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 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۲۱/۱۱/۲۰۱۷         احسان لمر

 محمود طرزی
 قهرمان حقیقی ملی

 (2) و نقش ماندگار او در بیدار گری جامعۀ افغانی
و فامیلش در جستجوی مسیری بودند تا اهداف عالی شان را برای وطن بهتر متبارز سازند در اوایل سال  «محمود»

طلب  «سردار عنایت هللا خان»را برای ازدواج پسر ارشد اش  «خیریه»دخترش  «محمود طرزی»امیر از  1909
در این ازدواج برآورده نشد. بار دوم امیر و به خصوص ملکه علیا حضرت  «محمود»گاری نمود، اما اهداف عالی 

طلب  «امان هللا خان»را برای شهزاده  «طرزی ثریا» شانملقب به )سراج الخواتین( دختر دیگر  «سرور سلطان»
( صورت گرفت. به قول 1914نوامبر  9شمسی ) 1293عقرب 19چهارشنبه گاری نمودند که ازدواج شان در روز 

دختر زیبا و دارای ثقافت عالی بود، به زبان های عربی،  ترکی و فرانسوی  «ثریا»" «دکتور روان فرهادی»از 
حرف میزد او با داشتن فرهنگ عالی دختری عالمه و فاضله و سخنور و زبان آور و مردم دوست و دانش پرور 

  24د." بو
مشاهده مینمود که وجود جاسوسان انگلیس و گماشته گان امیر العسس  {محمود طرزی}و اما از سوی دیگر او "

اوضاع سیاسی کشور را در گرد باد خطر کشانده است بناًء طرزی نه می  گرد دگر اندیشان، دربار، به ویژه در پی
توانست بدون یک پشتوانهً سیاسی و تکتیکی این بار خطر را به پیش کشد و به صورت آشکار در برابر انگلیس که 

ه و زوال کشور را با امیر میانهً دوستی داشتند استراتیژی خود را آزادانه دنبال نماید و یا علل عقب افتاده گی جامع
در حقایقی بازتاب دهد که به مثابه میراث شوم، از بطن دربار های شاهان پیشین این خاندان، سر چشمه گرفته بود، 
میراثی که پرورده استعمار بود فشار رعیت و عیاشی های افسانوی امیر حبیب هللا را با خود داشت... چند سالی بعد 

ازدواج کرد فعالیت های سیاسی  «محمود طرزی»دختر دومی  «ثریا»ن الدوله با عی «شهزاده امان هللا»زمانی که 
طرزی جان تازه یی بخود گرفت و حال دیگر در مرکز دایرهً وطن پرستانی قرار گرفته بود که مخفیانه روی نقشۀ 

 ایجاد مشروطیت سخت در تالش افتاده بودند.
بیک قاید مدبر، آزادی طلب و قابل اعتماد ضرورت بود که به خاطر بر آورده شدن این هدف مهم در وهلۀ نخست 

مورد  «شهزاده امان هللا»می بایست از درون خاندان شاهی به پیش کشیده میشد. این خصایل آزاد منشی تنها در وجود 
با امید و تردید به آن چشم دوخته بود. مسـًلهً سر نوشت سازی که شب ها تفکر و اندیشهً او  «طرزی»تائید بود که 

شهزاده »را تا دل ستاره گان به خود مصروف نگه می داشت، ولی بازهم دشوار می نمود که این برنامه را مستقیماً با 
 در و شوهر محرم این راز بزرگ قرار گیرد.می توانست میان پ «ثریا»در میان گذارد، تنها دخترش  «امان هللا خان

که یگانه ترین دختر همراز پدر بود نه تنها او را از این برنامهً پر خطر بر حذر میداشت بلکه به مثابه  «ملکه ثریا»
در حضور پدر  «ملکه ثریا»عین الدوله در میان گذارد.   یک بانوی با شهامت پدر را تشویق میکرد تا موضوع را با

را درک کرده ام،  آرمان و اندیشهً او تنها با آرمان خوشبختی  «شهزاده امان هللا»مینان می گوید: تا جائی که من با اط
های ننگین دربار نا بسامان و استعمار زدهً مملکت و مناسبت ش پیوند خورده است. او از اوضاع مردم و آزادی کشور
ل و جان می پذیرد و یگانه مرد مورد اعتماد، از خاندان شاهی متیقن باشید پیشنهاد شما را از دسخت رنج میبرد، 

راز مهم با او می ودم وسـیلهً این خواهد بود که در وجود او این آرمان بزرگ برآورده خواهد شد. به اجازهً شما من خ
 شوم.

طم افکار با تال «طرزی»دست پدر را می بوسد و به حرم سرای خود بر می گردد،  «ثریا»در ختم صحبت ملکه 
 25شب زنده دار می ماند."

