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 مقدمه مؤلف
 

على رغم باور برخى از دانشمندان جامعه شناسى که، تحول جوامع 

بشرى را مستقل از اراده و خواست افراد و اشخاص امکان پذیر 

میدانند، حرکت نیرو مند تاریخ نشاندهنده این حقیقت است که، نقش 

، سیاسى و رهبران نهضت هاى ملى و مذهبى شخصیت هاى تاریخى

در روند ضرورى تاریخ، بخصوص در چگونگى گذار از مراحل 

مختلف تاریخى، بسیار چشمگیر و پراهمیت بوده است، زیرا آنها با 

استعداد سازماندهى و توانائى فکرى و قدرت رهبرى خویش مى 

ه این توانند سیر حوادث و تطورات تاریخ را کندتر یا تند تر، ب

اجرا در صورت یا آن صورت و از این طریق یا آن طریق به 

دهه اخیر درکشورما، شاهد زنده این  چهارآورند.حوادث سالهاى 

 ادعاست. 

خوشبختانه ما در مراحل مختلف تاریخ کشور خویش، شخصیت هاى 

اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و مذهبى فراوان داشته ایم که هریک از 

از تاریخ ، نقش معین خود را به نحو تحسین بر  آنها در مقاطع معین

انگیزى انجام داده و رفته اند و یاد کرد کارنامه هاى آنان براى ما نه 

 تنها آموزنده و سودمند است ، بلکه افتخار بر انگیز هم است. 

بر مبناى همین منطق ، یاد کرداز شخصیت هاى بزرگ اجتماعى ، 

معرفى و شناسائى بیشتر  سیاسى و فرهنگى کشور، یکسودر جهت

کشور و از سوى دیگر این یاد کرد  بعد آنها براى نسل هاى ما

درواقع قدر شناسى ازآن چهره ها و سیماهاى تاریخى و ملى است 

که با ایجاد و آفرینش ارزشها اجتماعى و فرهنگى خویش بر گردن 

 مادین گذاشته اند و مارا مدیون خود ساخته و رفته اند.
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یاد نامه بهترین و شجاع ترى فرزندان آزادى خواه و این کتاب، 

وطن پرست کشور در سه دهه نخستین قرن بیستم است. وعالمه 

محمود طرزى ، نویسنده ، ادیب، شاعر، ژورنالیست و سیاستمدار 

 مدبر روشنفکران کشور در ربع نخستین قرن بیستم افغانستان است.

ستیزى شخصیت  حوصله مندى، از خود گذرى و شهامت استعمار

هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى کشور، سبب گردید تا مردم 

افغانستان دست به رستاخیز ملى بزنند و استقالل کامل سیاسى خود 

را از کام استعمار انگلیس بدست آورند و در صف ملل آزاد جهان 

 ایستاده شوند. 

نقش و تاثیر هریک از این شخصیت ها در رشد و نموى شعور 

ى جوانان کشور و تقویت حس میهن دوستى و استقالل طلبى اجتماع

مرکب از اثر مردم ما بسیار ارزنده و تحسین بر انگیزاست . این 

ّ در نشرات  مجموعه مقاالت تحقیقى مولف در غربت است که قسما

برو نمرزى افغانها از جمله در مجله صریر، مجله فردا و مجله 

 آریانا برونمرزى بچاپ رسیده اند. 

نکته ای که مولف را وادار به تجدید نظر وتکمله برمحتوای         

اثرو نامش نمود،دسترسی بر چند کتاب چاپ شده در مورد بزرگان 

خانواده محمودطرزی واز جمله رسالۀ )شرح زندگی محمودطرزی  

پسر دانشمند ( از قلم عبدالوهاب طرزی ۱۹۱۹ -۱۸۸۲از

ختصار، حاوی نکات با همه ااین آخری است که محمودطرزی 

دسترسی  هاومن در هنګام چاپ اول اثرم برآنمی باشد  مهمی 

 نداشتم. 

از قول لویی دپری مورخ  شرح زندگی محمودطرزیفتار گدریش

جملۀ بسیار تکاندهنده ای نظرم را جلب نمود و آن عبارت امریکایی، 

است. تاثیر  « وطن پرست فراموش شده ،محمودطرزی»بود ازایتکه

له برمن چنان بود که نه تنها مقاله یی زیرعنوان همین جمله این جم
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نوشتم، بلکه پیشنهادی عنوانی وزارت خارجه نیز در ادامه همین 

عنوان ارائه کرده ام و مقالتی هم به ارتباط وطن وحب وطن از نظر 

سال قبل در باره  ۱۷محمود طرزی نوشتم ودرفصلی افزودم که 

جنبش مشروطیت در افغانستان محمودطرزی ونقش او در احیای 

 نوشته بودم.

برای تکمیل شناخت خانواده محمود طرزی وادای حق این نویسنده  

بیشتر برافکار ازادی خواه واستقالل طلب یک ماه وقت ګذاشتم و 

که در شرایط موجود یک  -وایده های وطن پرستی محمودطرزی 

وتکمله   دم و خوشحالم که این باز بینیکارکر -ضرورت مبرم است

بنابرین عنوان  حجم کتاب مستقلی را پرنموده است.،برآن فصل 

 گردید.  کتاب نیزمطابق محتوای متن تعدیل اصالح 

برخى از خصایل » در جمله ضمایم کتاب، مطلبى هم پیرامون 

نویسنده و صاحب « اجتماعى و فضایل اخالقى داکتر اکرم عثمان

معاصر کشور، زیب  نظر در عرصه هاى مسایل سیاسى و ادبیات

 صفحات این اثر شده است که بدون تردید خواندنش آموزنده است. 

عالمه محمودطرزی افکار وایده های  رهایخالصه این اثر برمحو

 خانواده اش ونیز داکتراکرم عمان ونویسنده این سطور می چرخد.و

 

 کاندیداى اکادمیسین اعظم سیستانى

 ــ شهر گوتنبرگ سوئد٢٠۱۹اکتوبر
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 تقریظ استاد نگارگر

 

 نگاهى بر یاد نامه عالمه محمود طرزى 

 

در چند دهه اخیر که افغانستان دچار بحران سیاسى و بالنتیجه بُحران 

فرهنگى گردید و آن قیدى که در داخل کشور برنشرآثار وجود داشت 

کامالً از میان رفت، در محیط مهاجرت و خاصه درپشاور و مشهد 

 هاى پشتو و درى انتشار یافت .  ه زبانکتابهاى فراوان ب

استبداد مسلط برکشورکه بر دهانها پالستر گذاشته بود، دامن فراچید 

و ما در هوا و فضاى بیرون از کشور مانند مرغى که پس از 

سالهاى دراِز اسارت از قفس پا بیرون نهاده وهنر پرواز را فراموش 

و در تنور همین  کرده باشد، ُدچار نوعى احساسات بچگانه شدیم

احساسات بچگانه بود که همه چیزمان سوخت . نفاق و چند دستگى 

ملى روانها و مشاعیر مان را تسخیر نمود و در ُخلسه همین 

احساسات بود که چشم بستیم و دهان گشادیم و کتاب پشت کتاب 

نوشتیم ، معیارهاى نگارش از میان رفت، اصول نگارش تحقیقى 

هنگامى که بسیارى از کتابهاى نشر شده در  کنار گذاشته شد و من

محیط مهاجرت را با امال و انشاء نادرست و خالى از معیارهاى 

عینیى تحقیق و جستجو ولى پر از احساسات خشم آگین مشاهده میکنم 

با خود میگویم اگر نویسنده مصرفى را که در چاپ کتاب خود نموده 

بضاعت افغان در  است ، هیزم میخرید و براى چند خانواده بى

پاکستان و ایران توزیع مینمود کارى کرده بود که دست و دل عده 

اى را گرم میکرد و حاالنکه با کتاب خویش تنها ژرفاى بحران 
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فرهنگى ما را بازهم بیشتر ساخته است. تصورنفرمائید که من 

مخالف چاپ و نشر آثار استم، اما فراموش ننمائید که خـرمــُهره را 

مــُرواریـدعرضه کردن ، ِعرَض ِآدم را مى برد و مایه به جاى 

شرمسارى و سر افگندگى جامعه فرهنگى ما مى شود و شعر انورى 

 را به خاطر آدم مى آرد که گفته بود: 

 

 شعـر ناگفتن به از شعرى که آید نا ُدُرست

 بچه نا زادن به از شش ماهه افگندن جنین

 

ان رفته و همه کس همه کاره شده بدبختانه در میان ما معیارها از می

است ، به اصطالح تاریخ مى نویسیم بدون اینکه صالحیت مسلکى 

آیا من »خود را زیر ذره بین وجدان بگذاریم و از خود بپرسیم: 

آیا در پرتو اسناد و مدارک سخن « صالحیت الزم این کار رادارم؟

ن فکرى میگویم یا بند دهن را بدین منظور باز کرده ام که مخالفا

یامخالفان خیالى خود را زیر رگبار تحقیر واهانت بگیرم ؟ تاریخ اگر 

علم باشد)که هست( علم در عملیه مشاهده و تجربه بى طرف است و 

نتیجه کار خویش را با رنگ تعصب و جهتگیرى نمى آالید و هرچه 

میگوید، سند خود را عرضه میدارد و اگر به نتیجه اى میرسد، به 

 مدارک است ، نه به ُحکم ُحب و بُغض شخصى.  حکم اسناد و

گفتم که در سالهاى اخیر خرُمـهره و گوهر، هردو به بازار آمده اند 

و غالب کتابهاى به چاپ رسیده یا در خدمت تبرئه و تقدیس افراد 

است و یا وقف اهانت و کم زدن شخصیت هاى تاریخى گردیده است. 

تأسفانه به همین دلیل آثارى و چو ما ُدچار مرض نفاق ملى استیم، م

که کفه وقار ملى ما را پا در هوا نگاه میدارد فراوان به وجود آمده 

است و کسانى به تاریخ نگارى روى آورده اند که صالحیت این علم 

را نداشته اند و طبیعى است که وقتى خـرُمـهره هاى پرزرق و برق 
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مردان صاحب  فراوان به بازار آید، ُمـرواریـدهاى اصلى یا کارِ 

صالحیت در این میان گم میشود و ناشناخته مى ماند، اگرچه به قول 

 « ؟ُدر به خر ُمهره کجا ماند و دریا به غدیر» فرزانه حکیم غزنه : 

» در این اواخر تاریخ نویس پُرکار و سخت کوش کشور، جناب 

که از روى استحقاق برجاى بزرگانى مانند مرحوم کهزاد، « سیستانى

م غبار و مرحوم استاد حبیبى تکیه زده است ، کتابى از آن مرحو

عالمه محمودطرزى و نقش او در احیاء جنبش »خود را به نام 

از روى لطف و گشاده دستى براى « مشروطیت و استقالل افغانستان

من فرستاده اندکه من آن را با ذوق و شوق زیاد خواندم و از هر 

لها شد که جناب سیستانى را مى صفحه آن لذتى فراوان بردم. من سا

شناسم وگرچه با او تماس مستقیم نداشته ام، اما نتیجه تحقیقات او را 

از نظر گذرانده ام و تا امروز چیزى از او نخوانده ام که سندش را 

پیش روى خواننده خود نگذاشته باشد. اینکه گفتم او وارث 

وم غبار و باالستحقاق بزرگانى چون مرحوم احمدعلى کهزاد، مرح

مرحوم استاد حبیبى است، نه برمبناى تعارف است و نه بر مبناى 

مجامله، که من نه اهل این یک استم و نه اهل آن یک. من در هنگام 

جوانى یعنى آنگاه که خود شاگرد پوهنحى ادبیات بودم و حوصله 

کتاب بینى و کتاب خوانى را داشتم و یکى از افراد کثیرالمراجعه 

وهنتون کابل بودم ، جناب سیستانى صاحب را مى دیدم که کتابخانه پ

رشته الفت با کتاب و کتابخانه بسته بود و هى از این کتاب و آن 

کتاب یاد داشت بر میداشت و تاریخ نگارى بود که صد کتاب را 

عالمه » میخواند تا یک کتاب را بنویسد. و کتاب حاضر او یعنى 

بش مشروطیت و استقالل محمود طرزى و نقش او در احیاء جن

کتابى است که جناب سیستانى هر فصل آن را پس از « افغانستان

مطالعه و مرور غالب مآخذ ممکن و میسر به رشته نگارش کشیده و 
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برگردن تاریخ و هللا دیِن بزرگى را که محمود طرزى و شاه امان 

 ملت ِافغانستان دارد به نیکى ادا نموده است . 

ً مفصل عرضه شده است که در فصل این کتاب در سه فصل ن سبتا

اول ، مرحوم محمودطرزى را با ابعاد گوناگون شخصیت او و 

تاثیرى که از سید جمال الدین افغانى بر داشته است ، همه جانبه 

معرفى و نقش سراج االخبار او را در درون و بیرون کشور با دقتى 

را وارد فصل موشگافانه روشن نگارى مینماید و آنگاه خواننده خود 

دوم کتاب مینماید تا در آنجا ثمره تاکى را که محمود طرزى در 

، استقالل، هللاشاه امان »انگورباغ کشور غرس کرده بود، در وجود 

بچشد و با او به سیر این انگورباغ بپردازد، « و اصالحات اجتماعى 

اما بدبختانه وضع اسف انگیز افغانستان ، هرجوانى را که به وطن و 

خود عشق داشته باشد، به سوى انقالب و زیاده روى میکشاند  مردم

خان جوان که بر اریکه قدرت نیز نشسته بود، نمى هللا و امان 

 توانست از این قانون عمومى مستثنى بماند. 

به تعبیرساده تر از یک سو بعضى از طرحهاى اصالحى پیش از 

ا بود وقت بود و از دیگرسو جامعه در بست بى سواد و سخت سنتگر

و چیزى هم آسیابان شتاب داشت تا زود ترآرد کند و روشنفکرگرسنه 

تجدد را با فتیر اصالحات سیر نماید، غافل از اینکه چشم فتنه بیدار 

و منتظر فرصت است و در آسیاب کند )جامعه بى سواد( نمى توان 

گندم تر )طرح هاى شتابزده( راپیاده و آرد کرد، چراکه ممکن آسیاب 

د و آسیابان را خانه خراب نماید. چنانکه با وجود نیت خیر را بشکن

آسیابان ، آن آسیاب شکست و آن گندم را آب برد و دست تفتین 

استعمار از آستین روحانى متنفذ بیرون شد و مردم خوشباور و ساده 

ما را به گردن شاهى که براى شان استقالل و سرفرازى کسب کرده 

عمار انتقام شکست خود را در نبرد بود انداخت و بدین صورت است

روحانى با اصالحات شاه امان  -استرداد استقالل از ملت ما گرفت 
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که کشور را رو به پیشرفت و بهروزى مى برد در افتاد و به هللا ا

پوستین اصالحات را که هللا خاطر کیک زیاده رویهاى شاه امان 

و  درسرماى جانگدازکشور وسیله نجات ملت بود، در آتش اغتشاش

 -بخوانند باز دزد است  ّعیارنفاق ملى افگند و ُدزدى را که هرچند 

آرى دزدى عقبگرا که براى دانش و فرهنگ کسیره اى هم خرج 

نمیکرد و روزهاى جمعه در ارگ مسابقه مرغ جنگى و بودنه جنگى 

 نه ماه تمام بر سرنوشت کشور مسلط ساخت.  -دایر مینمود 

نقش روحانیت متنفذ در »عنوان  جناب سیستانى این فصل را زیر

بررسى « ضدیت با تحوالت اجتماعى و ایجاد اغتشاشهادر کشور

میکند و اما استاد بزرگوار اینجا نیز از قماش روشنفکرانى نیست که 

مانند کبک سر در ریگ فروبرد و اهمیت و نفوذ روحانیت متنفذ 

این  کشور را انکار و تصور بنماید که انقالب با یک ضربه انگشت

روحانیت را از سر راه خود بر میدارد. او استادانه مدارج مالى ده ، 

مولوى ، سید ، پیر، صوفى و روشنفکر اسالمگرا را از هم تفکیک 

:» نموده با نقل از اوستا اولسن به روشنفکر افغان میفهماند که 

شخصیت هاى مذهبى یک تهدید بالقوه براى اقتدار هر دولت بوده و 

و « اریخ بارها حکمرواى بر حال رامصاف داده اند.در سراسر ت

بنابرین اگر روشنفکر اصالح طلب با روحانى در بیفتد ناگزیر 

میشود که فاتحه اصالحات اجتماعى را بخواند. اصالحات هرگز 

نباید هویت افغانستان را به عنوان یک کشور اسالمى خدشه 

د و قانع بسازد که دارنماید، بلکه روشنفکر روحانى را نیز بایدمتقاع

ملتى گرسنه و محتاج دیگران مجبور میشود که برخالف اندرز حکیم 

بزرگوار غزنه: دین به دنیا بفروشد و انجیل عیسى را در بهاى 

 جِوخر بدهد. او میگفت: 

            به دین اى فرو مایه دنیا مخر

 جِو خر به انجیــل عیسى مخر
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ان دارد و درد گرسنگى هم اما، بدبختانه شکم گرسنه نیاز به ن

شکمبارگى و شکم بندگى نیست که ارزشهاى اخالقى را فداى شکم و 

پائین شکم بنماید. مرز مجبوریت و هوسرانى را از یک دیگر 

تفکیک باید کرد که اگر روحانى را نیز گرسنه نگاه دارند ممکن 

  .قرآن را بفروشد و از بهاى آن نان بخرد

ستانى با نگارش این کتاب نه تنها دین من فکر میکنم که جناب سی

ملت خود را در برابر مرحوم طرزى و محصل استقالل کشور شاه 

ادا کرده اند که براى جوان امروز افغان که پى سپر راه هللا امان 

دشوار گذار و پر مشقت تاریخ است ، نیز رهتوشه و درونمایه 

راز فکرى فراهم آورده اند. خداى بزرگ )ج( براى شان عمرى د

تراز این عطا نماید که نه تنها چراغ تاریخ نگاریى استادان سلف را 

روشن نگاه دارند، بلکه خوان یغماى آثار بیشترخویش را در 

برابرتُنُک مایگان جوانى که بعد از این رهسپارکشور تاریخ و 

 هللا. اصولیت تاریخى میشوند، نیز بگسترانند و ما توفیقى اال با

 م . ا. نگارگر، 

 میالدى ۲۰۰۲ـ اگست  ۱۸گهم ـ برمن
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 تقریظ  پوهاند دکتور زیار

 بر

 کتاب شاه امان هللا وضدیت روحانیت متنفذ

در شهر دانشگاهى آکسفورد چشمم به کتابى روشن مى شود که تحت 

عنوان فوق به وسیله یکى از پژوهشگران سابقه دار افغان یعنى 

ر آمده است. پیرامون پروفسور اعظم سیستانى به رشته نگارش د

شخصیت باالمنزلت ادبى ، فرهنگى و سیاسى عالمه محمود طرزى 

افغانستان چه در صحنه  و نقش و اهمیت بسزاى او در تاریخ معاصر

فرهنگى و سیاسى و چه در زمینه اجتماعى و اقتصادى ، به ویژه 

پس از فروپاشى سلطنت ظاهرشاهى ، مقاالت و کتب زیادى به نشر 

همایش هاى ویژه در زمینه تدویرشده ، ولى این نخستین رسیده و 

باریست که پژوهشگر و تاریخ نگارپرتالش کشور جنگ و جهل زده 

ما ، آقاى سیستانى ، جوانب مختلف اندیشه و زندگى پربار این 

بزرگ مرد را در یک کتاب وزین گرد آورده و به معرض استفاده 

 عالقمندان مى گذارد. 

زمره نویسندگان اندک شمارى اند که تا حاال و به  استاد سیستانى از

خصوص در سالهاى غربت پژوهشهایى پر محتوایى به سطح 

ریکارد انجام داده ، گوشه هاى گوناگون تاریخى ، اجتماعى ، 

فرهنگى و سیاسى جامعه افغانى را طى مقاالت و نبشته هاى تحقیقى 

اده است . روش متعدد و در نتیجه کتابهاى مستقل خویش باز تاب د

تحلیلى و انتقادى و در عین حال برخورد مسووالنه با مسایل ملى ، 

تاریخى ، سیاسى و فرهنگى کشور نمایانگر واقعیت گرائى ، 

ژرفنگرى علمى و سرانجام موضعگیرى ضد ارتجاعى و عقبگرائى 

این پژوهشگر زحمتکش  شمرده مى شود. او در ارائه مطالب 
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ى خود را با دقت الزم نشان میدهد و هیچ مطروحه مآخذ و ریفرنسها

 نکته یى را بدون مدرک و منبع نمى گذارند. 

 -اثر پژوهشى تازه استاد سیستانى نیز همین ویژه گى هاى علمى 

تحقیقى را دارا بوده و بسا نکات بکر و دلچسپى در آن به چشم 

میخورد. تصاویرکم نظیرى که درالبالى کتاب به نظر میرسد، 

تر به زیبائى و مرغوبیت آن افزوده است .اگر از کتاب که هرچه بیش

هللا شاه امان » درعنوان کتاب نیز آمده بگذریم ، فصل دوم کتاب از 

بحث میکند و در این راستا تحقیقى « ، استقالل و اصالحات اجتماعى

نسبت به وطن و هللا جامعى پیرامون عشق و عالقه فراوان شاه امان 

با استعمار انگلیس و پیکار مردم ما  مردم افغانستان و ضدیت او

براى استرداد استقالل کشور و ریفورم هاى اجتماعى، اقتصادى و 

فرهنگى این شاه استعمار ستیز وترقیخواه بسر رسانده است که از 

 هر لحاظ بکر ، خواندنى و آموزنده است. 

درست شش سال پیش، در روزهایى که تازه به انگلستان و به شهر 

آکسفورد وارد شده بودم، دوست دانشمندم که در یکى از دانشگاهى 

کالج هاى این شهربراى دفاع از دوکتوراى خود در موردجنبش هاى 

آمادگى « دیورند»اجتماعى افغانها در دوطرف خط مرزى  -سیاسى 

که از قلب شهر آکسفور « گلوستر»میگرفت ، مرا به آنطرف خیابان 

ملکه ثریا را برایم نشان داد که  میگذرد ، برده عکسى مونتاژ شده از

توسط یک فوتو ژورنالیست انگلیسى آماده شده بود و به هزاران 

و همسر شان از هللا نسخه آن قبل از بازگشت اعلیحضرت شاه امان 

توسط « دیورند»سفر اروپابه کشور در میان قبایل دو طرف مرز 

، این روحانیون وابسته به استعمار و مریدان شان توزیع شده بود، 

عکس به گونه یى بود که سرو گردنش از ملکه ثریا بود و تنه اش 

از یک زن رقاصه نیم برهنه بود و عجب تر اینکه در آن روزگار 

تکنیک مونتاژ به تازه گى ایجاد و در جراید و روزنامه ها مورد 
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 ۱٣۰ -۱۲۹کاربرد قرار گرفته بود) چنانچه مولف نیز در صفحات 

به نظرم تنها همین یک عکس جعلى  .ده است (کتاب به آن اشاره کر

بسنده بود که شاه آزادیخواه و ترقى خواه ما را با همه همدستان 

نهضت و ایدیالهاى مقدس ملى و انسانى شان آماج سالح بُرنده مذهب 

این همان سالحى است که از  ۰قرارداده ، به پرتگاه سقوط سوق دهد

و هر جهش مترقى در  آن زمان تا امروز براى سرکوب هر جنبش

وطن ما کار گرفته شده و میشود.فصل سوم کتاب ، به نقش روحانیت 

متنفذ در ضدیت با تحوالت اجتماعى و ایجاد اغتشاشها در کشور 

اختصاص یافته است. این کامالً هویداست که روحانیت متنفذ دیروز 

و بنیادگرایان امروز، نسبت به هر عامل داخلى و خارجى دیگر 

وب نهضت هاى سیاسى و اجتماعى و در براندازى نظام هاى درسرک

مترقى و تحول طلب، نقش برجسته و قاطع داشته و دارد و همواره 

اقتصادى و  -چون سدى در برابر دموکراسى و رشد شعور اجتماعى 

فرهنگى جامعه ماقرار گرفته، عامل عمده در بدبختى و عقب مانى 

 مردم محسوب مى شوند. 

 جاد و تألیف همچو آثار ارزنده دیگر از این به آرزوى ای

 دانشمند پرتالش و با صالحیت کشورما. 

 ۲۰۰۲اگست  ۲٣پوهاند دکتور زیار آکسفورد، 
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 اولفصل 

 

 
 رزیمحمود طسردار غالم محمدطرزی پدر 

 )شاعر سبک بیدل،خطاط،  وتذهیب کار ماهر(

 

ابن سردار رحمدل م( ۱۹۰۰- ۱۸٣۰سردار غالم محمد خان طرزى)

 خان ابن سردار پاینده خان بارکزائى است.

سردار پاینده خان ملقب به سرفرازخان از مقربین دربار تیمورشاه 

مختارالدوله  درانی بود، مگر در سلطنت زمان شاه بعد از تقرر

به  ۱۷۹۹سدوزائی بحیث صدراعظم از قدرت کنار زده شد ودرسال 



 20 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

اه، همراه با یازده تن دیگراز سران اتهام توطئه کودتا علیه زمانش

 قومی اعدام گردید. 

پسرانش که تعدادشان به بیست نفرمی رسید، بسرکردگی فتح خان به 

انتقام خون پدر برخاستند و شهزاده محمود را به جای زمانشاه ، 

پادشاه افغانستان ساختند ومختارالدوله  را که سبب قتل سردار پاینده 

در قندهار شده بود، اعدام کردند وزمانشاه  خان و دیگر سران قومی

 (.۱۸۰۱را از نعمت بینائی محروم نمودند )

ازاین تاریخ ببعد قندهار دراختیار پنج پسر سردار پاینده خان که از 

جانب مادر هوتکی بودند)کهندلخان،شیردلخان، پردلخان، مهردلخان، 

  رحمدل خان  ( قرارمیگیرد.

ر شیردلخان و سردار سرداران قندهاری بخصوص سردا

پردلخان وسردارکهندلخان که هریک بنوبت زمام امور قندهار را در 

دست داشتند، تسلط خود را تا مقر و ارزگان و فراه وسیستان ودر 

جنوب هم تا بلوچستان وکناره های سند بسط دادند و دراین ساحه 

  وسیع حکمرانی میکردند .

ان و سردار م( سردار مهردلخ۱۸۵۵هجری )۱۲۷۱در سال 

جمادی الثانی  ۲۷کهندلخان با تفاوت چند ماه از همدیگر)اولی در

ذیحجه همان سال( وفات کردند و با وفات سردار  ۸ودومی در 

کهندلخان رخنه در دستگاه حاکمیت سرداران قندهاری پدیدار شد. 

بعد از مرگ این دو برادر نوبت به سردار رحمدلخان رسید، ولی 

برقندهار حکومت نکرده بود که با مخالفت  هنوز بیش از دوماه

سردار محمد صدیق خان پسر سردار کهندلخان که خود را وارث 

 حکومت قندهار میدانست روبرو شد.
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مدتی میان طرفداران سرداررحمدلخان وپسران کهندلخان در اطراف 

ارگ قندهار زد وخورد جریان داشت ومردم شهر از دست این نفاق 

آمدند واز امیردوست محمد خان امیر کابل  وخانه جنگی به تنگ

خواستند این غایله را خاموش کند.  امیردوست محمدخان هم درسال 

وارد قندهار شد و چون مخالفت میان برادر وبرادرزادگان  ۱۸۵۶

ونارضایتی مردم شهر را از زد وخورد های خاندانی وخیم دید، 

حقوقی تعیین تصمیم گرفت تا برای هریک از وارثان مدعی معاش و

کند و قندهار را به کابل ملحق نماید. سرداران با این تصمیم امیر 

مخالفت ورزیدند  واز قندهار بدر رفتند. سردار رحیمداد خان با 

 ۱۲۷۵پسربزرگ خود سردار محمدعلم خان به ایران رفت. و در 

 درنجف اشرف دفن شد .  و ( درایران مرد۱۸۵۹هجری )

نام ان، سردارغالم محمدخان طرزی رحمدل خ سردار بزرګ پسر

 ۱۵ق درقندهارمتولد ودر دمشق روز جمعه ۱۲۴۵که در داشت

مردى صوفى  او  چشم از جهان بست.م( ۱۹۰۰)ق۱٣۱۸شعبان 

 یمشرب و هنر دوست و هنر مند ، نقاش و خوش نویس چیره دست

بود و در شعر و هنر و ادب در میان اقران از شهرتى برخوردار 

 بود. 

واحترام می دید و او در   گیبزرت محمدخان به او بچشم امیردوس

جنگ فتح هرات امیر را همراهی نمود وامیر کبیر او را به نام " 

 ارجمند دانشمند" مینامید.

 

 تبعیدسردار غالم محمدطرزی:

  بقول داکترننگیالی طرزی، درخاطرات محمودطرزی آمده است که

قندهاردریک   شبی سردارغالم محمدخان طرزی  در ارغنداب

مهمانی شرکت کرده بود. چند روز بعد ازآن مهمانی امیرعبدالرحمن 

خان طرزی را به دربارخود جلب کرد ونامه یی  را  بدست او داد 
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که درآن از سردار ایوب خان توصیف وتعریف شده بود. طرزی 

میگوید این نامه ازمن نیست، اما امیرمیگوید، جز شما کسی دیگر 

ندارد وبنابرین امر تبعید طرزی را با خانواده اش چنین ادبیاتی 

  ۱صادر میکند.

در رقابتی که برامارت افغانستان :» کهروایت میکند حبیبی پوهاند 

بین دو عموزاده سردار محمدایوب خان فاتح میوند وامیر عبدالرحمن 

روی داده بود،او متمایل به سردار ایوب خان )عنصرمخالف  خان 

 ن خان به امارت برداشته شدعبدالرحم سردارن انگلیس( بود. وچو

جواسیس امیر اطالع دادند که درمحفلی یک تن هراتی با سردارغالم 

نشسته ومیگفتند: اینک سردار ایوب که بعد از طرزی  محمد خان

جنگ پیرپایمال قندهار وشکست درمقابل لشکرانگلیس به ایران رفته 

رفتن این اطالع امر به فاتحانه می آید.گویند امیر پس از گ بود،

 به هند داد و آن هراتی را درغل ورا تبعید طرزی  مصادرۀ اموال و

زنجیر کشیده بردند ودرسرحدات غوریان هرات بردرختان سربفلک 

کشیده ناجوی آنجا قفس محکم بساختند  وآن مظلوم را در آن قفس 

که تا ببیند  "پوسید وبه قول امیر» انهایش در آانداختند تا استخو

چگونه موکب سردار ایوب خان از ایران باز میگردد؟" وسردار 

تن از افراد خانواده اش به کویته  ٣۶با حال  ءاسو را باطرزی  

 ۲(۱۸۸۱وکراچی فراری ساختند)جنوری 
 

 بزرگش: روایت عبدالوهاب طرزی از تبعید پدر

(:آمده است که ۱۹۱۹-۱۸۸۲دررساله شرح زندگی محمودطرزی)از

در آنجا وتوقف نمود  گ چمنهفت روز در پشنطرزی قافله حضرت 

                                                 
1
 با داکتر ننگیالی طرزی 1۰/۲۰1۹/ ۲۴، مورخ صحبت تلیفونی - 

۲
. ولی بنابر رساله شرح زندګی محمودطرزُی 1۰۹،صپشاورحبیبی، جنبش مشروطیت،چاپ  - 

 درست است. 1۸۸۲بقلم عبدالوهاب طرزی ، تبعید سردار درماه جنوری 
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با نزاکت واحترام طرزی آمده مالقات  هنماینده والی بلوچستان ب

ابراز نموده  شرایط اقامت ایشان هنظریه حکومت هند در بار

ا بنظرمحبوس نمی بیند، بلکه اول اینکه حکومت هند شما ر»گفت:

رزوداشته باشید، زادید که در هرشهری از شهرهای هند که آآشما 

 اقامت کرده میتوانید. برای شما معاش ماهوارکافی تعیین خواهد شد.

زادید به استثنای آبخواهید بدیار دیگری بروید نیز  وقتیکه هر

ً به عدم مداخله شان )طرزی(به امور « افغانستان. کلونل ضمنا

سیاسی نیز  یاد دهانی نمود. حضرت طرزی از پیش آمد با نزاکت 

ماینده والی بلوچستان( تشکر نموده اراده طرح اقامت در کلونل)ن

کراچی را بیان کرد. انگلیسها ترتیبات سفریه ایشان را نموده قافله 

ازپشنگ به کویته واز آنجا از راه درۀ بوالن تا سیوی که در آن وقت 

راه آهن تا آنجا تمدید یافته بود، واز آنجا با خط آهن بسوی کراچی 

 ۱۸۸۲جنوری ۲۸ت طرزی با عایله بتاریخ حرکت دادند. حضر

٣ «بکراچی مواصلت نمودند.
 

سرسردارمهردل مشرقی پقندهاری،  خاندراین وقت سردارشیرعلی

درکراچی )پسرعم طرزی وهم خواهرش زوجۀ دوم ایشان بود( 

، از آمدن طرزی به کراچی خوش نبود، زیرا او را از میزیست

 مخالفین انگلیس میدانست.

مخالفت را از روی راپوری که سکرتر خارجه  مولف علت این

 دسمبر ۱٣حکومت بمبئی برای مقامات حکومتی خودبتاریخ

 چنین بیان میکند: نوشته بود۱۸۸٣

سردارغالم محمد قندهاری: این سردار پسر بزرگ رحمدلخان »

سای با ؤاو معلومات اندکی داریم ولی زمانی از ر ۀاست که در بار

                                                 
3
،طبع انتشارات بامیان، 1۹1۹- 1۸۸۲طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ازعبدالوهاب  - 

 7فرانسه،ص 
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در دست نداریم که نشان دهد وی صاحب  مدرکی ،اهمیت قندهار بود

سرعمش والی، درباره وی پ موقعیت مهمی  درافغانستان بوده باشد.

اهی خدمتی گتا جایی که بما معلوم است وی هیچنظریه نیکی ندارد. 

برای برطانیه ایفا نکرده است، لهذا برما کدام ادعای حقی داشته 

ر به اتهام سرکشی نمیتواند.... وی یکی از سردارانی است که امی

از قندهار  ۱۸۸۱وشرکت در توطیه سردار ایوب ، درماه دسمبر

 ۱۷ر بتاریخ گان دیگاخراج نمود. آنها با یکصد وپنجاه نفراخراج شد

جنوری بکراچی  ۲۸وارد کویته شدند و بتاریخ  ۱۸۸۲جنوری 

 4 « رسیدند. ...

سردار غالم » مولف شرح زندگی محمودطرزی، مینویسدکه 

ار زوجه داشت: زوجۀ اولش، ازخانوادۀ رحیمدادخان برادر محمدچه

 زوجۀ دومین، سردار پاینده خان، والدۀ پسرارشد شان گل محمد بود.

 بود. و دخترعموی شان سردار مهردلخان )خواهر شیرعلیخان والی(

شیرمحمد ویک دختر داشتند.  پسر محمدزمان و این زوجه دو از

بود ودرکابل وفات کرده زوجۀ سومین که از مردم کوهستان 

بود،والدۀ پسرچهارم طرزی عبدالخالق و دو همشیره اش)سارا 

ومنوره( بودند.  زوجۀ چهارم منسوب به خاندان سدوزائی واز احفاد 

تیمورشاه درانی بود واو والدۀ محمودطرزی ویک خواهرش 

بود.)این دختر طرزی قبل از برآمدن از افغانستان درعقد نکاح یکی 

ئیان مقیم پشاور جاگرفته بود ودربین افراد عایله درکراچی از سدوزا

 شرکت نداشت.(

حضرت طرزی به این زوجۀ خود از همه بیشتر عالقه وتوجه 

داشت. بغیر ازافراد عایله، از همراهان حضرت طرزی دوست 

صمیمی ودیرینۀ شان مال محمداکرم هوتک قندهاری بود. او یک 

                                                 
4
 ۸-7عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 



 25 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

نی ریشۀ دوستی و ارادتمندی بین عالم متبحری بود که از آوان جوا

شان آنقدر قوی شده بود که در سفر وحضر هیچ از هم جدا نبودند. 

این عالم فاضل درعین زمان، از زمان طفولیت تا جوانی معلم 

محمودطرزی بود،چنانکه درجلد اول خاطرات خود مینویسد: معلمی 

ام داشت که مرا ودیگر برادرانم را درس میداد، آخند مال محمداکرم ن

که از زمان الفبا خوانی تا آوان جوانی از همین معلم فاضل ومتدین 

که بعلوم متنوعه متداول زمان ید طوال داشت.....وقتی که امیر 

عبدالرحمن خان طرزی را از وطن اخراج نمود، مال محمداکرم 

جدائی را از وی ننگ دانسته، درجادۀ وفا ودوستی صادقانه با او 

ن را ترک گفت. محمودطرزی درتمام مدت همراهی کرد و وط

اقامت درکراچی، دمی از ازخدمت پدر دور نبوده، درمحافل ادبی 

وفعالیتهای هنری پدرشرکت میورزید. از یک طرف برای پیش برد 

دروس علمی خود، درصرف ونحو عربی، فلسفه ومنطق از استاد 

بطزرگوارش مال محمداکرم درس میگرفت،از دگر سو بخطاطی 

یب جنگ های از اشعار منتخبۀ پدر ودیگر شعرا مشغول وترت

 5 «میشد.

درمحافل ادبی وعلمی هند،  سردار غالم محمدطرزی درهند،

 ۀسابق ویی زیاد داشت،گبخصوص درسند که شعرا وادبای پارسی 

شهرت داشتند. اشعار آبدارش به هند میرسید ومورد ستایش 

کردند. این حرمت با آنها مراوده ودید بازدید می ،رفتگقرارمی

وتوجهی که از آن برخوردار بود یکی از عوامل نارضایی وحسادت 

طرزی درکراچی، ی گزند ردیده بود.گسر عمش )شیرعلیخان والی( پ

دوستان وارادتمندان ، سه سال را در برگرفت. البته  و با خانواده

دراین مدت این امکان برایش میسر گردید تا با همراهی پسرش 

                                                 
5
 ۹-۸عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی ،ص  - 
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دست به سیاحت هند بزند ودر مدت شش ماه از اکثر محمودطرزی 

شهرها تاریخی هند مثل :بمبئی ،حیدر آباد، بنگلور،مایسور،مدراس، 

احمدآباد، گجرات، آکبرآباد، دهلی، سرهند، الهور،پندی وپشاور دیدن 

  نموده بکراچی بازگشت.

معهذا چون طرزی خوش نداشت تحت سلطه انگلیس در هند زندگی 

به مقامات کراچی نامه نوشت وتقاضای  رفتن خود را از کند، دوبار 

پیه برای روهزار هند به بغداد نمود ومقامات برتانوی مبلغ پنج

 سفرخرچ او حواله دادند وطرزی با خانواده هفده یا هژده نفری در

 6 از بندر کراچی جانب بغداد حرکت نمود. ۱۸۸۵اوایل مارچ 

اد با احترام پذیرائی و در در قین  نقیب  بغددر بغداد از سوی متعل

به غوث االعظم طرزی "باب الشیخ" درخانه ای جابجا شدند.

عبدالقادر گیالنی عقیده داشت  واکثر اوقات خود را در ارامگاه  

حضرت غوث میگذراند و قصایدی در مدح وثنای این مرشد معنوی 

 خویش سروده است.

لی رتبه دولت در همانجا بود که با علما و اشراف وماموران عا

عثمانی واز جمله با والی بغداد تقی الدین پاشا وقوماندان اردوی ششم 

طرزی مدتی بعد به عزم دیدار  کرد. هدایت پاشا معرفت وآشنائی پیدا

با سلطان ترکیه از بغداد عازم استانبول گردید و محمودطرزی را که 

راهی با زبان ترکی بلدیت پیدا کرده بود بحیث ترجمان پدر را هم

کرد. سلطان عبدالحمید ثانی، بعد از باریابی طرزی را بنواخت 

ومدت دوماه بحیث مهمان سلطان در استانبول اقامت کردند. دراین 

مدت طرزی با علما وفضالء آنجا مالقات نمود وفضل وکمالش مورد 

ستایش وقدردانی آنها قرارگرفت. قبل از بازگشت از استانبول 

ح سلطان ترکیه سرود وبا خط زیبای طرزی قصیده غزائی درمد

                                                 
6
 13-1۰عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
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خود آنرا نبشته و با نقش تذهیب کاری هنرمندانه اش تزئین نموده به 

 سلطان تقدیم کرد که مورد پسند سلطان قرارگرفت ومبلغ دوهزار

طرزی از  ۱۸۸۵غروش طور صله دریافت نمود. در اواخر سال 

 ۷ بغداد به شام رفت.

ت دایمی جدش حضرت مولف در فصل سوم رساله اش از اقام

زندگی هجده سالۀ جد امجدم » طرزی در شام یاد میکند ومیگوید که:

درشام درمحیط گرم عایله، در سرابستانهای مشهورشام که استیجار 

مینمودند، بخوشی وآسایش میگذشت . بعد از آنکه در بلدۀ خوش آب 

وهوای شام مستقر شدند، دیری نگذشت که علما، ادبا ومعززین شام 

این محفل اُنس شان گرد آمدند و از فیض صحبت شان بهره در

ورمیگردیدند. علی االکثر اوقات روز را درعالم شعر، خطاطی، 

تذهیب ونقاشی می گذراندند. خط شکستۀ حضرت طرزی درنوع 

خود بینظیر بود. در دینداری وتقوی بدرجۀ پایدار بودند که هرشب 

ام شب را در عبادت بعد از صرف غذا بجامع بزرگ اموی رفته تم

وتهجد تا بصبح در پهلوی مرقد سرمبارک حضرت یحیی بسر می 

آوردند ونماز صبح را بالعموم در محراب شافعی،که نماز صبح را 

پیشتر از دیگران میخواندند، ادا کرده به خانه برمیگشتند وبعد از 

صرف ناشتای مفصلی که یکی از دختران شان به تهیه آن موظف  

یماق چای مشهور افغانی شامل آن می بود، تا بوقت می بود، وق

 ۸ «چاشت استراحت میکردند.

رام وبیدغدغه مدتی بعد به سفر حج آطرزی در یک چنین محیط 

شت به خیال هدیه یی معنوی برای تقدیم به گمیرود وبعد از باز

را روی « اخالق حمیدی»سلطان ترکیه می افتد  و تهیه کتابی بنام 

                                                 
7
 1۹-17عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 

۸
 ۲۲-۲1لوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص عبدا - 
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از شش ماه زحمت کشی اثری زیبا مشتمل  دست میگیرد وپس

برمنتخبی از اشعار بدیع خود، که سراپا با خط زیبای خود، از تعلیق 

وثلث وشکسته نوشته شده مزین با نقاشی وتذهیب کاری وتجلید، 

بصورت بسیار نفیس آماده کرد وتوسط پسرخود محمود طرزی به 

 سلطان پیشکش نمود.

قرارگرفت وبالنتیجه مبلغ هزار کتاب مورد پسند ودلچسپی سلطان 

 قروش به معاش ماهوار سردار طرزی افزوده گردید.

درچند سال اخیر :» مولف زندگی نامه محمودطرزی مینویسدکه 

زندگی حضرت طرزی راه مراوده وتعاطی افکار بین ایشان 

از مکاتیب خود حضرت امیر یرعبدالرحمن باز شده بود.دریکی وام

ستقرار دولت ورفاه وارامی که درکشور از اوضاع افغانستان وا

حاال هیچ مانعی نیست که ما » حکمفرماست، بحث رانده وگفته بود:

از هم جدا بدارد، اگر واپس بوطن برگردید با کمال  وشما را

حضرت طرزی هم درجواب «  ۹ممنونیت پذیرفته خواهید شد.

 ،الطاف امیر سپاسگزاری نموده بطوربسیار ادیبانه وشاعرانه ،از

نوشت:" به اعلیحضرت شما معلوم است که میگویند روز رستاخیز 

درهمین دیار فلسطین وشام آغاز می یابد، از آنجاکه پای من بلب 

ی طن برگردم   و در آنجا داعگور رسیده است،اگر درین وقت بو

اجل را لبیک بگویم، برای من چقدر مشکل خواهد شد که این راه 

وده واپس اینجا بیایم. بهتراست حضرت دور ودراز را دوباره قطع نم

امیر معذرت مرا پذیرفته  اجازه فرمایند تا همینجا امرار حیات باقی 

 ۲۰وعالوه میکند که حضرت امیر درمقابل معاش ساالنه « را بکنم.

هزار روپیه برای حضرت طرزی مقررنمود که توسط ممثل افغانی 

                                                 
۹
 ۴7عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
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ر زندگی خانوده را مقیم بمبئی برایشان فرستاده میشد.این لطف امی

 ۱۰ «مرفه تر ساخت.

 ۱۵میالدی) ۱۹۰۰دسمبر ۷در»سرانجام سردار غالم محمد طرزی

 ٣۵هجری( وفات نمود ومحمود را غرق اندوه ودر  ۱٣۱۸شعبان 

 ۱۱ «دری ساخت.پی همه خانواده گول امور زندئی مسگسال

 

 :مقدمه محمودطرزی بردیوان پدرش

ترین سبک هاى دریکى از مشکل طرزی سردار غالم محمد

شعرفارسی یعنى سبک هندى دیوان اشعارى دارد که باخط  زیبای 

به اهتمام  کتابت شده ومحمدزمانخان  پسر دومشط سنسعلیق تو

سال دربرادر زاده اش محمدانور وشخص محمدزمان طرزی  

به وم باردبچاپ رسیده است . این دیوان در کراچی هجری  ۱٣۱۰

تهران با حروف چینی مدرن دوکتور ننگیالی طرزی در همت 

 به چاپ رسیده است.  ۱٣۸۱درسال 

خود نوشته که  محمودطرزی براین دیوان مقدمه مفصلی باقلم شیوای

 چاپ تهران را احتوا کرده است.۲۵تا  ۱۱از صفحه  اخط نستعلیقب

در بارۀ پدرخود در سراج خالصۀ این مقدمه را محمود طرزی 

ارغالم محمدابن سردار سرد"االخبار درج کرده ونوشته بود:

رحمدلخان، ابن سردار پاینده خان اناهلل الغفران می باشند که در فن 

شعر)طرزی( را تخلص اتخاذ کرده اند. ووجه تسمیه این تخلص را 

خود این محرر عاجز که اقل فرزندان شانم از زبان مبارک شان 

چنین شنیده ام :چون درشعر یک طرز نوی پیش گرفته اند از آن 

هق  ۱۲۴۵ب همین تخلص را انتخاب فرموده اند. دراواخر سنۀ سب

                                                 
1۰

 ۴۸عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
11

 ۵۰عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
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درشهر احمدشاهی قندهار از کتم عدم بعرصۀ وجودگهواره پیرای 

بنابر بعضی لزوم های  ۱۲۹۹عالم شهود شده اند. در اواخر سنۀ 

سیاسی که ایجابات زمان بود از راه قندهار بسوی کراچی نفی 

ی به بغداد شریف هجرت از کراچ ۱٣۰۲واخراج شده اند. درسنۀ 

کرده اند. و بعد از شش ماه به استانبول، واز آنجا بارادۀ سنیۀ سلطان 

عبدالحمید خان با تنخواه واعزاز در والیت شام جنت مشام 

بعنوان)مهمان خاص حضرت شهریاری( تا آخر به عمر شریف شان 

ماه شعبان المعظم  ۱۵مقیم مانده اند که تاریخ رحلت شان شب جمعه 

میباشد. درمقبرۀ حضرت)دحدایح( رضی هللا عنه که بسمت  ۱٣۱۸

جنوبی شهر شام شریف واقع وبسی اصحاب واهل بیت ومشاهیر 

علما در آن مدفونست دفین خاک عطر ناک می باشند.رحمت هللا علیه 

 رحمه واسعه.

حضرت طرزی درکماالت علمیه وادبیه و صنایع نفیسه مانند 

انی چون زهد و تقوا، وکرم وسخا رسامی، وتذهیب ودرفضایل روح

از مشاهیر خاندان افغانستان شمرده میشوند و درهمه اقسام شعر 

مانند:قصیده، غزل، مثنوی، ترجیح بند،ترکیب بند، تخمیس، رباعی، 

قطعه اشعار ابدار برگزیده غرایی انشاد فرموده اند که کلیات اشعار 

خان، وخط  شان درکراچی به اهتمام برادر زاده شان محمدانور

خوش نمط پسر بزرگ وهوشمند شان جناب خازن الکتب محمدزمان 

خان درمطبعه )فیض محمدی( بسلیقه بسیار خوبی بزیور طبع آراسته 

 گردیده است. 

غیر ازاین کلیات مطبوعه شان دیگر بعضی آثار غیرمطبوعه شان 

نیز موجود است که از آن جمله بنام"نغمۀ آهنگ حجاز" یک اثرچون 

ه گوهر نشانست که از نظم ونثر مرکب می باشد.ادبی، گنجین
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تصوفی، حکمی یک اثر بسیار گرانبهای گنجینۀ ادب شمرده 

«میشود.
 ۱۲

 

سردار غالم محمد طرزی از مخلصان وارادتمندان سید جمال الدین 

براى سید جمال الدین افغان سردار مذکوردر پیامى که افغانی بود و

فرستاده، قصیده یى نیز در وصف بدست محمود طرزى به استانبول 

نسیم و مدح سید گفته بود که سخت دالنگیز و شیرینست، چند بیت آن 

 را میخوانیم : 

 

 در مدح  سید جمال الدین افغان 

 نسیم صبح در گلشــــن وزید از جانب صحرا 

 عبیر آمیزو عنبربیز و روح انگیز وجان افزا 

 طراوت بخش روى گل، پریشان سازبوى گل 

 افـــق همچـــو خـوى گل ، بطبع مردم دانا مو

 ازو طبع چمن تازه ، وزو بر روى گل غـازه

 ازو درگلشن آوازه ، وزو در بوستان غوغا  

 بسنبل پیچ وتاب ازوى بسورى رنگ وآب ازوى 

 دوچشم نرگس شهال شده سرمست خواب ازوى 

 )گریزبمدح سید( 

 بجسم الله نعمان، چنان از لطف بخشد جان 

 نا رطــبع خـرد منـدان، کـالم نــغـز موالکه ب

 جمال الدین نام او ، سخن فهم و سخن پرور 

 خرد مند هنـر گستر، فلک قدر و ملک سیما 

 ترا ّطرزى ّ ثنا گوید ، هزاران مـرحبـا گویـد 

                                                 
1۲

کلیات ، دومپ به نقل از چا ش( 1۲۹1جدی۲مورخه 7درسراج االخبار)سال دهم شمارۀ  - 

 ۸ُش ص13۸1چاپ تهرانُ ،به اهتمام دوکتورننکیالی طرزی ،ن طرزیدیوا
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 بصدق دل دعاگوید  چه در ّسرا، چه در ّضرا 

 توئى عارف توئى کامل  عالم توئى عاملتوئى 

 ل توئى باذل توئى عاقل توئى دانا توئى فاضـ

 فصاحت را توسبحانى، بالغت را تو حسانى 

 عـرب را شیــره جـانى ، عـجـم را دیـدۀ بینا 

 کارى توئى برهان دیندارى  توئى کشف نکو

 توئى فـرهنگ هشیارى توئى قاموس استغنا 

 که خورشید تمامسـتى  مستىنه ماه روم و شا

 ـقا و جابـلـسا قبول خاص وعامستى ، بجا بل

 هنر داری یتیگکه صد ،چه نسبت با بشرداری 

 پاا داری اندر ــکه سره ،چها در زیر سرداری

 مجمر عودستی جهانتو ،اخگرتونورستی جهان 

 اعضا روحستی جهانتو ،پیکر جهانتوجانستی 

 درخــــــت گــل بـبار آید ،اال تا نوبهــــــار آید

 م عــنـبر ساراز خاک مــــرغراز آید،  شمـــی

 بهار خاطـرت  خرم ، مبرا از خـــــــزان غـم

 ۱٣افزا الله روح چوبوی ،دم چوبوی نافه مشکین
 

دو غزل ذیل نیز به پیروی از بیدل سروده شده که میتوان 

 نازک خیالی شاعر را بخوبی درک نمود:

 بگلشن چون زشوخی آن چـــمن پرواز می آید

 ر پــرواز می آیدچو بــلبــل گـــل ببال غنچه د

 زشرمش رنگ وبوی گل بپهلو میخوردهردم

                                                 
13

ۀ یالی طرزی)نواسگبه اهتمام دوکتورنن ،کلیات دیوان طرزی، دومپ به نقل از چا - 

 ۶77-۶7۶ُش ص13۸1چاپ تهرانُ ،عالم محمدطرزی(محمدزمانخان ابن سردار
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 که درگوش ازشکست رنگ وگل آواز می آید

 ز رفـــت و آمـد ذوق تمـاشایم چه می پرسی؟

 باستقبالـــش ازخـــود رفــتن مـــن باز می آید

 چو چشم او اشارت کرد سویم با سرمـــژگـان

 بشارت ســوی دل بـردم که اینک باز می آیـد

 بروی رنگ گل نگهت چو شبـنم آب میگـردد

 مگـــــرســـوی گلـستان آن بهــار نـاز می آیـد

 زمـــرغ دل نــیم واقـف ولی باز اینقـــدر دانم

 که ازبال پـــرشـــــــاهـین بگوش آواز می آید

 بطرف گلشن از باغ عـــدم بــردامـن گلچــیـن

 ز می آیـدبذوق دیـــدن او دیـــده چــــشـم بــــا

 مگر"طرزی" چو بیدل ذوق گردپای او دارم

 که مشت خاک من چون چشم در پرواز میآید

 (٣65)دیوان، صفحه 

 

 :غزل دیگر 

 ازین زمانۀ پـــرفـتـنه جای فـــریاد است

 که هرکه هرچه کند در محـل ایـراد است

 اگر نماز کنی گـــویـــدت کـه صـوفی شد

 نـراد است وگرقـــمار کنی گــویـــدت که

 به بتکده چــو روی گــویدت که کافر شد

 به صومعه چو روی گویدت که شیاد است

 بدست سبحه چــو گیری بیکــدگــر گویند
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 که سبحه نیست برم دام ودانه بنهاد ست

 چـو با سالم روی گـویــدت کـه طامع شد

 چـو بی سالم روی گویدت که شداد است

 ـویدچـــو بخششی نکنی برکسی هــمی گ

 که این خسیس عجب دادممسکی داداست

 چــو خلعـــتـــش بدهی از منافـقت صدجا

 سحر بخنده بگــوید که دست بر باد است

 چو کهـنه پـــوش شوی از قفا همی گوید

 ریف نگرسخت تر زفوالد استـکه این ح

 خوش آنکسیکه ز رد و قبول خلق جهان

 ۱4بسان "طــرزی افغان" بکـلی آزاد است

 

 الم محمدطرزی از زبان احمدعلی :وصف غ

محمودطرزی درمقدمه خود در دیوان پدرش شعری ازمیرزا 

احمدعلی  را در مدح پدرخود نقل میکند که خیلی فصیح وخالصانه 

سروده است . این شعراگر از یکسو ازهنر وکمال وسخن دانی وفهم 

فنون و رموز ادبی  طرزی بیان میکند، درعین حال توانائی میرزا 

 حمدعلی را درشعر نیز نشان میدهد. چنانکه میگوید:ا

 فرید عصر وزمان خسرو بلند مکــان

 یگانــه داور دوران غـالم محمد خـان

 بدل قوی و بکف بـازل و بدست جواد

 بعقل پیر و بجان کامل و ببخت جوان

 بذهن هندسه خوان وبفهم حکمت دان

                                                 
14

 ۹5 -۹4معصوم هوتک، کندهاری ورونه، صص  - 
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 بطبع موی شگاف و بنطق عزب بیان

 الغـت معـــــلم آفـاقبعــلم و فضل و ب

 برتبه فخر جمیع طـوایـف افـــــــغــان

 بطرز شعرچو ازشاعـران ربوده عنان

 وزان شــــــده متخلص بطرزی افغان

 بلی کالم ملــــوک چون ملــوک کالم

 ربوده زان زمیان گوی سبقت ازمیدان

 برزم و بزم ازو با نظام سیـــف وقـلم

 وشانبرأی وحـزم ازو با دوام شوکت 

 ولی نعمت عصـرا و حـــــــاتم عهـــدا

 بابر نسبت دستت دهــــم زهی بهــتـان

 که ابــر قــــطرۀ آبی دهـــد ولی گــرید

 کفت چوبحــردرر ریـزد وتـوئی خندان

 جسدیستقندهارچون  بچشم عقل وخرد

 شدی چون جانتواز کمال وهنر درجسد 

 دراین زمان که بود قحط جـود درعالم

 ـب است مـــرا از غرائب دورانعجائــ

 که گر شهنشۀ غزنـیـن بهـر فردوسی

 یک اشرفی احساننموده وعده به بیتی 

 مرا  قصیدهتو آن شهی که بدادی درین 

 وعدۀ احسان اشرفی صله ناکرده  صد

 همیشه تا بـــــود از نــثر معتــبر دفتر

 مـدام تا بــــــود از نظم منتــظم دیوان

 مشحـــون دفاتــر ایام بود بمدح تـــو
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مـــدحـت خوان بود بمدح تو]احمد[همیشه
۱5 

 

غالم محمد طرزی یکى از ارادتمندان شعر ابوالمعانى بیدل  سردار

بود و گاهى در منزل او محفل بیدل خوانى به تقلید ازکاکایش سردار 

مهردلخان تا ساعت شش صبح بدرازا میکشید .از چنین پدرى و در 

واده فرهنگى است که محمود طرزى پا بعرصه محیط یک چنین خان

زندگی میکذارد و به درک اشعار بیدل و موالناى بلخ توانائى مى 

 یابد. 

