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 ۲۵/۱۱/۲۰۱۷         احسان لمر

 محمود طرزی
 قهرمان حقیقی ملی

 (3) و نقش ماندگار او در بیدار گری جامعۀ افغانی

 

"نشر مقاالت  و گزارشات سراج االخبار در مورد انقالب اکتوبر روسیه موجب استنتاج برخی تحلیل گران در اثر گذاری 
تحوالت روسیه بر نهضت تجدد و استقالل خواهی افغانستان و سلطنت امان هللا خان گردیده است؛ در حالیکه طرزی و 

وند فکری و ایدئولوژیک با افکار و اندیشه های انقالبیون روسی اندیشه های ناسیونالیستی و تجدد طلبانه او هیچ پی
در رهبر ی سیاست خارجی افغانستان پس از استقالل امیدوار بود که  دولت انقالبی و ضد  «محمود طرزی»نداشت. 

ای در بند امپریالیستی شوروی به رهبری  والدمیر لنین به آن همه ادعا ها و وعده ها در مورد استقالل و آزادی ملته
مشرق زمین چه از بند اسارت بریتانیا و چه از بند اسارت روسیه تزاری  پابندی نشان دهند و به حیث جانشین حاکمیت 

خیوه  1920تزاری به اشغال سرزمین های دوران تزارها  نقطه ی پایان بگذارند. اما دولت نو تشکیل شوروی در بهار
ه به تاشکند فرار نمود. پنجده نیز که بخشی از خاک افغانستان بود به تصرف را اشغال کرد و سید عبدهللا پادشاه خیو

 40کامل آنها در آمد. بخارا نیز از سوی بلشویک ها اشغال شد " 

 اقبال الهوری)خطاب به لنین( از 

 متاع خویش را خود راهزن  است    ز جور رهزنان کم گو که  رهرو 
 همان هنگامه ها  در انجمن  اسـت    اگر   تاج   گهی  جـمهور بپوشد 
 هـمان  آتـش میان مرزغـن هـست     هـوس   انــدر   دل   آدم نمیــرد

 همان  پیچاک زلف پرشکن  هست    عروس   اقتدار  سحــر  فـــن را 

براي انسان در اول امر دو کار است که یکي کار آخرت است و یکي »در یکی از مقاالت سراج االخبار می خوانیم که: 
کار هاي دنیا. در هر دو کار، انسان به علم محتاج است بدون علم، انسان خود را نه مي شناسد و چون خود را نه شناخت؛ 

لتی را نه مي خدا را نه شناخت. حق رسول، حق والدین، حق استاد، حق اوالد، حق همسایه، حق هم نوع و حق هم م
تواند و به جا نه مي آرد که  در آن وقت 

 «السمح هللا، مسلمان هم گفته نه مي شود

" مي می نویسد که :  «لطیف ناظمی»
دانیم که مدرنیته را روزگار پیروزی خرد 
انسانی بر باور هاي سنتي )اسطوره یي، 
دیني، اخالقی، فلسفی ...(، رشد اندیشه 

سو نالیته(، هاي علمی و خرد باوری )را
افزون شدن اعتبار دیدگاه فلسفه نقادانه که 
همه هم راه اند با سازمان یابي تازه تولید 
و تجارت؛ شکل گیری قوانین مبادله کاال 
ها و به تدریج سلطه جامعه مدني بر 
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تا جایي دولت. طرزي در جامعه سنت زده و خرد گریز آن عهد مردي است خرد گرا که خرد را عین ایمان مي شمارد 
معارف، دانایي و شناسایي و با خبری است. از مفاد آن معلوم است که این چیز ها تا چه درجه،  مقدس و »که میگوید: 

معظم کلماتي است . مملکت جسد است روح آن معارف است . ملت خواب است بیداري آن معارف . وطن جماد است 
 41« ي مي کند نه بیدار مي شود و نه حیات مي یابد.حیات آبادي آن معارف. هیچ وطن، بدون معارف نه ترق

" شیفتگی وي به رشد اجتماعی جامعه از یک سو و دلبستگی هایش به فن آوری و تکنولوژی که درحال تغییر دادن 
جهان است؛ از سوي دیگر، شعر او را به مسیر تازه یي مي اندازد؛ این مسیر چیزي نیست جز دل بستن به فر آورده 

