دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ٢٧ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ٢٠٢٠
ﻣﺣﻣود طرزی ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻧظرﯾﮫ ﺑرﺗری ﻗوﻣﯽ – زﺑﺎﻧﯽ
===================================
ﻣﺣﻣود طرزی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺷﻣﺎره »ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر« را در  ١۶ﻣﯾزان  ١٢٩٠ﺧورﺷﯾدی )٩
اﮐﺗوﺑر  (١٩١١ﺑﮫ ﻧﺷر ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﻧﺎم اﯾن اﺧﺑﺎر ﭘس از ﭼﻧد ﻣﺎه ﺑﮫ »ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ«
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﻌدا ﻣﺣﻣود طرزی ھم »ﻣﺣﻣود اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﻣﯽ ﺷود )ﺗﺻوﯾر !(١
ﻣﺣﻣود طرزی در ﺷﻣﺎره  ٩ﺗﺎرﯾﺦ  ٣دﻟو  ٢٣) ١٢٩١ﺟﻧوری  (١٩١٣در ﻣﻘﺎﻟﮫ ای ﻣﯽ
ﮔوﯾد ﮐﮫ »زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺟداد زﺑﺎن ھﺎ« و »ﻗوم اﻓﻐﺎن اﺟداد اﻗوام آرﯾﺎﯾﯽ« اﺳت .ﻧﮑﺎت
ﻋﻣده آن ﻗرار زﯾر اﺳت )ﺗﺻوﯾر :(٢
زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺟداد زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت ...اﺟداد اﺻﻠﯽ ھﻣﮫ ﻓرﻗﮫ ھﺎی آرﯾﺎن ﺑﺎز ھم ﺧود ﻗوم اﻓﻐﺎن
اﺳت ...اﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎ را ﺑﻌﺿﯽ ﺑر ﺗﻌﺻب ﻣﻠﺗﯽ ﻣﺎ ﺣﻣل ﮐرده ،ﺧواھﻧد ﮔﻔت ﮐﮫ »آﻗﺎی
اﺧﺑﺎر واﻻی اﻓﻐﺎﻧﯽ ،اﯾن ﭼﻧﯾن زﺑﺎن ﻏﻠﯾظ و ﺛﻘﯾل و ﮐﻠﻔت را ﮐﮫ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ آن ﻋﺎدﺗﺎ ﺑﮫ
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«...
طرزی در ﺷﻣﺎره  ٢ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠ﺳﻧﺑﻠﮫ  ١٢٩۴ﺧورﺷﯾدی ) ١٢ﺳﭘﺗﻣﺑر  (١٩١۵ﻣﻘﺎﻟﮫ ای زﯾر
ﻋﻧوان »زﺑﺎن و اھﻣﯾت آن« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﻧﮑﺎت ﻋﻣده آن ﻗرار زﯾر اﺳت )ﺗﺻوﯾر :(٣
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 اﺳﺗﻘﻼل ﺳﻠطﻧت اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎب
آﻣد ،اﻣورات دﻓﺗر و ﮐﺎرھﺎی ﮐﺗﺎﺑت و ﻣﯾرزاﯾﯽ و ﺟﻣﻠﮫ ﻧوﺷت و ﺧوان دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺎس
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اﻣور ﺳﻠطﻧت ﺑرآن ﻣوﻗوف اﺳت ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﮫ دﺳت ھﻣﺎن ﻣردﻣﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
اﯾراﻧﯽ اﻻﺻل ﺑود ﮐﮫ از ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺳﺎﺑﻘﮫ اﯾران ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد .زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ
درﺟﮫ ای اﺻﻼح ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ دﻓﻌﺗﺎ اﻣورات دﻓﺗری و ﮐﺎرھﺎی ﮐﺷوری ﺑﮫ آن زﺑﺎن ﺗﺣوﯾل
ﻣﯽ ﺷد .ذاﺗﺎ ﻣردﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﭼون ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻋﺳﮑری و ﻓﺗوﺣﺎت ﺑﻼد و اﻣﺻﺎر و ﺣرب
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
دی( )و ﻣﻼﮔﯽ دی( ارﺑﺎب ﺗﺣرﯾر را ﺣﻘﺎرت ھم ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣﺗداوﻟﮫ ﺗﺣﺻﯾل
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 اﺳﺗﻘﻼل دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ زﺑﺎن رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ﻣﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷده
ﻣﺎﻧده اﺳت ...ﺑﻌد از آن ...ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ در ﭘﯽ اﺻﻼح و ﺗرﻗﯽ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺗﺑدﯾل دادن
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 اﻻﺻﻠﯽ 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 اﻻﮐﺛر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﮑﻠم ھﺳﺗﻧد .در ﻋﻣوم دﻓﺎﺗر و
ﻣﺣﺎﮐم رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ،زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از آﻏﺎز ﺗﺎﺳﯾس و ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎﻓﺗن ﺣﮑوﻣت ﻣﺳﺗﻘﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ
ﺑﮫ درﺟﮫ راﮐز و راﺳﺦ ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺗﺑدﯾل آن ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮑل اﺳت .زﺑﺎن درﺑﺎر و ﺧﺎﻧدان ﺟﻠﯾل
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
ﯾﺎﺑد .ﯾﮏ ﻣﺣذور دﯾﮕری ھم ھﺳت و آن اﯾن اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﯾﮏ ﻋﻣوﻣﯾت و اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارد .ﻣﺛﻼ 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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ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﻣﻠﮑت دوﻟت ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﻣﺎ اﯾران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐذاﻟﮏ در ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎوراﻟﻧﮭر و
ﻣﻣﺎﻟﮏ ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﺣﺗﯽ در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﻣﻌروف و ﻣﺗداول اﺳت و از اﺟرای ﻣﮭﻣﮫ
زﺑﺎن ھﺎی اﺳﻼﻣﯾﮫ 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
رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻏﯾراز آﻧﮑﮫ ﺿرری ﺑرآن ﻣرﺗب ﺷود ،از ﻓﺎﯾده
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ھم ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت...
ﻣﺎ را »ﻣﻠت اﻓﻐﺎن« و ﺧﺎک ﭘﺎک وطن ﻋزﯾز ﻣﺎ را »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ...ﺗﻧﮭﺎ ﻣردﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ زﺑﺎن ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮫ اﻓراد اﻗوام ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را واﺟب اﺳت ﮐﮫ زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ
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...
در ﺳﺎل اول )ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ( ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺛﺎﺑت ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﮫ »زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﺟداد زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت« ...زﺑﺎن ﻣﻠﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧود را ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﺎﯾﯾد و دوﺳت دارﯾد...
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﺑﺎ ﻧﺷر اﯾن دو ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺣﻣود طرزی/اﻓﻐﺎﻧﯽ در زﻣﺎن اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ،ﺗﮭداب ﻣﻔﮑوره
»ﺑرﺗری ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ« ﺑرای ﻗوم »اﻓﻐﺎن« و »زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ« در ﮐﺷور ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛
ﺑﺎ ﻧﺷر »ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺑﺳﻣت ﻗطﻐن« در زﻣﺎن اﻣﯾراﻣﺎن ﷲ ،اوﻟﯾن ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
در ﺟﮭت ﺗطﺑﯾق اﯾن ﻣﻔﮑوره ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛
ﺑﺎ ﻧﺷر دو ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯾرﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر زﯾر ﻋﻧوان »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن«
و »ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در زﻣﺎن ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﻧﺧﺳﺗن ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در ﺟﮭت
»ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی« ﺑرای »ﻗوم اﻓﻐﺎن« و »ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛
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ﺑﺎ اﯾﺟﺎد »ﭘﺷﺗوﺗوﻟﻧﮫ« و »اﻧﺟﻣن ﺗﺎرﯾﺦ« زﯾر رﯾﺎﺳت ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ﮐﮭزاد در زﻣﺎن
ظﺎھرﺷﺎه» ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی« )ﭘﺗﮫ ﺧزاﻧﮫ ،ﺗﺑدﯾل ﻧﺎم ﺷﮭرھﺎ وﻏﯾره(» ،ﻧﻣﺎد/اﺳطوره ﺳﺎزی«
)ﻣﻼﻟﯽ ،ﻧﺎزو اﻧﺎ وﻏﯾره( و »اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون/ﭘﺷﺗو ﺳﺎزی« در ﮐﺷور ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؛ ﻧﺎم
زﺑﺎن »ﻓﺎرﺳﯽ« در  ١٩۶۴ /١٣۴٣ﺑﮫ »دری« ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود و از ذﮐر واژه ھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ واژه ھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ »اﯾراﻧﯽ« ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود؛
اﯾن روﻧد در زﻣﺎن ﮐرزی-اﺣﻣدزی ﺑﮫ اوج ﺧود ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺷﺎھد آن ھﺳﺗﯾم...