می نویسد:"محمودطرزی از « مقاالت»دکتور روان فرهادی در

نوجوانی یاور پدرگردید. سردار غالم محمدطرزی، پدر و مربی 

ت." الحق اولینش بود و بر رشد شخصیت او تاثیر ژرفی گذاش

درتمام نوشته های محمودطرزی گرویدگی عمیق او را به پدرمیتوان 

 درک نمود.

هجری سروده ۱٣۰۸یکی از اشعار جوانیش که دراستانبول درسال 

بود دربارۀ نقاب نازکیست که زیبایان استانبول در آن وقت برنیم رو 

 میکشیدند. اینست:

 ه پاس دل شیشه گرکندمستان همیش  چشمت ازآن بحال دل من نظرکند    

 رب قمر کندــشب بخانۀ عق منزل دو  از بزم غیر زودگذر زانکه گفته اند   

 کل است خیال سفـر کندـشد جانشین شام سر زلف ترک دل     از روم مش

 چون ابرنازکی که شود ماه را نقاب

 ۱6کند   زیر نقاب روی تو زیب دگـر
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سردار ۀ به اهتمام دوکتورننکیالی طرزی)نواس ،کلیات دیوان طرزی، مدوپ به نقل از چا - 

 1۲ُش ص13۸1چاپ تهرانُ ،عالم محمدطرزی(
 ۲۹زندگی محمودطرزی، ص شرح  - ۱6
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 فصل دوم 

 

 قش او در جنبشعالمه محمود طرزی ون

 مشروطیت واستقالل افغانستان 
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 م(۱۹3٢ -۱865)

 مدخل:

 ۱۸65اگست  ۲٣ش مطابق  ۱۲44محمود طرزی، در اول سنبله  

ار مرقد سلطان محمود غزنوى در غزنه تولد یافت و میالدى در جو

نام گذاشت. محمود هنوز سنش از  "بدین مناسبت پدراو را  "محمود 

سال نگذشته بود که پدر و خانواده او به جرم هوادارى از سردار  ۱6

محمد ایوب خان )فاتح میوند( بدستور امیر عبدالرحمن خان به سخت 

(. ۱۸۸۲ستان تبعید گردید )جنوری ترین و شدیدترین وضع از افغان

ش قبالً که در زندان امیر بود از ا در حالى که تمام جایداد و دارائي

 .۱۷ جانب امیر مصادره شده بود

بدینگونه محمود طرزى در آغاز جوانى، درد استبداد و تبعید و  

ظلم امیر عبدالرحمن خان دیده و زهر  هجران از وطن را بر اثر

                                                 
17

- 1۰۲ش، ص  1363پوهاند عبدالحى حبیبى ، جنبش مشروطیت در افغانستان ، کابل ،  - 

1۰3  
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بر اثر ضدیت پدرش در برابر استکبار خارجى  استعمار انگلیس را

 چشیده بود. 

او در ایام نوجوانى و جوانى در وطن و یا دور از وطن بر اثر توجه 

و تشویق پدرش ، در هند وبغداد و شام و مصر و استانبول و سایر 

کشورها به تحصیل دانش در عرصه هاى مختلف علوم از جمله در 

سفه و حکمت اسالمى و ادبیات زمینه هاى حقوق و سیاست ، فل

ش را ا جهانى پرداخت و دانش آموخت تا روزى اندوخته هاى علمي

طرزى بزبانهاى اردو، ترکى،  .در راه خدمت بوطن بکار گیرد

عربى، فرانسه، و فارسى و پشتو تسلط داشت و خط نستعلیق را از 

  .پدرش بدرستى آموخته بود

 رزی:تاثیر سیدجمال الدین افغانی برمحمودط

محمود طرزی بارى با پیامى از پدرش از شام به استانبول ترکیه نزد 

سید جمال الدین افغانى رفت ومدت هفت ماه از محضر آن عالمۀ 

 دوران و اسالمیست پر شور فیض بر و دوباره به دمشق باز گشت. 

بدون شبهه مصاحبت ها و فصاحت کالم و اندیشه هاى سید جمال 

ر و ذهن محمود طرزى تاثیر بنیادى بجا الدین افغانى در افکا

مدت هفت ماه »او خود در باره دیدار با سید مى نویسد :  .گذاشت

درمسافرخانه )عقارت همایونی(در محله بشکطاش اقامت نموده، 

علی االکثر هروزه درمحفل عرفان حضرت سید که آنهم درنشان 

ید جمال عالمه سطاش نزدیک اقامتگاهم بود، اثبات وجود مینمودم. 

هرکس بقدر استعداد آالت وادوات  .الدین یک معدن عرفان بود

حواس دماغیه خود از آن معدن به استخراج فضایل کامیاب می آمد. 

 .این هفت ماهه مصاحبت ، بقدر هفتادساله سیاحت  را در بردارد

مباحثۀ علمیه،حکمیه، فلسفیه، سیاسیه، اجتماعیه وغیره که هر روزه 

ر آن عالمه دهر جریان می یافت، هرجمله وهر درمحفل بزم حضو
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عبارت آن کتابها و رساله ها تحریر بکار دارد که دراینجا بیان آن 

  ۱۸ «خارج حوصله اخبار است.

 

 باز گشت محمود طرزى بوطن : 

محمودطرزى پدرش را در دمشق از دست داد  ۱۹۰۰اتفاقاً در سال 

ن نیز در کابل و این مقارن ایامى است که امیر عبدالرحمن خا

(.بعد ازاین رخداد ها طرزى بفکر بازگشت بوطن ۱۹۰۱درگذشت )

 میگردد. 

فکرکردم ودیدم که طبعیت مرا دربین »مینویسد:طرزی خود 

اشخاصی که برای معرفی پیشرفتهای مدنی وعلمی واسطه شده 

 بتواند، بعضی استعدادها وقابلیت هایی ارزانی داشته است:

ً بیست ساله اقامتم درممالک اوالً اصل افغانی بودن م. .... وثانیا

عثمانیه وتربیه وتحصیلم در آن بالد. حتی ازدواجم با یکی از اتباع 

ً آشنایی ام با زبان افغانی)پشتو(، فارسی، ترکی  عثمانیه وعالوتا

وعربی و]فرانسوی[ ویک اندازه اردو، مرا برای اجرای فکری که 

است. ونیز عفو عمومی که در سر می پروردم حاضر وآماده ساخته 

از طرف حکومت جلیله افغانستان اعالم گردیده بود. دیگرهیچ مانعی 

  ۱۹«دررفتنم به افغانستان تشکیل نمیکرد...

بنابرین طرزی شرایط را از هرجهت برای بازگشت خود بوطن  

هللا مساعد میدید. سرانجام مؤفق گردید در اوایل سلطنت امیر حبیب 

ماه در کابل بماند تا با  ۹و مدت  ر بزندم( سرى بکشو۱۹۰۲خان )

خان مقدم طرزى را گرامى داشت هللا امیر مالقات  نماید. امیرحبیب 

                                                 
1۸

، 1355رده دکتر روان فرهادى ، کابل ، مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، گرد آو -  

 ۴۵۰۴۶،عبدالوهاب طرزی، شرح زندگی محمودطرزی، ص  15ص 
1۹

، 1355مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، گرد آورده دکتر روان فرهادى ، کابل ،  -  

 ۴۶-۴۵،عبدالوهاب طرزی، شرح زندگی محمودطرزی، ص  15ص 
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و از او خواهش نمود تا به وطن بازگردد. طرزى نیز به استانبول 

رفت و بعد به دمشق تا خانواده را به کابل انتقال دهد، اما بامشکالتی 

 از دست بدهد. روبرو گردید که نزدیک بود جانش را 

 

 مشکالت محمودطرزی درانتقال خانواده از ترکیه:

رساله یی نوشته است دربارۀ   عبدالوهاب فرزند محمودطرزی

که به اهتمام وحید  ، ۱۹۱۹تا ۱88٢زندگی محمودطرزی از 

از سوی انتشارات بامیان در  )داماد عبدالوهاب طرزی(طرزی

  .فرانسه به چاپ رسیده است

الب تازه یی در بارۀ رنجها ومشقات وسرگردانی حاوی مط رساله 

های است که پس از بازگشت به وطن وبمنظور آوردن خانواده خود 

 از شام با آن روبرو میشود.

مؤلف  آنجا که از تمایل شدید امیر حبیب هللا خان به انکشافات مدنی 

امیرحبیب هللا پادشاه » واحداث مکاتب درمملکت یاد میکند مینویسد:

فکر واز دل آرزومند ترقی و پیشرفت افغانستان بود. از همه روشن

 .... شمرد اولتر فراهم آوری وسایل تعلیم وتربیه را دروطن الزم می

نظر به سیاست تجرید افغانستان از تماس با دنیای خارج، که 

انگلیسها برافغانستان تحمیل نموده بودند،امیر نمیتوانست با دنیای 

اشته وسایل تعلیمی متکامل تری فراهم آورد. خارج ازتباط مستقیم د

بنابرین بجز اینکه ازهند معلم ها وتکنسین هااستخدام نماید، چاره 

نداشت.)هیچ یک معلم ومستخدم هندی به افغانستان رفته نمیتوانست 

تا در پشاورمقامات حاکمه انگلیس برآنها شرطنامه ای را امضاء 

بدولت هند برطانوی صادق و  نمیکردند که قرار آن تعهد میکردند تا
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ً راپورهایی راجع به جریانات امور افغانستان  وفادار بوده منظما

 ۲۰ بنویسند.(

مولف از قول پدرخود مینویسد:حضرت پدرمیفرمودند که درخالل 

صحبتها با امیر، عرض کرده بودند که امروز در اروپا وممالک 

رای عثمانی پیشرفت وترقیات چشمگیری صورت گرفته است. ب

ترقی افغانستان نه از انگلیس ونه از هندیها خیری متصور است، 

حاالنکه اگر از ممالک عثمانی، که نظر به نزدیکی با اروپا، علم 

وفن در آنجا بیشتر از ممالک اسالمی انکشاف یافته است، 

متخصصین جلب شود، برای برآورده شدن آرزوهای مترقی حضرت 

 شد. امیرمفیدتر وموثرتر واقع خواهد

مصاحبه های محمودطرزی مورد عالقه زیاد امیر قرارمیگرفت. این 

عالقمندی امیر، حس حسادت واندیشه خانوادۀ "مصاحبان" را برمی 

ی را که تا اخیر عمر مخالفانگیخت. آنها بمقابل محمود طرزی جبهه 

 ادامه پیدا کرد، در پیش گرفتند. 

 د:محمودطرزی در شرح حال خود)بزبان ترکی( میگوی

زبانم یاری میکرد  ده ماه درکابل ماندم، تا جایی که در توانم بود و» 

بمقصد مقدسۀ وظیفۀ خود صرف همت نمودم.از ترقیات مدینۀ 

عثمانیان وپیشرفت های ایشان در راه علوم ومعارف سخنها راندم 

وخوب مشاهده میکردم که در مرام ومقصد خود موفقیت های بدست 

در یکی از مالقاتهای خصوصی که با  »ودر نتیجه« آورده ام.

حضرت امیر دست داد،با امر مخصوص شاهانه شان برای جلب 

ارباب علم وفن از بین عثمانیان وآوردن عایله بوطن، با اراده 

 ۲۱ «وفرمان مخصوص بشام عودت نمودم....

                                                 
 ۵۴ـ۵3انتشارات بامیان،ص ،رزیعبدالوهاب  طرزی،شرح زندگی محمود ط- ٢٠
 ۵۵عبدالوهاب  طرزی،شرح زندگی محمود طرزی، ص- ٢۱
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برای  ۱۹۰٣شت از کابل دراوایل فبروری گمحمودطرزی بعد از باز

 لمی وفنی مطابق ارزومندی امیر درهیات عموافقت و آوردن 

افغانستان  دست به کار میشود وبا یک عده اشخاص با صالحیت به 

شت به وطن گوبرای باز مینمایدقد عموافقه میرسد و قراردادهایی 

د، مگرعبدالباقی شوهر خواهر محمود طرزی که از رمیگیی گآماد

امات را جزئیات اقدامات محمود طرزی خبردار بود، یکایک این اقد

 به قونسل انگلیس وهم به دوایر دولتی شام راپورمیداد.

شک نیست که انگلیسها فعالیت های محمودطرزی را در تاسیس 

همکاری و روابط دوستی بین افغانستان وترکیه برای سیاست 

استعماری خود مضر می پنداشتند ودر خنثی نمودن آن از هرنوع 

ً به امیر دسیسه کارمیگرفتند. دراین مورد انها  نمیخواستند مستقیما

میگرفتند وموضوع را  اخطار بدهند ولی از چالهای زیرکانه کار

بشکل یک خبر ترتیب نموده در یکی از اخبار های دهلی به انگلیسی 

انتشارمیدادند و از باخبری خود طور غیر مستقیم به امیر حبیب هللا 

 گوشزد مینمودند.

 

 یس :داماد طرزی،عبدالباقی جاسوس انگل

 یکی از عناصر مضری که درخانواده طرزی حضوردایمی داشت، 

عبدالباقی داماد سردارغالم محمدطرزی بود که در مورد فعالیت های 

 میداد. خبر محمودطرزی به سفارت انگلیس در شام 

 محمود طرزیپدرخود در رسالۀ شرج زندگی عبدالوهاب طرزی 

وارد نی بنام عبدالباقی افغا (۱۸۹۶وید:درسال)گدرمورد عبدالباقی می

رزی او را بنام هموطن حضرت ط ید.سوبخدمت طرزی رشد شام 

رفت وبعد یکی از دختران خود را به او نکاح کرد. گتحت حمایت 

، فته میشد وی از قوم الکوزایی مقیم هرات وپدرش محمدزمانخان گ

شاغاسی یارمحمدخان وزیر و ازاقوام او بود. بعد از استقرار امیر 
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لرحمن خان وتصرف هرات، بنابرقرابت و ازدواجی که عبدا

 قرار امیرظن  ءعبدالباقی با امیرمحمد یعقوب خان داشت، مورد سو

رفت و تحت تعقیب پولیس واقع شد. او که جوان بود ازشهر گ

فرارکرده در زیارت خواجه عبدهللا انصاری بست نشست و چون 

ام زیارت رفت یر کند، به بگپولیس میخواست او را از بست دست

بگمان اینکه وخود را بزیرانداخت وخود را مرده وانمود کرد. پولیس 

ان گلن گام ازآنجا لنگذاشت. ولی شب هنگاو را همانجا مرده است،

خارج شد وبه ایران رفت وبعد به هندوستان نزد امیرمحمدیعقوب 

وپس از خان واز آنجا بشام رسید و با خانواده طرزی وصل شد.

  .۲۲ ار به جاسوسی ازاحوال افغانها پرداخت.درگذشت سرد

در آرشیف ملی هند »د:سوینمیدر بارۀ این شخص طرزی عبدالوهاب 

که نشان میداد شوهر خواهر  با حیرت به یک عده اسناد برخوردم

طرزی، عبدالباقی روز بعد از وفات خسرش )سردار( با  محمود

س در قسطنطنیه ریچارد قونسل انگلیس در شام وبالواسطه سفیر انگلی

ارتباط قایم کرده، وظیفۀ خبر رسانی حرکات افغانها را مقابل یک 

معاش پیشنهاد میکند. دلچسپ است که عبدالباقی برای ابراز اهمیت 

وموقعیت خود گفته بود که وی محمود طرزی را برای عرض 

 تبریکات جلوس امیر موظف نموده فرستاده است.

به وزارت خارجه لندن راجع  خود ۱۹۰۱اپریل  ۲٣سفیر درمکتوب 

به مراجعت عبدالباقی بسفارت واینکه خود را خسربورۀ امیر 

محمدیعقوب خان وپسر محمدزمان والی سابق هرات ویکی از 

اعضای مهم خانواده وزیر یارمحمد خان معرفی کرده ،معلومات 

دفترخارجه هند هردو ادعای او را دروغ یعنی اینکه رگمخواسته بود]

                                                 
  ۴7-۴۶صشرح زندگی محمود طرزی ، - ٢٢
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لی هرات نبوده واز خانواده امیرمحمدیعقوب خان نیست پدر او وا

 . ۲٣کرده بود.[ افشا

خود به سفیراز  ۱۹۰٣نومبر ۱۹قونسل انگلیس، درمکتوب 

بگفته ».... هوشیاری و زیرکی عبدالباقی یاد کرده ، عالوه میکند.

خودش تحت تاثیر این وطن پرستی مفرط است)من گفته نمی توانم 

ت یا حقیقی( که از کوشش کورکورانه که این تظاهر ساختگی اس

امیر موجوده به سعایت سلطان برای قطع روابط با برطانیه  بسیار 

 مخبر من خاطرنشان میکند که ترک دوستی در«...» رنج می برد.

افغانستان بحد افراط شیوع یافته است.هرچیزیکه ازاین مملکت وارد 

 ه بین وویا گفته میشود.... از طرف حکمفرمای مرتجع وکوتا

  اطرافیانش با حرارت حسن قبول می یابد.

امیر به محمودطرزی »... مینویسد:از قول عبدالباقی درادامه قونسل 

هدایت داده است که نمونه های اونیفورم عسکری ترکی را از رتبه 

پائین تا رتبه عالی با خود بیاورد تا از روی آن برای اردوی افغانی 

ختمان خط آهن حجاز نیز عالقه مند شده نیز استفاده شود. امیر بسا

یک مقدار پول گزافی طوراعانه به سلطان فرستاده است. امیر تنها 

بهمین قدر اکتفا نکرده، تصمیم گرفته است در مورد تعلیم وتربیه 

مردم خود به اساس روش ترکیه اقدامات جدی نماید. برای برآورده 

های ملکی، ساختن این آرزو از چندیست با یک عده شخصیت 

نظامی وعلمی تماسهای بوقوع پیوسته وآنها تشویق میشوند تا 

 ۲4 «بافغانستان رفته توطن اختیار نمایند.

مولف میگوید بعد ازاینکه سفیراین راپور را میگیرد وتوسط وزارت 

خارجه، حکومت هند را از آن آگاهی میدهد ، ویسرای هند،بعد از 
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در مکتوب  ز تلقی میکند ورا مبالغه آمی تحقیق مسئله این راپو

 نویسد: عنوانی وزیرهند در لندن می ۱۹۰۴فروری ۱۱

در بیانات ع.ب کمترموادی بمشاهده میرسد که برای ما دلچسپ » 

باشد وما قبالً از آن خبر نداشته باشیم. ما اطالع داریم که امیر به 

پروژه خط آهن حجاز اعانه داده است ولی مبلغ سی هزار روپیه که 

شده توسط حسن نام به قسطنیه برده شده ال اقل مشکوک است گفته 

ب در بارۀ رسالۀ  -که از طرف واالحضرت بوده باشد. اطالع ع

اثر در آغاز « )امیر البالد فی ترغیب الجهاد( موضوعیست کهنه

 ]از سوی امیر عبدالرحمن خان[ نشر شده بود وشاید ۱۸۸۹سال 

ما در اوایل سال گذشته بچاپ رسیده باشد.  ۱۸۹۸دوباره بتاریخ 

[ اطالع گرفتیم که محمود]بیگ[ ازکابل بطرف ترکیه روانه ۱۹۰٣]

شده است تا معلمین ترکی وعربی را برای مکتبی که امیر اراده دارد 

تاسیس نماید، با خود به افغانستان بیآورد واز آن ببعد دراین باره 

یخواهدپولی ب را بغیر ازاینکه م -چیزی نوی نشنیدیم..... انگیزۀ ع

بدست آورد، نباید مقصد دیگری تصورنمود... ما آماده نیستیم بوی 

یک معاش ثابت تعیین نمائیم ولی حاضریم او را به نظر یک مخبر 

عادی دیده وقتاً فوقتاً مبالغ معقولی نظر به ارزش اطالعاتش برایش 

  ۲5 «بپردازیم.

 

 ازدست عبدالباقی دید: که محمودطرزی ایبیمص

گلیس ضربت کاری خود را بر محمودطرزی واردکرد و به معهذا ان

ادارات دولتی ترکیه اطالع داد که محمودطرزی  با یک مکتوب 

وارد ترکیه شده ومیخواهد با امضای جعلی از امیر افغانستان و

 سلطان دیدار نماید.
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محمودطرزی بعد از آنکه اعضای هیئت تعلیمی را با دقت انتخاب  

رسید، خواست اولتر سفری به استانبول نماید وپیام وبا آنها به موافقه 

امیر افغانستان را که مبشر تاسیس روابط دوستانه وهمکاری بین دو 

دولت بود،به سلطان عبدالحمید برساند. دراین سفر برادر زاده خود 

بی خبر ازاینکه )عبدالباقی(  ،ب هللا را  هم با خود همراه ساختحبی

ربار سلطان توطئه تخریبکارانه خود را بمقام والیت وبالواسطه بد

 اجرا نموده بود. 

از آنجا که »بشنویم که محمودطرزی درخاطرات خود چه میگوید:

کامیابی  ینسالیان دراز در ممالک علیه عثمانیه بسر برده بودم، بنابر

خود را مدنظرنظر گرفته برای بازدید آخرین به استانبول رفتم تا 

اهانه بیان نمایم. ودرفرصت مناسب عرض شکران خود را بذات ش

از بیانات اعلیحضرت امیر افغانستان ونیات خالصانه شان درمقابل 

دولت علیه تذکر بدهم. ولی ، واحسرتا! هنوز به استانبول نرسیده 

بودم که یک دسته فساد پیشگان وجاسوسان با اخبارات کاذبۀ خود 

 نموده بودند و مرا به "کاله برداری"وجعل کاری فرمان امیری متهم

 ۲6 «نزد دربار سلطان  به همین نحو تلقی شدم.

 مشقت وسرگردانیها، وحتی خطرات جانی که محمودطرزی درمدت 

هفت، هشت ماهی که دراستانبول مجبور به اقامت ساخته شده بود، 

 از البالی اسناد واضح میگردد.

جنوری   ۹مورخ  ۲۵عبدالوهاب طرزی سپس  مکتوب شماره 

لیس را عنوانی سفیرنقل میکند ونشان میدهد که تهمت قونسل انګ

 ور عبدالباقی واردکرده بود.پبزرګی علیه طرزی بنابر را

 ۀ. سبب تغییر رویببقول ع. »وید:گقونسل درمکتوب خود می

ود بیگ کوشش داشته تا محماست که ]شام[ کشف این مطلب والی
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ومهرکن مهر امیر را توسط یک دوستش بنام حلمی افندی که حکاک 

مشهوری اینجاست ، جعل نماید تا آنرا بنام امیر در اسنادی استعمال 

به مناسبات حسنۀ که بین سلطان وامیر وبرطانیه موجود است،  کند و

لطمه وارد نماید. طوریکه بمن راپور داده شده، محمود بیگ 

اعتمادنامه ممهور به مهر امیر بدست دارد که گویا از روی آن مهر 

تقلید نماید. او مکتوبی هم بدستخط  امیردارد که  خواسته است

ست در بارۀ انتخاب ا قرارمعلوماتی که بمن داده شده حاوی هدایاتی

هیئت تعلیمی که حایز چگونه اوصاف واز چه طبقه اشخاصی 

 ۲۷ «باشند.

( ریچارد)جنوری قونسل  ۲۸بتاریخ وهاب طرزی در ادامه میگوید:

ب داده است -ع که نظر به اطالعی» به سفیرکبیر باردیگر مینویسد:

محمود بیگ وحبیب هللا امروز صبح از دمشق بسوی بیروت روانه 

شدند، ولی مناسبات بین والی ومحمود بیگ بهبود نیافته است.معلوم 

میشود که محمود بیگ موفق نشده است والی را قانع سازد که تهمت 

ل بمن اطمینان بهرحا تقلب مهر امیر که به او بسته اند حقیقت ندارد.

داده شده  که محمود بیگ بدستیاری شخصی بنام عبدالجلیل افندی 

هبل از مسلمانان معتبر این شهر موفق بدریافت وعده پشتی بانی از 

باریابی  تا ا قوماندان اردوی شام گردیده استطرف احمدعزت پاش

 سلطان را حاصل کند وهم دیگر پالنهای خود را مثمر ثمر گرداند.

ام نصرهللا برادر امیرمکتوبی به محمود فرستاده تا بزودی شنیده 

 ۲۸ «ممکنه بسوی هند حرکت نماید....

براثر این اطالعات غلط یک عضو نزدیک خانواده  است که طرزی 

ی وروانی  قرار میگیرد و با برادر زاده خود سیاستحت فشارهای 

 بشکل نیمه زندانی بسر می برند.
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رد، موثر ول خود تالش کقت صداقت ودطرزی هرقدربرای اثبامحم 

برآنها آنقدر تنگ گردید که باالخره تصمیم  واقع نشد. عرصۀ زندگی

گرفتند تا به سفارت انگلیس مراجعه کنند وحقیقت مسئله وهدایت امیر 

افغانستان را راجع به برگشتن شان به وطن، بواسطه حکومت هند از 

 افغانستان استفسارنمایند.

طرزی را  محمود ۱۹۰۴جوالی  ۲٣مورخه  سفیر خالصۀ عریضۀ

محمودطرزی ضمن اشاره به عدم  نیز ضمیمه مکتوبی میگذارد.

 انگلستان ،افغانستان را کشور رابطه افغانستان با دول بزرگ بجز

مختاری برمیشماردکه حق تاسیس سفارت وقونسلگریها  مستقل وخود

 را با دیگر کشوره دارا می باشد.

 ه بود تا :محمودطرزی خواهش کرد 

نامه رسمی امیر را که بوزارت خارجه ترکیه تسلیم داده شده -۱

است، ییک بار از نظر بگذرانند ودر بارۀ معتبر بودن آن از مقامات 

هندوستان معلومات حاصل نمایند تا دروغ وبی اساس بودن اتهامات 

 علیه شان ثابت گردد وحیثیت وشرافت شان اعاده گردد.

آنها را برای یازده ماه بدون معاش نظر بند  چون حکومت عثمانی-۲

نگاه داشته، مبالغی را که به امر امیر برای مصارف سفریه شان با 

 عایله پرداخته شده، آنرا از دولت بازیافت نمایند.

باشد، نظر به عالیق دوستی درصورتیکه این امر امکان پذیر ن -٣

آنها خود را ی که بین افغانستان وانگلستان  موجود است، واتحاد

مستحق می پندارند که بوطن شان برگردانده شوند وازتباهی دراینجا 

 ۲۹ محمودطرزی، حبیب هللا( -امضاء«)نجات یابند.

سفیرموضوع راتوسط وزارت خارجه بوزارت خارجه هند در لندن 

ذیل به  ۱۹۰۴اګست  ۲تلګرام مورخه  تخبرمیدهد وآن وزار
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وحبیب هللا بسفیرما در دخان محمو»ویسرای هند مخابره میکند:

قسطنطنیه مراجعه نموده وازاینکه توان مالی شان تماماً بآخر رسیده، 

خواهش کومک کرده اند تا بتوانند با عایله خود بوطن شان برگردند 

]سرداراسماعیل یا اینکه وضع موجوده شان به سمع ایجنت امیر و

 نظرشما در بارۀ هدایتی که در کلکته رسانیده  شود. خان[

ویسرای هند چنین جواب « بسفیر)اوکانر(داده شود، چیست؟

هیچ دلیلی نیست که ما به محمودخان وحبیب هللا کمک پولی »میدهد:

درهمان « نمائیم، ولی شرایط شان را به ایجنت امیر حالی میکنیم.

روز معاون دفتر خارجه هند)کالرک( مکتوبی عنوانی سردار 

حکومت هند فرستاده از کوایف محمداسماعیلخان نماینده امیر نزد 

آیا شما حاضریدکه با آنها » مساله باو شرح میدهد وسوال میکند:

 «کمک پولی کنید؟آنها هیچ حق وطلبی باالی حکومت هند ندارند.

اسماعیل درجواب خود بعد از شرح هویت شان میگوید محمدسردار

ایله دو سال قبل بعد از آنکه امیر به آنها اجازۀ بازگشت بوطن با ع

شان را صادر فرمود، هدایا وپول فراوان برای سفرخرچ نیز اعطا 

منهم قبالً ازایشان مکتوبی گرفتم که از »کرد وآنها بترکیه برگشتند.

باز داشت خود در قسطنطنیه از طرف حکومت ترکیه اطالع 

میدادند. وعالوه مینمودند که هروقت بوساطت قونسل ترکیه] درهند[ 

ن اجازه حاصل شود بوطن برمیگردند. من از سلطان برای ایشا

موضوع را به حضرت امیر اطالع دادم ونظرخود را عرض نمودم 

که با دستور واالحضرت از دفتر خارجه هند خواهش شود که از 

حکومت ترکیه راجع به اجازۀ برگشتن شان بوطن اقدام شود.توأم با 

ه نظر دریافت مکتوب شما از واالحضرت نیز فرمانی بمن رسیده ک
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بنده را قبول فرموده امر کردند که برای اجازه عودت شان در نزد 

 ٣۰ «سلطان اقدام شود.

بهرحال بعد از تعاطی مخابرات ومذاکرات، حکومت سلطان به 

محمودطرزی وبرادر زاده اش اجازه دادند که به معۀ عایله از دمشق 

یک مقدار پولی ازمابقی معاشات شان برای  بوطن خود برگردند.

 ۱۹۰۴وایل ماه اکتوبرسپس در ا شان بطور سفرخرچ داده شد.

یک عالم مسرت دوباره بدیدار عایله واوالد خود  با بدمشق برگشتند و

 نایل گردیدند. 

 بعد از هفت هشت » محمودطرزی در شرح حال خود مینویسد:

دراستانبول بسر بردم وبه بسا وسایل ووسایط تشبث کردم،  که ماهی

ر شد که از وزارت داخله امرنامه باالی والیت سوریه باالخره همینقد

مبنی برممانعت نکردن ما از عزیمت بوطن بدست آورده بشام 

 ٣۱ «برگشتم.

 

 از شام تا کراچی :طرزی مشکالت 

 بعد ازاین هم دست از سرمحمودطرزی برنداشتند و لیس گجواسیس ان

 ۱۹۰۴فروانی برایش خلق نمودند. در اواسط ماه اکتوبر  مشکالت

ازشام حرکت نمود ، و درنظرداشت   محمودطرزی به عزم سفر

به کراچی  ی کشتیکاالی سنگین وزن خود را از طریق کارگو

د،اما ادامه ده بفرستد وخود با عایله اش از راه بمبئی به سفرش

 هنگامی که  به بندر پورت سعید رسید، با واقعۀ ناگواری روبرو

ً به گردید، درحالی که تکت شان در یک  کشتی بزرگ که مستقیما

بمبئی می رفت ، ریزرف شده بود. مامورکشتی بهانه پیش کرد که 

و درکشتی کارگو که ریزرف نشده دراین کشتی برای شان جای 
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کاال عازم کراچی است، جای تهیه گردیده است. تعجب آوراینست که 

. جای داده شده بود اثاثیه شان به همان کشتی بزرگ  عازم بمبئی  و

، به منع شده بودسفر به افغانستان ازکه عبدالباقی که  علت این بود

قونسل انگلیس راپور داده بود که محمودطرزی برای امیر حبیب هللا 

، کتب ونامه ها وبسا آالت وادوات فنی  بها اشیای بسیار قیمتخان 

 با خود انتقال داده است.

 شحال بودوقتی محمودطرزی با خانواده خود درکراچی میرسد، خو

او به کراچی رسیده وآنرا تحویل خواهد  که اسباب واثاثیه او نیز با

گرفت، اما ازکاالی خانه او در کشتی  کارگو اثری نبود. ده روز بعد 

ده بود رسیاز بمبئی به او احوال رسید که همه اموال تان که به بمبئی 

ود محم ودر یکی از انبارها ذخیره شده بود، طعمۀ حریق شده است.

با برادرزاده خود حبیب هللا عازم بمبئی شد و  باال درنګ  طرزی

 وقتی بمحل رسیدند جز یک تودۀ خاکستر هیچ چیزی باقی نمانده بود.

تأثر وپریشانی طرزی خیلی بیشتر از آن شد که در استانبول درمدت 

درک از دست کشیده بود. این تأثر از سرگردانی ومعطلی هشت ماه 

نامطبوع قلمی پدرش)طرزی بزرگ( وکتابخانه آثار وکتب  دادن

سال جالی ۲۰آثار ترکی، عربی، فارسی بود که درمدت  مکملی از

وطن گرد آورده بود. این حادثۀ ناگوار خانم ها وافراد عایله را نیز 

های  بسیار پریشان ساخت. زیرا تمام دار وندار ولباس وپوشاک

ین امثال واقران قیمت بهای که برای برگشت بوطن و پوشیدن درب

 تهیه کرده بودند، از دست داده بودند.

بدون تردید این همه خسارتها بر اثر راپورهای غلط عبدالباقی به 

ایجنت کشتی وجدا ساختن جوئی قونسل انگلیس دراستانبول و بهانه 

اموال از مسافرین وبعد حریق کردن اموال متعلق به محمودطرزی  

ود، زیرا بجز هنگر)انبار( مال وکاالی همه توطئۀ از قبل پالن شده ب

 طرزی هیچ هنگر دیگری حریق نشده بود.  محمود
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ً دوماه درکراچی   باقی  محمود طرزی با خانواده وعایله خود تقریبا

 ماند ویک مقدار البسه ضروری خانواده را حتی المقدور تهیه نمود و

بعد بسوی پشاور حرکت کرد. فصل زمستان بود وهوای پشاور 

 ارا ،طرزی مدت دو ماه  زمستان را در پشاور سپری نمود تاگو

وسایل سفربه کابل میسر گردد. درهمین وقت پسرارشد امیر حبیب 

 هللا خان ،سردار عنایت هللا خان بدعوت الردکرزن وایسرای هند،

برای مسافرت  به هندوستان می آمد وهمه وسایل نقلیه برای 

 اده شده بود.مسافرت شهزاده وافراد معیتی اش آم

محمودطرزی با خانواده خود از ۱۹۰۵باالخره در اوایل بهار  

به دکه وبعد جالل آبا واز آنجا به گندمک،  ابتدا  ،حرکت نمودپشاور

به کابل رسیدند و در س پوس درۀ ماهیپر  جگده لگ، سروبی و

 دهکده  هندکی)چهلستون( جابجا شدند. 

احضرت مادر امان ،علیورود محمودطرزیهمان روزهای اول در

هللا خان، خانواده محمودطرزی وخانم برادرزاده وخواهر محمود 

طرزی  را به حرمسرای ارگ دعوت نمود و مورد التفات قرارداد و 

 به آنها اظهار محبت نمود. دختران علیا حضرت با دختران محمود

 طرح دوستی ورفاقت انداختند. طرزی 

تور امیر در محل ده افغانان چون هندکی از کابل دور تر بود، بدس 

 ۱۹۱۸"خانه مالعموی توخی" برای نشیمن طرزی داده شد که تا 

  ٣۲ درهمین خانه زندگی میکردند.

ملقب به عین الدوله هللا پوپلزائی میگوید :پس از آنکه شهزاده امان 

با ثریا دختر محمود طرزى ازدواج کرد، منزل شخصى خود واقع 

) سرور را بنابرهدایت مادرش[یدرجواربوستان سرا]گردان سراى 

 ( براى نشیمن محمود طرزى بخشید. سلطان
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 بررسی مشکالت محمودطرزی:

به این نتیجه برگشت محمودطرزی از شام به افغانستان از داستان 

ونیت استقالل چقدر خطرناک  که بروز فکررسید میتوان 

انگلیس ها بخوبی میدانستند که محمود  رمخاطره بوده است.پو

ی وپدرش با سردار ایوبخان رابطۀ  نزدیکی هم نداشتند، اما طرز

همینکه فهمیدند که امیر حبیب هللا خان در صدد ایجاد روابط کلتوری 

وفنی مستقالنه با کشور ترکیه عثمانی است، ومحمود طرزی را با 

پیامی بدربار سلطان ترکیه برای چنین روابطی فرستاده است، نه 

ی را در نطفه خنثی نمودند بلکه چنان او طرز تنها اقدامات محمود

 را تحت فشار گذاشتند که نزدیک بود جان او را نیز از او بگیرند. 

 امیرحبیب هللا خان سخنمحمودطرزی متذکر میشود که  در دربار

امیر)پدر وکاکای «مصاحبان»منحصر به حکایت هایی بود که 

ای انگلیس  نادرخان( ازمزایای هند ومدح وثنای الردها وجنرال ه

تجمل دربارهای مهاراجه وافسانه های شکار شیر وپلنگ  ویا دبدبه و

میگفتند. از دنیای غرب ودیگر ممالک اسالمی واوضاع سیاسی 

 واجتماعی وکلتوری آن بحثی درمیان نبود.

مصاحبان افکار وتلقینات محمودطرزی را در باز نمودن راه مراوده 

عثمانی، برای مقاصد خود وتاسیس مناسبات دوستانه با ترکیه 

غیر  طرناک می پنداشتند وموضوع را طورودوستان انگلیسی شان خ

مستقیم، توسط دوستان هندوستانی شان به انگلیسها گوشزد نمودند. 

ونتیجه همان بود که محمود طرزی مزۀ تلخ آن را در آغاز برگشت 

که را بدنبال داشت میر توطئه قتل ا (۱۹۰۹)خود دید وچهار سال بعد

 قبل از عملی شدن توطئه کشف ومحرکین به زندان افتادند.

 ومطالعه  پرشخصیت  ،سرمرحوم طرزیپ ،عبدالوهاب طرزی

 سفر هندوستانه ب ،نامه پدرشزندگیارش گبود که برای نی ولیتئمسبا
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آخرین در واز آرشیف های محرم هند استفاده کرده است. او نموده

از کشف توطئه ای « زیطر شرح زندگی محمود»رساله  صفحه از

دردورۀ  نیابت معین  ۱۹۰۹خبرمیدهد که در مارچ سال 

السلطنه)شهزاده عنایت هللا( توسط داکتر عبدالغنی پنجابی برای قتل 

امیر حبیب هللا خان و دو پسرش عنایت هللا خان وامان هللا خان چیده 

 شده بود. 

 :لطنهدر دورۀ نیابت معین س توطئه ترور امیر حبیب هللاکشف  
 

درزمستان سال »میگوید: مؤلف شرح زندگی محمود طرزی،

( طبق معمول امیر حبیب هللا برای گذرانیدن موسم سرما ۱۹۰۹)

چه عادت بود هرسال درغیاب خود یکی از انبجالل آباد رفت. چن

فرزندان خود را به نیابت سلطنت در پایتخت کابل میگماشت.دراین 

جرای امور دولت، درکابل تعیین بار سردار عنایت هللا را برای ا

سال وخیریه)نامزد سردار  ۲۱نمود. دراین وقت معین السلطنه 

حادثۀ بسیار خطیریکه درماه »سال داشتند.... ۱۷عنایت هللا خان(

درکابل رخ داد، کشف توطئه ای برای قتل  ۱۹۰۹مارچ همین سال 

 در فصل بعد تقدیم میرا امیر و دو پسرش ]بود[ که تفصیالت آن 

ولی متاسفانه که این فصل ناتمام میماند وعبدالوهاب  «٣٣ داریم.

کشف توطئه قتل امیر در دورۀ نیابت معین » زیرعنوان طرزی  

موفق به شرح کامل این حادثه  نوشته میکند ویک پراگراف،« سلطنه

 زندگی را پدرود میگوید.  نمیشود و

ورۀ نیابت حادثۀ مهمی که در د»پراگراف چنین شروع شده است:این 

سردار عنایت هللا درکابل رخداد، کشف توطئه بود که برای قتل امیر 

ودو پسرش  عنایت هللا وامان هللا  ترتیب یافته بود. محرک ومرتب 

این توطئه داکتر عبدالغنی پنجابی ، مدیر مکتب حبیبیه وجاسوس 
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چیره دست انگلیس بود. مقصد داکتر غنی  از این توطئه تولید هرج 

کیم سلطه انگلیس در افغانستان بود.نویسندگان ما از حبرای ت ومرج 

حقایق مسئله  مبنی براسناد سری انگلیس که در آرشیف های لندن 

وهند موجود اند، معلومات ثقه بدست نداشتند. مسئله را طبق تخیالت 

ونظریات عندی خود شکل داده اند، این توطئه را نیز بغلط بنام 

 ٣4 «ده اند.حرکت مشروطه طلبی خوان

 درجنبش مشروطیت سهم معلمان هندی زیرعنوانحبیبی 

بود که جرات گمردم جالل پورجتان داکتر غنی پنجابی از که میگوید 

 ۱۸۹۵انگلیسها او را غرض تحصیل به انگلستان فرستادند. درسال 

بدعوت ملکه ویکتوریا به انګلستان رفت ، سردار نصرهللا خان وقتی 

ترجمان او را همراهی میکرد. در همان زمان داکترعبدالغنی بصفت 

سردارنصرهللا خان از او خواهش نمود به افغانستان بیاید. درسال 

ردید وامیر حبیب هللا خان گوقتی لیسه حبیبیه درکابل افتتاح  ۱۹۰٣

یک تعداد معلمین هندی را ازحکومت هند درخواست نمود. 

ند وبحیث معلم در خان با برادران خود به کابل آمد داکترعبدالغنی

 ٣5 لیسه حبیبه شروع بکارکردند.

وید، هیچ کسی از هند برای ماموریت گعبدالوهاب طرزی می

به افغانستان آمده نمیتوانست تا فورمه اجازه وخدمات راپوردهی خود 

را بدولت هندبرتانوی امضا نمیکرد. وعبدالغنی خان وبرادرانش از 

 این امر استثنا نبودند.
 

لوهاب طرزی را فیض محمدکاتب نویسندۀ سراج این نظر عبدا

بدست درسراج التواریخ را می مهواطالعات  هدنیز تائید کرالتواریخ 
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ضمن شرح وقایع ماه ذی الحجه سنه نویسندۀ سراج التواریخ  میدهد.

 م(می نویسد: ۱۸۹۷هجری قمری )مطابق ۱٣۱5

ن داکترعبدالغنی خان و مولوی قایم الدین خان پنجابی، از اعال»

حضرت واال]امیرعبدالرحمن خان[، مالزمت و خدمت این دولت 

اجرای  به فرمان  و اجازت کارکنان دولت انگلیس کهاختیار کرده، 

خدمات سیاسیۀ آن دولت را برعهده گرفت که مخفیانه به تقدیم 

عازم آمدن کابل شدند و به حضور واال آگاهی داده، در روز  رساند،

 مساعدت محمدعمرخان حاکم جالل آباد[ ]بابیست و هفتم ذی الحجه

به پانهاد  خاک افغانستان گشت، داکترعبدالغنی خان که ازین روز 

درظاهر مواظب  وعدۀ خدمتی که به کارکنان دولت انگلیس داده بود،

و رفته  خدمت این دولت شده،  در باطن عقب خدمت آن دولت افتاد

لة والدین تاسیس رفته چنانچه بیاید، به امر اعلیحضرت سراج الم

مکتب و تحصیل علوم جدیده نهاده، در امور پیشنهاد خاطر خویش 

خبط کرد و قبل از وقت عزم اجرای مشروطه کرده، هفتاد  و پنج 

نفر از بزرگان قومی واعیان درباری از مشروطه خواهی بی وقت 

خود، محبوس و هفت تن کشته گشت و خود داکتر عبدالغنی خان با 

ه خواهان یازده سال مقید و مغلول مانده، دراول بعضی از مشروط

جلوس اعلیحضرت  امیر امان هللا خان غازی از زندان جفا 

٣6 «.برآمدند...
 

 "تاسیس مشروطه نهادن داکترغنی پنجابی" تحت عنوانکاتب 

 م[۱۹۰۸هجری قمری ]۱٣۲6درشرح وقایع رمضان سنه 

دالغنی خان درخالل واقعاتی که ثبت شده آمد،  داکترعب:»مینویسد

پنجابی سرکردۀ مدرسۀ علوم جدید که تاسیس آن از پیش رقم شد، به 

تحریک و ایما و اشارۀ امنای دولت انگلیس که از آبا و اجداد کاسه 
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لیس ایشان بود و حمل بلوا و غزای سرحدیه را چنانچه گذشت، حمل  

برتحریک این دولت کرده، از سوء تفاهم اجتماع غزاة و مجاهدین را 

غیب حضرت واال دانسته، در پی کار اغتشاش و شورش انداختن تر

در داخل مملکت افغانستان افتاده او را به وسائل و ذرایع و نامه و 

پیام مخفیانه بر تأمین اساس دولت مشروطه برانگیختندو او که قرار 

امر واال  اختیار تام در مدارس و تعلیمات علوم و فنون جدیده داشت،  

خسارت بار نموده خواست به مثابه دولت ایران، ملت  آهنگ این کار

و مملکت و دولت افغانستان را نیز لگدکوب حوادث روزگار ساخته 

اشخاص را که راه وصول به درب  خراب کند، چنانچه بعضی

بار]دربار[ در دل داشت و در آرزوی تقرر و مشاهرۀ  درم و دینار 

ل می کاشت، از تعیین روز امید به سر برده، تخم نیاز در مزرعۀ د

تنخواه وافر و مشاهرۀ متکاثربه خود رام و پدرام ساخته و ایشان که 

 در بام و شام از عدم ارومت و  نجابت مستدعی تنخواه دولت بودند،

از تملق و جهالت، سخنان مکیدت آمیز او را که به زبان ظاهر ابراز 

وش هوش حصول  منفعت داده در باطن ایشان را اغوا میکرد، به گ

جا داده، درخفا مجلس آرای شور و غوغا شدند و از غرۀ رمضان 

که شبها بازار ها مفتوح و چراغان گردیده، راه آمد و شد از خود 

بیگانه مسدود نمی شد وکسی از کسی در تردد و گردش شب نمی و

پرسید و صالح و طالح فرق نمی گشت، به نام دعوت افطار و 

و شبی در دیگر النه، آشیانه گزین صرف اسحار گاهی دریک خانه 

محفل مشورت شدند و هرکس را به فریه و فریب داخل مجلس کرده 

و در  ظاهر داکتر مذکور عریضۀ مبنی بر حصول ترقیات دولت و 

ملت و عمران مملکت به حضور واال کرده اجازت اجرای امور 

منویۀ خود را به دیگر نام از حضرت واال به امضای خامۀ حاصل 

د و آن را زیاده تر حجت پیشرفت امور منویۀ خفیۀ خود ساخته و کر

به هر که از بزرگان اقوام و قبایل نشان و مژده نوید داده ، به عهد و 
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پیمان داخل  مجلس کردن گرفت و جماعه ای از اکابر و اصاغر را 

که از صورت و معنی آگاه نبودند و درک ظاهر را از باطن  نمی 

خفا متعهد و مخالف گردانیده تا اوایل صفر سنه  توانستند نمود، در

هجری چنانچه بیاید، عده کثیری را گرفتار تزویر نموده باعث ۱٣۲۷

  ٣۷ «قتل و حبس و ضبط مال و منال بعضی از ایشان شد.

حرکت مشروطۀ افشا ودستگیری واعدام اعضای فیض محمد کاتب، 

 خلیلی[دانسته اول را از جانب مستوفی الممالک ]پدراستاد خلیل هللا

نقض عهد وحنث سوگند مالنجم الدین وعضیموی »زیرعنوان 

میرزا محمد حسین خان مستوفی از مجلس »می نگارد: « آهنگر

کنگاش و سعی و تالش داکتر عبدالغنی خان پنجابی که به تحریک 

دولت انگلیس در خفا محفل شورای مشروطیت تأسیس کرده و قریب 

بر شهر و ایل و احشام قبایل اطراف را پنجصد نفر  از اعیان و اکا

باهم متعهد و متحلف ساخته بود و میرزا محمد حسین خان آگاه 

گردیده و حکومت مشروطه را موجب زوال استقالل و استبداد خود 

فهمیده، با خامۀ حیلت و خدیعت به حضور واال نگار داد و مال 

ستاد عظیم نام منهاج الدین نام، معلم شهزاده محمد کبیر خان را با ا

آهنگر کابلی ]مشهور به برگد عظیمو ـ پدر کالن جنرال نبی عظیمی[ 

که  از....خساست نهاد، درکارخانۀ دولتی به منصب کرنیلی رسیده 

بود، نزد خود خواسته و از آن دو تن که شامل مجلس  بودند، به 

دساست و مژده و نوید انعام و عطیت، مکتوبی مشعر بر بند و بست 

ذات شاهانه حاصل کرده، با عریضۀ خود در جالل آباد به قتل  

حضور واال فرستاد و دو تن که نقض عهد و حنث سوگند کرده بر 

خدا عاصی شده بودند، طلب جالل آباد گشتند. وسردار عنایت هللا 

خان معین السلطنه هردو تن را به حراست سوار،رهسپار جالل آباد 
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به دنیا فروخته باعث قتل وحبس ساخته، ایشان چنانچه بیاید، دین 

  ٣۸« وضبط مال ومنال جمعی از اهل مجلس شدند.

ازاین عبارت  استنباط میشود که زندانی شدن داکتر عبدالغنی هندی 

وسایر مشروطه خواهان براثر توطئه استخباراتی مستوفی الممالک  

به اتهام ترور امیر حبیب هللا خان سازماندهی شده بود وبراثر توطئه 

ای مستوفی الممالک یکجا با دستگیری داکتر عبدالغنی افراد ه

واشخاص زیادی جانها وهستی خود را از دست دادند وبسیاری در 

کنج زندان افتادند. تا آنکه ستاره اقبال امان هللا درخشید وبه سلطنت 

 رسید وهمه زندانیان سیاسی آزاد شدند.

