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 دکتور لعل زاد

 ٢٠٢٠سپتمبر  ٢٧لندن، 
 

 زبانی –قومی  محمود طرزی بنیانگذار نظریھ برتری
=================================== 

 

 ٩(خورشیدی  ١٢٩٠میزان  ١۶ را در» سراج االخبار«نخستین شماره محمود طرزی 

 »سراج االخبار افغانیھ«بھ  . نام این اخبار پس از چند ماه) بھ نشر می رساند١٩١١اکتوبر 

  !)١(تصویر  می شود» محمود افغانی«یابد و بعدا محمود طرزی ھم تغییر می 
 

) در مقالھ ای می ١٩١٣جنوری  ٢٣( ١٢٩١دلو  ٣تاریخ  ٩در شماره محمود طرزی 

نکات  است.» قوم افغان اجداد اقوام آریایی«و » زبان افغانی اجداد زبان ھا«گوید کھ 

  :)٢(تصویر  عمده آن قرار زیر است
 

زبان افغانی اجداد زبانھاست... اجداد اصلی ھمھ فرقھ ھای آریان باز ھم خود قوم افغان 

آقای «است... این بیانات ما را بعضی بر تعصب ملتی ما حمل کرده، خواھند گفت کھ 

یفیت مکالمھ آن عادتا بھ اخبار واالی افغانی، این چنین زبان غلیظ و ثقیل و کلفت را کھ ک

صوت سنگ ھای میان دبھ مشابھت می رساند، می خواھد کھ اجداد زبان ھا و افغان ھای 

بھ این گمنامی و کم عددی و سادگی و کوھستانی وحشی را می خواھد اجداد یک کتلھ 

 »... عظیمھ بشریھ رقم بدھد
 

) مقالھ ای زیر ١٩١۵سپتمبر  ١٢خورشیدی ( ١٢٩۴سنبلھ  ٢٠تاریخ  ٢در شماره  طرزی

 : )٣(تصویر  می نویسد کھ نکات عمده آن قرار زیر است» زبان و اھمیت آن«عنوان 
 

زبان رسمی دولت متبوعھ مقدسھ ما زبان فارسی و زبان ملتی ما زبان افغانی می باشد... 

وقتی کھ اعلیحضرت (احمدشاه بابای غازی) بھ تاسیس و استقالل سلطنت افغانیھ کامیاب 

آمد، امورات دفتر و کارھای کتابت و میرزایی و جملھ نوشت و خوان دولتی کھ اساس 
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ست، بھ زبان فارسی و بھ دست ھمان مردمان فارسی زبان امور سلطنت برآن موقوف ا

ایرانی االصل بود کھ از یادگارھای حکومت سابقھ ایران باقی مانده بودند. زبان افغانی بھ 

درجھ ای اصالح نیافتھ بود کھ دفعتا امورات دفتری و کارھای کشوری بھ آن زبان تحویل 

سکری و فتوحات بالد و امصار و حرب می شد. ذاتا مردمان افغان چون عموما بھ کار ع

و ضرب گرفتار بودند، بھ کارھای میرزایی و تحریرات امورات حکومتی وقت و فرصت 

نداشتند. حتی این چنین کارھا ار برای خود عار می شمردند و بھ کلمات محقرانھ (میرزاگی 

تحصیل دی) (و مالگی دی) ارباب تحریر را حقارت ھم می کردند. کتاب ھای متداولھ 

علم و ادبیات ھم یا بھ زبان عربی یا فارسی بوده، زبان افغانی بھ درجھ کفایت از این 

 چیزھا سراسر محروم مانده بود...
 

بنا برین... از آغاز تاسیس استقالل دولت افغانیھ زبان رسمی دولتی ما زبان فارسی شده 

افغانی و تبدیل دادن  مانده است... بعد از آن... ھیچ کسی در پی اصالح و ترقی زبان

رسومات دولتی از زبان فارسی بھ زبان افغانی و زبان رسمی ساختن آن نیفتاده اند. دیگر 

اینکھ در خاک پاک وطن عزیز ما تنھا اقوام افغانی االصلی کھ زبان شان صرف افغانی 

باشد ساکن نیستند؛ بلکھ اقوامی کھ زبان شان فارسی است نیز بھ کثرت مقیم و موجود 

ھستند کھ از اصل اجزای ملت افغان محسوب اند. مردم نفس پایتخت و اکثر شھرھای 

بزرگ نایب الحکومھ نشین ھا علی االکثر بھ زبان فارسی تکلم ھستند. در عموم دفاتر و 

محاکم رسمی دولتی، زبان فارسی از آغاز تاسیس و تشکیل یافتن حکومت مستقلھ افغانیھ 

کھ تبدیل آن خیلی مشکل است. زبان دربار و خاندان جلیل  بھ درجھ راکز و راسخ گردیده

سلطنت، خواه در وقت حکومت سدوزایی درانی و خواه در وقت حکومت محمد زایی 

 درانی، فارسی بوده و ھست.
 

