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 مقدمه مؤلف
 

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

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

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

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

گونگى گذار از مراحل در روند ضرورى تاریخ، بخصوص در چ

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

استعداد سازماندهى و توانائى فکرى و قدرت رهبرى خویش مى 

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

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

سالهاى دوسه دهه اخیر درکشورما، شاهد زنده این  آورند.حوادث

 ادعاست. 

خوشبختانه ما در مراحل مختلف تاریخ کشور خویش، شخصیت هاى 

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

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

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

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

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

سیاسى و فرهنگى کشور، یکسودر جهت معرفى و شناسائى بیشتر 

یاد کرد درواقع آنها براى نسل هاى مابعدکشور و از سوى دیگر این 

قدر شناسى ازآن چهره ها و سیماهاى تاریخى و ملى است که با ایجاد 
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و آفرینش ارزشها اجتماعى و فرهنگى خویش بر گردن مادین گذاشته 

 اند و مارا مدیون خود ساخته و رفته اند.

، یاد نامه بهترین و شجاع ترى فرزندان آزادى خواه و وطن کتاباین 

عالمه محمود ونخستین قرن بیستم است.  پرست کشور در سه دهه

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

 افغانستان است.نخستین قرن بیستم روشنفکران کشور در ربع 

حوصله مندى، از خود گذرى و شهامت استعمار ستیزى شخصیت 

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

تان دست به رستاخیز ملى بزنند و استقالل کامل سیاسى خود را افغانس

در صف ملل آزاد جهان  و دناز کام استعمار انگلیس بدست آور

 ایستاده شوند. 

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

اجتماعى جوانان کشور و تقویت حس میهن دوستى و استقالل طلبى 

از مرکب اثر  و تحسین بر انگیزاست . این رزندهمردم ما بسیار ا

ّ 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         

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

 خانواده محمودطرزی واز جمله رسالۀ )شرح زندگی محمودطرزی 

با این آخری ( از قلم عبدالوهاب طرزی است که ۱۹۱۹ -۱882از

ومن در هنګام چاپ اول می باشد  همه اختصار، حاوی نکات مهمی 

 دسترسی نداشتم.  هااثرم برآن

از قول لویی دپری مورخ  زندگی محمودطرزی شرحفتار گدریش

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

است. تاثیر  « وطن پرست فراموش شده ،محمودطرزی»بود ازایتکه
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این جمله برمن چنان بود که نه تنها مقاله یی زیرعنوان همین جمله 

جه نیز در ادامه همین نوشتم، بلکه پیشنهادی عنوانی وزارت خار

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

سال قبل در باره  ۱7محمود طرزی نوشتم ودرفصلی افزودم که 

محمودطرزی ونقش او در احیای جنبش مشروطیت در افغانستان 

 نوشته بودم.

ده برای تکمیل شناخت خانواده محمود طرزی وادای حق این نویسن 

بیشتر برافکار ازادی خواه واستقالل طلب یک ماه وقت ګذاشتم و 

که در شرایط موجود یک  -وایده های وطن پرستی محمودطرزی 

دم و خوشحالم که این باز بینی وتکمله  کارکر -ضرورت مبرم است

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

 گردید.  یل اصالح نیزمطابق محتوای متن تعد

برخى از » در جمله پیوستها یا ضمایم کتاب، مطلبى هم پیرامون 

نویسنده و « خصایل اجتماعى و فضایل اخالقى داکتر اکرم عثمان

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

زیب صفحات این اثر شده است که بدون تردید خواندنش آموزنده 

 است. 

ره با اغتنام فرصت، اتوبیوگرافى خود را در پایان رساله و باالخ

افزودم. این اتوبیوگرافى ال اقل فهرستى از کار کردهاى فرهنگى و 

تاریخ و پژوهشى مولف را ارائه میدارد که شاید بدرد آنانیکه بدنبال 

اجتماعی وتاریخی جغرافیای تاریخی سیستان وهمچنان مسایل 

  .دبخور ،میگردنددرافغانستان 

خانواده اش ونیز عالمه محمودطرزی و رهایخالصه این اثر برمحو

 داکتراکرم عمان ونویسنده این سطور می چرخد.
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 کانديداى اکادمیسین اعظم سیستانى

 ــ شهر گوتنبرگ سوئد٢٠۱۹اکتوبر

 

 

 تقريظ استاد نگارگر

 

 مه عالمه محمود طرزى نگاهى بر ياد نا

 

ر بحران سیاسى و بالنتیجه بُحران در چند دهه اخیر که افغانستان دچا

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 .  کتابهاى فراوان به زبان

فراچید و  استبداد مسلط برکشورکه بر دهانها پالستر گذاشته بود، دامن

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 کرده 

باشد، دُچار نوعى احساسات بچگانه شدیم و در تنور همین احساسات 

بچگانه بود که همه چیزمان سوخت . نفاق و چند دستگى ملى روانها 

مان را تسخیر نمود و در ُخلسه همین احساسات بود که  و مشاعیر

چشم بستیم و دهان گشادیم و کتاب پشت کتاب نوشتیم ، معیارهاى 

نگارش از میان رفت، اصول نگارش تحقیقى کنار گذاشته شد و من 

هنگامى که بسیارى از کتابهاى نشر شده در محیط مهاجرت را با امال 

رهاى عینیى تحقیق و جستجو ولى پر و انشاء نادرست و خالى از معیا

از احساسات خشم آگین مشاهده میکنم با خود میگویم اگر نویسنده 

مصرفى را که در چاپ کتاب خود نموده است ، هیزم میخرید و براى 

چند خانواده بى بضاعت افغان در پاکستان و ایران توزیع مینمود 
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حاالنکه با  کارى کرده بود که دست و دل عده اى را گرم میکرد و

کتاب خویش تنها ژرفاى بحران فرهنگى ما را بازهم بیشتر ساخته 

است. تصورنفرمائید که من مخالف چاپ و نشر آثار استم، اما 

فراموش ننمائید که خـرمــُهره را به جاى مــُرواریـدعرضه کردن ، 

ِعرَض ِآدم را مى برد و مایه شرمسارى و سر افگندگى جامعه 

ود و شعر انورى را به خاطر آدم مى آرد که گفته فرهنگى ما مى ش

 بود: 

 

 شعـر ناگفتن به از شعرى که آيد نا ُدُرست

 بچه نا زادن به از شش ماهه افگندن جنین

 

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

است ، به اصطالح تاریخ مى نویسیم بدون اینکه صالحیت مسلکى 

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

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

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

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

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

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 

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

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

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. و چو 

ما دُچار مرض نفاق ملى استیم، متأسفانه به همین دلیل آثارى که کفه 

ست و وقار ملى ما را پا در هوا نگاه میدارد فراوان به وجود آمده ا
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کسانى به تاریخ نگارى روى آورده اند که صالحیت این علم را 

نداشته اند و طبیعى است که وقتى خـرُمـهره هاى پرزرق و برق 

فراوان به بازار آید، ُمـرواریـدهاى اصلى یا کاِر مردان صاحب 

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

 « ؟ُدر به خر ُمهره کجا ماند و دريا به غدير»  فرزانه حکیم غزنه :

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

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

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

و در احیاء جنبش مشروطیت عالمه محمودطرزى و نقش ا»را به نام 

از روى لطف و گشاده دستى براى من فرستاده « و استقالل افغانستان

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

فراوان بردم. من سالها شد که جناب سیستانى را مى شناسم وگرچه با 

ا از نظر گذرانده ام او تماس مستقیم نداشته ام، اما نتیجه تحقیقات او ر

و تا امروز چیزى از او نخوانده ام که سندش را پیش روى خواننده 

خود نگذاشته باشد. اینکه گفتم او وارث باالستحقاق بزرگانى چون 

مرحوم احمدعلى کهزاد، مرحوم غبار و مرحوم استاد حبیبى است، نه 

یک  برمبناى تعارف است و نه بر مبناى مجامله، که من نه اهل این

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 کتابخانه پوهنتون کابل بودم ، جناب 

سیستانى صاحب را مى دیدم که رشته الفت با کتاب و کتابخانه بسته 

ى از این کتاب و آن کتاب یاد داشت بر میداشت و تاریخ بود و ه

نگارى بود که صد کتاب را میخواند تا یک کتاب را بنویسد. و کتاب 

عالمه محمود طرزى و نقش او در احیاء جنبش » حاضر او یعنى 

کتابى است که جناب سیستانى هر « مشروطیت و استقالل افغانستان

الب مآخذ ممکن و میسر به فصل آن را پس از مطالعه و مرور غ
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گى را که محمود طرزى و شاه امان رشته نگارش کشیده و دیِن بزر

 برگردن تاریخ و ملت ِافغانستان دارد به نیکى ادا نموده است . هللا 

این کتاب در سه فصل نسبتاً مفصل عرضه شده است که در فصل اول 

ى که ، مرحوم محمودطرزى را با ابعاد گوناگون شخصیت او و تاثیر

از سید جمال الدین افغانى بر داشته است ، همه جانبه معرفى و نقش 

سراج االخبار او را در درون و بیرون کشور با دقتى موشگافانه 

روشن نگارى مینماید و آنگاه خواننده خود را وارد فصل دوم کتاب 

مینماید تا در آنجا ثمره تاکى را که محمود طرزى در انگورباغ کشور 

، استقالل، و اصالحات هللاشاه امان »بود، در وجود  رس کردهغ

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

وضع اسف انگیز افغانستان ، هرجوانى را که به وطن و مردم خود 

هللا میکشاند و امان عشق داشته باشد، به سوى انقالب و زیاده روى 

ز نشسته بود، نمى توانست از این خان جوان که بر اریکه قدرت نی

 قانون عمومى مستثنى بماند. 

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

وقت بود و از دیگرسو جامعه در بست بى سواد و سخت سنتگرا بود 

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

ر نماید، غافل از اینکه چشم فتنه بیدار و تجدد را با فتیر اصالحات سی

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

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

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

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

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 

بود انداخت و بدین صورت استعمار انتقام شکست خود را در نبرد 

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 

درسرماى جانگدازکشور وسیله نجات ملت بود، در آتش اغتشاش و 

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

نش و فرهنگ کسیره اى هم خرج آرى دزدى عقبگرا که براى دا

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 »جناب سیستانى این فصل را زیر عنوان 

بررسى « ضدیت با تحوالت اجتماعى و ایجاد اغتشاشهادر کشور

ما استاد بزرگوار اینجا نیز از قماش روشنفکرانى نیست که میکند و ا

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

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

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

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

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

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

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

تد ناگزیر میشود بنابرین اگر روشنفکر اصالح طلب با روحانى در بیف

که فاتحه اصالحات اجتماعى را بخواند. اصالحات هرگز نباید هویت 

افغانستان را به عنوان یک کشور اسالمى خدشه دارنماید، بلکه 

روشنفکر روحانى را نیز بایدمتقاعد و قانع بسازد که ملتى گرسنه و 

محتاج دیگران مجبور میشود که برخالف اندرز حکیم بزرگوار 

را در بهاى جِوخر بدهد. او ین به دنیا بفروشد و انجیل عیسى غزنه: د

 : میگفت

            به دين اى فرو مايه دنیا مخر

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

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

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

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

  .بفروشد و از بهاى آن نان بخرد

من فکر میکنم که جناب سیستانى با نگارش این کتاب نه تنها دین ملت 

مان ى و محصل استقالل کشور شاه اخود را در برابر مرحوم طرز

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

گذار و پر مشقت تاریخ است ، نیز رهتوشه و درونمایه فکرى فراهم 

آورده اند. خداى بزرگ )ج( براى شان عمرى دراز تراز این عطا 

نماید که نه تنها چراغ تاریخ نگاریى استادان سلف را روشن نگاه 

ن یغماى آثار بیشترخویش را در برابرتُنُک مایگان دارند، بلکه خوا

جوانى که بعد از این رهسپارکشور تاریخ و اصولیت تاریخى میشوند، 

  .هللانیز بگسترانند و ما توفیقى اال با

 م . ا. نگارگر، 

 میالدى 2۰۰2ـ اگست  ۱8برمنگهم ـ 
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 پوهاند دکتور زيارتقريظ  

مم به کتابى روشن مى شود که تحت در شهر دانشگاهى آکسفورد چش

عنوان فوق به وسیله یکى از پژوهشگران سابقه دار افغان یعنى 

پروفسور اعظم سیستانى به رشته نگارش در آمده است. پیرامون 

شخصیت باالمنزلت ادبى ، فرهنگى و سیاسى عالمه محمود طرزى و 

ه افغانستان چه در صحن 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 

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

باریست که پژوهشگر و تاریخ نگارپرتالش کشور جنگ و جهل زده 

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

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

 مى گذارد. 

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

خصوص در سالهاى غربت پژوهشهایى پر محتوایى به سطح ریکارد 

تاریخى ، اجتماعى ، فرهنگى و انجام داده ، گوشه هاى گوناگون 

سیاسى جامعه افغانى را طى مقاالت و نبشته هاى تحقیقى متعدد و در 

نتیجه کتابهاى مستقل خویش باز تاب داده است . روش تحلیلى و 

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

گرى علمى و سیاسى و فرهنگى کشور نمایانگر واقعیت گرائى ، ژرفن

 سرانجام موضعگیرى ضد ارتجاعى و عقبگرائى این پژوهشگر

شمرده مى شود. او در ارائه مطالب مطروحه مآخذ و   زحمتکش
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ریفرنسهاى خود را با دقت الزم نشان میدهد و هیچ نکته یى را بدون 

 مدرک و منبع نمى گذارند. 

 -مى اثر پژوهشى تازه استاد سیستانى نیز همین ویژه گى هاى عل

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

میخورد. تصاویرکم نظیرى که درالبالى کتاب به نظر میرسد، هرچه 

بیشتر به زیبائى و مرغوبیت آن افزوده است .اگر از کتاب که 

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

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

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

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

استرداد استقالل کشور و ریفورم هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 

سر رسانده است که از هر لحاظ این شاه استعمار ستیز وترقیخواه ب

 ، خواندنى و آموزنده است.  بکر

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

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

کالج هاى این شهربراى دفاع از دوکتوراى خود در موردجنبش هاى 

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

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

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

توسط یک فوتو ژورنالیست انگلیسى آماده شده بود و به هزاران 

همسر شان از  وهللا نسخه آن قبل از بازگشت اعلیحضرت شاه امان 

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

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

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 

ژ به تازه گى ایجاد و در جراید و روزنامه ها مورد تکنیک مونتا
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 ۱3۰ -۱2۹کاربرد قرار گرفته بود) چنانچه مولف نیز در صفحات 

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

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

نى شان آماج سالح بُرنده مذهب نهضت و ایدیالهاى مقدس ملى و انسا

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

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

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

ور متنفذ در ضدیت با تحوالت اجتماعى و ایجاد اغتشاشها در کش

اختصاص یافته است. این کامالً هویداست که روحانیت متنفذ دیروز و 

بنیادگرایان امروز، نسبت به هر عامل داخلى و خارجى دیگر 

درسرکوب نهضت هاى سیاسى و اجتماعى و در براندازى نظام هاى 

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

اقتصادى و  -شعور اجتماعى  سى و رشدچون سدى در برابر دموکرا

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

 مردم محسوب مى شوند. 