ن و رشد فن آوری که تحولی را در جهان ما پدید آورده است و از همین رو،  دست به نوشتن اشعاری مي زند هاي نوی
دفتر شعر پراگنده را چاپ مي کند که دو بخش دارد.  1333که در آنها از پدپده هاي جدید فن آوری سخن مي رود. سال 

در زمان هاي مختلف و جاي هاي گوناگون سروده  بخش نخست که به بیان وي، در آن، شعرها یي گرد آمده است که
شده است و بخش دوم کتاب، )ادب در فن( یا محمود نامه نام دارد که درآن ذکر پدپده هاي جدید صنعت است؛ شعر هایي 
که ناقدان نام )شعر مقتضیات( را بر آنها نهاده اند. غزل هایي با قافیه هاي تفنگ و کریچ، توپ و تفنگ، زغال سنگ، 

لکتریک، ریل، تحصیل، معارف، هالل سرخ، اخبار، کاغذ، و نظایر آنها. پیدا است که این غزلها جوهر شعري ندارند ا
اما سرایش این اشعار، روش جدیدي در شاعري است که تا آن زمان نمونه اش دیده نه شده است طرزي خود در داوري 

آیا هیچ شرم تان نه میآید که به این ثقالت »کتاب مي نویسد:  منصفانه یي در باب این شعر ها، از زبان محمود نامه پنج
و غاظتي که دارید نام شعر را برخود مي گذارید، و با فن نام چیز کلفتي خود را آغشته ساخته،  در بازار ادب به جلوه 

 42« گري جرآت ورزیدید؟ شعر کجا، و زغال سنگ کجا؟ ادب کجا و توپ و تفنگ کجا!

ی الوهیت بر مي خیزد. پشه پا شکسته یي به مغز خوردنش مأمور مي گردد. پرکار داران پر کاري نمرودي به دعوا»
ظهور میکنند،  یک نوک پرکار خود را بر یک نقطه وحید غرب شمالی گذاشته،  دیگر نوک آن را بر هر طرف کرده، 

نوک پرگار غدارانه اش، خالي مانده باشد.  دور داده، در خریطه عالم هیچ  قطعه و نقطه را نه بیني که از اثر خون آلود
بحر ها از من است! ممالک فسیحه از من است! در قطعه هاي پنج گانه زمین، اراضی واسعه از من است! نفوس هاي 

 43« بي شمار سیاه، سرخ، زرد، رنگارنگ 

" کسی که وطن خود را دوست دارد دین معتقد بود که :  «طرزی»
که دین خود را دوست دارد وطن خود را خود را دوست دارد و کسی 

دوست دارد و وطن خود را گرامی می دارد. به نظر طرزی 
ناسیونالیسم، اصالحات اسالمی، عصری سازی،  پان اسالمیزم  و پان 

 44" آسیائیزم و ضد امپریالیزم باید در اصالحات قرار گیرد

" وطن شجر است ملت ثمر، وطن چشم است ملت مینویسد:  «طرزی»
نظر، وطن مزرعه است ملت محصول، وطن خزینه است ملت نفوذ آن، 
پس چنانچه شجر بی ثمر، دید بی نظر، کشت زار بی حاصل، خزینه بی 
معامل از نفع مبرا است،  کذا لک وطن بی ملت و ملت بی وطن نیز از 

 45هم چیز معر است."

 «محمود طرزی»وده و در مقاالت را مرور نم «سراج االخبار»وقتی 
و همکاران وی غور نمائیم، در هر سطر و هر جمله ایشان وطن، آزادی 

حی علی فالح »و استقالل، آموزش و علم را می یابیم. بطور مثال مقاله 
جنوری  8) 1294جدی 16مقالۀ از طرزی است که در شماره « 

م( سال چهارم نوشته بود، امیر به نشر آن بر آشفت جریده را  1916
هزار روپیه جریمه نمود درآنجا نوشته بود  26ا سانسور و طرزی ر

 که: 
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"... مبلغین اسالم با بالغ های حقیقت مقام، نغمه ها می سرایند، حدی ها می خوانند، آوازها می دهند فریاد ها می کشند، 
شنود؟ که می ندا ها کرده منادی ها می دهند، اما کی می « هوشیار گردید!»گفته فغان ها بر می کشند. « بیدار شوید!»