بنابراین ھیچ کس حکم داده نمی تواند کھ زبان رسمی دولتی ما دفعتا بھ زبان افغانی تبدیل 

ھست و آن این است کھ زبان فارسی نسبت بھ زبان افغانی یابد. یک محذور دیگری ھم 

یک عمومیت و اھمیت بیشتری دارد. مثال زبان افغانی منحصر و محصور بھ خاک پاک 

افغانستان و ھمین چند ملیون ملت افغان است. حال آنکھ زبان فارسی غیراز آنکھ زبان 
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ر تمام ممالک ماورالنھر و عمومی تمام مملکت دولت ھمسایھ ما ایران می باشد، کذالک د

ممالک ھندوستان، حتی در ممالک عثمانی نیز معروف و متداول است و از اجرای مھمھ 

زبان ھای اسالمیھ اھل شرق شمرده می شود. یک جزو مھم زبان ترکی عثمانی و ترکی 

ماورالنھری و اردوی ھندی را زبان فارسی تشکیل می دھد کھ بھ این سبب ھا اگر زبان 

دولتی افغانستان زبان فارسی باشد، غیراز آنکھ ضرری برآن مرتب شود، از فایده رسمی 

 ھای سیاسی ھم خالی نیست...
 

می گویند... تنھا مردمان » افغانستان«و خاک پاک وطن عزیز ما را » ملت افغان«ما را 

غانی اف افغانی زبان نی، بلکھ ھمھ افراد اقوام مختلفھ ملت افغانستان را واجب است کھ زبان

وطنی و ملتی خود را یاد بگیرند. در مکتب ھای ما اھم ترین آموزش ھا باید تحصیل زبان 

افغانی باشد. از آموختن زبان انگلیزی، اردو، ترکی و حتی فارسی، تحصیل زبان افغانی 

 را اھم و اقدم باید شمرد...
 

زبان افغانی «دیم کھ در سال اول (سراج االخبار افغانیھ) یک مقالھ نوشتھ ثابت کرده بو

 زبان ملتی افغانی خود را تقدیس نمایید و دوست دارید... »... اجداد زبانھاست

 

 نتیجھ گیری
 

دو مقالھ محمود طرزی/افغانی در زمان امیرحبیب هللا، تھداب مفکوره این  با نشر   

 در کشور گذاشتھ می شود؛ »زبان افغانی«و » افغان«برای قوم » زبانی - برتری قومی«
 

در زمان امیرامان هللا، اولین گام ھای عملی » نظامنامھ ناقلین بسمت قطغن«با نشر    

 در جھت تطبیق این مفکوره برداشتھ می شود؛
 

» افغانستان و نگاھی بھ تاریخ آن«زیر عنوان میرغالم محمد غبار با نشر دو مقالھ    

در زمان نادرشاه، نخستن گام ھای عملی در جھت  »فغانستانتاریخچھ مختصر ا«و 

 برداشتھ می شود؛» کشور افغانستان«و » قوم افغان«برای  »تاریخ سازی«
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زیر ریاست علی احمد کھزاد در زمان » انجمن تاریخ«و » پشتوتولنھ«با ایجاد    

» ازینماد/اسطوره س«ھا وغیره)، (پتھ خزانھ، تبدیل نام شھر» سازیتاریخ «ظاھرشاه، 

در کشور گسترش می یابد؛ نام » افغان/پشتون/پشتو سازی«(ماللی، نازو انا وغیره) و 

تبدیل می شود و از ذکر واژه ھای پارسی » دری«بھ  ١٩۶۴ /١٣۴٣ در» فارسی«زبان 

 جلوگیری می شود؛» ایرانی«بیگانھ بھ بھانھ واژه ھای 
 

 ...رسد کھ حاال شاھد آن ھستیماحمدزی بھ اوج خود می -در زمان کرزی روندین ا   
 

 
و محمود طرزی بھ » سراج االخبار افغانیھ«بھ » سراج االخبار«. تبدیل نام ١تصویر 

 »عباسی«قرار معلوم، گفتھ شده است. » عباسی«قیمت ھر شماره یک » (محمود افغانی«

سال  امان هللا درواحد پول ایران از زمان شاه عباس اول صفوی بوده است کھ در زمان 

» افغانی«خورشیدی بھ نام  ١٣٠۴و بعد در سال » روپیھ کابلی«خورشیدی بھ نام  ١٢٩٨

 تبدیل می شود).
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جنوری  ٢٣( ١٢٩١دلو  ٣، ٩. محمود طرزی، سراج االخبار افغانیھ، شماره ٢تصویر 

١٩١٣( 
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 ١٢( ١٢٩۴سنبلھ  ٢٠. صفحھ اول: محمود طرزی، سراج االخبار افغانیھ، ٣تصویر 

 )١٩١۵سپتمبر 
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 ١٢( ١٢٩۴سنبلھ  ٢٠. صفحھ دوم: محمود طرزی، سراج االخبار افغانیھ، ٣تصویر 

	)١٩١۵سپتمبر 