 به آرزوى ایجاد و تألیف همچو آثار ارزنده دیگر از این 

 دانشمند پرتالش و با صالحیت کشورما. 

 2۰۰2اگست  23پوهاند دکتور زیار آکسفورد، 
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 اولل فص

 
 رزیمحمود طسردار غالم محمدطرزی پدر 

 )شاعر سبک بیدل،خطاط،  وتذهیب کار ماهر(

 

ردار رحمدل م( ابن س۱۹۰۰- ۱83۰سردار غالم محمد خان طرزى)

 است.پاینده خان بارکزائى  خان ابن سردار

سردار پاینده خان ملقب به سرفرازخان از مقربین دربار تیمورشاه 

مختارالدوله  طنت زمان شاه بعد از تقرردرانی بود، مگر در سل

به  ۱7۹۹سدوزائی بحیث صدراعظم از قدرت کنار زده شد ودرسال 

اتهام توطئه کودتا علیه زمانشاه، همراه با یازده تن دیگراز سران 

 قومی اعدام گردید. 

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

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

پادشاه افغانستان ساختند ومختارالدوله  را که سبب قتل سردار پاینده 
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خان و دیگر سران قومی در قندهار شده بود، اعدام کردند وزمانشاه 

 (.۱8۰۱را از نعمت بینائی محروم نمودند )

ان که از ازاین تاریخ ببعد قندهار دراختیار پنج پسر سردار پاینده خ

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

  رحمدل خان  ( قرارمیگیرد.

 سردار سرداران قندهاری بخصوص سردار شیردلخان و

هریک بنوبت زمام امور قندهار را در که پردلخان وسردارکهندلخان 

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

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

  . کردندمیوسیع حکمرانی 

سردار  سردار مهردلخان و م(۱8۵۵هجری )۱27۱در سال 

جمادی الثانی  27)اولی دراز همدیگر کهندلخان با تفاوت چند ماه

ذیحجه همان سال( وفات کردند و با وفات سردار  8ودومی در 

بعد  نه در دستگاه حاکمیت سرداران قندهاری پدیدار شد.کهندلخان رخ

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

بیش از دوماه برقندهار حکومت نکرده بود که با مخالفت سردار 

وارث حکومت خان پسر سردار کهندلخان که خود را محمد صدیق 

 میدانست روبرو شد.قندهار 

رفداران سرداررحمدلخان وپسران کهندلخان در اطراف مدتی میان ط

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

وخانه جنگی به تنگ آمدند واز امیردوست محمد خان امیر کابل 

خواستند این غایله را خاموش کند.  امیردوست محمدخان هم درسال 

برادر وبرادرزادگان  وارد قندهار شد و چون مخالفت میان ۱8۵۶

ونارضایتی مردم شهر را از زد وخورد های خاندانی وخیم دید، 
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تصمیم گرفت تا برای هریک از وارثان مدعی معاش وحقوقی تعیین 

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

مخالفت ورزیدند  واز قندهار بدر رفتند. سردار رحیمداد خان با 

 ۱27۵ربزرگ خود سردار محمدعلم خان به ایران رفت. و در پس

 درنجف اشرف دفن شد .  و ( درایران مرد۱8۵۹هجری )

نام رحمدل خان، سردارغالم محمدخان طرزی  سردار بزرګ پسر

 ۱۵ق درقندهارمتولد ودر دمشق روز جمعه ۱2۴۵که در داشت

ى صوفى مرد او  چشم از جهان بست.م( ۱۹۰۰)ق۱3۱8شعبان 

 یب و هنر دوست و هنر مند ، نقاش و خوش نویس چیره دستمشر

  .برخوردار بودشهرتى از بود و در شعر و هنر و ادب در میان اقران 

واحترام می دید و او در   گیبزرامیردوست محمدخان به او بچشم 

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

 ارجمند دانشمند" مینامید.

 

 تبعیدسردار غالم محمدطرزی:

طرزی، درخاطرات محمودطرزی آمده است که بقول داکترننگیالی
 

 

شبی سردارغالم محمدخان طرزی  در ارغنداب  قندهاردریک 

مهمانی شرکت کرده بود. چند روز بعد ازآن مهمانی امیرعبدالرحمن 

خان طرزی را به دربارخود جلب کرد ونامه یی  را  بدست او داد که 

رآن از سردار ایوب خان توصیف وتعریف شده بود. طرزی میگوید د

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

ادبیاتی ندارد وبنابرین امر تبعید طرزی را با خانواده اش صادر 

میکند.
۱

  

                                                 
۱
 با داکتر ننگیالی طرزی ۱٠/٢٠۱۹/ ٢۴، مورخ صحبت تلیفونی - 
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که برامارت افغانستان  تیرقابدر  :»کهروایت میکند حبیبی پوهاند 

حمدایوب خان فاتح میوند وامیر عبدالرحمن ه سردار مبین دو عموزاد

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

عبدالرحمن خان به امارت برداشته  سردارانگلیس( بود. وچون 

شد)جنوری( جواسیس امیر اطالع دادند که درمحفلی یک تن هراتی با 

ند: اینک سردار ایوب که نشسته ومیگفتطرزی  سردارغالم محمد خان

بعد از جنگ پیرپایمال قندهار وشکست درمقابل لشکرانگلیس به 

ایران رفته بود،فاتحانه می آید.گویند امیر پس از گرفتن این اطالع 

امر به مصادرۀ اموال وتبعید طرزی به هند داد و آن هراتی را درغل 

بفلک وزنجیر کشیده بردند ودرسرحدات غوریان هرات بردرختان سر

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

پوسید وبه قول امیر "تا ببیند که » انداختند تا استخوانهایش در آ

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

تن از افراد خانواده اش به کویته  3۶با حال  ءاسو را باطرزی  

(۱88۱ند)جنوری وکراچی فراری ساخت
2

 
 

 روايت عبدالوهاب طرزی از تبعید پدربزرگش:

آمده است که (:۱۹۱۹-۱882شرح زندگی محمودطرزی)از دررساله

در آنجا وتوقف نمود  گ چمنهفت روز در پشنقافله حضرت طرزی 

با نزاکت واحترام طرزی آمده مالقات  هنماینده والی بلوچستان ب

ابراز نموده  امت ایشانشرایط اق هنظریه حکومت هند در بار

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

شما ازادید که در هرشهری از شهرهای هند که آرزوداشته باشید، 

اقامت کرده میتوانید. برای شما معاش ماهوارکافی تعیین خواهد 

                                                 
٢
. ولی بنابر رساله شرح زندګی محمودطرزُی ۱٠۹،صپشاورحبیبی، جنبش مشروطیت،چاپ  - 

 درست است. ۱88٢بقلم عبدالوهاب طرزی ، تبعید سردار درماه جنوری 
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شد.هروقتیکه بخواهید بدیار دیگری بروید نیز ازادید به استثنای 

کلونل ضمناً به عدم مداخله شان )طرزی(به امور سیاسی « فغانستان.ا

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

کلونل)نماینده والی بلوچستان( تشکر نموده اراده طرح اقامت در 

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

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

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

 ۱882جنوری 28حرکت دادند. حضرت طرزی با عایله بتاریخ 

«بکراچی مواصلت نمودند.
 3

 

سرسردارمهردل مشرقی پقندهاری،  خاندراین وقت سردارشیرعلی

درکراچی زوجۀ دوم ایشان بود(  )پسرعم طرزی وهم خواهرش

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

 مخالفین انگلیس میدانست.

مولف علت این مخالفت را از روی راپوری که سکرتر خارجه 

 ۱3حکومت بمبئی برای مقامات حکومتی خودبتاریخ

 نوشته بودند چنین بیان میکند:۱883دسمبر

است این سردار پسر بزرگ رحمدلخان  قندهاری:سردارغالم محمد »

سای با اهمیت ؤاو معلومات اندکی داریم ولی زمانی از ر ۀکه در بار

مدرکی در دست نداریم که نشان دهد وی صاحب موقعیت  ،قندهار بود

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

وی هیچګاهی خدمتی برای  نیکی ندارد. تا جایی که بما معلوم است

برطانیه ایفا نکرده است، لهذا برما کدام ادعای حقی داشته نمیتواند.... 

وی یکی از سردارانی است که امیر به اتهام سرکشی وشرکت در 

                                                 
3
،طبع انتشارات بامیان، ۱۹۱۹- ۱88٢دطرزی ازعبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمو - 

 7فرانسه،ص 
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از قندهار اخراج نمود. آنها  ۱88۱توطیه سردار ایوب ، درماه دسمبر

 ۱882ری جنو ۱7ر بتاریخ گان دیگبا یکصد وپنجاه نفراخراج شد

« جنوری بکراچی رسیدند. ... 28وارد کویته شدند و بتاریخ 
 4

 

سردار غالم » مولف شرح زندگی محمودطرزی، مینویسدکه 

محمدچهار زوجه داشت: زوجۀ اولش، ازخانوادۀ رحیمدادخان برادر 

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

 بود. و لخان )خواهر شیرعلیخان والی(دخترعموی شان سردار مهرد

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

زوجۀ سومین که از مردم کوهستان بود ودرکابل وفات کرده 

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 از 

سدوزائیان مقیم پشاور جاگرفته بود ودربین افراد عایله درکراچی 

 شرکت نداشت.(

حضرت طرزی به این زوجۀ خود از همه بیشتر عالقه وتوجه داشت. 

د عایله، از همراهان حضرت طرزی دوست صمیمی بغیر ازافرا

ودیرینۀ شان مال محمداکرم هوتک قندهاری بود. او یک عالم متبحری 

بود که از آوان جوانی ریشۀ دوستی و ارادتمندی بین شان آنقدر قوی 

شده بود که در سفر وحضر هیچ از هم جدا نبودند. این عالم فاضل 

نی معلم محمودطرزی درعین زمان، از زمان طفولیت تا جوا

بود،چنانکه درجلد اول خاطرات خود مینویسد: معلمی که مرا ودیگر 

برادرانم را درس میداد، آخند مال محمداکرم نام داشت که از زمان 

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

                                                 
4
 8-7عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
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ن خان متنوعه متداول زمان ید طوال داشت.....وقتی که امیر عبدالرحم

طرزی را از وطن اخراج نمود، مال محمداکرم جدائی را از وی ننگ 

دانسته، درجادۀ وفا ودوستی صادقانه با او همراهی کرد و وطن را 

ترک گفت. محمودطرزی درتمام مدت اقامت درکراچی، دمی از 

ازخدمت پدر دور نبوده، درمحافل ادبی وفعالیتهای هنری پدرشرکت 

رای پیش برد دروس علمی خود، درصرف میورزید. از یک طرف ب

ونحو عربی، فلسفه ومنطق از استاد بطزرگوارش مال محمداکرم 

درس میگرفت،از دگر سو بخطاطی وترتیب جنگ های از اشعار 

«منتخبۀ پدر ودیگر شعرا مشغول میشد.
 5

 

درمحافل ادبی وعلمی هند،  سردار غالم محمدطرزی درهند،

 ۀسابق ویی زیاد داشت،گارسی بخصوص درسند که شعرا وادبای پ

شهرت داشتند. اشعار آبدارش به هند میرسید ومورد ستایش 

با آنها مراوده ودید بازدید میکردند. این حرمت  ،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 وادهبا خان

دراین مدت این امکان برایش میسر گردید تا با همراهی پسرش 

محمودطرزی دست به سیاحت هند بزند ودر مدت شش ماه از اکثر 

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

ی، سرهند، الهور،پندی وپشاور دیدن احمدآباد، گجرات، آکبرآباد، دهل

نموده بکراچی بازگشت.
 

 

معهذا چون طرزی خوش نداشت تحت سلطه انگلیس در هند زندگی 

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

پیه برای روهزار هند به بغداد نمود ومقامات برتانوی مبلغ پنج

                                                 
5
 ۹-8عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی ،ص  - 
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 با خانواده هفده یا هژده نفری درسفرخرچ او حواله دادند وطرزی 

از بندر کراچی جانب بغداد حرکت نمود. ۱88۵اوایل مارچ 
 6

 

در بغداد از سوی متعلیقین  نقیب  بغداد با احترام پذیرائی و در در 

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

مگاه  عبدالقادر گیالنی عقیده داشت  واکثر اوقات خود را در ارا

قصایدی در مدح وثنای این مرشد معنوی  حضرت غوث میگذراند و

 خویش سروده است.

در همانجا بود که با علما و اشراف وماموران عالی رتبه دولت 

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

دار طرزی مدتی بعد به عزم دی هدایت پاشا معرفت وآشنائی پیداکرد.

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

با زبان ترکی بلدیت پیدا کرده بود بحیث ترجمان پدر را همراهی 

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

دوماه بحیث مهمان سلطان در استانبول اقامت کردند. دراین مدت 

ا وفضالء آنجا مالقات نمود وفضل وکمالش مورد طرزی با علم

ستایش وقدردانی آنها قرارگرفت. قبل از بازگشت از استانبول طرزی 

قصیده غزائی درمدح سلطان ترکیه سرود وبا خط زیبای خود آنرا 

نبشته و با نقش تذهیب کاری هنرمندانه اش تزئین نموده به سلطان 

فت ومبلغ دوهزارغروش تقدیم کرد که مورد پسند سلطان قرارگر

طرزی از بغداد به  ۱88۵طور صله دریافت نمود. در اواخر سال 

ام رفت.ش
 7

 

مولف در فصل سوم رساله اش از اقامت دایمی جدش حضرت 

سالۀ  هجدهزندگی  :»طرزی در شام یاد وتعریف میکند ومیگوید که

                                                 
6
 ۱3-۱٠عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 

7
 ۱۹-۱7عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
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امجدم درشام درمحیط گرم عایله، در سرابستانهای مشهورشام که  جد

تیجار مینمودند، بخوشی وآسایش میگذشت . بعد از آنکه در بلدۀ اس

علما، ادبا که شام مستقر شدند، دیری نگذشت  یب وهواآخوش 

از فیض صحبت  ومعززین شام دراین محفل اُنس شان گرد آمدند و

کثر اوقات روز را درعالم شعر، شان بهره ورمیگردیدند. علی اال

خط شکستۀ حضرت طرزی  د.گذراندن خطاطی، تذهیب ونقاشی می

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

هرشب بعد از صرف غذا بجامع بزرگ اموی رفته تمام شب را در 

عبادت وتهجد تا بصبح در پهلوی مرقد سرمبارک حضرت یحیی بسر 

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

یشتر از دیگران میخواندند، ادا کرده به خانه برمیگشتند وبعد از را پ

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

، تا بوقت می بود، وقیماق چای مشهور افغانی شامل آن می بود

«چاشت استراحت میکردند.
 8

 

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

شت به خیال هدیه یی معنوی برای تقدیم به سلطان گوبعد از باز میرود

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

میگیرد وپس از شش ماه زحمت کشی اثری زیبا مشتمل برمنتخبی از 

اشعار بدیع خود، که سراپا با خط زیبای خود، از تعلیق وثلث وشکسته 

قاشی وتذهیب کاری وتجلید، بصورت بسیار نوشته شده مزین با ن

نفیس آماده کرد وتوسط پسرخود محمود طرزی به سلطان پیشکش 

 نمود.