 ( سراج االخبار1906جنوری 11پس از بیست و هشت سال تاریکی در مسیر اخبار نویسی و ژورنالیسم در )
م 1911نشر شد اما عمری بیشتر از یک شماره نداشت. در نهم اکتبر «مولوی عبدالروف»افغانستان به مدیریت 

این  پرمایه  ترین اخبار در منطقه را بار دوم نشر نمود که تا ختم دوره سلطنت  {سراج االخبار} «محمود طرزی»
فراز و نشیب ها،  اخطاریه ها تهدید و سانسور ها و هم دشمنی و مخالفت عمال بریتانوی دربار را  «حبیب هللا خان»

 با خود داشت. در نخستین شماره آن جریده آمده است که:
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"این یک ظاهر آشکار است که اخبار ها در این عصر به مثابه زبان ملکها و ملتها قایم گردیده است و در وقت  
حاضر به جز اقوام وحشیه و بدویه هیچ یک دولت و قومی از هیأت های اجتماعی موجود نیست که مالک اخبار 

 26نباشند....اخبار جمع خبر است که ضد آن بیخبری است..." 
االخبار نقش سزاوار را نتنها در جامعه افغانی بلکه آسیای مرکزی،  هند و ایران بازی نمود. این جریده جز  سراج 

کاروان مطبوعات انقالبی و آزادی خواه زمان چون حب المتین،  الهالل و... بوده آگاهانه در مسیر روشنی و بیدار 
 راید و هم گردانندگان آن می فرمایند:در وصف و نقش اخبار و ج «سید افغان»گری حرکت می نمود. 

"هر امتی که جویان سعادت و خواهان رفاهیت باشد باید بداند که بغیر از جرائد و اخبار نامه های یومیه به مقصود 
نباید اراضی پست و بلند را بیهوده قطع  )گوشه(اصلی و مطلوب حقیقی خود نخواهد رسید پس بیعت راههای بیغوله 

شرط آنکه صاحب جریده بنده حق بوده باشد، نه عبد دینار و درهم. زیرا اگر بنده دینار و درهم بوده  نماید و لکن به
 )دشمن(باشد حق را باطل و باطل را حق و خاین را امین و امین را خائن و صادق را کاذب و کاذب را صادق و عدو

ضعیف را قوی و قوی را ضعیف و منفعت  را صدیق،  دوست و صدیق را عدو،  و قریب را بعید و بعید را قریب و
را مضرت و مضرت را منفعت و حسن را قبح و قبح را حسین و موهوم حقیقی را موجود و موجود را موهوم وا 

 مینماید و البته عدم این گونه جریده از وجود آن به مراتب غیر متناهی بهتر است."
شخصیت برجسته ادب و فرهنگ تاجیکستان  «عینی صدر دین»در وصف سراج االخبار از زبان  «ستاد حبیبیا»

هم به ما می رسید و آن را اندر  «محمود طرزی»" چون سراج االخبار کابل و نوشته های چنین نقل می نماید که : 
خفا می خواندیم،  گماشتگان امیر بخارا نه می گذاشتند و خواننده سراج االخبار را تعقیب و تنبه میکردند...اکثر 

کردند .  وان تاجیک به پیروی اشعار تنبه آور سراج االخبار شعر سرودند و جوانان تاجیک آنرا از بر میشعرای ج
 27االخبار در جوانان ما وراء النهر خیلی تاثیرات نغز و نیکو داشت" پیام سراج 
نوشت « Sir. Charles Cliv land»به مسئول اطالعات جنائی. «W .M .Haily»کمشنر دهلی 1914در سپتمبر

"چون لهجه سراج االخبار بکلی به منافی منافع ما میباشد، باید ورود و توزیع آنرا در هند ممنوع قرار دهیم" : که
28 

شعر حماسی  1915اپریل  16و بریتانیه هیچ تاثیری بر جریده نه نمود چنانچه در  «امیر حبیب هللا خان»تهدید های 
با قلم سرخ عنوان شعر  «شادروان داوی»نشر گردید،  وایسرای هند به قول  «مولوی صالح محمد افغان» و پرشور

:"... گفتار و بیان نوشتند که  دیشه،آزادی ان رستادند. صدور کنندگان دموکراسی،را دائره کشیده به امیر ضم نامۀ ف
بود که توزیع اخبار اگر چنین افکار و نظریات خطرناک و مشتعل آمیز ادامه یابد. برای حکومت غیرممکن خواهد 

 29را اجازه توزیع آزادانه در قلمرو خود دهد... باید چنین نشریه تعرض آمیز را چک کند" 
زار روسیه ممنوع می شود چنانچه درست تاز اینجاست که هراس در دلها می آفتد و ورود جریده به هند مانند قلمرو 

عروة »بیست و پنج سال قبل در مصر قانونی تصویب شد که جریدۀ 
سراج »را ممنوع الورد اعالن نموده بود. بریتانیه نه تنها  ورود  «الوثقی

را در قلمرو هند ممنوع  ساخت  بلکه  وقتاً فوقتاً امیر را بر  «االخبار
تحریک مینمودند و او با تهدید و جریمه  مزاحم  کار  «طرزی»ضد 

