصالت زبانی ما را دگرگون ویا حفظ کند

که بسیار قابل قدراست .  از آنجایکه انترنت بیشتر از امروز در تمام امور زندگی  ،است ما روشن ساختهامعه برای ج

محترم   ازینرو اگر به نکات پیشنهادی داشت،فعال خواهد بود و نسل های آینده با این پدیده بیشتر سرو کار خواهند 

کرد.  را  بخصوص دربخش زبان دگر گون خواهدقیس کبیر توجه صورت نگیرد خصوصیات جامعوی ما  انجنیر

تاثیراین دگرگونی برای نسل بعدی مضحکه بیش  نخواهد بود.  وقتی باوی صحبت کردم  و پرسیدم که این امر مهم 

 گفت:چنین را با یک دو مقاله میشود برطرف کرد وی در جواب 

کردم تا مقامات  ذیربط دولتی را در زمینه من  بخصوص درین زمینه بار بار  به وطن رفتم  وبسیار تالش ها ــ 

بیادم  شیخ سعدی  با ین جواب  وی شعرمتوجه این امر مهم ساخته باشم  بدبختانه به آذان مالی فقیرکسی گوش نداد. 

  آمد که:

 با فرومايه روزگار مبر          کز ني بوريا شکرنخوري

 يا

 گ چه سوددر قژا کند مرد بايد بود         بر مخنث سالح جن

 

 محترم  انجنیرکبیردر ادامه گفت : 

صدای بنده را کسی  آینده برایشان بی تفاوت شده بود،وقتی ازمتصدیان امور که خود مشغول پولسازی بودند وــ  

جدی نگرفت، نا امید شدم این نا امیدی خود را با خوانندگان در میان گذاشتم که خوشبختانه از جانب بزرگان زیاد 

 ید قرار گرفت  ومن از ایشان صمیمانه سپاسگزارم .  مورد تائ

 :کبیرافزود کهانجنیر آقای 

بوسیلۀ نوشته  دیگر امکان برایم نمانده بود تا در رفع این نقیصه  می پرداختم . مجبور شدم اهمیت موضوع را  ــ 

دوستدار افغانستان برسانم تا از طریق وبسیایت ها و ایمیل مستقیم به مقامات ذیربط دولتی و  بگوش شنوای جامعه 

 اگر در زمینه بتوانند مسؤلین را وادار به رفع این نقیصه  کنند.

محترم انجنیرقیس کبیر در نوشتۀ خود به نکات اشاره میکند که بسیار اساسی وکلیدی است . بطور نمونه  در بخش 

آنها کلمات و اسامی  مروج جای خود دگر گونی شیرازۀ زبان دری مثال های جالب و محسوس دارند که با تغیرات 

اند خواهد داد.  بقول جناب فرهیخته داکتر صاحب سید عبدهللا  نا مروج را به کلمات واسامی که نا معمول و نا مانوس

کاظم  " موضوع لهجه در خور توجه است زیرا کمپیوتر صدا را به حرف و شکل نوشته تبدیل میکند. مثالً اگر لهجه 

داکتر   "می نویسد و امثالهم. « نون»بگوید، دستگاه آنرا « نون»و اگر لهجه گوینده « نان»گوید، ب« نان»گوینده 

برای شرح بیشتر توجه را به عبارات جناب انجنیر قیس کبیرجلب میدارم که در مقاله اخیر صاحب  اضافه میکنند "

شته باشد و ما افغان ها مجبور شویم با لسان اگر لسان دری افغانستان در سیستم کمپیوتری وجود ندا»خود نوشته اند: 

فارسی ایران کار کنیم ، ناگزیر خواهیم بود که نه تنها از لغات معمول و مأنوس دری افغانستان صرف نظر نمائیم 

بلکه مجبورخواهیم شد که میمون وار به جای )زبان(، )زبون(  و به جای )گلدان(، )گلدون( و به جای )قربان( ، 

بد تراز همه باید بجای )دوکان( ، )دوکون(  بگوئیم تا صدای مارا کمپیوتر بشناسد و بتواند آنرا تحریر  )قربون(  و

نماید. هکذا باعث بروز اشتباهات نوشتاری و دخول کلمات بیگانه و نامأنوس در زبان دری میگردد. این باعث خواهد 

ه های نا مأنوس ایرانی را بیاموزند واستفاده کنند مثاًل شد که نسل های آیندۀ افغانستان طوطی وار باید کلمات و لهج

منبعد )امریکا(  را  )آمریکا( و بجای )رئیس( که یک کلمۀ ناب عربی است )رییس( و بجای )کرزی(، )کرزای( 

  «خواهند نوشت.