کتاب مورد پسند ودلچسپی سلطان قرارگرفت وبالنتیجه مبلغ هزار 

 قروش به معاش ماهوار سردار طرزی افزوده گردید.

                                                 
8
 ٢٢-٢۱ی محمودطرزی ،ص عبدالوهاب طرزی،شرح زندگ - 
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درچند سال اخیر :» مولف زندگی نامه محمودطرزی مینویسدکه 

دگی حضرت طرزی راه مراوده وتعاطی افکار بین ایشان زن

وامیرعبدالرحمن باز شده بود.دریکی ازاز مکاتیب خود حضرت امیر 

از اوضاع افغانستان واستقرار دولت ورفاه وارامی که درکشور 

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

وطن برگردید با کمال ممنونیت وشما رااز هم جدا بدارد، اگر واپس ب

پذیرفته خواهید شد.
۹

حضرت طرزی هم درجواب بطوربسیار «  

ادیبانه وشاعرانه ،ازالطاف امیر سپاسگزاری نموده،نوشت:" به 

اعلیحضرت شما معلوم است که میگویند روز رستاخیز درهمین دیار 

فلسطین وشام آغاز می یابد، از آنجاکه پای من بلب گور رسیده 

اگر درین وقت بوطن برگردم   و در آنجا داعلی اجل را لبیک است،

بگویم، برای من چقدر مشکل خواهد شد که این راه دور ودراز را 

دوباره قطع نموده واپس اینجا بیایم. بهتراست حضرت امیر معذرت 

« مرا پذیرفته  اجازه فرمایند تا همینجا امرار حیات باقی را بکنم.

هزار  2۰امیر درمقابل معاش ساالنه وعالوه میکند که حضرت 

روپیه برای حضرت طرزی مقررنمود که توسط ممثل افغانی مقیم 

بمبئی برایشان فرستاده میشد.این لطف امیر زندگی خانوده را مرفه تر 

«ساخت.
 ۱۰ 

 ۱۵میالدی) ۱۹۰۰دسمبر 7در»طرزیسردار غالم محمد سرانجام 

 3۵ندوه ودر هجری( وفات نمود ومحمود را غرق ا ۱3۱8شعبان 

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

 

 

 :مقدمه محمودطرزی برديوان پدرش

                                                 
۹
 ۴7عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 

۱٠
 ۴8عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 

۱۱
 ۵٠عبدالوهاب طرزی،شرح زندگی محمودطرزی ،ص  - 
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دریکى از مشکل ترین سبک هاى طرزی سردار غالم محمد

زیبای  خط ابدارد که یعنى سبک هندى دیوان اشعارى فارسی عرش

به اهتمام  کتابت شده ومحمدزمانخان  دومش شپسرط سنسعلیق تو

 ۱3۱۰سال درزاده اش محمدانور وشخص محمدزمان طرزی   برادر

به همت وم بارداین دیوان بچاپ رسیده است . در کراچی هجری 

دوکتور ننگیالی طرزی در تهران با حروف چینی مدرن درسال 

 به چاپ رسیده است.  ۱38۱

محمودطرزی براین دیوان مقدمه مفصلی باقلم شیوایخود نوشته شده 

چاپ تهران را احتوا کرده 2۵تا  ۱۱از صفحه  اخط نستعلیقکه ب

 است.

در بارۀ پدرخود در سراج خالصۀ این مقدمه را محمود طرزی 

سردارغالم محمدابن سردار "االخبار درج کرده ونوشته بود:

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

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

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

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

درشهر هق  ۱2۴۵همین تخلص را انتخاب فرموده اند. دراواخر سنۀ 

احمدشاهی قندهار از کتم عدم بعرصۀ وجودگهواره پیرای عالم شهود 

بنابر بعضی لزوم های سیاسی که  ۱2۹۹د. در اواخر سنۀ شده ان

ایجابات زمان بود از راه قندهار بسوی کراچی نفی واخراج شده اند. 

از کراچی به بغداد شریف هجرت کرده اند. و بعد از  ۱3۰2درسنۀ 

شش ماه به استانبول، واز آنجا بارادۀ سنیۀ سلطان عبدالحمید خان با 

شام جنت مشام بعنوان)مهمان خاص  تنخواه واعزاز در والیت

حضرت شهریاری( تا آخر به عمر شریف شان مقیم مانده اند که 

 میباشد. ۱3۱8ماه شعبان المعظم  ۱۵تاریخ رحلت شان شب جمعه 

درمقبرۀ حضرت)دحدایح( رضی هللا عنه که بسمت جنوبی شهر شام 
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شریف واقع وبسی اصحاب واهل بیت ومشاهیر علما در آن مدفونست 

 فین خاک عطر ناک می باشند.رحمت هللا علیه رحمه واسعه.د

حضرت طرزی درکماالت علمیه وادبیه و صنایع نفیسه مانند رسامی، 

وتذهیب ودرفضایل روحانی چون زهد و تقوا، وکرم وسخا از مشاهیر 

خاندان افغانستان شمرده میشوند و درهمه اقسام شعر مانند:قصیده، 

یب بند، تخمیس، رباعی، قطعه اشعار غزل، مثنوی، ترجیح بند،ترک

ابدار برگزیده غرایی انشاد فرموده اند که کلیات اشعار شان درکراچی 

به اهتمام برادر زاده شان محمدانور خان، وخط خوش نمط پسر 

بزرگ وهوشمند شان جناب خازن الکتب محمدزمان خان درمطبعه 

 یده است. )فیض محمدی( بسلیقه بسیار خوبی بزیور طبع آراسته گرد

غیر ازاین کلیات مطبوعه شان دیگر بعضی آثار غیرمطبوعه شان 

یک اثرچون  "نغمۀ آهنگ حجازوجود است که از آن جمله بنام"نیز م

شانست که از نظم ونثر مرکب می باشد.ادبی، تصوفی، نگنجینه گوهر 

«حکمی یک اثر بسیار گرانبهای گنجینۀ ادب شمرده میشود.
 ۱2

 

رزی از مخلصان وارادتمندان سید جمال الدین سردار غالم محمد ط

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

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

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

 را میخوانیم : 

 

 ين افغان سید جمال الد  مدحدر 

 ن وزيد از جانب صحرا ــــنسیم صبح در گلش

 عبیر آمیزو عنبربیز و روح انگیز وجان افزا 

                                                 
۱٢

کلیات ، دومپ به نقل از چا ش( ۱٢۹۱جدی٢مورخه 7درسراج االخبار)سال دهم شمارۀ  - 

 8ُش ص۱38۱چاپ تهرانُ ،وکتورننکیالی طرزیبه اهتمام د ،ديوان طرزی
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 طراوت بخش روى گل، پريشان سازبوى گل 

 وى گل ، بطبع مردم دانا ـو خـــق همچـــمواف

 ازو طبع چمن تازه ، وزو بر روى گل غـازه

 ازو درگلشن آوازه ، وزو در بوستان غوغا  

 بسنبل پیچ وتاب ازوى رنگ وآب ازوى بسورى 

 دوچشم نرگس شهال شده سرمست خواب ازوى 

 )گريزبمدح سید( 

 ، چنان از لطف بخشد جان سم الله نعمانبج

 نا غـز موالــالم نـ، کبع خـرد منـدانــکه برط

 جمال الدين نام او ، سخن فهم و سخن پرور 

 فلک قدر و ملک سیما  ،خرد مند هنـر گستر

 رزى ّ ثنا گويد ، هزاران مـرحبـا گويـد ترا ّط

 بصدق دل دعاگويد  چه در ّسرا، چه در ّضرا 

 توئى عارف توئى کامل  عالم توئى عاملتوئى 

 ل توئى باذل توئى عاقل توئى دانا ـتوئى فاض

 فصاحت را توسبحانى، بالغت را تو حسانى 

 بینا  ۀدـجـم را ديـره جـانى ، عــعـرب را شی

 کارى توئى برهان ديندارى  وتوئى کشف نک

 توئى فـرهنگ هشیارى توئى قاموس استغنا 

 که خورشید تمامسـتى  مستىنه ماه روم و شا

 ا و جابـلـسا قبول خاص وعامستى ، بجا بلـق

 هنر داری یتیگچه نسبت با بشرداری که صد 

 پاا داری اندر ــچها در زير سرداری که سره

 مجمر انعودستی جهتو اخگرتونورستی جهان 

 اعضا روحستی جهانپیکرتو  جهانتوجانستی 

 اال تا نوبهــــــار آيد درخــــــت گــل بـبار آيد
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 ز خاک مــــرغراز آيد،  شمـــیم عــنـبر سارا

 بهار خاطـرت  خرم ، مبرا از خـــــــزان غـم

افزا الله روح دم چوبوی مشکینچوبوی نافه 
۱3

 
 

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

 نازک خیالی شاعر را بخوبی درک نمود:

 بگلشن چون زشوخی آن چـــمن پرواز می آید

 چو بــلبــل گـــل ببال غنچه در پــرواز می آید

 زشرمش رنگ وبوی گل بپهلو میخوردهردم

 که درگوش ازشکست رنگ وگل آواز می آید

 ز رفـــت و آمـد ذوق تمـاشایم چه می پرسی؟

 تقبالـــش ازخـــود رفــتن مـــن باز می آیدباس

 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

 ازبال پـــرشـــــــاهـین بگوش آواز می آیدکه 

 بطرف گلشن از باغ عـــدم بــردامـن گلچــیـن

 بذوق دیـــدن او دیـــده چــــشـم بــــاز می آیـد

 مگر"طرزی" چو بیدل ذوق گردپای او دارم

 که مشت خاک من چون چشم در پرواز میآید

                                                 
۱3

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

 ۶77-۶7۶ُش ص۱38۱چاپ تهرانُ ،عالم محمدطرزی(محمدزمانخان ابن سردار
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 (365)دیوان، صفحه 

 

 :غزل ديگر 

 تـنه جای فـــریاد استازین زمانۀ پـــرفـ

 که هرکه هرچه کند در محـل ایـراد است

 اگر نماز کنی گـــویـــدت کـه صـوفی شد

 وگرقـــمار کنی گــویـــدت که نـراد است

 به بتکده چــو روی گــویدت که کافر شد

 به صومعه چو روی گویدت که شیاد است

 بدست سبحه چــو گیری بیکــدگــر گویند

 برم دام ودانه بنهاد ستکه سبحه نیست 

 چـو با سالم روی گـویــدت کـه طامع شد

 چـو بی سالم روی گویدت که شداد است

 چـــو بخششی نکنی برکسی هــمی گـوید

 که این خسیس عجب دادممسکی داداست

 چــو خلعـــتـــش بدهی از منافـقت صدجا

 سحر بخنده بگــوید که دست بر باد است

 ز قفا همی گویدچو کهـنه پـــوش شوی ا

 ریف نگرسخت تر زفوالد استـکه این ح

 خوش آنکسیکه ز رد و قبول خلق جهان

 ۱4بسان "طــرزی افغان" بکـلی آزاد است

 

                                                 
۱4

 ۹5 -۹4معصوم هوتک، کندهاری ورونه، صص  - 
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 وصف غالم محمدطرزی از زبان احمدعلی :

محمودطرزی درمقدمه خود در دیوان پدرش شعری ازمیرزا 

لصانه احمدعلی  را در مدح پدرخود نقل میکند که خیلی فصیح وخا

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

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

 احمدعلی را درشعر نیز نشان میدهد. چنانکه میگوید:

 انــمک فريد عصر وزمان خسرو بلند

 انـخ الم محمدـه داور دوران غــيگان

 ل و بدست جوادبدل قوی و بکف بـاز

 بعقل پیر و بجان کامل و ببخت جوان

 بذهن هندسه خوان وبفهم حکمت دان

 بطبع موی شگاف و بنطق عزب بیان

 بعــلم و فضل و بالغـت معـــــلم آفـاق

 برتبه فخر جمیع طـوايـف افـــــــغــان

 بطرز شعرچو ازشاعـران ربوده عنان

 وزان شــــــده متخلص بطرزی افغان

 م ملــــوک چون ملــوک کالمبلی کال

 ربوده زان زمیان گوی سبقت ازمیدان

 برزم و بزم ازو با نظام سیـــف وقـلم

 برأی وحـزم ازو با دوام شوکت وشان

 ولی نعمت عصـرا و حـــــــاتم عهـــدا

 بابر نسبت دستت دهــــم زهی بهــتـان

 که ابــر قــــطرۀ آبی دهـــد ولی گــريد

 ريـزد وتـوئی خندان کفت چوبحــردرر

 جسديست قندهارچون بچشم عقل وخرد

 شدی چون جانتواز کمال وهنر درجسد 
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 دراين زمان که بود قحط جـود درعالم

 عجائـــب است مـــرا از غرائب دوران

 که گر شهنشۀ غزنـیـن بهـر فردوسی

 يک اشرفی احساننموده وعده به بیتی 

 مرا  قصیدهتو آن شهی که بدادی درين 

 وعدۀ احسان اشرفی صله ناکرده  صد

 همیشه تا بـــــود از نــثر معتــبر دفتر

 مـدام تا بــــــود از نظم منتــظم ديوان

 بود بمدح تـــو مشحـــون دفاتــر ايام

ت خوانـدحـــم بود بمدح تو]احمد[همیشه
۱5

 

 

یکى از ارادتمندان شعر ابوالمعانى بیدل غالم محمد طرزی  سردار

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

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

پا بعرصه  که محمود طرزىمحیط یک چنین خانواده فرهنگى است 

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

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

نوجوانی یاور پدرگردید. سردار غالم محمدطرزی، پدر و مربی 

اولینش بود و بر رشد شخصیت او تاثیر ژرفی گذاشت." الحق درتمام 

نوشته های محمودطرزی گرویدگی عمیق او را به پدرمیتوان درک 

 نمود.