سیاست جدیدی را علیه اخبار  1916اگست  16وی می شد، وی در
نماینده بریتانیه در کابل که  «سیف هللا»اتخاذ نمودند، به قول از حافظ 

برای  «امیر حبیب هللا»خود نوشته بود که  1917نومبر 7در راپور
 طرزی خشم گینانه نوشت:

 ، ادیتور، اخبار!«غالم محمد طرزی»، پسر «محمود طرزی»"
بریتانیه،  نوشته باید بدانی که درآینده چنین مطالب غیر مؤثق را علیه 

نکنید، چه آنها، دوست حکومت ما می باشند. اگر دوباره بدین طریق 
  "نوشته کردید بدون مالحظه از کشور خارج ساخته خواهید شد.

حتی وی را جریمه نقدی نموده و معاشاتش را قطع نمودند. و گفت: 
"مرغی که بدون وقت آذان دهد سرش از بریدن است. امیر به این هم 

هزار کابلی جریمه اش کرد. این پول به صورت سری  26فا نکرده اکت
 پرداخته شد."  «شهزاده امان هللا خان»توسط 
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، «مولوی صالح محمد افغان»، «شهید عبدالرحمن لودین»، «عبدالهادی داوی »را  «سراج االخبار»نویسندگان 
برادر ») «مولوی عبدالرب»، «محمد حسین راقم»، «مولوی عبدالروف»

غالم محی الدین »، «غالم محمد میمنگی پروفیسور»(, «مولوی واسع
 )مورد اشتباه طرزی و همکاران بود(، «علی احمد لویناب»،  «افغان

میر غالم حضرت »، «قاری عبدهللا ملک الشعرا»، «عبدالعلی مستغنی»
و  «میر محمد یوسف»، «مال طوطی کابلی»، «عبدالغفور ندیم»، «شایق
، «سلطان محمد کابلی»، «میرزا عزیز زاده»، «بسملعبدالعزیز »هم 

، «شیر احمد مخلص»، «میر حسین محویی»، «غالم حیدر مذنب»
، «عرض بیگی»، «مال محمد»، «سردار عبدالرسول»، «عبدالخالق»
)از قاهره(،  «غالم نقشبند»، «عبدالولی عاشق»، «میر اکبر صابر»
( ترجمان دورۀ شاهی)بعداً وزیر دربار  «علی احمد»، «قاضی ابو ایوب»

، «محمد صادق فانی»ترجمان انگلیسی،  «فیض محمد ذکریا»انگلیسی، 
محمد »، «صوفی زاده محمد شریف»، «مال عبدالجبار»، «عبدالشکور»

میر محمد علی »حاکم بهسود و  «غالم حیدر»ترجمان عربی،  «ادیب
 تشکیل می دادند.... «آزاد

ست یک تعداد دانشمندان، متخصصین، سیاسیون و " قابل یاد آوری ا
نویسندگان خارجی نیز با سراج االخبار افغانیه همکاری داشتند که این 
وضع ناراحتی و تشویش فراوان مقامات هند درمورد سراج االخبار افغانیه 

دکتر »، این نویسندگان عبارت بودند از 30را هم به وجود آورده بود "
راجا مهندرا »)از جاپان(،  «مولوی برکت هللا»، «منیر بیک ترکی

 از ترکیه به افغانستان آمده بود(. «محمود طرزی»)که قبالً ذکر شده که به تشویق  «محمد فضلی»و  «پرتاب
نظریات خود را ضمن  «طرزی»ورخ و محقق فرانسوی می نویسد او م May Schinasi «می اسکنازی»

لوم، انکشافات تکنالوجی، آتحاد مسلمانان، کسب دانش و نقش زن در حیات موضوعات مختلف در بارۀ آزادی ملی، ع
( که به اجازه امیر نشر می شد منعکس 1918ـ  1911فامیلی، حیات اجتماعی و تعلیم و تربیت در سراج االخبار)

 نمود.
ابن المرحوم  «رفیقمال »خادم الشرع احمدی و چاکر دین محمدی، }نامه یی را از فردی که خود را  «طرزی»زمانی 

( در واکنش با عنوان )مکتوبی از شهردریافت که  «{مال صدرالدین آخند زاده»ابن المغفور  «مال ابوبکر آخند زاده»
زنان جهان( در سراج االخبار به دست می آورد،  با مالیمت به پاسخ این فرد که می پندارد  به نشر ستون )ناموران

"مدیر صاحب، یک می نویسد:  «مال رفیق»کم مقدار است، می پردازد. این زن نصف وجود مرد و بی اهمیت و 
بحث مي راند؟ چون افغان یک طایفۀ جلیلۀ با حمیت « زنان نام آور جهان»طرفه مردان را از خاطر محو کرده، از 

د بهتر و ذی غیرت و شجیع همت اند؛ هر گاه عوض آن در تعریف توپ و تفنگ و اسلحه و آالت جنگ افزوده مي ش
 بود." 