اطر یک مکتوب با درنظرگرفتن توطئه های که از سوی انگلیس بخ

استخدام چند نفر متخصص پیش پای  ایربامیر حبیب هللا خان 

طرزی گذاشته است ، انسان میتواند تصور نماید که ارسال  محمود

مکتوب امیر حبیب هللا بمنظوربرسمیت شناختن استقالل افغانستان از 

تا چی حد برانگلیس  سخت  ۱۹۱۹لفبروری سا ۲سوی انگلیس در

مرموز امیر حبیب هللا خان را توسط مصطفی صغیر  قتلباشد تا آمده 

ممکن  ( یر شده در ترکیهگدست )جاسوس هندی االصل انگلیس

 پذیرفتنی سازد.و

        

 آغاز خدمات فرهنگی محمودطرزی درافغانستان:

سال تبعید از وطن،  ۲4اینک محمود طرزى با خانواده اش پس از  

رزوهاى دیرینه اش رسیده دوباره بوطن برگشته بود و به یکى از آ

بود. اولین خدمت محمود طرزى به وطن پس از عودتش با ترجمه 

متن نظامنه ها از ترکى بفارسى آغاز شد. خدمات طرزى مورد 

هللا خان برادر امیر وحتى امیرحبیب هللا توجه نائب السلطنه نصرا
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هللا خان واقع گردید. علیاحضرت سراج الخواتین، مادر شاهزاده امان 

رفت و آمد باخانم طرزى راگذاشت. خانم طرزى خان بناى 

ً عالوه  اسمارسمیه بنت صالح افندی از اهل دمشق بود. و طبعا

برزبان عربى ،زبان فارسى را نیز آموخته بود. ثریاسومین 

  ٣۹ (در دمشق بدنیا آمده بود.۱۹۹۶) قمرى ۱٣۱6فرزندطرزی  در 

عوت خانم طرزی  و فرزندانش در جشن ها و اعیاد به ارگ د 

میشدند. در این هنگام طرزى صاحب سه دختر بنام هاى: خیریه، 

و ثریا بود و یک پسر طرزى بنام عبدالوهاب بود. چون  هحورى

عبدالوهاب هنوز خورد سال بود، طرزى به تدریس دختر بزرگ 

سالگى در زیر نظر  ۱۷-۱6د خیریه پرداخت . خیریه در خو

از زبان ترکى « یاقصص االنب» پدرخود موفق به ترجمه کتاب 

بفارسى شد. خیریه متن ترجمه را به خط زیباى نستعلیق خود کتابت 

نمود. یک نسخه از این کتاب نفیس را من نزد محترم صالح پرونتا 

در کابل در دهه هشتاد قرن گذشته دیده ام و دکتر روان فرهادى 

محرم  ۹تاریخ کتابت ترجمه را از روى نسخه محترم پرونتا ، 

م ضبط کرده است. حسن خط و ۱۹۰۹رى مطابق جنورى قم ۱٣۲۷

ساله ولباس هاى خوش دوخت و خوش  ۱۷حسن صورت خیریه 

رنگ او زبانزد اهل دربار شده بود. بنابرین امیر ناگهان طرزى را 

بحضور طلبید و تقاضاى نامزدى خیریه را با پسر ارشد خود سردار 

ز خدا خان نمود. و طرزى نیز چنین وصلتی را اهللا عنایت 

به عقد ساله  ۱۷دختر دیگر طرزى ، ثریا  ۱۹۱٣میخواست.در سال 

در آمد. و مراسم عروسى ثریا در قصر شهر هللا نکاح شهزاده امان 

شمسى صورت گرفت و در  ۱۲۹٣عقرب ۱۹آرا روز چهار شنبه 

» همین محفل عروسى از طرف علیا حضرت سراج الخواتین لقب
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داراى ثقافت عالى بود. ثریا گرفت. ثریا دخترى زیبا و « شاه خانم

بزبانهاى عربى ،ترکى وفرانسوى حرف میزد.او با داشتن فرهنگ 

و سخنور و زبان آور ومردم دوست و عالى دخترى عالمه و فاضله 

 4۰ دانش پرورى بود.
 

 
 خیریه خانم عنایت سراج   ۱۹٢۴ملکه ثریا در

 

 

  انتشار سراج االخبار و تبارز روح استقالل طلبى در آن :
 

و عنایت  خان هللاپس از آن که محمود طرزى هم ُخسرشهزاده امان 

خان و هم مصاحب امیرشده بود، براعتبار و نفوذ او در دربار هللا 

بیشتر از پیش افزوده شد. تاثیر استدالل طرزى در سالهاى نخستین 

خان در باره اهمیت نوسازى در عرصه تعلیم و هللا بر امیر حبیب 

تاثیر پذیرى امیر از اندیشه هاى تربیه کشور چشمگیر بود. 

تجددخواهى طرزى همچنان از این حقیقت آشکار میگردد که 

سراج »میالدى انتشار نشریه پانزده روزه  ۱۹۱۱موصوف در سال 

را اجازه داد.جریده مذکور که بکمک مالى دولت در « االخبار

شانزده صفحه شروع به نشرات نمود، سعى میکرد تا اساسات 

                                                 
4۰

  ۲4- ۲۰مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار ، ص  - 
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ت و اهداف غائى ناسیونالیسم افغانى بخاطر رهبرى تیوریک ماهی

اقتصادى کشور طرح ریزى شود. سراج االخبار و -گذار اجتماعى

اندیشه هاى ضد برتانوى و پان اسالمیسم رزمنده طرزى تاثیر 

  4۱بزرگى بر جوانان تجدد خواه و تعلیم دیده شهرى افغانستان داشت .

م( ۱۹۱۱رات خود )سراج االخبار، از همان آغاز نش        

هدفمندانه شروع بفعالیت نشراتى نمود و مدیر دانشمند آن طرزى ، 

در عین مبارزه با فساد اجتماعى و ادارى در دستگاه دولت ، 

هوشیارانه سراج الملت را مدح میکرد و او را در موضع حمایت از 

ملت و سراج االخبار قرار میداد و از جانبى هم از وطن و از حب 

ز آزادى و ارزش استقالل در نزد افغانها و سایر ملل بحث وطن و ا

میراند، و مردم را به پاسدارى از وطن و از حقوق حقه شان یعنى 

از حریت و استقالل وطن و عدم اطاعت به غیر دین ، تشویق و 

ترغیب مى نمود و مثال هاى فراوانى از ترقى و پیشرفت کشورهاى 

و استقالل شان در سراج االخبار اروپائى و آسیائى در پرتو آزادى 

 به نشر مى رساند. 

طرزى در سراج االخبار افغانیه ، مقاالت بسیار مهم و جالبى زیر 

افغانستان و نعمت » و    4۲« دین ، دولت ، ملت ، وطن» عنوان 

 «حى على الفالح »و   [44]« استقالل افغانستان » و   [4٣]«آزادى 

و غیره و غیره با    [46]«انستان شناخته شدن استقالل افغ» و   [45]

تجزیه و تحلیل هاى علمى به نشررسانیده که چشم و دماغ وطن 

 »پرستان بدانها باز و روشن میشده است. مثالً آنجا که مى نویسد : 
                                                 

، دنمارک 1۹۹۹زمر، چاپ هللاوستا اولسن ، اسالم و سیاست در افغانستان ، ترجمه خلیل ا - 4۱
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بقوت هرچه تمامتر، بر همه برادران داخل «  سراج االخبار افغانیه

ه کلمه ن عزیز خود که بواسطو طن و عموم برادران خارج وط

یک وجود مى باشیم، بفریاد بلند  هللا "محمد رسول اهللاالالاله طیبه "

نسالً بعد نسل ، با « دولت علیه مستقله افغانستان » اعالن میکندکه:

همه معانى " استقالل" مستقل و آزاد است یک دولتى بوده و هست و 

چراکه دولت اسالم است، در اسالمیت بغیر از دولت  ۰خواهد بود

مستقل، دیگر گونه حکومتى شناخته نشده و نمى شود و آزاد و 

یعنى « حریت»که ضد « رقیت» نخواهد شد.....چون در اسالم 

استقالل است، موجود نیست از آنرو دولت افغانستان "حقاً بالشرع " 

   4۷ «ُحر ومستقل بوده و خواهد بود. از ابتداى تأسیس خود

زیر عنوان  ۱۲۹۷سرطان  ۱۹سال هفتم مؤرخ  ۲٣و در شماره 

"شناخته شدن استقالل افغانستان" فصل هفتم عهد نامه صلح معروف 

میالدى  ۱۹۰۷را که بین فرانسه و روسیه در « بریست لیتوفسک » 

دولت هاى ایران و » به امضاء رسیده بودنقل کرده مى نویسد : 

 ۰افغانستان هردو مستقل اند، ضمیمه هیچ دولت دیگرى نمى شوند

ندگان ، مؤظفند که استقالل سیاسى و اقتصادى ایران دول امضاء کن

وافغانستان رامحترم شمارند. چون این فقره عهد نامه دول معظمه از 

مسایل هستى وحیاتى دولت متبوعه مقدسه ما افغانستان شمرده مى 

شود، سراج االخبارافغانیه نقل و ثبت فقره هفتم آن را با ایفاى مراسم 

مات حقوق شناسى میداند و بصورت یک تشکر و امتنان، از لواز

وثیقه مهمه ثبت صحایف یاد گار حیات خود میسازد . و سپس خطاب 

اى کهن ساالن معظم و محترم قوم  »بمردم افغانستان میگوید : 

مکرم افغانیه ! اى جوانان غیور و برومند ملت افغانیه ! اى 

نرا باز نونهاالن آمال استقالل ! اى عزیزان باکمال ! چشمهاى تا
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چون این نخستین بارى است  ٠٠٠کنید ! گوشهاى تانرا به آواز ! 

که از طرف دولتهاى بزرگ دنیا ، استقالل سیاسى و اقتصادى و 

حاکمیت و ملکیت تامه افغانستان احترام و تصدیق شده است. شکر 

این نعمت عظماى غیبى ربانى را ... از لوازم تربیه انسانیت مى 

 .« شناسیم

ى از این سخنان توجه جوانان و حتى خود امیر به مسئله هدف طرز

 استقالل کشور است . در زیر تاثیر همین نوشته هاى طرزى، امیر

، عنوانى الرد چلمسفورد ویسراى هند در ۱۹۱۹فبرورى  ۲بتاریخ 

بعد »ارتباط به استقالل افغانستان، نامه ئى فرستاد به این مضمون: 

ه میشودکه نمایندگان قدرتهاى درگیر و القاب ، از وراى جراید دانست

بیطرف از هرطرف بشمول شخصیت هایى از هندوستان به کنفرانس 

صلح عمومى در ورساى اجتماع میکنند تا حقوق و نیروى دولتها و 

ملتهاى شان را نگهدارى کنند و داعیه هاى برحق شان را 

ایند. بخاطرتقویه و تائید امور مهم کشورها و ملتهاى شان تقاضا نم

دولت بلند پایه و خداداد افغانستان، که خود را از هر نگاه آزاد و 

مستقل حساب مینماید و در جریان جنگ کنونى ) جنگ جهانى اول( 

بیطرفى را اختیارنمود و ازهیچ طرف جانبدارى ننمود، خویشتن را 

مستحق میداند تا نماینده اش را درکنفرانس مذکوربفرستد و موصوف 

د دیگران حق آزادى ، استقالل و اراده عمل براى دولت بتواند مانن

خود بدست آورد. به این خاطر است که حکومت جاللتمآبى این 

درخواست افغانستان را به این ارتباط دوستانه و همدردانه مورد 

غور قرار دهد، آن چنانکه شایسته دوستان مى باشد. ازین روى الزم 

م که دولت عالیه انگلستان باید از مى بینم که به جاللت مآب شما بگوی

همه اعضاى شامل کنفرانس موافقه تحریرى را فراهم نمایدکه درآن، 

آنها آزادى مطلق، خود ارادیت و استقالل دائمى دولت بلند پایه 

افغانستان را از هرگونه مداخالت...در اختیار من واگذار شود. 



 66 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

پایه در کنفرانس درغیرآن اجتناب ناپذیراست که نماینده دولت بلند 

مجوزه شرکت ورزد تا از حقوق حقه دولت خود براى آزادى، اراده 

تحت این شرایط لطفاّ یک جوابیه قاطع  ۰و استقالل کامل دفاع نماید

وعاجل مبنى براینکه آیاحکومت جاللتمآبى مى پذیردکه موافقه مورد 

 ٣۱5)نامه شماره « نظر را بدست آرد، ارائه شود تا من از آن بدانم.

وایسرا  اعلیحضرت امیر افغانستان ، عنوانى الرد چلمسفورد

 ۲= ۱٣٣۷ربیع الثانى  ۲5وگورنر جنرال هندوستان ، مورخ 

  4۸(۱۹۱۹فبرورى 

هللا از ارسال این نامه سپرى نشده بود که امیر حبیب اروز  ۲۰هنوز 

ه مسوده این به شهادت رسید و نامه او الجواب ماند. به نظرمیرسد ک

محمودطرزى ترتیب شده باشد، زیرا تسوید یک  توسط نامه نیز 

چنین متنى متین و استوار از عهده سایر رجال دربار امیر پوره 

 نبود. 

ً محمود طرزى مردى ادیب و سخنور آگاه و نویسنده توانا  حقیقتا

بود.او هم سیاستمدار مدبرو آزادى دوست نامدار بود و هم وطن 

انگلیس بود. هم مترجم چیره پرست شاذ و پرشور و ضد استعمار 

دست بود و هم ژورنالیست بیدار و متعهد و بنابرین سراج االخبار 

افغانیه در تحت نظر و تالش هاى اویکى از جراید مهم و مؤثر در 

 منطقه به حساب مى رفت. 

 

 وطن وحب وطن ازنظر محمود طرزى : 

در سراج االخبار افغانیه ، این صور رساى محمود طرزى ، در 

پهلوى مطالب متنوع اجتماعى و سیاسى و اخالقى، آنچه که در 
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» البالى صفحات آن جریده، چون ستاره فروزان میدرخشد کلمه 

و مکث بر آن کلمات و توضیح جنبه هاى « حب وطن» و «  وطن

 مختلف معنى وطن و آزادى و حاکمیت ملى است.

ام خرد از مطالعه سراج االخبار واضح معلوم مى شود که طرزى تم 

و تجربه و دانش و اطالعات و آگاهى هاى خود را براى تجلى 

قدسیت وطن و حب وطن و دانستن قدر و قیمت وطن و حفظ و 

حراست وطن و تحریک حس وطن پرستى و حصول استقالل در 

 جوانان افغان بکار برده است و تا میتوانست مى نوشت و میگفت : 

 چو گشت حـب وطــن، جاى در دل ملت   

 عــدو به لرزه فتد، میشود هـالک وطن

 وطن به حب وطن قایمست وهم محفوظ

 کـه هـست حب وطن تیر سهمناک وطن

 بحفـظ وحـب وطن لحظه اى مشوبیباک

 بنـــوش بــاده حــب وطن ز تـاک وطن

 "محمود  "زحق نیاز کند عـاشق وطـن 

 که دشمــنان وطــن باد زیرخــاک وطن

 

سى که وطن خود رادوست دارد، دین ک» عقیده داشت که: طرزى

خود را دوست دارد و کسى که دین خود را دوست دارد وطن خود 

را دوست دارد و وطن خود را گرامى میدارد. به نظر طرزى 

ناسیونالیزم، اصالحات اسالمى، عصرى سازى، پان اسالمیزم و پان 

  4۹ .«آسیائیزم و ضد امپریالیزم باید در اصالحات قرارگیرد

م پوهاند حبیبى سپاسمندانه خاطره وطن دوستى خود را اینطور مرحو

یاد آورى میکند: پس از تأسیس اولین مدرسه در کندهار در سال 

                                                 
کوهسارکابلى، چاپ  ، ترجمه نورمحمد۲۰3ریاتالى ستیوارت، آتش در افغانستان، ص  - 4۹

 ۲۰۰۰پشاور،
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شمسى که من در آن شامل و درس خواندم و باسواد شدم ،  ۱٣۰۱

را از نوشته هاى طرزى « حب وطن »براى نخستین مرتبه مفهوم 

ساله ام از آن هنگام در  ۷5که دریافتم و این احساس شریف تا کنون 

 خاطرم باقى مانده که محمود گفته بود : 

 اى خاک پاک و اى وطن خوش زمین من

 معشـوق من حبــیب من و دل نشــین من

 ها به یاد وصل تو، بى خواب مانده امشبـ

 در روزهــا بفـکر تــــو در تـاب مانده ام

 پس عشــق تو چـسان زسـر من بدر شود

  5۰درون شد و با جان بدر شود ــبا شیر ان

 

محمود طرزى شاعر شیوا بیان و پراحساس زبان فارسى بود. مثنوى 

او یکى از زیبا ترین اشعار میهنى او است که « عسق وطن»

خواندنش احساسات وطن دوستى را در آدمى بیدار و زنده میکند. 

 توجه کنید به این چند بیت آن : 

 

 ــتــاده تـــوام    اى خـاک پـاک ، عاشــق افــ

 با جسم و جـان فـــــدائى و دلـــداده تـــوام

 مجـبور حـب تــسـت حــواس و قـواى مـن          

 عشـقـت زبـهـر هــرمـرض مـن دواى مـن

 

 عشق وطن حواس و دل وجسم و جان من          

 مـربـوط  کـرده است بـخـود بـا هــزار فـن

 ــــوم و مـلـتـم          چـون فــطـرت و نسـب و ق

                                                 
 116حبیبى ،جنبش مشروطیت در افغانستان ، ص  - 5٠
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 وزبان شکل وهئیتمچــون جسم وجان ورنگ 

 

 پـشت           هفــتچــون آب و جد وجــده ومادرز

 از تــست و در تو بوده ودرخاک تو بخفت

 پس عشق تو چسان ز سر مـن بدر شـود؟          

 با شیـر انـدرون شـد و با جان بــدر شـود

 

 جــدائى و فــرقـتت           شد سال هــا کـــه داغ

 میسوخت همچو شمع دل و جان عاشقـت

 شب هـا بیاد وصل تو بى خـواب مانـده ام          

 در روز هـا بـفـکر تو در تـاب مـانـــده ام

 

 هرعلم و فن که خوانده وتحصیل کرده ام           

 نیـت براى خـــدمـت و نـفــع تــو بـوده ام

 وطن خوش زمین من           اى خاک پاک واى

 معــشـوق مـن حبیب من و دل نشین مـن

 

 مسعـود باش وشاد بـزى تـا ابـــد بمــان!           

 در حفـظ و درتـرقى و مـعـمورى و امـان

            رشــک آور بــــالد تمــدن نــشـان شـوى

 درشرق همچوشمس درخشان عیان شوى

 

وطن شجراست ، ملت ثمر،  »د : و درجاى دیگرى طرزى میگوی

وطن چشم است ، ملت نظر، وطن مزرعه است ، ملت محصول ، 

پس چنانجه شجربى ثمر، دیده بى  .وطن خزینه است، ملت نقود آن
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نظر، کشتزار بى حاصل، خزینه بى معامل از نفع مبراست، کذالک 

  5۱« وطن بى ملت و ملت بى وطن نیز از همه چیز معراست.

ى اشعارش، وطن را فراموش نمى کند، ولو در طرزى در تمام

وصف بهار یا مدح شاه گفته باشد. در این شعر زیبا که به اقتفا از 

 قاآنى سروده ، اشاره به امیراز وطن اینگونه وصف میکند : 

 

 بیا ببین که در جهـان چـگونه گشــته کارها   

 جهان جـهان ریل شــد، زمان زمـان تــارها 

 ـرشد، چه خـشکه ها بحارها چه بحرها که ب

 چه کوه ها شگاف شد گذشت از آن قطارها 

 جهان جهان علـم وفــن ، زمان زمان کارها 

 بس است صید بـودنــه، میان کشت زار هـا 

 

 لعب صرف  به لهو وهم عبثرا مکن توعمرخویش

 برف گذارعـمرهمچوکه وقت همچوشمس شد، 

  به حـرفبمدح خود مذاب میکند ترا توخوش 

  ژرفبحـرشمال ما و شرق ما زدشمنان چـو 

 که موج آب چـرک شان گذشته ازکـنارظرف 

 همان به ریخــتن بود، چو سیل کهـسـارهــا 

 

 درین زمـانه هـر طرف  به فـن سراغ داردا

 زبحــر راغ مـلک خـود هـواى بـاغ  داردا  

 پى تـــرقى خـودش ، بکــف چـــراغ  داردا 

 ا چـــه در دماغ  داردا ؟ براى ضبط ملـکـهـ

                                                 
  334، ۲۸۲مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص  - 5۱
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 خورند روم و فــــرس را ، بـما بالغ  داردا 

 تو وقت را عبث مکن، به میله و شکارهـا 

 

 ندانما که همتـت جــوان بـُد، از چه پیر شد؟

 نبودى غافـل ازجهان،جهان ترا اسیر شــد  

 گمان بــرم قــرین بــد،به حیله دستگیر شد 

 زملک سیر شد که غافل ازجهان شدى دلت 

 مشو تو غافـل ازخودت که دشمنان دلیرشد 

 مرو بقــول بـد منـش که ذلـت است بـارهـا 

 

 چراکـه وقــت نقد شـد، زوقت استـفـاده کن 

 چراکه نیست فـرصتى بکار ملک چاره کن 

 چــراکه دشمـنان دین احاطه کرده پاره کن 

 چرا که مسلمین بـتو امـید کرده چــاره کـن 

 که حاجـت وطـن بکارشـد، نظـاره کن چـرا

 که ملت عاجـز آمــده ، ز رنج انــتـظـار ها 

 

 حیات را چـه میکنم، وطن حیات من تویى 

 بـراى هـرسعادتـم وطـن ، بـرات مـن تویى 

 اگر تو رفتى از کفــم وطن ممات من تویى 

 براى دین وهم شـرف وطن همات من تویى 

 من تویى  وطن توکعـبه منى، وطن صلوات

 محبتت  بجان مـن ، چو پــود ها بـه تـارها 
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نگاشته و وطن و معنا و فلسفه وطن طرزى رساله یى نیز در مورد 

سرطان  ۲۰آنرا به عنوان هدیه سال ششم نشراتى سراج االخبار در 

 نشر و توزیع کرده است که بسیار آموزنده و سود مند است.  ۱۲۹6

را مى توان از روى نوشته هاى میزان وطن پرستى محمود طرزى 

او در مورد وطن و استقالل کشور بخوبى درک کرد، و به عظمت 

معنوى و شخصیت ملى و علمى آن فرزانه مرد فرهیخته پى برد و 

 اوست. وطن پرستى سراج االخبار، آئینه تمام نماى 

 وکسب علم را درمان همه دردها میداند ومیگوید:تحصیل  طرزی

 لیبود تحص حانشیدان، که ر یمعـارف گلستان

 لیخوان، که الحانش بود تحص یبیعندل معارف

 بـود نامش یاهـــل معــارف بگـذرد، باقـ اگـــر

 لیجـاودان علمست و برهانش بود تحص ـاتیح

 یاز جهـــــــل آزاد ـدهـــدیبزِم معـــارف م یِ یم

 لیگانرا رفع خسرانش بـود تحص دهید خسارات

 آن بود مکتب یروح و جـا یشد غـذا معــارف

 لیدرمـان و درمانش بود تحص یدرد ب جهـالت

 بــود انـدر زمان مــا یجمـــع آگاهـ مـعــــارف

 لیالـت هـا، نگهبـانش بود تحصاز شــِر جه که

 معـارف تازه کن جانرا ـِض ی"محمـود" از ف ـایب

 لیقصـِر جان عـرفان و ارکانش بود تحص یبنا

 

 حى على الفالح ! 

طرزى ازین هم جلو تر مى رود و مردم را به بیدارى و حرکت به 

سراج االخبار،  ۱۲۹4جدى  ۱6موقع فرا مى خواند و در شماره 

مقالتى شدید تنبیهى و ضد « حى على الفالح »تحت عنوان 
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 .استعمارى مى نویسد که بال وقفه از طرف دولت سانسور میگردد

 قسمت اول آن مقالت اینست : 

 الفالح ! حى على » 

 نوا را تلخ تر میزن ، چو ذوق نغمه کم یابى

 حدى را تیز تر میکن، چو محمل را گران بینى!

 

هر آنقدر که میتوانى ، نوا را تلخ تر بزن ! همانقدر  آرى ، آرى !

که در حنجره ات بگنجد، حدى را تیزتر بکن ! زیرا وقت مانند نفس 

ر! تا بخواهى که هاى آخرین بیمار، در گذر است و محمل بى خب

بیوقتى، « کلیانى »آهنگ نغمه سا را راست کنى، سرود نواى شام 

چرا که منزل خیلى دراز است و ۰تا به اصفهان وحجازت میکشاند

محمل بدرجه یى سنگین میرود که صدا هاى حدى ، با آواز هاى درا 

ها دمساز آمده ، شرق و غرب را در یک اهتزاز سامعه خراش 

هزار افسوس ، که اشتران بار بردار، محمل یا درآورده ! اما 

غمگسار را، از کسالت و عطالت وانمیرهاند و قدم از قدم بر نمى 

  .دارد

بشنو ! بشنو ! که نواى هر نغمه را مقامیست و ذوق و آهنگ هر 

وقت چون مساعد آمد، از  ۰مقامى با وقت معیاد معین آن کامل و تمام

صش را نواختن الزم مى آید که فرصت استفاده کرده ، مقام مخصو

اگر مقام با وقت تمام نیاید، ذوق آهنگ در نغمه اوتار ، تار و مار 

 میگردد! 

 صبـح شــد بر خــیز، سـاز راستـى آســا نـواز !

 شام حرمان در عقب باشد ، چو وقت از دست شد

مبلغین اسالم با بالغ هاى حقیقت مقام ، نغمه ها مى سرایند، حدى ها 

گفته، « بیدار شوید!» نند، آواز ها میدهند، فریاد ها میکشند: میخوا

 فغانها بر میکشند: 
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ندا ها کرده منادى ها میدهند ، اما که مى شنود ؟ « هوشیارگردید ! »

که میخواند ؟ که گوش مینهد ؟ چند نفر میفامد ؟ چند شخص میداند ؟ 

انیه ، یک سراج االخبار افغ ...چند تن بر مى خیزد؟ کو؟ کجا؟ کى؟ 

اخبار مسلمانیست ، نه انگریزیست ، نه روسیست ، نه فرانسویست، 

 ۰نه جرمنیست ، نه ایتالیائى است، نه چینى است، نه ژاپنى است

در مسلمانى هم افغانى است. هر چیزیکه  .صرف مسلمانیست

میگوید، هر نغمه اى که میسراید، هر نوایى که مینوازد، از نقطه 

، از مقامات علویت افغانیت میسراید، از نواهاى نظر افغانیت میگوید

 شرافت مى نوازد . 

 .افغانیت که گفته شود، هیکل دالورى و غیرت را بنظر باید آورد

افغانیت که گفته شود، مجسمه دیندارى و حمیت را در نظر باید 

افغان همان افغانست که در راه حفظ شرافت ملى خود،  .تصور کرد

الل ملکى خود، در راه رهایى دادن ناموس در راه آزادى و استق

ً بریختن خون خود، بفدا کردن جان خود، به هبا  وطنى خود، دایما

ساختن مال خود، در مقابل دشمنان دین و وطن خود افتخار ها و 

 ...مباهات ها نموده است 

اى ملت نجیبه افغانیه! شرافت ملى، عظمت قومى  حى على الفالح!

استقالل وحاکمیت دولتى خود راصیانت خود را محافظت کنید! 

نمائید! افغان که به دیانت و دیندارى، به شجاعت و بهادرى، بغیرت 

و ناموس شعارى در تمام دنیا مشهور و معروف شده باشد، آیا این را 

بر وجدان و ایمان و شرف و ناموس خود چسان گوارا کرده مى 

ن و غیر ملت براو تواند که نام حمایت و تابعیت دولت اجنبى غیردی

 باشد ؟ 

حاشا ! حاشا ! ُکالً ُکالً! افغان به بسیار آسانى و خوشگوارى مرگ را 

قبول کرده میتواند، ولى هیچگاه، به هچ صورت قطعاً، قاطباً کلمات 

متعفنه معده بشور آورنده تابعیت و حمایت را هضم کرده نمى تواند، 
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یک دولتى بدیگر معنى صاف و صریح تابعیت و حمایت اینست که، 

بغیر از من، دیگرى را نشناس! بغیر ازمن، بادیگر » دولتى بگوید:

دولتى حرف مزن ! بغیر از من با دیگر دولتى عقد معاهدات یا 

رابطه مناسبات و معاهدات مکن ! بغیر از من، بدیگر دولتى نه سفیر 

بفرست و نه سفیر قبول کن ! معنى صاف و صریح استقالل تامه و 

کلمه نیز اینست که ، هردولت در همه چیزهایى که در باال آزادى 

تا به حال هرچه که بود، بود! ...مذکور گردید، مستقل و آزاد باشد 

هرچه که شد، شد! لیکن بعد از این افغان آن افغان نیست که از 

  5۲ ....«حقوق خود چشم پوشى بتواند 

عمارى طرزى با چنین صراحت لهجه و نوشته هاى تنبیهى ضد است

خود، امیر را تکانه زد و امیر متوجه تحریک احساسات استقالل 

بنابرین این شماره سراج  .طلبى روشنفکران و مردم افغانستان گردید

هزار  ۲6االخبار را فوراً سانسور و خودطرزى را به پرداخت 

مرغى که بى وقت  »روپیه جریمه محکوم نمود و اظهار داشت : 

   5٣ «.ن است آذان دهد، سرش از برید

البته طرزى توان پرداخت این جریمه را نداشت و دامادش شاهزاده 

 آن پول را از دارائى خود پرداخت. هللا امان 

محقق ودانشمند دنمارکی استا اولسن، هدف از وطن پرستی 

طرزى » محمودطرزی،را در راستای دین داری چنین تعبیرمیکند: 

بکار می برد. مفاهیم و  تدول -سلطنت و ملت اسالم را براى اعمار 

اصول قضائى در اسالم در محراق توجه امیر عبدالرحمن خان بود، 

اما طرزى بر مبناى اعتقاد و اخالق اسالم چنین استدالل میکرد:  

افغانستان کشور خدا داداست، چون افغانها به اراده و لطف خداوند 

ً براى آنعشق بوطن اسالم را پذیرفته اند، بناًء  ها مقدر شده مستقیما

                                                 
  37۸ – 377، صمقاالت محمودطرزی - 5٢
  ۸۲، جنبش مشروطیت ، ص حبیبى - 53
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است. همچنان همه مسلمانان متعلق به امت هستند و امت تمام واحد 

که مردم آن ملت را تشکیل میدهد، در بر « وطن»هاى سیاسى را در

و ناسیونالیسم ضد و نقیض همدیگر  پان اسالمیسممیگیرد. بناًء 

را به یک موجود تشبیه کنیم، ملت گوشت و « وطن»نیستند. هر گاه 

پادشاه روح آنست. بنابرین خدمت بوطن، به ملت، به  استخوان و

وطن بدون  »حکومت و به پادشاه وظیفه دینى هر مسلمان است. 

ملت، ملت بدون وطن و هردو بدون حکومت و حکومت بدون 

پادشاه ، مشابه به جوهر غیر ارگانیک یا موتریست بدون ماشین 

ان فهمیده از لحاظ منطق ، عشق بوطن و تجدد طلبى باهم یکس«. 

 مى شود. 

قبالًبرین موضوع روشنى انداخته شد که وطنپرستى وظیفه دینى 

است و چون تجدد طلبى و ترقى با دفاع از وطن انفکاک ناپذیر 

است، بناًء آموزش و کسب علم وظیفه ایمانى تمام وطنپرستان 

محسوب میشود. اصول مقدر قانون آسمانى و سایر اصول اسالم و 

دى و ترقى به وحدت ملى ضرورت دارد. چون همچنان امر آزا

دشمنان اسالم از پراگندگى و هرج و مرج سود مى برند، بناًء وظیفه 

مقدم تمام افغانها حمایت از پادشاه است که هدف او وحدت توسط 

  54«مرکزیت و تأمین ترقى توسط تجدد طلبى است. 

 

 اثر بخشى سراج االخبار درخارج از کشور : 
 

المه طرزى نه تنها در داخل کشور سامعه نواز بود، قلم تواناى ع

بلکه در خارج از کشور نیز چشم خواب آلود جوانان را باز میساخت 

مرحوم حبیبى، از قول صدرالدین عینى، اولین رئیس اکادمى علوم ۰
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شمسى روایت میکندکه : شادروان عینى  ۱٣۲5تاجکستان در سال 

ام حکمرانى امیر بخارا در ای:» با لهجه شیرین تاجیکى میگفت 

)سیدعالم خان( جوانان تاجیک بیدار شده او را به اصالحات جدید و 

چون سراج االخبار  ۰تأسیس مکاتب و آزادى مطبوعات وادشته بودند

کابل و نوشته هاى محمود طرزى هم بما میرسید، آن را اندر خفا مى 

اج االخبار خواندیم. گماشتگان امیر بخارا نمى گذاشتند و خواننده سر

 « را تعقیب و تنبیه میکردند.

ژنرال  ۱۹۱۷همچنان در فبرورى »پوهاند حبیبى عالوه میکند: 

کوراپاتکین، حکمران روسیه تزارى در ترکستان ، تلگرامى به 

نماینده روسیه تومیسکى که در هند بود فرستاد که شماره هاى سراج 

دد و از مقاالت االخبار در بخارا و بالد دیگر ترکستان منتشرمیگر

 ۰آن احساسات ضد روسى و بریتانیائى در مردم به جنبش آمده است

بنابرین باید دولت هند بریتانوى بر امیر افغانستان فشار آورد تا این 

)تاریخ افغانستان ، تالیف ماسون و ٠جریده خط مشى تبلیغى خود را تغییر دهد

، چاپ مسکو( 35۱روماندین ، جلد دوم ص 
 55  

ستان نیز تاثیرات فکرى سراج االخبار زبانزد محافل حاکمه در هندو

و روشنفکران آن کشور بود. حتى در جراید هند و ایران و ترکیه 

مقاالت و مضامین سراج االخبار اقتباس میشد و دست بدست 

چیف  W.M.Hailyدبلیو. ام هیلى  ۱۹۱4میگشت. چنانکه در سپتامبر 

نائى سرچارلز کلیولیند: کمشنر دهلى به سر مامور اطالعات وج

شکایت کرده و نوشت که : چون لهجه سراج االخبار به کلى منافى 

ماست، باید ورود و توزیع آن را در هند ممنوع قرار بدهیم. هیلى 

بخصوص از یک مقاله سراج االخبار که در آن قرارداد انگلیس 

وروس را خمیر مایه اضطراب ایران میدانست ، شکایت کرده بود. 
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از امیر  ۱۹۱4ن روست که نایب السلطنه هند در دسامبر ازی

افغانستان خواهش کرداز نشر چنین مقاالت ممانعت نماید و امیر هم 

 وعده داده بود که منبعدچنین نخواهد شد، اما لهجه جریده تغییر نکرد. 

سپس ناظر امور سیاسى خارجه نایب السلطنه هند، گرانت 

A.H.Grant  : نباید انتظار داشته باشیم که این ما »یاد آورى کرد

جریده دفعتاً طرفدار انگلیس خواهد شد، ولى با تکرار این هوشدارها 

یک ۰، امیر را با رعایاى خودش دست و گریبان خواهیم ساخت 

جریده که در کابل نشر میگردد، باید تمایالت اتحاد اسالمى و 

بر وضع ما باید امیر را  ۰مخالفت با خارجى ها را داشته باشد

 ۲۱ ۰۰۰دوستانه اى که خودش در این باره اختیار نموده بگذاریم 

  56« ۱۹۱5جوالى 

اهمیت سراج االخبار از نظر دانشمند دانمارکى استا اولسن، نیز 

پنهان نمانده در باره نقش و تاثیر آن در خارج از افغانستان مى 

( و برتانوى ها با ترجمه مقاالت مهم )از سراج االخبار» نویسد: 

رسیدگى دقیق بر متن آنها، سراج االخبار را بدقت نظارت مى 

نمودند )زیرنظر داشتند(. طورمثال سراج االخبار در باره وحشى 

گرى هاى دول بالقان مطالبى برشته تحریر در آورد و از آن نتیجه 

گیرى نمود که چگونه قدرت هاى مسیحى، کشور هاى اسالمى را 

ترکستان و هند( بلعیدند، درحالى که یکى بعد دیگر )مانند مصر، 

ایران، عربستان و ترکیه زیر تهدید باقى ماندند. سراج االخبار 

  5۷«همچنان در خارج از افغانستان و درجهان اسالم شهرت داشت

چون سراج االخبار در شماره هاى بعدى همان روش را ادامه داد ، 

کرد و نوشت سیاست نرمش را در مقابل آن اتخاذ « گرانت»بنابرآن 
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اگر ما در مقابل سراج االخبار روش تند ترى را عملى سازیم، : » 

موجب شدت عمل گروه طرفدار جنگ در کابل خواهد شد. بنابرین 

اگر امیر بر سیاست بى طرفى خود مستقیم باشد، باید در اینگونه 

سیاست تعلل و وقت »گرانت، طرفدار « مسایل زیاده از این نپیچیم.

ود، زیرا بعقیده وى هر روزى را که امیر با بیطرفى ب« کمائى کن

سپرى میکرد، همان روز ، روزى بود که بسود برتانیه بود. 

حکومت هند از ورود تمام آن نسخه هاى سراج االخبار که به 

ماه اگست سال  ۱4هندفرستاده میشد، جلوگیرى میکرد. بتاریخ 

االخبار  حکومت هند یک سیاست جدیدى را در برابر سراج ۱۹۱6

 اتخاذ کرد. 

سیستم جلوگیرى ورود سراج االخبار تا جایى که امکان دارد به  -۱

 خموشى و بدون نمایش ادامه داده شود.

 اقدام علنى و آشکار علیه سراج االحبار صورت نگیرد.  - ۲

 تا زمانى که امیر در باره این اقدام ما چیزى نپرسد، ما نباید  -٣

 ر میان بگذاریم.اندرین مورد با وى سخن د

کنند به آنها « پرس و پالى»اگر کارمندان افغان در این موضوع  -4

 گفته شود که درین مورد حکومت هند معلومات ندارد. 
 

این اقدامات حکومت هند از نظر محمودطرزى پنهان نماند و در 

بر تاریخ سراج االخبار روشنى انداخته  ۱۹۱6اگست  ۱5شماره 

در روسیه قدغن کردند و  ۱۹۱٣را در سال  نوشت : سراج االخبار

سپس در هند آنرا منع نمودند. محمودطرزى عالوه نموده گفت: 

سراج االخبار به هیچ صورت ارگان رسمى حکومت افغانستان 

طرزى مباهات میکرد از اینکه اخبار وى در ماوراى نیست. 

  5۸ سرحدات افغانستان حیثیت و نفوذ بهم رسانیده بود.
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فرهادى از قول محمد امین خوگیانى، سابق رئیس تمیز  دکتر روان

وزارت عدلیه و بعد سناتوردر شوراى ملى افغانستان، مى نویسد که 

، هنگامى درپوهنتون پشاورتحصیل میکردم، مى ۱۹۱5: در سال 

دیدم که معلمین و متعلمین آن یونیورستى بعد از نماز ظهر در قرائت 

ى مطالعه سراج االخبار صف مى خانه کتابخانه آن یونیورستى برا

نفر به  ۱6صفحه یى را از هم جدا نموده  ۱6بستند و هر نسخه 

نفر دیگر منتظر  4خواندن آن مصروف میشدندو ازعقب هر نفر 

و چون از هر شماره چهار نسخه بکتابخانه یونیورستى  .ایستاده بودند

 نفر براى مطالعه سراج االخبار صف ۲56میرسید، به این حساب 

   5۹ مى بستند.
 

بدینگونه سراج االخبارو در رأس آن محمود طرزى، نه تنها در 

داخل کشور یگانه محرک جنبش آزادى خواهى روشنفکران و 

جوانان و اصالح طلبان بود، بلکه در خارج کشور نیز در محافل 

آزادى خواهان هند و مشروطه طلبان ایران و جوانان آسیاى میانه، 

و استبداد شاهان خود کامه مى سوختند، جنبش  که در آتش استعمار

هاى محمود طرزى، دربار شاه امان آفرین بود.بر اثر افکار و ایده 

بر محور ضدیت با انگلیس مى چرخید. و صداى استقالل و هللا 

آزادى از تمام حنجره هاى افغانان از روشنفکر شهرى تا کوچى و 

 روستائى شنیده میشد. 

امریکائى، از قول همفرى، سفیر انگلیس ادمک ، افغانستان شناس 

، صداى هللادر چندسال سلطنت شاه امان ا» درکابل مى نویسد که : 

استقالل و آزادى زبانزد همه بود. از شاه گرفته تاکوچى هاى 
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شتروان که از بازارهاى دهلى تا آسیاى میانه رفت و آمد میکنند ، 

  6۰« .از سوراخ هاى بینى شان نفس استقالل بیرون مى آمد

 یایبلکه آس یاالخبار نقش سزاوار را نه تنها در جامعه افغان سراج

کاروان  ءجز دهیجر نینمود. ا یهم باز رانیهند و ا ،یمرکز

 ، «نیحب المت»خواه زمان خودچون: یو آزاد یمطبوعات انقالب

حرکت  یگر داریوب یروشنائ ریو... بوده آگاهانه در مس «الهالل»

که  بکیبنام ظفر ا سیعمال استخبارات انگل از یکینمودند.اما  یم

محمد  ی[ ــ مولویوان ]شاه ج یگاد نیمانندهللا نواز ــ قربان حس

محمد  ریو فق ایظفر حسن ــ داکتر هللا جو یمولو ــ یپنجاب نیحس

وابسته و دانه خوار مدافع منافع استعمار  تیروحان یحلقه ها طار،یب

خان بود، در خاطراتش نوشته  که از دوستان و همکاران دولت نادر

و شهزاده ها،  ریام فیتعر ،یداخل یخبار خبر هادر سراج اال "بود:

  6۱."ردیقه ما قراربگو عال یمورد دلچسپکه نبود  یگریمضمون د
 

 جهان بینى طرزى و جنبش جوانان افغان: 

طرزى از شاگردان و پیروان مکتب سیدجمال الدین افغانى بود. 

فغانى و شاگردانش پان اسالمیزم خود را خاصتاً سید جمال الدین ا»

در آن ایامى که استقالل ملت هاى مسلمان از جانب استعمار غرب 

سلب شده بود، در تصادم مستقیم و ناگزیر باغرب و منافع غرب مى 

دیدند و بر ملتهاى مسلمان نهیب میزدند که اسالم بر جامعه اسالمى 

سوى دیگراینان به منشور مدینه رهبر غیر مسلمان را نمى پذیرد. از 

که نخستین اعالمیه حقوق بشر در روزگارى است که کسى از حقوق 
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بشر تصورى هم نداشت، استناد میکردند و چون ماده نخست از پنجاه 

و دو ماده منشور مدینه یهودان و مسلمانان مدینه را از امت واحد 

امیر از  خوانده بود، میگفتند که: در کشوراسالمى درست است که

اکثریت و مسلمانان باید باشد، ولى حقوق دیگر اقلیت هاى قومى غیر 

مسلمان نیز کامالً محفوظ است و کسى نمى تواند برآنان دست 

اجحاف و ستم دراز نماید. وبازهم بر اساس همین منشورمدینه بود 

که مسلمانان به عنوان یک اقلیت در کشور هند ماندند و مفکرانى 

الم آزاد و دکتور ذاکر حسین سیستم دموکراتیک هند را مانند ابوالک

ً به حساب اسالم میخواست تشکیل یابد یعنى  بر حکومتى که صرفا

 پاکستان ترجیح دادند. 

پان اسالمیزم سید جمال الدین افغانى نه تنها مخالفت جدى قدرتهاى 

استعمارى را بر انگیخت ، بلکه کمونیستها که متعبدانه از مارکس 

مى پنداشتند، بدان روى « تریاک جامعه»میکردند و دین را  پیروى

خوش نشان ندادند و در آن روز گار شماره روشنفکران در 

کشورهاى اسالمى به مشکل از شماره انگشتان تجاوز میکرد و آنان 

خان هللا نیز که سرشان به تن شان مى ارزید یا مانند اتاترک و امان 

غنج و دالل یک کمونیزم جوان  شیفته سیکولرزم غرب بودند ویا به

و فریبنده دل سپرده بودند و منظور این پیشتازان جنبش اسالمى را 

  6۲« درک نمى کردند. 

طرزى سالها پس از سید جمال الدین افغانى، وقتى به کشورش 

بازگشت، با اندیشه هاى تجدد طلبى و قلم تواناى خود در داخل کشور 

)یامشروطه خواهان دوم( « جوانان افغان»موفق به احیاءجنبش 

خان بخشى از هللا و برادر او سردار عنایت هللا گردید. شاهزاده امان 

گروه جوانان تحصیل کرده و تجدد طلب در اطراف دربار بودند که 
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ژورنالیست و نویسنده معروف ، محمودطرزى آنان را رهبرى 

 میکرد. 

 در« استا اولسن»محقق پر تالش و موشگاف دانمارکى،         

رابطه به ایدیولوژى جنبش جوانان افغان تحقیق دقیقى نموده مینویسد: 

طرزى همانند سیدجمالدین افغانى تاکید میکرد که بقاى اسالم و ملل »

مسلمان مربوط به برگشت به روح و کرکتر واقعى اسالم است که 

مبرا از نفوذ منحط حکمروایان مستبد و علماى جاهل مى باشد، زیرا 

صله میان منافع غیر مذهبى و موازین اخالقى اسالم، وسیع شدن فا

 سقوط ملل اسالمى را باعث شده است. 

 طبق نظریات طرزى براى افغانستان )یا هرملت دیگر مسلمان( کافى 

نیست که بخاطر مقابله با تهدید اروپائى ها قدرت برابر نظامى را با 

ها بخاطر  آنها در برابر خود هدف قرار دهد. برترى قدرت اروپائى

دست آوردهاى آنها در عرصه هاى اقتصادى،علمى،تکنولوژیک و 

فرهنگى است. افغانستان و سایر ملل اسالمى وقتى به موقف برابر 

به انها میرسندکه جامعه را بشناسند، ساینس و تکانالوژى جدید را در 

آن عملى کنند و به انکشاف صنایع محلى و غیره بپردازند. طرزى 

دى از مقاالت در باره دست آوردهاى بشرى مانند با نشر تعدا

اختراعات و اکتشافات علمى از نظرات و دالیل خود دفاع کرد و در 

باره مزایاى برق و کیمیا و تلگراف و خط آهن و هوانوردى و غیره 

 مقاالتى برشته تحریر درآورد. 

با آنکه طرزى در موقع دفاع از کاپى کردن راهى که اروپا آنرا 

ف داده بود قرار داشت، اما تقلید کور کورانه را نمى خواست. انکشا

تصور او تجدد طلبى اسالمى بود. او جاپان را بحیث نمونه یک 

کشور موفق آسیائى ترجیح مى داد که چیز هاى خوب اروپا را 

بصورت سیستماتیک کاپى نموده ، اما آراستگى کردار ، عنعنات ، 

حفظ نموده است. طرزى اخالق و روش عمومى زندگى خود را 
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داراى موقف ضد امپریالیستى بود و توضیح میداد که اروپا با وجود 

نفوذ تمدن و تسلط اقتصادى خود با این پروبلم روبروست که چگونه 

براى نفوس بزرگ خود منابع فراهم کند و به همین دلیل است که به 

 بند. مصرف قاره اى دیگر در نتیجه استثمار و بربریت توسعه مى یا

طرزى توضیح نداده است که این مودل متجدد اسالم چگونه از 

سقوط در این پرتگاه پرهیز خواهد کرد، زیرا وظیفه اساسى او در 

این برهه آن بود تا براى افغانها اثبات کند که علوم جدیده مخالف 

اسالم نیست. نخست از همه علوم معاصر اروپائى از علوم منکشف 

منشاء گرفته و علم و تکنالوژى اروپائى  )عرب( در قرون وسطى

 بالنوبه براى ترقى تمدن معاصر اسالمى ضرورت است. 

مساعى و تالش براى کسب معرفت توسط آموزش نه تنها با اصول 

قرآن سازگار است ، بلکه بخش اساسى آنرا تشکیل میدهد. 

خصوصیت ممیزه انسان نسبت به حیوان برترى ذاتى اوست. چون 

او عقل داده است، نتیجتاً غفلت در اشاعه و تطبیق تعقل، خداوند به 

این » زیان بزرگ به خودش، به جامعه ، به اسالم و به خداست. 

که طرزى از جانبداران نخستین آن بود روحانى « فلسفه تنور

آموزش دیده را با روشنفکر که وظیفه اش تنور توده هاست تعویض 

 میکرد. 

یت مترقى اسالم غیر منحط نزد مثال دیگرى از خصوص        

طرزى نقش برجسته زنان در دوران خالفت عباسى ها بود. زمانى 

که تمام زنان و مردان اروپائى بى سواد و جاهل بودند ، زنان 

مسلمان موقف هاى مهم بحیث شاعر و هنر مند داشتند و حتى در 

مقامات ادارى کار میکردند. چون شرایط کنونى زنان مسلمان ) 

وص زنان افغان ( بسیار رقت انگیز بود، طرزى و جوانان بخص
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افغان نخستین مدافعان حقوق زنان و نخستین طرفداران حق تحصیل 

 6٣و ازدواج زن با یک مرد در افغانستان بودند. 

 
 :«زنان نیمه از پیکرۀ مردان اند»طرزی 

ش کرد به مردم واضح سازد که علوم جدیده مخالف طرزی تال»

او مثالهای زیاد ارائه کرد که چگونه علوم معاصر از  م نیست.اسال

انکشاف علوم توسط مسلمانها در قرون وسطی بهره مند شده است و 

می از علوم و اختراعات اکنون زمان آن رسیده که کشورهای اسال

اروپائی استفاده نمایند. او معتقد بود که: برتری اروپائی ها در عصر 

ر زمینه های اقتصادی، علمی، حاضر ناشی از پیشرفت آنها د

می تکنالوژیکی و فرهنگی است. افغانستان و سائر کشورهای اسال

وقتی با آنها برابری میتوانند که جامعه را بشناسند، ساینس و 

تکنالوژی جدید را درآن بکار بگمارند و به انکشاف صنایع بپردازند. 

اپان را طرزی تقلید کورکورانٔه اروپائی را نمی خواست و مثال ج

میداد که چگونه با حفظ ارزشهای ملی خود توانست از مزایای 

طرزی با تأکید برنقش برجستٔه  .تکنالوژی اروپائی بهره مند شود

فت عباسی می گفت: زمانیکه تمام زنان و مردان زنان در دوران خال

اروپا بیسواد بودند، زنان مسلمان به حیث شاعر و هنرمند و حتی 

کار میکردند. او در مورد اهمیت تعلیم و تحصیل  درمقامهای اداری

ل میکرد که: فقط زنان تعلیم یافته و منور میتوانند زنان استدال

همسران و مادران خوب باشند و همین زنان استند که اطفال را که 

آینده متعلق به آنها است، بار می آورند. طرزی به استناد حدیث 

ل میکرد که " ، استدالدان اندزنان نیمی از پیکرٔە مر مبارک که "

بدون پیشرفت این نیمٔه اجتماع نمیتوان نیمٔه دیگر آنرا بطور کامل و 

م برمبنای مساوات بین همه اعم سالم انکشاف داد. او می گفت که اسال
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از زن و مرد استوار است و میخواست بدینوسیله احساس خودآگاهی 

قول و "دفاع از خود" و اعتماد به نفس را به منظور تقویٔه تفکر مع

بین زنان کشور ایجاد نماید. به نظر او: این هدف وقتی برآورده می 

شود که زنان تعلیم یافته و آگاه شوند تا بتوانند برای فامیل، فرزندان 

ودرنهایت برای جامعه عناصر مفید و فعال بار آیند. اوحتی اصرار 

ردان نیست، به هیچ تر ازممیکرد که نقش تعلیم و تربیٔه زنان اگر باال

وجه کمتر از آنان نمی باشد. اینجاست که طرزی اولین مرد متفکر 

بشمار میرود و برلزوم کسب علم و دانش جدید  درنهضت زنان کشور

برای زنان افغان تأکید و اصرار میکرد. نظریات او سرلوحٔه اساسی 

«.اقدامات رژیم امانی را در مورد زنان تشکیل میداد
 64 

 

همچنان طرزى توضیح میکردکه علت سقوط افغانستان پس         

م ( تعدد زوجات بین حکمروایان ۱۷۹٣-۱۷۷٣از دوران تیمورشاه )

بود که در نتیجه اوالد هاى متعدد آنها با ادعاى مساوى به پادشاهى، 

کشور را در مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند. طرزى مانند 

ً از داعیه زنان تجدد طلبان و اصالح طلبان هم عص ر خود قویا

حمایت مى نمود و استدالل میکرد که فقط زنان تعلیم یافته و منور 

مى توانند خانم ها و مادران خوب باشند و همین زنانند که فرزندان 

خوب که آینده متعلق به انهاست، بار میآورند.حتى اصالح طلب 

به زنان رادیکالى مانند کمال اتاترک، نیز در ترکیه هنگامى که 

 حقوق مساوى قایل میشد، در همین راستا استدالل مي کرد. 

مى اندیشیدند که تطبیق تجدد و « جوانان افغان »طرزى و 

اصالحات در جامعه توسط تالش هاى مشترک یک رهبرى مذهبى 

در حالى که  .منور، روشنفکران و نخبه گان حاکم تأمین پذیراست
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ن آماده نبودند که این وظیفه هیچیک از رهبران مذهبى در افغانستا

طرزى و پیروان او بحیث اولین افراد غیر . خطیر را بدوش گیرند

روحانى ظهور نمودند که کتب مقدس را به ترتیبى تفسیر کردند که با 

طرز تفکر بسیارى از تاسیسات مذهبى که تجدد طلبى را بدعت تلقى 

اندیشه هاى  میکردند، در تضاد قرار داشت. بناّء مرحله تقابل بین

 نوین روشنفکران و روحانیون آغاز شد. 

 

بنظر اولسن،وظیفه یى را که طرزى در رابطه با فرهنگ و تعلیم و 

تربیه در افغانستان در برابر خود گذاشته بود با اندیشه هاى سید احمد 

م( قابل مقایسه است که موصوف تمام ۱۸۹۸ -۱۸۱۷)بریلوی 

ات اسالمى را در برابر تغییر و زندگى خود را وقف آن کرد تا خراف

اسالم »مدنیت غرب برطرف نماید، عین اندیشه ها را در باره 

سراغ کرد.] اما « ترکان جوان»مى توان در بین افکار « مدرن

تالش هاى سید احمد براى نزدیکى مسلمانان هند و راجاهاى هند 

که بمنظور تبدیل آنها به رعایاى وفادار به برتانیه بود، در حالى 

طرزى تجدد طلبى را به مثابه یگانه وسیله ئى تلقى میکرد که 

مسلمانان میتوانند بوسیله آن در برابر بریتانیا مقاومت کنند.[ بنابرین 

طرزى در جهان بینى سیاسى خود در پان اسالمیسم سید جمال الدین 

 افغانى و جنبش ترکان جوان، بسیار پرنفوذ تربود. 

آغاز شد، هللا زى تحت رهبرى شاه امان هنگامى که سیاست مدرن سا

این مدرن سازى در مطابقت باتجدد طلبى ترکها در ممالک اسالمى 

تلقى میشد و از این روى متخصصین و مشاورین درعرصه هاى 

 مختلف،بجاى آنکه ازهندوستان آورده شوند ازترکیه دعوت شدند. 

