
  يبسمه تعال

  ۴ادداشت ي

او را بدهم  سوال نکه جوابيقبل از ا من يده بود وليپرس يو سوالزده بود  يسيل به زبان انگليميک ايمن  يان براياز دانشجو يکين هفته هم مجددا يا
  :ل زدميميش ايبرا

  ".ميمکاتبه کن ي، به زبان فارسيرانيران و ايم پس به احترام ايهست يرانيز، ما هر دو ايدوست عز" 

 يها هم به گرميکنند بعضيگر مکاتبه نميشوند و ديها ناراحت ميبعض. زنميان ميل را در جواب افراد و بخصوص دانشجويمين اين بار است که اين چندميا
  !!".اند دهيکش ينفس راحت" ند که يگويکنند ومياستقبالم

خوانم فورا متوجه يها را که مليميا از يبعض. ميمکاتبه کن يسيم به انگليبخواه ،ميهست يرانيدو طرف اهر  يم که وقتيدار يدانم که چه اجباريآخر من نم
است؟ چرا در » يبا کالس«ن نشانه يا ايآ. ره چهار کلمه را بلغور کرده و نوشتهيو ترجمه گوگل و غي کشنريو با کمک د يبا هزار بدبخت ،شوم که طرفيم

دار است را چرا پشت کردن به زبان مادري خودمان را که يک زبان کهن و ريشه م؟ياشده يتوخال کاذب و يهايينقدر دچار خودنمايا يدانشگاه يهاطيمح
دانيم؟افتخار مي  

زشت است اگر به کند که البد يدهند دانشجو هم فکر ميامک ميا پيل يميا يسيد به زبان انگلياسات يوقت. ندارند يريان تقصين، دانشجوين بيالبته در ا
.خواهد که کم نياوردو البد مي !!!جواب دهد يفارس  

ل به زبان يميبعد از چند مرتبه رد و بدل شدن ا. کردميل مکاتبه ميميبا ا رش،ياخذ پذ يبرا است يرانيگدانسک که ا د دانشگاهياز اسات يکيبا  يروز
ار استقبال کردند و ازآن به ين موضوع بسيا شان ازيا. ميمکاتبه کن ين به بعد به فارسيا ارد ازند يشان خواستم که اگر اشکاليا اوردم و ازي، طاقت نيسيانگل
.انجام شد يهمه مکاتبات ما به فارس ،بعد  

واقعا !! ميکن conversation يسيک ساختمان، آنوقت به انگليدو در  هر هر دو در يک شهر، ران،يداخل ادر هر دو ، يرانيهر دو اد که يحاال شما تصور کن
  دار نيست؟خنده

  دوستان؛                       

  .بياييد احترام به فرهنگ و تمدن و زبان پارسي را ازخودمان شروع کنيم

 