"سبحان هللا اگر ما از قدر و قیمت و مزیت و حیثیت آنها بحث مي راندیم مي نویسد:  «مال رفیق»در پاسخ  «طرزي»
چه وا ویال مي شنیدیم؟ اگر از احوال حقوق طلبی ها و داستان رزم آزمایي هایي که در این وقت با مردان به میدان 

 چه چیز ها مي دیدیم. مسابقه درآمده اند؛ بحث مي راندیم ؛
دلیرانه از اندیشۀ اش دفاع مي کند و روشن مي سازد که دین اسالم همان گونه که در تمام شئون زندگی،   «طرزي»

عدالت را معیار قرار داده است ؛ براي زنان نیز حق داد گرانه یي قایل شده است که در دیگر ادیان هرگز نظیرش 
 31را نه مي توان یافت."

." رسالتی که در حقیقت یک دبستان وظیفه اجرا کرد «سراج االخبار»که بحیث مدیر مسئول  «طرزیمحمود »
سیاسی و روشنگری را در کشور اساس گذاشت و پنجره یی از جهان نوین را به رخ جوانان نهضت گرا باز نمود. 

ا در همه جا از طریق مقاالت، او که در عطش آزادی وطن نفس میکشید،  دم از استقالل میزد و استعمار انگلیس ر
اشعار و صحبت های خود محکوم می نمود وبا صراحت کالم صدای خشم ملت اش را در برابر عمال استعمار 

 انعکاس میداد و چه بجا می سرود:
 به خون وطن الله رنگیم ما    شهیدان ظلم فرنگیم  ما 
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لهجهً پرخاش گرانهً او را نسبت به خود اهانت بار می  انگلیسها چند بار از قلم تند او به امیر شکایت ها بردند و
 32خواندند اما طرزی به عقب بر نگشت آنچه در توان داشت در راه بیداری مردم و آزادی کشورش دریغ نکرد."

در روزگار سلطه جهانی استعمار عدۀ وجدان باخته و به قول موالنای سترگ بلخ" سوداگران دین فروش" دین شان 
دنیا عرصه میکردند، که متاسفانه مثال های این گونه پیشوای طریقت،  مال،  شیخ،  صوفی و تارک دنیا  را در بدل

بسیار می باشند مکاتبی چون دیوبند را در اختیار داشتند  و و... در تاریخ قرون نزده و بیست کشورهای شرق بسیار
ند و می نمایند. آنها در خدمت جاسوسی بیگانه قرار و از تربیون آن اسالم را منفور و قرآن را تفسیرهای جعلی نمود

داشته و برای منافع آنها خدمت مینمودند و چنین خادمان بودند که در زیر ماسک دین و دینداری دانش ریاضي و 
علوم طبیعي را نفي مي نمایند توجه فرمائید صد سال است در کشور ما با معارف و مکتب جنگ است، عاملین این 

د کی ها هستند؟؟، مخالفت به تحصیل نو جوانان بخصوص دختران،  مکتب سوزی،  تیزاب پاشی،  تهدید جنگ و نبر
" اگر گره افگنان عصر با دست آویزی به دین چون سد سدیدی در مقابل و به راکت زنی اهل معارف کار کی است؟؟ 

 ن و... نه می بودیم".آن نه می ایستادند،  امروز ما دانش آموزان دبستان دموکراسی و حقوق زنا
در آن روزگار سخن زدن از معارف جدید به گونۀ خطر کردن بود و کساني بدین کار دست مي زدند که آنان را 

در زمین داور قندهار،  متنفذان محل مردم را بر نه انگیختند  «طرزي»رسالتی بود. مگر سال هاي فراوان پس از 
که علیه مدارس جدید دست به شورش بزنند تا جایي که دولت ناگزیر شد با بمباران هوایی غائله را خاموش سازد؟ 
مگر اینک  نزدیک به صد سال پس آغاز سراج االخبار در بیشترینه شهر های کشور مدرسه ها را به آتش نه مي 

 کشند؟ 
هرچند در آن روزگار در مرکز، مدرسه هاي سنخ جدید وجود داشت ولي از یک سو مشتاقان این مدارس اندک بودند 
و از سوي دیگر نیرو هایي وجود داشتند که پیوسته در تالش مسدود کردن این مدارس به خصوص در اندیشۀ 

 تن فارغ داده است 19سال، تنها  14از برانداختن حبیبیه بودند. بنابر همین بود که مدرسۀ حبیبیه پس
این بود که چرا علم را محدود به علوم دیني کنیم. او مي پرسید چرا یک مرد فرنگستان، یا  «طرزي»پرسش 

امریکایي، یا ژاپاني، دو صد هزار سیره یک چیزي را به حرکت یک سر انگشت باال برده بر زمین مي گذارد، و 
یزي را با دو دست باال کرده نه مي توانیم و پس از آن بال فاصله نتیجه مي گیرد که آن مایان، از دو سیر زیاده تر چ

قوت و توانایي، از آن مرد فرنگی نیست از دانش معاصر است و پیشرفت آن مرد فرنگی، امریکایي و ژاپاني هم به 
باب کوتاهی کرده ایم و علم را ما چرا در این "گاه مي نویسد:  علت دانشهای طبیعي، میخانیکي، و ریاضی است. آن

تنها بر علوم اخروی حصر کرده ایم؟ در کار هاي دنیایی خود پیاده مانده ایم و به این سبب محتاج امریکاییان و 
 «ژاپانیان مانده ایم.