 هجری سروده۱3۰8یکی از اشعار جوانیش که دراستانبول درسال 

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

 میکشیدند. اینست:
                                                 

۱5
سردار ۀ به اهتمام دوکتورننکیالی طرزی)نواس ،کلیات ديوان طرزی، دومپ به نقل از چا - 

 ۱٢ُش ص۱38۱چاپ تهرانُ ،عالم محمدطرزی(



 36 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

 مستان همیشه پاس دل شیشه گرکند     آن بحال دل من نظرکندچشمت از

 منزل دوشب بخانۀ عقرب قمر کند    از بزم غیر زودگذر زانکه گفته اند

  خیال سفـر کنداز روم مشکل است      شد جانشین شام سر زلف ترک دل

 چون ابرنازکی که شود ماه را نقاب

کند   زير نقاب روی تو زيب دگـر
16
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 فصل دوم 

 

 عالمه محمود طرزی ونقش او در جنبش

 ت واستقالل افغانستانیطمشرو 

  

 م(۱۹3٢ -۱865)

 مدخل:

 ۱865اگست  23ش مطابق  ۱244در اول سنبله محمود طرزی،  

میالدى در جوار مرقد سلطان محمود غزنوى در غزنه تولد یافت و 

د هنوز سنش از محمو. نام گذاشت "محمود "او را  پدربدین مناسبت 
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و خانواده او به جرم هوادارى از سردار پدر که  دسال نگذشته بو ۱6

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

(. ۱882جنوری ) ترین و شدیدترین وضع از افغانستان تبعید گردید

در حالى که تمام جایداد و دارائیش قبالً که در زندان امیر بود از 

۱7 جانب امیر مصادره شده بود
. 

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

هجران از وطن را بر اثرظلم امیر عبدالرحمن خان دیده و زهر 

استعمار انگلیس را بر اثر ضدیت پدرش در برابر استکبار خارجى 

 چشیده بود. 

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

مصر و استانبول و سایر و  شامند وبغداد و پدرش ، در ه و تشویق

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

زمینه هاى حقوق و سیاست ، فلسفه و حکمت اسالمى و ادبیات جهانى 

پرداخت و دانش آموخت تا روزى اندوخته هاى علمیش را در راه 

، عربى، طرزى بزبانهاى اردو، ترکى .خدمت بوطن بکار گیرد

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

  .بدرستى آموخته بود

 تاثیر سیدجمال الدين افغانی برمحمودطرزی:

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

 ۀفت ومدت هفت ماه از محضر آن عالمسید جمال الدین افغانى ر

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

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

 .الدین افغانى در افکار و ذهن محمود طرزى تاثیر بنیادى بجا گذاشت

                                                 
۱7

- ۱٠٢ش، ص  ۱363پوهاند عبدالحى حبیبى ، جنبش مشروطیت در افغانستان ، کابل ،  - 

۱٠3  
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مدت هفت ماه »او خود در باره دیدار با سید مى نویسد : 

اقامت نموده، علی  درمسافرخانه )عقارت همایونی(در محله بشکطاش

االکثر هروزه درمحفل عرفان حضرت سید که آنهم درنشان طاش 

عالمه سید جمال الدين  نزدیک اقامتگاهم بود، اثبات وجود مینمودم.

هرکس بقدر استعداد آالت وادوات حواس  .يک معدن عرفان بود

اين دماغیه خود از آن معدن به استخراج فضايل کامیاب می آمد. 

مباحثۀ .در برداردرا  بقدر هفتادساله سیاحت ، صاحبت هفت ماهه م

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

بزم حضور آن عالمه دهر جریان می یافت، هرجمله وهر عبارت آن 

کتابها و رساله ها تحریر بکار دارد که دراینجا بیان آن خارج حوصله 

«اخبار است.
 ۱8

  

 

 محمود طرزى بوطن :  باز گشت

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

این مقارن ایامى است که امیر عبدالرحمن خان نیز در کابل درگذشت 

  .دمیگردطرزى بفکر بازگشت بوطن بعد ازاین رخداد ها .(۱۹۰۱)

فکرکردم ودیدم که طبعیت مرا دربین »مینویسد:طرزی خود 

ه برای معرفی پیشرفتهای مدنی وعلمی واسطه شده اشخاصی ک

 بتواند، بعضی استعدادها وقابلیت هایی ارزانی داشته است:

اوالً اصل افغانی بودنم. .... وثانیاً بیست ساله اقامتم درممالک عثمانیه 

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

ً آشنایی ام با زبا ن افغانی)پشتو(، فارسی، ترکی وعربی وعالوتا

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

                                                 
۱8

، ۱355ى ، کابل ، مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، گرد آورده دکتر روان فرهاد -  

 ۴۵٠۴۶،عبدالوهاب طرزی، شرح زندگی محمودطرزی، ص  ۱5ص 
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می پروردم حاضر وآماده ساخته است. ونیز عفو عمومی که از 

طرف حکومت جلیله افغانستان اعالم گردیده بود. دیگرهیچ مانعی 

«دررفتنم به افغانستان تشکیل نمیکرد...
۱۹

شرایط را بنابرین طرزی   

مؤفق سرانجام  از هرجهت برای بازگشت خود بوطن مساعد میدید.

م( سرى بکشور ۱۹۰2خان )هللا گردید در اوایل سلطنت امیر حبیب 

امیرحبیب  .نماید  ماه در کابل بماند تا با امیر مالقات ۹و مدت  بزند

خان مقدم طرزى را گرامى داشت و از او خواهش نمود تا به هللا 

تا خانواده زى نیز به استانبول رفت و بعد به دمشق طر .وطن بازگردد

را به کابل انتقال دهد، اما بامشکالتی روبرو گردید که نزدیک بود 

 جانش را از دست بدهد. 

 

 مشکالت محمودطرزی درانتقال خانواده از ترکیه:

زندگی رساله یی نوشته است دربارۀ   عبدالوهاب فرزند محمودطرزی

)داماد که به اهتمام وحید طرزی ، ۱۹۱۹تا ۱88٢محمودطرزی از 

به چاپ از سوی انتشارات بامیان در فرانسه  عبدالوهاب طرزی(

  .رسیده است

حاوی مطالب تازه يی در بارۀ رنجها ومشقات وسرگردانی  رساله 

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

 از شام با آن روبرو میشود.

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

امیرحبیب هللا پادشاه » واحداث مکاتب درمملکت یاد میکند مینویسد:

روشنفکر واز دل آرزومند ترقی و پیشرفت افغانستان بود. از همه 

اولتر فراهم آوری وسایل تعلیم وتربیه را دروطن الزم 

                                                 
۱۹

، ۱355مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، گرد آورده دکتر روان فرهادى ، کابل ،  -  

 ۴۶-۴۵،عبدالوهاب طرزی، شرح زندگی محمودطرزی، ص  ۱5ص 
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نستان از تماس با دنیای خارج، نظر به سیاست تجرید افغامیشمرد....

که انگلیسها برافغانستان تحمیل نموده بودند،امیر نمیتوانست با دنیای 

خارج ازتباط مستقیم داشته وسایل تعلیمی متکامل تری فراهم آورد. 

بنابرین بجز اینکه ازهند معلم ها وتکنسین هااستخدام نماید، چاره 

انستان رفته نمیتوانست نداشت.)هیچ یک معلم ومستخدم هندی به افغ

تا در پشاورمقامات حاکمه انگلیس برآنها شرطنامه ای را امضاء 

نمیکردند که قرار آن تعهد میکردند تا بدولت هند برطانوی صادق و 

ً راپورهایی راجع به جریانات امور افغانستان  وفادار بوده منظما

 20 بنویسند.(

د که درخالل حضرت پدرمیفرمودنمینویسد: پدرخود از قولمولف 

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

عثمانی پیشرفت وترقیات چشمگیری صورت گرفته است. برای 

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

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

ز ممالک اسالمی انکشاف یافته است، وفن در آنجا بیشتر ا

متخصصین جلب شود، برای برآورده شدن آرزوهای مترقی حضرت 

امیرمفیدتر وموثرتر واقع خواهد شد.مصاحبه های محمودطرزی 

مورد عالقه زیاد امیر قرارمیگرفت. این عالقمندی امیر، حس 

حسادت واندیشه خانوادۀ "مصاحبان" را برمی انگیخت. آنها بمقابل 

حمود طرزی جبهه مخالفتی را که تا اخیر عمر ادامه پیدا کرد، در م

 پیش گرفتند. 

 محمودطرزی در شرح حال خود)بزبان ترکی( میگوید:

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

بمقصد مقدسۀ وظیفۀ خود صرف همت نمودم.از ترقیات مدینۀ 

                                                 
 ۵۴ـ۵۳ن،صانتشارات بامیا ،عبدالوهاب  طرزی،شرح زندگی محمود طرزی- 20
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ایشان در راه علوم ومعارف سخنها راندم عثمانیان وپیشرفت های 

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 

 21 ..«وفرمان مخصوص بشام عودت نمودم..

برای  1۹0۳شت از کابل دراوایل فبروری گمحمودطرزی بعد از باز

هیات علمی وفنی مطابق ارزومندی امیر موافقت و آوردن 

درافغانستان  دست به کار میشود وبا یک عده اشخاص با صالحیت 

ه وطن شت بگوبرای باز مینمایدقد عبه موافقه میرسد و قراردادهایی 

د، مگرعبدالباقی شوهر خواهر محمود طرزی که از رمیگیی گآماد

جزئیات اقدامات محمود طرزی خبردار بود، یکایک این اقدامات را 

 به قونسل انگلیس وهم به دوایر دولتی شام راپورمیداد.

شک نیست که انگلیسها فعالیت های محمودطرزی را در تاسیس 

تان وترکیه برای سیاست همکاری و روابط دوستی بین افغانس

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

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

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

 گوشزد مینمودند.

 

 داماد طرزی،عبدالباقی جاسوس انگلیس :

 یکی از عناصر مضری که درخانواده طرزی حضوردایمی داشت، 

                                                 
 ۵۵عبدالوهاب  طرزی،شرح زندگی محمود طرزی، ص- 21
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عبدالباقی داماد سردارغالم محمدطرزی بود که در مورد فعالیت های 

 س در شام میداد. محمودطرزی به سفارت انگلی

درمورد  در رسالۀ شرج زندگی محمود طرزیالوهاب طرزی عبد

شد شام وارد افغانی بنام عبدالباقی  (1۸۹۶)درسالوید:گعبدالباقی می

حضرت طرزی او را بنام هموطن تحت  ید.سوبخدمت طرزی ر

فته گدختران خود را به او نکاح کرد.  حمایت ګرفت وبعد یکی از

، کوزایی مقیم هرات وپدرش محمدزمانخان میشد وی از قوم ال

شاغاسی یارمحمدخان وزیر و ازاقوام او بود. بعد از استقرار امیر 

عبدالرحمن خان وتصرف هرات، بنابرقرابت و ازدواجی که 

 امیرظن  ءمیرمحمد یعقوب خان داشت، مورد سوعبدالباقی با ا

شهر رفت و تحت تعقیب پولیس واقع شد. او که جوان بود ازگقرار

 فرارکرده در زیارت خواجه عبدهللا انصاری بست نشست و چون

یر کند، به بام زیارت رفت گپولیس میخواست او را از بست دست

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

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

وبعد به هندوستان نزد امیرمحمدیعقوب  خارج شد وبه ایران رفت

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

  .22 درگذشت سردار به جاسوسی ازاحوال افغانها پرداخت.

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

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

محمودطرزی، عبدالباقی روز بعد از وفات خسرش )سردار( با 

ریچارد قونسل انگلیس در شام وبالواسطه سفیر انگلیس در قسطنطنیه 

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

معاش پیشنهاد میکند. دلچسپ است که عبدالباقی برای ابراز اهمیت 

                                                 
  ۴۷-۴۶صشرح زندگی محمود طرزی ، - 22
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ه وی محمود طرزی را برای عرض وموقعیت خود گفته بود ک

 تبریکات جلوس امیر موظف نموده فرستاده است.

خود به وزارت خارجه لندن راجع  1۹01اپریل  2۳سفیر درمکتوب 

به مراجعت عبدالباقی بسفارت واینکه خود را خسربورۀ امیر 

محمدیعقوب خان وپسر محمدزمان والی سابق هرات ویکی از 

رمحمد خان معرفی کرده ،معلومات اعضای مهم خانواده وزیر یا

دفترخارجه هند هردو ادعای او را دروغ یعنی اینکه رگم]خواسته بود

پدر او والی هرات نبوده واز خانواده امیرمحمدیعقوب خان نیست 

 . 2۳افشاکرده بود.[

خود به سفیراز  1۹0۳نومبر 1۹قونسل انگلیس، درمکتوب 

بگفته ».... وه میکند.هوشیاری و زیرکی عبدالباقی یاد کرده ، عال

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

که این تظاهر ساختگی است یا حقیقی( که از کوشش کورکورانه 

امیر موجوده به سعایت سلطان برای قطع روابط با برطانیه  بسیار 

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

بحد افراط شیوع یافته است.هرچیزیکه ازاین مملکت  درافغانستان

وارد ویا گفته میشود.... از طرف حکمفرمای مرتجع وکوتاه بین 

  واطرافیانش با حرارت حسن قبول می یابد.

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

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

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

نیز استفاده شود. امیر بساختمان خط آهن حجاز نیز عالقه مند شده 

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

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

                                                 
  .۵۶شرح زندگی محمود طرزی ،ص - 2۳
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م خود به اساس روش ترکیه اقدامات جدی نماید. برای برآورده مرد

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

نظامی وعلمی تماسهای بوقوع پیوسته وآنها تشویق میشوند تا 

 24 «بافغانستان رفته توطن اختیار نمایند.

زارت مولف میگوید بعد ازاینکه سفیراین راپور را میگیرد وتوسط و

خارجه، حکومت هند را از آن آگاهی میدهد ، ویسرای هند،بعد از 

در مکتوب  تحقیق مسئله این راپورا مبالغه آمیز تلقی میکند و

 نویسد: عنوانی وزیرهند در لندن می 1۹0۴فروری 11

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

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

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

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

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

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

 ]از سوی امیر عبدالرحمن خان[ نشر شده بود وشاید 1۸۸۹سال 

بچاپ رسیده باشد. ما در اوایل سال گذشته  1۸۹۸دوباره بتاریخ 

[ اطالع گرفتیم که محمود]بیگ[ ازکابل بطرف ترکیه روانه 1۹0۳]

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

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

ب را بغیر ازاینکه میخواهدپولی  -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 

قولی نظر به ارزش اطالعاتش برایش عادی دیده وقتاً فوقتاً مبالغ مع

  25 «بپردازیم.
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 ازدست عبدالباقی ديد: که محمودطرزی ايبیمص

معهذا انگلیس ضربت کاری خود را بر محمودطرزی واردکرد و به 

ادارات دولتی ترکیه اطالع داد که محمودطرزی  با یک مکتوب 

با وامضای جعلی از امیر افغانستان به وارد ترکیه شده ومیخواهد 

 سلطان دیدار نماید.

محمودطرزی بعد از آنکه اعضای هیئت تعلیمی را با دقت انتخاب  

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

امیر افغانستان را که مبشر تاسیس روابط دوستانه وهمکاری بین دو 

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

حبیب هللا را که هم با خود همراه ساخت. بی خبر ازاینکه )عبدالباقی( 

بمقام والیت وبالواسطه بدربار سلطان توطئه تخریبکارانه خود را 

 اجرا نموده بود. 