ه ماهیت تأکید افکار اسالم مدرن با اهداف سیاسى غیر مذهبى به مثاب

بغرنج تجدد طلبان افغان در سیاست هاى اصالح طلبانه این دوران 

که در هللا نفوذ نمود. گرمى و حرارت رفورم هاى اولى شاه امان 
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اعالم گردید، پس از قیام خوست در  ۱۹۲5- ۱۹۲۲دوره بین 

مالیم تر و معتدل تر ساخته شد. ولى پس از سفر  ۱۹۲5- ۱۹۲4

رفورم هاى قوى تر غیر مذهبى  ، شاه به تطبیق۱۹۲۸بزرگ در 

نسبت بگذشته اقدام نمود. اگرچه او در جهت دستیابى به سازش 

بخاطر جلو گیرى از وقوع فاجعه در کشور با رهبران عمده مذهبى 

تالش کرد اما دیرشده بود، زیرا رهبران عمده مذهبى با او بیگانه 

ال شده بودند... سیاست هاى اصالح طلبانه فوق الذکرهمچنان ب

را که تصور « جوانان افغان »تکلیفى میان میراث دوگانه طرزى و

مودل تجدد طلبى اسالمى را از یک طرف و تالش هاى عملى 

را بخاطر تبدیل یک امپراتورى اسالمى به یک « جوانان ترک»

 «دولت مدرن تحسین میکردند، از طرف دیگر انعکاس میداد. -ملت 

65     

ترکان »یله سراج االخبار اعتقادات به سخن کوتاه تر طرزى ، بوس

و سیدجمال الدین افغان را براى افغانان معرفى کرد و آنها را « جوان

علمى و فرهنگى مطلع -از حوادث جهان در عرصه هاى سیاسى 

 ساخت. همچنان رابطه طرزى با ترکیه، راه را براى همکارى افغان 

 ترکیه ، در عرصه تعلیم و تربیه نظامى باز نمود. -

 

 : کشور واستقالل  یتاحیاء جنبش مشروطنقش طرزى در

مساعى صادقانه و وطن پرستانه محمودطرزى ، این مرد فاضل و 

در کشور  به احیاء مجدد جنبش مشروطه دوم خردمند بزودى منتج

تمام اعضاى آن را بخون و زندان  ۱۹۰۹گردید. جنبشى که در 

 کشانید و قربانیان فراوانى درقبال داشت. 
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جنبش مشروطه « این حرکت میمون » بقول پوهاند حبیبى :        

قمرى اختناق یافته بود، دوسال بعد با  ۱٣۲۷که در سنه » خواهى 

نشر مجدد سراج االخبار و نفس مسیحائى یک افغان مخلص و وطن 

دوست دانشمند و نویسنده نیرومند محمود طرزى پس زنده و احیاء 

، بدون ایجاد هیا هو و ترسانیدن گردید و این مرد عاقل و مدبر

دربار، حقا بجاى مولوى محمد سرور واصف، رهبر مشروطه 

 -بلکه آزادى خواهى  -خواهان اول نشست و نخل مشروطه خواهى 

  66 را به ثمر رسانید.

دوم هوشیارى و بیدارى محمود طرزى در احیاء جنبش مشروطیت 

ن جنبش را در در این برجسته میگرددکه او توانست هسته این ای

درون خانواده سلطنتى ایجاد کند و حلقه اتصال آنرا از درون خانواده 

سلطنتى به درباریان تحول طلب و سپس دامنه آنرا به بیرون از 

 دربار گسترش دهد. 

یکى از دالیل موفقیت مشروطیت دوم ، همانا وجود و همنوائى 

د که دوشاهزاده مشروطه طلب در حلقه مشروطه خواهان دوم بو

سرانجام منتج به از میان برداشتن مانع عمده در راه حصول آزادى 

 کشور گردید و به استرداد استقالل انجامید. 

 فیض محمددر مورد افشا ونابودی اعضای جنبش مشروطیت اول 

چنین  (۱۹۰۹) هجری۱٣۲۷کاتب در شرح وقایع ماه صفرسال 

الدین و استاد  روز پنجشنبه چهارم صفر  مال منهاج»گزارش میدهد: 

عظیموی آهنگر روی به شیطان  نهاده به تعلیم میرزا محمد حسین 

خان مستوفی از تصمیم عزم جماعۀ مشروطه خواهان بر قتل 

حضرت واال هم به او و هم به تحریک او، عریضۀ به سردار عنایت 

هللا خان معین السلطنه داده و از عریضۀ هر دوتن و نگارش دیگر 
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ران شهر کابل که به القای میرزا محمدحسین خان به واقعات خفیه نگا

عبارات مختلفه و مضامین واحده به حضور واال رسیده هردو تن 

محیل و مدسس طلب جالل آباد شده بودند، وارد آنجا شدند و 

حضرت واال از کمال عدالت از در  حصول صدق و کذب حقیقت 

ت خواسته امر قتل خویش، درشب هریک از دو تن را تنها به خلو

بپرسید و آن دو تن برطبق تعلیمات میرزا محمدحسین خان و 

عریضۀ خود که به اغوا و القای او نگار داده بودند، بیان ماجرای 

افترا کرده وسوگند غالظ وشداد یاد نمودند وحضرت واال از سوگند 

یادکردن آن دو تن ظاهراً مسلمان متیقن گردیده، درروز دوشنبه 

اهر شاه غوربندی و لعل محمد خان پسر جان هشتم صفر سید جو

محمدخان سابق خزانه دار و پادشاه میرخان پسر ملک رحمت شاه 

خان وزیری و نظام الدین خان ارغندیی از غالم بچه گان خاص و 

احمد قلی خان  قزلباش و غالم محمد خان رسام میمنگی و محمد اسلم 

ه از جمله اسامی خان میرشکار، برادر محمد علی خان سیقانی را ک

متعهدین و خدمه و عملۀ حضور بودند، در دربار عام احضار 

فرموده، همه را محبوس سخت و امر عذاب وشکنجه و عقاب نمودند 

و از آن دوتن سیاهه اعداد مشترکه مجلس مشروطه را خواسته، 

ایشان  قرب هفتاد نفر را سیاهه داده حضرت واال سیاهه ایشان را 

جاری و موتر ساری نگردیده بود، شباشب  چون هنوز تیلفون

مصحوب ]بدست[ آدم خان پسر ملک پیردوست احمدزایی از غالم 

بچه گان خاص نزد سردار عنایت هللا خان معین السلطنه فرستاده، در  

روز دوازدهم ماه صفر از روی سیاهه مال منهاج الدین و استاد 

خان و  عظیمو هریک داکترعبدالغنی خان و مولوی نجف  علی

مولوی محمد چراغ خان برادران او و مولوی محمد حسین خان و 

مولوی مظفرخان معلمان مدرسۀ  حبیبیه و سیداحمد خان قوم لودی  

و میرزمان الدین خان پسر شهزاده حسن  بدخشی و غیره جمعی را 
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احضار فرموده، بند ستم برپا نهاده و چون اکثر درخانه و جای خود 

ماشته بعضی را در شب سیزدهم صفر چون نبودند، محصل ها گ

محمد اختر و محمد انور پسران ناظر محمدصفر خان و سیدقاسم 

پسر  میرغالم محمد چارباغی جالل آبادی و غیره را به دست 

آورده، گرفتار و ضبط کردن خانه های گرفتاران رعب و هراس 

ر عظیم درقلوب عموم شهریان افتاده ولوله و غلغله بزرگی در خواط

صغیر و کبیر جای گیر آمد و از جمله سعدهللا خان و محمد سرور 

خان پسران مولوی احمد جان خان الکوزائی واضع قانون جدید 

دیوان افغانستان و عبدالقیوم خان خواهرزادۀ او که خود را پنهان 

کرده خواستند خود را در افشار  نانکچی نزد اعداد سواران نظام 

وام درانی قندهاری رسانیده به جانبی راه خاصۀ رکاب شاهی، همه اق

فرار برگیرند و هرسه تن در گردنۀ ده افغانان به دست آمده، قریب 

غروب آفتاب روز شنبه سیزدهم صفر لقمۀ توپ سیاست گردیده 

عبدالواسع ]مولوی[هالک و قطعه قطعه شدند. وپس ازآن 

حمد عبدالرب،  پسران ]مولوی[عبدالرؤف کاکری  و تاج م]مولوی[و

خان پسرمحمدعلی خان و قاضی عبدالحق و مالء محمد اکبر و 

میرزا شیرعلی خان بارکزائی چخانسوری و سه تن پسران مستان 

شاه درویش کابلی و غیره تا روز سه شنبه شانزدهم صفر محبوس 

شدند و از جمله محرر اوراق ] فیض محمد کاتب[ که از راه به 

میر کبیرمرحوم  اجزای جلد مطالعه سردار محمد یوسف خان پسر ا

اول سراج  التواریخ را در قلعۀ منال به خانه او رفته بود، روز سه 

شنبه مذکور از آنجا در شهر آمده و هنگام عصر محبوس گردیده با 

ده تن دیگر تحت حفاظت عده ای ازنظامیان از جای معین السلطنه 

ین مقید آمد و رهسپار محکمه کوتوالی گردیده با زوالنه های ثقیلۀ آهن

مقارن این حال از عریضۀ استدعا غالم بچه گان خاص، سید جواهر 

شاه و لعل محمد در جالل آباد به دست غالم بچه گان داده شده در 
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ریگزار سه کوهه هدف تیر تفنگ آمدند و از جملۀ قتله، محمد  

شریف خان پیشخدمت از احفاد وزیر فتح خان مرحوم پس از قتل 

که جان به قابض ارواح سپرده بود، با حربه در دهن  سید جواهر شاه

او زده تا بناگوشش ببرید و پس از آن محمد ایوب خان فوفلزائی و 

کرنیل محمد عثمان خان پسر محمد سرورخان پروانی از کابل 

گریخته و در سرحد قوم مهمند گرفتار آمده، در جالل آباد به توپ 

اد درکابل فرستاده شده در پریدند.وپس از چندی گرفتاران جالل آب

ارگ شاهی محبوس گشتند و از جمله عبدالحسیب ]عبدالحبیب[ خان 

و  عبدالرحمن خان پسران سردار عبدالوهاب خان پسر سردارمحمد 

افضل خان مرحوم پس از تحقیقات و حصول معلومات زیاد چون 

میرزا محمد حسین خان مستوفی تهمت عزم قتل حضرت واال را  

ته بود، از دیگران مقدم تر رها گشته و پس از آن به برهمگان بس

تدریج یکی پی دیگری رهائی یافته و بیست و یک نفر ازمنسوبان 

سید جواهر شاه از غوربند و پنج نفر پسران سرور خان پروانی از 

جبل السراج ،محبوس خواسته شده مال و ملک ایشان ضبط گردید. 

خان لودی  ومولوی محمد  داکتر غنی و هر دو برادرش با سیداحمد

حسین و پسران سرورخان و پادشاه  میرخان و نظام الدین خان و 

غیره پس از حبس یازده سال در اول جلوس امیرامان هللا خان غازی 

  6۷ «از زندان جور رها  گردیدند.

مولوى محمد سرور واصف همانست که در بقول پوهاند حبیبی،

خواست و به اخالف خود لحظه اعدام خود بکمال خونسردى قلم 

و مالئکته .... ایمان کامل داشتم هللا در حالى که به آمنت با»نوشت : 

 ، به حکم امیر کشته شدم. 

 روزى که شود اذالسماء انفطـرت
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 وندر پى آن اذا النجـوم انکدرت

 من دامن تو بگیرم اندر عرصات

 گـویم :صـنما ! بـاى ذنب قتـلت ؟

 

 توصیه من به اخالف این است :

 ترک مال و ترک جان و ترک سر

 در ره مشــروطه اول منزل است

بقول میر قاسم خان : واصف ، استادى بود که مدرسه حبیبیه نظیرش 

را ندیده بود. هم عالم بود، هم ادیب و شاعر و هم روشنفکربارز و 

جسور. او مردى خیلى ظریف و خوش طبع بشمار مى رفت و از 

بان درى، هزاران بیت از حفظه اشعار و قصاید استادان سلف ز

واصفى فرزندفرزندهمین مرد فداکار و از هللا . عزیز6۸ ....«داشت 

 خود گذربود. 

ازمشروطه خواهان اول وقتى امیر حبیب  هرشاه خان غوربندى:اجو

خان او را نمک حرام خطاب کرد، شجاعانه جواب داد: وظیفه هللا 

نمک بحرام پادشاه حفظ جان ، مال وناموس رعیت است ، اما تو 

هستى که از دستبرد به هستى رعیت هیچگونه دریغ نکرده به ناموس 

مردم بى شرمانه تجاوزمینمایى، به عوض حراست و رسیدگى به 

مردم شب وروز درعیاشى وفحاشى غرق هستى ... هنوز سخنان 

هرشاه خان به پایان نرسیده بود که نفیر تنفگچه امیر صداى اجو

 زندگى را از اوگرفت.  رساى او را خاموش ساخت و

مرحوم حبیبى، در رابطه به نقش محمود طرزى در احیاء جنبش 

بلى کاروان یغما زده ملل » مشروطه خواهى در کشور مینویسد: 

شرق از حرکت باز مانده بود، سکون مرگ آسا حیات مردم را 
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حبل »ابوالکالم آزاد و « الهالل »  تهدید میکرد. جرایدى امثال

موالنا ظفرعلى از « زمیندار » جالل الدین از کلکته و سید« المتین 

و « کاوه » الهور به نشر و تبلیغ آغاز کرده بودند.  

و غیره را ایرانیان بیدار و حق طلب نشر میکردند.  «صوراسرافیل»

 ش(.  ۱۲۸5) ۱۹۰6)ظاهراً پس از انقالب مشروطیت ایران در 

ربى و ترکیه صحافت پیروان سید جمال الدین افغانى در کشورهاى ع

ترقى جدید را وقف بیدارى ملى ساخته بودند. در چنین هنگامه 

رستخیز آسا ، کشور افغان نیز از جنبش و کوشش و تپش تهى نبود. 

محمود طرزى حدى خوان کاروان ملى ما بود و در بیدارساختن 

 مردم مخلصانه میکوشید و حرکت فکرى نوینى را بوجود آورده بود.

 حرکت مشروطه خواهى و استقالل افغانستان بود.  که همان« 6۹

براثر مساعى وطن پرستانه محمود طرزى ، شاهزاده امان         

در تحت تاثیر مستقیم تلقینات و تلقیات ُخسرش، مردى هللا 

روشنفکر، آزادى خواه و وطن پرست بار آمد ، تاحدى که براى 

روطیت در مش هدرحلقحصول آزادى و استقالل میهنش حاضر شد تا 

که برمحور حصول استقالل  کامل سیاسی کشور  را اید و این تفکر

می چرخید درمیان دوستان وارادتمندان درباری وقبل از همه 

که از اشراف زادگان اطراف بودند،  «غالم بچه گان دربار»درمیان 

   ۷۰ گسترش دهد. نیز

 بدین سان در تحت تاثیر افکار و ایده هاى وطن پرستانه محمود

و همرزمان او مانند: عبدالرحمن لودین، هللا طرزى ، شاه امان 

عبدالهادى داوى، محمد ولى خان دروازى و شجاع الدوله غوربندى 

سردار عبدالرحمن وهاب وبرادرش سردار حبیب وهاب وسید قاسم و

عاشق بى قرار وطن و استقالل آن شده بودند و از روى غیره وخان 
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وطیت مجدداً بحرکت افتاد. و چون این احساس شریفانه، جنبش مشر

یکى از اهداف مرامى مشروطیت دوم، استقالل کشور و حاکمیت 

 قانون در کشور بود، بنابرآن مشروطه خواهان براى رسیدن به این 

 موانع را از راه خود بر میداشتند.  هدف تالش میکردند تا

  امیر،فبرورى ۲۰نیمه شب پنجشنبه  ،در ۱۹۱۹سالدر زمستان 

در بستر خواب خود ،  در شکارگاه کله گوش لغمانب هللا خان حبی

  ۷۱ نچه چشم از جهان فرو بست.فنګضرب تبا

او در به جانشینى با امیر همراه بود نایب السلطنه که در آن هنگام 

برای با نامه امیر جدید  اعالن شد. و شجاع الدوله خان جالل آباد 

، عازم کابل گردید.  خانهللا سردار نصر هبیعت گرفتن مردم کابل ب

عم شهزاده امان هللا  خان با مطلع شدن از قتل پدر، از اطاعت به 

نصرهللا خان سرباز زد وخود را مستحق جانشینی پدر خود سردار

 .از وی حمایت نمودند کابل رجال نظامی وسران ملکی شناخت و

 ،براثراقدامات شجاعانه امان هللا خان در برابر امیرنصرهللا خان

 ۹فبرورى ) ۲۸ تاریخدر و  یک هفته بعد ازامارت استعفا داد  عمش

خان بحیث پادشاه افغانستان بر اریکه هللا ش( امان ۱۲۹۷حوت 

   ۷۲سلطنت قرارگرفت. 

 ، سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور هللاشاه امان 

 اعالن نمودو در یک نطق پرصالبت وجدی در وانتقام قتل پدرخود 

 بل گفت : مرادخانى کا

اول برهمه رعایاى صدیق ملت نجیبه خود این را اعالن و » 

بشارت میدهم که من تاج سلطنت افغانیه رابنام استقالل و حاکمیت 

ملت عزیز من » وافزود .«داخلى و خارجى افغانستان بسر نهاده ام

لباس  بیرون نمى کنم تا که  ! من این لباس سربازى را از تن 
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من این شمشیر را « »   ادر وطن تهیه نسازم ! استقالل را براى م

را به جاى خود ننشانم  غاصبان حقوق ملتم  در غالف نمى کنم تا که 

! »۷٣  
 

که حق استادى برگردن محمود طرزى ،پس از جلوس شاه امان هللا 

مشروطه خواهان دوم داشت ، به حیث نخستین وزیر امور خارجه 

ت تحصیل استقالل افغانستان عهد امانى مقرر شد و ریاست مذاکرا

درکابل (   ۱۹۲۱ورى هند و در )نصمشهر( در ۱۹۲۰را در)اپریل 

بعهده داشت. او سفارتهاى افغانى را در لندن و پاریس بنیان گذاشت 

و سیاست خارجى افغانستان را به شاگردان و جانشینان خود 

  رهنمائى کرد.

انستان موفق افغطرزی خود را بسیار خوشبخت احساس مى نمود که 

آرزوى بزرگ ملى و بحیث یک  به کسب استقالل کامل سیاسی خود،

بجوانان وطن و مردان چیز فهم  طرزی .  توصیه وطنى رسیده است

کشور این بود که استقالل کشور را که با ریختن خون هاى فراوان 

حاصل شده ، چون مردمک چشم دوست دشته باشند ولحظه یى از 

  .افل ننشینندحراست و محافظت آن غ

طرزى تا اخیر دوره امانى شخصیت پاکدامن، محترم و رهنماباقى 

و پس از استقالل کشور که بدون تردید محصول جنبش  ماند

مشروطیت دوم بودو او خود احیاءکننده و بحرکت آورنده این جنبش 

بود، بحیث نخستین وزیر امور خارجه دولت جوانان افغان احراز 

ایل امور خارجه و تاسیس سفارت خانه هاى موقعیت کرد و در مس

افغانى در خارج و مذاکرات استقالل افغانستان با جانب انگلیس در 

شهر منصورى هند و رهنمایى سیاست خارجى افغانستان به 

جانشینانش و شاگردان خودش در وزارت خارجه، رهنمایى موثر 
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و  جوانان مشروطه خواه دوم و توسعه فکر آزادى و تجدد خواهى

خان، عبدالرحمن لودین، هللا پرورش جوانان فداکارى مانند امان 

عبدالهادى داوى، و امثال ایشان سعى بلیغ نمود.همچنان او نخستین 

کسى است که سبک نثر نویسى فارسى درى را استوار ساخت و 

تالیف و ترجمه را رواج داد و آثار بسیارى تألیف و ترجمه نمود و 

جدید عصر سازماندهى کرد و مبانى  مطبوعات را مطابق معائیر

ژورنالیزم و افکار جدید را در افغانستان تحکیم نمود. توجه به 

نهضت نسوان و گشایش مدارس دخترانه بوسیله دخترش ملکه ثریا و 

بوسیله زوجه « ارشادالنسوان کابل »رفع نقاب زنان و نشر جریده 

ردهاى اش، اسماء رسمیه و برادر زاده اش روح افزا از کارک

 فراموش نشدنى محمود طرزى است. 

خالصه محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرهنگى و 

بیدارى جوانان و مردم کشور کرده بود وتا آنجا که قلمش و زبانش 

کار میکرد ، در پرورش جوانان وطنخواه و فداکار و با عقیده و با 

با استعمار ایمان و ضداستعمار تالش فراوان بکار برد و از ضدیت 

انگلیس به عنوان دشمن دیرین مردم افغانستان در یغ نورزید. 

 ونوشت که: 

           تا قلم دارى بکف محمود طرزى در سخن

 آگهى ده قوم را از نکته هاى شرق و غرب
 

ّ پانصد مقاله در  لودویک آدمک مینویسدکه : محمود طرزى تقریبا

  ۷4ت. سراج االخبار نوشته و به نشر رسانیده اس

لودویک آدمک، رنسانس فرهنگی و رسانه یی معاصر افغانستان » 

را بدون عالمه طرزی، ناممکن می خواند. به مصداق این برداشت، 
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خوانش زمینه ی سیاسی، مدنی و رفاهی افغان ها بدون شاه امان 

 ۷5 «هللا، اگر ناممکن نباشد، ناقص است.

رفت. و مدتى سالگى از مشاغل رسمى کناره گ 6۰طرزی  در سن 

به استراحت ومعالجه و مطالعه پرداخت و سر انجام در اغتشاش 

 محکوم به تبعید از کشور گردید. م۱۹۲۸/ش ۱٣۰۷

 

 جلوس  شاه امان هللا بنمایندگی از مشروطه خواهان : 
 

 
 شاه امان هللا ومحمودطرزی وزیرخارجه

ارزش درمورد مصطفی عمرزی،نویسنده جوان وپرکار افغان 

در جنبش امان هللا  اجتماعی و فرهنگی شهزاده سیاسی،

اعلیحضرت شاه امان هللا در دامان پدر و » مینویسد:،مشروطیت

مادری رشد یافت که به تعبیر کنونی، شخصیت های اول افغانستان 

شمرده می شدند. میراث تاریخی اعلی حضرت امیر عبدالرحمن،    

را ثبات بخشیده  زمینه ی سیاسی اعلی حضرت شهید حبیب هللا خان

بود. پدر شاه امان هللا در زمینه ای که خود مبتکر بسیاری از 

عناصر مدنی، فرهنگی و رسانه یی آن بود، در روشنگری هایی که 
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به راحتی وارد حیات خلوت سلطنت می شدند، به گونه ای باعث 

شده بود)جلب توجه( تا امان هللا از این طریق نیز عضو جنبش 

 مشروطیت شود.

سمیت معارف عصری و عالقه ی مفرط شاه به عمران و فرهنگ، ر

به خصوص کتاب، بدون شک بر روش ها و عالیقی اثر گذشتند که 

بعداً در سلطنت امانی، به جهش عظیم رو به جلو مدنی و رفاهی 

مبدل شدند؛ یعنی زمینه های از قبل فراهم شده، امان افغان را به 

 ...دل کردند.فعال ترین عضو جنبش مشروطیت، مب

سلطنت شاه امان هللا را می توان بزرگ ترین دست آورد جنبش 

مشروطیت افغانستان دانست؛ تحرکی که مایل بود کشور ما به توسعه 

 ی عمرانی، انکشافی و اقتصادی رو آورد.

تعمیم مفاهیم مدرن فرهنگی، رسانه یی و مدنی در مقاطعی که باعث 

ر نمونه های تاریخی در کشور های تغییر و تحول بنیادین شده اند، د

اسالمی، در ترکیه با مصطفی کمال آتاترک، در ایران با رضا خان 

پهلوی، در کشور های آسیای میانه به وسیله ی اتحاد شوروی و در 

سایر نقاط با تسریع خیزش های ناسیونالیستی و سوسیالیستی نیز 

هایی  صورت پذیرفته اند. در نمونه های دیکتاتورشیپ، شخصیت

مانند صدام حسین در عراق و معمرالقذافی در لیبیا، بدون اعالم باور 

های بسیار مقید چپی و راستی، مردم را از مزایای رویکرد رو به 

 جلو دولتی، مستفید کرده اند.

در افغانستان، گرایش های یک شهزاده به رفاه اجتماعی که بعداً در 

ی بودند که مردم کسوت شخص اول مملکت ظاهر شد، موهبت های

ما به آن رسیده اند؛ هرچند زمینه های آن ها حتی در زمانی که 

جمال الدین افغان در دربار شاهان افغانستان، ریفورم می داد، گذشته 

 دارد، اما در سلطنت امانی به مشی اساسی دولت تبدیل می شوند.
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قرار گرفتن جنبش مشروطیت در راس قدرت که با شاه امان هللا 

ل می شد، به تسریع روندی انجامید که پس از سقوط امانی نیز تمثی

تغییر در همه عرصه ها، وقتی آن تاریخ را بازخوانی می کنیم، 

 اساس بسیاری از حرکات مدنی، فرهنگی و رسانه یی کنونی است.

تمثیل خواسته های جنبش ملی مشروطیت افغان ها که از تمام اقوام 

سمبول تاریخی ما مبدل کرده  عضو داشت، سلطنت امانی را به

است. مزیت سلطنت یک عضو فعال جنبش مشروطیت باعث شد، 

طرح های کالن تحول، هرچند بسیاری تطبیق نیافتند، اما به آمالی 

مبدل شوند که در حاکمیت های بعدی، جزو جداناپذیر مشی دولت ها 

 جهت تغییر مثبت، انکشاف و خدمات عامه باشند.

رت شاه امان هللا، تنها منحصر به افغان حضنقش تاریخی اعلی

جسوری نیست که استعمار را تحقیر کرد و به مردم رو آورد. مفاهیم 

مدنی، فرهنگی و رسانه یی تعمیم یافته در سلطنت او، افغانستان را 

از گذشته ای سوا کردند که در باور های عامه ی مردم، خوانش یک 

حاکمیت، فرهنگ و رسانه سویه ی باور ها، باو جود مفاهیم عصری 

که از سلطنت مرحوم امیر شیر علی خان قوام یافتند و در تمام 

حاکمیت های امیر عبدالرحمن خان و حبیب هللا خان، هرچند با 

رعایت بیش از حد دینیات، اما تقویت می یافتند، جامعه را بی 

 موازنه ساخته بود.

فرهنگ و تعمیم ذهنیت های ارزش نقش زنان و دختران افغان، 

سیاست نو، نظام های دیموکراتیک که با شورا حمایت می شوند و 

آن چه از بازخوانی قابل وصف جهش مدنی زمان شاه امان هللا می 

دانیم، ارزش حضور تاریخی او را در مقطعه ای که باید ابراز وجود 

 76 «می کرد، مهم می سازند.
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  :گماشتن مشروطه خواهان  بوظایف  دولتی 

تمام زندانیان سیاسى که به امر و  پس از جلوس خودن هللا،شاه اما

به استثنای داکتر  شده بودند، محبوسهدایت امیر حبیب هللا خان 

از  نجابی ودو برادرش مولوی نجفعلی ومولوی چراغعلیپعبدالغنی 

 زندان آزاد شدند. 

به اتهام سوء  ۱۹۰۹در کهوبرادرانش  خان پنجابی غنیعبدالداکتر

تا قتل امیر ده ها به زندان سپرده شده بودند امیروشهزاقصد علیه 

س از پمشروطه خواهان محبوس مانند. سایر (۱۹۱۹خان) حبیب هللا

 بکار هاى مهم ادارى مقرر گردیدند. ی از زندان یرها

مولوی محمد حسین در وزارت معارف  »بقول مالفیض محمدکاتب

ت نائل آمده، به منصب مدیر و پس از چندی به خطاب رئیس تدریسا

سید قاسم در این وزارت به رتبۀ مستشار بعد از چندی به مدیریت 

جریده امان افغان سرافراز و ممتاز آمده، خدمات شایسته از قوه به 

فعل آورده، محاسن مبطنۀ خود را نسبت به دولت ابراز دادند و 

پادشاه میرخان در هنگام محاربۀ استقالل دولت افغانستان با انگلیس، 

وشش مردانه کرده پس از خاتمه منازعت به حکومت لهوگرد ک

و  ....مأمور شده و از آنجا به حکومت هزارۀ دایزنگی سرافراز آمده

محرر اوراق ]فیض محمد کاتب[ پس از حبس پنج ماه رها گردیده به 

قمری ۱٣4٣همان خدمت و چاکری خود برحال گشت و تا 

ه سربرده، بعد بدون روز خدمت به  تاریخ نگاری ب  شمسی[۱٣۰4]

صدور خطا و خیانت از مالزمت و خوان احسان دولت محروم و به 

[ پرداخته، بعد از 4اجرت به  تحریر تکمیل جلد سوم و این جلد]

خدمت سی و پنج سال گوشه نشین و زاویه گزینخمول گشت و قضیۀ 

مشروطه که اسم آن را اهالی مجلس متعهد نمی دانستند و در خیالی 

متهم شدند نبودند، از جملۀ قضائی است که کتاب جداگانه به  که بدان
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کار دارد که نگار داده شود که چه ستم از قوه به فعل آمده، چه جور 

ها به روی  روز محبوسین آمد. بار چون نگارنده مزدکار و مقید به 

  ۷۷ «اختصار بود، از تشریح آن صرف نظر نمود.

قطغن مقرر شد. میرزمان  تاج محمد خان بلوچ مدیر خارجه والیت

الدین خان دروازى والى کابل و هرات گردید و قاضى عبدالحق 

سلیمانخیل در مکتب حبیبیه معلم مقرر شد. محمد انور خان بسمل 

)با وجوداقدام برادرش محمد اختر خان به ترور شاه( به حکومت 

هاى محلى در شمال افغانستان گماشته شد. کاکا سید احمدلودین به سه 

وظیفه گماشته شد: آمر مکاتب ابتدائیه ، تدریس در غند شاهى و 

استخبارات وزارت حربیه، مولوى محمدحسن قریشى مدیر مکتب 

حبیبیه مقررشد. و مولوى عبدالواسع پسر مولوى عبدالرؤوف مالى 

حضور، بعد ازچندى رئیس انجمن مرکه پشتو ، بعد رئیس محاکمات 

ش  ۱٣۰5شد. گرچه او در سال و عضو اداره تقنین و شورا مقرر 

بر خورد نمود ودرنتیجه مورد غضب شاه واقع گردید هللا با شاه امان 

کله کانى فتوایى هللا و به قندهار رفت . اما در اغتشاش حبیب 

در قندهار صادر نمود. بعد ها چون قندهار هللا بطرفدارى شاه امان 

 کله کانى به تصرف درآمد، او را بجرمهللا از طرف نیروهاى حبیب 

این فتوا بحضور امیر جدید پیش کردند و امیر علت فتوا را از او 

پرسید : با کمال جرئت گفت : چون شما قاطع طریق و غاصب 

ً به قطع ید محکوم شوید. امیر حبیب  سلطنت هستید، باید شرعا

کله کانى( از شنیدن این سخن او بخشم آمد و امر کرد تا با توپ هللا)

  ۷۸ ش(. ۱٣۰۸تکه تکه شد) اعدام گردد و به توپ بسته و

                                                 
 38٠- 37۹صفحه جلد چهارم، بخش سوم،سراج التواریخ، - 77
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، سرکرده غالم بچه گان دربار که مردى دراک و محمد ولى دروازى

هوشیارى بود و به دسته عین الدوله و خاندان شاغاسى بارکزائى و 

هللا علیا حضرت سرورسلطان )سراج الخواتین( مادر شاه امان 

 خان فعالیت و شایستههللاوابسته گى داشت . او در وقایع جلوس امان 

خان به هللاگى کارى از خود نشان داده بود، پس از تاج پوشى امان 

رتبه جنرالى و نشان حسن خدمت نواخته شد. و بعد از آن بحیث 

سفیر فوق العاده سیار افغانستان در رأس هیئتى به اتحاد شوروى و 

دیگر ممالک اروپا از راه تاشکند و مسکو فرستاده شد و با لنین 

یاسى افغانستان را با آن دولت قایم کرد و مالقات نمود و روابط س

 ۱۹۲۱فبرورى  ۲۸نخستین معاهده دوستى با اتحاد شوروى را در 

ش( امضا کرد. بعد ها بحیث وزیر امورخارجه ۱۲۹۹حوت  ۱۰)=

بجاى محمود طرزى و سپس بحیث وزیر حربیه و پسانتر به حیث 

ى بود وکیل سلطنت ایفاى وظیفه نمود. و یکى از عناصر ضد انگلیس

ش( که با محمود سامى یکجا  ۱٣۰۸وتا آخرین روز حیاتش )اواخر

  ۷۹محاکمه شد، بر همین ذهنیت ضد انگلیسى خود پا بر جا بود. 

اما فضل غنى مجددى در کتاب خود )افغانستان در عصر  

اعلیحضرت امان هللا خان( اتهام هایى بر محمدولیخان وارد نموده که 

لیستى و جمهورى خواهى خود با شاه گویا او بخاطر افکار سوسیا

مخالف بود و بنابرین براى بدست آوردن قدرت، بچه سقاو هللا امان 
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خان تقویت میکرده هللا را درهنگام رهزنى و شورش برضد امان 

  است.

 

مقرر « امان افغان» بحیث مدیر جریده نوبنیاد  عبدالهادى خان داوى

وه میسورى گردید و بعد در هیئت هاى سیاسى افغانستان در ک

اشتراک ورزید. سپس بحیث مستشار وزارت خارجه و نخستین 

وزیر مختار افغانى در لندن ، بعد وزیر تجارت و سفیر و به عنوان 

عضو مهمترین هیئت هاى سیاسى افغانستان با نمایندگان کشور هاى 

خان هللاماه در زندان امیر حبیب  ۷مختلف به مذاکره نشست. و مدت 

سال از عمر خود را در زندان محمد هاشم  ۱٣با غل و زنجیر و 

خان گذشتاند. در عهد حکومت شاه محمود خان به حیث رئیس شورا 

و سپس بحیث رئیس سنا منصوب و تا اخیر در آن مقام باقى ماند. 

خان هللا عبدالهادى داوى کسى است که در پاى تکفیر نامه شاه امان 

انى نوشته کله کهللا که از طرف روحانیون ورجال اطراف حبیب 

شده بود و براى امضاء به مامورین ارشددولت امانى پیش گردید و 

آن طومار را بدون هللا تمام وزراء بشمول برادران و کاکا شاه امان 

جزئیات »مالحظه امضاء کردند، داوى بعد از امضاى خود افزود: 

  ۸۰ «مسایل را علما میدانند.

ری به تخلص داوی باری در یکی ازشماره های سراج االخبارشع

 " به نشر رساند که مطلع ان چنین وبد : پریشان"

           سحر گـــهی شنیدم ز بلبل در قفس

 که مردم ازغم ودرد والم،نپرسد کس

 امیرحبیب هللا خان درحاشیه همان شماره  سراج االخبار نوشته بود

 این شعر ازکیست؟ شاعر آن معلوم شود.
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 : عبدالرحمن خان لودین

پسر کاکا سید احمد لودین، همان کسى است « کبریت» متخلص به

بر موتر امیر آتش گشود ولى امیر کشته نشد و ۱۹۱۹که درسرطان 

او دستگیر و با غل و زنجیر زندانى گردیدو پس ازقتل امیر حبیب 

از زندان رها وبحیث رئیس گمرک کابل و بعد عضوهیئت هللا 

د شوروى و بعد سیاسى در سفارت فوق العاده افغانستان در اتحا

عضو مجلس قانون گذارى )قانون اساسى( شد و بحیث سر منشى 

حضور نیز کار نمود و بعد رئیس بلدیه قندهار و رئیس بلدیه کابل 

مقرر گردید و در اخیر از پست هاى دولت کناره گرفت و به قندهار 

کله کانى اورا بزندان افگند ولى نکشت، هللا رفت تا آنکه امیر حبیب 

در عهد حکومت نادرشاه اعدام گردید. اشعار  ۱۹٣۰ال اما در س

انقالبى و آتشین او را مرحوم غبار در تاریخ خود نقل کرده که یک 

خوب اى خران چرید »مصرع آن در رابطه به دربارچنین است: 

 «تاچاقتر شوید! 

سردار عبدالرحمن خان که از جمله مشروطه خواهان اول بود، بعد  

ابتدا ناظر امور معارف و بعد معین وزارت  از رهایى از زندان ،

ش رئیس تنظیمه فراه مقرر گردید که  ۱٣۰۲امور خارجه و درسال 

   ۸۱ بعد از سه سال از آن وظیفه استعفا نمود.

 : سردار عبدالرحمان خان

او پسر سردار عبدالوهاب خان بن سردار میر افضل خان بن سرادار 

ئى بود. سردار عبدالرحمن خان پردلخان بن سردار پاینده خان بارکزا

شمسى متولدشده است. پدرش سردار عبدالوهاب  ۱۲4۹در فراه در 

یکى از هواداران سردار ایوب خان و در هنگام جنگ میوند از 
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سرپرست امور هرات بود و بعد والی طرف سردار ایوب خان مدتی 

از آنکه سردارایوب خان از امیر عبدالرحمن خان درقندهار شکست 

د و مجبور شد یکجابا هوا داران خود که تعداد شان به روایتى خور

به هشتصد تن از بزرگان هرات و فراه و هلمند و قندهارو کابل مي 

 به ایران پناه ببرند، سردار عبدالوهاب خان با پدرخود  ،۸۲رسید 

سردار افضل خان در جام به ایران رفتند. سردار میرافضل خان 

ولی  شکالت سخت  اقتصادی دچارشدوباخرز باقی ماند و با م

 سردار عبدالوهاب خان به تهران رفت.

سردار عبدالرحمن خان و برادرش سران سردار عبدالوهاب خان پ

سردار حبیب خان توفیق یافتند تا در تهران تحصیل کنند و اشخاص 

با دانش و بادرکى بار آیند. بعد از مرگ سردار میر افضل خان ، 

بدلیل انکار از دادن دخترخود به خاندان  سردار عبدالوهاب خان

سلطنتى قاجار، از طرف دولت ایران تحت فشار قرارگرفتند و به 

هند رفتند ومدتى را در سند و درکراچى بسر بردند. در عهد 

خان این خانواده به کابل بازگشتند، پدر شان سردار هللا امیرحبیب 

و پسرانش  عبدالوهاب خان به عنوان امین المکاتب)وزیرمعارف( 

به قوماندانى عده یى از قشون هللا سردار عبدالرحمن و سردار حبیب 

م( که ۱۹۰۹قمرى ) ۱٣۲۷شاهى گماشته شدند. در ماه صفر 

اعضاى مشروطیت اول دستگیر وبرخى اعدام و برخى زندانى 

شدند، این دو برادر نیز بجرم مشروطه خواهى زندانى گردیدند، 

رفقاى مشروطه خواه واقع بودند  زیرا آنها در رأس یک جرگه فرعى

هم به این گروه شامل بود، اما مدتى بعد این هللا که شهزاده امان 

برادران از زندان ارگ نجات یافتند و بقول مهدى فرخ سفیر ایران 

                                                 
 ۲۰۰1لى، دافغانستان دکلتورى ودى تولنه ، جرمنى ، طبع څمیوند، دافغانستان دتاریخ  - 8٢
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درکابل، پس از رهایى سالى چهارصد روپیه براى هردو برادر 

  ۸٣ پرداخته میشد.

در فیسبوک با من دوست  آقای عبدالوهاب)وحید( مقیم امریکا، که

است در مورد جد خود سردارعبدالوهاب خان برایم نوشت که: 

سردارعبدالوهاب بعد از بازگشت به کابل مدتی بحیث مشاور دربار 

امیر حبیب هللا بودند. در خاطرات كاكایم عبدالحكیم وهاب خواندم كه 

شبى  امیر در دربار از خدمات عبدالوهاب خان تعریف مى كنند و 

كاغذى را برایشان مى دهند كه همان عنوان ) امین المكاتب ( یا 

وزیر معارف مى باشد . در زمان شاه مرحوم ظاهر خان سر منشي 

شان جناب مرحوم  كهگداى در یك مقاله مبسوط  شخصیت و 

بیوگرافى  عبدالوهاب خان را در مجله ژوندون به معرفى گرفتند ، 

چاپ شده بود . درین مقاله از  كه عكسى از سردار را در جلد مجله

 ایشان بنام اولین وزیر معارف افغانستان یاد كرده بودند . 

در سركوب مبارزین و جوانان]مشروطه خواه[ دوره امیر حبیب هللا 

خان كه عبدالوهاب خان تقاعد كرده بودند در دربار منحیث سر 

م منشى كار مى كردند . یكى از خاطره ها كه از فامیل  شنیده ا

گرفتارى هاى صورت گرفت كه یكى از پسران عبدالوهاب خان هم 

از جمله دستگیر شدگان بود. شب در دربار خود امیر فرمود : پدر 

امین دربار و پسرش دشمن دربار ؟! و پرسیده بود خود شما جزایش 

را تعیین كنید ! اسم او)سردار عبدالرحمن خان( در جمله اعدام 

 لحظه امیر او را بخشید .شدگان بود ولى در آخرین 

سردار عبدالرحمن در مدت بیکارى در مزارشریف نزد پدرخویش   

سردار عبدالوهاب خان که نایب الحکومه بلخ بود رفت و در آنجا بود 

به قتل رسید و او به کابل آمد وبه حیث اولین وزیر هللا تا امیر حبیب 

                                                 
 ۲4۸ش، ص  137۰مهدى فرخ، کرسى نشینان کابل، محمد آصف فکرت، مشهد  - 83



 108 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

سفیر  معارف در کابینه امانى انتصاب شد. ولى بزودى به عنوان

 افغانستان به دهلى جدید گماشته شد. 

سردار عبدالرحمن خان در جریان جنگ استقالل در دهلى جدید به 

عنوان سفیر افغانستان شناخته میشد، چون انگلیسها چاره ختم جنگ 

را در مذاکره دیدند، پس سفیر افغانستان را با خانواده اش از دهلى 

متارکه جنگ را با او در تحت الحفظ به پیشاور آوردند و موضوع 

میان گذاشتند و سپس شرایط متارکه را )که اردوى افغانى مى باید 

بیست میل از نقاط اشغالى خود به عقب بروند تا مذاکرات صلح آغاز 

شود( بوسیله او بکابل فرستادند. در حالى که خانواده اش در گرو 

شد پیمود و  انگلیس ها باقى ماند، او بوسیله اسپ فاصله پیشاورآمد و

موضوع متارکه را آبرومندانه تأمین نمود. بعد از حصول استقالل او 

خان هللا بحیث مستشار در وزارت خارجه و برادرش سردارحبیب 

 بحیث وزیر معارف درنخستین کابینه دولت امانى مقرر گردیدند. 

در کتاب "دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر عبدالوهاب خان 

طالب مهمی در بارۀ چگونگی پیشنهاد متارکه امین المکاتیب"، م

جنگ از سوی انگلیس بازتاب یافته که متن آنرا به دلیل اهمیت آن 

  :اکنون بار دیگر آنرا تقدیم میدارم

عبدالرحمن خان در بدو سلطنت امیر »نویسنده کتاب فوق می نگارد: 

به حیث ناظر معارف به وزارت   شمسی( ۱۲۹۸امان هللا خان) 

ملکت مقرر شدند، اما بنابر ایجاب سیاست از وظیفه بعهده معارف م

سفارت روانه هند برطانوی گردیدند که این ایام پیشتر از اعالن 

ً آمادگی جهاد با انگلیس بود.... منظور  استقالل افغانستان و لزوما

سفارت هم مذاکرات و تماس دپلماسی با برطانیه بوده است، چنانچه 

و سوقیات کابل  ۱۹۱۹فغانستان در فروری بمجرد اعالن استقالل ا

در اپریل سال مذکور به استقامت سرحدات هند با آنکه هنوز اعالن 

حرب نشده بود، سفرای دولتین در دهلی سردارعبدالرحمن خان و در 
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کابل حافظ سیف هللا خان مقیم بودند. وقتیکه جنگ در محاذ خیبر 

الن گردید، دولت شروع شد و بعد از آن قطع مناسبات دولتین اع

انگلیس از دهلی سفیر افغانستان سردار عبدالرحمن خان را با عائله 

اش تحت الحفظ در پایگاه نظامی خود که در "دکه" اشغال کرده 

بودند، آورد و پیش رفتن نگذاشت. از جانبی هم دولت انگلیس تمام 

اوراق و اشیای سفارت افغانستان را در دهلی و همچنین اوراق و 

د نمایندگی افغانستان در پشاور را ضبط کرد. چون دولت اسنا

انگلیس در طی جنگ محاذات متعدد در سراسر خطوط سرحد با 

افغانستان خطر جنگ را احساس و عواقب نامطلوب آنرا در مورد 

هندوستان درک نمود، ناچار مایل به صلح و تصدیق استقالل 

نان خود در دکه با افغانستان گردید و راه مذاکره را توسط قوماندا

  ».سفیر نظربند افغانستان سردارعبدالرحمن خان باز کرد

انگلیسها در دکه با سردار موصوف به » نویسنده کتاب عالوه میکند:

مذاکره پرداختند و او را حامل پیامی ساختند تا به کابل رفته و با شاه 

امان هللا خان درباره صحبت نماید. سردارعبدالرحمن خان بغرض 

طالع مذاکرات و تمایالت انگلیسها راجع به صلح روانه کابل شد و ا

]انگلیسها[ غالم احمد خان پسر شانرا در پایگاه عسکری دکه تحت 

حفاظت نگهداشتند... سردار خسته و افسرده بسالمت وارد کابل 

گردید و با امیر امان هللا خان که او هم بشدت از جانب سردار 

ذاکرات شان نا آرام و در انتظار بود، عبدالرحمن خان و جریان م

درتماس شد. امیر امان هللا خان از مساعی صادقانه و وطن خواهانه 

سردارعبدالرحمن خان اظهار خوشی و تشکر نموده، بعد از تعاطی 

افکار بقبول متارکه انگلیس با شرایط تصدیق استقالل، هدف حکومت 

ت فرمود. سردار افغانستان را برای عبدالرحمن خان حالی و رخص

عبدالرحمن خان واپس در دکه نزد انگلیسها آمده موافقت امیر را به 

اعالن شد و سردار  ۱۹۱۹آنها ابالغ و متارکه بتاریخ سوم جون 
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عبدالرحمن خان با پسر و همراهان خود پس از هفده روز در دکه 

.«بکابل برگشت
 ۸4

  

یت بود که به عضوهللا بردارسردار عبدالرحمن، سردار حبیب 

شوراى ملى در آمد و در همان شغل از جهان چشم پوشید.اما سردار 

عبدالرحمن خان بعد بحیث رئیس تنظیمه فراه و چخانسور مقرر شد 

و سه سال در آنجا باکمال تدبیر ومردمدارى وظایفش را انجام داد و 

 ۱٣۰۸-۱٣۰6بعد از سه سال از آن وظیفه استعفا داد. دراواخر سال 

مد و در اغتشاش خانمانسوز سقاوى خانه و دار ش، اوبه کابل آ

وندارش در بوستانسراى کابل ازطرف سقاویها به غارت رفت و 

خودش براى مدتى زندانى گردید. پس از سقوط سقاوى سردار 

عبدالرحمن خان دوباره به فراه رفت و تا آخر عمر خود در فراه 

لى را هم درکابل باقى ماند و با آنکه نادرخان به او پیشنهاد کار و شغ

نمود، اما او از آمدن بکابل خود دارى کرد. مرحوم حبیبى فوت 

( و مرحوم پاینده ۱۹٣4ش= ۱٣۱٣سردار عبدالرحمن خان را در )

 سال در فراه قید کرده اند. 64محمدزهیر عمر او را در هنگام فوت 

۸5  

زهیر میگوید که سردار عبدالرحمن خان زبان انگلیسى و اردو را 

اعلى میدانست و در زبان فارسى شاعرى شیوابیان و نویسنده بدرجه 

با ذوقى بود.داراى آثار علمى و ترجمه ودیوان اشعارى نیزبوده است 

که حین غارت منزل شان نابود شده اند. چند بیت از رباعیات وى 

 اینست : 

 یک چند که زیر خاک شــد منزل ما       

 بینى که چه کوزه ها کنند از گل ما
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 ن برلب هر دلبرى رسد آن کوزه       چو

 بــیرون شـود آرزو همه از دل ما

 ٭ ٭ ٭

 غـنچه زدهان تنگ خوبان رسته است      

 ســرو ازقد دلجوى جوانان رسته است

 نسرین که از و زینت هـر بستان است         

 ازعارض خوب ماهرویان رسته است

 ٭ ٭ ٭

 گفته است : این بند از مخمسیست که برغزل ولى طواف 

 چون شداز نگهت گل صبح چمن عنبرخیز     

 وزنسیم سحـرى گشت درختان گـل ریز

 بلبالن بانگ برآورد که هى هى  بگریز!     

 مــوج گل از سر دیــوار چمن  شد لبریز

 کشتى باده بــیارید که گل طـــوفان  کرد

سردار احمد رحمانى، پسر همین سردار عبدالرحمن خان بود که 

تى براى تحصیل به اتحاد شوروى رفت و نخستین کس بعداز مد

استقالل است که خانمى از شورویها گرفت و چندى در سفارت 

افغانستان در مسکو بحیث دیپلومات کارکرد و حتى بطور مخفى و 

بدون اطالع سفیر افغانستان، سردار محمد هاشم خان در بین الملل 

شبهه سردار هاشم خان از سوم در شهر باکو اشتراک ورزید. بدون 

ایده هاى چپى او و دیگر رفقاى همعقیده اش مثل عبدالرحمان خان 

   ۸6 لودین و فقیر محمدخان پیلوت سفارت افغانى در مسکو مطلع بود.

 ۱٣۰۸احمد رحمانى از جوانان تندرو عصر امانى بود که در سال 

تاد و شمسى به اتهام مخالفت با سیاست حکومت نادرشاه به زندان اف
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محکوم به اعدام شد ولى بگفته دکتر حسین بهروز او با گفتن این 

 رباعى حکیم عمرخیام به نادرشاه : 

 نا کـرده گناه درجهــان کیــست بگـــو؟

 وانکس که گنه نکرد چون زیست بگو؟

 من بــد کنم و تــو بــد مکــافــات دهى،

 پـس فـرق میان من و تو چـیست بگو؟

 

 ۱٣۲5یافت و به حبس عمرى محکوم گردید وتا از اعدام نجات 

شمسى یعنى تا پایان حکومت هاشم خان در زندان ماند. بدین حساب 

شمسى در عهد  ۱٣۲5سال در زندان بسربرد. نامبرده در  ۱۷مدت 

حکومت شاه محمود خان از زندان رهائى یافت و بزودى در کابل 

  ۸۷ درگذشت.

ین رباعى خیام بنابر بقول رحمت رحمانى برادرزاده اش، هم 

روانش شاد و یادش وصیتش در لوحه قبر وى حک شده است. 

  گرامى باد !

، دختر احمدرحمانى از پیشگامان نهضت نسوان کشور ماگه رحمانى

بشمار میرود و نخستین زن افغانست که در عهد حکومت شاه محمود 

خان برقع از رخ بر افگند و با صورت برهنه به دانشگاه رفت، و 

بجرم اینکار از رفتن به دانشگاه منع شد و مدت یک سال محکوم به 

را نوشت و « پرده نشینان سخنگو»خانه نشینى گردید. اوکتاب 

براى بار دوم در ۱٣۷۸خورشیدى به نشر سپردو در  ۱٣۲۸درسال 

پیشاورپاکستان به چاپ رسانید. ماگه رحمانى در لندن زندگى میکند. 

صحبت مینماید وخط زیبا و انشاء درست او زبان فارسى را بدرستى 

و بدون غلطى دارد ومن نمونه خط و نوشته او را نزد پسر عمویش 
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رحمت رحمانى در سویدن دیده ام. منزل ماگه رحمانى همواره محل 

 تبادل نظر و جلسات گروه داکتر محمودى بوده است. 

 

 چخانسورنخستین مشروطه خواه از شیرعلیخان بارکزائی 

مبارزات روشنفکران مشروطه  خیدرتار ییبارکزا خانیلرعینام ش

ا وشناحته شده است.  آشن ینامستم،یاول قرن ب مهیخواه افغانستان درن

او  ییابتدا یوآموزش ها  یکه دوران جوان نستیا میدانیاما انچه نم

به چخانسوررفته نوده فراه  هیاز قر یشده و چه زمان یدر کجا سپر

 دررفته وچخانسور به کابل  از  یزمان ده و چهشساکن ودر آنجا 

 است؟ شامل شده حلقه  مشروطه خواهان

برطبق خاطرات ونوده فراه بود  هیاصلن از قر یبارکزائ خانیرعلیش

عبدالرحمن خان  با اقوام خود  ریعهد ام لیدر اوا یپسر بزرگش بار

از سردار  یریانتقامگ یبرالشکری را همراهی میکردکه از فراه 

نوده را  هیقر انییاز بارکزا یکی]که چخانسوریخان  میابراه

سازمان [انداخته بود تا تکه وپاره کنندوبخورندسگان درنده خود نزد

 یخان  وادامه جنگ ها میاز محاصره قلعه ابراه وپسیافته بود 

از طرف سردار  یباالخره  موضوع با بجا آوردن شروط یحصار

ز فراه زیرتسلط امیر این زمانی بوده که هنو) دیبه صلح انجام

او به مدتی بعد ازاین حادثه  ظاهراً .(عبدالرحمن خان قرارنگرفته بود

و درعهد امیر حبیب هللا خان در گروه مشروطه خوهان  هکابل رفت

بنام شیرعلیخان ه است،زیرا در منابع تاریخی اول شامل گردید

تعدادی از  ۱۹۰۹.  درسالشهرت داشته است بارکزائی چخانسوری

ای مشروطیت اول از سوی میرزا محمدحسین مستوفی الممالک اعض

به اتهام  قتل امیر حبیب هللا دستگیر شدند برخی دفعتاْ اعدام وبقیه 

زندانی گردیدند وشیرعلیخان بارکزی  بروایتی مدت  ده سال را در 
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زندان ارگ کابل درغل وزنجیر گذشتاند وپس از روی کار آمدن شاه 

یر زندانیان سیاسی رها گردید وبه حیث سرشته امان هللا همراه باسا

دار )مستوفى( در چخانسور)نیمروز( مقرر گردید . وی  روستاى 

شیرآباد را در منطقه مینو در چخانسورآباد کرد و از رودهیلمند 

جوی بزرگی کشید وزمینهای المزروع کهن ریگ را تا داکو  

ً درمنطقه سرگنگ اصل چخانسور نی ز زمین  مزروع ساخت.عالوتا

خریده بود وقریه سرکنگ را آباد نمود. اوتا اخیر عمردرچخانسور  

خورشیدی  ۱٣۲5درسال زندگی وخدمت کرد وسرانجام  

درگذشت و درجوار زیارت امیران صاحب دفن  شیرابادچخانسوردر

 گشت.

درلوحه سنگ مرمرین مقبره 

 شیرعلی خان باکزائی چنین

بسم هللا :»نوشته شده است

م.قالوانا هلل وانا الیه الرحمن رحی

 راجععون.