خواند؟ که گوش می نهد؟ چند نفر می فهمد؟ چند شخص می داند؟ چند تن بر می خیزد؟ کو؟ کجا؟ کی؟... سراج االخبار 
افغانیه یک اخبار مسلمانی است، نه انگریز است، نه روسی است،  نه فرانسوی است،  نه جرمنی است،  نه ایتالوی 

سلمانی است. در مسلمانی هم افغانی است. هر چیزی که می گوید هر است،  نه چینی است،  نه ژاپنی است صرف م
نغمه ای که می سراید هر نوائی که می نوازد، از نقطه نظر افغانیت میگوید، از مقامات علویت افغانیت می سراید، از 

 نوا های شرافت می نوازد...."

اقبال »م(" سال والدت مجدد"  1915ـ  1914نظر مشترک دارند که سالها ی )محققین و تاریخ ادبیات شناسان همۀ  
سراج االخبار »شمول دوران نشرات بیدار گرانۀ جراید انقالبی  وقت به ه ست که این تعبیر مصادف با« الهوری

 می باشد.  «افغانیه

 نوای   زندگانی    نرم    خیز   است    میارا  بزم   بر   ساحل  که   آنجا
 حیات   جاودان    اندر   ستیز  است    به  دریا غلط  و با موجش در آویز

************************ 
 ته  این  گنبد   گردان   رهی   است    بپای  خود   مزن   زنجیر    تقدیر
 که چون پا وا کنی جوالن گهی است    اگر  باور  نداری  خیز  و  دریاب

************************* 
 بیک صورت  قرار زندگی   نیست    دما  دم  نقش   های   تازه   ریزد
 به  خاک  تو شرار  زندگی   نیست    اگر امروز تو تصویر دوش  است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها جهت معاهده استقالل افغانستان در  مذاکره با انگلیسبرای ــ هیئت افغانی ١۹٢٠اپریل  18و17
وزیر  «غالم محمد وردک»ــ  «محمود طرزی»ــ  «سدیوان نرنجندا»میسوری از راست به چپ ــ 

عبدالوهاب »ــ  «غالم محمد صافی»ــ  «سردار محمد یونس»ـ  «عبدالهادی داوی»تجارت ایستاده 
 «طرزی
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از خجستگی هاي طرزي یکي هم این است که در زندگی شاهد استقالل کشور خویش است و خود در گفت و گو هاي 
( شرکت مي جوید؛ پس از آن هم در 1921( و کابل )جنوری ـ فبروری 1920اپریل  2استقالل کشور در میسوری )

در رهبری و مسئولیت وزارت  «رزیمحمود ط»"عمل با کار سیاسي مشغول مي گردد. وزیر خارجه کشور مي شود. 
خارجه به همان حد تالش کرد تا در مذاکرات و توافقات با انگلیسها استقالل افغانستان را تثبیت کند و منافع بیشتری را 
برای کشور و دولت افغانستان به دست بیآورد، به همان حد مساعی به خرچ  داد تا استقالل، حاکمیت ملی و منافع 

در ایجاد روابط گسترده ی خارجی با کشورهای مختلف دنیا تثبیت و تضمین نماید. در نخستین ماه های افغانستان را 
( بر سیاست خارجی افغانستان، هیئتی به ریاست محمد ولی خان دروازی به سوی 1919مدیریت و رهبری او)جون 

ساله از طریق تاشکند تا مسکو و کشورهای  اروپا و ایاالت متحده امریکا اعزام گردید. این هیئت در یک دوره زمانی دو
اروپایی و تا واشنگتن سفر کردند و با یک دیپلوماسی فعال، افغانستان را به حیث یک کشور مستقل معرفی نمودند و به 

 46و بین المللی نایل گردیدند." دست آورد بسیار مهم خروج افغانستان از انزوای منطقوی 

 «طرزی»}در اثر گران سنگ خود  «بشیر سخاورز » 
چنین نتیجه گیری و ارزیابی نموده  {االخبارشو سراج 

در  «امان هللا خان»سوال بر انگیز است كه آیا که: "
اقدام به مشروطه و آوردن  «طرزی»صورت نبودن 
اجتماعی و اقتصادی در افغانستان می  ٬تحوالت سیاسی

کسی بخواهد ده ورزید یا نه؟ اما واقعیت این است كه اگر 
را مورد بررسی قرار دهد  «امان هللا خان»سال پادشاهی 

و در این بررسی نقش مهمی را كه طرزی در تشکل 
در نظر نه  ٬بازی كرده «امان هللا خان»خطوط سیاسی 