"هیچگاه از اسباب این تار برقی ها )الکتریک( و می اندازد که:  «افغان سید»مرا بیاد فرمودۀ  «طرزی»این سطور 
آکینپوتها )کشتی های بخار( و ریل گارها )ریل راه آ هن( سوال نه می کنند. عجیب تر آن است که یک المپی )چراغ 
المپ( در پیش خود نهاده از اول شب تا صبح شمس البارعه را مطالعه میکنند و یکبار در این معنی فکر نه می کنند 

صل میشود و چون شیشه را بگذاریم هیچ دودی از او پیدا نه که چرا اگر شیشه آن را بر داریم دود بسیار از آن حا
گونه حکمت. حکیم آن است که جمیع حوادث و اجزای عالم  میشود. خاک بر سر این گونه حکیم  و خاک بر سر این

 ذهن او را حرکت بدهد نه آنکه مانند کور ها در یک راهی برود که هیچ سر این گونه نداند که پایان آن کجا است"
از این همۀ  «طرزي»دهه نخست سده بیستم، روزگار پدید آیي اختراع ها و کشف هاي جدید است ولي در جامعه 

دستاورد هاي شگفتی انگیز، خبری نیست. نه فقط مردم ما از این پدپده هاي نو آیین بي بهره اند بل از وجود آنها نیز 
دستاورد ها، نیز سر دشمني دارد. در جمله هاي زیر روي بیخبر اند، طرفه این که قشر تاریک اندیشي با جوهر این 

 به همین گروه است «طرزي»سخن 
علماي کرام خواهند گفت که جهت تعلق این سخنان به ما چیست که این اخبار واالي هرزه درا،  حلق خود را مي »

علما راجع است. ما نه  درد و مغز ما را مي خورد؟ عرض مي کنم که جهت تعلق این سخنان به علم است و علم به
مي گوییم که علما ریل بسازند یا توپ و لیکن چیزي که برعهده عالی علماي کرام ترتیب مي کند این است که عموم 
را تشویق کنند؛ تحریک نمایند؛ فتوا ها دهند؛ اجتهاد ها فرمایند که این چیز ها را به وجود آورند و این چیز ها به 

فزونی مکتب هایي که علم هاي آموختن این چیز ها درآن خوانده شود . معلوم است که ریل وجود نه مي آیند مگر به ا
 33« ها،  تلگراف ها،  تلفن ها و ... این علم هاي جدید است که مخصوص عصر جدید است.

از طرح شیطانی )علم مسلمانان و علم فرنگ(  «افغانجمال الدین سید »مگر امروز بیش از یک سده بعد از شهادت 
زبانها شنیده نمیشود؟ مگر امروز مکاتب زنانه را )مرکز فحشا و فساد( ندانسته و نه بستند؟ قفل زدن بر در معارف، 
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وزن کردن ریش )در شیشه اریکین( و... کار کی ها است؟ شنیدن صدای زن از طریق تیلفون با پروگرام رادیو یا 
   ها فتوای احمقانۀ  دیگر.تلویزیون برای مال و اخوند تحریک کننده نیست؟ و صد

" یكى از عوامل انحطاط جوامع اسالمی وجود آن عده از متولیان عمامه دار بتکده استبداد است كه دین را عامل 
اغفال ذهنى و تخدیر روحى گردانیده و از آن سالحى ساخته اند در دست دروازه بانان دستگاه هاى جور و جهل كه 

بقاتى و خود كامگى سیاسى و بی عدالتى قومى را رنگ و آب دینى میدهند. این مال بدون كوچك ترین خجالت؛ ظلم ط
باشى هاى دستگاه )خان خانان( كارى جز تدوین تیوری هاى اسارت و ارائه حیله هاى شرعى ندارند. این رزیلت 

گریزى رندانه براى آن  مآبان بي آبرو هیچ مشكلى را نه مى یابند كه آن را آسان نتوانند و هیچ گناهى نیست كه راه
 34نیابند."

