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  !َمن زبآن پآرسی َو زبآن تؤ میبآَشم

 !تآ َمن َو تؤ نیز مآ شویم َو بآھم پرَچم فرشتھ آزآدیھآ رآ بَر اَفرآزیم بھ َمن بپِیَوندید
  

12-02 -2018 
 

    Noticeَو وآُکنشھآ دریآفتگی مردُم

 عَربییآ  غلَط، نآپَسند ،یزیآد عنییمیبآَشند  ُسرخ َرنگ گراَ د نمیاَستَ  )ي( َحرف عنییمیبآَشند  َرنگ آجری بھ آنھآ کھوآژھآ دَر نوشتآرھآ 
  . دنمیبُوَ  )بیھٌوده عَربی(بیھٌوده

دَنیھآ رآ  آکردَنیھآ َو د! دَر ُگفتَن َو نوشتَن نَھ بُکنید َو نَھ بدَھید بآیَد بیآمٌوزید کھ چگٌونھ ُسخن بگٌویئد َو چگٌونھ ُسخن رآ بنویسید
  ، )کلَمھ ،کآلم(کآلم، کلَمھ عنیی ُسخن !بخؤآنید وَ ) َممنٌوع، َغدقَن(عنییسپَس کلیک بَر نَھرَمندی  میبَُود دَر صفحھ مردُمی

  
ھ دَر وآژگآنھآي خؤد بگٌویئد َو بنویسید دَر یَروی َکرد، کردَن َو دآد، دآدَن رآ بی يآنکھ فِعلھآ يبجآنَھ بدَھید، َو نَھ بُکنید 

پِیبَرید چگٌونھ  درآن ھنگآم می. بیآرآیئد بآ فِعلھآي نیآز د بیآمٌوزید سپَس وآژگآنھآي خؤدرآ بدُرستییَ رآ بآ فآرسی ينُخست فِعلھآ
   !ُسخن بگٌویئد َو چگٌونھ ُسخن رآ بنویسید

  
 " ھآھمچؤن برپآیھ ندآنستَن نآگآھآن رؤشنَنفکرھآ ھمچنین مسؤلین زبآن فآرسی زبآن پآرسی بسیآر نآرسآ َو نآدریآفتَنی ُشدَھد نمٌونھ فِعلھآی

ھ میبَُوند رآ َکس اَز رؤشنَنفکرھآ نِمیدآنَند کھ معنآي آنھآ چ " ، نمآید، نمآیدَن َو بسیآرھآَھست، َھستَن ،بٌود، بٌودَن. بآشت، بآشتَن. اَست، اَستَن
پِیآورد َو بدٌون  بدٌون َرفت مردُمتآکنٌون دیدھیم کھ این ُسخن گ،تَنھآ َو نِوشتَنھآ ھیچ دَر پیشبُرد َو پیش! آنھآرآ مینویَسند َو میگٌویَندَو بیرویھ 

  ). ندآشتَھند(پِیآَمد بٌودَھند
 

برآي جآم آیئنآمھ عنی ی) قآنٌون اَسآسنآمھ(گٌونھ آیئنآمھ َجمشیدیرآ بُگفتآرد َو چ دُمکرآسیکنٌونی  چگٌونھ میشَود بآ زبآن ُسستآیآ 
میبآیَست زبآن رآسآ ، دُرست َو فزآیَنده )) جآمعھ عنییَجمشیده (آیئنآمھ کشَوری(عنییَجمشیدی  آیئنآمھن نِوشتَ  برآي َجم نِوشت؟

  . ببآَشد

  ! مسیم َو بآ زبآن پآرسی ُسخن بگٌویئبرآن میبَُود کھ چرآ مآ مردُم ایرآن زمین میبآیَد زبآن خؤدرآ بشنآ ُگفتآر نینُخست
  