که ایشان انتخاب کرده  سخنان انجنیر قیس کبیر بخاطر طوالنی نشدن سخن فقط بیک کلمه یا اسم  من  نگارنده  با تائید

چرا و چه گونه بجای )شفا جای(، )شفا سرا(، )یا شفا خانه( ازاسم بدرنگ )بیمار جای(، )بیمار  بودند می پردازم  که 

 سرا( ، )بیمارخانه( یا )بیمارستان( کار بگیریم ؟ 
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بخنده کرد جواب این بود که  دوستی برایم گفت که در زبان آلمانی نیز همین بیمارستان، بیمارستان است. مرا وادار

اگر آلمانی ها چنین کلمۀ که بار معانی )شفا ( را در زبان خود میداشتند  حتما ًاز آن استفاده میکردند . زبان فارسی 

ناقص شده در ایران که جمالت و کلمات  مانند  )دارد اینطور میشود( و دها تقلید دیگر را از زبان فرانسوی غیر 

ارد کرده اند که در زبان دری مورد پذیرش نیست.  این به آن معنی نیست که اسم شفاخانه  دری متجانس در زبان و

ناقص  است برعکس  کلمات زیبا در هر زبانیکه باشند زیبایی خود را دارا هستند . پس کلمات زیبای  زبا ن  دری 

ینید زیبایی کلمه )شفا( در اسم شفاخانه چه که سبب افتخار زبان  دری میباشد،  نباید ضعف  زبان  دری تلقی گردد.  بب

انگیزه ها و تاثیرات خود را نسبت به  کلمۀ )بیمار ( در خود دارد.  زیر نام )شفا( مریض امید به زندگی اش ده چندان 

د. شفا را گردکه یکی از طریقه های صحت یابی یا بقول غربیان تراپی همین تلقین است که سبب شفا می . میشود

که  سازدخاطر نشان می ش  که احوالپرسی میکنند،و دیوار شفاخانه برایش پیام میدهد. در جواب تلفونی دوستان وازهدر

اما   .خالصه در فضای شفاخانه زیر نام با مسمی شفاخانه با شفا یافتن همگام میشود .من در شفاخانه فالن جای هستم

اتوماتیک شخص سالم را تحت تاثیر قرار  (بیمار).  کلمهکلمه بیمار بیشتر در ضعف روحی مریض تاثیرنامساعد دارد

میدهد . بیمارستان بیشتر شبیه قبرستان است که از قبرستان هرکز مردگان بیرون شده نمی توانند در حالیکه از شفا 

بپذیریم  ولی اگر کلمه بیمارستان را از سر گرفته اند.دوباره زندگی شانرا و بیرون شده  شفا یافته  خانه هزاران نفر

چون )ستان( بمعنی جای است مریض بیشتر تحت تاثیر این اسم خود را بیشتر بیمار در بیمار خانه احساس میکند. 

اسم ) شفا ( ودیگر کلمات دری از روی یک خبرگی وپختگی  که سالها در جوشش زبان به قوام رسیدا اند بمیان آمده 

است  تصفیه شدهرا دری گوی میدانند زیرا دری زبان ادبی بی غش و زبان فارسی خود  و ادبای  اند که تمام شاعران 

 .میباشد مامروجه  زبانو صورت تکامل یافته 

بنده منحیث یک افغان عالقمند به  لهجه وزبان سرزمینم توجه محترم انجنیر قیس کبیر را بسیار با ارز ش شمرده  از 

 ن ملی افغان توجه جامعه را به این امر مهم جلب نمایند .ایشان مشکورم آرزومندم تا درین زمینه بیشتر قلمدارا

 

 