کار در مدیریت خویش، سراج االخبار را به منبر مبارزه و آزادی  همه ابتکار و پشت با این «محمود طرزی»" 
خواهی در منطقه تبدیل کرد. مبارزین آزادی خواه شبه قارۀ هند، سرزمین های آسیای میانه و ایران که زیر چکمه 

جوامع در  الهام می گرفتند این جریده در آن «سراج االخبار»های استبداد داخلی و استعمار خارجی قرار داشتند از 
میان عناصر و حلقه های آزادی خواه و مبارزا دست به دست میگشت و منبع الهام در مبارزات سیاسی و اجتماعی 

 آنها در جهت رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی می شد. "
درمورد  Ludwig W. Adamec «لودیک آدمک»پروفیسور 

در شهر  1911"سراج االخبار در سال می نویسد:  «سراج االخبار»
کابل یک وسیله برای تعلیم و تربیت مردم افغان و برای تبلیغات اصول 

وسیله ی  «سراج االخبار»تجدد اسالمی و ملیت افغانی ایجاد گردید. 
افاده سیاست پان اسالمیزم گردید و اهتمام می ورزید سیاست افغانستان 

ر د «سراج االخبار»را بر اساس همبستگی اسالمی راهنمایی کند. 
وهله ی نخست با بریتانیه خصومت نه می ورزید،  لیکن با نزدیک 
شدن جنگ اول جهانی به صورت روز افزون نوشته های با لهجه 

برای  «سراج االخبار»انتقادی درباره ی بریتانیه منتشر می شد. 
نخستین بار در زمانی که جنگ ترکیه و ایتالیا شروع شد درباره ی 

  35 ت."مسایل بین المللی سخن گف
با سراج االخبار در واقع ژورنالیسم معاصر  «محمود طرزی»

افغانستان را بنیان گذاری کرد. او نه تنها ژورنالیسم نوین افغانستان 
را اساس گذاشت، بلکه طراح و بانی نو گرایی در این مسلک کشور 
شمرده می شد. سراج االخبار طرزی با واژه ها و مقوالت ادبی،  

فی را با دیدگاه و جهان بینی سیاسی و اجتماعی دگرگونی و تحول ژر
نو و مدرن در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی باز کرد. طرزی 
در سراج االخبار نشان داد که اخبار نویسی یک رکن مهم و دگرگون 
ساز در حیات سیاسی و اجتماعی یک جامعه و کشور و ابزار مؤثر 

 در مقابله با استبداد و سلطه ی استعمار و امپریالیزم است.
نخستین  «طرزی»، طرز جدید و مکتب نوی را در زبان و ادبیات فارسی دری گشود. «طرزی» «سراج االخبار»

 «طرزی»، «رهنورد زریاب»معرفی کرد. به قول از  «سراج االخبار»کسی بود که ادبیات اروپایی را از طریق 
اله نوشت. او نیاز به ترجمۀ کتاب های ساده نویسی را مطرح کرد و در این باب مق»در نوشتار زبان فارسی دری : 

رومان نویسی سخن گفت و  ۀار را پیشنهاد نمود. او در بارعلمی باختر زمین را روشن ساخت راه های عملی این ک
و (Jules Gabriel Verne) 1905-1828 «ژول ورن» فرانسه یی  ۀبرای بار نخست، چند رومان نویسندخود، 

را به زبان دری  (Xavier de Montépin )1902-1823«زاویه دومونته پن» یی فرانسه ۀیک رمان نویسند
ترجمه کرد و به چاپ رسانید. او به زبان مردم و به زبان ها و لهجه های گونه گون کشورمان توجه کرد و شاید 
 برای نخستین بار لهجۀ هزارگی را ثبت و ضبط کرد. او در سروده های خودش، محتوای شعر را نیز دگرگون 

 36« ساخت.
شاعر و نویسنده کشور ما می نویسد، طرزی در ادبیات راهی را کوبیده است که تا آن روزگار  «لطیف ناظمی»

زمزمه های آزادی خواهی، میهن پرستی، مبارزه با ستم و استعمار و اندیشۀ اتحاد و یک »دیگران نه کوبیده بودند: 
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باور دارد زبان گفتاری را در شعر می ریزد و دیگران را نیز بدین ورطه دلی را مضمون شعر میسازد و چون به شعر زمینی 
 می خواند. واژگان فن آوری را در شعر رخصت حضور میدهد و به بدایع و بدعت هایی از این دست دل می بندد. . .

ازهم از پیش قراوالنی هم شعر گفت و هم نظریاتی را پیرامون شعر انتشار داد. در واقع او در ادبیات معاصر ما ب «طرزی»
 37.« است که به نظریه پردازی شعر دست یازیده است. . 