  .میاَستَدَو  دمیبُوَ َو فرَھنگ آن کشَور " نژآد " زبآن ھر کشَور نشآنھ چگٌونگی 
  

   .دشوَ می) فعرآبی= ی -س-ر -فآرسی + عربی(عنیی .مینآَمم َمن زبآن فعرآبی رآ )رآیج(زبآن اِمرٌوزهایرآنیآن َو 
  

 نژآد زبآن بَر یآن اَز نگآهایرآن ھماَکنٌون ،بدین گٌونھ نمآیَندھگی مینمآیَد) زبآن فعرآبی(رآ زبآن کنٌونی ُشمآ بدآنید کھ مردُم ایرآن
مآنده رآ بھ % 30شنآختھ میشَوند ایرآنیآن بیآیئد ) فآرس(پآرسی% 30َو  دنوَ ششنآختھ مینژآد عَرب % 70 اَز ھر ایرآنی،

  . برَگردآنیم% 100
زبآن پآرسی بیاَرجآنیم ودَر فرآي آن ھر یکمآن یک فِریدٌون بشویم  بپآ خیزیم دَو زبآن پآرسی زدٌوده نَُشدھَ  دتآ دیر نَُشدھَ 

  . بآ سآمآن َو بآ َمنشٌور بسآزیمَو ایرآن خؤدرآ بکٌوشیم 
  

  !تآ مآ بشویم بھ َمن بپِیَوندید
 

اَز صفحھ دآَرند َو پآرسیھآ َو زبان پآرسی ھردؤ  عَرب میشَوند ددآَرن) بتَدریج(بدآن معنآ میاَستَد کھ ایرآنیآن َکم َکم نوشتآر بآآل
  !بَر ُسخن گفتنھآ َو نوشتَنھآ بیاَندیشید) ندآریدبآور (اَگر نِمیبآورید .میشَوند )پآک(رٌوزگآر زدٌوده
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ُسخن دَر ُگفتَن َو نوشتَن ) َمرج َھرجُ (دَر اِیرآن بنَگریم می پِیبریم کھ آشتفتآنگی) رآیج(اِمرٌوزهکنٌون بَر زبآن  سآده گآهاَگر بآ ن

بدٌون دآنستَن میگٌویَند َو رآ  میگمآنَندگمآنشآن دَر رآ نِمیدآنَد َو ھمھ ھرچھ ) فآرسی(مسئولین نیز معنآي پآرسی. دنبسیآر میبُوَ 
   .ھآي عَربی میبَُوند)لُغت(َو تنھآ پنآھشآن آوردَن وآژ مینویَسند

  )َحدسعنی ی% 30گمآن(. میبَُوند َو شآیَد ھ رآ میشنَوند َو میخؤآنَند ھمھ دَر َمرز گمآنچھر ایرآنمردُم 
  

  َو َمنشٌور بیآفرینیم؟ ) رفآه(گیسآمآنایرآن ) جآمعھ(کھ دَر جمشیده دگٌونھ میشوَ ھدَرھم ریختھ چ کنٌونی آیآ بآ زبآن
   ؟دآفرینسآمآنگی َو َمنشٌور نِمیبآَشد  براین سرزمینفرمآنروآ  وَ  ھر رژیمبآ زبآن کنٌونی 

  
  )freedom(عنی یدٌونی یدٌون، فریفرِ . دٌون بشویمیبیآیئد ھمھ فرِ 

  .ھمیشھ درگیر بآ نآھنجآریھآ خؤآھید بٌود بآدنید میبَُود ُشمآ) نآجی(آوریآر َو ی بھترین کھ زبآن پآرسیایرآنیآن تآ زمآنیکھ نَدآنید 
  

دَر رَوند خؤد گردآنیم تآ  رآ پآرسیبیآرآیئم َو ایرآنی ئن، شیوه َو آین زبآن یبآ آرآ ) فآرسی(زبآن پآرسیئد یآیرآنیآن بیآ
  !رآ بیآفرینیم) رفآه(گیَو سآمآن) freedom(دٌونییفر زمین ایرآن ) جآمعھ(جمشیده