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

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

خود را مدنظرنظر گرفته برای بازدید آخرین به استانبول رفتم تا 

عرض شکران خود را بذات شاهانه بیان نمایم. ودرفرصت مناسب از 

بیانات اعلیحضرت امیر افغانستان ونیات خالصانه شان درمقابل دولت 

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

یک دسته فساد پیشگان وجاسوسان با اخبارات کاذبۀ خود مرا به 

"کاله برداری"وجعل کاری فرمان امیری متهم نموده بودند ونزد 

«دربار سلطان  به همین نحو تلقی شدم.
 26
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مشقت وسرگردانیها، وحتی خطرات جانی که محمودطرزی درمدت 

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

 البالی اسناد واضح میگردد.

جنوری   ۹مورخ  2۵عبدالوهاب طرزی سپس  مکتوب شماره 

قونسل انګلیس را عنوانی سفیرنقل میکند ونشان میدهد که تهمت 

 بزرګی علیه طرزی بنابر راور عبدالباقی واردکرده بود.

 ۀقونسل درمکتوب خود میګوید:ڼ بقول ع.پ. سبب تغییر روی

[ کشف این مطلب است که کحکود بیگ کوشش داشته تا ]شاموالی

مهر امیر را توسط یک دوستش بنام حلمی افندی که حکاک ومهرکن 

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

کند وبه مناسبات حسنۀ که بین سلطان وامیر وبرطانیه موجود است، 

پور داده شده، محمود بیگ لطمه وارد نماید. طوریکه بمن را

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

خواسته است تقلید نماید. او مکتوبی هم بدستخط  امیردارد که 

قرارمعلوماتی که بمن داده شده حاوی هدایاتیست در بارۀ انتخاب 

«د.هیئت تعلیمی که حایز چگونه اوصاف واز چه طبقه اشخاصی باشن
 

27
 

 (ریچارد)جنوری قونسل  28بتاریخ وهاب طرزی در ادامه میگوید:

ب داده است -نظر به اطالعی ع» 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 

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

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

داده شده  که محمود بیگ بدستیاری شخصی بنام عبدالجلیل افندی هبل 
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از مسلمانان معتبر این شهر موفق بدریافت وعده پشتی بانی از طرف 

م گردیده استتا باریابی سلطان را احمدعزت پاشا قوماندان اردوی شا

حاصل کند وهم دیگر پالنهای خود را مثمر ثمر گرداند.شنیده ام 

نصرهللا برادر امیرمکتوبی به محمود فرستاده تا بزودی ممکنه بسوی 

«هند حرکت نماید....
 2۸

 

است که طرزی  ط یک عضو نزدیک خانواده اطالعات غلاین براثر 

رار میگیرد و با برادر زاده خود مادی وروانی  قتحت فشارهای 

 بشکل نیمه زندانی بسر می برند.

محمودطرزی هرقدربرای اثبات صداقت قول خول خود تالش کرد،  

موثر واقع نشد. عرصۀ زندگی بر برآنها آنقدر تنگ گردید که باالخره 

تصمیم گرفتند تا به سفارت انگلیس مراجعه کنند وحقیقت مسئله 

ن را راجع به برگشتن شان به وطن، بواسطه وهدایت امیر افغانستا

 حکومت هند از افغانستان استفسارنمایند.

 

طرزی را  محمود ۱۹۰۴جوالی  23سفیر خالصۀ عریضۀ مورخه 

نیز ضمیمه مکتوبی میگذارد.محمودطرزی ضمن اشاره به عدم 

رابطه افغانستان با دول بزرگ بجزانگلستان ،افغانستان را 

برمیشماردکه حق تاسیس سفارت کشورمستقل وخودمختاری 

 وقونسلگریها را با دیگر کشوره دارا می باشد.

 محمودطرزی خواهش کرده بود تا : 

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

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

وبی اساس بودن اتهامات  هندوستان معلومات حاصل نمایند تا دروغ

 علیه شان ثابت گردد وحیثیت وشرافت شان اعاده گردد.
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چون حکومت عثمانی آنها را برای یازده ماه بدون معاش نظر بند -2

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

 عایله پرداخته شده، آنرا از دولت بازیافت نمایند.

ن امر امکان پذیر نباشد، نظر به عالیق دوستی درصورتیکه ای -3

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

مستحق می پندارند که بوطن شان برگردانده شوند وازتباهی دراینجا 

محمودطرزی، حبیب هللا( -امضاء«)نجات یابند.
 2۹ 

لندن  توسط وزارت خارجه بوزارت خارجه هند درسفیرموضوع را

ذیل به ویسرای  ۱۹۰۴اګست  2خبرمیدهد وآن وزار تلګرام مورخه 

دخان وحبیب هللا بسفیرما در قسطنطنیه محمو»هند مخابره میکند:ڼ

ً بآخر رسیده، خواهش  مراجعه نموده وازاینکه توان مالی شان تماما

کومک کرده اند تا بتوانند با عایله خود بوطن شان برگردند ویا اینکه 

ده شان به سمع ایجنت امیر در کلکته رسانیده  وضع موجو

« شود.نظرشما در بارۀ هدایتی که بسفیر)اوکانر(داده شود، چیست؟

هیچ دلیلی نیست که ما به »ویسرای هند چنین جواب میدهد:

محمودخان وحبیب هللا کمک پولی نمائیم، ولی شرایط شان را به 

ر خارجه درهمان روز معاون دفت« ایجنت امیر حالی میکنیم.

هند)کالرک( مکتوبی عنوانی سردار محمداسماعیلخان نماینده امیر 

نزد حکومت هند فرستاده از کوایف مساله باو شرح میدهد وسوال 

آیا شما حاضریدکه با آنها کمک پولی کنید؟آنها هیچ حق » میکند:

 «وطلبی باالی حکومت هند ندارند.

ن میگوید دو سال سرداراسماعیل درجواب خود بعد از شرح هویت شا

قبل بعد از آنکه امیر به آنها اجازۀ بازگشت بوطن با عایله شان را 

صادر فرمود، هدایا وپول فراوان برای سفرخرچ نیز اعطا کرد وآنها 
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منهم قبالً ازایشان مکتوبی گرفتم که از باز داشت »بترکیه برگشتند.

وه خود در قسطنطنیه از طرف حکومت ترکیه اطالع میدادند. وعال

مینمودند که هروقت بوساطت قونسل ترکیه] درهند[ از سلطان برای 

ایشان اجازه حاصل شود بوطن برمیگردند. من 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 

دام شود.توأم با دریافت مکتوب راجع به اجازۀ برگشتن شان بوطن اق

شما از واالحضرت نیز فرمانی بمن رسیده که نظر بنده را قبول 

فرموده امر کردند که برای اجازه عودت شان در نزد سلطان اقدام 

«شود.
 ۳0

 

بهرحال بعد از تعاطی مخابرات ومذاکرات، حکومت سلطان به 

له از دمشق محمودطرزی وبرادر زاده اش اجازه دادند که به معۀ عای

بوطن خود برگردند.یک مقدار پولی ازمابقی معاشات شان برای شان 

بدمشق  ۱۹۰۴بطور سفرخرچ داده شد.سپس در ائوایل ماه اکتوبر

برگشتند وبایک عالم مسرت دوباره بدیدار عایله واوالد خود نایل 

 گردیدند. 

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

انبول بسر بردم وبه بسا وسایل ووسایط تشبث کردم، ماهی دراست

باالخره همینقدر شد که از وزارت داخله امرنامه باالی والیت سوریه 

مبنی برممانعت نکردن ما از عزیمت بوطن بدست آورده بشام 

«برگشتم.
 ۳1 

 

 : از شام تا کراچیطرزی مشکالت 
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شتند و بعد ازاین هم دست از سرمحمودطرزی برندالیس گجواسیس ان

 ۱۹۰۴فروانی برایش خلق نمودند. در اواسط ماه اکتوبر  مشکالت

محمودطرزی به عزم سفر
  

ازشام حرکت نمود ، و درنظرداشت 

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

رسید، با واقعۀ ناگواری هنگامی که  به بندر پورت سعید 

روبروگردید، درحالی که تکت شان در یک کشتی بزرگ که مستقیماً 

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

و درکشتی کارگو که عازم ریزرف نشده دراین کشتی برای شان جای 

اثیه اثکاال وکراچی است، جای تهیه گردیده است. تعجب آوراینست که 

. علت این جای داده شده بود شان به همان کشتی بزرگ  عازم بمبئی 

، به قونسل منع شده بودسفر به افغانستان ازکه عبدالباقی که  بود

خان انگلیس راپور داده بود که محمودطرزی برای امیر حبیب هللا 

، کتب ونامه ها وبسا آالت وادوات فنی با خود  بها اشیای بسیار قیمت

 داده است. انتقال

 وقتی محمودطرزی با خانواده خود درکراچی میرسد، خوشحال 

که اسباب واثاثیه او نیز بااو به کراچی رسیده وآنرا تحویل خواهد  بود

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

د ده بورسیاز بمبئی به او احوال رسید که همه اموال تان که به بمبئی 

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

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

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

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

ود. این تأثر از درک از دست دادن  ابدی آثار وکتب ماه کشیده ب

نامطبوع قلمی پدرش)طرزی بزرگ( وکتابخانه مکملی ازآثار ترکی، 

سال جالی وطن گرد آورده بود. 2۰عربی، فارسی بود که درمدت 
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این حادثۀ ناگوار خانم ها وافراد عایله را نیز بسیار پریشان ساخت. 

کهای قیمت بهای که برای برگشت زیرا تمام دار وندار ولباس وپوشا

بوطن و پوشیدن دربین امثال واقران تهیه کرده بودند، از دست داده 

 بودند.

بدون تردید این همه خسارتها بر اثر راپورهای غلط عبدالباقی به 

قونسل انگلیس دراستانبول و بهانه ایجنت کشتی وجدا ساختن اموال از 

به محمودطرزی  همه توطئۀ مسافرین وبعد حریق کردن اموال متعلق 

از قبل پالن شده بود، زیرا بجز هنگر)انبار( مال وکاالی 

 محمودطرزی هیچ هنگر دیگری حریق نشده بود. 

ً دوماه درکراچی   باقی  محمود طرزی با خانواده وعایله خود تقریبا

ماند ویک مقدار البسه ضروری خانواده را حتی المقدور تهیه نمود 

حرکت کرد. فصل زمستان بود وهوای پشاور وبعد بسوی پشاور 

گوارا ،طرزی مدت دو ماه  زمستان را در پشاور سپری نمود 

تاوسایل سفربه کابل میسر گردد. درهمین وقت پسرارشد امیر حبیب 

هللا خان ،سردار عنایت هللا خان بدعوت الردکرزن وایسرای 

برای هند،برای مسافرت  به هندوستان می آمد وهمه وسایل نقلیه 

 مسافرت شهزاده وافراد معیتی اش آماده شده بود.

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 دهکده  س پوس درۀ ماهیپر  جگده لگ، سروبی و

 هندکی)چهلستون( جابجا شدند. 

،علیاحضرت مادر امان هللا ورود محمودطرزیهمان روزهای اول در

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 محمودطرزی 

 تند.زود طرح دوستی ورفاقت انداخ
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چون هندکی از کابل دور تر بود، بدستور امیر در محل ده افغانان  

 ۱۹۱8"خانه مالعموی توخی" برای نشیمن طرزی داده شد که تا 

درهمین خانه زندگی میکردند.
 ۳2

  

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

ى خود واقع ثریا دختر محمود طرزى ازدواج کرد، منزل شخص

 ) سروررا بنابرهدایت مادرش[درجواربوستان سرای]گردان سراى 

 ( براى نشیمن محمود طرزى بخشید. سلطان

 

 :طرزیمشکالت بررسی  

به این نتیجه برگشت محمودطرزی از شام به افغانستان از داستان 

رمخاطره پونیت استقالل چقدر خطرناک و که بروز فکررسید میتوان 

لیس ها بخوبی میدانستند که محمود طرزی وپدرش با انگ بوده است.

سردار ایوبخان رابطۀ  نزدیکی هم نداشتند، اما 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 

تاده است، نه تنها اقدامات ترکیه برای چنین روابطی فرس

محمودطرزی را در نطفه خنثی نمودند بلکه چنان او را تحت فشار 

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

 امیرحبیب هللا خان سخندر دربار محمودطرزی متذکر میشود که 

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

یای هند ومدح وثنای الردها وجنرال های انگلیس  نادرخان( ازمزا

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.

                                                 
 80 -۷۵صعبدالوهاب محمود طرزی،شرح زندگی محمود طرزی،- ۳2
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ه مصاحبان افکار وتلقینات محمودطرزی را در باز نمودن راه مراود

وتاسیس مناسبات دوستانه با ترکیه عثمانی، برای مقاصد خود 

ودوستان انگلیسی شان خطرناک می پنداشتند وموضوع را طوری 

غیر مستقیم، توسط دوستان هندوستانی شان به انگلیسها گوشزد 

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

وطئه قتل امیر ودوپسرش را برگشت خود دید وچهار سال بعد ت

بدنبال داشت که 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

رین آخدر واز آرشیف های محرم هند استفاده کرده است. او نموده

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

دردورۀ  نیابت معین  1۹0۹خبرمیدهد 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.
 

درزمستان همین سال »میگوید: ی محمود طرزی،مؤلف شرح زندگ

( طبق معمول امیر حبیب هللا برای گذرانیدن موسم سرما 1۹0۹)

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

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

درکابل تعیین  بار سردار عنایت هللا را برای اجرای امور دولت،

سال وخیریه)نامزد سردار  21نمود. دراین وقت معین السلطنه 

حادثۀ بسیار خطیریکه درماه »سال داشتند.... 17عنایت هللا خان(
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درکابل رخ داد، کشف توطئه ای برای قتل  1909مارچ همین سال 

«که تفصیالت آن در فصل بعد تقدیم می داریم. امیر و دو پسرش ]بود[
 ۳۳  

 تاسفانه که این فصل ناتمام میماند وعبدالوهاب طرزی  ولی م 

 «کشف توطئه قتل امیر در دورۀ نیابت معین سلطنه »زیرعنوان 

موفق به شرح کامل این حادثه نمیشود  نوشته میکند ویک پراگراف،

 زندگی را پدرود میگوید.  و

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

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

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

این توطئه داکتر عبدالغنی پنجابی ، مدیر مکتب حبیبیه وجاسوس 

مقصد داکتر غنی  از این توطئه تولید هرج  چیره دست انگلیس بود.

ه انگلیس در افغانستان بود.نویسندگان ما از کیم سلطحومرج  برای ت

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 

 ۳4 «حرکت مشروطه طلبی خوانده اند.