آرامگاه مرحوم شیرعلیخان 

از سالله آزادگان ،بارکزهی

سرزمین نیمروز ازجمله 

مشروطه خواهان وهمرزمان 

محصل  روشنفکر جوان و

استقالل وطن  امیرامان هللا خان 

مدت چهارده سال را  بود.

بخاطر ازادی خواهی در زندان 

امیر حبیب هللا خان سپری کرد 

ولی نظر به  تعین شد مسکو بعد از رهائی ازمحبس بعد سفیرو

تقاضای مردم شریف والیت فراه ونیمروز بعد سرشته دارتعین شد 
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وتا آخرین لحاظات زندگی درخدمت هموطنان قرارداشت. درسال 

سالگی جهان هستی را وداع  ۸۰هجری شمسی به عمر ۱٣۲۵

 «گفت.

سالگی گفته  ۸۰ن شمسی درس  ۱٣۲۵دراین لوحه قبرسال فوت او

شده است. که با یک حساب سرانگشتی معلوم میگردد که تولد شان  

ها دراین سنگ قبر که  سال  شمسی میباشد. ۱۲۴۵مصادف با سال 

سال وانمودشده  که ممکن است ۱4بعد نوشته شده،مدت زندانی اش 

اشتباه شده باشد،درحالی که نخستین دستگیری مشروطه خواهان 

صورت گرفته وشرح  ۱۹۰۹ب هللا خان در زمستان درعهد امیر حبی

مفصل آن را فیض محمدکاتب، نویسنده سراج التواریخ،در بخش سوم 

از جلد چهارم خود  داده است. با قتل امیرحبیب هللا خان در بیستم 

همان ماه  تمام ۲۸و روی کارآمدن امان هللا خان در  ۱۹۱۹فبروری 

شیرعلی خان بارکزائی  نیز ازاد زندانیان سیاسی ازادشدند وطبعاً که 

ً ده سال میشود. او در سال   ۱۲۹۸گردیده که مدت زندانش مجموعا

از شیرعلی خان  .به وظیفه سرشته داری درچانسورگماشته شد 

بارکزائی فرزندانی بنامهای حاجی مهرعلیخان وحاجی امان هللا  

 ودشیرزاد وانورخان وعبدالعزیزخان از یک خانم بلوچ نُهتانی و

که دخترانش یکی به نکاح کرنیل به ثمر رسیدند دخترباقی

محمدعمرخان بارکزائی، خان قلعه فتح در آورده شد ودیگری به 

نکاح عبدهللا خان تیوسکی پدرانجنیر عبدالحکیم فراهی در آورده 

مقاله  ٣۰)برای اطالع بیشتز از فرزندان شیرعلیخان به کتاب شد.

 افغانستان ازاین قلم رجوع شود(. درباره شاه امان هللا واستقالل

 

 میرزا محمد مهدى خان چنداولى

جوانان افغان »یکى دیگر از مشروطه خواهان پر شور و به گروه 

منسوب بود. او عالوه بر زبان درى ، زبانهاى عربى و ترکى را « 
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هم میدانست. وى در دوره امانى برتبه غند مشرى، مدتى بحیث مدیر 

ه کار کرد و سپس بر اثر درایت و لوژیستیک وزارت حربی

شایستگى و توانایى قلم خویش از کارمندان ورزیده و مقرب در بار 

بشمار میرفت. پس از سقوط رژیم امانى، به مخالفت با هللا شاه امان 

کله کانى و سپس به مخالفت با رژیم نادرشاه هللا رژیم حبیب 

صوب پرداخت.)گرچه نادر خان او را به عضویت مجلس سنا نیز من

فارت کرده بود( اما چندى بعد وى را، به اتهام قتل سه نفرکارمند س

انگلیس درکابل که توسط محمدعظیم یکى از هواخواهان پر شور 

خان صورت گرفته بود، دستگیر و همراه با چهار نفر دیگر هللا امان 

اعدام نمود. میرزا محمد مهدى خان چنداولى همان مردى بودکه 

وقتى دید محمد ولیخان وکیل مقام سلطنت را قبل از خودش بدارمى 

ول مرا بدار بزنید تامرگ چنین مردى را آویزند، فریادکشیدکه: ا

  ۸۸ «.بچشم خود نبینم!

و محمد یونس مهدى زاده فرزندان فداکار و وطن محمد آصف آهنگ 

دوست همین مشروطه خواه است که با وجود اختناق و تحریم رسمى 

از تحصیل در مدارس کابل، بر اثر استعداد ذاتى وسعى و تالش و 

فرهنگى  -خصیت هاى سیاسى کوشش شخصى، خود را تا سطح ش

مطرح در جامعه روشنفکر افغانستان باال کشیدند. محمد یونس مهدى 

از طرف  ۱٣5۷زاده ، متأسفانه در حادثه چنداول در سرطان 

سرکوبگران رژیم تره کى نابود شد. اما برادر دیگرش محمدآصف 

آهنگ خوشبختانه از آن حادثه شوم جان سالم بدر برد. آقاى آهنگ از 

برهبرى میر غالم محمد غبار « جمعیت وطن »عضاى برجسته ا

 در جنبش مشروطیت سوم سهم و نقش عمده بازى کرده است . وبود. 
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 بشیراحمد ابوی:

از خانواده ابوی و بشیراحمدابوی از جوانان فعال مشروطیت دوم 

در وزارت خارجه بود وهمکارش شاگردان محمودطرزی جمله واز 

 .ث قونسل افغانی در کراچی وظیفه داشتبحیش  ۱٣۰۰درسال که 

۸۹  

 

)کسى که عریضه مشروطه خواهان اول را  غالم محمد مصور

به جالل آباد برد و به امیر پیش نمود ودوسال زندانى شد(  ۱۹۰۹در

غرض تحصیل به آلمان فرستاده شد و دربازگشت مدیر مکتب 

رسامى مقرر گردید و به پروفسور غالم محمد میمنه گى شهرت 

به « ستور»بنابر خدمات صادقانه اش نشان  ۱۹۲۸یافت.در سال 

وى اعطاءگردید.او استاد مسلم وبى رقیب هنر نقاشى در افغانستان 

ش ۱۲5۲بود. پروفیسر غالم محمد پسر عبدالباقى میمنه گى درسال 

در شهر میمنه تولد یافته بود. پدرش به جرم هوادارى از سردار 

لرحمن خان به کابل آورده شده و اعدام اسحاق خان درعهد امیر عبدا

گردیده بود، امالکش ضبط و خانواده اش تحت نظارت در کابل 

بسرمى بردند و باجیره ایکه از دولت دریافت میکرد، حیات بسر مى 

بردند. غالم محمد میمنه گى نقاشى را از استاد محمد اعظم ابکم، 

نقاش در زمره  نقاش دربار امیر عبدالرحمن خان و میر حسام الدین

خان در هللا غالم بچه هاى دربار آموخت و سپس در عهدامیر حبیب ا

جمعیت سرى ملى شامل شد. پروفیسر غالم محمد به سبک غربى 

   ۹۰ شمسى در گذشت. ۱٣۱4سالگى در 6۲نقاشى میکرد و به عمر 

                                                 
  (1۶1صجنبش مشروطیت،)حبیبی، - 8۹

 
   6۸دوره امانى ، ص دکتور اسدهللا حبیب، - ۹٠
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غور بندى یکى دیگر از مشروطه خواهان دوم و  شجاع الدوله خان

خان بود که بعد از قتل امیر حبیب هللا ه امان وابسته به گروه شهزاد

خان، به فعالیت پرداخت و ظاهراً براى تبلیغ امارت هللا 

خان، در جالل آباد از مردم بیعت گرفت و باطناّ براى هللاسردارنصر

نقشه اصلى جوانان افغان بکابل آمد و در واقعه جلوس شهزاده امان 

بازى کرد. و  خان و از بین بردن مخالفین سیاسى اش نقش فعالهللا 

، هللاچون یکى از مخالفان سر سخت مشروطه خواهان و شاه امان 

میرزا محمدحسین مستوفى الممالک بود، شکى نیست که مستوفى 

الممالک از نخستین کشته شدگان رژیم امانى باشد. بهر حال شجاع 

، بحیث وزیر امنیه )داخله( هللالدوله خان پس از جلوس شاه امان 

 ۲۰س هیئت تنظیمه به هرات مقرر گردید)مقرر شدو سپس در را

شمسى سفیر افغانستان  ۱٣۰۷تا  ۱٣۰٣ش( و از حوت ۱٣۰۰جدى 

شمسى از آنجا بر طرف و در برلین  ۱٣۰۸در لندن بود و بعد از 

  ۹۱ ش وفات یافت. ۱٣۲4مقیم گشت وهم در آنجا در سال 

از جوانان رادیکال و تندرو مشروطیت دوم یکى هم غالم محى الدین 

پغمان  ۱۹۲۸رتى بودکه مردى نقاد و نترسى بودو در لویه جرگه آ

» انتقاد کرد وگفت:هللا بحیث نماینده انتخابى کابل بر شاه امان 

اعلحضرتا! مادامى که این وزراى مشهوربالفساد شما تا پاى محاکمه 

 «و دار برده نشده اند، هیچگونه اصالحى در مملکت ممکن نیست.

۹۲  

ً با وزیران و کارمندان  این جوان وطن پرست و  داناو توانا، علنا

فاسد دولت مى آویخت و عنصر مخالف رشوه خواران و انگلیس 

مشربان بود. او بعد از سقوط دولت امانى مجبور به ترک وطن شد 

                                                 
   6۸دوره امانى ، ص  - ۹۱
  ۸13، ص 1غبار ، ج  - ۹٢
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ش در پیشاور مورد سوء قصد یک قاتل نامعلوم  ۱٣۰۹و درحدود 

 قرار گرفت و جان داد. 

 

 ،  غالم نبى خان چرخى

چرخى پسران نبی خان وغالم حیالنی خان ومحمدصدیق خان غالم 

سپهساالر غالم حیدرخان چرخى از شخصیت هاى موثر و قابل ذکر 

نیز از هللا و شاه امان  اند دیگر نهضت مشروطیت  دوم، بوده

تفویض مقامات وزارت و سفارت به پسران چرخى دریغ نورزید. 

تقالل بود و مدتى غالم نبى خان چرخى از اشتراک کنندگان نبرد اس

وزیر مختار افغانى در مسکوبود و بعداّ معاون وزیر خارجه شد. در 

در هنگام شورش خوست او فرماندهى نیروهاى دولتى  ۱۹۲4سال 

را درلوگر به عهده داشت. بعد بحکومت پکتیا تعیین گردید. او 

بواسطه نفوذ قومى و نام پدرش و براساس لیاقت شخصى 

 موفق بود.  درماموریتش در جنوبى

به وزیر مختارى پاریس منصوب گردید و  ۱۹۲6غالم نبى خان در 

غالم  به حیث سفیر افغانستان در مسکو گماشته شد. ۱۹۲۸در سال 

نبى خان چرخى همان کسى است که بعد از سقوط کابل بدست بچه 

سقاو با نیرویهاى مختلط افغانى و شوروى زیر قوماندنى جنرال 

ارد افغانستان گردید و مزار شریف را از دست پریماکوف از شمال و

نیروهاى سقاوى گرفت و تا سمنگان پیشروى نمود، مگر وقتى 

خان از افغانستان خارج گردیده ، او هم دست از هللا خبرشد که امان ا

مبارزه برضد سقاویها گرفت وبا نیروهاى شوروى افغانستان راترک 

  ۹٣ و به ترکیه رفت. گفت

                                                 
 573، ص1فرهنگ ، ج  - ۹3
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قات با محمود طرزى وسیدقاسم خان و دیگر در ترکیه بعد از مال

مشروطه خواهان با قیمانده درخارج، براى ادامه مبارزه در داخل 

وارد کشور شد. پس از ورود بکابل غالم نبى خان زیر مراقبت جدى 

دولت نادرشاه قرار داشت و اشخاصى از همکاران دوره امانى مانند 

االر)ماهیار( بحیث خان نایب سهللامحمد صفر خان نورستانى و عبدا

 رفقاى جانى جانى دقیقه اى او را تنها نمى گذاشتند. 

از این ببعد داستان غم انگیز اعدام غالم نبى خان را مرحوم غبار 

باالخره در یکى از روزهاى ماه عقرب »چنین تصویر میکند: 

عقرب( هنگام نماز دیگر سریاور حربى شاه )جنرال  ۱6ش ) ۱٣۱۱

با موتر مخصوص سلطنتى پشت دروازه سیدشریف خان کنرى( 

غالم نبى خان چرخى )واقع در عقب شاه دوشمشیره در محل 

» دارالمعلمین عالى کابل( رسید وفرمایش شاه را ابالغ کردکه:

اعلیحضرت بشما سالم میرسانند میفرمایندکه امروز هوا خوب است 

ویم و اگر میل داشته باشید من منتظرم بیائید که یکجا به هواخورى بر

  ۹4 «اگر میل نداشته باشید خیر.

غالم نبى خان با برادرخود غالم جیالنى خان)سابق جنرال و سفیر( 

و بنى اعمام خود : جانبازخان نایب ساالر) آنکه درجنگ شاه مزار 

لوگر بمقابل بچه سقاو از حیات محمد نادر خان دفاع کرده بود( و 

رد. شاه جنرال شیر محمدخان بجانب قصر دلگشا حرکت ک

قبال ّترتیبات گرفته بود. برون قصر دلگشا یکقطعه عسکرگارد صف 

 کشیده وشاه در سالون دلگشامنتظر نشسته بود. 

همینکه غالم نبى خان از موتر فرود آمدبه او گفته شد که شاه اینک 

فرود مى آید. غالم نبى خان و همراهانش پیشروى صف گاردمنتظر 

ینه آورده شدو در همین لحظه شاه بایستادند. موتر شاه نزدیک ز
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ظاهرشدو از زینه فرود آمد. بین غالم نبى خان و شاه موتر حایل 

گردید. شاه در پهلوى موتر بایستاد و غالم نبى خان و همراهانش 

رسم تعظیم بجا آوردند. شاه بدون آنکه جواب سالم بدهد روى بجانب 

فغانستان بشما خوب غالم نبى خان! ا:» غالم نبى خان کرده و گفت 

افغانستان مى » مرد جواب داد:« چه بد کرده که شما خیانت میکنید؟

نادرشاه بعد از استماع جواب غالم « .... شناسد که خاین کیست ؟

نبى خان به گارد محافظ امرنمودکه بزنید ! سپاهیان گارد پیش آمده 

او این مرد رابر روى خاک انداختند، در حالى که برادر و بنى اعمام 

در زیر سایه سرنیزه گاردشاهى ایستاده و این منظر فجیع را تماشا 

میکردند، غالم نبى خان به عجله دستمال خودش را از جیب کشیده 

در دهن فرو برد تا درزیر ضربات تفنگ دشمن صداى نالش او از 

دهن برنیاید. گاردشاهى با قنداق تفنگ شروع بزدن کردند، نادرشاه 

ا میکرد، اما میلرزید. ناگهان فریاد کرد که بزنید تا ایستاده بودو تماش

بمیرد. سیدشریف خان یاورپیش شد وبه سپاهیان امرکردکه با میله 

هاى تفنگ بزنید! اینست که میله هاى فوالدین تفنگ عموداّ برپشت و 

پهلوى مرد فرو رفت و اسخوانى سالم در بدن او باقى نماند. این 

م نمود. شاه امر کرد که مرده غالم نبى قصابى هژده دقیقه تمام دوا

خان را نزد خانواده اش منتقل سازند. نادرشاه خود به موتر سوارشد 

وراه تفرج بگرامى در پیش گرفت .مرده غالم نبى خان را بسراى او 

داخل کردند، غریو از مرد وزن برخاست و محله اندرابى در 

نبى خان از خاموشى مرگبارى فرورفت. در حالى که خانه غالم 

طرف سپاهیان احاطه شده و حرم اوجزء محبوسات دولتى بشمار 

میرفت . غالم جیالنى خان و جانبازخان و شیر محمدخان داخل 

  ۹5 «زندان ارگ شده بودند....
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این شدت عمل حکومت سبب گردید تا سردار محمدعزیزبرادر نادر 

م نبى خان شاه را در برلین ترور کنند و یکسال بعداز کشته شدن غال

ش( جوانى بنام ۱٣۱۲)سنبله  ۱۹٣٣سپتامبر سال  ۷چرخى، در

محمدعظیم داخل سفارت انگلیس درکابل گردید و سه نفر کارمند آن 

سفارت را بقتل رسانید. بعد از این حادثه نادرشاه به اعدام برخى از 

خان پرداخت و منجمله جنرال غالم جیالنى هللا هواداران شاه امان 

نرال شیرمحمدخان چرخى با پسران نوجوان غالم خان چرخى و ج

جیالنى) غالم ربانى و غالم مصطفى( و عبداللطیف خان پسر 

عبدالعزیز خان چرخى بدار آویخته شدند. جانباز خان نایب ساالر 

چرخى با پسرک چهارده ساله اش )یحى چرخى( در زندان جان 

 دادند. بدینصورت بازى با خاندان چرخى بپایان رسید. 

این قساوت بدون انتقام باقى نماند، یک سال بعد از قتل غالم نبى 

 ۸خان ، درست در روز سالگرد مرگ غالم نبى خان ،در تاریخ 

رفت تا براى  دلگشا درکابل نادرشاه به صحن قصر ۱۹٣٣نومبر 

طالبى که شهادتنامه هاى شان را دریافت میکردند، انعام بدهد، 

ان میگذشت ، عبدالخالق پسر مستخدم هنگامى که شاه از برابر شاگرد

غالم نبى خان با تفنگچه اى که به منظور ترورشاه باخود گرفته بود 

برروى شاه سه مرمى آتش کرد و چند لحظه بعد نادرشاه دیگر زنده 

نبود.هرچند عبدالخالق بعد ها با شکنجه اعدام گردید، اما انتقام ولى 

 ساله اش  ۱۹ه پسر نعمت خود را از شاه گرفت و بجاى نادرشا

  .محمدظاهر، شاه افغانستان اعالن شد

آخرین  غالم صدیق خان چرخىبرادر دیگرغالم نبى خان چرخى، 

وزیرخارجه عهد امانى و داماد محمودطرزى بودکه بعد از تبعید 

مدتها در آلمان بسر برد و باالخره بعد از ختم جنگ جهانى دوم از 
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تذکره تابیعت افغانى گرفت و ،   ۹6نواز خان وزیر مختارافغانىهللا

 بکابل آمد و بدون آنکه کارى کرده باشد از دنیا درگذشت. 

 

 ،سردار عبدالحسین عزیز

یکى از مشروطه خواهان آگاه و بادرایت عهد امانى به حساب مى  

سردار عبدالحسن عزیز از خاندان سردار سلطان احمدخان  .آید

رش سردار عبدالعزیز پد .سرکار، داماد امیر دوست محمد خان بود

نخستین سفیر افغانستان بدربار تهران بود و خودش در تهران متولد 

شده و در آنجا درس خوانده و شخص با سواد و مدبرى بار آمده بود. 

او از همکاران داوى و رفقاى میر سید قاسم خان بود. و در جنبش 

مشروطیت اول و دوم شامل و همواره سر حلقه مشروطه خواهان 

د. پدر سردار عبدالحسین خان عزیز، سردار عبدالعزیز پسر بو

هللا جان بن سردارسلطان احمدخان بود. سردار عبدهللا سردار عبد

جان در جنگ میوند در رکاب سردار ایوب خان با انگلیس ها رزمید 

و بعد از شکست انگلیسها در جنگ دیگری از طرف هواداران 

  ۹۷ ته شد.درگرشک کش۱۸۸۰امیرعبدالرحمن خان در اگست 

 

پسر سردار عبدالحسین عزیز،نیز از شخصیت هاى  عبدالحى عزیز

سیاسى این خانواده بود. او شخص تحصیل یافته و با دانش و از 

جمله آزادى طلبان پرشور مشروطیت سوم بود و در جمعیت وطن 

در  .با غبار و همرزمانش در یک حلقه سیاسى فعالیت میکرد

بار و محمودى و داکتر فاروق شمسى با غ ۱٣٣۱مظاهرات سال 

اعتمادى و عده دیگر زندانى گردید. و یک سال بعداز زندان رها شد 

و چندى بعد بحیث مشاور در وزارت معادن و صنایع مقرر گردید. 
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هنگامى که سردار محمد داود صدراعظم افغانستان به  ۱۹5۷در 

ً سفر نمود، وى در این سفر صدراعظم را همراهى  پاکستان رسما

پس ازآن در پست هاى ریاست هوائى ملکى و معینت وزارت  .کرد

 ۱۹64م وزیر پالن مقررگردید و درسال  ۱۹6٣پالن و درسال 

  ۹۸ .سالگى پدرود حیات گفت 4۹بنابر عارضه قلبى به عمر
 

 )برادرمهترسید عبدهللا سابق مدیرعمومی سیاسی( داماد سیدقاسم خان

وم بود و در وزارت محمود طرزى، از اعضاى مهم مشروطیت د

خارجه در زیر دست محمود طرزى کار میکرد و مدتى مستشار 

سفارت افغانى در مسکو بود و بعد جنرال قونسل افغانستان در بمبئى 

 .۹۹ .بودهللا و در سفر اروپا از همراهان شاه امان 

این سیدقاسم خان بقول پوهاندداکتر سید خلیل هللا هاشمیان از سادات 

 ز میر سید قاسم خان پدر سید مسعود پوهنیار وبرادرکنربود و  غیر ا

میرهاشم خان وزیر مالیه عهد امانی است که به اتهام قتل نادرخان 

توسط عبدالخالق زندانى و محکوم بمرگ و تاپاى دار برده شد، اما 

بر اثر وساطت سردار فیض محمد زکریا وزیر خارجه از اعدام 

 دى درزندان باقى ماند. نجات یافت وبه حبس دوام سالهاى زیا

 

در مشروطیت اول و دوم برخى از شاعران پرشور به جنبش 

مشروطیت دلبستگى داشتند و اشعارى آبدارى بر ضد استبداد فیودالى 

نظام سروده اند که در عین حال بیانگر عشق و محبت شان به 

 استقالل کشوراست .

 غبار از مشروطه خواهان جوان میگفت : 

 یل به پستى نکندهمت عالى من م
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 گرد گــردیدم و برطرف ثریا رفتم

 

 در شعریکه مرحوم غبار ازجلوه نقل کرده چنین آمده است : 

 تاکى از جور و ستم شکوه وفریاد کنیم

 فکر برهــم برهم زدن ریشه بیداد کنیم

 :  بهار خراسانىکه الهامى است از این شعر 

 تاکى از جور وستم ناله وفریاد کنید

 رهـــم زدن خانه صیاد کنیدفکر بـــ

 

 سرور جویا،

نیز از جمله رهروان مشروطیت دوم وشخص مورد اعتماد شاه  

امان هللا بود وبه همین سبب مدتى دردربار امان هللا خان کتابت 

کرد.سرورجویا مردی صاحب اراده وشخصیت استوار وعدالت خواه 

مبارزه  وضد استبداد بود و در راه تحقق عدالت ومحو ظلم وفساد

 کرد وجانش را برسر عدالتخواهی وضدیت با استبداد از دست داد. 

شادروان محمدآصف آهنگ، از شخصیت های ملی ومبارز وطن و  

از مشروطه خواهان سوم وعضوجمعیت وطن بود و باری برای من 

از استاد خلیلی حکایت میکرد ومیگفت: خلیلی نزد مامای خود نایب 

هرات رفته بود واتفاقاً سرور جویا یکی از  ساالرعبدالرحیم خان  در

هواداران پرشور امان هللا خان در روزنامه اتفاق اسالم هرات کار 

میکرد. خلیلی روزی سری به ادارهً روزنامه اتفاق اسالم میزند 

وسرورجویا را می بیند و چون او را میشناخت که از مشروطه 

تفنگچه خود را از کمر خواهان  وهوادار امان هللا خان است ، فوراً 

میکشد و جویا را هدف قرار میدهد. جویا براثر اصابت گلوله  نقش 

زمین میشود وخلیلی به گمان اینکه او مرده است ادارۀ اتفاق اسالم 

را ترک میگوید ، اما جویا نمرده  و زخمی شده بود. دوستان او را 
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ند و از صحنه خارج میکنند و به مداوای او در ایران می پرداز

سرانجام جویا از آن مهلکه نجات پیدا میکند واز ایران به پیشاور واز 

پیشاور به کابل می آید و خوشبختانه که تا این زمان مردم کابل از 

چنگال حکومت دزدان سقوی نجات یافته بودند. جویا خاطره سوء 

قصد علیه خود از سوی خلیلی را به دوستان خود واز جمله اعضای 

هان سوم یعنی مرحوم غبار وآصف آهنگ ودیگر مشروطه خوا

 همرزمانشان بیان کرده بود. 

سال زندانی بود ودولت  ۱٣مدت  ۱٣۴۲تا سال ۱٣٣۰جویا از

گرد سیاست دیگر »هرقدر براو فشار آورد تا از او یک جمله

سال  ۱۰بگیرد وآزادش کند، اوقبول نکرد. سرانجام پس از« نمیگردم

سال تحمل رنج وبیماری در زندان  ٣حبس در زندان قلعه موتی و

یادش دهمزنگ درگذشت و جنازه اش را به خانه اش تسلیم دادند. 

  گرامی باد!

انتظارمیرفت که مرحوم غبارصفحاتی ویا چند سطری دربارۀ 

سرورجویا درجلد دوم تاریخ خود نگاشته باشد تا اطالعات نسل های 

شد. در بعدی ،در بارۀ پیشروان نهضت مشروطیت کامل ترمی

سراسر جلد دوم تاریخ غبار، هیچ شخصیت اجتماعی، فرهنگی 

وسیاسی دیگرکشور، مثل خود آقای غبار نمي درخشد و شخص 

غبار، یکه تاز دایمی میدان مبارزه با رژیم بر سر اقتدار است. از 

این است که از سایر مبارزان وزندانیان سیاسی، جز نامی، هیچگونه 

. به سخن دیگر غبار، در عین حالی توصیف وتعریفی نکرده است

که ناگزیر است از سایر زندانیان سیاسی نام ببرد، اما تعریف 

درخور شأن از آنهای که یکجا با او بزندان رفته بودند وحتی برخی 

بعد از رهائی خودش از زندان، در زندان مانده بودند )مثل: مرحوم 
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میرزاد( بدست سرور جویا، مرحوم براتعلی تاج ومرحوم فتح محمد 

 نمیدهد.

 آیا درمیان اعضای جمعیت وطن وسایر مشروطه خواهان و  

عناصر سیاسی، کسی نبوده که نقشی همطراز غبار در تشکل و 

بسیج نیروهای ملی وآزادی طلب کشور بازی کرده باشد؟ من معتقدم 

که چنین شخصیت های جان باخته درآن جمعیت و سایر جمعیت های 

داشته و هر یکی از آن ها به این می ارزیده تا سیاسی کشور وجود 

مرحوم غبار از کارنامه ها وجان بازی های آنها بطور شایسته یاد 

آوری کند. مگرمتأسفانه که چنین یاد آوری شایسته از آنها صورت 

 نگرفته است. 

مقاومت وجان سختی ایکه مرحوم سرورجویا ویاران 

ان، از خود دربرابر همزنجیرش پس ازرهائی مرحوم غبار اززند

عمال امنیتی زندان نشان داده اند واخیراً سرگذشت پرشهامت 

سرورجویا به قلم خودش به همت یکی ازارادتمندان آن مرحوم در 

( به ۲۰۰۰نشریه زرنگار چاپ تورنتو کانادا بطورمسلسل )سال 

نشررسیده، گواه صادقی براین است که اودر مبارزه برضد استبداد 

م غبار چندین گام بجلو نبوده باشد، به هیچوجه از ایشان اگر از مرحو

 عقب ترهم نبوده است .

 سرور جویا گفته بود: 

 اشک  بربسترم ای شمع  بیفشان وبسوز

 منتها  تادم   صبح است   دوام  من  و  تو

اما ازچنین مردی مصمم وجان سختی که تادم مرگ هم حاضر 
ت، خودرا از زندان نجات نشد با نوشتن یک پرزه خط ندامت ازسیاس

دهد تذکر درخوری درکتابش نکرده است. واین امر نشاندهنده حس 
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خود برتربینی وخود برترخواهی مرحوم غبار دربرابر همرزمانش 
 است.

 

 شیون کابلی:

 ،۱۰۰«شیون کابلى»سردار رحیم ضیائى متخلص به 

یکى از مشروطه  عم شاه امان هللا و خان عمر پسرسردار محمد

ن پرشور عصر امانى بود که پس از سقوط دولت امانى به خواها

تاشکند رفت و با غالم نبى خان 

چرخى به مزار شریف برگشت و 

نیروهاى محلى را بر ضد  

فیض  تا سمنگان وبقول  سقاویان

            محمد کاتب  تا غوربند

 سالگی قبل ازتبعید ٢8شیون در

رهبری کرد، اما با اطالع از 

اه امان هللا، از راه بیرون رفتن ش

طی کرده برگشت و مجدداً به 

تاشکند رفت و در عهدنادرشاه 

  دوباره بوطن برگشت .

اما از آنجایى که زبانى تند داشت و عملکرد نادرشاه را در نابودى 

مشروطه خواهان انتقاد میکرد، نادرشاه قصد گرفتارى او را نمود، 

ش از چنگ نادر مگر با آگاهى از قضیه بکمک یکى از دوستان

فرارکرد و از کابل به امام صاحب رفت و ازآنجا از رودخانه آمو 

                                                 
ابلی،گرد آورده  وتدوین این نوشته برمبنای  کتاب خاطرات وسوانح سردار رحیم شیون ک - ۱٠٠

 آقای ولی احمدنوری تهیه شده است.
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گذشت و پا بخاک شورى گذاشت ، و توسط سربازان روسى دستگیر 

 و بزندان افتاد ولى پس ازچندى آزاد شد. 

شیون چند سالى در تاشکند اقامت وبا یک خانم روسى ازدواج 

یک پسر شد . تا این وقت نمود که از این خانم صاحب یک دختر و 

ً آرامى  او زبان روسى را بدرستى یاد گرفته بود و زندگانى نسبتا

داشت، مگر این آرامى دیر نپائید و درآستانه جنگ دوم جهانى 

، شیون دوباره زندانى گردید . اینبار به امر ستالین ۱۹٣۷درسال 

تمام اتباع خارجى مقیم اتحاد شوروى از سراسر آن کشور جمع 

رى وبه اردوگاه کار اجبارى به سابیریا تبعید شدند. در این نوبت آو

شیون کابلى با دو نفر تبعه افغانى مدت هشت سال را درهواى بسیار 

درجه زیر صفر( در حالى که به هردو نفر زندانى فقط  5۲سرد)تا 

ساعت نیم قرص نان خشک  ۲4یک پتوى بدون توشک ودر هر 

رترین کارها سپرى کرد. دونفر تبعه جیره داده میشد ، با مشقت با

افغانى خیلى زود از سردى وکار طاقت فرسا مقاومت شان را از 

 دست دادند و در زندان بیمار و بعد جان دادند. 

یک  ۱۹4۲پس از اتحاد امریکا با شوروى در جنگ ،درسال 

کشتى امریکایى با تیم طبى به بنادر شمالى سایبریا لنگر مى اندازدو 

اضاى استالین هئیت طبى امریکایى به تداوى مریضان کمپ دراثر تق

هاى سایبریامى پردازد. درجمله مریضانى که توان کار کردن 

نداشتند و در کمپ مانده بودند، یکى هم شیون کابلى بود که 

کتر از شیون مى پرسد ادیگردرحال بدى قرار داشت .حین معاینه، د

و پیاز، فرداى آن  به چه ضرورت دارد؟ شیون میگوید به سگرت

روز داکترامریکایى براى شیون پیاز و چند قطى سیگار مى آورد و 

من افغان هستم »شیون به زبان انگلیسى به داکتر امریکایى میگوید: 

توروایانا و هللا ، این را گفته و کاغذ باطله ایکه در آن نام نجیب ا«!
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ب داکتر سید قاسم رشتیا نوشته شده بود، دور از چشم پاسبان در جی

 میگذارد. 

شرایط بسیار غیرانسانی زندانهای سایبریا ، گرسنگی وسردی 

درجه ( سانتی گراد ، درد بی سرنوشتی  5۲توان فرسای )منفی

وهمواره گرسنه بودن ، بیماری و بیداروئی عواملی بودند که باالخره  

تن و روان انسانهای بدبخت اسیر را خورد وخمیرمیکرد و شیون ، 

ادهً خوش ریخت وخوش سیما و در ناز ونعمت بزرگ شده این شاهز

را بسختی رنج میداد واز زندگی بیزار و مایوس میساخت. وگاهی 

آرزومیکرد : شمع زندگی اش بخموشی گراید تااز آن همه رنج 

 وفرسودگی تن وروان آسوده گردد.باری میگفت:

 اگـر حیات چنین است، به که درگذرم         

 ازین زندگی تلخ  پــناهبــرم بگـــور 

 هجـوم یأس بجائی رساند ضعف مــرا        

 که نیست حوصله برادای شیون و آه

 یا

 حرفی است گره بدل که گفتن نتوان            

 دردیست به سینه کان نهفتن نتوان

 بیچا ره گی ام رسید بــین تا به کجا          

 بـیـــزارم از این حیات ومردن نتوان

حیران و پریشان بود از اینکه او نه انگلیس بود و نه شیون 

روس و نه فرانس  ونی جرمن ، ولی بگناه خارجی تبار بودن او را 

به زندان انداخته بودند که براثر شرایط طاقت شکن وتوان سوز 

سالگی نه  اعصاب برایش  ٣6زندانهای استالینی در سایبریا درسن 

 اومطلب را چنین بیان میکند: مانده بود ونه ریه ، ونه دندان؟!

 من نه انگلیس بودم ونی روس

 مـولـدم نه فـرانس و آلــمان بود
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 سی وشش سال عـمر من  اینجا

 دستبـرد حــریـق و طـوفــان بود

 هشت سالش به سیـرمحبس ها

 پـیش سـرما و برف و باران بود

 تن بیچاره نیـم برهـنه وعـریان

 چـــاریک از شکـم پر از نان بود

 بعـد ازآن زحمتی کــه دیـدم من

 نه ریــه، نه عصب، نه دندان بود

شیون از خدا خواسته بود تا آنانیکه او را مجبور به ترک وطن 

 کرده اند، مثل او دربدر ودرمانده کند:

 گـرفتارش باین رنج  ومحن کن        خدایا ظالــمان را مثل من کن

 درمانده و دورازوطن کنچومن        خدایا هرکه دورم از وطن کرد

بهرحال دعای شیون قبول میگردد وآنکه وی را از وطن بدور 

ساخته بودتوسط یک پسر بچه هزاره به قتل میرسد وپسرش نیز در 

پایان سلطنتش زهر گژدم غربت را می چشد ومدت سی سال را در 

 ایتالیا بادرد هجران از وطن بسر می آورد. 

نه کاغذی نام خود را به یک سال بعد از آنکه شیون درکه

 ۱۹4٣" درسالمن افغان هستمطبیب امریکایی داده ونوشته بود که "

شارژدافیرسفارت امریکا درکابل، دریک دعوت رسمى با آقایان 

توروایانا، آشنا میشود وهر هللا رشتیا )شوهرخواهرشیون( و نجیب 

شیون »دو را بکنارى میکشد و موضوع مریضى و وضعیت ناگوار 

هللا ا با آنها در میان میگذارد. براثر تالش هاى نجیب ر« افغان

توروایانا و سیدقاسم رشتیا از طریق سردار سلطان احمدشیرزوى 

سفیر افغانستان در مسکو و تقاضاى شخصى سفیر از استالین، هنگام 

ختم وظیفه اش درمسکو، شیون افغان به حرمت وتقدس نام 

ندان سایبریا آزاد بحالت نیم جان از ز ۱۹44افغانستان،در سال 
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میگردد. شیون که بعد از این بنام شیون کابلی شهرت می یابد، 

زقفس مرغ به هرجا » نمیداند کجا برود، مگربرفحواى این کالم که :

با لباسهای پاره پاره، »، شهزاده شیون، «که رود بوستان است

بوتهای فرسوده و یک باالپوش خزانی انگلیسی که از چرک 

به سراغ خانواده اش در «  آن قابل تشخیص نبودوفرسودگی رنگ 

تاشکند میرود ولى سالها قبل خانواده او ازهم پاشیده بود و آشیانه اش 

ویران شده بود. زن روسى اش شوهر دیگرگرفته بود، پسرش مرده 

 بود ودخترش در شهر دیگرى درس میخواند. 

شیون با تحمل رنجهاى بیکران و مرارت هاى استخوان سوز 

تاشکند به مسکو میرود وبه هردرى سرمیزند تاکارى پیدا کند، از

سرانجام در رادیو مسکو در بخش فارسى با معاش بخور نمیرى 

ً فاقد هویت بود ، هرازچند گاهى  استخدام میگردد. ولى چون رسما

مورد آزار واذیت پولیس قرار میگرفت ، درحالى که عرایض متعدد 

سفارت افغانستان در مسکو تقدیم برای گرفتن پاسپورت افغانى به 

کرد، مگر موفق به گرفتن پاسپورت افغانی نگردید.] اوتوسط 

دوستان خود و از جمله شاعر درباراستاد خلیلی پیغام های مکرر به 

ظاهرشاه فرستاد، اما ظاهرشاه تا آخیر سلطنت خود از دادن 

سال سرگردانى  ۵۷پاسپورت به شیون دریغ ورزید.[ شیون در مدت 

در اتحاد شوروى با وجود اذیت وآزار پولیس آن کشور، هرگز 

تابعیت روسیه شوروی را قبول نکرد و پاسپورت روسی 

فبروری  ۱5نگرفت.تاباالخره  با حسرت تمام بنام و یاد وطن )در 

سال دوری کشور وفات نمود و در شهر تبلیسی  5۷( پس از  ۱۹۸۶

 گرجستان در قبرستان مسلمین آنجا دفن شد.

تاسفانه شیون  پس از سرنگونی سلطنت و حتی در عهد رژیم م

سال عمر داشت، نیزاجازه نیافت  ۷6کودتای ثوری که هنوز زنده  و 

تا به وطن مألوفش سری بزند وچشمانش را به دیدار وطن 
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ووطندارانش روشن کند .او در آرزوی دیدار وطن از کشورش واز 

 بخت خود امداد جسته وگفته بود:

 مد دلم ای مملکت،ای بخـت امـــدادی        به جان آ

 کــــه تـــا آزاد از دل بـــرکـشم آهــنـگ آزادی  

 اگر چشمم فـــتد برروی شیرین  وطـن روزی      

 کنم خود را فــدای کوهسارش همچـو فرهادی
 

متاسفانه این انسان رنجدیده و زندان کشیده وعاشق میهن 

ز پنجاه وپنج سال بدرد دوری از آن آرمان دیدار وطن را که بیش ا

سوخته بود باخود بگور برد و در دیار غربت چشم از جهان پوشید. 

فبروری  ۱5سردار رحیم بتاریخ  » بنابر نوشتۀ داکتر صاحب کاظم:

در مسکو درگذشت و بنا بر وصیت خودش اورا در حضیرۀ  ۱۹۸۷

ه در زیر مسلمانان در تبلیسی دفن کردند. آخرین آرزویش این بود ک

 ۱۹۰۲صخره یی در کوهستان وطن بخاک سپرده شود. ]تولدش در

بوده است.[ سردار رحیم خان پدر میرمن پروین  هنرمند پیش 

کسوت میهن ما و مردی وطن پرست بود. او شعر میگفت، آواز می 

خواند، انواع آالت موسیقی به خصوص رباب را به نیکوئی می 

وپشتو، به زبانهای انگلیسی،  نواخت. برعالوۀ زبانهای ملی دری

هندی، ترکی، عربی و روسی وارد بود و با رجال و شخصیت های 

 « ارتباط داشت.« ادبی و فرهنگی کشور.

داکتر کاظم،در تبصره برکتاب خاطرات سیاسی و تاریخی 

سردار محمد رحیم ضیائی )شیون کابلی( به نکات بسیار مهمی اشاره 

می  ٣۰ هرش شاه ولی مورخکرده از نامه نادرخان به براد

در شمارۀ « غږدجمهوریت »ق(که مجلۀ ۱٣٣۷شعبان  ۲6)۱۹۱۹

آنرا ،یاد میکند که رحیم ضیائی شده  پچا ۱۹5۲اکست  ۲۲مورخ 

پیروزی نادرخان از  »ونوشته است :  هدراقتباس کدرخاطرات خود 
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برکت یاری و مساعدت انگلیس ها )منظور تعاون مالی و روانی 

پالن قبالً طرح شده، بدست آمد" وسپس از قول متوند  است( و برپایۀ

ادامه میدهد: "اگر خوانندگان ما بدین سخن باور ندارند، در آن 

را بخوانند و متن نامه را به شرح آتی می  صورت نامۀ نادرخان

 قسمتی از متن نامه[ :[آورد" 

"من به موفقیت کامل دست یافته ام و شمایان با آرامش خاطر 

را بکنید. طبق اطالعات که در دست است،عساکر انگلیس کار خود 

به جنگ نمی پردازند و داوطلبانه از مواضع خود عقب نشینی 

مینمایند. وقت را از دست ندهید، از موقع استفاده کنید و بسوی وانه 

به پیشروی بپردازید، هیچگونه مقاومتی علیه شما نخواهد بود، به من 

به هوشیاری و زیرکی شما باور دارم.  اطمینان قطعی داده شده است.

هیچکس نباید از موضوع اطالع یابد و بفهمد که شما بر آنجا و من 

  ۱۰۱ «درینجا کامیاب میشویم.

 ۱۰۱رحیم ضیائی در صفحه »داکتر کاظم در ادامه مینویسد:

کتاب خود در بارۀ رژیم سقاوی در یک جملۀ کوتاه، مطلب بسیار 

زمانی که حبیب هللا )کلکانی( در » یسد:مهمی را بیان میکند و می نو

کابل به تخت نشست، بسیاری ها می فهمیدند که این یک چهرۀ 

تصادفی  در تاریخ کشور است که به کمک انگلیس ها مؤقتا به 

ودر همانجا نکته « قدرت رسیده است و به زودی تعویض میشود.

بخواند  آن را ړدیگری جلب توجه میکند که قبل از همه باید داکترکاک

وبداند که شورش مالی لنگ ، قیام مردمی نبود،بلکه توطئۀ انگلیس 

برضد شاه امان هللا و رژیم تحول طلب مشروطیت بود. داکتر کاظم 

کتاب خاطرات شیون کابلی، علت  ۹۰و  ۸۹بحوالۀ صفحات 

                                                 
متن مکمل این نامه در مقالۀ از این قلم تحت عنوان "نقش انگلیس ها در عروج و  - ۱٠۱

 4سقوط رژیم سقوی و پایه گذاری سلطنت محمد نادر شاه شهید"، قسمت سوم، صفحه 
 ردیده است .کاظم، منتشرۀ افغان جرمن آنالین درج گ ٢٠۱6جنوری  ۱٠،مورخ 
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برکناری سپهساالر نادرخان را از کار و اعزام او به سفارت فرانسه 

 چنین بدست میدهد:

علت سبکدوشی نادرخان این بود: امیر امان هللا اسنادی   »

بدست آورد که ارتباط مستقیم نادرخان و برادرانش را با سرکردگان 

شورش منگل با اشخاص مانند مالعبدهللا لنگ ]مشهور به مالی لنگ  

کاظم[، برادرش مالعبدالرشید ونیز یکی ازاقوام نادر خان یعنی 

ان فرزند مدعی تخت و تاج افغانستان عبدالکریم نواسه شیرعلی خ

یعقوب خان که در راولپندی هند می زیست، ثابت می ساخت. در 

حقیقت این عبدالکریم بود که انگلیسها او را نزد قبایل منگل 

فرستادند، برای اینکه در جنوب کشور پایگاه مخالف با امیر امان هللا 

امیر امان هللا  را ایجاد کنند. در زمینه تعیین سرنوشت نادرخان،

نارضایتی سفارت شوروی را مبنی بر ارتباط نادر خان با بسماچی 

ها نیز در نظر گرفت. امان هللا خان نادر خان را به کابل 

احضارنمود ]از قطغن و بدخشان  کاظم[ و برای این که وی را دور 

ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که ]از سفارت فرانسه  کاظم[ 

 ۱۰۲«.آمده بود، در فرانسه سفیر ساختبه افغانستان 

به تأسى از این اندرز نغز و پرمغز شمس « شیون کابلى»

چون گفتنى باشد، و همه عالم ، از ریش من »تبریزکه گفته بود: 

درآویزد، مگر که نگویم...  اگرچه بعد از هزار سال باشد، این 

 ۱۰٣ «سخن بدان کس برسدکه من خواسته باشم.
 

طبع ، عدالت خواه و وطن پرستى بود شیون ، مردى آزاده 

واز فقر مردم خود رنح مى برد و از حاکمیت استبدادى خاندان 

 نادرشاه نفرت داشت و این نفرت خود را در اشعار بسیارى ابراز 

                                                 
تبصره برکتاب خاطرات سیاسی و تاریخی سردار محمد رحیم ضیائی )شیون  داکترکاظم، - ۱٠٢

  ، افغان جرمن آنالین، آرشیف مقاالت داکترکاظمکابلی(
  78شمس تبریز، خط سوم، - ۱٠3
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 نموده است.

  شیون  وقتى میخواست براستبداد حمله کند، وخاینان را افشاء

تصفیه اش  شمشیر شعر نماید، باتیغ قلم بر او یورش مى برد، و با

 میکرد. در قطعه زیر میگوید:

 سنبـل بکـنیم ما نه آنیم که یـــاد گل و

 یا که تعریف خوش آهنگى بلبــل بکنیم

 م که ازخانـه سلـطان ســرمـا            ــما نه آنی

 هـرنجـاست که بـریزند تحمـــل بکنیــم

   ـاریم         ــهمـه آتــش زده نغــمه مــوسیــق

 ـل بکنیممی بسوزیم وزخاکستر خود گ

 گرخــدا یار و مـددگــار شود آخــرکـار          

 پــاک از مـزبلـه هـا گلشن کـابل بکنیم 

 خاینان را به سنن نعش سِر چـته زنیم            

 گل فشان منــدوى وچوک وسرپل بکنیم

 

 شیون دریاد وطن میسوزد وفریاد میکشد:

 دم بلب زبانم سوختوطن چو نام تو بر

 بــریزم اشک کزآتش تمام جانم سوخت

 ه شمع بروید زخاک تربت منـسـزد ک

 ش عشق وطن روانم سوختـچـرا که آت

 ع! نیستی تنهاـن ای شمـوختــبه بـزم س

 که فراق وطن چسانم سوخت ببین مــرا

 

و درقطعه ً دیگری درانتظار فریاد دادخواهانه ونعره ًمستانه 

تا بوم نامیمون را که جای بلبالن را گرفته ازگلشن مردم خوداست 
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میهن بدور اندازند. شیون این مطلب را طعنه آمیز وچه حسرت بار  

 بیان میکند:

 در تمام باخـــتر یک نـعــرهً مستانه نیست

 بـوم شـد جاگـیر گلشن بهـر بلبل النه نیست

 بسکه ظــالم طینتی در دستگاه دولـت است

 ی برخود وبیگانه نیستهیچکس رارحم ویار

که از دست استبداد از وطنش دور شده بود، «  شیون»

 میگفت: 

 بــهــرکـرسى ی بــزرگى هـــــرگــز          

 پیش هر دله و دیوث خم و چم نکنم

 بنویسم ز وفادارى سگ صـد دیـوان          

 مصــرعى حیـف به مداحى آدم نکنم

 

ست و در ترانه ای از شیون عاشق آزادی واستقالل کشور ا

 جشن استقالل  چنین میگوید:

 گشاده ایم بــصد شوق ازخوشی پـر و بال

 کـه تا کنـیم  از ایـن  روز ســعــد استقبال

 هـزار شکر که با چـشم خویـش می بیـنـم

 جــوان و پیر وزن  وکودک وطن خوشحال

 به خــون خــویش نمــودیـم حـاصل آزادی

 بماست حالل وعیش وطربخوشی وعشرت 

 اد افغانزنــده بـ زدل کشیــم صـــداهـــای

 بــروی گـنبـد نیلی اسـت  تــا خــرام هــالل

 بسرزمــین دلــیران چــه پــا دراز کـــنی

 کــه مـوش  را نبـود در حـریم شــیر مجال

 دماغ فـــاسد خود را حســـود صاف نما
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 سانه ایست محالـفافغان کــه محـو گشتن 

 شت جـنگی افغان بیـاد خواهی داشتز م

 پـــی سالمـــت دنـدان خـویــش دار خـیال

 کسی که فکــر خیانـت  به ملـک مـا دارد

 زچــشم کــور  و زپا شـل  شود زبانش الل

 طرب بکار نما کین زمان"شیون" نیســت

 الــپیاله گیر به شادی که نیک هست این ف

 

وطندوست را گرامی و   یاد این شاعر گرانمایه ورنج  دیدۀ

 روحش را شاد میخواهم.  

 

 سیدحسن فرقه مشر )شیون(:

ولد سید حسین پاچا یکی دیگراز رجال بانفوذ مشروطیت بود. 

ش در چهار باغ لغمان در خانوادۀ سادات  ۱۲۷۵وی در حدود 

کنری به دنیا آمد  ودر مکتب حربیه کابل در عصر امیر حبیب هللا 

جا فارغ  گردید ، در قطعۀ پروانۀ حضوری درس خواند وچون از آن

ارگ مقرر گشت و در مراتب نظامی به رتبۀ فرقه مشری رسید و 

از صاحب منصبان با نام و نشان دورۀ امانی و محشور با محافل 

روشنفکران مملکت بود ، وهمواره در مورد مبارزه سیاسی پیشقدم  

ر زمان و شاعر روشنفکر زبان پشتو شمرده می شد. سید حسن د

دکور اغتشاش سقوی  در جالل آباد فعالیت داشت ودر نشر جریدۀ "

"و بنیان گذاری بسیار ابتدائی جمهوریت با سید حیدر پاچا سهم غم 

گرفت و در دورۀ ظاهر شاهی فرقه مشر مرکزی وزارت حربیه بود 
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ش ببهانۀ فعالیت های مخالف سیاسی محبوس  ۱٣۱۹. ولی در سنه 

  ۱۰4 ته شد.و در داخل زندان کش

 میرغالم محمدغبار

مرحوم غبار بدون تردید ، یکی از چهره های شاز ونمادین 

با نگاشتن کتاب عرصه های سیاست وفرهنگ معاصر ماست و 

حق بزرگی برگردن تمام ترقی خواهان و افغانستان درمسیرتاریخ، 

پژوهشگران گستره های تاریخ و دانش سیاسی دارد، و کارنامه های 

ستوه در بیداری شعور و عقول ما، زدودنی واز یاد رفتنی آن مبارز ن

 نیست. 

مرحوم پوهاند حبیبی ضمن تعریف از قوت قلم وبیان غبار، 

 در مورد افغانستان در مسیر تاریخ ااثرمعروف غبار مینویسد:

غبار مرد خوش قیافت، بلند باالو ظریف گویا و جویای »

میتوانست جوانان را بدور  گربُزی بود که با نفوذ کالم واستدالل قوی

خود فراهم آورد. و چون قلم روان و نیرومندی داشت، میتوانست در 

تاریخ وادبیات وسیاست واجتماعیات مباحث دلچسپی بنویسد که از آن 

جمله نمونه کار وافکار و تحلیل ونظرش بواقع در کتاب مسیرتاریخ 

خی و آشکار است که آن کتاب را با وجود برخی لغزش های تاری

ً ارادی، با قوت بیان و ظرافت ادبی، دلچسپ و در  عددی و بعضا

خور خوانش و مطالعه ساخته است. وی در تاریخ نویسی سبکی 

خاص داشت که وقایع تاریخی را همواره به نفع تصور خاص عندی 

و قالب فکری خود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگاری حود 

  ۱۰5 «ید...ناظر بی طرفی به نظر نمی آ

از دوگروه مشروطه خواه یاد میکند وازقول غبارچنین ، حبیبی

چون روشنفکران کشور، امیرعیاش ومستبد را از بین :»مینویسد

                                                 
  1۵1و  1۵۰حبیبی ، جنبش مشروطیت، صفحات  - ۱٠4
 13۸ حبیبی ، جنبش مشروطیت،چاپ اول، ص - ۱٠5
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بردند و به جایش جوان ترقی خواه ومنوری مانند شاه امان هللا را 

برتخت شاهی آوردند ودر کشور یک فضای آزاد سیاسی را ایجاد 

یاسی روشنفکران مشروطه خواه که در کردند، پس حلقه های س

زمان سابق مخفی بودند بشکل علنی در آمدند وآزادانه به فعالیت های 

سیاسی پرداختند ویکی ازاین گروه ها خود را "جوانان افغان" 

  ۱۰6«میگفت که مرام تند تر داشتند 

فضاى باز »دراین مورد توضیحاتی بیشتر داده مینویسد:  غبار

عهدامانى( سبب شد که حلقه هاى سیاسى سیاسى در مملکت)در

خان( بشکل علنى در آیند و آزادانه هللا )مخفى درزمان امیرحبیب 

بفعالیت هاى سیاسى خود ادامه بدهند، گرچه هنوز تشکیل احزاب 

قانونى نبود، ولى این حلقه ها شکل حزبهاى غیر رسمى گرفتندکه 

ه خودش را مشهور ترین آنها دوحلقه در کابل بود: یکى حلقه یى ک

. مرام تندتر و جنبه دست چپى داشتنام داده بود، و« جوانان افغان»

اعضاى عمده این این حلقه عبارت بودند از: عبدالرحمن خان لودین، 

تاج محمدخان پغمانى ، فیض محمدخان باروت سازکابلى، غالم محى 

الدین آرتى، سعد الدین خان و میرزا عبدالرحمن خان و محمد انور 

ل و میرزا نورمحمد خان و عبداللطیف خان، میرزا محمد بسم

اسمعیل خان ، محمد سعید خان ،میرزا جیالنى خان و میرعالم محمد 

 غبار و غیره. 