  
  .نِمیبَُود درآن )ُخدعھ(جآي نِیَرنگَو میپرتوآنَد  رآ معنآی بھتَرزبآن پآرسی 

  
 ).ع(َو ُسنَت َرسمعنی ی َو آین) ع(قآعدهعنی ی ، شیوه)ع(قآنٌونعنی یئن یآ

  
میبَُود کھ دَر رآ دآرآ  )ُخدعھ(رنگینِ َو  )ُظلم(، ستَم)رفآهنَدآشتَن ( یگسآمآننآ، مَخشتَبعیض، ی چؤن آسآختآر زبآن عَربی بگٌونھ

  . ندبآشَ می )نُھفتھ(هنُھفتھاَند آن نھآدینھ وَ 
  

  . ددھَ بُنیآن شُ رنگ ینِ زدٌودگی سآختآر زبآن پآرسی بگٌونھآی چؤن آرآمش، برآبری، پیشَرفت، سآمآنگی، ُمبآرزه بآ ستَم َو 
  
  
  

نویَسند وآن ھَچل َھفت رآ بخؤآنَند چھ میشَود  َو اَلَکی کھ زبآن خؤدرآ ندآنَد َو ھَچل َھفت نویَسندگآن، شآعرآن َو آوآزخؤآنآنآیآ 
  نآمید؟ 

د نیک آوآزخؤآن ھنگآمی اَرُجمند میشَود کھ ُسخنھآي زبآن پآرسی رآ برُگزینَد َو بآیَد اینچنین ببآشَ  شآعر وَ یک ، هنویَسندیک 

  . ری بشَوددَر شنآسھ زبآن خؤد یآری و یآو مردُم رتآب

  !ھر َکس کھ چیزی نویَسد َو بیآوآَزد کھ نویَسنده یآ آوآزھخؤآن نِمیشَود

  . میبآیَست اَز زبآن فَعرآبی پرھیز َو دٌوری بَورَزند نویَسندگآن، شآعرآن َو آوآزخؤآنآناینگٌونھ 

  ؟میخؤآنَند وَطناَز  میَھنبجآي  آرچآن َو عقیلی مآنَندھآ یٌوش، شَجریدآر: خؤآنَندھآی چؤنکھ بشنَوید َو بیاَندیشید  آر آھچرآ

   آیآ اینآن اَز ُکجآ َو ُکدآم میبآَشند؟

  
  

  کیاَآل بختَ اَلَکی بآ مردُمآن  َو آوآزخؤآنآن شآعرآننویَسندگآن، 
  

  دَر ِشعرھآشآن میُگزینَند وآژھآ اَآل بختَکی     شآعرآن مآ مینویَسند ِشعرھآي اَلَکی
  دَم بدَم ِشعرھآي خؤدرآ میچپآنَند اَز عَربی    اَلَکی زبآن مآ پآرسی نِمیدآنَند  شآعرآن

  ِشعرھآي اَلَکی بَھ بَھ ُ َچھچھ میسپآَسند شآعر    چآپلٌوسآن ُ نآدآن اَز زبآن خؤد پآرسی 
  خؤدرآ مآورآي آسمآن بینَند دَر بآزی دؤلَکی     اَلَکی  نمآیُزی گٌویَم اَز ِشعر شآعرآن
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  َچندی مینوآزیدَند ُ یکی میآوآزیدَش اَلَکی     م میُگفتَند ُ میخؤآندَند اَلَکیشآعرآن دیدَ 
  َمست بآده ُ وآمآنده ُ خؤدستآیآندهُ  بیھٌودھکی   ز ِعشق ُعآشق ُ وَطن میُگفتَند ُ میخؤآندَند 
  بجآي شیفتھگی، بَر عشق مینوآزیدَند اَلَکی   نِمیدآنستَد کھ ِعشق ھمآن شیفتھگی اَستَد 

