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 »ت«»ط« و یا حرف بطری با 
 

  ی تعال صحت کامل و خوشنموده, از خداوند م  میتقد  زمیخود را خدمت هموطنان محترم و عز  یسالم و احترامات قلب
 .دارمیهمه استدعا م  یفراوان برا یها
 
سپاس و   میو با تقد  یمل   نیپورتال وز  نیدر ا  زمیهموطنان عز  یتشکر فراوان از نوشته ها و مقاالت خوب و علم  با

  ی کوتاه  یمکث  یمختصر  یخواستم امشب با نوشتن چند سطر  . یمل  نیپورتال وز  نی احترام به گردانندگان محترم ا
ما را ربوده است.    زیاز هموطنان عز  یتعداد  یبهااوقات گران ریکه آن در دو هفتهٔ اخ  یموضوع  کیداشته باشم به  

شد, لطفا   لیطو  یام اندک  امیپ  نیداشته باشم, اما اگر ا  یکه کوتاه و مختصر به موضوع مکث  دارمیگرچه کوشش م 
 :دیمعذرتم را قبول نما

 
نگر و کم دانش آنها در    یسطح  یها  سنیمشرب و تئور  یرانیا  ونیاز مستعار  یتعداد  کی,  رسدیبه مشاهده م   کهیقسم

از  یک یگردانند, که  ج یرا زیرا در افغانستان عز انیرانیاز ا یبرخ  تیفی ک یب یواردات کاال ها جیآن اند, که ترو یپ
 .اشدبیم یزدودن کلمات و اصطالحات عرب گرشیو د یزدون حروف عرب تیفیک یب یآن کاال ها

 
نگر   یاز حلقات و افراد سطح یبرخ نیدر ب رانی, در کشور استی ن ش یب  ینگرئ ی" که سطحیزدائ یفرهنگ عرب"

 کهیاست, اما زمان  رانیکشور ا  یباشد و پرابلم داخل   یموضوع در اصل مربوط ما افغانها نم   نیدارد, که ا  نهیریسابقهٔ د
, که  ندیبرا یدر کوشش و تالش آن م زیافغانستان عز تباعافغان و ا ث یمشربان" به ح یرانیاز "ا یتعداد  کیامروز 

از "فرهنگ عرب  ینگر  یسطح  کی همچو    النهیمح افغانستان عزباشدی" میزدائ  یرا که عبارت  قلمرو   زی, وارد 
 !سازند یشانرا پرابلم ما افغانها م یبایزشت و ناز  هیرو نی, بدون شک که اندی نما
 
ما, چه زدودن حروف و کلمات    زیافغانستان عز  یرسم  نیریش  یاز زبان ها  ینظر من زدودن حروف و لغات عرب  به

 ریعمل غ  کی,  باشدی باشد, بر عالوهٔ آنکه ناممکن م   یدر  نیریهم از زبان ش  ایپشتو باشد و    نیریاز زبان ش  یعرب
,  رسدیناممکن و نامعقول به نظر م  نکهیعالوهٔ ا  بربرخورد نابخردانه    ک ی  نیچن  رایگردد; ز  یمحسوب م  زیعاقالنه ن

به دنبال داشته    زیما را ن  یافغان  اتیادب  تیانقطاع از هو  ی ما گردد; و حت  یافغان  اتیما از ادب  یسبب دور  تواندیم
 .باشد

 
کشور با تفکر ما   نیریش  یزبان ها  هٔ یما و همچنان بق  زیافغانستان عز  یپشتو و در  یرسم  یزبان ها  کهیآنجائ  از

نابخردانه از اجانب و با    یها  ی ناخواسته امروز با دنباله رو  یما خدا   ی زبان ها  نیدارد, اگر ا  قی افغانها ارتباط وث
  ی , بلک کندی جلوه م  بای زشت و ناز  نکهیعمل نه تنها ا  ن یمصدوم گردد, به نظر من ا  دیجد   ینوس نوشتارأ نام  یها  وهیش
سال ها و دهه ها همان   کهی : بطور مثال زدودن حرف "ط" از کلماتگرددیسوب م نامعقول هم مح  یعمل زشت  نیچن

ها    یبرخ  یاست, به جز از به اصطالح "عقده گشائ  نیما بوده و فعال هم چن  یافغان  اتیکلمه با حرف "ط" درج ادب
 کدام مشکل ما را حل خواهد توانست؟ ایرا", چه و 

 
به اصطالح   نیکلمهٔ الت  کی  یمشربان گستاخ باال  یرانیاز ا  ی, برخنسویبددو هفته    بای است, که از مدت تقر  نیا  جالب