مشروطیت دوم که برخی از مورخین و نویسندگان اصطالح جوانان افغان را در مورد آن بکار برده اند در واقع با دو مرحلۀ 
در هر دو مرحله ی  «محمود»ص میشود. و مرحله پس از استقالل مشخ «امان هللا خان»قبل از استقالل و یا قبل از سلطنت 

در مرحله نخست جنبش مشروطیت دوم، سراج االخبار را به پایگاه و کانون  «طرزی»این جنبش نقش مؤثر و اساسی داشت. 
به نهضت  «امان هللا خان»فکری و مبارزاتی آن تبدیل کرد. از عمده ترین کار طرزی در این دوره جذب شهزادۀ جوان 

 جریان سری و انقالبی  جوانان افغان بود. مشروطیت دوم و
که در نخستین اقدام، درفش استقالل کشور را در مقابل استعمار بریتانیا  1919در فبروری  «امان هللا خان»با احراز سلطنت 

در واقع آغاز  «امان هللا خان»برافراشت مهم ترین بخش اندیشه و آرمان آزادی خواهی طرزی جامه عمل پوشید. آغاز سلطنت 
اقتدار و حاکمیت نهضت نوگرایی و جنبش مشروطیت دوم است که محمود طرزی در تمام سالهای پیشین بذر آن را با پخش و 

 نشر اندیشه و دیدگاه آزادی خواهانه و نو گرایانۀ خویش در سراج  االخبار کاشته بود.
دولت های ایران و افغانستان »ولت آلمان نگاشته شده بود که: معاهدهً " لیتوفسک برست" میان فدراتیف روسیه و د 7در فقره 

هر دو مستقل اند. ضمیمه هیچ دولت دیگری نه می شوند. و دول امضاء کنندگان صلح مؤظف هستند که  استقالل سیاسی و 
 « اقتصادی ایران و افغانستان را محترم بشمارند.

میالدی بین  ۱۹۱۸مارس  ۳( عهد نامه صلحی بود که در تاریخ Treaty of Brest-Litovsk"این معاهده که به انگلیسی: ) 
این معاهده فقط  های مرکز در طی جنگ جهانی اول به رهبری امپراتوری آلمان در شهر برست بسته شد. بلشویک ها و قدرت

ندازی انقالب در آلمان توسط امیالدی به دلیل تبلیغات کمونیستی برای راه  ۱۹۱۸نوامبر  ۵ماه پایدار بود. آلمان در  ۹حدود 
بلشویک ها، معاهده را لغو و روابط دیپلماتیک خود را با روسیه بلشویکی، قطع کرد. امپراتوری عثمانی نیز بعد از دو ماه یعنی 

 38میالدی معاهده را با تهاجم به حکومت اولین جمهوری ارمنستان زیر پا گذاشت." ۱۹۱۸در مه 
از  {استقالل افغانستان}( تحت عنوان 1918جوالی  8) 1297سرطان  19سال هفتم مورخ  23در شماره  «سراج االخبار»

" این معاهده که از سوی دولت شوروی،  دولت آلمان  و کشورهای متحدش به رسمیت شناخته شده بود استقبال کرده نوشت: 
ملت افغانیه! ای نو نهاالن آمال استقالل! ای ... ای کهن ساالن معظم  و محترم قوم مکرم افغانیه! ای جوانان غیور و برومند 

عزیزان با کمال! چشم های تان را باز کنید! گوشهای تان را به آواز! ... چون این نخستین باری است که از طرف دولتهای 
 بزرگ دنیا، استقالل سیاسی و اقتصادی و حاکمیت و ملکیت نامۀ افغانستان احترام و تصدیق شده است. شکر این نعمت

در خط دفاع  «طرزی»ولی این هرگز بدان معنی نیست که  عظمای غیبی ربانی  را... از  لوازم  تربیه  انسانیت  می شناسم".
« استقالل سیاسی و اقتصادی و حاکمیت و ملکیت نامۀ افغانستان» از عقاید بلشویک ها بوده یا از آن پیروی می کرد او از تصدیق

 ف روسیه و المان( استقبال نموده بود.از جانب دو کشور بزرگ )فدراتی
ویسرای هند  در  «الرد چلمسفور»عنوانی 1919فبروری  2در «امیر حبیب هللا خان»زمینۀ شد که  «طرزی»این استقبالیه 

ز " ... از ورای  جراید دانسته میشود که نمایندگان قدرتهای درگیر و بی طرف اارتباط به استقالل افغانستان نامۀ نوشت که : 
هر طرف به شمول شخصیت های از هندوستان به کنفرانس صلح عمومی در ورسای اجتماع میکنند تا حقوق و نیروی دولت 
ها و ملت های شان را نگهداری کنند و داعیه های بر حق شان را بخاطر تقویه و تائید امور مهم کشورها و ملت های شان 

ستان، که خود را از هر نگاه آزاد و مستقل حساب می نماید و در جریان جنگ کنونی تقاضا نمایند. دولت بلند پایه و خدا داد افغان
)جنگ جهانی اول( بی طرفی را اختیار نمود و از هیچ طرف جانب داری نه نمود، خویش را مستحق می داند تا نماینده اش را 

ارآدۀ عمل برای دولت خود بدست آورد. به  در کنفرانس مذکور بفرستد و موصوف بتواند مانند دیگران حق آزادی، استقالل و
این خاطر است که حکومتی جاللتمآبی این در خواست افغانستان را به این ارتباط دوستانه و هم دردانه  مورد غور قرار دهد، 