 این بررسی به هیچ گونه كامل و درست نیست. ٬داشته باشد

 رسالۀ ارزشمند جناب بشیر سخاورز     

پرداختن به امور خانوادگی برای طرزی اهمیت چندانی 
نداشت او مدت زیاد وقت خود را زمانی كه در سوریه بود 
در تبادل نظر و بحث با جوانان ترکیه گذراند. این جوانان 

طرزی را  ٬كه پیرو مفکورۀ های مختلف سیاسی بودند
 ٬شخصی یافتند كه نه تنها قادر به درك اوضاع جهان است

یتواند در عین حال طراح خوبی برای نجات کشور بلکه م
های در زیر استعمار به خصوص افغانستان باشد. مي شود 

از بسا فرهیخته گان ترکیه تقدم داشت.  «طرزی»گفت كه 
میالدی در سفری كه با پدرش به کشور  1980او در سال 
كتابی نوشت تحت  ٬و اروپا كرد ٬مصر ٬تركیه ٬های سوریه

اما او در این كتاب به مسایل سیاسی هم پرداخته و می  ٬سه قارهٴ دنیا كه ظاهرأ این كتاب سفرنامه استعنوان سفر در 
بینیم كه  تا چه اندازه از مسایل سیاسی آن روز آگاه بوده است. او در یك قسمتی از این كتاب از قول یك جوان لیبرال 

فغانستان آرزو دارد از قول همین ترك می آورد. این نسخه هرچه برای امورد افغانستان مي نویسد و در آن تركیه در 
میكند و جوانان آن را از یك دست به دست دیگر مي سپارند و عده یی میان جوانان تركیه محبوبیت زیادی پیدا خطی در 
چاپ به  1915آگاه میشوند. این كتاب بعدا در افغانستان و در سال آنچه طرزی برای كشورش مي خواسته زیادی از 
 47برای پیشرفت کشور شان آگاه شوند."  «طرزی»روشنفکران افغانستان از آرزو های میرسد تا 

مورخ، محقق، نویسنده و پژوهش گر نهایت ورزیده و صاحب قلم فرزانۀ ما ضمن اشاره  «شادروان داکتر اکرم عثمان»
از همین جا همین »در وزارت خارجه بر مبنای متذکره می نویسد:  «محمود طرزی»بر طرز دید  و سیاست خارجی 

سقوط میدهد میدان دیگری برای تعبیر  «مصطفی کمال اتاترک»که خالفت عثمانی را "حزب ترکان جوان" به رهبری 
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 سید جمال»پدید میشود و پادشاه افغانستان را شخصیت مناسبی برای تحقق برنامه های مرادش  «طرزی»رویا های 
تشخیص میدهد. و نیز اطالع داریم که رس رسانی حکومت افغانستان به جنگ آوران آسیای میانه به سر  «الدین افغان

کردگی انور بیگ و دیگران، منجر به اعتراض و حتی دخالت های گاه و ناگاه  نظامی دولت شوروی می شود و پادشاه 
 «محمود طرزی»جی ترغیب می کند که  سر انجام به دوری افغانستان را به اتخاذ  شگرد های دیگری در سیاست خار

 48« از عرصه ی سیاست خارجی افغانستان می انجامد.

در نخستین سال های مسئولیت  «محمود طرزی»علیرغم تمامی مشکالت و موانع در مسیر سیاست خارجی افغانستان، 
ز سوی کشورهای خارجی ایفا کرد. دولت افغانستان خود در وزارت خارجه نقش مهمی را در شناسایی استقالل افغانستان ا

موفق به ایجاد سفارت و وزارت مختاری در پایتخت برخی کشورهای اروپایی گردید. شوروی و بریتانیا نمایندگی های 
سیاسی در کابل تأسیس کردند. کشور های دیگر اروپایی و آسیایی چون : فرانسه،  آلمان،  ایتالیا،  ترکیه و ایران به 
تشکیل سفارت خانه و وزارت مختاری در پایتخت افغانستان مبادرت ورزیدند. رفت و آمد خارجی ها به افغانستان آغاز 
شد،  روابط افغانستان در عرصه های مختلف فرهنگی و معارف و اقتصادی با جهان خارج گسترش یافت  و زمینه 

 کشور مساعد گردید. برای تعلیم و تحصیل شاگردان و محصالن افغانی به بیرون از

از  1922در جون  «محمود طرزی»
وزارت خارجه کنار رفت و جای خود را 

دروازی گذاشت.  «محمد ولی خان»به 
او نخست به وزارت مختاری افغانستان 
در پاریس گماشته شد و سپس بار دیگر 