, از  نیکلمهٔ الت  نیا  ی, که ما در نوشتن در زنندیم  ادیرا سر داده, فر  ی ادیجنگ و دعوا را در راه انداخته و شور و فر
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کلمهٔ   نیا  یدر نوشتن در  میخواهیبه بعد م  نی" را حذف نموده, از احرف "ط  یدیبا طرز نوشتن جد  نیکلمهٔ الت  نیا
 " را در خودش ندارد؟ کی کوم-یدی"تراژ لیستا کی یموضوع کیهمچو  یراه انداز ایحرف "ط" نباشد; آ نیالت
 .سؤال مثبت است نینظر من پاسخ ا به
 

لفظ   نیهم  ثی, بلکه در سراسر جهان به حیدارد, نه تنها در ممالک اروپائ  ینی الت  شهٔ یکه در اصل ر  یبطر  کلمهٔ 
" ی"بطر  یشکل نوشتار  نیبه هم  نطرفیبد  یمتماد  انیما از سال  زیافغانستان عز  اتیشده است; در ادب  رفتهی" پذی"بطر

  ی ها  یبطر  داتیل, بطور مثال توزیافغانستان عز  داخل  یها  یبطر  داتیتول  زیشده است, چنانچه امروز ن  رفتهیپذ
 نیشکل و به هم   نیبه هم  زیدر صحن قصر چهار چنار ن  ی" , حتیافغان پاور کمپن  ی, به اسم "بطر یافغان پاور کمپن

 یمحترم افغانستان در ارتباط موتر ها  سندگانینو  کهی زمان  ای; و  شوندیگذاشته م  شی " به نمای"بطر  یطرز نوشتار
را با   ی, کلمهٔ بطرسندینو یم یزیآن موتر ها چ یها  یو بطر زیساخت افغانستان عز یآفتاب یموتر ها ایو  یسولر

افغانستان   یما از خود کفائ  زیهموطنان عز  کهی زمان  ا ی; وسندینو   یافغانستان با حرف "ط" م  اتیشکل مروج ادب  نیهم
; در بلخ, سندینو  ی"ط" من شکل مروج آن با حرف یرا به هم  ی, کلمهٔ بطرسندینو یم  یساز یدر ساحهٔ بطر زیعز

;  سندینو  یبا حرف "ط" م  یعنی,  یشکل بطر  نیرا به هم  یو مردم کلمهٔ بطر  یساز  یبطر  یها  کهیدر هرات فابر
 ی , اسم بطرسندینو  یم   یسخن  یدر ارتباط بطر  کهی, همچنان وزارت تجارت مملکت زمانزیافغانستان عز  یمل  یایدیم

 ...; اماسندینو ی" مطحرف "  نیرا با هم
 

و همچنان  ی, سبکسریچادر پوش بوده, با گستاخ ونیمشربان که اکثرا متشکل از مستعار  یرانیاز ا یگروپ کی اما
 ی " برخیزدائ ی"فرهنگ عرب ی, فداشانیا النهیما را, با شور و فغان مح زیوقت هموطنان عز النهینابخردانه و مح

 .دانندگر یدار م یاهیرا س ینموده, صفحات انیرانیاز ا
" سر چشمه گرفته و در افغانستان رانیدر ا  ی زدائ  یفرهنگ "عرب   ی ها  یکه از دنباله رو  ی زشت  یبرخورد  نیچن  ایآ

 ست؟ ی, قابل تأسف نندیآفر یما مشکل م زیعز
 
 .سؤال مثبت است نینظر من پاسخ ا به
 
 یاروپائ  یسر داده اند, بطور مثال کدام کشور  ادیدارد, شور و فر  ینیالت  شهٔ یکلمهٔ که ر  کی  یکه باال  یانیآقا  نیا  ایآ

همان    ی در داخل زبان ها  نیبا کلمات الت  یدانشمندان همان کشور اروپائ  ا یو    سندگانیرا سراغ دارند که در آن نو
 داده باشند؟ ناز خود نشا یمتخاصم یبرخورد کی نیکشور ها, چن

 
نقش, رول و    نیع  بای , تقرشودیمحسوب م  ایدن  یاز پنج, شش زبان علم  یک ی  یزبان عرب  نکهیشک در ضمن ا  بدون

دارد:   یاروپائ یهمان نقش و رول و کرکتر را در کشور ها نیما دارد, که زبان الت  زیرا در افغانستان عز یکرکتر
  ی را زبان علم یوندی پ نیچندارد,  وندی پ ینی با زبان الت یاروپائ یدر کشور ها یاکثر مصطالحات علم کهینطوریهم

 .باشد یما دارا م زیدر افغانستان عز یعرب
 
 !رسدیبا حروف" به نظر من مضحک به نظر م ی: به اصطالح "پهلوانجهینت
 
 
,  تی, قانون تیامن دیما و در سراسر جهان و به ام  زیدار در افغانستان عز  ه ی, عادالنه و پایمیصلح دا  کی  دیام  به

 .سپارم ی, همه را بخداوند متعال مدهیام اختتام بخش امیما به پ زیمردم عز یبرا یو رفاهٔ اجتماع  یعدالت اجتماع
 

 احترامات فائقه  میباتقد
 للا  بیحس
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