که معتدلتر از حلقه اولى بودند و از طرف  حلقه سیاسى دوم

 میر سید قاسم خان رهبرى میشد، اینها بودند: عبدالهادى، فقیراحمد

ر خان پاچاى کنرى ، غالم رضا خان، غالم احمد خان، سیدغالم حید

رحمانى، فیض محمد خان ناصرى و میرسید قاسم خان رهبر حلقه 

که یک بار به اعدام محکوم و تاپاى دار برده شد، اما حکم اعدام به 

                                                 
 ۱۶۵-۱۶۴جنبش مشروطیت، ص  - ۱٠6
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حبس دوامدار تبدیل و سالهاى دیگرى در زندان باقى ماند. روى 

ى مداخلت میورزیدند. همرفته این حلقه ها در قضایاى عمده سیاس

کتابخانه ملى کابل هم به همت همین ها تاسیس شد. با وجود فعالیت 

آشکارا هاى سیاسى روشنفکران افغانى که روح دست چپى از آن 

یک نفر از روشنفکران به اعدام و یا ، در زمان دولت امانیه بود

   ۱۰۷ .«حبس سیاسى محکوم نگردید
 

 :دها درموردآنوشک وتردی« حزب سری دربار»روایت 

از  (معروف خود)افغانستان درمسیرتاریخغباردرجلداول کتاب 

تحت سرکردگی امان هللا خان ونایب السلطنه  «حزب سری دربار»

نصرهللا خان ومحمدولی خان دروازی وشجاع الدوله خان غوربندی 

سردار وشمس المشایخ فضل محمدمجددی وجنرال نادرخان و

 ی برد که برای از بین بردن امیرنام مغیره  عبدالقدوس خان و

در قرآن گردهم آمده بودند  وجانشین کردن سردار نصرهللا خان

امضاءکرده بودند وآنرا بدست سردارنصرهللا خان سپرده بودند. 

در شکارگاه امیر را موفق شد تا حزب سری  ۱۹۱۹سرانجام درسال 

 (۷۲6)غبار، صند.؟!!بقتل برسانکله گوش لغمان 

اسرار »ت عنوان تحخود درمقاله  دهللا کاظم،داکتر سید عب

که به محتوای است اولین محققی  «حبیب هللا خان نهفته قتل امیر

از سوی "حزب سری  حبیب هللا خانو نحوۀ قتل امیر غبار گزارش

دراستدالل   نکته مهم.ده وآنرا زیرسوال برده استکردربار" شک 

ربار" با شک کردن به وجود"حزب سری د  کاظم، صاحبداکتر

شهزاده امان هللا ،سردار نصرهللا خان،  اشخاصی چوناز یترکیب

نادرخان ،محمدولی خان دروازی وشجاع الدوله وسردار عبدالقدوس 

را با سه  این افرادیکجا شدن  داکتر صاحب کاظم .است خان وغیره

                                                 
 7۹7، ص 1غبار ، ج  - ۱٠7
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غیرممکن تشخیص داده میگوید ممکن سیاسی گونه افکار وتمایالت 

موضوع کالن سیاسی با هم همفکر وهمنظروهم نبود آنها در یک 

داستان وجود حزب سری کاظم عمل باشند. به این صورت داکتر 

 دربار را نیز سوال می برد.

داکتر  کاظم ، درفقره اول توضیحات خود بجواب داکتر هاشمیان، 

قتل امیر توسط شجاع الدوله خان غوربندی،را از قول پسرشجاع 

این راویت را یک شایعه برای بدنام کردن  الدوله  مردود پنداشته و

شاه امان هللا خان درزمانی دانسته  است که او دیگر قدرتی نداشت 

ودرخارج ازکشور بود وکسانی درافغانستان برسر قدرت بودند که 

 خود مظنون قتل بودند.

در  باریک بینی و دوراندیشی استدالل میکند که اگرکاظم با رداکت

ونصرهللا دوستی واعتماد موجود بود ، چه لزومی  میان امان هللا خان

به سوگند درحاشیه قرآن دیده میشد؟ واگراحیاناً چنین تعهدی صورت 

گرفته باشد، درحالت عهد شکنی  از سوی یکی، دیگری میتواند آن 

عهد وسوگند را به رخ عهد شکن بکشد. چرا امیرنصرهللا خان آن 

به قیام علیه او زده بود، علنی  تعهد را هنگامی که امان هللا خان دست

داستان تعهد امان هللا خان را با  کاظم نساخت؟ به این صورت داکتر

 درحاشیه قرآن زیرسوال می برد.  دیگرنفر ۱۰-۱۲امضای 

وتجزیه وتحلیل همه جانبه داکترکاظم با تحقیقات وسیع و 

وع روایات مختلف دراین زمینه ، به این نتیجه  دست یافته اند که هرن

اتهامات برخاسته از داستان حزب سری دربار برای قاتل نشان دادن 

 شاه امان هللا ،ننده کبدنام شجاع الدوله غوربندی، بغیراز شایعات 

صغیر قاتل امیر حبیب هللا خان مصطفی  چیزدیگری نبوده است، 

 اجنت انگلیس بوده است که با پالن انگلیس درهمدستی با عناصر

امیرصورت گرفته است و بعد،درترکیه  قبل از پرنفوذ  دراطراف  



 143 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

انجام ترور اتا ترک ، دستگیر و در حاشیه  استنطاق خود به قتل 

.امیر حبیب هللا اعتراف کرده است 
 ۱۰۸

  

 

 بود؟ رفیق محمداختر غبارآیا 
 

ناظر  پوپلزائی میگویدکه غبار از جمله رفقای محمداخترخان پسر
امیرنصرهللا بدالرحمن خان وامیرعمحمدصفرخان ]رئیس استخبارات 

ئه قتل شاه امان هللا توطخان[ بود. محمداخترخان همان کسی است که 
 را در بند قرغه سازمان داده بود ولی موفق نشد.

نامهٔ از دکتر وزیر محمد )مسلمان » مرحوم شیون ضیائی، بقول 
هندی( از جمله اجنت های مخفی سفارت انگلیس در افغانستان 

د که در آن تذکر محمد پسر ناظر محمد صفر بدست آعنوانی اخترم
تمام اعضای هیأت همراهان امیر)حبیب هللا خان »... داده شده بود

سراج( به هند به شمول آنهای که در نامه تذکر یافته جاسوس انگلیس 
ج اخترمحمدخان اسرهمراهان امیرحبیب هللا خان  مله]درج۱۰۹ .«اند

 [.نیز شامل بود
بروایت پوپلزائی ،گروهی که به تحریک محمداختر  حاضر به 

ارمندان وهواداران امیرنصرهللا خان ترور شاه شده بودند همگی ازک

بشمول قاری عبدالرحیم علومی ومیرزا نایب شاعر ومنشی 

دستگیرشدگان بعد از استنطاق درحضور شاه  خوشنویس بودند.

وقاضی القضات به جرم خود اعتراف کردند وگفتند به تحریک 

ورهنمایی محمداختر دست به چنین کاری زده اند. وقتی عساکر 

ی محمداختر، خانه او را بمحاصره کشیدند، محمداختر برای دستگیر

  ۱۱۰ از ترس وعاقبت کار خود با تفنگچه خودکشی نمود.

                                                 
   13۲ -13۰ص .... اسرار شهادت امیر حبیب هللا خان افغان جرمن آنالین، داکترکاظم، - ۱٠8
محمد رحیم شیون ضیائی ــ برگ های از تاریخ معاصر افغانستان ــ ترجمه سخی غیرت  - ۱٠۹

  ٢3چاپ پشاور ص 
  1۹۶ص ،1وحصول استقالل مجدد افغانستان،بخش  شاهپوپلزائی، سلطنت امان هللا  - ۱۱٠
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خانم نایب  عالیه بیگمپوپلزائی محرک این سوء قصد را 

وتذکرمیدهد که بعد از انتقال سردار نصرهللا خان از  ستهدان السلطنه

ه محمد برج جرثقیل به سراچه ارگ، دوستان ومخلصان وازجمل

بعد » اخترخان به دیدار سردار نصرهللا خان رفت و آمد میکردند. 

از کشف این توطئه بود که شاه دوباره سردار نصرهللا خان را از 

سراچه ارگ به برج جرثقیل فرستاد و براو سخت گرفت تا 

  ۱۱۱ «درگذشت.

محرک مالء عمادالدین پشاوری گماشته انگلیس را  اما غبار،

 ۱۱۲.طرح ترور شاه دانسته استبرای  محمداختر

 

 این دو روایت  را چگونه باید بررسی کرد؟  

کدام یک را بحیث منبع ثقه میتوان پذیرفت ودیگری را بحیث 

روایت غیر ثقه مردود دانست. طبعاً آن روایت که از قول نزدیکترین 

 شخص به شاه ودربار وشاهد وناظر واقعه ترور شاه بوده است،

وایتی که خود متهم به رفاقت با طراح ترور شاه اعتبارش نسبت به ر

 بوده است، بیشتر،واضح تر وپذیرفتنی تر است.

دراینجا باید یاد آورشد که  نظام الدین خان پدر پوپلزائی ، یکی 

از اشخاص نزدیک ومورد اعتماد شاه امان هللا وعلیا حضرت بود که 

وتمام وقایع بحیث مدیر قلم مخصوص عین الدوله امان هللا کارکرده 

روزمره عهد امان هللا خان را تا پایان سلطنتش یاد داشت کرده وبه 

پسرخود پوپلزائی]بعدها خطاط  ومورخ[ سپرده بود تاروزی آنها را 

به چاپ برساند. بنابرین مدارک پوپلزائی، دراین زمینه از جمله 

مدارک دست اول وقابل اعتباراست،زیرا پدرش شاهد وناطر اوضاع 

                                                 
 ۲۰3-1۹۶ص ،1و ،بخش  پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه - ۱۱۱
 747، ص 1غبار ، ج  - ۱۱٢
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یع اطراف شاه امان هللا بوده است. وروایت او چنانکه درباال و ووقا

 دیده شد،درست برعکس روایت غبار است.

که برای دستگیری او پوپلزائی میگوید محمداختر به عساکری 

محاصره کرده بودند ، تسلیم نگردید ودست بخودکشی  خانه اش را

ن هللا زد. ولی غبار، از دستگیری محمداختر وسوال وجواب شاه اما

بامتهم اصلی سخن میزند. غبارنیز ازدوستان محمداختر بوده است 

وروایتش باید ازبان شاهدان صحنه تحقیق باشد. به نظرمیرسد که 

محمداختر بعد ازفیرتفنگچه برشقیقه خود بشدت زخمی شده ولی 

نمرده است وبعد از تداوی وآماده پاسخ گوئی گردیده وبه شاه جوابی 

 آنرا ثبت کرده است. داده است که غبار

درهرحال غباربنابر رفاقت خود با محمداخترخان به اتهام 

همین قضیه مورد سوء ظن  وتحت نظارت قوماندان امنیه  شجاع 

محمدانور بسمل از گروه جوانان افغان الدوله خان قرارگرفت. 

نیز به همین اتهام زندانی  راهیم صفاخواه( با برادرش اب)مشروطه 

و نویسنده برجسته بود، بزودی هوشیارشخص  چونغبار ند. اماگردید

که  وهنگامیخود را در قطار هواداران شاه امان هللا  تثبیت کرد 

ت ناقلین به افغان منهاج الدین شینواری با هیئمدیر جریده ستاره 

قطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت شجاع الدوله خان، بحیث مدیر 

هنگامی که شجاع الدوله بحیث والی جریده ستاره افغان مقررگردید و

 هرات تبدیل گردید، غبار را با خود به هرات برد.

مالمنهاج الدین » روایت پوپلزائی دراین زمینه چنین است:

ش مدیر جریده مذکور)ستاره افغان(  ۱۲۹۹شینواری درسال 

مقررگردید.در برج جوزای سال مذکور وقتی مهاجرین هندی وارد 

بطرف قطغن نقل داده شدند، مال منهاج الدین  کابل واز اول سرطان

از طرف مجلس مهاجرین درجمله هیئات موظفین ناقلین بهمراه 

محمدامان خان حاکم مهاجرین فرستاده شد.وبعوض او میرغالم 
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محمدحسینی )غبار( مدیر جریده ستاره افغان مقررشد.وسبب مقرری 

صفرخان بود غبار این بود که مذکوررفیق  اخترمحمد پسرناظرمحمد 

بقید نظرشجاع الدوله  -وبعد از واقعه قرغه]توطئه ترورشاه امان هللا[

خان وزیرامینه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزیر امنیه به 

که  به تضمین خود او فرستاده شد. ووقتی و نگارندگی جریده مذکور

وزیرامنیه بحیث وزیرتنظیمیه هرات عزیمت نمود، غبار را درجمله 

  ۱۱٣ «عیتی خود بهرات برد.هیئات م

اولین باری است که با چاپ کتاب پوپلزائی مطلع میشویم  این

که غبار در قضیه محمداختر مورد سوء ظن قرارگرفته وتحت 

نظارت قوماندانی امنیه قرار گرفته است.غبار خود دراین مورد 

چیزی ننوشته است، ولی اگربه  اتهام توطئه ترور شاه ، تحت نظر 

شده باشد،خود بهتر درک میکرده است که همراه شدن او  قرارگرفته

با شجاع الدوله غوربندی رئیس تنظیمیه هرات  ظاهراً به عنوان 

همکارنزدیک رئیس تنظیمیه، ولی دراصل  تحت نظرگرفتن او بوده 

چنین حالتی را بر روان  . درچنین صورتی میتوان تاثیرات سوءاست

 غبار، تصورکرد. 

ین سوء ظن او را واداشته باشد تا همکه ت نیسودوراز امکان 

   درواقع«حزب سری دربار» (ومدرک )بدون سندداستان ثبت  اب

از شجاع الدوله  )بخاطرسوء ظن در توطئه بندقرغه(انتقام خود را 

تا امروزهرکه داستان حزب سری طوری بگیرد که وشاه امان هللا 

قاتل له شجاع الدوله بوسی خان میخواند فکرمیکند، امان هللا دربار را

بوده است.واین روایت یک منبع مهم غلط فهمی امیر حبیب هللا خان 

 وسوء برداشت  برای اکثریت خوانند گان شده است! 
 

 

                                                 
  1۲۶پوپلزائی، سلطنت شاه امان هللا ، ص - ۱۱3
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 و تبعید دوبارۀ محمودطرزی: ۱۹٢8اغتشاش 
 

متأسفانه که این مرد وطن پرست و عاشق دلباخته افغانستان، در آخر 

بار دیگر محکوم به تبعید از وطن و  عمر پس از سقوط دولت امانى،

ترک میهن شد. در جمله شرایط اغتشایون، اولین شرط خروج عالمه 

طرزى از کشور بود وطرزى مجدداً مجبور به ترک وطن گردید و 

ابتدا به قندهار و سپس به هرات و از آنجا به ایران رفت و چند ماهى 

ریده را در ایران توقف نمود تا وضع کشور روشن شود. ج

م( نوشته اى تحت عنوان ۲۰۰۰در شماره )ا سپتامبر « زرنگار»

بقلم امین طرزى، چاپ کرده که بسیار « محمود طرزى درغربت »

جالب است. امین طرزى میگوید که:محمود طرزى، بعد از 

و واژگونى دولت امانى همراه  ۱۹۲۹( بخوانید: اغتشاشانقالب)

نخست در ایران و بعد در  باخانواده مجبور به ترک افغانستان شد.

ترکیه جایگزین گردید. امین طرزى عالوه میکندکه، محمود طرزى 

در طول چهار سال غربت خود، اوقات خود را با نوشتن خاطرات 

حیاتش و سرودن اشعار سپرى کرد. او نگاشتن خاطراتش را از 

زمان کودکى، از دوره سلطنت امیر شیرعلى خان آغاز مى نماید، 

ر بیمارى ناگهانى، فقط موفق به نوشتن زندگى نامه اش تا ولى در اث

زمان تبعید سردار غالم محمد خان طرزى از افغانستان مى شود. 

خوشبختانه مرحوم عبدالوهاب طرزى پسر ارشد محمود طرزى در 

 سالیان بعد ازوفات او، زندگى نامه پدر را تکمیل مى نماید. 

ران رفت و چند ماهى را در به ای تبعید خود از وطن طرزى بار دوم

 حومه تهران سپرى کرد.طرزى میگوید: 

 یک قریه خوش آب وهواى خوبى

 در دامــنـه جـبـال شـــمــــیــران
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 موسوم به ، قهلک است ایـن ده       

 صیفـیه اى بــود بـهـــر تــهـران

 در مــوسـم گــرمـاى بــــدن سوز       

 اناینـجـاست هــواى را حــــت جـ

گویند طرزى در روزگارى که در حومه تهران زندگى میکرد، بارى 

ژورنالیستان ایرانى بسراغش رفتند تا علت پناه آوردن او را به ایران 

 بپرسند. او این بیت حافظ را به جواب ژورنالیستان ایرانى خواند : 

 ما نه اینجا زپى حشمت و جاه آمده ایم

  ۱۱4ه پنـاه آمـده ایماز بـــد حـادثــه اینجـا ب      

باالخره طرزى ازطریق ایران به ترکیه رفت و در شهر استانبول آن 

دولت ترکیه مقدم این مرد فاضل و دانشمند را  .کشور اقامت گزید

 گرامى داشت و حقوق و معاش مناسبى براى او و خانواده اش مقرر 

 نمود. 

ل از یک سلسله اشعار طرزی توسط خودش ترتیب و دراستانبول قب

به چاپ رسیده است. در این « ژولیده و پژمرده »وفاتش زیر عنوان 

مجموعه، عکس العمل درونى محمود طرزى در مقابل شکست 

سیاسى او و از هم پاشیدن نظام نوین و مترقى امانیه که خود محمود 

طرزى معمار آن بود، به وضاحت دیده مى شود. مردى که بایک 

یاها در کشورش یک عمر فعالیت کردتا عالم ایده ها و آرزوها و رو

با نو آورى سیاسى و اجتماعى، جامعه افغانى را بسرعت بسوى 

ترقى و تمدن بکشاند، اغتشاش سقوى و واقعات بعد از آن نه تنها سد 

راه این سیر تکامل شد، بلکه زحمات پنجاه ساله اخیر تاریخ 

ثى افغانستان را در راه عصرى ساختن حکومتى و اجتماعى خن

ساخت. براى محمود طرزى و آنچه او از آن نمایندگى میکرد، 

                                                 
  16۹، ص ۲پوهنیار مسعود ،ظهور مشروطیت و ، ج  - ۱۱4
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شکست فاحشى بودکه بر روحیه او تاثیر عمیقى نمود. این تاثیر در 

اشعار او به رنگ ها و اشکال مختلفى منعکس گشته است و خواننده 

را به یک سلسله احساسات و افکار مغلق شاعر در چنان موقع 

: عالمه طرزى تاریخ و محل سرودن دشوار زندگى اش آشنا میسازد

را براى خواننده فراهم ساخته و « ژولیده و پژمرده »اکثر اشعار 

حتى در بعضى مواقع در پاورقى، شرایط و حاالتى را که او را 

 بسرودن شعرى واداشته نیز خاطر نشان مینماید.

در این رباعی، تأثر او ازدست مال و سران جاهل افغان مشاهده مى 

 شود : 

 هزار حیف که عمرى بخـامه و بقدم

 هزار خدمت شایسته کردچون محمود

 نتیجه داد کــه مـال و وحـشیـان قـوم

 بشرط اول شان شد خروج او معهود

 

« درآمدى بر شعر مدرن افغانستان»در زیر نام  لطیف ناظمىداکتر 

» از طرزى به عنوان قافله ساالر شعر مدرن یاد آور شده مینویسد: 

نخستین شماره سراج االخبار، غزلى را بدست چاپ  طرزى در

میسپارد که خواننده در آن، دوباور شفاف شاعر را، میتواند به 

نکوئى بنگرد. نخست اینکه زمانه دگر شده ، دوران فن آورى و 

تکنیک است و بایسته است تا با دستاوردهاى نوین تمدن و ترقى آشنا 

زمین خوکرد. دو دیگر گشت و با عناصرسیاسى و اجتماعى مغرب 

اینکه روزگار شاعرى نیز به سر رسیده است و در عصر ماشین و 

قطار و تلگراف و برق و تلفون شایسته نیست تا از شعر گفت و به 

 دنبال سخنورى رفت . در همین غزل میخوانیم : 

 وقت شعر وشاعرى بگذشت و رفت       

 وقت سحر و ساحرى بگذشت ورفت
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 است وبرق        عصرعصر موتر و ریل

 گــام هاى اشــترى بگـــذشت و رفت

 تلــگراف آردخبـراز شـــرق و غرب       

 قـاصــد و نامـه برى بگذشت و رفت

 شــد هــوا جـــوالنــگــه نــوع بـــشر       

 رشــک بى بال وپرى بگذشت ورفت

 

در واقع مانیفیست شعر طرزى در سالهاى پسین چنین است : 

باید از خدمت گزارى در خدمت خط و خال و حسن و جمال شعر را 

باز داشت و ترقیات دوران جدید را چون گردنبندى بر گلوى شعر 

آویخت .... از همین رو مجموعه کوچک ادب درفن، به ستایش 

صنعت ونوآورى لب میگشاید و عناصر جدید تمدن ، چون درونمایه 

طرزى چون عبد  پذیرفتنى در شعرش قامت راست میکند و یاران

الهادى داوى پریشان،عبدالرحمن لودین، عبدالعلى مستغنى، و دیگران 

  .به تبعیت از طرزى در این وادى گام مى نهند

طرزى که اندیشه هایش منبعداز اندیشه هاى سیدجمال الدین 

افغانى ، تجدد خواهان ترکى و جنبش هاى ناسیونالیستى آن 

گانش را، از یکسو به نمودهاى روزگاراست ، آرزو دارد تا خوانند

تکنیکى مغرب زمین آشنا سازد و از سوى دیگر، زمزمه هاى 

آزادیخواهى ، میهن پرستى ، مبارزه با ستم و استعمار، یکدلى و 

اتحاد را سر میدهد. اگر نتوان گفت که طرزى انقالبى رادر مضمون 

ایه شعر معاصرمان به راه انداخت ، اما میتوان ادعا کرد که درونم

طرزى هم شعر گفت و هم  .شعر تحول چشم گیرى را سبب گردید

نظراتى پیرامون شعر انتشار داد و در واقع در ادبیات کشور، از 

به تعریف  .نخستین کسانى است که به نظریه پردازى شعر دست زد

محمود طرزى به قالبهاى سنتى و فرم  .و بخشبندى شعرپرداخت 
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ر ماند و هرگزتغییرى را کالسیک شعر فارسى درى ، وفادا

 ۱۱5 «.درصورت شعر روا ندید

طرزى هرگز وطن را تا دم مرگ فراموش ننمود و به یاد وطن 

 سرود: 

 مرغ دلم زکوى تو دور است و روز و شب

 فــــریــاد میکند که خـــدایـا وطــن وطــن 

گویى طرزى در زندگى ملهم از مرگ خویش در غربت بوده که 

 گفته بود: 

       اگر مرگ بگیرد بدن مندرغربت 

 آیا که کند قبر وکه دوزد کـفن من ؟

        تـابوت مرا بر سر کوهى بگذارید

 تـا بـاد وزد برسـرمن از وطـن من

سالگى بتاریخ  6۸سر انجام عالمه طرزى در استانبول ترکیه بسن 

ش( در اثر سرطان جگر چشم  ۱٣۱٣عقرب  ٣۰) ۱۹٣٣نومبر  ۲۲

 درجوار ابوایوب انصارى بخاک سپرده شد.از جهان پوشید و 

 روان آن فرهیخته مرد وطن پرست شاد و یادش گرامى باد!

 

 تالیفات وترجمه های محمود طرزی:

از عالمه محمود طرزى عالوه بر مقاالت فروان او در سراج 

االخبار افغانیه، تالیفات و ترجمه هاى فروانى بجا مانده است که 

اثر مستقل چاپى و چاپ نشده آنرا  ٣۱ست داکتر روان فرهادى، فهر

در پایان مجموعه مقاالت طرزى در سراج االخبار افغانیه بر شمرده 

 است.مهمترین آنها را بدینگونه میتوان برشمرد :

 ا : مجموعه صنایع )گزیده اشعار استادان سخن( ، 

                                                 
  ۲۲شماره  ،مجله فردا - ۱۱5
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: منتخبات اشعار سردار غالم محمد طرزى بخط و کتابت نستعلق  ۲ 

 زى ، محمود طر

 : مجموعه اخالق ، ٣

 : از هردهن سخنى ، 4 

 : روضه حکم ، 5 

 : معلم حکمت ، 6 

 : مختصر جغرافیاى عمومى ، ۷ 

 : بیست هزار فرسخ در زیر بحر، ۸ 

 : جزیرۀ پنهان ، ۹ 

 : سیاحت در جو هوا ، ۱۰ 

 : ترجمه تاریخ حرب ، ۱۱ 

 : سیاحتنامه استانبول ، ۱۲ 

 ها ، : دیدنى ها و شنیدنى ۱٣ 

 : سیاحتنامه منظوم ، ۱4 

 : افغانستان )جغرافیاى منظوم (، ۱5 

 : تو حید ، ۱6

 : ادب در فن ، ۱۷ 

 : پراکنده ، ۱۸ 

 : ترجمه ناول هاى ژول ورن ، ۱۹ 

 : ژولیده و پژمرده )خاطرات دوران تبعید دوم (، ۲۰ 

 : ترجمه رومان علمى ، ۲۱ 

 : سراج االطفال ، ۲۲ 

 : فلسفه وطن ، ۲٣ 

 : علم و اسالمیت ، ۲4 

 : آیا چه باید کرد؟ ، ۲5 
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: سراج االخبار افغانیه و برخى آثار دیگرى که تا کنون بچاپ  ۲6 

  ۱۱6 نرسیده اند.
 –چاپ نخست ، قاهره  (از محمود طرزی )سید در روزنٔه سراج األخبارسدۀ -27

)ش1397)عات و فرهنگ ، چاپ دوم ، کابل، وزارت اطال(ش1395)مصر 
۱۱۷ 

م به یاد آورى است که تا کنون عده یى از محصلین افغانى در الز

خارج از کشور بر آثار و افکار محمود طرزى رساله هاى علمى 

 نوشته اند و بدریافت درجه دکتورا نایل آمده اند. 

داکتر روان فرهادى در پایان مجموعه مقاالت محمودطرزى در 

مود طرزى ، کسى در پیش از مح:» سراج االخبار افغانیه ، مینویسد 

افغانستان نبود که بر عالوه قدرت و ذوق تحریر و تجربه نویسندگى 

، تجربه تماس با دنیاى خارج داشته و از مسایل آنروز جهان آگاه 

باشد. نیت نیکو، آرزو مندى خدمت گزارى، عشق بوطن، صفات 

مزید محمودطرزى بود که او را آماده و شایسته این رسالت تاریخى 

  ۱۱۸ «ه بود. چنانکه آنرا بجا آورد.ساخت

دکتورعبدالغفور آرزو، مصحیح دیوان عندلیب،در مقدمه یی که 

بردیوان اشعار عندلیب نگاشته از خدمات محمودطرزی وپدرش   

همه ی سخنوران فرهیخته و فرهیختگان سخن » چنین یاد میکند: 

شناس با شاعر بیدل گرا شادروان سردار غالم محمد طرزی و 

د فرزانه آش روانشاد عالمه محمود طرزی آشنایی دقیق و فرزن

عمیق دارند. می دانند چرا و چگونه این خانواده فرهنگ پرور 

گردند و چسان تا واپسین نفس سردار  مجبور به ترک یار و دیار می

غالم محمد طرزی به یاد وطن می موید و می گرید. بازگشت عالمه 

                                                 
 ۸3۰- ۸۲۰ى ،مجموعه مقاالت محمودطرزى،ص داکتر روان فرهاد - ۱۱6
 (۲6،سفیران افغانستان درمصر)قسمت محمدعلم حمادداکتر - ۱۱7
 ۸۲۸داکتر روان فرهادى ، همانجا ، ص  - ۱۱8
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ال بوطن، نشانه ای از عشقی محمود طرزی پس از تبعید دیرینه س

 است که سردار در کانون خانواده اش برفراخته است .

نمی خواهم در پیرامون چگونگی شعر سردار دریچه ای را    

شهره »بگشایم و از چسانی مبارزات محمود طرزی پرده برگیرم که 

اما می خواهم ادعایی نمایم که « ی شهر است به عشق ورزیدن 

  ۱۱۹ .« خالی از رجز نیست

خالصه محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرهنگى و 

بیدارى جوانان و مردم کشور کرده بود وتا آنجا که قلمش و زبانش 

کار میکرد ، در پرورش جوانان وطنخواه و فداکار و با عقیده و با 

ایمان و ضداستعمار تالش فراوان بکار برد و از ضدیت با استعمار 

من دیرین مردم افغانستان در یغ نورزید. انگلیس به عنوان دش

 ونوشت که: 

 تا قلم دارى بکف محمود طرزى در سخن

 آگهى ده قوم را از نکته هاى شرق و غرب

ّ پانصد مقاله در  لودویک آدمک مینویسدکه : محمود طرزى تقریبا

   ۱۲۰سراج االخبار نوشته و به نشر رسانیده است. 

حمودطرزى، گرداننده در وصف م خانهللا ملک الشعرا قارى عبد

سراج االخبار افغانیه ، قصیده یى دارد که چند بیت آن را در آغاز 

برگزیده اند وماهم آن ابیات را به « مقاالت محمودطرزى » کتاب 

 عنوان حسن ختام در اینجا اقتباس مى کنیم: 

 

 مـدیرفاضل و داناى نکته رس محمود

 که طبع روشنش آمـد مزاج دان سخن

 دمــید از صریر خامه او نـفـیر صـور

                                                 
  ۹،ص13۸۸میوند ،چاپیوان محمد امین عندلیب طرزید - ۱۱۹
 1۲4لودویک آدمک ، تاریخ روابط سیاسى افغانستان ، ص  - ۱٢٠
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 بلى ،که خامه او زنده کرد جان سخن

 چـراغ فضل و هنر شد سراج اخبارش

 چـو آفتاب بـود روشن این نشان سخن

 به مـلت از قــــلمـش منتـى نهـد شـایـد

 که ملت از قلمش گشته نکته دان سخن

 زهى به اوج خرد ، فکرت آفتاب کمال

 خـنبه گلـزمین هنـر،طبعـت آسمـان س

 زخامـۀ تو سخن یافـت استخوان بنـدى

 کنـد دعـاى تـرا مــغـز استخـوان سخن

 زخواب جهل،وطن گشته یک قلم بیدار

 صـریـرکلک توبرداشت تـا فغان سخن

 نشان نــامـه فضلـت بـدهـر بـاقى بـاد!

 ۱۲۱ همیشه تا که بود درجهان نشان سخن
 

 یی طرزی در نثر نویسی:توانا

زی عبدالوهاب طرزی میگوید:آشنائی آنطورکه پسرمحمودطر

تجدد وعلمای ترک وبالواسطه از راه  ءمحمودطرزی با آثار ادبا

 تاثیر ترجمه با آثار علمیوفنی غرب، درانکشاف ووسعت نظر او

چون علوم کالسیک ومتداول اسالمی را در وطن  بارزی گذاشت.

سالگی از مرشدان خود، یعنی  ۲۰بعد از ترک وطن،تا عمر 

در واستاد بزرگوار مال محمداکرم آخندزاده پخته فراگرفته حضرت پ

بود،عالوه شدن معلومات از فرهنگ وادب ترک وغرب،رشد ذهنی 

بان ترکی این جمالت را زاو را دوباال برد. درترجمه حال خودش ب

بنابر عشق وعالقه مفرطی که به ادبیات وفنون داشتم، »میخوانیم:

ا بدست آورده شب وروز وقت بسی آثار حکما وادبای عثمانیه ر

                                                 
 مقاالت محمودطرزیمقدمه  ،  داکتر روان فرهادى - ۱٢۱
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خود را به مطالعه وترجمه صرف کرده، هرقدرمطالعات ومعلوماتم 

افزایش می یافت همانقدر حسیاتم در بارۀ وطن ومسکنم، لمعه نثار 

 « شوق ومحبت میگردید....

دردجدایی از وطن واندیشه های محمودطرزی در بارۀ اوضاع 

ساخت. افکار ضد سیاسی وپسمانی های کشورش او را متالم می

ً حس نفرت او مقابل دو دشمنی که از شمال  استعماری، خاصتا

 وجنوب خاک وطنش را تهدید میکردند، روز بروز بیشتر میشد.

او با جریانات تجدد ومجادالت قلمی منورین ومحافل وطن خواهان 

عالقمند بود. اوقات او بیشتر به تتبع ومطالعه میگذشت. مقاالت 

یف میکرد، به ترجمۀ آثار منظوم ومنثور ترکی مینوشت، کتاب تال

 می پرداخت. 

نام داشت که گزیده « دبستان معارف »یکی ازتالیفات محمود طرزی

از هرگونه کالم خوب، ادبی، اخالقی، علمی وفنی، سیاحت  هایی

شت به وطن آنرا بدوقسمت جدا وحکایات وغیره بود که بعد از بازگ

" وقسمت ادبی  روضۀ حکمنام "قسمت علمی واخالقی آنرا ب.نمود

" درمطبعه عنایت از هردهن سخنی واز هرچمن سمنیآنرا بنام "

 ۱۲۲به طبع رسانید.  هجری ۱٣٣۱کابل در سال 

" خاتمه وطن عزیزم افغانستانروضۀ حکم با مقاله یی تحت عنوان"

یافته است . دراین مقاله نویسنده  به یاد وطن هموطنان خود را 

وطن وآب وهوا و زمین وکوه آن با حسرت خطاب نموده واز حب 

یادآوری مینماید که در زیر آنرا بحیث یکی از دو نمونه نثر ادبی  

 طرزی می آورم.

 

 دو نمونه از نثر ادبى طرزى : 
                                                 

 31-3۰شرح زندگی محمودطرزی، ص  - ۱٢٢
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درکتاب  از روی "روضه حکم" طرزی نمونه اول نثر ادبى طرزى،

کاس افغانستان در پنج قرن اخیر،اقتباس شده که در اینجامن آنرا انع

 میدهم.
  

 وطن عزیزم افغانستان و برادران دینیم  افغانیان را خطاب ! » 

اى وطن عزیز و اى مسکن محبت انگیز ! از هنگامى که سوق 

مجبوریت و ذوق غربت مرا از خاک پاک و دلچسپ صفاناک پاکت 

برون انداخته و قسمت و اضطرارمعذوریت ازدیدار فرهنگ آثار آب 

ساخته، خنجر فراقت جگرم را پاره پاره وهواى دالویزت محروم 

نموده و درد حرمانت وجودم را پایمال الم داشته، نمى دانم دلم را 

بچه گونه از حرمانت تسلیت بخشم و نمى فهمم بچه حیلت قلبم را از 

 هجرانت شکیبایى دهم ؟ 

کجا تسلیت و چه سان شکیبائى ؟ در حالى که اجزاى فردیه وجودم 

یل یافته باشد و ذرات بدایت و حیاتم از آب و از خاک پاک تو تشک

هواى جانفزاى تو جمع آمده باشد و اول خطوه مرحله زندگى ام 

عبارت از زمین دلنشین تو باشد وگوشت و پوست و استخوانم همه 

گى بخاک و آب و هواى تو پرورش یافته باشد، پس چسان مى شود 

لى و شکیبائى که خاک پاکت را فراموش نمایم و دل به دوریت تس

 بخشم ؟ 

 عشق تـو در درونـم و مهر تو در دلم

 با شیر اندرون شد و با جان بدر شود

 

نمیدانم از هواى جانفزایت سخن رانم یا آنکه آبهاى حیات بخشایت را 

بخاطر آرم. اگر از هوایت دم زنم ، آه جانکاهم روى هوا را تیره 

م خونابه سرشکم خواهد نمود و اگر آبهاى با صفایت را بخاطر آر

 انهار خونبارى جریان خواهد داد. 
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که دایره افغانستان « کابل»اى شهر شهیر خوش تعمیر محبت تخمیر 

جنت نشان را مرکزى و امارت اسالمیه آن سامان را پایتخت ! قطره 

آب نابى که در وسط گل چکیده ئى و گل طراوت بخش شادابى که 

ملیون نفوس اسالم را  زینت چمنستان اسالمیت گشته ! بقدر ده

مرجعى و مقدار ده دوازده والیت بنام را ملجاء،کهستانت، 

گلستانیست که ازهارش گل انسان است و چارده ات بستانیست که 

دوازده هزارش باغبانست. ولى هزار افسوس که ساکنانت در شور و 

شر و انسانهایت همه گى از حال و احوال عالم بى خبر اند، قدر و 

ا نمى دانند و مزیت و اهمیت موقعیتت را نمى شناسند. حیثیتت ر

پرده غفلت و عطالت چشمهاى شان را چنان پوشیده که دشمن جان و 

ایمانت را نمى بینند، قلع و قمع همدیگر دستهایشان را چنان بسته که 

به تربیت و ترقییت نمى کوشند. حرص و طمع جان و مال همدیگر، 

ته که حریصان و طامعان خاک پاکت افکار شان را چنان مشغول داش

را هیچ بخاطر نمى آرند. و عدم تعمیم مدنیت و عدالت و وجود جفا 

و اذیت در وجود و قواى شان آنقدر قوت و قدرت نمانده که گلوگاه 

نازنینت را در زیر فشار و تحت تضییق چنگ حریصان بى دینت 

 . مى بینند ولى چاره تخلیصت را نمى اندیشند و نمى بینند

حاالنکه دشمنان پر تبلیس و نیرنگت و طامعان فساد پیشه هزار 

آهنگت، گلوگاه نازنین بسیار معتنابه خیبرمتینت را چنان در تحت 

فشار آورده که مجال حرکت برایت نگذاشته چنان منتظر فرصت و 

مترقب حیلت اخذ و استیالیت نشسته اند که لمحه اى از دقت و لحظه 

شته اند. تنها گلوگاه ترا نى، بلکه گذرگاه اى از مفسدت فارغ نگ

« قندهار»معتنابهاى والیت جسیمه پر گلزار ذى اثمار زربارت یعنى 

را نیز چند گاهیست که گذر نموده و حاال درفکر نقب و شگافتن کمر 

گاهت افتاده، حاالنکه ساکنانت تا بحال گذر گاه و کمرگاهت را نمى 
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عظیم « کوه کوژک »رگاهت و کم« دره بوالن»شناسند.گذرگاهت 

 الشان است. 

حاالنکه از طرف غربى و شمالى در ایالت جسیمه قدیمه حاصلخیز 

را نیز دشمن حریص « ترکستان»و « هرات»زر ریزمعتنابهاى 

بسیار قوى بدرنگ با تأنى و درنگ دیگر با دوازده ملیون جیوش 

گر ، اهللا منتظم پر توپ و تفنگ احاطه و انحصار نموده که السمع 

این غفلت و نادانى و این عطالت و بى خبرى در میان ساکنانت به 

همین صورت حکمفرما باشد، در مدت بسیار قلیلى هتک عرض و 

ناموس و حقارت و اسارت آن دشمن بى دین قوى ، وجودت را 

  ۱۲٣ «پایمال خواهد نمود...

 ٭ ٭ ٭

 :( چراغ پیام هاى افغانى )سراج االخبار

ز مقاالت خود یاد آور مى شود که محمود رهنورد زریاب دریکى ا

طرزى اولین نویسنده ایست که در سراج االخبار افغانیه )شماره 

ش ( سرمقاله اى نوشت که در آن  ۱۲۹٣نخست ، سال چارم . سنبله 

خان ، دیگر تمام مقاله به فارسى ناب هللا بدون نام و لقب امیر حبیب 

چراغ پیام »را به « سراج االخبار افغانیه»نوشته شده و حتى نام 

ترجمه کرده است. و این قدرت نویسندگى و تسلط او « هاى افغانى

را در زبان فارسى درى نشان میدهد. آن متن زیبا را همانگونه که 

جناب رهنورد زریاب از مجموعه مقاالت محمود طرزى اقتباس 

 کرده با هم میخوانیم : 

 مهربان  آغاز به نام ایزد بخشندۀ

ش بیرون از شمار، مرآفریدگارى را سزاست که خامه سپاس و ستای

بى زبان را توانائى گویائى بخشید. درود بر روان پاک پیمبر 

                                                 
 477- 475ص ، افغانستان در پنچ قرن اخیرفرهنگ ،  - ۱٢3
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برگزیده یى رواست که پیروان کیش خوب خود را، آموزش دانش 

بدمید. خاندان و یاران او را، دوستى و افزونى به جاست ، که کار 

یکوئى مایان گردید. هاى پسندیده هرکدام شان رهبر بختیارى و ن

خان را خداوند زمین و آسمان تا هللا سراج الملته والدین امیر حبیب 

سالهاى درازى بر اورنگ جهانبانى شان پایدار و آرام دارد تا گروه 

پرشکوه افغان و خاک پاک افغانستان ، به سایه دانش پرورى ها و 

دادگستریهاى شان ، برترى و بختیارى هاى بى اندازه را 

 ارگردد و مردمک دیده روى زمین و زمینیان شود. سزاو

سپاس پرودگار بزرگ خود را ، به چه زبان به جا آورده خواهیم 

چراغ پیام »توانست که ما را توانائى داد تا سال سوم این گرامى 

را به انجام رسانیده به سال چهارمیش آغاز نمودیم. و «  هاى افغانى

ه نکوئى خواه ِ فرخنده کسى همراِه این نیست مگر به سایه دانش پیرای

بزرگ ما. در این سه سال، بسیار چیز ها گفتیم و نوشتیم. آرزوى 

یگانه نا توانانه ما، همین بود و همین خواهد بود که در راه بیدارى و 

آگاهى برادران هم زمین و هم آئین خود، یک کوششى به جا آورده 

د کامیاب آمده باشیم. باشیم. امید است که یک کمکى برین آرزوى خو

با این هم، از ناتوانى و زبونى خامه شکسته گى چغانه، در این نامه 

یارى ترانه، همواره کوتهى ورزیده ایم و چنانچه شاید و باید نه 

نوشته ]یى[ نگاشتیم و نه گفته ]یى[ گفتیم. از درگاه ایزد داناى بیناى 

ش، آرزومند توانا، امید وار آمرزش و از خوانندگان فرهنگ من

  ۱۲4 پوزش مى باشیم.
 

 :وطن پرست فراموش شده محمود طرزى،
 

                                                 
   1۸افغانستان ، مجله فردا ، شماره در زریاب، محمودطرزى و فارسى ناب رهنورد - ۱٢4
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ازشخصیتهای بزرگ فرهنگی یکی بدون تردید محمود طرزى 

وسیاسی کشورما در قرن بیستم بود. او هم ادیب  آگاه و نویسنده توانا 

بود، هم سیاستمدار مدبرو آزادى دوست نامدار بود و هم وطن پرست 

انگلیس بود. هم مترجم چیره دست بود و هم  پرشور و ضد استعمار

 ژورنالیست بیدار و متعهد بود.

محمود طرزی از پیروان سید جمالدین افغان بود وبنابرین  اودر 

عرصه بیداری واتحاد جوانان برای قیام برضد استبداد واستعمار 

وکسب استقالل وحفظ آن  وتقویت روح وطن پرستی درجوانان 

نجام موفق به ایجاد جنبش ضد استبدادی سعی بلیغ میکرد وسرا

واستقالل طلبی در افغانستان گردید، به همین خاطر وی را  پدر 

ژورنالیزم افغانستان وبنیان گذار سیاست دوستی ترکیه وافغانستان 

 می شناسند. 

طرزی در مقاالتش در سراج االخبار، از احیاء و رونق دوبارهء 

المی )پان اسالمیزم( پشتیبانی مردمان آسیا و همبستگی کشورهای اس

را که توسط «جنگ روس و جاپان » میکرد. وی کتاب چند جلدی 

قوماندان عمومی اردوی ترکیه نوشته  شده بود، به دری ترجمه نمود 

تا به خوانندگانش نشان دهد که چگونه یک ملت کوچک ولی مصمم 

 آسیائی قادر شده است که یک قدرت بزرگ نظامی را شکست داده و

 در مواجه با دنیای صنعتی غرب نیروی تازه برای خویش کسب کند.

طرزی معتقد بود که اگر علماء که رهبری کتله های مردم را به 

عهده دارند روح واقعی اسالم را درک نمایند، مسلمانان سعادت و 

 عافیت از دست رفته شانرا دوباره باز خواهند یافت.  

ی پیشتاز ضرورت داشت، طرزی از آنجائیکه این مأمول به رهبریت

امید وار بود که در افغانستان، حتی با فقدان یک نظام مؤثر اجتماعی 

و مذهبی، یک پادشاه خیرخواه و روشنفکر خواهد توانست که نقش 

یک مصلح دینی را به عهده بگیرد و  اسالم را مبتنی بر احتیاجات 
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سیاست ترقی امروز استحکام ببخشد. به همین امید، طرزی در ابتدا 

خواهانه حبیب هللا خان را تمجید میکرد و با عبارات مخلصانه 

کوشش مینمود که توجه وی را به مسؤلیت هایش به مقابل ملت 

معطوف بدارد وبدینوسیله نفوذ گروه عقبگرای دربار را ضعیف 

 بسازد.         

طرزی معتقد بود که دین اسالم به عنوان شیرازهء همبستگی         

حی می تواند مسلمانها را به مقابل استعمار متحد سازد. در مقاله رو

" وی به نقش برازندهء اگر مسلمانها متحد شوندای تحت عنوان "

علماء بحیث قضات، معلمین، خطبای مساجد و غیره اشاره نموده و 

از آنها التماس کرده که نفوذ شان را در تنویر اذهان کتله های مردم 

های مختلف زبانی وقومی را تحت لوای دین متحد بکار برده، گروه 

سازند. وی اتحاد اسالمی را شرط اول وحدت ملی میدانست و 

امیدوار بود که روزی یک هویت قوی افغانی اسالمی مبرا 

ازتعصبات و عالیق قومی، قبیلوی، منطقوی و فرقه ای، اقشار ملت 

اهل تسنن و را در راه انکشاف و ترقی متحد خواهد ساخت. از اینرو 

تشیع را تشویق مینمود که بخاطر نجات اسالم از خطر استیالی 

  ۱۲5 استعمار غرب اختالفات شان را کنار بگذارند.

طرزی در برابر نفوذ قدرتهای استعماری درکشورهای اسالمی از 

دفاع میکردو معتقد بود که: مسلمانها (پان اسالمیزموحدت مسلمانها )

 "وطن"مت تمام واحد های سیاسی را درمتعلق به یک امت هستند و ا

پان که مردم آن ملت را تشکیل میدهند، در برمی گیرد، بناًء 

)ملتگرائی یا ملیگرائی(نقیض همدیگر اسالمیزم وناسیونالیزم 

 نیستند. 

                                                 
  ۵۶،۵8ص داکتر سنزل نوید،واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی درافغانستان، - ۱٢5
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طرزی عقیده داشت که یک حکمروای خیرخواه، که اولتر از همه به 

تماد و حمایت کتله های رفاه و آسایش مردم عالقمند  باشد، میتواند اع

مردم را بدست آورده آنها را رهنمائی نماید، تا بطور مؤثری در 

وظیفهء دولت  همکاری با دولت و ترقیات اجتماعی سهم گیرند.

اینست که از طریق قانون و اجراآت اداری تعادل مناسب و موزون 

در اجتماع ایجاد کندو اما هیچیک از این تغییرات بدون همکاری 

  ۱۲6ء میسر نخواهد شد. "علما

،پسر مرحوم طرزی در رسالۀ شرح زندگی عبدالوهاب طرزی       

محمودطرزی، ازقول  پروفیسورگریگوریان،میگوید که وی در 

یک فصل را وقف )سراج االخبار( « بروز افغانستان معاصر»کتاب 

در آغاز آن اظهار  های ادبی وفکری محمودطرزی نموده وفعالیت

لی که درغرب راجع به حرکات بیداری فکری درحا:»  میکند

ونهضت های ملل شرق از طرف دانشمندان غرب تتبعات وتحقیقاتی 

صورت گرفته ، چطور شده است از نام محمود طرزی که اولین علم 

بردار نهضت بیداری وطنش بوده ونشرات "سراج االخبار"ش در 

بمیان  این راه مانند مشعل فروزانی راهنمایی میکرد، کمتربحثی

آمده است؟ ولی سبب آن اینست که تا همین نزدیکی ها از تتبع 

ومطالعه در بارۀ مسلک ومفکوره های محمودطرزی عمداً خود 

  ۱۲۷« داری میشد.

نویسنده  از رساله پروفیسورلوئی دوپری تحت عنوان      

یاد میکند که نوشته « محمودطرزی، وطن پرست فراموش شده»

تعداد کمی ازمشاهیرخود را بیاد میدارد. دنیا بالعموم یک» است:

طالبان علمی که برای پایان نامه های خود در جستجوی موضوعی 

می برایند، بعضی ازآنها را دوباره زنده میسازند. بعضی هم توسط 

                                                 
  ۵۸-۵7سنزل نوید،همان منبع، ص - ۱٢6
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نوشته های شان دربین یک عده محدودی از قدرشناسان یاد میشوند، 

می شناخته و یا آثار  بازهم عده ای اند که به یاد کسانی که آنها را

کم وقت اتفاق می افتد که شخصی شان راخوانده اند باقی میمانند. 

قبل از وقت و زمان خود به وجود آمده است وافکار او را زمان 

آینده درک کرده است. اینک محمودطرزی ، یکی از تعداد کمی 

افغانها بود که به ماورای سنت قبیلوی زمان خود نظر انداخت، 

  ۱۲۸ «دولت ملی افغانی را میدید. خواب یک

 مینویسد: لودویک ادمک،مورخ امریکائی در موردمحمودطرزی

محمود طرزی از جنبش های اسالمی واتحاد وهمبستگی قاطبه »

مسلمانان بحیث یک منبع قدرت برای عالم اسالم طرفداری میکرد 

ً با سید جمال الدین افغانی بزرگترین علم بردار جنبش  وشخصا

المی وآشنا ساختن مسلمانان به حیات معاصر وبیداری، اتحاداس

" محمودطرزی ،یک شناسائی داشت." نویسنده می افزاید که

شاعرظریف وخوش طبع ویک فیلسوف خردمند دارای بنیه ضعیف 

والغر بود. چنان پنداشته میشد که طرزی قبل از وقت ظهورکرده 

وارامش صالحات اجتماعی  را به کمال صلح پسندی ا باشد. او

مطالبه میکرد. او از استبداد واستعماربد می برد وبصورت عموم از 

  ۱۲۹ «.مخالفین سرسخت استعمارانگلیس بود

محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرهنگى و بیدارى 

جوانان و مردم کشور کرده بود وتا آنجا که قلمش و زبانش کار 

با عقیده و با میکرد ، در پرورش جوانان وطنخواه و فداکار و 

ایمان و ضداستعمار تالش فراوان بکار برد و از ضدیت با استعمار 

باید  انگلیس به عنوان دشمن دیرین مردم افغانستان در یغ نورزید.

که جنبش مشروطیت دوم درافغانستان، محصول فکر و یاد آورشد

                                                 
 3همان اثر ، ص - ۱٢8
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اندیشه و تدبیر وخرد محمود طرزی بود و یکی از اهداف نخستین 

که با  تقالل افغانستان از انگلیسها بودم،حصول اسمشروطیت دو

  بقدرت رسیدن شاه امان هللا این آرزویش برآورده شد.

اما اجنتان انگلیس از محمودطرزی بشدت نفرت داشتند واورا به 

 نظر بسیاربد می دیدند.

دستور  انشیخان، به همه اطراف نادربقول محقق افغان، احسان لمر،

" !دی( را در برابرم مبریلعون )محمود طرزم نینام ا »داده بود:

بود که محمود  دهیعق نیهاشم خان صدراعظم به ا محمدسردار

 یخرابافغانستان را خراب و برباد کرد! مسئول انقالب و یطرز

مملکت هم او بود.)  یامروز یو پسمان یزیافغانستان، خونر

 (.ایقاسم رشت دیس یاسیخاطرات س

 تیو کدورت نادر خان و روحان یزور نهیک»می افزایدکه: لمر 

 در برابر «یمحمد صادق خان مجدد»چون  سیوابسطه به انگل

 یکه مجدد رودیم شیتا آنجا پ یعالمه محمود طرز یواال تیشخص

مؤسس خالعت و : "سدینویم(۱۵۱" خود)ص یاسیدر" خاطرات س

 انیتمرد و عص ۀشالود ان،ینفاق و طغ هٔ رذالت در افغانستان، مجسم

عالمه محمود »شخص  نیافغانستان هم مخرب،هللا خانامان 

  ۱٣۰ "است و بس. «یطرز
 

رنسانس فرهنگی و رسانه یی » لودویک آدمک، مگربه باور 

د. پنداشته میشومعاصر افغانستان را بدون عالمه طرزی، ناممکن 

                                                 
http://www.afghan-احسان لمر-۱3٠ 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_raftkhder_amannulah_kh

an.pdf 
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به مصداق این برداشت، خوانش زمینه ی سیاسی، مدنی و رفاهی 

 ۱٣۱ «، اگر ناممکن نباشد، ناقص است.افغان ها بدون شاه امان هللا

 

 به وزارت خارجه افغانستان: منپیشنهاد

مین سال  ۸۹وزارت خارجه افغانستان، بمناسبت  ۲۰۰۸در سال 

تاسیس وزارت خارجه افغانستان واولین بنیانگذار این وزارت، یعنی 

طرزی سیمناری  تدویرکرد که  در آن از سوی داکتر سپنتا  محمود

جه افغانستان برابعاد مختلف حیات سیاسی محمود وزیرامورخار

طرزی روشنی انداخته شد وبحث وفحص هایی صورت گرفت. در 

بود اگر اشتراک کنندگان ومهمانان نمناسب ی پایان این سیمنار ب

اکلیل گل می گذاشتند، اما از رفته خارجی در پای مقبرۀ طرزی 

ان پوشیده ترکیه چشم از جهکشور آنجای که طرزی در هجرت ودر

ودر استانبول ترکیه بخاک سپرده شده است، امکان بجا آوردن چنین 

 مراسمی ناممکن بود.

 یاگروزارت خارجه افغانستان در آینده نیز بخواهد چنین سیمنار

 ومحافلی ومحفل سیاسی برگزارکند، البته در پایان چنین سیمنارها

محمود  بازهم بجا آوردن مراتب احترام در برابر خدمات سیاسی

 خواهد ماند.تمام طرزی نا 

پیشنهاد میکنم تا وزارت خارجه افغانستان یک تصمیم مبتکرانه یی 

بگیرد وعظام رمیم آن عاشق میهن واستقالل کشور را همانند استاد 

( از کشور ترکیه با عزت تمام یفکری اش)سید جمال الدین افغان

از صحن  در گوشه یی دوباره به وطن آبائی اش انتقال دهند و

وزارت خارجه در چمن قصر ستوری برایش مقبرۀ مناسبی بسازند 

تا ال اقل وزرای خارجه کشورهای متحابه هنگام وبخاک بسپارند 

                                                 
 ،مقاله امان افغاندعوت مصطفی عمرزی، سایت  - ۱3۱
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برمقبرۀ آن  یتشریف آوری به وزارت خارجه افغانستان، دسته گل

آن مرد وطن پرست تا دم مرگ وطن را  عاشق میهن بگذارند.