به وزارت خارجه رسید  1924در سال
اما بار دیگر از این مقام کنار رفت و در 

و  «امان هللا خان»ایام فروپاشی سلطنت 
شکست نهضت تجدد و نو گرایی دو باره 

در دیار  از افغانستان برای ابد آواره شد و
 1933نومبر 22غربت  و آوارگی در 

سالگی وفات یافته و در ترکیه  68به عمر
در جوار زیارت  ابو ایوب انصاری به 

 خاک سپرده شد.

 آرامگاه محمود طرزی در ترکیه

 آیا کی کند قبر و کی دوزد  کفن من    در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من 
 وزد  بر سر  آن  از  وطناد   تا  ب    یدتابوت  مرا بر سر  کوهی بگذار

امروز که ما ملت افغان از فرزانه مرد دانشمند و دانشور وطندوست و مردم دوست استعمار ستیز و آزادی خواه چون 
و دیگرانی مثل او شناخت واقعی پیدا نموده ایم، امروز که ما می دانیم که افغانستان را کدام کسان  «محمود طرزی»

خراب و برباد کرده؟ مسئول انقالب و خرابی افغانستان،  خون ریزی و پسمانی امروزی مملکت کی ها است؟ به جا 
هزاران شهید بیگناه به موزیمی تبدیل  است تا )باستیل( دهمزنگ به صفت سمبول وحشت،  دهشت و بربریت جایگاه

شود به همان گونه که فرانسویان در جای زندان باستیل میناری ساختند و یا المانی ها حمام های گاز و کوره های انسان 
 سوزی هیتلر را به موزیم تبدیل نموده اند، 
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در دهلیز های قلعه جدید دهمزنگ حک نمایند اگر دولت ملی و مردمی داشته باشیم نامها و فوتو های قربانیان استبداد را 
و بعد آرامگاه و مینار یادگاری بنام شهدا و مبارزین مشروطیت اول، دوم، سوم و دیگر قربانیان صد سال اخیر اعمار 

 نمایند تا ملت افغان یاد شان را جاودانه دارند.

*************************************** 

 مأخذ:

 « .دویچه ویله»ناظمی ـ محمود طرزي و تجدد ــ سایت انترنت ـ استاد لطیف  1
 .2008سپتمبر  1387سال چهارم سنبله  80ـ منیژه باختری ـ طرزی ها، روشنگری و زنان ـ کابل ناتهـ شماره  2
 ـ صدیق رهپو طرزی ـ طرزی و سراج االخبارش ـ سایت انترنتی وطن و خاوران . 3
سایت  2008سپتمبر  16محمود طرزی در نهضت روشنگری و نوگرایی دهه ی دوم و سوم قرن بیستم ــ ـ محمد اکرم اندیشمند ـ نقش  4

 خاوران.
 4ـ پوهاند سید سعد الدین هاشمی ـ جنبش مشروطه خواهی در افغانستان ــ چاپ شورای فرهنگی افغانستان سویدن جلد دوم ص  5 
 6ص  1999جم خلیل هللا زمر، چاپ اول ـ استا اولسن ـ اسالم و سیاست در افغانستان ـ متر 6
 52ص  2000ـ دکتور حلیم تنویرـ تاریخ و روزنامه نگاری افغانستان ـ شورای فرهنگی هلند سال  7
 55ص  1377ـ غالم دستگیر پنجشیری ــ ظهور و زوال حزب دموکراتیک خلق ــ ناشر کتاب فروشی فضل پشاور  8
م  2004ـ عالمه محمود طرزی و شاه امان هللا و روحانیت متنفذ ـ مرکز کلتوری افغانها جرمنی  ـ کاندید اکادمیسن محمد اعظم سیستانی 9