داکتر غنی که زیرعنوان سهم معلمان هندی میگوید ی حبیب

بود که انگلیسها او را غرض مردم جالل پورجتان ګجرات پنجابی از 

سردار نصرهللا وقتی  1۸۹۵تحصیل به انگلستان فرستادند. درسال 

بدعوت ملکه ویکتوریا به انګلستان رفت ، داکترعبدالغنی خان 

همان زمان سردارنصرهللا بصفت ترجمان او را همراهی میکرد. در 

وقتی لیسه  1۹0۳خان از او خواهش نمود به افغانستان بیاید. درسال 

حبیبیه درکابل افتتاح ګردید وامیر حبیب هللا خان یک تعداد معلمین 

هندی را ازحکومت هند درخواست نمود. داکترعبدالغنیخان با 

                                                 
 88عبدالوهاب  طرزی،شرح زندگی محمود طرزی ،ص- ۳۳
 91عبدالوهاب  طرزی،شرح زندگی محمود طرزی ،ص- ۳4
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ع برادران خود به کابل آمدند وبحیث معلم در لیسه حبیبه شرو

 ۳5 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.
 

انی شدن داکتر استنباط میشود که زند  نوشته های عبدالوهاباز

عبدالغنی هندی به اثرکشف این توطئه بوده است ونویسندگانی که 

جنبش مشروطیت را ثبت وضبط کرده اند از واقعیت این توطئه 

مطلع نبوده اند وچون همزمان با متهمین مشروطیت زندانی شده بود، 

واحترام مردم را  او را یکی از رهبران جبش مشروطیت دانسته اند

 جلب کرده اند.  نسبت به او

بعد از آنکه »رات خود میگوید که درخاط نیزداکترغنی  

بندیان)متهمان قتل امیراز جالل آباد( بکابل رسیدند،برای تحقیق 

قضیه قتل امیر جرگه ئی)هیئتی( تعیین گردید، این جرگه)هیئت(شش 

هفته تحقیق کردند واقرار اشخاص موظف به حفاظت خیمه امیررا 

رتیب دادند وآنرا در شورای دربار خواندند.وطوری گرفتند.راپوری ت

معلوم میشد که قاتل کسی بنام کرنیل غالم رضا]میرعلی رضاء 

درست است.سیستانی[ است. دربار عام تشکیل گردید تمام قضیه 

درآن خوانده شد وکرنیل )علی رضا( قاتل شناخته شد وبه اعدام 

محمدحسین مستوفی ] محکوم گردید. با اعدام او به استثنای میرزا

الممالک[تمام بندیان جالل آباد آزاد شدند.درهمان شب ما سه برادرهم 

آزاد شدیم)یعنی شش هفته بعد ازپادشاه شدن امان هللا خان 

(.امیرمیخواست ما را در روز اول پادشاهی خود آزاد کند مگروقتی 

                                                 
 ۶۷-۶۶جنبش مشروطیت،ص  حبیبی،- ۳5
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که با شورای خود دراین باره صحبت کرده بود، بعضی از وزیرانش 

و گفته بودند که :اعلیحضرتا! اینها همان کسانی اند که اتهام  به ا

توطئۀ کشتن پدر شهید شما به آنها زده شده است، حال که عامل قتل 

اعدام شده است ، بهترخواهد بود که اینها بندی بمانند، که میداند شاید 

اینها با این قضیه ارتباط داشته باشند، شاه ازشنیدن این سخن متبسم 

ود وما را تا معلوم شدن قاتل یا قاتلین  در زندان معطل ساخت. شده ب

در یک درخت غر میرزامحمدحسین  چند روز بعد دشمن اصلی ما

«غره شد،وجایدادش که چندین میلیون ارزش داشت مصادره گردید.
 

۳6
  

با درنظرگرفتن توطئه های که از سوی انگلیس بخاطر یک مکتوب 

دام چند نفر متخصص پیش پای استخ ایربامیر حبیب هللا خان 

محمودطرزی گذاشته است ، انسان میتواند تصور نماید که ارسال 

مکتوب امیر حبیب هللا بمنظوربرسمیت شناختن استقالل افغانستان از 

تا چی حد برانگلیس  سخت  ۱۹۱۹لفبروری سا 2سوی انگلیس در

یر قتل مرموز امیر حبیب هللا خان را توسط مصطفی صغباشد تا آمده 

ممکن  ( دستګیر شده در ترکیه )جاسوس هندی االصل انگلیس

 پذیرفتنی سازد.و

        
 

 آغاز خدمات فرهنگی محمودطرزی درافغانستان:

سال تبعید از وطن،  24اینک محمود طرزى با خانواده اش پس از  

دوباره بوطن برگشته بود و به یکى از آرزوهاى دیرینه اش رسیده 

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

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

خان واقع هللا خان برادر امیر وحتى امیرحبیب هللا نائب السلطنه نصرا

                                                 
 ٢٠۱۹/ ۱٠/ 6باری جهانی، تر عبدالغنی، ترجمه پشتو از داک افغان جرمن آنالين، - ۳6
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خان بناى هللا گردید. علیاحضرت سراج الخواتین، مادر شاهزاده امان 

بنت اسمارسمیه رفت و آمد باخانم طرزى راگذاشت. خانم طرزى 

ً  .از اهل دمشق بودصالح افندی  زبان ،زبان عربى عالوه برو طبعا

 قمرى ۱3۱6در  طرزی فارسى را نیز آموخته بود. ثریاسومین فرزند

ده بود.مدر دمشق بدنیا آ(۱۹۹۶)
 ۳7

  

و فرزندانش در جشن ها و اعیاد به ارگ دعوت  خانم طرزی  

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

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

عبدالوهاب هنوز خورد سال بود، طرزى به تدریس دختر بزرگ خود 

خیریه پرداخت . خیریه در شانزده سالگى در زیر نظر پدرخود موفق 

از زبان ترکى بفارسى شد. خیریه « قصص االنبیا» به ترجمه کتاب 

یک نسخه از  .مه را به خط زیباى نستعلیق خود کتابت نمودمتن ترج

در دهه هشتاد این کتاب نفیس را من نزد محترم صالح پرونتا در کابل 

دیده ام و دکتر روان فرهادى تاریخ کتابت ترجمه را از قرن گذشته 

قمرى مطابق جنورى  ۱327محرم  ۹روى نسخه محترم پرونتا ، 

ساله  ۱6و حسن صورت خیریه  حسن خط .م ضبط کرده است۱۹۰۹

ولباس هاى خوش دوخت و خوش رنگ او زبانزد اهل دربار شده 

بنابرین امیر ناگهان طرزى را بحضور طلبید و تقاضاى نامزدى  .بود

و طرزى نیز  .خان نمودهللا را با پسر ارشد خود سردار عنایت خیریه 

 .چنین وصلتی را از خدا میخواست

ثریا به عقد نکاح شهزاده امان  ى ،دختر دیگر طرز ۱۹۱3در سال  

در آمد. و مراسم عروسى ثریا در قصر شهر آرا روز چهار شنبه هللا 

شمسى صورت گرفت و در همین محفل عروسى از  ۱2۹3 بعقر۱۹

گرفت. ثریا « شاه خانم» طرف علیا حضرت سراج الخواتین لقب

                                                 
 358، ص  ۱364، کابل  هللاوپلزائى ، سفرهاى شاه امان عزيزالدين وکیلى پ - ۳۷
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ثریا بزبانهاى عربى ،ترکى  .دخترى زیبا و داراى ثقافت عالى بود

او با داشتن فرهنگ عالى دخترى عالمه و .وفرانسوى حرف میزد

پرورى بود. فاضله و سخنور و زبان آور ومردم دوست و دانش
 38

  
 

    
 خیريه خانم عنايت سراج   ۱۹٢۴ملکه ثريا در

 

 استقالل طلبى در آن :  روحانتشار سراج االخبار و تبارز 
 

هللا و عنایت هللا  هم ُخسرشهزاده امان پس از آن که محمود طرزى

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

در سالهاى نخستین بر امیر  تاثیر استدالل طرزى .از پیش افزوده شد

خان در باره اهمیت نوسازى در عرصه تعلیم و تربیه کشور هللا حبیب 

تاثیر پذیرى امیر از اندیشه هاى تجددخواهى طرزى  .چشمگیر بود

 ۱۹۱۱چنان از این حقیقت آشکار میگردد که موصوف در سال هم

را اجازه « سراج االخبار»میالدى انتشار نشریه پانزده روزه 

جریده مذکور که بکمک مالى دولت در شانزده صفحه شروع به .داد

نشرات نمود، سعى میکرد تا اساسات تیوریک ماهیت و اهداف غائى 

اقتصادى کشور -ار اجتماعىناسیونالیسم افغانى بخاطر رهبرى گذ

سراج االخبار و اندیشه هاى ضد برتانوى و پان  .طرح ریزى شود
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 6۰ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

اسالمیسم رزمنده طرزى تاثیر بزرگى بر جوانان تجدد خواه و تعلیم 

دیده شهرى افغانستان داشت .
 ۳۹

  

م( هدفمندانه ۱۹۱۱سراج االخبار، از همان آغاز نشرات خود )        

مود و مدیر دانشمند آن طرزى ، در عین شروع بفعالیت نشراتى ن

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 وطن و از آزادى 

ل بحث میراند، و مردم را و ارزش استقالل در نزد افغانها و سایر مل

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 اروپائى و آسیائى در 

 پرتو آزادى و استقالل شان در سراج االخبار به نشر مى رساند. 

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

« دين ، دولت ، ملت ، وطن» عنوان 
4۰

افغانستان و نعمت » و   

«آزادى 
4۱

« استقالل افغانستان » و   
42

«حى على الفالح »( و ۹) 
43

  

«شناخته شدن استقالل افغانستان » و 
44

و غیره و غیره با تجزیه و   

ه نشررسانیده که چشم و دماغ وطن پرستان بدانها تحلیل هاى علمى ب

سراج االخبار  »مثالً آنجا که مى نویسد :  .باز و روشن میشده است

بقوت هرچه تمامتر، بر همه برادران داخل و طن و عموم «  افغانیه

برادران خارج وطن عزیز خود که بواسطه کلمه طیبه ّ الاله 

                                                 
، دنمارک ۱۹۹۹زمر، چاپ هللاانستان ، ترجمه خلیل ااوستا اولسن ، اسالم و سیاست در افغ - ۳9

 ۱٠۱-۱٠٠، ص 
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 6۱ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

م، بفریاد بلند اعالن یک وجود مى باشیهللا ّ محمد رسول اهللاالا

ا همه نسالً بعد نسل ، ب« دولت علیه مستقله افغانستان » میکندکه:

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

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

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

یعنى استقالل است، « حریت»که ضد « رقیت» چون در اسالم .....شد

ً "موجود نیست از آنرو دولت افغانستان  از ابتداى  "بالشرع  حقا

«.بود تأسیس خودُحر ومستقل بوده و خواهد
 45

  

زیر عنوان  ۱2۹7سرطان  ۱۹سال هفتم مؤرخ  23و در شماره 

د نامه صلح معروف فصل هفتم عه "شناخته شدن استقالل افغانستان"

میالدى  ۱۹۰7را 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

دول امضاء کنندگان ، مؤظفند که استقالل سیاسى و اقتصادى ایران 

چون این فقره عهد نامه دول معظمه از  .تان رامحترم شمارندوافغانس

مسایل هستى وحیاتى دولت متبوعه مقدسه ما افغانستان شمرده مى 

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

تشکر و امتنان، از لوازمات حقوق شناسى میداند و بصورت یک 

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

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

افغانیه ! اى جوانان غیور و برومند ملت افغانیه ! اى نونهاالن آمال 

استقالل ! اى عزيزان باکمال ! چشمهاى تانرا باز کنید ! گوشهاى 

ن بارى است که از طرف چون اين نخستی ٠٠٠تانرا به آواز ! 

دولتهاى بزرگ دنیا ، استقالل سیاسى و اقتصادى و حاکمیت و 

                                                 
 ( ۱٢۹6دلو٢4) ۱3سراج االخبار، سال هفتم ، شماره  -45



 62 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

ملکیت تامه افغانستان احترام و تصديق شده است. شکر اين نعمت 

 « .عظماى غیبى ربانى را ... از لوازم تربیه انسانیت مى شناسیم

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

الل کشور است . در زیر تاثیر همین نوشته هاى طرزى، استق

، عنوانى الرد چلمسفورد ویسراى هند ۱۹۱۹فبرورى  2امیربتاریخ 

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

القاب ، از وراى جراید دانسته میشودکه نمایندگان قدرتهاى درگیر و 

شخصیت هایى از هندوستان به کنفرانس  بیطرف از هرطرف بشمول

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

ملتهاى شان را نگهدارى کنند و داعیه هاى برحق شان را بخاطرتقویه 

دولت بلند پایه  .و تائید امور مهم کشورها و ملتهاى شان تقاضا نمایند

نگاه آزاد و مستقل حساب  و خداداد افغانستان، که خود را از هر

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 بتواند 

مانند دیگران حق آزادى ، استقالل و اراده عمل براى دولت خود 

ست آورد. به این خاطر است که حکومت جاللتمآبى این درخواست بد

افغانستان را به این ارتباط دوستانه و همدردانه مورد غور قرار دهد، 

آن چنانکه شایسته دوستان مى باشد. ازین روى الزم مى بینم که به 

جاللت مآب شما بگویم که دولت عالیه انگلستان باید از همه اعضاى 

موافقه تحریرى را فراهم نمایدکه درآن، آنها آزادى شامل کنفرانس 

مطلق، خود ارادیت و استقالل دائمى دولت بلند پایه افغانستان را از 

هرگونه مداخالت...در اختیار من واگذار شود. درغیرآن اجتناب 

ناپذیراست که نماینده دولت بلند پایه در کنفرانس مجوزه شرکت ورزد 

براى آزادى، اراده و استقالل کامل دفاع تا از حقوق حقه دولت خود 

ّ یک جوابیه قاطع وعاجل مبنى براینکه  ۰نماید تحت این شرایط لطفا
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آیاحکومت جاللتمآبى مى پذیردکه موافقه مورد نظر را بدست آرد، 

اعلیحضرت امیر  3۱5)نامه شماره « ارائه شود تا من از آن بدانم.

وگورنر جنرال هندوستان ،  افغانستان ، عنوانى الرد چلمسفوردوایسرا

(۱۹۱۹فبرورى  2= ۱337ربیع الثانى  25مورخ 
46

  

هنوز یک ماه از ارسال این نامه سپرى نشده بود که امیر حبیب نظر

به نظرمیرسد که مسوده  به شهادت رسید و نامه او الجواب ماند.هللا ا

این نامه نیز توسط خود محمودطرزى ترتیب شده باشد، زیرا تسوید 

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

 نبود. 

ً محمود طرزى مردى ادیب و سخنور آگاه و نویسنده توانا  حقیقتا

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

و پرشور و ضد استعمار انگلیس بود. هم مترجم چیره  ذپرست شا

دار و متعهد و بنابرین سراج االخبار دست بود و هم ژورنالیست بی

افغانیه در تحت نظر و زیر توجه و تالش هاى اویکى از جراید مهم و 

 مؤثر در منطقه به حساب مى رفت. 