ﺗﺻوﯾر  .١ﺗﺑدﯾل ﻧﺎم »ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر« ﺑﮫ »ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ« و ﻣﺣﻣود طرزی ﺑﮫ
»ﻣﺣﻣود اﻓﻐﺎﻧﯽ« )ﻗﯾﻣت ھر ﺷﻣﺎره ﯾﮏ »ﻋﺑﺎﺳﯽ« ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﻗرار ﻣﻌﻠوم» ،ﻋﺑﺎﺳﯽ«
واﺣد ﭘول اﯾران از زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺑﺎس اول ﺻﻔوی ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ در ﺳﺎل
 ١٢٩٨ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ ﻧﺎم »روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ« و ﺑﻌد در ﺳﺎل  ١٣٠۴ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﯽ«
ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود(.
4

ﺗﺻوﯾر  .٢ﻣﺣﻣود طرزی ،ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ ،ﺷﻣﺎره  ٣ ،٩دﻟو  ٢٣) ١٢٩١ﺟﻧوری
(١٩١٣

5

ﺗﺻوﯾر  .٣ﺻﻔﺣﮫ اول :ﻣﺣﻣود طرزی ،ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﮫ ٢٠ ،ﺳﻧﺑﻠﮫ ١٢) ١٢٩۴
ﺳﭘﺗﻣﺑر (١٩١۵
6

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