 گفت: می فراموش ننمود و

 دلم زکوی تو دور است و روز وشبمرغ 

 وطن ! ! وطن فـــــریاد میکند که خــدایا 

 بگذار عالمه محمودطرزی، به حیث علم بردار نهضت مشروطیت و

آزادیخواهی در ذهن وخاطر هموطنان حق شناس خود همواره زنده 

 بماند وجوانان وطن کارنامه های او را سرمشق زندگی خود قرار 

 بدهند. 
 

 قب عالمه به محمود طرزى در عهد داکترنجیب هللااعطای ل

اعطای "مجدد" لقب عالمه به محمود طرزی را به این خاطربکار 

بردم تا بگویم که  باراول محمود طرزی این لقب رادر ازای خدمات 

)رک:عکس فرهنگی خود در زمان  شاه امان هللا در یافت کرده بود.

اه امان هللا واستقالل مجدد در کتاب )سلطنت ش فرمان امانی در زیر(

 افغانستان( تالیف مرحوم عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،)جلد اول(

 نیزثبت شده است .

" از ریشه علم، به معنی بسیاردانشمند و بسیارعالم عالمهکلمه "

میباشد و معادل رتبه علمی اکادمیسین فرانسوی است. ومحمود 

ده و چاپ نشده  اثر مستقل تالیف و ترجمه چاپ ش ٣۱طرزی با 

بدون شک از قلم بدستان و  سراج االخبارمقاله در ۵۰۰خود ونوشتن 

 بود. دانشمندان شاذ کشور ما
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 فرمان اعطای لقب "عالمه" به امضای شاه امان هللا 

یکى از مهمترین خدمات محمودطرزى براى وطن و            

نیه است که هموطنانش، انتشار پیگیر و هدفمند سراج االخبار افغا

انقالبى در مطبوعات و مسلک روزنامه نگارى کشور و از این 

طریق در اذهان و افکار جوانان و تحول طلبان و وطن پرستان براه 

انداخت که نتیجه و ماحصلش همان احیاء جبش مشروطیت و استقالل 

 کامل سیاسى کشور است. 

 ٣۰ز مقاله سیاسی واجتماعی ، بیش ا ۵۰۰محمودطرزی  افزون بر

جلد کتاب تالیف ویا ترجمه کرده است. ولی در سلطنت نادرشاه 

وظاهرشاه  این لقب ازکنار نام محمودطرزی حذف شد. در زمان 

حکومت داکتر نجیب با پیشنهاد ژورنالستات ونویسندگان حق شناس 

 کشور دوباره این لقب به او تفویض گردید.

ال یا نشان به محمود طرزى ، اعطاى مد« عالمه»اعطاى لقب  

دولتى نیست که در بدل خدمات نظامى بر سینه جنراالن )درحال 

ً جلب وفادارى  خدمت( گاه و بیگاه نصب میگردد و هدف آن عمدتا
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. بلکه این برسرقدرت استوسر سپردگى بیشتر شان به حاکمیت 

نشانه قدر شناسى و سپاسگزارى از خدمات علمى ، فرهنگى و 

ملى است که پنجاه سال پس از اجتماعى یک شخصیت برازنده 

مرگش در دیار غربت ، از جانب دانشمندان صاحب صالحیت و 

خبره گان با بصیرت و قلم بدستان حق شناس به این فرزند صدیق 

وطن اعطاء شده است. گرچه اکنون این لقب و این عنوان ، هیچ 

فایده و ثمره اى به حال مرحوم طرزى ندارد ، اما براى افغانهاى 

فهم و فرزندان افغان این فایده را دارد که مى بینند در کشور چیز 

عقب مانده شان، خوشبختانه هستند کسانى که شعور علمى و 

اجتماعى و اخالقى و انسانى و وطنى شان تا این درجه رشد کرده که 

خدمت گزاران صدیق وطن را پاس میدارند و آنانى را که با آفرینش 

جتماعى و فرهنگى خویش، مصدر و ایجاد ارزش هاى علمى و ا

خدمات فراموش ناشدنى براى وطن خود شده اند، قدر میکنند و 

 احترام میگذارند. 

پس بیجا نیست که دانشمندان با فضل و قلم بدستان حق شناس و 

نویسندگان با هنر و ادب افغانستان، خدمات فرهنگى و اجتماعى و 

ه بیدارى ملت افغان تالش هاى وطن پرستانه مطبوعاتى او را در را

تان، به دیده قدر و بخصوص جوانان و تحرک روشنفکران افغانس

عالمه محمودطرزى »و« پدر ژورنالیزم افغانستان»نگریسته، او را

لقب داده اند. حقا که کار شایسته و بایسته یى انجام داده اند، « 

 خداوند یار و مدد گار آنان باشد.

، از باریعظیم فرهنگى، خدمات ه این همولی متاسفانه  شخصیتى با 

جانب یکى از یک هموطن قندهاری ، مورد اعتراض سبکى قرار 

گرفته بود، این اعتراض کننده، تاجرزاده ایست که ثروت فراوان از 

پدر به ارث برده و در امریکا وافغانستان بزنس میکند وگاهگاهى از 

شمرده شود.  سربیکاری با نگارش مقاله واره هایى میخواهد  نویسنده
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( آن ۲۲6او ضمن یک نوشته تنک مایه در هفته نامه امید)شماره 

همه خدمات فرهنگى و جانفشانى هاى قلمى و سیاسى و مبارزات 

ضد استعمارى محمود طرزى را با تنگ نظرى که خاصه ثروتمندان 

و پولداران است، خیلى وقیحانه و خنده دار، به هیچ گرفته و تمام 

را بر این نکته متوجه ساخته که محمود طرزى،  منطق و استداللش

نیست، و نباید او را به این لقب نامید. من « عالمه »مستحق لقب 

را از پهلوى نام طرزى پس « عالمه »نمى دانم اگر بالفرض لقب 

کنند، این آقا چه نفع خواهد بردو اگر همچنان باشد، چه ضررى ؟ 

کاالى تجارتى نیست که  «عالمه»آقاى تاجرزاده نمى داند که لقب 

تنها سوداگران قیمت و ارزش آنرا بدانند و دیگران از بهاى واقعى 

متاع علمى است که فقط و « عالمه »آن سردر نیاورند. بلکه لقب 

فقط دانشمندان و فرهنگیان و فرهیخته گان جامعه،  ارزش آنرا 

ب میدانند و میتوانند تمیز بدهند که چه کسى مستحق واقعى این لق

علمى و این متاع معنوى است. به پیشنهاد همین دانشمندان 

وژورنالیستان افغانستان بود که  دولت داکتر نجیب هللا  یک نشان 

افتخار را بنام عالمه محمود طرزی منظورکرد و به شایستگان 

 مطبوعات عندالموقع تفویض میگردید. نمونه آن درذیل دیده میشود .

   

 حمودطرزی )درعهد داکترنجیب هللا(نشان افتخار عالمه م
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 یاد وخاطر این میهن پرست شاذ واحیاگر جنبش استقالل طلبی 

 درکشور شاد وگرامی باد!

 
 

 زن وفرزندان محمودطرزى 

 ،همسر محمود طرزی اسما رسمیه،

دختر شیخ محمدصالح، متولد دمشق 

ازدواج  اوبا  ۱۸۹۱بود که درسال 

 شش دخترکرده بوده بود. او مادر 

و از  وپنج پسر بشمول ملکه  ثریا

         زنان برجسته بود. 

 اسما رسمیه خانم محمودطرزی

او نخستین معلم زن واولین مدیر مسئول نخستین نشریه زنان 

  افغانستان شد. 

مسئولیت نشرمجله (۱۹۲۱)خورشیدی ۱٣۰۰در ماه حمل سال 

د را با معاونیت روح افزا طرزى ،دختر محم« ارشاد النسوان»

زمان خان طرزی بدوش گرفت. "ارشاد النسوان" نخستین نشریه 

مخصوص زنان بود که در دوران اصالحات امانی به مدیریت اسما 

 رسمیه، همسر محمود طرزی در کابل منتشرشد.    

مدیر این نشریه، روح افزا، دختر محمد زمان خان خازن الکتب و 

کاغذ نازک پسته  خواهر حبیب هللا خان طرزی بود.این نشریه روی

اولین  به چاپ سنگی می رسید. ای رنگ در"سرای ده افغانان" کابل

یګ به نشر رسید. این نشریه هفته  ۱۹۲۱مارس  ۱۷شماره آن در 

 میالدی به نشرات خود ادامه داد. ۱۹۲۵تا سال بار

مطالب  ودرنشر مطالب ارشاد النسوان  سهم مسقیم  داشت  ملکه ثریا

اخبار وآداب معاشرت،  دختران منتشرمیکرد. آموزشی برای زنان و
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آشپزی، خیاطی، تربیت کودک و خانه داری، مهم ترین مطالب این 

  ۱٣۲ نشریه را تشکیل می داد.

: شش دختر بنامهاى : خیریه، واسما رسمیهاز محمود طرزى 

پنج پسر بنامهاى عبدالوهاب وحوریه، ثریا، آمنه، روحیه، و عزیزه 

ى و عبدالعزیز طرزى و عبدالتواب طرزى طرزى و عبدالقادر طرز

 .ثمر رسیدندو عبدالفتاح طرزى  ب

و خیریه هللا درمیان دختران طرزی دو تن : ثریا، خانم شاه امان 

خان، از زنان صاحب قلم وباهنر وپیشرو هللاخانم سردار عنایت 

کمی در مورد این دو خواهر  درخاندان سلطنت بشمارمیرفتند.

 .بدانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 کابل ۲۰1۵سیستانُی سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ.چاپ دانش  - ۱3٢
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  اثری ملکه
 

 

 دختر محمودطرزیملکه ثریا 

 (۱۹۶8اپریل  ٢٠ -۱8۹۹نومبر٢۴)

خان، بنت محمود طرزى هللا ملکه ثریا خانم اعلیحضرت امان 

ابن سردارغالم محمدخان، ابن سردار رحمدل خان ابن سردار پاینده 

خان بود. این زن شجاع وفاضله در خانواده یک نویسنده ویک 

م پدر و هم پدرکالنش و پدر پدر سیاستمدار نامدار افغان که ه

کالنش، همگى شاعر، نویسنده ، هنرمند و هنر دوست و روشنفکر 

 ۱۹۰۵در دمشق به دنیا آمد و در ۱۸۹۹نومبر سال ۲۴بودند، در

با  ۱۹۱٣میالدی با خانواده خود به افغانستان برگشت ودر سال 

خان در قصر شهر آراى کابل عروسى نمود هللا شهزاده امان 

خان به هللا از طرف علیا حضرت سراج الخواتین مادر امان وهمانجا 

نامیده شد. این زن خوش سیما وزیبا و زیرک وآگاه « شاه خانم»لقب 
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بر زبانهاى ترکى وفرانسه ئى و عربى و فارسى مسلط بود و 

 سخنران پر شور و مؤثرى بود. 

پدر ملکه ثریا ، محمودطرزی ، نویسنده وگرداننده دانشمند وبا 

سراج االخبار افغانیه بود ودر تحت تربیت سالم او دخترانش تدبیر 

هریک خیریه طرزی خانم سردار عنایت هللا خان وملکه ثریا، خانم 

اعلیحضرت شاه امان هللا، خدمات برجسته و فراموش ناشدنی برای 

 جامعه زن افغانستان نمودند.

در سراج االخبار افغانیه ازنقش برجسته زنان  محمودطرزی

زمانى که تمام زنان » ران خالفت عباسى یادمیکرد. بقول او:در دو

و مردان اروپائى بى سواد و جاهل بودند ، زنان مسلمان موقف هاى 

مهم بحیث شاعر و هنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى کار 

طرزى مانند تجدد طلبان و اصالح طلبان هم عصر خود « میکردند.

ایت مى نمود و استدالل میکرد که فقط قویاً از داعیه حقوق  زنان حم

زنان تعلیم یافته و منور مى توانند خانم ها و مادران خوب باشند و 

همین زنانند که فرزندان خوب که آینده متعلق به آنهاست، بارمي 

همچنان طرزى توضیح میکرد که علت سقوط افغانستان پس « آورند.

بین حکمروایان  م ( تعدد زوجات۱۷۹٣-۱۷۷٣از دوران تیمورشاه )

بود که در نتیجه اوالد هاى متعدد آنها با ادعاى مساوى به پادشاهى، 

 کشور را در مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند. 

چون در زمان طرزی، شرایط زنان مسلمان ) بخصوص زنان افغان 

( بسیار رقت انگیز بود، طرزى و شاه امان هللا وجوانان افغان 

وق زنان و نخستین طرفداران حق تحصیل و نخستین مدافعان حق

 ازدواج زن با یک مرد در افغانستان بودند. 

شاه امان هللا وملکه ثریا هردو از اندیشه های محمود طرزی 

هللا در جهت آزادساختن زنان از زندان چادری ملهم بودند.  شاه امان 

بعد از حصول استقالل سیاسى ، به نقش زنان در روند تحوالت 
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توجه خاص مبذول داشت و پروسه نجات زنان را بحیث  اجتماعى

شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود وبه این منظور به تأسیس 

 انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد. 

در « مستورات»ملکه ثریا، نخستین مكتب دخترانه را بنام 

تن از  ۴۰آرا كابل تاسیس کرد که به تعداد  در شهر  ۱۹۲۰سال 

آغاز كردند. ملكه ثریا در روز افتتاح  ان در آن آموزش را دختر

"الحمد هللا براي مازنان،امروز یك روز   مكتب در یك سخنراني گفت: 

سایهء اعلیحضرت غازي، مكتب مستورات  نهایت خوب است كه در 

است كه اوالد وطن از این مكتب مستفید شده و  را افتتاح میكنیم. امید 

و ملت خویش حتي الوسع خدمت كنند به همه   در راه دین و دولت

كه فرضیت علم به مرد و زن یكسان است، و  حاضرین معلوم است 

ما، زنان تاسیس شده از توجهات معارف خواهي  این مكتب كه براي 

جوان، غازي ما و همت و كوشش جناب وزیر معارف  اعلیحضرت 

  ۱٣٣ است."

همکارى عده شخص ملکه ثریا اداره مکتب مستورات را با 

 ئى از زنان روشنفکرکابل به عهده گرفتند.

دانشمند افغان،داکترسید عبدهللا کاظم، در مقالۀ  خوددر بارۀ 

با تاسیس اولین مکتب ۱۹۲۰درختم سال:»ملکه ثریا، مینویسد که 

نسوان درافغانستان بنام مکتب مستورات دروازه تحصیل برای زن 

شاهی اداره میشد. ملکه  هوادبازگردید. مکتب توسط زنان خانافغان 

از « مفتشه»ثریابا حمایت معنوی شوهر و والدین خود به عنوان 

خانم محمود  -اسما رسمیه»امور مکتب وارسی میکرد. مادرش

  ملکهکه زن با فرهنگ ودانشمند بود،مدیرۀ مکتب وخواهر«طرزی

  به حیث معاونۀ ایفای وظیفه میکرد. )خیریه خانم معین السلطنه( 

                                                 
۱33 - 

8٠ سایت کابل ناتهه، شماره
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« شهر آرا»ب مستورات بیرون قصرشاهی در ناحیۀ مکت

درخانۀ علی احمدخان والی واقع بود که بیشتر شاگردان آنرا در سال 

دختر از خاندان شاهی تشکیل میدادند.معلمه های  ۵۰اول در حدود 

اولی مکتب آنعده خانمهای بودند که درخانه سواد خواندن ونوشتن را 

ی آگاهی داشتند. درمدت کوتاه آموخته وقدری از علوم دینی وادب

شاگردان مکتب چنان افزایش یافت که در پنج صنف ابتدائی تقسیم 

شدند ومکتب نیز به یک عمارت بزرگتر در قلب شهر مسما به ده 

ودریک « حوض مرغابی ها»افغانان در نزدیک محل مشهور به

که از طرف)بوبوجان(ملکۀ « گلستان سرای»عمارت بزرگ بنام

حمن خان به مکتب اهدا شده بود، انتقال یافت. در همین عبدالر امیر

وقت هیئت اداری مکتب مشتمل بر دوخانم از عمو زاده های ملکه 

یکی بحیث مدیره ودیگری بحیث « بلقیس و روح افزا»بنام های

  ۱٣4 «مبصره جدیداً مقررگردیدند.

شفاخانه زنانه "مستورات" تاسیس  ۱۹۲۴ملكه ثریادرسال 

نه تاریخی تا امروز بشکل انکشاف یافته آن هنوز هم کرد. این شفاخا

 در همین محل)در جادۀ میوند( فعال است.

همچنان یک مکتب تدبیر منزل براى زنان کابل در باغ على 

مردان با معلمى عده یى از زنان جرمنى و ترکى تاسیس گردید.ملکه 

ثریا برای جلوگیری ازخشونت علیه زنان، محکمه اى دایر نمود که 

شکایات زنان را در مقابل شوهران بررسى کند. از قبیل ندادن نفقه و 

لت وکوب شدن توسط شوهران شان و یا طالق دادن بدون موجب. 

یک هیئت مخفى وارسى زنان نیز ایجاد گردید که عکس العمل 

مردان راکنترول کنند و از زنان پیر خواستندکه به خانه ها بروند و 

                                                 
افغان جرمن  ،(بنیان گذار نهضت زنان کشور ملکه ثریا،)مقالۀ  ،داکترسیدعبدهللا کاظم - ۱34

 ٢٠۱۴اکتوبر 3۱آنالین،
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زنان شان چگونه است ؟ همه این ها در  ببینند که رویه مردان با

 خان شامل بود.هللا پالن اصالحى شاه امان ا

در مورد گرفتن طویانه و عروسى قیوداتى وضع هللا شاه امان  

کرد تا فشار عروسى را از روى شانه هاى خانواده داماد کم کند. و 

سال  ۱۸سال و براى دختران  ۲۲نیز سن ازدواج را براى مردان 

( که بخاطر ۱۹۲4اما در لویه جرگه دوم در سال )تعیین نمود، 

خاموش کردن شورش پکتیا تدویر یافته بود، چون اکثریت اعضاى 

آن جرگه را مالکین و خانها و روحانیون متعصب تشکیل میدادند، 

بعضى تعدیالت در برنامه ریفورمها وارد شد که دولت مجبور شد 

 موقتاً آنرا بپذیرد. 

انجمن » ۱۹۲۸ثریا، در تابستان بنابر در خواست ملکه 

تشکیل شد و دوازده نفر از زنان بافهم کابل اداره « حمایت نسوان

انجمن را بدست گرفتند و خواهرشاه کبراجان مسئولیت اداره این 

انجمن را بدوش گرفت. بدینسان براى نخستین بار زنان در کار اداره 

شد تالست  مملکت با مردان شریک شدند. به شاروالی دستور داده

زنان بیوه وبی سرپرست را ترتیب و آنها را درشفاخانه ها 

 والبراتوارها شامل کارنماید. 

روزى که ملکه ثریا در » غبار ازچشمدیدهاى خود مینویسد : 

یک اجتماع از پیشرفت زنان جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان 

س خودشان سخن زد، زنان با درد بگریستند و پنجاه نفر زن فى المجل

را در خدمت معارف و تاسیس اولین مدرسه زنانه گذاشتند. ملکه 

چنان متأثرو منفعل گردید که خودش وظیفه مفتشى مکتب مستورات 

  ۱٣5«را برذمه گرفت. 

  یکی از خوانندگانسوال داکتر سیدعبدهللا کاظم در پاسخ 

                                                 
  33سیستانی،عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ، ص - ۱35
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: " شتندنگا (۲۰۱۴ُنومبر سال ٣)ورتال افغان جرمن  آنالینپ

" ملکه ثریا ـ بنیان گذار نهضت زنان کشورمقالۀ اینجانب "عنوان 

بوده و این خود میرساند که ملکه اولین سنگ را در تهداب نهضت 

زنان گذاشته که قبل از او هیچ زن دیگر به همچو اقدام یا اقدامات 

دست نیازیده بود. اولین مکتب نسوان، اولین شفاخانه نسوان، اولین 

اولین ملکه ای که به خارج از کشور در  انجمن حمایت از زنان،

معیت شاه سفر کرد و با ملکه ها و خانم های سرشناس جهان به 

صحبت پرداخت و اولین زنیکه با مطبوعات خارجی مصاحبه های 

زنده انجام داد و اولین زنیکه با رعایت ستر و حجاب شرعی در 

ی در لویه جرگه اشتراک کرد،اولین زنی که بدون نقاب بطور رسم

بین عوام ظاهر شد و باالخره اولین زنیکه در مورد حقوق زنان 

چندین بار اجتماع زنان را دائر کرد و به سخنرانی با آنها پرداحت و 

نقش آنها را در اجتماع بیان نمود. آیا این همه خصوصیات او موجب 

نمیشود که ملکه ثریا را به حیث یک زن پیشتاز و بنیان گذار نهضت 

ر نامید؟ البته این کارها بدون حمایت شوهر و پدرش میسر زنان کشو

نبود، ولی اگر او شهامت این اقدامات را نمی داشت، حمایت شاه مثل 

 تبری بود بدون دسته که نمی توانست نهضت زن را براه اندازد.

اینکه بعد چه حوادث صورت گرفت و چگونه ارابه ها به عقب 

فغان در کنج خانه محصور ماند، کشیده شدند و سالهای متمادی زن ا

 سؤالهای دیگر است." 

شاه امان هللا یک ماه بعد از لویه جرگه )هفته اول ماه اکتوبر( 

چهار جلسهً بزرگ در قصر ستور وزارت خارجه دایر کرد که در 

هریکی ششصد تن ازمعاریف ومامورین عالی رتبه با خانمهای شان 

راک داشتند. شاه در بیانیه بشمول دپلوماتان خارجی مقیم کابل اشت

روز چارم خودبراین موضوع تاکید نمود که ظرف دوماه دیگر برقع 



 179 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

ازسر زنها برداشته خواهد شد وبجای آن یک روسری)دستمال( مانند 

زنان ترکیه برسر انداخته میشود که در زیر گردن گره میخورد. 

ان مگر شاه متذکر شد که اختیار اینگونه ستر اجباری نیست. همچن

شاه به این نکته اشاره کردکه چادری  در اسالم فرض نیست وبعد 

خطاب به ملکه ثریا گفت که چادر خود را از سر بردارد وملکه 

چادرخود را از سر برداشت و زنان وحضار برایش کف زدند، بدون 

 آنکه از شرف ملکه چیزی کاسته شده باشد.

ما روی بدین سان ملکه ثریا نخستین زن افغان است که رس

لوچی زن را در کشور اعالم کرد. بعد آز ان شاه مالهای متعصب 

را مورد حمله شدید قرار داد وآنها را اشخاص جاهلی خواند که 

مسؤول جمیع عوام فریبی ها ومنبع تمام تعصبات بیجا واشاعه 

( این سخنان شاه به ۱۹5وپخش جهالت ونادانیها میباشند.)ادمک، ص

روحانیونی بود که با اصالحات شاه در لویه ارتباط مخالفت مالها و

 جرگه صورت گرفته بود.

 ۱۲آتش درافغانستان( مینویسدکه : روز»نویسنده کتاب 

اکتوبر، یک روز تاریخى در تاریخ زنان افغانستان به حساب میرود، 

زیرا براى بار اول زن افغان روى لچ در اجتماع قبول شد. ازآن 

وشیدند و درعوض البسه مناسبى را روز به بعد زنان منوربرقع نپ

اختیارکردند. در کابل بیشتر زنان بدون چادرى دیده میشدند. دولت 

ً میخواست که زن از حیثیت و عزت شایسته به عنوان شریک  واقعا

زندگى مرد و به عنوان یک انسان در جامعه بر خوردار گردد، زیرا 

ً در خارج از شهرها زن مثل حی وان در در آن روزگار مخصوصا

معرض بیع وشرا قرار میگرفت و در برخى موارد زن با گاو و 

اسپ و خر و غله تبادله میگردید. به همین جهت است که محمود 

طرزى از وضع رقت بار زنان در افغانستان اشعار شکوه آمیزى 
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دارد. شاه به این بسنده نکرد و طى فرمانى از مامورین دولت 

باشند. این کارها گرچه در ظاهر  خواست تا بیش از یک زن نداشته

با عنعنات جامعه افغانى نا سازگار بود، اما از نظر دولت در واقع 

راه هایى بود که ال اقل در شهرها نیز زن از آزادى بر خوردار 

گردد و اگر بخواهد بتواند با روى باز ظاهر شود. اما این روى باز 

بند و پا ها تا بجلک در آن زمان از پیشانى تا زیر زنخ و دستها تا 

قابل رویت بود نه بیش از این، همان چیز هاى که زنان در دهات 

 افغانستان همواره از آن بر خوردار بوده و هستند. 

و ملکه ثریا تا آنجا براى آزادى زنان افغان هللا شاه امان 

مبارزه کردند که از جانب روحانیت متنفذ متهم به کفرشدند و بر سر 

ها تاج و تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه از این مساله نه تن

  ۱٣6 کشور نیز تبعید گردیدند ودر غربت جان دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ، مقاله ملکه ثریاسیستانی، - ۱36
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 خطاط هنرمندومترجم  خـیـریــه طــرزى،
 

 

 ۱۹8٠ -۱8۹3خیریه طرزی،

 

او دختررر محمررود طرررزى و خررواهر بررزرگ ملکرره ثریررا، خررانم 

اضل عهرد خروددر خان بود که از زنان با دانش و فهللا سردار عنایت 

قرررن بیسررتم  بشررمار میرفررت. ایررن زن بررا هرروش در شررانزده سررالگى در 

« قصرص االنبیرا» زیر نظر پدرخود محمود طرزى به ترجمره کتراب 

از زبرران ترکررى بفارسررى پرداخررت و مررتن ترجمرره را بررا خررط زیبرراى 

نستعلیق خود کتابت نمود. یک نسخه از این کتاب نفیس را من همراه 

قرن گذشته، نزد محترم صالح پرونتا  ۸۰دهه نیمه در با داکتر جاوید 

م و داکترررروان فرهررادى ترراریخ کتابررت ترجمرره را از یرردر کابررل دیررده ا

قمرررى مطررابق جنررورى  ۱٣۲۷محرررم  ۹روى نسررخه محترررم پرونتررا ، 

او سکرتر دفتر پدرش بود وترجمه رومان . استم ضبط کرده ۱۹۰۹

جمره کررده برود، پراک راکه پدرش از فرانسره بره فارسری تر ژول ورن

 نویس کرد.

سرراله ولبرراس  ۱6حسررن خررط و حسررن صررورت و سرریرت خیریرره 

هرراى خرروش دوخررت و خرروش سررلیقه او زبررانزد اهررل دربررار شررده بررود. 
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مخضوضرراً کرره علیررا حضرررت )سررراج الخررواتین( مررادر امرران هللا خرران 

بنای رفت وآمد با خانواده طرزی را اغراز کررده برودو در روز هرای 

ا را بره ارگ سرلطنت دعروت مینمرود.  بنرابرین امیرر جشن واعیراد آنهر

ناگهان طرزى را بحضور طلبید و تقاضاى نامزدى خیریه را با پسر 

خران نمرود و طررزى نیرز جرز رضرائیت هللا ارشد خود سردار عنایرت 

 ۱۹۰۹سررالگی یعنرری در  ۱۷چرراره یررى نداشررت. وبنررابرین خیریرره در 

رحبیب هللا خان خان سراج پسر بزرگ امیهللا میالدی باسردار عنایت 

 ازدواج نمود . 

خرران قرربالً بدسررتور پرردرش بررا دختررر یکررى از هللا سررردار عنایررت 

هللا خوانین باجورنامزد شده بود، چون مدتى از ازدواج سردار عنایت 

خران پسرررا را بحضرور طلبیرد هللا خان با خیریه گذشت ، امیر حبیب 

و گفرررت : سرنوشرررت نرررامزد بررراجوري ات چررره میشرررود، برررا او ازدواج 

خان جواب داد که من یکبار ازدواج هللا ى یاخیر؟ سردار عنایت میکن

کرررده ام و از ایررن ازدواج خررود راضررى ام و نمررى خررواهم زن دومررى 

بگیرم. امیر گفت اگر با نامزدت ازدواج نکنى دسرتور میردهم ترا تمرام 

معاشاتى که بنام نامزدت حواله شده دوبراره از معراش ترو وضرع و بره 

خان پاسخ میدهرد: حضرور امیرر هللا عنایت خزانه دولت تحویل گردد. 

صاحب بهتر میدانندکه من جز همان معراش عایرد دیگررى نردارم. هرر 

 طور امیر میفرمایند، اطاعت میشود. 

خرران را رخصررت و دسررتور میدهررد کرره هللا امیررر سررردارعنایت 

نامزدى دخترخان باجورلغو شود و تمام معاشرى کره برراى پردر دخترر 

ضع و به خزینه دولرت تحویرل گرردد. فرستاده شده از معاش پسرش و

خرران بررا آنکرره تحررت فشررار هللا ایررن دسررتور عملررى شررد وسررردار عنایررت 
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اقتصادى قرارگرفت، حاضر نشرد زن دومری بگیررد و ترا آخرر عمربرا 

  ۱٣۷ خیریه زندگى نمود.

عبدالوهاب طرزی شرح از مراسم عروسی خواهرخود خیریره 

اوالَ درمجمررررع  »بررررا شررررهزاده عنایررررت هللا را داده  ودر آخرمیگویررررد:

حضرات امیر وبرادران وفرزندانش ومصاحبین واهل دربار، خطیب 

مسررجد شرراهی مراسررم ایجرراب وقبررول سررردار عنایررت هللا را از زبرران 

خودش واز زبان نامزدش را از زبان پدر وکریلش ثبرت نمود.وبعرد از 

خوانررردن آیررراتی از قررررآن کرررریم عقرررد نکررراح صرررورتگرفت.وباعرض 

نی خوری مراسرم دینری پایران یافرت. جشرن تشریفات حاضریت وشیری

عروسی هفت شبانه وهفت روز برپرا برود. تمرام اطرراف چمرن، خیمره 

گرراه هررا بررا بیرررق هررا مررزین  از طرررف شررب چراغرران میشررد. هررر روز 

پروگرررام تماشرراها اجرررا میشررد. مررثالً فیررل دوانرری، اسررپ دوانی،شررتر 

 وخردوانرری، جمناسررتیک هررای عسررکری، اتررن ملرری، موزیکهررا، سررازها

ونوازها. و درشب ها تماشای آتش بازی صرورت میگرفرت. در روز 

اخیر یک مانورۀ کوچرک عسرکری هرم اجرراء گردیرد. درخرتم مراسرم 

هفررت روزه، عررروس بسرررای نشرریمن دامرراد برررده شررد.زندگی هررردو 

همسررردرعالم خوشرری وسرررورآغاز یافررت. دیررری نگذشررت کرره سررردار 

دبیررات، ولسرران ترکرری عنایررت هللا، برره گرررفتن دروس تاریخ،جغرافیررا، ا

ازخسررش،محمودطرزی، آغراز نمررود وبرا شروق وحرررارت ماننرد یررک 

۱٣۸ «شاگرد پرمغز میخواند ونوت میگرفت.
  

 ۱4در هللا سرررراج پرررس از آنکررره شررراه امررران هللا سرررردار عنایرررت 

جنررورى از سررلطنت اسررتعفی داد و کابررل را ترررک نمررود، برره پادشرراهی 

 ۱۷در تاریخ منصوب گشت و سه روز پادشاه بود و چون پسر سقاو 

                                                 
درخاطر  ٢٠٠٢خان سراج درهللا ب را ازصحبت تلفونى با سردار حمیدنگارنده این مطل - ۱37
 دارد.
 ۹٠ -8۹زندگی محمودطرزی،صعبدالوهاب طرزُی  - ۱38
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خان با وساطت محمدصادق هللا جنورى وارد کابل شد، سردار عنایت 

مجررددى بوسرریله طیرراره انگلرریس کابررل را بقصررد پشرراور ترررک گفررت و 

سپس از پشاور به قندهار رفت . پس از آنکه شاه در مبارزه با قرواى 

ارتجاع دچار شکست شد، هردو برادر با خانواده هاى شان در تاریخ 

از طریرررق چمرررن وارد هنرررد برترررانوى شررردند. سرررردار  ۱۹۲۹مرررى  ۲٣

جون ازطریق هند و بصره بره ایرران رفرت ۲4خان بتاریخ هللا عنایت 

جروالى همرران سرال مهمرران رضاشرراه پهلروى شررد. او پررس از  ۲۷و در 

سفرى که به اروپا نمود به تهران بازگشت و در تهران اقامت گزید و 

 در آنجا درگذشت. ۱۹46درسال 

خرران در هللا ش بعررد از آنکرره سررردار عنایررت خیریرره و فرزنرردان

مررریالدى بکابرررل  ۱۹4۷م( در ۱۹46ش= ۱٣۲5تهرررران فررروت کررررد)

خیریره از ( در کابل برود تادرگذشرت. ۱۹۸۰بازگشت و تا پایان عمر)

ی تحصریالت یافتره گرفرزنرد بردنیا آورد کره هم ۱۲هللا  سردار عنایرت 

۱٣۹ واز زندګی خوب برخوردار شدند.
  

 

 ب ننداری:زینب عنایت سراج وزین
 

من تقریباً چهل سال دوران جوانی خود را در کابل گذشتانده ام ودر 

ام وبارها ام و دروزارتخانه های مختلف کارکرده درس خوانده  جاآن

به سینمازینب )زینب ننداری( رفته ام ولی نمیدانستم که این زینب 

در پورتال  ۲۰۲۱کیست وکجائی است؟ تا اینکه باالخره درجواالی 

محقق  احسان لمربه مقاله ای از قلم آقای چشمم  آنالین  ان جرمنافغ

زینب عنایت سراج، نخستین رئیس »:بود که در آن نوشته افتادافغان 

دختر سردار عنایت هللا خان سراج برادر « موسسۀ نسوان کشور

 اعلیحضرت امان هللا خان بود.

                                                 
 ،کابل ٢٠۱۵ُ دانش چاپسیمای زن افغان درحماسه وتاریخ، سیستانی، - ۱3۹
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از میکند که آغ سیدجمال الدین افغانآقای لمر مقاله اش را با سخنان 

مسلمانان اگر به زنان » در باره نقش مادر درتربیت اوالد گفته بود: 

اجازه تحصیل را ندهند، از ضعف، جهالت و رسوایی نجات نه می 

یابند. طفل در آغوش مادر خود تعلیم ابتدائی، تفکر و اخالق را فرا 

میگیرد و آغوش مادر اولین مدرسه فطری انسان است که درآن طفل 

مسائل دین و دنیا آگاه میگردد و اخالق و شخصیتش شکل مي از 

گیرد ... اگر مادر جاهل، و بی بهره از علم باشد و با وجود 

موجودیت مردان الیق و کاردان وجامعه مرفه و آباد، این نعمات 

هیچگاهی به نسل بعدی انتقال نمی یابد و تمام ملت بزودی درقعر 

جهان وقتی یک نسل رو به ذلت فرو خواهد غلطید. در عرصهً 

نابودی میرود، اگر اطفال  شان از مادران خود تعلیم و تربیت 

درست ندیده باشند، قادر نخواهند بود افتخارات خانوادگی و ملی 

)احسان لمر،قاموس کبیر افغانستان،زینب « خویش را حفظ نمایند.

 عنایت سراج، نخستین رئیسۀ دمیرمنوتولنه(

خانم اسما رسمیه طرزی و محمود »نویسد:آقای لمر در ادامه می

طرزی هر یک فرزندان نهایت وطندوست و عاشق میهن و مردم 

کشور تربیت نمودند که مرحومه خیریه عنایت سراج ــ مرحومه 

ملکه ثریا  و مرحوم عبدالوهاب طرزی هریک نام نهایت آشنا در 

ه این راستا در کشور بودند و هم ایشان فرزندانی مانند خویش ب

جامعه تقدیم داشتند که مرحومه زینب عنایت سراج هم یکی از ایشان 

 است.

می باشد « دمیرمنو ټولنه»خانم زینب اولین رئیسه موسسه نسوان یا 

(تصدی ۱۹۵۸م( الی وفات شان ) ۱۹۵۰ش / ۱٣۲۹که از سال )

امور این اداره را به عهده داشتند. ایشان مصدر خدمات مهمی برای 

ارتقای سویهً ذهنی و تربیوی زنان افغان گردیده انکشاف موسسه و 

 که این خدمات شان در تاریخ د میرمنوټولنه  فراموش نشدنی ست.
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م( پدرم سر  ۱۹۴۱) ۱٣۲۰دهه »محترم حفیظ هللا ناطق می نویسد: 

معلم ، و مرحومه زینب عنایت سراج رئیسه موسسه نسوان بودند كه 

خانم هاي باسواد مصدر در عقب هوتل كابل فعالیت و به همكاري 

خدمت به خانم ها و دختران شدند من طفل بودم و ایشان را بخاطر 

 دارم كه با پدرم میرفتم.

چون پدرم سر معلم مکتب پسران شهدا در زمان اعلیحضرت امان 

هللا خان بودند خاطرات زیاد ان را با من یاد مي كردند و از زینب 

شاگردان و این کہ  جان و بخصوص مهرباني شان با معلمین و

متواضع و مودب و دلسوز بودند و سخت عالقه مند تعلیم و تربیه 

نسوان كشور چیزی دیگر بخاطرم نمانده است بجز اینكه یك چاشت 

با پدرم یکجا در مقام ریاست شان نان بسیار عادی مثل سایر معلمین 

 «و کارمندان خوردم.

سراج خیلی بزرگ و خانواده محترم »محترم هاشم اکبر نوشته اند: 

شخصیت های خوبی در بین شان است یکی از آن مرحوم داکتر 

صاحب کبیر سراج که از دوستان بنده بودند به هفت زبان تسلط 

کامل داشت. پسر بزرگ شان هم داکتر در برلین است اما متاسفانه 

که زیاد به تاریخ خانواده خود ارزش قائل نیستند نمی دانم که علت 

فیر در برلین از خانواده سراج داشتیم. کاکایشان عنایت چیست؟ دو س

هللا سراج در برلین دفن]سردارعنایت سراج درتهران فوت کرد و 

سال ها بعد جسدش را به افغانستان انتقال دادند ودر جوارمقبرۀ 

پدرش درجالل اباد دفن گردید[ ولی کدام کاری برایش نکردند. امید 

 «تر شرح و بیان نمایید.شما تاریخ این خانواده را به

یکی دیگر از کارنامه های بیدار گرانه خانم زینب نشر مجلهً میرمن 

م( چون ستارهً درخشانی تجلی نمود.  ۱۹۵٣ش ــ  ۱٣٣۲در سال ) 

نمایندگی های آن از قندهار شروع و بعد به همه والیات افغانستان 

 شروع به فعالیت نمود. در چوکات آن موسسه تأسیس یک سالون
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سینما تیاتر رویدست گرفته شد که به یک سلسله فعالیت های هنری و 

 ثقافتی دست زد.

ش ـ )دسمبر  ۱٣٣۷زینب ازدواج نکرده بود و در برج جدی سال 

م( به اثر مرض سرطان در برلین وفات نمودو به پاس خدمات ۱۹۵۸

زینب »شایستهً شان سینمای موسسه نسوان به بنام شان یعنی 

ارشیف مقاالت  احسان لمردر افغان حرمن «)گردید.مسمی « ننداری

 (۱۵۲انالین، مقاله 

 

 تکمله ئی ازمحترم ناصر ضیا، خواهر زاده زینب سراج:

 

 !بزرگوار جناب سیستانى صاحب عزیز  استاد»

زینب جان عنایت سراج سردار عنایت هللا خان ) معین السلطنة(  پدر

خانم خیریه طرزى دختر فرزند ارشد امیر حبیب هللا خان و مادرشان 

بزرگ عالمه محمود طرزى بودند. بعد از استعفاى شاه امان هللا خان 

مقام سلطنت به سردار عنایت هللا  ۱۹۲۹از مقام سلطنت در سال 

خان تفویض گردید كه متاسفانه با دسایسیكه از سوى خانواده مجددى 

ن، حبیب كه ایادى انگلیسها بودند، سردسته شورشیان ضد امان هللا خا

هللا كلكانى مشهور به بچه سقاو با دوام سلطنت سردار عنایت هللا خان 

موافقت نكرد و شاه عنایت هللا خان در ظرف سه روز مجبور به 

در تهران مسكن گزین  نوادهسال با خا ۱۸ترك وطن و مدت 

گردیدند. سردار عنایت هللا خان و بى بى خیریه داراى دوازده فرزند 

هللا ، زینب، مستوره، حمیراء ) مادر بنده ( حمیدهللا،  به اسامى خلیل

رقیه، حمیده، خیرهللا، عصمت هللا، لطیفه ، انیسه و نفیسه ) در 

هللا خان سراج  نایتجوانى فوت كرد(، بودند. بعد از وفات سردار ع

در تهران، خانواده عنایت سراج در عصر اعلیحضرت محمد 

غانستان عودت و در حویلى میالدى به اف ۱۹4۷ظاهرشاه در سال 
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پدرى خویش واقع چهارراهى ملك اصغر ) گلبهار سنتر فعلى(اقامت 

گزیدند. در زمان هجرت سردار عنایت هللا خان سعى بلیغ بخرچ داد 

تا فرزندانشان مدارج عالى تعلیم و تربیه را بپیمانند كه خوشبختانه به 

تهران فارغ و  مرام خود نایل گردیدند. پسران از بهترین لیسه هاى

شامل دانشگاه ها شدند و دختران از مدرسه معروف ژاندارك فارغ و 

بعضى از آنها مانند زینب جان ، رقیه جان و لطیفه جان بعد از 

 معلم مشغول تدریس گردیدند.  وانفراغت در همان مدرسه بعن

كه در بین خانواده ها رواج است بزرگان خانواده با القابشان  چنانچه

یگردنند لقب زینب جان در بین برادران و خواهران " خطاب م

اُختى" بود و ما اطفال ایشانرا خاله اُختى خطاب میكردیم و در 

 حالیكه بسیار دوستش داشتیم ولى بشدت ازاش حساب میبردیم. 

بیآمرز خاله اختي یك شخصیت منحصر بفرد خانواده عنایت  خدا

خانه و خانواده را به  سراج بود و بعد از فوت پدر ریاست و اداره

عهده گرفت. در برگشت به افغانستان بزودى فهم، درایت و 

شخصیت زینب جان توجه اعلیحضرت و مقامات اول دولتى وقت را 

به وى گردید كه  سوانجلب و پیشنهاد تأسیس ریاست موسسه ن

میالدى سنگ تهداب موسسه نسوان تحت  ۱۹5۰بدینترتیب در سال 

 ت سراج گذاشته شد. ریاست زینب جان عنای

از تعین جاه و اعمار ساختمان موسسه نسوان كه شامل دفاتر  قبل

ادارى، اطاق بازى و نگهدارى اطفال كارمندان ریاست و یك تاالر 

بزرگ تیاتر و سینما نیز ساخته شد كه در اوایل بنام سینماى موسسه 

 دید. یاد میشد و بعد از وفات خاله اختى بنام زینب نندارى معروف گر

خاطرات طفولیتم در ارتباط با خاله اختى اول اینكه براى سه تا از  از

خواهر ها هریك مادرم حمیرا ناصرضیا ، رقیه اعتمادى و لطیفه 

كبیر سراج وظیفه داده بود كه بصورت افتخارى و بدون معاش در 

هفته چند روز جهت تدریس خانمهاى كابل بموسسه رفته ، 
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و امور منزل، خیاطى و آشپزى را سوادآموزى، حفظ الصحه 

 آموزش بدهند كه در آنزمان یك دست آورد جدید و مفید بود. 

یاد دارم كه قبل از اعمار تعمیر موسسه، برنامه هاى هنرى  به

بمناسبت نوروز و غیره از سوى موسسه نسوان در لیسه ماللى 

برگزارى میشد و من گرچه طفل شش ساله بودم ولى به موسیقى و 

برنامه ها بسیار عالقه داشتم و قرار بود كه در یكى ازین  همچو

بخواند. بخاطر دارم كه استاد با  ازبرنامه ها استاد یعقوب قاسمى آو

همراهانشان تازه تشریف آورده بودند كه خبر رسید پدرشان استاد 

قاسم افغان فوت كرده و محفل بهم خورد و بزرگان در سوگ استاد 

اطفال به بازى و شیطنت هاى خود ادامه دادیم.  واالمقام نشستند و ما

برنامه هنرى باید  كدر روز افتتاح سینما و تیاتر زینب نندارى ی

اجراء میشد، یك بازارچه را نشان میداد كه كسبه ) خانمها با لباس 

هاى مردانه با ریش و بروت مصنوعى( مشغول كسب و كار هستند 

گذر تیر میشود،  در پشت  و یك دختر زیبا با موهاى بلند از این

صحنه آواز خانهاى معروف مانند نینواز، پیكان، پرناتهـ و غیره 

معروف " آن سلسله مو آید اگر بر سر بازار ، بازار شود از  نگآه

نفس اش تازه چو گلزار" را میخواندند و خاله ام لطیفه كبیر سراج از 

ویا  آواز مقابل این كسبه كار ها رد میشد و هر یك بنوبه خود گ

میخواندند، تازه خاله لطیفه جان روى صحنه ظاهر شده بود كه به 

یكباره پسر كوچكش كه با ما در بین تماشاچیان نشسته بود شروع به 

گریه شد و جیغ میزد " َممى جان َممى جان" بزرگان هرچه سعى 

كردند كه اورا آرام بسازند بر عكس شدت جیغ ها افزون میگردید تا 

سلسله مو مجبور شد با طفل در بغل از آن بازار عبور كند اینكه آن 

 . دو این پارچه به یك كمدى مبدل گردی

بود ) در آن  ۱۹5۸ختى را دیدم در مسكو سال باریكه خاله اُ  آخرین

سالها پدرم نائب سفیر افغانستان در مسكو بود ( خاله عزیزم جهت 
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سردار خلیل معالجه مرض ُمهلك سرطان از طریق مسكو با مامایم 

هللا عنایت سراج به برلین تشریف برد كه متأسفانه در همانجا وفات و 

از وفات خاله زینب جان خانواده عنایت سراج  بعددفن گردیدند. 

خواهر زینب یک  «هیچگاه آن اُبهت و جایگاه خودرا باز نیافت.

زن در نخستین نطاقه بود که بعنوان عنایت سراج  لطیفه کبیرسراج 

 فغانستان آغازبکار کرد وسرانجام در آیاالت متحده درگذشت.رادیوا

  

*** 
طرزی اطالعی دقیق  محمود از کارهای فرهنگی دختران دیگر

آمنه طرزی، خانم  صرف اینقدرمعلوم است کهدردست نیست، 

خان ،عزیزه خانم سیدقاسم هللا خان برادرتنى شاه امان هللا سردار عبید

وف خان ؤ( خانم عبدالرخان و حوریه )مشهور به بى بى خورد

طرزى بود و پس از جدا شدن از رؤوف هللا طرزى پسرحبیب 

۱4۰ طرزى، خانم غالم صدیق خان چرخى کفیل وزارت خارجه شد.
  

پس از آنکه محمود طرزى با وابستگانش براثر شرط گذارى و 

تقاضاى اغتشاشیون ازکشور تبعید گردید و به ترکیه پناه برد و داعى 

 بیک گفت . اجل را در ترکیه ل

م( عبدالوهاب طرزى با خانواده اش و  ۱۹5٣ش ) ۱٣٣۲در سال 

برادرش عبدالعزیزطرزى، از راه ایران دوباره بوطن بازگشتند. 

مگر آن عده فرزندان طرزى که خانم ترکى داشتند در ترکیه باقى 

خان هللا ماندند و خیریه و خواهرشان بعد از مرگ سردار عنایت 

( به افغانستان ۱۹4۷شمسى ) ۱٣۲6سال  ش(، قبالً در ۱٣۲5)در 

 عودت کرده بودند. 

 

                                                 
داکتر روان فرهادى ، مجموعه مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص مقدمه، مهدى  - ۱4٠

   3۹،7۰ص  فرخ ،
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شخص تحصیل یافته درآکسفوردلندن بود و  عبدالوهاب طرزى

شخصیت با دانش و پر معلوماتى بود. و به مسایل تحقیق و پژوهش 

» و « سفرنامه ناصر خسرو»هاى علمى عالقمند بود. او بر کتاب 

یى بزبان ترکى نوشته و موالنا جامى مقدمه ها« سالمان و ابسال

ش  ۱٣5۲تا  ۱٣٣۷چاپ کرده است. عبدالوهاب طرزى از سال 

رئیس گرزندوى و توریزم بود و از شهرت نیکویى بر خوردار بود. 

برادرش عبدالعزیز طرزى از نقاشان معروف مناظر طبیعى 

افغانستان بشمار میرفت. عبدالوهاب طرزى در تهیه مجموعه مقاالت 

اج االخبار افغانیه، داکتر روان فرهادى را محمودطرزى در سر

کمک و یارى رسانده است و براى تهیه خاطرات پدرش درسال 

ش سفرى به هندوستان جهت بررسى آرشیف ملى هند بعمل  ۱٣55

 ۱۸۸۲آورده بود. وآخرین اثرش همین شرح زندگی محمودطرزی از

از  میباشد که بعد از مرګش به اهتمام دامادش وحید طرزی ۱۹۱۹تا

 ی بامیان در فرانسه به چا رسیده است.گبنیاد فرهن

 

 برادران محمودطرزی:

در رساله شرح زندگی طرزی گفته میشودکه ، سردار غالم 

محمدطرزی چهار زوجه داشت. زوجۀ اولین، از خانواده 

رحیمدادخان برادر بزرپ سردار پاینده خان ووالدۀ پسر ارشد شان 

ختر سردار مهردلخان بود وازاین گل محمدخان بود. زوجۀ دومین د

زوجه دو پسرمحمدزمان خان وشیرمحمد ویک دختر داشتند. زوجه 

سومین که از مردم کوهستان بود ودرکابل وفات کرده بود. والدۀ 

سارا ومنوره بودند.  -عبدالخالق ودو همشیره اش -پسرچهارم طرزی

انی منسوب بخاندان سدوزائی وازاحفاد تیمورشاه در ۀ چهارمُ جزو
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بود ووالدۀ محمودطرزی ویک خواهرش بود.که به این زوجۀ خود 

۱4۱ «از همه بیشتر عالقه وتوجه داشت.
 

  

خازن »برادر بزرگ محمودطرزى محمد زمان خان مشهور به  

هللا ، نیز شخصیتى با دانش و وطن پرستى بود. او پدرحبیب «الکتب

 طرزى، کارمند وزارت امور خارجه در عهد امانى و روح افزا

 بود. « ارشاد النسوان» طرزى معاون جریده 

وزیر مختار افغانستان در پاریس  ۱۹۲۸طرزى در سال هللا حبیب 

معاون سوم اداره خارجه بود. در مذاکرات سرحدى  ۱۹٣۱شد. در 

تا  ۱۹٣٣و ماموریتهاى دیگر، هیات افغانى را ریاست کرد. از 

غانستان در سفیر اف ۱۹46وزیر مختار افغانى در توکیو و در  ۱۹٣۹

 باز نشسته شد.  ۱۹5٣ایاالت متحده امریکا بود. در 

طرزى، هللا طرزى، وحیدهللا طرزى مثل عبدهللا فرزندان حبیب 

طرزى، غالم یحیى طرزى در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه هللا حمید

به مقامات بلند دولتى تا سطح وزارت و سفارت رسیدند. فرزند دیگر 

دتى افسر قشون هرات طرزى عبدالرؤوف طرزى بود که مهللا حبیب 

بارى به جاپان رفت. البته این شخص  ۱۹٣5م ( و در ۱۹۲۰بود)

)نجم البنات( هللا بعد از جدا شدن از حوریه با خواهر شاه امان 

ازدواج کرد و سپس از وظایف دولتى کناره گرفت و به شغل آزاد 

۱4۲ پرداخت. عبدالحمید طرزى پسر او بود.
  

الکتب(، محمد صدیق خان )خازن طرزی فرزند دیگر محمدزمان

نوردى در فضاطرزى بود که تحصیالت نظامى خود را در رشته 

اتحاد شوروى به پایان برده بود و مردى پر شور و پرمعلوماتى بود. 

مدتى در انجمن تاریخ افغانستان به عنوان کارمند غیر رسمى کار 

                                                 
 ۸عبدالوهاب طرزی، شرح زندگی محمودطرزی، ص - ۱4۱
  دیده شود: ، ۲47،  ۸4مهدى فرخ ، کرسى نشینان کابل ، ص ،  - ۱4٢

http://www.royalark.net/Afghanstan/herat.htm  

http://www.royalark.net/Afghanstan/herat.htm
http://www.royalark.net/Afghanstan/herat.htm
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میکرد و مطالب و موضوعاتى را که بزبان روسى در مورد 

در دورأ نظام شاهی به نشر رسیده بودند ترجمه مى نمود. افغانستان 

من تنها از زبان او در یک دفتر دولتی در باره شاه امان هللا مطالب 

در نظام کمونیستى افغانستان او . یزی می شنیدم گتازه وتاسف  بران

را در حالى که از مریضى خود رنج مى برد، در جبهه ملى پدر 

اما عمر او در آن وظیفه کوتاه بود و  وطن شهر کابل نصب کردند،

ً در  م درگذشت. او پدر داکتر زمریالى طرزى بود که  ۱۹۸۱غالبا

در فرانسه تحصیل کرده و مدتى هم در ریاست موزیم هاو 

کار نمود و اکنون قرارمعلوم در فرانسه در  باستانشاسى افغانستان

 د.دانشکده ارکیالوجى آن کشور بعنوان استاد تدریس مینمای

طرزی دیپلومات  داکترننگیالیبرادر داکتر زمریالی طرزی،   

وادیب ونویسنده است که کتاب دیوان کامل جد بزرگ خود سردار 

غالم محمد طرزی برای باردوم درتهران وسپس ودیوان محمدامین 

 عندلیب)طرزی( را تصحیح ودرکابل چاپ کرده است.