  شیفتھ ُ شیفتھگری بآَشد  عآشق بپآرسی  شیفتھگی بآَشد  م اٌورآ ِعشق بپآرسیُگفتَ 
  میَھن مآ شیرآن ُ َزن ُ َمرد برآبر بپآخؤآستھ  وَطن یعنی پآیمآلگی، مآرآ میَھن آرآستھ 

  آنچھ َمن میآوآَزم برآن دآنَم پٌوچ اَست ُ یآوه      پآُسخی ُگفتَش ِز نآدآنی بَُود یآکھ رندآنھ
  .َکس نَگفتَد تآکنٌون اینھآ دؤرآنَش غَجر بآَشند  خریدآَرش بسیآُر فزٌون بآَشند  آنچنآنھآ رآ

  
  پآرسی نویسید تآ خؤشآیَندَد این سرزمین رآ   آنید رِوش رآیایرآنی، نویَسندھآ بیآیئد ُبپآ

  َوز ُخفتگی ھزآرسآلھ بیدآر ُ بفردؤسی بیآیئد   شآعر، نویَسنده، آوآزھخؤآن بخؤد آیئد 
  تآ کھ بآزآیَد ھنگآم فریدٌونی، سراَفرآزی ُ آزآدی  ن آزآدھگآن پآرسی ایرآنی بنویسید زبآ

 جآم َجم بردَست گیَرند ُ جآم َجمشید زمآن بآَشند  زآن ھنگآم مردُم مآ پآرسآ ُ دآنآتَر شَوند 
*********************************************************** 

  نآُم نشآن زیر ستَُم آزآر بمآنید چؤ بی  مردُم بدآنید اَگر چھ زبآن خؤد نَدآنید ،،، 

  بھتَر تؤرآ َکلھ ؤ خآنھ عَربستآن ببَُود  َگر تؤرآ وَطن نیکٌوتَر اَز میَھن میبَُود ،،، 

 زیرخآک ُشدَنَت رآ سزآوآر بگردآنی  ھرچھ تؤ بَر وَطن گٌوی بآز بگٌویآنی ،،، 

  .سینھ سپَُر خؤد سراَفرآز نمآیآن بنمآیئ  د بھ میَھن بُگشآیئ ،،، َگر کنٌون ُسخن خؤ

  َگر کھ نَھ، بِھ دَر ِگُل آلي اَسیری بمآنی؟  بُردی چھ میگٌویَم ؟؟؟  آیآ دآنُی میدآنُی پِي

  زبآن پآرسی بیآمٌوُز بگٌو تآخؤد برھآنی  َگر تؤ خؤآھی خؤد اَز َشر بَد رھآنی ،،، 

****************************************************** 
  !کھ چگٌونھ ُسخن بگٌویئد َو چگٌونھ ُسخن رآ بنویسید" آین زبآن خؤدرآ بیآمٌوزید" بیآیئد . ایرآنی میبآیَست زبآن خؤد بیآمٌوَزد

دُم بَر مردُم میگٌویَد َو مر) حدس(َو گمآن) ریآء، ُخدعھ، حیلھ(زبآن کنٌونی سرگردآنی، فریفتگری، نِیَرنگ َو فریفتگی

  ).سرگردآنی بَسر میبَرند(سرگردآنَند 

مردُم بیآیئد بھ آین . َمرج دَر آرآستگی بَند فِعلھآ ُشدَھند) ُ ھرج(زدٌودگی، کآھش َو جآبجآیھآ دَر بَندھآي فِعل سبَب درھم ریختگی

مردُم صددَرصد بدآنَند کھ چھ  زبآن پآرسی خؤد بآزآیئد، بدُرستی بنویسید تآ بدُرستی خؤانده بشَوند َو بدُرستی ُسخن بگٌویئد تآ