 

 محمود طرزى : وحب وطن ازنظر وطن 

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

قى، آنچه که در البالى پهلوى مطالب متنوع اجتماعى و سیاسى و اخال

» و «  وطن» صفحات آن جریده، چون ستاره فروزان میدرخشد کلمه 

و مکث بر آن کلمات و توضیح جنبه هاى مختلف معنى « حب وطن

 .وطن و آزادى و حاکمیت ملى است

                                                 
 استادعزيزنعیم، سیر تاريخى مبارزه استقالل افغانستان، دعوت ، شماره  -46
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از مطالعه سراج االخبار واضح معلوم مى شود که طرزى تمام خرد  

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

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 : 

    ن، جاى در دل ملتــب وطـچو گشت ح

 الک وطنـدو به لرزه فتد، میشود هــع

 محفوظ ه حب وطن قايمست وهموطن ب

 ست حب وطن تیر سهمناک وطنـه هـک

 ب وطن لحظه اى مشوبیباکـظ وحـبحف

 ـب وطن ز تـاک وطنـاده حـــوش بــبن

 "محمود  "ن ـاشق وطـزحق نیاز کند ع

 اک وطنــن باد زيرخــنان وطــکه دشم

 

خود  دينخود رادوست دارد،  وطنکسى که :» عقیده داشت که طرزى

ست دارد و کسى که دين خود را دوست دارد وطن خود را را دو

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

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

.«آسیائیزم و ضد امپريالیزم بايد در اصالحات قرارگیرد
 47

  

ى خود را اینطور مرحوم پوهاند حبیبى سپاسمندانه خاطره وطن دوست

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

شمسى که من در آن شامل و درس خواندم و باسواد شدم ،  ۱3۰۱

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

                                                 
هسارکابلى، چاپ کو ، ترجمه نورمحمد٢٠3رياتالى ستیوارت، آتش در افغانستان، ص  -47

  ٢٠٠٠پشاور،
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ساله ام از آن هنگام در  75دریافتم و این احساس شریف تا کنون که 

 مانده که محمود گفته بود : خاطرم باقى 

 اى خاک پاک و اى وطن خوش زمین من

 ین منــیب من و دل نشــمعشـوق من حب

 شبــها به ياد وصل تو، بى خواب مانده ام

 ـو در تـاب مانده امـــا بفـکر تـدر روزهـ

 ـسان زسـر من بدر شودپس عشــق تو چ

 اندرون شد و با جان بدر شود با شیر
48

  

 

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

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

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

 توجه کنید به این چند بیت آن : 

 

     ـوامــتــاده تــــاک ، عاشــق افـاى خـاک پ

 ـوامــداده تـــدائى و دلـــــبا جسم و جـان ف

           نـواس و قـواى مــسـت حــب تـبور حـمج

 نمـرض مـن دواى ـرمــهـر هـعشـقـت زب

 

           عشق وطن حواس و دل وجسم و جان من

 نـزار فــکـرده است بـخـود بـا ه وط ـربـم

           متــوم و مـلــطـرت و نسـب و قــــون فـچ

 وزبان شکل وهئیتمورنگ  ون جسم وجانــچ

 

                                                 
  ۱۱6حبیبى ،جنبش مشروطیت در افغانستان ، ص  -48
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           شتـپ ـتـهفده ومادرزــون آب و جد وجــچ

 بخفت ست و در تو بوده ودرخاک توــاز ت

           ود؟ـن بدر شـپس عشق تو چسان ز سر م

 ودــدر شـر انـدرون شـد و با جان بـبا شی

 

           تتــرقـدائى و فــه داغ جــا کـــشد سال ه

 تـعاشق شمع دل و جان سوخت همچویم

           ده امـهـا بیاد وصل تو بى خـواب مان شب

 ـده امــفـکر تو در تـاب مـانـدر روز هـا ب

 

            هرعلم و فن که خوانده وتحصیل کرده ام

 ـو بـوده امـع تـدمـت و نـفـــت براى خــنی

           اى خاک پاک واى وطن خوش زمین من

 بیب من و دل نشین مـنوق مـن حــشـمع

 

            ـد بمــان!ــمسعـود باش وشاد بـزى تـا اب

 ظ و درتـرقى و مـعـمورى و امـانـدر حف

            شـان شـوىـــالد تمــدن نــرشــک آور بـ

 همچوشمس درخشان عیان شوى درشرق

 

وطن شجراست ، ملت ثمر،  »و درجاى دیگرى طرزى میگوید : 

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

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

« .وطن بى ملت و ملت بى وطن نیز از همه چیز معراست
4۹

  

طرزى در تمامى اشعارش، وطن را فراموش نمى کند، ولو در 

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

 قاآنى سروده ، اشاره به امیراز وطن اینگونه وصف میکند : 

 

 ا   ته کارهــگونه گشـان چـبیا ببین که در جه

 ارها ــان تـد، زمان زمــهان ريل شـجهان ج

 شکه ها بحارها ـرشد، چه خـچه بحرها که ب

 شد گذشت از آن قطارها چه کوه ها شگاف 

 ن ، زمان زمان کارها ــم وفـجهان جهان عل

 ه، میان کشت زار هـا ــبس است صید بـودن

 

 لعب صرف  همبه لهو و عبثرا مکن توعمرخويش

 برف مرهمچوـگذارعکه وقت همچوشمس شد، 

  رفـح بهبمدح خود ترا توخوش  مذاب میکند

  ژرفبحـرو ـزدشمنان چو شرق ما  شمال ما

 نارظرف ـرک شان گذشته ازکـه موج آب چک

 سـارهــا ـتن بود، چو سیل کهــهمان به ريخ

 

 ن سراغ دارداـطرف  به ف رـانه هـدرين زم

 داردا  ود هـواى بـاغ ـلک خـزبحــر راغ م 

 داردا  ـراغ ــف چــودش ، بکـرقى خـــپى ت

 داردا ؟   ه در دماغــا چــبراى ضبط ملـکـه

                                                 
 334، ٢8٢مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص  -4۹
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 داردا   ما بالغـــرس را ، بــخورند روم و ف

 شکارهـا  تو وقت را عبث مکن، به میله و

 

 شد؟ د، از چه پیرـُ وان بــت جـندانما که همت

 نبودى غافـل ازجهان،جهان ترا اسیر شــد  

 د،به حیله دستگیر شد ــرين بــرم قــگمان ب

 شد  که غافل ازجهان شدى دلت زملک سیر

 ن دلیرشد ل ازخودت که دشمناـمشو تو غاف

 ت است بـارهـا ـش که ذلـد منـول بــمرو بق

 

 د، زوقت استـفـاده کن ـت نقد شــه وقـچراک

 چراکه نیست فـرصتى بکار ملک چاره کن 

 نان دين احاطه کرده پاره کن ـراکه دشمــچ

 ـاره کـن ـچرا که مسلمین بـتو امـید کرده چ

 اره کن ـن بکارشـد، نظـت وطـراکه حاجـچ

 ار ها ـظـتــده ، ز رنج انــعاجـز آمکه ملت 

 

  وطن حیات من تويىه میکنم، ـحیات را چ

 بـراى هـرسعادتـم وطـن ، بـرات مـن تويى 

 م وطن ممات من تويى ــاگر تو رفتى از کف

 تويى  همات من براى دين وهم شـرف وطن

 به منى، وطن صلوات من تويى ـوطن توکع

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

سرطان  2۰آنرا به عنوان هدیه سال ششم نشراتى سراج االخبار در 

 نشر و توزیع کرده است که بسیار آموزنده و سود مند است.  ۱2۹6

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

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

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

 وطن پرستى اوست. سراج االخبار، آئینه تمام نماى 

 

 حى على الفالح ! 

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

سراج االخبار،  ۱2۹4جدى  ۱6موقع فرا مى خواند و در شماره 

مقالتى شدید تنبیهى و ضد استعمارى « حى على الفالح »تحت عنوان 

قسمت اول آن  .مى نویسد که بال وقفه از طرف دولت سانسور میگردد

 مقالت اینست : 

 حى على الفالح ! » 

 نوا را تلخ تر میزن ، چو ذوق نغمه کم يابى

 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 

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

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

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

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 

درآورده ! اما هزار افسوس ، که اشتران بار بردار، محمل یا 
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بر نمى  غمگسار را، از کسالت و عطالت وانمیرهاند و قدم از قدم

  .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

فرصت استفاده کرده ، مقام مخصوصش را نواختن الزم مى آید که 

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

 گردد! می

 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!» میخوانند، آواز ها میدهند، فریاد ها میکشند: 

 فغانها بر میکشند: 

ندا ها کرده منادى ها میدهند ، اما که مى شنود ؟ « هوشیارگردید ! »

که میخواند ؟ که گوش مینهد ؟ چند نفر میفامد ؟ چند شخص میداند ؟ 

سراج االخبار افغانیه ، یک  ...چند تن بر مى خیزد؟ کو؟ کجا؟ کى؟ 

اخبار مسلمانیست ، نه انگریزیست ، نه روسیست ، نه فرانسویست، 

 ۰ى است، نه چینى است، نه ژاپنى استنه جرمنیست ، نه ایتالیائ

در مسلمانى هم افغانى است. هر چیزیکه میگوید،  .صرف مسلمانیست

هر نغمه اى که میسراید، هر نوایى که مینوازد، از نقطه نظر افغانیت 

میگوید، از مقامات علویت افغانیت میسراید، از نواهاى شرافت مى 

 نوازد . 

 .رى و غیرت را بنظر باید آوردافغانیت که گفته شود، هیکل دالو

افغانیت که گفته شود، مجسمه دیندارى و حمیت را در نظر باید 

افغان همان افغانست که در راه حفظ شرافت ملى خود،  .تصور کرد

در راه آزادى و استقالل ملکى خود، در راه رهایى دادن ناموس 

ً بریختن خون خود، بفدا کردن جان خود، به  هبا وطنى خود، دایما
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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!

خود را محافظت کنید! استقالل وحاکمیت دولتى خود راصیانت 

رت و نمائید! افغان که به دیانت و دیندارى، به شجاعت و بهادرى، بغی

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 تواند که 

 نام حمایت و تابعیت دولت اجنبى غیردین و غیر ملت براو باشد ؟ 

حاشا ! حاشا ! ُکالً ُکالً! افغان به بسیار آسانى و خوشگوارى مرگ را 

ً کلمات قب ول کرده میتواند، ولى هیچگاه، به هچ صورت قطعاً، قاطبا

متعفنه معده بشور آورنده تابعیت و حمایت را هضم کرده نمى تواند، 

معنى صاف و صریح تابعیت و حمایت اینست که، یک دولتى بدیگر 

بغیر از من، دیگرى را نشناس! بغیر ازمن، بادیگر » دولتى بگوید:

یر از من با دیگر دولتى عقد معاهدات یا رابطه دولتى حرف مزن ! بغ

مناسبات و معاهدات مکن ! بغیر از من، بدیگر دولتى نه سفیر بفرست 

و نه سفیر قبول کن ! معنى صاف و صریح استقالل تامه و آزادى 

کلمه نیز اینست که ، هردولت در همه چیزهایى که در باال مذکور 

حال هرچه که بود، بود! هرچه که تا به ...گردید، مستقل و آزاد باشد 

شد، شد! لیکن بعد از این افغان آن افغان نیست که از حقوق خود چشم 

....« پوشى بتواند 
5۰

  

طرزى با چنین صراحت لهجه و نوشته هاى تنبیهى ضد استعمارى 

خود، امیر را تکانه زد و امیر متوجه تحریک احساسات استقالل 

بنابرین این شماره سراج  .ن گردیدطلبى روشنفکران و مردم افغانستا

هزار روپیه  26االخبار را فوراً سانسور و خودطرزى را به پرداخت 

                                                 
 378 – 377، صمقاالت محمودطرزی -5٠
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مرغى که بى وقت آذان دهد،  »جریمه محکوم نمود و اظهار داشت : 

«.سرش از بريدن است 
 5۱

   

ش شاهزاده البته طرزى توان پرداخت این جریمه را نداشت و داماد

 ارائى خود پرداخت. آن پول را از دهللا امان 

محقق ودانشمند دنمارکی استا اولسن، هدف از وطن پرستی 

طرزى  »محمودطرزی،را در راستای دین داری چنین تعبیرمیکند: 

برد. مفاهیم و می بکار  دولت -سلطنت و ملت اسالم را براى اعمار 

اصول قضائى در اسالم در محراق توجه امیر عبدالرحمن خان بود، 

  :خالق اسالم چنین استدالل میکردمبناى اعتقاد و ا اما طرزى بر

افغانستان کشور خدا داداست، چون افغانها به اراده و لطف خداوند 

ً براى آنها مقدر شده  عشق بوطناسالم را پذیرفته اند، بناًء  مستقیما

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 اسالمیسم میگیرد. بناءً 

را به یک موجود تشبیه کنیم، ملت گوشت و « وطن»نیستند. هر گاه 

استخوان و پادشاه روح آنست. بنابرین خدمت بوطن، به ملت، به 

وطن بدون  »حکومت و به پادشاه وظیفه دینى هر مسلمان است. 

ملت، ملت بدون وطن و هردو بدون حکومت و حکومت بدون پادشاه 

از «. ، مشابه به جوهر غیر ارگانیک يا موتريست بدون ماشین 

 لحاظ منطق ، عشق بوطن و تجدد طلبى باهم یکسان فهمیده مى شود. 

برین موضوع روشنى انداخته شد که وطنپرستى وظیفه دینى است قبالً 

 ى و ترقى با دفاع از وطن انفکاک ناپذیر است، بناءً و چون تجدد طلب

آموزش و کسب علم وظیفه ایمانى تمام وطنپرستان محسوب میشود. 

اصول مقدر قانون آسمانى و سایر اصول اسالم و همچنان امر آزادى 

                                                 
 8٢حبیبى، جنبش مشروطیت ، ص  -5۱
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و ترقى به وحدت ملى ضرورت دارد. چون دشمنان اسالم از 

وظیفه مقدم تمام افغانها  پراگندگى و هرج و مرج سود مى برند، بناءً 

حمایت از پادشاه است که هدف او وحدت توسط مرکزیت و تأمین 

«ترقى توسط تجدد طلبى است. 
52

 

 

 اثر بخشى سراج االخبار درخارج از کشور : 
 

قلم تواناى عالمه طرزى نه تنها در داخل کشور سامعه نواز بود، بلکه 

ا باز میساخت در خارج از کشور نیز چشم خواب آلود جوانان ر

مرحوم حبیبى، از قول صدرالدین عینى، اولین رئیس اکادمى علوم ۰

شمسى روایت میکندکه : شادروان عینى با  ۱325تاجکستان در سال 

در ایام حکمرانى امیر بخارا :» لهجه شیرین تاجیکى میگفت 

)سیدعالم خان( جوانان تاجیک بیدار شده او را به اصالحات جدید و 

چون سراج االخبار  ۰و آزادى مطبوعات وادشته بودند تأسیس مکاتب

کابل و نوشته هاى محمود طرزى هم بما میرسید، آن را اندر خفا مى 

خواندیم. گماشتگان امیر بخارا نمى گذاشتند و خواننده سراج االخبار 

 « را تعقیب و تنبیه میکردند.

