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اسد، روز استرداد استقالل افغانستان ازاستعمار انگلیس فرارسید. تجلیل از خاطرۀ تابناک این  21بازهم سالروز
روزعنعنۀ خجسته ایست که نوراستقالل طلبی وترقیخواهی را یکبار دیگردر روح نسل های امروز میدمد. شاه امان 

همین اصول یعنی استقالل، آزادی وترقیخواهی نام خویش را بحیث مثال یک زمامدار خوب هللا توانست با اتکا به 
 در تاریخ افغنستان ثبت وتسجیل کند. 

در پهلوی شاه امان هللا شخصیتهای برجسته ای نیزموجود بودند که درامر استقالل خواهی وپیشبردسیاستهای اصالح 
ی وتشویق میکردند. یکی ازین شخصیتها عالمه محمود طرزی است طلبانه وترقی خواهانه،  شاه مترقی را همرائ

که نقش او را حتی در شکل گرفتن افکار شاه امان هللا نمیتوان انکارنمود. امسال میکوشیم با یادآوری ولو 
مختصرازکارکردهای عالمه محمودطرزی ونقش برجستۀ که او در آوردن اصالحات فکری درجامعه وسمتدهی 

 ای اصالحی شاه امان هللا ایفا کرده است، ازین شخصیت ملی واصالح طلب قدردانی کنیم.درست برنامه ه
فرزند سردار رحمدل خان  محمد خان غالمدر شهر غزنی به دنیا آمد. پدرش  11۸۱محمود طرزی در سال 

بود.  مودودخانو دختر شهزاده  سدوزاییبود. مادر محمود طرزی، از خاندان  محمدزاییقندهاری،  رئیس قبیله 
، دمشقتبعید شد. آنها سرانجام به  عثمانی ترکیهبه قلمرو  خان عبدالرحمنخانواده محمود طرزی، در عهد پادشاهی 

مرکز روشنفکری امپراطوری عثمانی مهاجرت نموده و همانجا ساکن شدند. طرزی جوان به زودی دو زبان عربی 
های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی نیز تسلط پیدا کرد.  وی دوبار به نقاط مختلف  و ترکی را آموخت و سپس به زبان

آشنا شد.  الدین افغان سید جمال( با  11۸۱ -  11۸۸) استانبولدر جریان دوسال توقف خود در اروپا سفر کرده و
 1۸83درسال   و عقاید سیدجمال الدین افغان در مورد نوگرایی در اسالم قرار می گیرد.طرزی تحت تاثیر افکار 

با آن خانوادۀ طرزی را موردعفوه  قرار داد.  امیرحبیب هللا  یک سلسله اصالحات اجتماهی را آغاز کرد وهمزمان
متعاقبأ خانوادۀ طرزی به کابل باز گشت. دودختر محمود طرزی به عقد نکاح دوپسرامیرحبیب هللا  )شهزاده ها امان 
هللا وعنایت هللا (در آمدند. ثریا، دخترمحمودطرزی همان ملکه ثریای مبارز است که در عهد امانی بنیانگذارنهصت 

 وجریدۀ ارشادالنسوان در افغانستان شد.  نسوان
محمود طرزی با توشۀ ازدانش وتجربه، بحیث یک ژورنالیست  جهان دیده به وطن آبائی خویش برگشت. در تمام 

ی افغانستان  برای تحول و تجدد در جامعه هللا امانی پادشاهی  اش در دوره نگاری دوران فعالیت ادبی و روزنامه
به بعدمدیر مسؤل آن بودوسیلۀ  1۸11تالش خستگی نا پذیربخرج داد. جریدۀ سراج االخبارکه محمود طرزی ازسال 

مودطرزی. طرزی توانست این جریده را با درایت حتی در سخت ترین شرایط بود برای روشنگری در دست مح
تحت فشاربخشی ازروحانیت که  آلۀ دست انگلیس ها بود، حفط کند. فعالیتهای ترقیخواهانۀ محمودطرزی محدود به 

ی ایفا روشنگری نبود. طرزی توانست بحیث دیپلمات برجسته  نقش مهم در تدوین سیاست خارجی مستقل دورۀ امان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_28_assad_ra_grami_bedarem.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_28_assad_ra_grami_bedarem.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_28_assad_ra_grami_bedarem.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_28_assad_ra_grami_bedarem.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_28_assad_ra_grami_bedarem.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROE_28_assad_ra_grami_bedarem.pdf
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نماید. عالوتأ محمود طرزی مشاور ارشد شاه امان هللا در ساحات مختلف، از جمله قانونگذاری بود. محمود طرزی 
که نطریات اصالح طلبانۀ اش تحت تأثیرافکارسیدجمال الدین افغان شکل گرفته بود، توانست بااستفاده ازمحیط 

کشورنقش فعال ایفا کند. دردا وحسرتا که آن بخش مناسب دورۀ امانی در اصالح شرایط اجتماعی واقتصادی 
روحانیت که وابسته به انگیس بود، توانست توطئه شوم  هندبرتانوی برای سقوط رژیم امانی راازطریق تحمیق 
حبیب هللا )بچۀ سقأ( عملی سازد. محمودطرزی باردیگر ناگزیربه ترک وطن شد. بالخره محمودطرزی فرزند 

م درافغانستان، روشنگرنستوه، هنرمندپیشگام دربخش نویسندگی، شعر وترجمۀ آثارادبی، صادق وطن، پدرژورنالیس
اصالح طلب فعال وآزادیخواه بزرگ در دیارهجرت )ترکیه( جان بحق سپرد.  بگذار جوانان ما شاه امان هللا، 

ه ترقی وآبادانی محمودطرزی وسایرترقیخواهان همرزم شان را مثال قرار داده وبا صداقت، تقوی وجدیت در را
 کشورگام بردارند. 

 
 )سکرتریت فارو(

 
 