  ! چیزرآ مینویسید َو چھچیز رآ میگٌویئد
  

  !درزیر َچند وآژ رآ بشنآسیم

  ،)آ ی ن(آین، )ش ی وه(شیوه، )ئ ن يآ (ئنیآ؛ )ع(َرسمعنی ی آین ،)ع(قآعدهعنی ی شیوه، )ع(قآنٌون عنییئن یآ

ً عنی ی، بویژه )ع( )ع(خآصعنی یویژه    ، )ع(خآصیَتعنی ی، ویژھگی )ع(ِکیفییَتعنی ی، ویژآنگی )ع(فقَط ،)ع( َحتی ،)ع(مخصٌوصا
  نیآزآند، نیآزآندَن، نیآز: نگآه؛ )ع(فقط، )ع(حتآ، )ع(ملزٌوم، )ع(آلزم، )ع(تأکیدعنی یستَن یَ ست، بآیَ بآ: نگآه: ویژآند، ویژآندَن: ھآنگآه فِعل

عنی ی، َجمشیدگر )ع(بَشر حقٌوقعنی ی، َجمشیدگری )ع(جآمعھ عنییَجمشیده عنی ھمھ بآ ھم بشویم، ی، َجمشید )ع(َجمع عنیی َجم

  ...َجمآندَنی، َجم آندَن،َجمآند، َجم: نگآه فِعل ...دیجمش دآندَنیجمش دآندیجمش :، نگآه فِعل)ع(بَشر ُمدآفع حقٌوق

 Freedom عنیی دٌونیفردٌونی، ی، فرآزآدی ببآر آوردَن عنیی یدآندَنیفر ،دآندَنیفر ،دآندیفرفِعل درزیر نگآه 
****************************************    
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  )دٌون يفر(دٌونیفر، )دآندی فر(دآندیفر

  )اِستبدآد(عنی یخفقآن  ≠ Freedomعنی ی دٌونیفرِ دٌونی، یفرِ عنی ی: آند، فریدآندَن، فریدآندَنی، فریدآنده، میفریدآندهفرید

، )اِ (وریفرید، )اِ (گریدٌونیفرِ ، )اِ (ھگریفرید، )اِ (گریفرید، )اِ (گیفرید، )اِ (دٌونیفرِ  ،)اِ (هفرید، )اِ (فرید

، )نآم(آنفرید، )نآم(دٌونیفرِ ، )نآم(فریده، )نآم(فرید، )اِ (زآیدٌونیفرِ  ،)اِ (زآیفریدھ ،)اِ (زآیفرید، )اِ (ھوریفرید

، )ص(زآدٌونیفرِ  ،)ص(ھزآفرید ،)ص(زآفرید ،)ص(ندهدٌونَ یفرِ  ،)ص(ندهفریدَ  ،)ص(آنَندهفرید، )نآم(یدٌونیفرِ 

، )ق(آنھھفرید ،)ص(گردٌونیفرِ ، )ص(فریدھگر، )ص(فریدَگر ،)ص(یدٌونیفرِ ، )ص(وندفرید ،)ص(ورفرید

  ). ق(گرآنھدٌونیفرِ 

عنی یخفقآن  ≠ Freedomعنی ی دٌونیفرِ دٌونی، یفرِ عنی ی، عنی آزآدی ببآر آوردَنی یدآندَنیفر ،دآندَنیفر ،دآندیفرفِعل 

  ِضدعلیھ،  ≠عنی آزآد َو رھآ، نشآن یعنی آزآد َو رھآ، فریده ی، فرید )اِستبدآد(

عنی ی ≠ ندهدٌونَ یفرِ عنی علیھ خفقآُن اِستبدآد، ی ≠فریدهعنی علیھ خفقآن َو اِستبدآد، ی ≠فریدعنی علیھ اِستکبآر، ی ≠ دٌونیفرِ 

  علیھ ُمستَبد
  