ن باید از همه آن چنان که شایسته دوستان می باشد. از این روی الزم می بینم که به جاللتمآب شما بگویم که دولت عالیه انگلستا
اعضای شامل کنفرانس موافقۀ  تحریری را فراهم نماید که در آن، آنها آزادی مطلق، خود ارادیت و استقالل دائمی دولت بلند 

هرگونه مداخالت... در اختیار من واگذار شود. در غیر آن اجتناب ناپذیر است که نمایندۀ دولت بلند پایه در  پایه افغانستان را از
مجوزه شرکت ورزد تا از حقوق حقه دولت خود برای آزادی، اراده و استقالل کامل دفاع نماید. تحت این شرایط لطفاً کنفرانس 

یک جوابیه قاطع  و عاجل مبنی بر اینکه آیا حکومت جاللتمآبی می پذیرد که موافقه مورد نظر را بدست آرد، ارائه شود تا من 
 39از آن بدانم"

ترتیب و بعد از توشیح امیر به انگلیسها ارسال  «محمود طرزی»شواهد زیاد نشان دهنده این است که مسودهً این نامه از طرف 
شده بود. این نامه بی جواب ماند  و امیر هم در همان ماه بقتل رسید، اما این معاهده انگیزۀ اصلی مبارزات استقالل طلبی در 

و اعالن استقالل نه بود. تذکر و تأکید به استقالل افغانستان در  «امان هللا خان»گذار در سلطنت افغانستان و عامل مهم و اثر 
معاهده ی دولت شوروی و آلمان به اهداف حاکمان دولت نو تشکیل  شوروی در آسیای میانه بر می گشت تا افغانستان مستقل 

علیه روسیه باشد و انگلیسها نه توانند از طریق افغانستان تحت سلطه از سلطه بریتانیا منطقه حایل در برابر رقابت های بریتانیا 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خود مانع جدی  در برابر توسعه طلبی روسها در آسیای میانه ایجاد کنند. آلمانها نیز استقالل افغانستان را به سود رقابت های 
آلمان در جنگ اول جهانی که دولت نو خود در توسعه جویی و سلطه طلبی بر شبه قاره ی هند می پنداشتند. احتمال پیروزی 

تشکیل شوروی با امضای معاهدۀ صلح میدان جنگ را به نفع آلمانها ترک کرده بودند، آلمانها را در نفوذ به افغانستان امیدوار 
قاره ی   می ساخت. استقالل افغانستان از بریتانوی ها، رویای حضور آلمانها را در افغانستان  و عبور از این طریق بسوی نیم

 هند تقویت می کرد.
عدم تأثیر انقالب بلشویکی روسیه و ایدئولوژی بلشویک ها بر نهضت مشروطیت دوم و استقالل افغانستان را میتوان به خوبی 

و دولت نو تشکیل بلشویکی  «لنین»وزیر خارجه  افغانستان عنوانی  «محمود طرزی»و  «امان هللا خان»از البالی نامه های 
"اعلیحضرت رئیس جمهوریت رهبر دولت به نام  «لنین»، «محمود طرزی»و  «امان هللا خان»یافت. در نامه های روسیه در

خطاب می شود و در آن نامه ها هیچ اشاره ای به ماهیت حکومت مذکور به عنوان حکومت کارگران و « دولت معظمه روسیه
و مقامات حکومت شوروی به رهبران دولت افغانستان از  دهقانان صورت نه می گیرد؛ در حالیکه نامه های دولت روسیه

که از مسند وزارت خارجه  «محمود طرزی»حکومت کارگران و کشاورزان در روسیه سخن میگوید. در یکی از نامه های 
نامه پادشاه متبوع خودم »به نظارت خارجیه دولت علیه معظمه روسیه نگاشته شده است می آید:  1919در هفتم اپریل 

، پادشاه ملت بزرگ و آزاد افغانستان را که به حضور جناب شوکت و جاللتمآب اعلیحضرت «امیر امان هللا خان»اعلیحضرت 
امیر حبیب هللا »ولت معظمه روسیه( مبنی بر اخبار کیفیت شهادت خاقان فردوس مکان اعلیحضرت اشرف )رئیس جمهوریت د

، اطال هللا عمره بوده می «امیر امان هللا خان»علیه الرحمه و الغفران و مراسم جلوس پادشاهانه امیر جوان تدبیر معظم  «خان
و پیدا نمودن مناسبات توحیدیه لفا ارسال سوی دولت پناهی کسب  باشد،  بنابر مقصد خیر مرصد نخستین مقدمه تمهیدات و دادیه

 فخر و شرق می ورزم، از آن دولتمآب 
واال جناب امید می کنم که نامه اعلیحضرت پادشاه دولت متبوعم را در اسعد اوقات از پیشگاه انظار مطالعه اعلیحضرت اشرف 

ه ی دولتین علیتین روسیه و افغانستان اقدامات خیر خواهانه و دادیه رئیس موصوف گذرانیده، در تأیید و تشید مناسبات دوستان
  را دریغ نفرمایند." 
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