 

 م که :سوانح مختصر داکتر ننگیالی طرزی میخوانی در

 ۲۸/۱۲/۱۹۴۱توپچی باغ کابل در  : درتولد 

 .همسر حسینه طرزی،فرزندان: مینه طرزی میوند و فرهاد طرزی  

پدر: محمد صدیق طرزی ولد سردار محمد زمان خان  طرزی خازن 

الکتب پسر سردارغالم  محمد خان  طرزی، از جمله  اولین 

در اد شوروی بود )ن هللا خان در اتحمحصلین افغانستان زمان شاه اما

 ( . ۱۹۲۶الی  ۱۹۲۴رشته هوانوردی اردوی ملی سال 
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مادر:  مهر نگار ولد فقیر محمد خان از اولین شاگرد های مکتب 

مستورات دوره امانی بودکه بعد از ختم شورش مالی لنگ با دو هم 

صنف خو د به همراهی مدیره مکتب در حضورشاه  امان هللا خان 

به   درجمله هیات صلحشرکت نمود و  ۱۹۲۴در لویه جرگه سال 

سوال های مال ها راجع به فواید   علم و   ګردیز نیز رفته است وبه

 معلومات و جواب ها ارایه نمودند .   ثمکتب به خصوص برای انا

برادر:  روح هللا طرزی سابق دیپلومات  و دکتور زمر یالی طرزی 

 پروفیسر باستان شناسی .

بوی ) متوفا(  سابق معلمه، لیال طرزی ملک حفیظه طرزی ا :خواهر

 اصغر دیزاینر  و هما   طرزی نویسنده ،شاعره و نقاش .

: دری ، پشتو ، فرانسوی ، انگلیسی ، شناخت عمومی  از  هازبان

 عربی و  روسی .

   :تحصیالت

فراغت از لیسه استقالل به درجه اعلی در 

 .۱۹۵۹در رشته علوم و فلسفه

فاکولته حقوق  -ابلپوهنتون کفراغت از

  .۱۹۶٣در درجه اعلی -رشته دیپلوماسی

سوربون -یونیورسیتی پاریس  فراغت از

، درجه فاکولته حقوق و علوم اقتصادیدر

"مناسبات افغان و  روس" کاندید بهترین دکتوراعنوان تیزس دکتورا.

 . ۱۹۷۰تیزس سال 

 :تجارب کاری 

الی                                                            اسیستانت پروفیسور رتبه پوهی ،* پوهنتون کابل

۱۹64-۱۹۷۰ 

   مامور  مدیریت آرشیف و  اطالعات                                                                                                :*وزارت امور خارجه 

۱۹۷۰-۱۹۷٣ 
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واشنگتن سکرتر سوم بعد سکرتر دوم سفارت کبرای افغانستان در 

۱۹۷٣-۱۹۷۷ 

مدیریت عمومی مناسبات اقتصاد و مالی بین المللی ، معاون                                                              

۱۹۷۷ -۱۹۷۸ 

نمایندگی سازمان همکاری های :*سازمان همکاری های اسالمی

 اسالمی در سازمان ملل متحد 

عضو مسلکی سپس معاون نمایندگی به رتبه سفیر                                                                  مشاور و 

۱۹۷۹-۱۹۹۲ 

 سفیر و نمایندگی دایمی در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد  

                                     در جینوا . همزمان سفیر و نماینده غیر مقیم  در ویانا اتریش                          

۱۹۹۲-۲۰۰۰  

-رییس دفتر اطالعات ملل متحد در  تهران:*سازمان ملل متحد 

 ۲۰۰۲-۲۰۰۰ایران

 *وزارت امور خارجه 

 ۲۰۰۷-۲۰۰۲پاکستان  –سفیر افغانستان در اسالم آباد 

سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد  و دیگر 

در جینوا . همزمان سفیر افغانستان  در  ین المللیسازمان های ب

 ۲۰۱۰-۲۰۰۷کشورسویس

هند همزمان سفیر غیر مقیم در سریالنکا، –سفیر افغانستان در دهلی 

 ۲۰۱٣-۲۰۱۰مالدیو ، نیپال و بوتان  

سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد  و دیگر 

ان سفیر افغانستان   در در جینوا . همزم سازمان های بین المللی

 ۲۰۱5-۲۰۱۲کشور سویس  

 :آثار  و تتبع  

مناسبات افغان ور روس، شامل تعیین سرحدات  از نگاه حقوق بین -•

 الملل
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 چاپ مجدد کلیات دیوان سردار غالم محمد خان طرزی-•

 چاپ اولین دیوان مگمل محمد امید عندلیب طرزی-•

 دیالوگ و گفتگو تمدن ها-•

 وق بشر  و کشورهای اسالمی اعالمیه حق-•

 تاثیر مهاجرت های دسته جمعی در مناسبات بین الملل-•

 .سازمان های منطقوی و ملل متحد-•

                      

ازعبدالخالق طرزى، عبدالحکیم طرزى ،محمدحسین طرزى وحبیبه 

طرزىبوجود آمدند.  ازمحمدحسین طرزى:محمدعثمان طرزى، 

، ولید طرزى، صبیحه طرزى، نسیمه طرزىهللا صالحه طرزى ،عبد

طرزى ،جاوید طرزى، فایق طرزى و محمدصدیق طرزى 

 ( بوجود آمدند.۱۹4۲رهپو)م

هللا طرزى در عهد داکتر نجیب هللا محمدصدیق طرزی)رهپو( وحمید

به سفارت ووزارت رسیده بودند و عده دیگرى از خاندان طرزى 

ایل سال کارمندان وزارت امور خارجه افغانستان بودند و تا او

م برخى از آنها در وزارت امور خارجه در بخش تشریفات  ۱۹۹۲

آن وزارت اجراى وظیفه میکردند. جالب است که خانواده طرزى تا 

 این اواخر زبان پشتو و لهجه قندهارى را فراموش نکرده بودند. 

از قلم بدستان این نیزطرزى هللا داکترمحمد امین طرزی پسر حمید

 خانواده میباشد.

       

 یگمنامدر غبار پیچیده سخنوری  ،عندلیب طرزی
 

 ۲۰قبل ازعندلیب، سخنوری بود همطراز بیدل که در آغازجوانی)

برادر عالمه (از جهان رفت وبه ابدیت پیوست. عندلیب سالگی

وپسر بزرګ سردار غالمحمد طرزی بود. ازاین محمود طرزی،
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ار مانده گبه یادشعری بیش از سه هزار بیت جوان نامراد دیوان 

، ومقابله وتصحیح داکتر داکتر ننگیالی طرزیاست،که توسط 

ش به چاپ  ۱٣۸۸عبدالغفور آرزو در مطبعه میوند کابل درسال 

 رسیده است. 

 ،نویسنده، پژوهشگرودیپلومات ورزیده کشور یالی طرزیگداکتر نن

که در آن از چگونگی دست یابی فتاری دارد پیشگبردیوان عندلیب 

 ان را چنین بیان کرده است:براین دیوار

"خداوند جان و خرد را سپاسگزارم كه متعاقب نشر مجدد دیوان جد 

بزرگوارم سردار غالم محمد خان طرزي ، این توفیق را نصیب 

حالم كرد تا اولین دیوان فرزند ارشد آن مرحوم ، محمدامین عندلیب 

را به همكاري دوست دانشمند آقاي دكتور عبدلغفور « طرزي » 

 آرزو ، به زیور چاپ بیارایم.

! گذشت زمان ، شاهد این واقعیت بوده است كه در راستاي آري 

دسترسي به دیوان شعر این شاعر نیكو خصال ، توسن جستجو را در 

فراز و نشیب آرزو مندي ، مجدانه به بیش مي راندم كه در نهایت ، 

لیب عند» بخت یاري كرده و مژده ي موجودیت سه نسخه از دیوان 

در آرشیف ملي كشور به من رسید ؛ و بنده بدون هر گونه تأخیر « 

و اتالف وقت ، مشتاقانه بدانسو شتافته و حصول این مهم در واقع 

مسّرت فراوانم گردید ، که دراین جا با اغتنام از فرصت بجا   مایه ي

میدانم تا صمیمانه ترین مراتب امتنان وسپاس خویش را نثار 

 ملي كشور نمایم .مسؤولین آرشیف 

گفتني است كه عندلیب این شاعر باال مقام در جوشاجوش جواني 

داعي اجل را لبیك گفته و با جهان ملكوتي شعر و سخن وداع گفت . 

اما باید معترف بود كه على الرغم خامي سن ، سروده هایش نمادي 

از عمیق أندیشي و پخته سرایی بوده، كه هرگاه عمر با این فرهیخته 
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باال نظر وفا مي نموده بدون شك دلدادگان شعر و سخن از آفرینش ى 

 هاي زیبا و نغز او هرجه بیشتر محظوظ مي گردیدند. 

به پندار من ، خیزش همچو نخبه گان چیره دست از فامیل طرزي را 

نباید امرى اتفاقي و تصادفي تلقي نمود . زیرا به گواهي تاریخ كشور 

صیت شاذ عالمه محمود طرزي گره ، نام فامیل طرزي با اسم شخ

خورده ، كه بدون شك این شخصیت بزرگوار و برادرانش در محیط 

علم پرور آن دوره ، تحت نظر پدر عالیقدرشان سردار غالم محمد 

طرزي تربیت و آموزش دیده اند . به همین سان ، سردار غالم محمد 

مشرقي » طرزي از فیض آموزش سردار مهر دل خان معروف به 

كه همزمان عمو و پدر همسرش بوده و در عرصه ى شرع و  ،

سخن ید طوالیي داشته بهره برده است . باید متذكر شد ، از مرحوم 

نیز دیواني بجا مانده كه از در گاه خداوند پاک استدعا « مشرقي »

مینمایم تا توفیق چاپ آن را نیز برایم میسر گرداند. امیدوارم این 

سداري از فرهنگ و فرهنگ پروري است اقدام كه در راستاي پا

ننگیالي .) مورد توجه فرهنگیان و نسل جدید كشور واقع گردد 

 داکتر اطالع رسانیبنابر آخرین ) طرزي، پیشگفتار بردیوان عندلیب(

گ خود تصادفا خود را کشته اک کاری تفنپام گعندلیب هن ،یالی طرزیگنن

 است.(

 

یر عنوان روزنه دکتورغفورآرزو، مصحح دیوان عندلیب،ز

 مینویسد:

اگر ادعا نمایم اکثر فرهیختگان سخن شناس و سخنوران »....  

فرهیخته با محمد امین عندلیب آشنایی دقیق ندارند، سخنی به گزاف 

 نخواهد بود. این سخنور پیچیده در غبار گمنامی کیست ؟

محمد امین عندلیب پسر سردار غالم محمد طرزی و برادر         

المه محمود طرزی است. این سخنور فرهیخته یا سخنان مهتر ع
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سخته و فخیم چون حلقه یي است مفقوده در سلسله ى خاندان ادب 

 پرور طرزي .       

 ۱۲۷۲محمد امین عندلیب پسر سردار غالم محمد طرزي در سال » 

به عمر  ۱۲۹۲قمري در قندهار چشم به دنیا گشوده است و در سال 

جان به حق تسلیم كرده است . او  -مرض وبابیست سالگي به اثر 

داراي استعداد فطري سرشارى بود و شعر او نغز ، و كالمش دلكش 

و شیرین است . این سخنور جوانمرك قندهار با خامي سن پختگي 

فوق العاده داشته ، راهرو طریق تصوف و عرفان بود و ارادت قابل 

و روحي خود  مالحظه به پدرخود داشت ؛ و پدرش را مربي جسمي

مي دانست . مرحوم طرزي نیز این فرزندش را نهایت درجه دوست 

وحتی بسا اشعار آن سرارجمند را تتبع کرده استږطوری که داشت . 

 وید:گ

 تا به عشق تومرا پیردل استاد آمد

 سبق زود گذشتی زخودم یاد آمد

 عندلیبی بسخن آمد وباطرزی گفت:

 سخنم از اثر طبع خدا داد آمد

 یا

 زی زچاک سینه ی ما گفت عندلیبطر

 چون طفل غنچه از دل صد چاک زاده ام
 

از او دیواني بجا مانده كه حاوي انواع شعر مي باشد و مثنوى ناتمام 

 دارد. « ناز و نیاز» و رساله یى به نام 

 

براي این كه توانایي طبع عندلیب را بهتر دریابیم غزلى را آیینه 

پدرش سروده است و سردار به اقتفای داري مي نمایم كه به اقتفاي 

ابوالمعانی]بیدل[، بنابراین ، غزل عندلیب آیینه اي است در برابر دو 
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آیینه، سخن شناسان با تماشای اندیشه و صور خیال متجلی در سه 

 آیینه، بر توانایی طبع عندلیب صحه خواهند گذاشت.
 

 بیدل

         چو شمع یك مــژه واكن ز پرده مست برون آ 

 بگــــــــیر پنــبه ز مینا قــدح به دست برون آ

         نه مرده چــنـد شــوى خشـت خاكـــــدان تعلق 

 دمى جنون كن و زین دخمه هاي پست برون آ

          جهان رنگ چــــه دارد بجــــــز غبار فسردن 

 نیاز سنگ كـــن این شیشه از شكست برون آ

         وچنارت  روثمركجاست درین باغ وگو چون س

 ز آستـین طلـــــب صد هــــــزار دست برون آ

           منـّزه است خـــــــــــــرابات بي نیاز حقیـقـت

 تو خـواه سبحه شمر، خواه مي پرست برون آ

          قـــــــــد خمیـده ز پیری دگـر خطـاست اقامت 

 ز خـانـه اي كــــه بنایش كــند شكست برون آ

         بار آنهــــــــــمه محمـل به دوش سعي ندارد غ

 به پـای هـــــر كه ازین دامــگاه جست برون آ

          امید و یأس ، وجـود و عدم غبـار خیـال ست 

 از آنچه نیست مخورغم از آنجه هست برون آ

           مبــاش محـو كمانخانه ى فــــریب چـــو بیدل

 ري ز قیــــد شست برون آخــــدنگ نــاز شكا

 

 طرزی

          زجلــوه گاه  پریـــــزاد حسن  مست  برون  آ 

 چو چشم خویش زمستى قدح به دست برون آ
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          فسردگي شـــــــــــده سنگ رِه جنون خیالت 

 به جیب شیشه بزن دست وبا شكست برون آ

          خراش گـــوش حـریفان توان شدن به بلندى 

 ــو ناله زن به رسایی زطبع پست برون آچـ

          به دیده هـرمـژه ام شاخ گل گرفته به راهت 

 تـوهــم زباغ دل از ناز گل به دست برون آ

           زپیج وتاب حوادث مـتاب گـــــردن طــاقـت 

 چــو چین زلف بتان با گشاد و بست برون آ

            به دام حرص وهوا می تپی چوماهي بسمل

 درین محیط مزن دست وپا زشست برون  آ

          بروى ساغـرمی چون حباب شیشه بكف نه 

 به پیش ســاقي بـد مست مي  پرست برون آ

          اگر به قصـرمــروت نمي توان شـدن معمار 

 برآســتان خـــرابي زن از شكـست بـرون آ

          عنان خــــنـگ بـقـا دست پیچ چـنگ فنا شد 

 عـــــــدم ســوار به راه سراغ هست برون آ

 قدت خمیده چوبیدل نشسته اي زچه طرزی         

 زخانـــه یی كـــه بنایش کند شکست برون آ

 ( ۸۵و  ۸۲)کلیات صص  

 

 عندلیب

           زوضع  دوش خـم عجز با شكست برون آ 

 چو تار طره ی پُرتاب دل به دست برون آ

           دو دیده مست برون  آ  ز موج باده ی خون

 زاشك درد چو مژگان قدح به دست برون آ

         پرده ی افالك  دل چیست اوجبه پیش وحشت 
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 به بام عرش رو ازسقف هاى پست برون آ

          جگـر گـــداز كه ایمن شوي ز درد فسردن 

 چو شیشه آب شو ازتهمت شكست برون آ

          گاه سیه مست به بزم بردن دل هــا تو اي ن

 بسان غمزه ی خونریز  پیش دست برون آ

          زموج گوهرطبعم عرق فروش وصدف شو 

 بـــه بحـر معني پر آب پشت دست برون آ

          مشــو مقــید قــالب دهــــر و مــوج تـعـلق 

 تــو ماهیي دل آزاده ای ، ز شست برون آ

          گو به صد زبان اشارت خموش باش وسخن

 بـه طرزغمزۀ مخمور سـرمه مست برون آ

            به نیم چشمك هستي فــنا نظـــــاره نكردي 

 شــررنگاه به كهسار نیست، هست برون آ

          به راه چاك گریبان به سرروان و طلب شو 

 چـــو اشك بــر مژه از دامن نشست برون آ

           ان به ناز ساغر سرشار چشم  باده فــروش

 زمــوج خون پري ترک می پرست برون آ

          زتاب جلوۀ  حیرت رسي به جوهرعكسش 

 تو محـو باش چــــو آیینه و زدست برون آ

           تبـــّسم لــب پیــــمانـــــه خـــون دل بدر آرد

 چوچشم زخم دل اي دیده گریه مست برون آ

         زي زپــاره ى جگر اشك عـندلیب چـو طر

 تو هم زباغ دل از ناز گل به دست برون آ 
 ( ۲۵) غزل 
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فراموش نباید كرد كه این غزل تابناك از آن شاعري است كه در 

آستانه ى بیست سالگي جان به جانان سپرده است. اگر ادعا نمایم 

عندلیب با همه ي خامي سن ، سخن سخته و پخته اي را در همآ 

 .گذاشته ، هرگز ادعایي از سر شفیتگي نیست وایي با بیدل به یادگار

»۱4٣
  

در کامنتی از فرزندان واوالده عندلیب نام  مقیم واشګتن لیال طرزی
برده وگفته است خودش نیز از نوادگان مرحوم عندلیب قندهاری 

عکس هاوویدیویی از مقبره عندلیب واقع در قندهار است. او تعداد
وخواهر وخانواده طرزی در وهمچنان از مقبرۀ عالمه طرزی وخانم 

ترکیه برایم در میسنجر ارسال کرده اند که آنها رادرپایان این یاد 
 نامه می آورم.

خانم لیال طرزی نمونه شعر پشتوی عندلیب را نیز برایم ارسال کرده 
سردارمحمد  »واما قبل از عزل عندلیب درمورد اوالده اش مینویسد:

طرزی زوی چی په خان امین عندلیب طرزی دسردارغالم محمد 
د دوشنبه په ورُح په  ه ق کال د روژی پردو همه۱۲۷۱کال 

سردار محمد امین عندلیب طرزي یو  یدلی دی.دهکندهارکی زیږ
دي نوم سردار عبدالحیب خان طرزي وه . چی دامیرامان زوي درلو

هللا خان په وخت کی دگرمسیرحاکم وه. دسردارعبدالحیب خان 
طرزی زوی سردارامان هللا طرزی )حاجي بابا( وه چی زما ورنیکه 
وه. بل زوی سردارعبدهللا جان طرزی )سناتور(وه. دحاجی بابا زوی 

که وه. بل زوی میراحمد سردارعزیزهللا جان طرزی وه چی زما نی
جان وه. دسردارعبدهللا جان طرزی زامن سردارمحمد رسول 
طرزی، سردارعبیدهللا طرزی، سردارنصرهللا خان طرزی، 

هللا دی -سردارحیات هللا خان طرزی دیوی مور. ننگالی طرزی 
نجیب،  -جنتونه په نصیب کی دکمونیستانولخوا په شهادت وره سیدی

دطرزی ، بری طرزی دیوی مور. توریالی طرزی، شامحمو

                                                 
، میوند چاپبه کوشش داکترننگیالی طرزی، ،یوان محمد امین عندلیب طرزید - ۱43

 1۸-7صص ص،ص13۸۸
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شجره دکورنی دغالم محمد خان طرزی دمحمد امین عندلیب زموږ
 طرزی ته منسوب ده.

 
 مقبرۀ عالمه محمودطرزی در استانبول ترکیه

 )احمدهللا طرزی نواسۀ عندلیب درکنارقبرمحمودطرزی(

 
 مقبرۀ مرحوم عندلیب در قندهار
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 نمونه شعر پشتوی عندلیب 

 ماچی لیدلی رخساردگلرنگ رنگ      پاته نن بیاسوله ماعاروننگ ننگ

 ام وصاله         ستا د جماله دامی دی حــــــالهپری پیکره تش غــواړ

 می ټوله په وینوکی رنگ رنگ تن

 مخ دی مهتاب په حجاب دی له مانه        سینه سوزانه زه یم حیرانه

 خیژی ناری می له خولی څخه رنگ رنگ

 م بیتابه نه سوم کامیابهمخ دی روښانه زیبا ترافــتابه           زی کــړ

 لکه مجنون پرصحرااوسم رنگ رنگ

 په سره انگارکی ټوله بریان دی ه می سوزان دی    اوردهجران دی زړ

 زه عندلیب چی همیش یم په سونگ سونگ

 ]نقل از کامنت لیال طرزی[

 

 روح همه گذشتگان این خانواده فرهنگی را شاد میخواهم.
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 فصل سوم

  

 برخى از خصایل اجتماعى و فضایل اخالقى
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 داکتر اکرم عثمان

 

 تتن آدمى شریف است بجان آدمی

 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

 ) سعدى (

اهل قلم واهل سواد در کشور ما، بیگمان داکتر اکرم عثمان را بهتر 

و بیشتر از من مى شناسند و حتى، از وراى امواج رادیو و طى 

سالهاى اخیر از طریق تلویزیون ، با نام و سیماى این شخصیت 

اما  .و معرفت دارندفرزانه و محبوب فرهنگى کشور خوبتر آشنائى 

من، از آنجایى که مدت هشت سال با او همکار و همدفتر و محشور 

بوده ام، میخواهم برخى از خصلت هاى اجتماعى و فضایل اخالقى 

ناشى از تربیت ذاتى و خانوادگى او را در اینجا بطور فشرده و 

ایجاز براى هموطنان چیز فهم و با درک خود به عرض برسانم. اما 

ین حاال اعالم میکنم که این نوشته به هیچوجه حق مطلب را از هم

چنانکه منظور نگارنده و دوستان و ارادتمندان داکتر اکرم عثمان 

 است ، اداکرده نمیتواند. 

در او ضاع و احوال آشفته روز گار ما که جاى محبت را کینه گرفته 

و دلها از صفا و صمیمیت تهى گشته و از خلوص نیت و صفاى 

ن و صدق دل کمتر اثرى و خبرى است ، مى بایستى آ نانى را باط

که در راه آدمیت گام بر میدارند و از قلم شان رنگ محبت و نواى 

صمیمیت تراوش میکند ، قدر نهاد و یاد شان را در حیات شان 

سخن بر سر داکتر اکرم عثمان است. بر سرکسى که  ۰گرامى داشت

رسر کسى که نوشته هایش مبشر جان آدمیت و کمال انسانیت است. ب

پیام محبت و صفا و وفا است. و باالخره برسر کسى که داستان ها 

یش بیانگر اندیشه هاى مردم دوستى و برادرى و برابرى و یارى 
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رسانى به انسانهاى مستمند است. داکتر اکرم عثمان همچنانکه خود 

ترا و انسانى صمیمى و با صفا و عارى از کینه و عقد و حسد و اف

دروغ گوئى و نفاق افگنى است ، از دیگران نیز توقع دارد تا در 

پندار و گفتار و کردار خود صفا و صداقت داشته باشند و از 

دورنگى و کینه ورزى و ایجاد تعصبات قومى و زبانى و منطقه یى 

و مذهبى بپرهیزند و با هم برادر باشند و در کنار هم باشند و یار هم 

 باشند. 

اکرم عثمان از مردم آزارى بیزار است و آنانى را که دست به  داکتر

اذیت و آزار دیگران میزنند بدترین مردم بحساب مى آورد. در 

دوران اقتدار رژیم حزب دموکراتیک خلق در افغانستان او وقتى 

شبهنگام « خاد»مطلع میشد که حزبیان بر سر قدرت و کارمندان 

هیچ مرجع قانونى ، خود سرانه  بخانه و کاشانه مردم ، بدون حکم

داخل میگردند و به تالشى و جستجوى افراد مورد نظر خود مى 

پردازند و از این طریق سبب آزار و اذیت مردم میشوند ، نه تنها 

سخت متأثر و مغموم میگشت ، بلکه این بیت را با زبان فصیح خود 

 بیان میکرد که : 

           چسان من شکر این نعمت گزارم ؟

 که زور مردم آزارى ندارم

گاه گاهى که ما در اطراف اداره و دفتر کارخود ، در باغچه اکادمى 

علوم قدم میزدیم ، همواره او متوجه بود که مبادا مورچه اى 

زیرپایش خورد شود و همینکه چشمش به مورچه اى در مسیر قدم 

خود هایش مى افتاد فوراً خود را کنار میزد و دست مرا نیز بسوى 

 میکشید و بالوقفه این بیت را میخواند : 

 میازار مورى که دانه کش است

 که جان دارد و جان شیرین خوش است
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و بعد عالوه میکرد که مورچه هم جان دارد و نباید جانش را از وى 

 .گرفت که شیرین ترین نعمت ها براى هرموجود زنده جان اوست

این حد در حق مورچه  اکنون میتوان قضاوت کرد که انسانى که تا

 اى مهربان باشد، تاچه حد برانسانها مهربان خواهد بود ؟ 

 حکایت بابه غفور وداکترعثمان:

سال داشت. پسر  ۷5یا  ۷۰که  بودبابه غفور پیرمردى از پنجشیر

جوانش در پنجشیر شهید شده بود و یک خانم و سه کودک معصوم 

ر پیر و درمانده بود و او بار گردن بابه غفور شده بودند. بابه غفو

 توسط یکى از هموطنانش به دفتر ما )انستیتوت تاریخ و اتنوگرافى

چون پیاده دفتر ما . و تقاضاى کار کرد  ( آورده شددراکادمی علوم

کمبود بود،  داکتر اکرم عثمان به تقرر او موفقت نمود و او در دفتر 

که در دفاتر  ما شروع بکار کرد. اما معلوم بود که اولین بارى است

چه او نه به گذاشتن ظروف چاى  ۰دولتى شروع بکار کرده است

خورى بر میز کارمندان بلدیت داشت و نه به شستن آن ظروف 

افزون بر این چون خیلى پیر و ناتوان بود معموالً نان  ۰عادت

همکاران شعبه را ناوقت تر از سایر پیاده ها حاضر میکرد. اکثراً 

از لنگوته اش بر روى سالن و بشقاب غذا مى  دیده میشد که قسمتى

افتاد و او بدون توچه به اینکه لنگوته اش چرکین است و نمى باید 

برغذا بیفتد و آن را آلوده نماید، بشقاب ها ى غذا را بر روى میز 

ظروف پس از صرف غذا  ۰مقابل هریک ما میگذاشت و پس میرفت

و با وجود آنکه  ندیشدشسته م صابوننان و چاى خورى مى بایستى با

پودر ظرف شوئى و دستمال صافه از طرف مامورین ادارى در 

اختیار او قرار داده میشد، مگر او ظروف را بدون استعمال 

و بر گوشه اى مى نهاد. و گاهى که به آب میکشید  صابونپودر

صافه زدن ظروف و استعمال پودر صابون راهنمائى و توصیه 

 ۀبرګوشمیشد که ظروف را با دستمال بینى که میگردید ، اغلباً دیده 
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رنگه و خیلى کثیف هم بود، صافه میزد و جلو و جیبش آویزان 

همکاران میگذاشت. دیدن این صحنه ها همکاران را بر آن داشت تا 

بر استخدام بابه غفور به داکتر صاحب شکوه کنند و او را از این 

رم عثمان به همکاران دفتر تعویض و یابرطرف نمایند. اما داکتر اک

اینطور قناعت داد : همگى ما یا اکثریت ما که به این دفتر کار 

میکنیم ، پناه گزینان فرهنگی استیم زیرا پایه حزبى نداریم و اال این 

گوشه قناعت را بر نمى گزیدیم و در شعبه تاریخ و اتنوگرافى پناه 

ن باشیم نمى آوردیم. عالوه براین هریک از ما ممکن است مدعى آ

که اگر قدرت میداشتیم ، غم مردم افغانستان را بهتر از حزبیان 

 برسر قدرت مى خوردیم . 

حال اگر واقعاً ما در فکر مردم خود هستیم و غم آنها در دل ما جاى 

دارد، چه بهتر که غم بابه غفور را بخوریم که بجزما و همین شعبه 

او جاى دیگرى هم  امیدى ندارد و اگر ما او را از خود برانیم و

استخدام شده نتواند، بدون تردید سه طفل معصوم او همراه با خود او 

از گرسنگى خواهند مرد. من از شما به عنوان روشنفکران و روشن 

اندیشان این جامعه خواهش میکنم تا دست بابه غفور افتاده و ناتوان 

ین و ا ۰را بگیرید و او و اطفال معصومش را از مرگ نجات بدهید

در صورتى ممکن خواهد بود که ما از همین اکنون تصمیم بگیریم و 

از صدق دل عهد کنیم که بعد از این هریک ما گیالس و بشقاب نان 

خود را خود بشوئیم و در اوردن غذاى چاشت ازسایر پیاده ها کمک 

بخواهیم. یقین دارم که با این کار خود هم رضائیت وجدان و هم 

خواهیم آورد. همکاران شعبه که هریک  رضائیت خدا را بدست

حرمت داکتر اکرم عثمان را فراوان نگهمیداشتند، آن حرف ها را 

پذیرفتند و دیگر دنبال بابه غفور نگشتند و بابه غفور تا سه سال 

دیگر که با زندگى وداع گفت در سایۀ تو جه و حمایت و محبت هاى 

آن مدت از مواد  داکتر صاحب بکار مستخدمیش ادامه داد و در طول
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کوپونى ، مثل سایر مامورین دولت استفاده کرد و عروس بیوه و 

 اطفال صغیر خود را اعاشه نمود. 

ازلحاظ کرکتر شخصى و پیشامدش با مردم و همکاران و اطرافیانش 

، نیز داکتر اکرم عثمان آدم کم نظیر و وارسته و شایسته و بکمال 

ً من براى بیان ف ضایل اخالقى و اجتماعیش در رسیده ایست. واقعا

مانده ام که چه کلمات و الفاظى را بکار ببرم. تنها چیزى که میتوانم 

در مورد این شخصیت واالى فرهنگى کشور اظهار کنم این است که 

او به تمام معنى یک انسان رسیده و صاحب عزت نفس و در عین 

و  حال بسیار متواضع و درویش مشرب و فاقد هرگونه تعصب است.

است . تا « جان آدمیت » دریک کالم انسانى ایده آل و بگفته سعدى 

آنجا که من شاهد بوده ام از روشنفکر تا شیخ و مولینا در آرزوى 

 دوستى با او بودند. 

داکتر اکرم عثمان دانشى مردى است که در میان دانشمندان از 

که  همردیفانش پس نمى ماند و در میان نویسندگان ، نویسنده ایست

بزبان مردم سخن میزند و درد مردم را با احساس عمیق مردم 

دوستى بیان میکند ، چنانکه هر خواننده داستانهایش در فرجام یک 

چنین احساس همدردى را نسبت به مردم فرودست جامعه خود در 

خود احساس میکند. داکتر اکرم عثمان در برخورد با زیر دستان از 

تواضعانه و احترام کارانه برخورد میکرد مامور تا مستخدم ، چنان م

ً انسان را فریفته اخالق و پیش آمد خود مینمود. من بارها  که واقعا

متوجه شده ام که با ورود یک مستخدم به دفتر ما ، داکتراکرم عثمان 

از جایش بلند میشد و تا هنگامى که کار مستخدم تمام نشده بود و از 

یش نمى نشست . این رفتار و پیشامد دفتر خارج نگردیده بود ، بر جا

نجیبانه او که بى تردید ناشى از تربیت ذاتى و خانوادگى اوست ، 

سبب شده بود تا هریک از مستخدمین اکادمى علوم او را چون برادر 

بزرگ خود دوست داشته باشند و او را احترام کنند، کارمندان علمى 
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احترام خاصى قایل و مامورین اکادمى علوم افغانستان نیز به او 

بودند. داکتر اکرم عثمان اظهار میداشت که مردم اصلى کشور ما 

همین ها اند که بکار دهقانى و باغبانى و شبانى و حمالى و پیاده 

گرى مصروف اند و ما اگر آنها را دوست داریم با ید احترام آنها را 

درد و  بجاى آوریم تا ما را از خود بدانند و احساس بیگانگى نکنند و

غم خود را با ما در میان گذارند. ولى متأ سفانه که اکثریت تحصیل 

کردگان ما که ادعاى روشنفکرى هم دارند، همینکه به جاه و مقامى 

رسیدند و چند روزى زیر پاى شان موترى قرار گرفت، دیگر مردم 

فرودست جامعه را فراموش میکنند و خود را بر تر از آنها یى که 

خدم و دهقان و باغبان و کارگر روزمزد و پیشه ور و پیاده و مست

غیره اند میدانند و با ژست هاى خود برتر بینى از دیگران ، بجاى 

ایجاد محبت ، نفرت مردم را نسبت به تحصیل یافته گان و قشر 

روشنفکر جامعه بر مى انگیزانند و بالنتیجه مردم اعتماد خود را 

  …ده است از دست میدهند ونسبت هرچه تعلیم دیده و تحصیل کر

از اینها که بگذریم داکتر اکرم عثمان ، مردى است فاقد تعصب ملى 

او همه مردم افغانستان را بیک چشم ،  .و قومى و یا نژادى و غیره

 .برابر و برادر مى بیند و هیچ یکى را از دیگرى بر تر نمى شمارد 

نف نهم از همین سبب است که وقتى معلم مکتب از دخترش در ص

پرسیده بود که شما چه قومى هستید ؟ دخترش نمى دانست چه بگوید 

؟ و چون معلم دوباره سوالش را تکرار کرده بود ، جواب داده بود : 

بلى معلم صاحب ! ما اوزبک هستیم. برخى از شاگردان که او را 

میشناختند از جواب او خندیده بودند و سپس معلم که از خنده 

ده بود، گفته بود از پدرت بپرس و فردا برایم شاگردان مشکوک ش

درست جواب بده تا فورمه سوانحت را درست خانه پرى کنم. این 

مطلبى است که فرداى آن روز داکتر اکرم عثمان با خنده برایم 

 تعریف میکرد. 
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واقعیت این است که داکتر اکرم عثمان موضوع قومیت خود و 

اندان محمدزائى شاید هرگز در انتساب خودش را به اقوام درانى و خ

زیرا چیزى که عیان است  .خانواده و فامیل خود مطرح نکرده باشد

چه حاجت به بیان است ؟ و بنا برین دخترش تا آن روز که معلم از 

او پرسیده بود ، به چنین سوالى بر نخورده بود و فکر میکرد همه 

طبعاً اوزبک هم کسانى که در افغانستان زندگى میکنند افغان استند و 

 افغان است . 

اشتباه آمیز است اگر چنین تصور شود که در دوره رژیم حزب 

دموکراتیک خلق ، هیچ خطرى داکتر اکرم عثمان را تهدید نمى کرده 

است. و او از یک زندگى ٓارام و بى درد سرى در کشور بر خوردار 

 بوده است. 

شور که وابستگى داکتر اکرم عثمان و گروه دیگرى از روشنفکران ک

با حزب برسر اقتدار نداشتند، اما بنابر شرایط و دالیل خاصى ) 

منجمله عدم دسترسى به امکانات سالم خروج از کشور ( اجباراً با 

قبول هرگونه خطر و تحمل مرارت و تشویش و نگرانى فراوان در 

کابل ماندند و هر روز یا هر هفته شاهد از دست دادن عزیزان 

ات جنگ تحمیلى ویا بمباردمان و راکت پرانى هاى خویش درجبه

مخالفین بر شهر کابل و سایر شهر هاى افغانستان بودند، نمى باید از 

جانب آنهاى که چند صباحى جلوتر از وطن آبرومندانه خارج شده اند 

و بى تردید از شرایط بهتر زندگى در غرب بر خوردار گردیده اند ، 

اکى قرار گیرند. مخصوصاً آنهاى که مورد سرزنش و بد گوئى و هت

در وطن بکار هاى فرهنگى اشتغال داشتند و با آب کردن مغز و 

توان فکرى خود ، براى زن و بچه هاى سر و نیمسر خود یک لب 

 نان پاک پیدا کرده اند. 

داکتر اکرم عثمان در آغازین روز هاى قدرت یابى حزب 

شکنجه و توهین  دموکراتیک خلق در افغانستان مورد تهدید و
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دژخیمان رژیم قرار گرفت و اگر گمک به موقع دوستان شخصى 

اش نمى بود، خدا میداند چه بالهایى بسرش مى آوردند؟ و باز در 

همان هنگامى که حزب مذکور، قشون سرخ را تازه براى بقاى خود 

» به کشور فراخوانده بود ، با نشر یک مقالت بسیار خطر ناک بنام 

حیات خود و خانواده اش را به قمار نقد  «مزادش دراکوال و ه

گذاشت و تا چند ملى مترى مرگ بجلو شتافت، اما خدایش نکشت. 

گو اینکه بدستور حزبیان سر سپرده خلقى ، شش مرمى تفنگچه بر او 

شلیک کردند که همگى بر لگن خاصره او اصابت کرده بود و یازده 

وسال بر بستر بیمارى افتاد نقطه از بدن او را سو راخ نموده بود. د

 و با صرف تمام دار و ندارش حود را تداوى کرد. 

حال اگر پرسیده شود که چه کسى از تحصیل کردگان و مدعیان 

ضدیت با رژیم کابل ) بدون فرار از کشور ( جرئت نوشتن و به 

نشر سپردن چنین نوشته یى را داشت ؟ بدون تردید هیچ کسى دیگر 

مان جرئت چنین کار خطیر و قهرمانانه را نداشت بجز داکتر اکرم عث

او بزودى نتیجه آن عمل تهور آمیز و خطرناک را با گوشت و  .

مخصو صاً که او منسوب  .پوست و خون و استخوان خود لمس کرد

بخاندانى بود که کودتاى ثور براى نابود کردن آن خاندان و منسوبین 

براى حزبیان تازه بقدرت آن براه افتاده بود و سر به نیست کردنش 

رسیده و مزه چوکى و مقام را چشیده ، هیچگونه جرمى هم پنداشته 

 نمى شد. 

پس از نجات از آن تهلکه مرگ آلود، داکتر اکرم عثمان بازهم 

موضعش را به عنوان یک روشنفکرمستقل الرأى حفظ نمود و هرگز 

ر فرو از موضع دفاع ازمنافع مردم افغانستان و تمامیت ارضى کشو

« نویسنده و مصالحه ملى » چنانکه در سیمنار بین المللى  ۰نه لغزید

که از جانب انجمن نویسندگان افغانستان در هوتل انترکانتى ننتل 

قرائت « جنگ یا صلح »برگزار شده بود، او مقالتى تحت عنوان 



 215 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

نمود که سخت مورد اسقبال و تحسین شاملین سیمنار و دانشمندان 

قرار گرفت ،زیرا او بدون توجه به توقع رژیم، از  داخلى و خارجى

 موضع منافع ملى مردم افغانستان مستقالنه سخن زده بود. 

ش، سرى به کتابخانه شخصى داکتر اکرم  ۱٣66بارى در سال 

عثمان زدم و ضمن دیدار از کتابهایش، دوسیه یى از یاد داشت هاى 

ق زدم، مقالتى که برداشتم و باز کردم و ور .او نظرم را جلب نمود

با شتاب  .توجه ام را جلب کرد« طاعون » عنوانش بود : 

خواندمش، دیدم در باره کودتاى ثور نوشته شده است و آنرا به مثابه 

مرض مهلک طاعون درجامعه افغانستان به تحلیل و تشریح گرفته 

ش بود. آن  ۱٣5۷تاریخ نگارش آن مقاله ماه عقرب سال  .است

و خط و کتابت جناب داکتر اکرم عثمان نوشته شده  مقاله که به قلم

ً اگر بدست حزبیان بدوران رسیده مى افتاد ، کافى بود تا  بود، واقعا

بجرم آن مقاله او را تیر باران کنند. شاید آن مقاله را هنوز هم جناب 

ش را که  ۱٣6۸اسد سال  ۲۷داکتر داشته باشد. بخاطر دارم شب 

بمب کوچک نیم کیلوئى  ۹٣که حامل  اولین راکت خوشه ئى کلستر

بود ، بر بام بالک ما )من و داکتر اکرم عثمان در یک بالک و در 

یک دهلیز در مکروریان سوم زندگى میکردیم ( منفجر شد و دفعتاً 

سه نفر رهگذر در پیشروى منزل ما بر اثر اصابت چره هاى بمب ، 

دام در بالکن جان حود را از دست دادند و دو نفرخانم هم که هر ک

منزل خویش ایستاده بودند ، بر اثر اصابت ریزه هاى بمب مجروح 

و بشفاخانه انتقال داده شدند و چند تا موتر شخصى از همسایه ها 

فرداى آن شب درحدود  .مانند غربال سوراخ سوراخ گردیده بودند 

عدد بمب کوچک دیگر را مؤ ظفین امنیتى در اطراف بالک ما  4۰

و با خود بردند وخبر آن حادثه با نوعیت آن راکت فردا پیدا کردند 

 شب از طریق تلویزیون به شهریان کابل گزارش داده شد. 
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در ست از فرداى آن حادثه شوم بود که هریک از دوستان به داکتر 

اکرم عثمان پیشنهاد کردند که اگر میتواند و اگربرایش ممکن باشد، 

ر غیر آن خداى نخواسته بهر طریقى شده از کشور خارج شود، د

یکروز نى ، یکروز با حادثه ناگوار و جبران ناپذیرى روبرو خواهد 

شد. در آن وقت داکتر اکرم عثمان رئیس انجمن نویسندگان افغانستان 

بود و مقامات حزبى تا حدى به حرف او توجه میکردند. البته در آن 

انه براى اوضاع و احوال که همه راه هاى خروج قانونى و آبرومند

روشنفکران سر شناس و انگشت شمار مسدود بود، پذیرفتن 

مسؤولیت قنسولگرى در تاجکستان براى داکتر عثمان از هرکار 

دیگرى مناسب تر و شایسته تر بود. و همه دوستان و هوا خواهان 

داکتر از تقرر او بدان وظیفه و رفتن او از کشور مصاب به طاعون 

ر گردیدند. زیرا داکتر اکرم عثمان جنگ داخلى، خوشحال و مسرو

از آدم هاى عادى کشور ما نیست که بود و نبودش یکسان تلقى شود. 

مردم چیزفهم و با درک کشور ما میدانند که داکتر اکرم عثمان 

محصول و ثمره نیم قرن آرامش و ثبات سیاسى و رونق تعلیم و 

. و از تربیت و کار فرهنگى و دانش سیاسى و اجتماعى کشور است 

میان صدها دانشجو یکى و از هزاران اندکى تونسته اند خود را به 

پایه و درجه شخصیت هاى خوشنام فرهنگى برسانند. و داکتر اکرم 

عثمان یکى از گلهاى سر سبد این دسته فرهنگیان خوشنام و قابل 

افتخار کشور ماست. و جا دارد که از او همواره به نکوئى و قدر 

 گردد.  شناسى یاد آورى

 

قبل از آنکه این گفتار را به پایان ببرم ، باید عالوه کنم که داکتر 

ش درهرات( پسر سردار غالم ۱٣۱۶محمداکرم عثمان )متولد 

فاروق خان عثمان و او پسر سردار محمد عثمان خان ابن سردار 
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محمد عمر خان ابن سردار محمد عظیم خان ابن سردار پاینده خان 

 بارکزائى است. 

دار محمدعظیم خان برادرتنى وزیرفتح خان وآخرین وزیر آخرین سر

پادشاه سدوزائى شاه ایوب بود. او همان کسى است که هنگام مرگ 

خودبه فرزند بزرگش ،سردارحبیب خان وصیت نمود تا پول و 

ثروتى که ازو باقیمانده آنرا در راه بدست آوردن دوباره پشاور از 

ارحبیب  آن پولها را در راه چنگ سیک ها مصرف کند، مگر سرد

عیاشى و بخششهاى نابجا مصرف کرد.  سردار حبیب خان مردى 

عیاش و کم عقلى بود و پس از آنکه جایداد پدر را به هدر داد خود و 

 تمام فامیل خود را بدریاى سند انداخت وغرق کرد.

از سردار محمد عظیم خان چهار پسر بجاى ماند: سردار حبیب خان  

محمد عمر خان و سردار سمندر خان و سردار سلطان و سردار 

دو برادر اخیر الذکر با امیر دوست محمد خان به  .احمد خان سرکار

بخارا رفتند و در بخارا در زد و خوردى که با سپاهیان امیر بخارا 

رخداد، سردار سمندر خان کشته شد و سردار سلطان احمد خان با 

وزندانی گشت و پس از رهائى سردار محمد اکبر خان زخمى و اسیر

از زندان شاه بخارا با سردار اکبرخان به افغانستان برگشت و در 

جنگ اول افغان و انگلیس از خودکارنامه هاى درخشانى بجا گذاشت 

و سر انجام با امیر دوست محمد خان سرمخالفت گرفت و به ایران 

رفت و از جانب دولت ایران بحیث حکمران هرات با لقب 

درهرات حکومت کرد و  ۱۸6۲گماشته شد وتا پایان سال « ارسرک»

قبل از فتح هرات بدست امیر دوستمحمد خان درگذشت و تازنده 

بودحاضر به تسلیم شدن هرات به امیردوست محمد خان نگشت. از 

این شخص سه پسر بنامهاى سردار سکندر خان و سردار شهسوار 

هللا ن میان سردار عبداجان باقى ماندند. از آهللا خان و سردار عبدا

جان در جنگ میوند شرکت کرد وبعد درجنگی که میان 
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سردارعبدالرحمن خان وسردارایوب خان در گرشک درگرفت، شهید 

گشت و پسر او سردار عبد العزیزدر عهد امیر شهید سفیردر ایران 

بود و سردارعبدالحسین عزیز وپسرش عبدالحى عزیز ازرجال 

اهرشاه از اعقاب سردار سلطان احمد صاحب نام ومقام در سلطنت ظ

  .خان اند

داکترسیدخلیل هللا هاشمیان در یادداشتی که برای من فرستاده، از 

سردار عبدالعزیزخان نام نبرده ، ولی ازدوپسر دیگر سردار عبدهللا 

جان،بنامهای سردار عبدالرسول خان وسردارعبدالمجیدخان کندکمشر 

خان، داکتر عبدالقیوم رسول   یادکرده است. از سردار عبدالرسول

وجنرال عبدالرئوف رسول به ثمر رسیدند. داکتر عبدالقیوم رسول، 

پدر داکترزلمی رسول، سابق طبیب ظاهرشاه در روم واکنون 

 وزیرخارجه وبعد مسول امنیت ملی در کابینه کرزی است. 

پسردیگر سردار محمدعظیم خان، سردار محمد عمر خان نام داشت 

 اما ت دخلى نداشت وشهرت زیادی هم ندارد،که در سیاس

چهارپسران نامدارچون: سردارغالم حیدرخان وسردار 

محمدنصیرخان وسردارمحمدسرورخان وسردار محمد عثمان خان 

داشت. سردارمحمد سرور خان صاحب دو پسربود: یکی عبدالکریم 

خان ودیگری محمدقاسم خان) نایب الحکومه قندهار( که پسرش 

 نام دارد. محمد طاهر 

خان نایب الحکومه هللا سردار محمد عثمان خان در عهد امیر حبیب ا

قندهار و چندى نایب الحکومه هرات بود. او در هرات و قندهار 

خدمات عمرانى زیادى نمود و نهر سراج را از هیلمند او کشید و 

اراضى زیاد المزروع را تحت آبیارى قرارداد و به همین سبب از 

مورد تقدیر قرار گرفت و نشان و مقدارى زمین به  جانب امیر شهید

از سوى امیربه او اهداء شد. سردار محمد عثمان « تیول»عنوان 

خان مثل سردار عبدالقدوس خان اعتمالدوله مخالف سیاست رادیکال 
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و محمود طرزى بود. او بارى به اتهام شرکت در هللا شاه امان 

ژیم امانى توطئه تحریک مردم جنوبى براى شورش بر ضد ر

برهبرى حضرت محمد صادق مجددى و میان محمد معصوم مجددى 

مجددى( از طرف هللا )داماد سردار محمدعثمانخان ، پدر صبغت ا

زندانى گردید وبعد عفوشد و پس از دولت امانى از هللا شاه امان 

خان با همراهى حضرت محمدصادق هللا طرف سردار عنایت 

در باغ باال رفت که از مجددى به عنوان هیئت صلح نزد پسر سقاو 

ّ بحیث پادشاه پیشنهاد شد  جانب حضرت محمدصادق مجددى تلویحا

مگرهمراهان پسر سقاو آن را نپذیرفتند و سرانجام چند ماه بعد به 

کله کانى یکجا با سردارحمایت هللا اتهام شرکت در توطئه قتل حبیب ا

 خانهللاو سردار عبدالمجید خان و حبیب هللا خان برادر شاه امان اهللا 

کله کانى محکوم به اعدام هللا سابق معین وزارت حربیه به امر حبیب 

 گردید. 

پسر سردار محمد عثمان خان ، سردار غالم فاروق خان آدم 

او در عهد سلطنت محمدظاهرشاه وزیر  .سرشناس و نامدارى بود

داخله و نایب الحکومه هرات و نایب الحکومه قندها رو نایب 

خواهر محمد داود خان خانم او بود ،  الحکومه ننگرهار بود و چون

او  .ازین جهت نیز شخص استخواندار و نیرومندى به حساب مى آمد

چند بار ازدواج نموده و فرزندان زیادى با جایداد فراوان از خود 

مشهور ترین فرزندان او: سردار محمداسحاق عثمان و  .باقى گذاشت

عثمان و هللا عبدا سردار اسماعیل عثمان و توریالى عثمان و داکتر

 داکتر اکرم عثمان اند که هریکى در خارج از کشور زندگى دارند. 

 ۱٣۱6و اما داکتر اکرم عثمان که سخن برسراوست، در سال 

خورشیدى در شهر هرات بدنیا آمده است و در رشته حقوق وعلوم 

سیاسى تا در جه دکتراتحصیل کرده و دانشنامه دکترى رشته سیاسى 



 220 وطن وحب وطن از نظرمحمودطرزی

ى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران را به درجه اعل

 بدست آورده است.

او سالها گوینده و نویسنده برخى از بر نامه هاى ادبى و اجتماعى  

تلویزیون کابل بوده و چند گاهى مسئولیت اداره هنر و  -رادیو 

ادبیات آن مؤسسه را بعهده داشته است. وى در اکادمى علوم 

ئول انستیتوت تاریخ و حقوق کار کرد و در افغانستان به عنوان مس

آنجا به گرفتن رتبه علمى کاندیداى اکادمیسین نایل شد. سپس به 

ریاست انجمن نویسندگان افغانستان گماشته شد و در اخیر به حیث 

قنسول افغانستان در شهر دوشنبه تاجکستان و بعد بحیث وزیرمختار 

 سفارت افغانستان در تهران کار کرده است. 

 آثار علمی وادبی داکتر عثمان:

داکتر اکرم عثمان بیشتر در عرصه ادبیات و داستان هاى کوتا قلم 

 زده و چند مجموعه داستان از او در کابل بچاپ رسیده است . 

 الف ـ آثار داستانى : 

. وقتى که نى ها گل میکنند، مجموعه داستان ،چاپ انجمن  ۱

 نویسندگان افغانستان ، 

ر ،)مجموعه داستان ( چاپ انجمن نویسندگان افغانستان درز دیوا -۲

 ، کابل 

مردها را قول اس ، )مجموعه داستان( چاپ انجمن نویسندگان  -٣

 افغانستان،کابل 

 صفحه(.۱۱۰۰کوچه ما ) رمان تاریخی در - 4

  ۲۰۰٣خشکسالى ) مجموعه داستان ( چاپ کلوب قلم سوئد، -۵

 پژوهشى :  -ب ـ آثار علمی

،  ۱٣6۸تولید آسیائى و نظریه فرماسیونى تاریخ ، طبع شیوه  -۱

 اکادمى علوم افغانستان 
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افغانستان و آسیاى میانه دستخوش بازیهاى بزرگ ، طبع ،  - ۲

  ۱٣۸۰پشاور ، 

، و  ۱٣۷5چگونگى تحول تارخ در خاور زمین ، مجله صریر ، - ٣

تا  ۱۹۹۹نیز مجله آریانا برون مرزى ، شماره دوم سوم و چهارم ، 

۲۰۰۰  

شمارى از داستانهاس داکتر اکرم عثمان به زبانهاى آلمانى، روسى، 

سوئدى، بلغارى و الفباى کریلى در تاجکستان به نشر رسیده و از 

برخى داستانهاى وى فیلم هاى سینمایى ساخته شده. مجموعه 

داستانهاى داکر عثمان به زبان انگلیسى با ترجمه آرلى لوین کانادایى 

اکسفورد در دست نشر است. او چند سال پیش عضو و اهتمام 

نویسندگان آسیا و افریقا بود. داکتر اکرم عثمان اکنون در سوئد 

زندگى میکند ، صاحب دوپسر و یک دختر است که پسربزرگش 

میوندعثمان نیز در رشته حقوق تحصیالتش را به پایان برده و گاه 

نیز با ترجمه « نآرزوعثما»گاهى دست به نوشته مى برد و دخترش 

هایى میخواهد در راه پدر گام بگذارد. امید عثمان سومین فرزندش 

مصروف درس در رشته تجارت است، و هنوز ذوقش را درعرصه 

نویسندگى نیازموده. این سه فرزند نازنین در دامن مادرى مهربان و 

پاکیزه چون ملیحه عثمان ، خانم داکتر اکرم عثمان تربت شده اند، 

هاى بیشتر این سه جوان را در پناه سالمتى والدین گرامى  موفقیت

 شان آرزو میکنیم . 

افغانهاى مقیم سوئد و « کلوب قلم»داکتر اکرم عثمان اکنون مسئولیت 

را دارد. در پایان پاس او را با ا ین ابیات گرامى « فردا»مجله 

 میدارم : 

         شخص با دانش و فضلست خدا یارش باد

 یـزه خصال است خدایارش بادمرد پاکــ

         هم زکینه است برى هم زحسد هم ز بُخل
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 ـم از آزار گـریــزان خــدا یارش بادـــه

         م ادیب است وهم فاضل وهم اهل قـلم ـــه

 دا یارش بادــهمـردیـف فـــضال است خ

         سخت پرطاقت و پرحوصله پرمعرفتست

 یارش باد در عالى جناب است خداـــچـق

 نیک پندار و نیکو سخن نیک عمل است         

 دور انـدیش صـاحب نظرخوب قلم است

 ارب او را زبد حادثه ها ایمن دارـــی

 او که مجموعه خوبیست خدا یارش باد !

 ۲۰۰۰دسامبر  ۲۰سوئد ،گوتنبرگ ، 

*** 

درکشور سویدن چشم ازجهان  ۲۰۱6اگست  ۱۱داکترعثمان در 

 ن شوپنگ درجوار قبرمادرش بخاک سپرده شد.بست ودر شهرک یو

 

 

 

 

 

 

 

 