 30ص 
 فرانسه. ژلیمو ـ می اسکنازی ـ زنان افغانستان تعلیم و فعالیت اجتماعی در عصر امانی ـ ترجمه رقیه حبیب طبع  10
 ـ محمد اکرم اندیشمند. 11
 ـ عیضاً . 12
 افغانستان از سلطنت امیر حبیب هللا خان تا صدارت سردار محمد هاشم خان ــ  ـ ظفر حسن ا یبک ـ 13
 ـ صدیق رهپو طرزی . 14
 . 43ـ سید قاسم رشتیا ــ خاطرات سیاسی ــ به اهتمام قوی کوشان پشاور ص  15
 ـ اندیشمند. 16
 .  117،  151ش صفحات  1382محقق و پژوهشگر فرزانۀ افغان فضل الرحمن فاضل انتشارات میوند ثور ـ اندیشمند. 17
 . 7ص 2000ـ عبدالوهاب طرزی ــ شرح زندگی محمود طرزی ــ انتشارات انجمن فرهنگی افغانستان مارچ 18
 . 52ـ عبدالوهاب طرزی. ص 19
 . 54ـ همانجا ص  20
 . 74ـ عیضاً ص  21
رسول رهین )مقاله( کتاب نویسی در دوره  زمامداری امیر حبیب هللا خان مجلۀ آریانای برون مرزی سال سوم شماره ا ول  ـ پوهاند 22

 م. 2001ش  1380
 ـ وهاب طرزی. 23
 .19ـ کاندید اکادمیسین سیستانی ص  24
 در سایت خاوران.ـ دیپلم انجنیر خلیل هللا روفی ــ محمود طرزی در فیصلۀ دو دربارــ مقاله مطبوع  25
 . 44. ص 1349ـ محمد کاظم آهنگ ــ سیر ژورنالیسم در افغانستان ــکابل  26
 170ـ حبیبی ص   27

 .169ـ پوهاند هاشمی. ص  28 
 .170ـ پوهاند هاشمی .ص  29
 .L /PS /11 /88. 20/05/ 1915به نقل از یادداشت ویسرا به امیر افغان، اندیا افیس  12ـاستاد هاشمی جلد دوم ص. 30

 .10ـ محمد کاظم آهنگ ـ تعریف و تحلیل ژانر های مطبوعاتی سراج االخبار . ص  321
 ـ انجنیر روفی. 32
  38ـ ناظمی. 33
 ـ خواجه بشیر احمد انصاری ــ شیخ شهر ما؛ مظهر آمیزش مقدس و ملوث ــ مقاله در سایت انترنتی  34
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سیاسی  ـ اندیشمند )آدمک،  لودیک دبلیو،  تاریخ روابط 35
افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن تا استقالل،  ترجمه ی 
علی محمد زهما،  ناشر: موسسه نشراتی افغان،  سال طبع 

 (135،  پوهنتون کابل،  ص 1349
ـ اندیشمند )رهنورد زریاب،  محمود طرزی و فارسی  36

 ناب در افغانستان هشتاد سال پیش، سایت پیمان ملی( .
اظمی،  لطیف،  محمود طرزی و تجدد در ـ اندیشمند )ن 37

 ادبیات،  سایت فارسی صدای المان(
ــ عهد نامۀ برست لیتوفسک از ویکی پیدیا دانش نامۀ  38
 آزاد
 43.  5ـ هاشمی ص 39
 22ـ اکادمیسین سیستانی، ص. 40
 ـ اندیشمند.41
ـ ناظمی ـ )سخاورز، طرزي و سراج االخبار. تهران:  42

  (.181و  180، نشر عرفان، ص 1386

 
از چپ براست ایستاده محمود طرزی، نشسته خانم اسما رسمیه طرزی، خیریه طرزی، سردار 

 عنایت هللا خان و فامیل
 ـ ناظمی.  43
 ـ اندیشمند. 44
  2000ترجمه نور محمد کهسار پشاور  203به نقل از ریاتالی ستوارت ـ آتش در افغانستان ـ ص  23ـ سیستانی، ص  45
 282ص  1355روان فرهادی ـ مقاالت محمود طرزی در سراج االخبار ـکابل  ـ دکتور 46
 .  ۲۰۱۰خورشیدی، جون  ۱۳۸٩، سال ششم جوزا۱۲۱ـ بشیر سخاورزــ طرزی و سراج االخبارش ــ کابل ناتهـ ــ شمارهء مسلسل  47
افغانی،  پیش آهنگ نهضت مشروطه خواهی در افغانستان ــ بخش چهارم، سایت زندگی و سایت  ـ داکتر اکرم عثمان ــ سیدجمال الدین 48

 فردا. 

در حراست از استقالل وطن لحظه ای هم فرو گذاشت نکنید چه این نعمت به بهائی عظیم جانی و مالی حاصل گردیده 
 محمود طرزی است  
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