ژنرال  ۱۹۱7همچنان 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 

االخبار در بخارا و بالد دیگر ترکستان منتشرمیگردد و از مقاالت آن 

 ۰احساسات ضد روسى و بریتانیائى در مردم به جنبش آمده است

بریتانوى بر امیر افغانستان فشار آورد تا این  بنابرین باید دولت هند

                                                 
- ۱۱۶صص استااولسن، اسالم وسیاست درافغانستان، ترجمۀ خلیل زمر،چاپ دنمارک، -5٢

۱۱7 
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)تاريخ افغانستان ، تالیف ماسون و ٠جریده خط مشى تبلیغى خود را تغییر دهد

، چاپ مسکو( 35۱روماندين ، جلد دوم ص 
 53

   

در هندوستان نیز تاثیرات فکرى سراج االخبار زبانزد محافل حاکمه 

ند و ایران و ترکیه حتى در جراید ه .و روشنفکران آن کشور بود

مقاالت و مضامین سراج االخبار اقتباس میشد و دست بدست میگشت. 

چیف کمشنر  W.M.Hailyدبلیو. ام هیلى  ۱۹۱4چنانکه در سپتامبر 

دهلى به سر مامور اطالعات وجنائى سرچارلز کلیولیند: شکایت کرده 

و نوشت که : چون لهجه سراج االخبار به کلى منافى ماست، باید 

هیلى بخصوص از  .رود و توزیع آن را در هند ممنوع قرار بدهیمو

یک مقاله سراج االخبار که در آن قرارداد انگلیس وروس را خمیر 

مایه اضطراب ایران میدانست ، شکایت کرده بود. ازین روست که 

از امیر افغانستان خواهش کرداز  ۱۹۱4نایب السلطنه هند در دسامبر 

ت نماید و امیر هم وعده داده بود که نشر چنین مقاالت ممانع

 منبعدچنین نخواهد شد، اما لهجه جریده تغییر نکرد. 

 A.H.Grantسپس ناظر امور سیاسى خارجه نایب السلطنه هند، گرانت 

ما نباید انتظار داشته باشیم که این جریده دفعتاً »یاد آورى کرد : 

ا ، امیر را با طرفدار انگلیس خواهد شد، ولى با تکرار این هوشداره

یک جریده که در ۰رعایاى خودش دست و گریبان خواهیم ساخت 

کابل نشر میگردد، باید تمایالت اتحاد اسالمى و مخالفت با خارجى ها 

ما باید امیر را بر وضع دوستانه اى که خودش در این  ۰را داشته باشد

« ۱۹۱5جوالى  2۱ ۰۰۰باره اختیار نموده بگذاریم 
54

   

االخبار از نظر دانشمند دانمارکى استا اولسن، نیز پنهان اهمیت سراج 

» نمانده در باره نقش و تاثیر آن در خارج از افغانستان مى نویسد: 

                                                 
  ۱٢٠- ۱۱8جنبش مشروطیت در افغانستان ، ص  -53

لودويک آدمک ، تاريخ روابط سیاسى افغانستان از امیر عبدالرحمن خان تا استقالل ،  -54

  ۱٢6- ۱٢5ترجمه پوهاند زهما ، چاپ دوم ، صص 
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برتانوى ها با ترجمه مقاالت مهم )از سراج االخبار( و رسیدگى دقیق 

بر متن آنها، سراج االخبار را بدقت نظارت مى نمودند )زیرنظر 

راج االخبار در باره وحشى گرى هاى دول بالقان طورمثال س .داشتند(

مطالبى برشته تحریر در آورد و از آن نتیجه گیرى نمود که چگونه 

قدرت هاى مسیحى، کشور هاى اسالمى را یکى بعد دیگر )مانند 

مصر، ترکستان و هند( بلعیدند، درحالى که ایران، عربستان و ترکیه 

همچنان در خارج از افغانستان  سراج االخبار .زیر تهدید باقى ماندند

«و درجهان اسالم شهرت داشت
55

 .  

چون سراج االخبار در شماره هاى بعدى همان روش را ادامه داد ، 

سیاست نرمش را در مقابل آن اتخاذ کرد و نوشت : « گرانت»بنابرآن 

اگر ما در مقابل سراج االخبار روش تند ترى را عملى سازیم، » 

بنابرین  .رفدار جنگ در کابل خواهد شدموجب شدت عمل گروه ط

اگر امیر بر سیاست بى طرفى خود مستقیم باشد، باید در اینگونه 

سیاست تعلل و وقت »گرانت، طرفدار « مسایل زیاده از این نپیچیم.

بود، زیرا بعقیده وى هر روزى را که امیر با بیطرفى « کمائى کن

حکومت  .تانیه بودسپرى میکرد، همان روز ، روزى بود که بسود بر

هند از ورود تمام آن نسخه هاى سراج االخبار که به هندفرستاده 

حکومت  ۱۹۱6ماه اگست سال  ۱4بتاریخ  .میشد، جلوگیرى میکرد

 هند یک سیاست جدیدى را در برابر سراج االخبار اتخاذ کرد. 

سیستم جلوگیرى ورود سراج االخبار تا جایى که امکان دارد به  -۱

 دون نمایش ادامه داده شود.خموشى و ب

 اقدام علنى و آشکار علیه سراج االحبار صورت نگیرد.  - 2

 تا زمانى که امیر در باره این اقدام ما چیزى نپرسد، ما نباید  -3

 اندرین مورد با وى سخن در میان بگذاریم.

                                                 
  ۱٠٢اسالم و سیاست در افغانستان ، ص  -55
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کنند به آنها « پرس و پالى»اگر کارمندان افغان در این موضوع  -4

 رین مورد حکومت هند معلومات ندارد. گفته شود که د
 

این اقدامات حکومت هند از نظر محمودطرزى پنهان نماند و در 

بر تاریخ سراج االخبار روشنى انداخته  ۱۹۱6اگست  ۱5شماره 

در روسیه قدغن کردند و  ۱۹۱3نوشت : سراج االخبار را در سال 

ت: سراج محمودطرزى عالوه نموده گف .سپس در هند آنرا منع نمودند

 .االخبار به هیچ صورت ارگان رسمى حکومت افغانستان نیست

طرزى مباهات میکرد از اینکه اخبار وى در ماوراى سرحدات 

.افغانستان حیثیت و نفوذ بهم رسانیده بود
 56

  

دکتر روان فرهادى از قول محمد امین خوگیانى، سابق رئیس تمیز 

نستان، مى نویسد که : وزارت عدلیه و بعد سناتوردر شوراى ملى افغا

، هنگامى درپوهنتون پشاورتحصیل میکردم، مى دیدم ۱۹۱5در سال 

که معلمین و متعلمین آن یونیورستى بعد از نماز ظهر در قرائت خانه 

کتابخانه آن یونیورستى براى مطالعه سراج االخبار صف مى بستند و 

آن  نفر به خواندن ۱6صفحه یى را از هم جدا نموده  ۱6هر نسخه 

و  .نفر دیگر منتظر ایستاده بودند 4مصروف میشدندو ازعقب هر نفر 

چون از هر شماره چهار نسخه بکتابخانه یونیورستى میرسید، به این 

.نفر براى مطالعه سراج االخبار صف مى بستند 256حساب 
 57

  
 

بدینگونه سراج االخبارو در رأس آن محمود طرزى، نه تنها در داخل 

ک جنبش آزادى خواهى روشنفکران و جوانان و کشور یگانه محر

اصالح طلبان بود، بلکه در خارج کشور نیز در محافل آزادى 

خواهان هند و مشروطه طلبان ایران و جوانان آسیاى میانه، که در 

                                                 
  ۱٢7- ۱٢6لودويک آدمک ، همان ، ص  -56
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آتش استعمار و استبداد شاهان خود کامه مى سوختند، جنبش آفرین 

بر هللا ار شاه امان ابر اثر افکار و ایده هاى محمود طرزى، درب.بود

و صداى استقالل و آزادى از  .محور ضدیت با انگلیس مى چرخید

تمام حنجره هاى افغانان از روشنفکر شهرى تا کوچى و روستائى 

 شنیده میشد. 

ادمک ، افغانستان شناس امریکائى، از قول همفرى، سفیر انگلیس 

اى ، صدهللادر چندسال سلطنت شاه امان ا» درکابل مى نویسد که : 

از شاه گرفته تاکوچى هاى  .استقالل و آزادى زبانزد همه بود

شتروان که از بازارهاى دهلى تا آسیاى میانه رفت و آمد میکنند ، از 

 «سوراخ هاى بینى شان نفس استقالل بیرون مى آمد.
58

  

 

  :جهان بینى طرزى و جنبش جوانان افغان

سید »غانى بود. طرزى از شاگردان و پیروان مکتب سیدجمال الدین اف

ً در آن  جمال الدین افغانى و شاگردانش پان اسالمیزم خود را خاصتا

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 

یر ملتهاى مسلمان نهیب میزدند که اسالم بر جامعه اسالمى رهبر غ

مسلمان را نمى پذیرد. از سوى دیگراینان به منشور مدینه که نخستین 

اعالمیه حقوق بشر در روزگارى است که کسى از حقوق 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 خوانده 

: در کشوراسالمى درست است که امیر از اکثریت و بود، میگفتند که

مسلمانان باید باشد، ولى حقوق دیگر اقلیت هاى قومى غیر مسلمان 

                                                 
 ۱۹٠۱اعظم سیستانى و ديگران، بررسى اوضاع سیاسى و اجتماعى افغانستان از  -58
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نیز کامالً محفوظ است و کسى نمى تواند برآنان دست اجحاف و ستم 

دراز نماید. وبازهم بر اساس همین منشورمدینه بود که مسلمانان به 

ندند و مفکرانى مانند ابوالکالم آزاد عنوان یک اقلیت در کشور هند ما

و دکتور ذاکر حسین سیستم دموکراتیک هند را بر حکومتى که صرفاً 

 به حساب اسالم میخواست تشکیل یابد یعنى پاکستان ترجیح دادند. 

پان اسالمیزم سید جمال الدین افغانى نه تنها مخالفت جدى قدرتهاى 

که متعبدانه از مارکس  استعمارى را بر انگیخت ، بلکه کمونیستها

مى پنداشتند، بدان روى « تریاک جامعه»پیروى میکردند و دین را 

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 

ه سیکولرزم غرب بودند ویا به غنج و دالل یک کمونیزم جوان و شیفت

فریبنده دل سپرده بودند و منظور این پیشتازان جنبش اسالمى را 

 « درک نمى کردند.
5۹

  

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»به احیاءجنبش  موفق

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 

ژورنالیست و نویسنده معروف ، محمودطرزى آنان را رهبرى 

 میکرد. 

در « استا اولسن»اف دانمارکى،محقق پر تالش و موشگ         

رابطه به ایدیولوژى جنبش جوانان افغان تحقیق دقیقى نموده مینویسد: 

طرزى همانند سیدجمالدین افغانى تاکید میکرد که بقاى اسالم و ملل »

                                                 
  4۱، ص  7٠استاد نگارگر، منفعت ملى يا مصلحت قومى... مجله آئینه افغانستان، شماره   -5۹
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مسلمان مربوط به برگشت به روح و کرکتر واقعى اسالم است که 

ل مى باشد، زیرا مبرا از نفوذ منحط حکمروایان مستبد و علماى جاه

وسیع شدن فاصله میان منافع غیر مذهبى و موازین اخالقى اسالم، 

 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 

ار دهد. برترى قدرت اروپائى ها بخاطر آنها در برابر خود هدف قر

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 

بپردازند. طرزى با عملى کنند و به انکشاف صنایع محلى و غیره 

نشر تعدادى از مقاالت در باره دست آوردهاى بشرى مانند 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. 

ن راهى که اروپا آنرا با آنکه طرزى در موقع دفاع از کاپى کرد

 .انکشاف داده بود قرار داشت، اما تقلید کور کورانه را نمى خواست

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 

و  سیستماتیک کاپى نموده ، اما آراستگى کردار ، عنعنات ، اخالق

روش عمومى زندگى خود را حفظ نموده است. طرزى 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 مصرف قاره 

 تثمار و بربریت توسعه مى یابند. اى دیگر در نتیجه اس
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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. 

م منکشف )عرب( در نخست از همه علوم معاصر اروپائى از علو

قرون وسطى منشاء گرفته و علم و تکنالوژى اروپائى 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. 

ذاتى اوست. چون  خصوصیت ممیزه انسان نسبت به حیوان برترى

ً غفلت در اشاعه و تطبیق تعقل،  خداوند به او عقل داده است، نتیجتا

این » زیان بزرگ به خودش، به جامعه ، به اسالم و به خداست. 

که طرزى از جانبداران نخستین آن بود روحانى آموزش « فلسفه تنور

 دیده را با روشنفکر که وظیفه اش تنور توده هاست تعویض میکرد. 

مثال دیگرى از خصوصیت مترقى اسالم غیر منحط نزد         

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 

یط کنونى زنان مسلمان ) بخصوص ادارى کار میکردند. چون شرا

زنان افغان ( بسیار رقت انگیز بود، طرزى و جوانان افغان نخستین 

مدافعان حقوق زنان و نخستین طرفداران حق تحصیل و ازدواج زن 

  .با یک مرد در افغانستان بودند

همچنان طرزى توضیح میکردکه علت سقوط افغانستان پس از         

م ( تعدد زوجات بین حکمروایان بود ۱7۹3-۱773دوران تیمورشاه )

 ،که در نتیجه اوالد هاى متعدد آنها با ادعاى مساوى به پادشاهى

طرزى مانند  .کشور را در مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه کردند

تجدد طلبان و اصالح طلبان هم عصر خود قویاً از داعیه زنان حمایت 
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لیم یافته و منور مى توانند مى نمود و استدالل میکرد که فقط زنان تع

خانم ها و مادران خوب باشند و همین زنانند که فرزندان خوب که 

حتى اصالح طلب رادیکالى مانند .آینده متعلق به انهاست، بار میآورند

کمال اتاترک، نیز در ترکیه هنگامى که به زنان حقوق مساوى قایل 

 کرد.  میشد، در همین راستا استدالل مي

مى اندیشیدند که تطبیق تجدد و اصالحات « وانان افغان ج»طرزى و 

در جامعه توسط تالش هاى مشترک یک رهبرى مذهبى منور، 

در حالى که هیچیک از  .روشنفکران و نخبه گان حاکم تأمین پذیراست

رهبران مذهبى در افغانستان آماده نبودند که این وظیفه خطیر را 

اولین افراد غیر روحانى طرزى و پیروان او بحیث  .بدوش گیرند

ظهور نمودند که کتب مقدس را به ترتیبى تفسیر کردند که با طرز 

تفکر بسیارى از تاسیسات مذهبى که تجدد طلبى را بدعت تلقى 

بناّء مرحله تقابل بین اندیشه هاى  .میکردند، در تضاد قرار داشت

 نوین روشنفکران و روحانیون آغاز شد. 

 

ا که طرزى در رابطه با فرهنگ و تعلیم و وظیفه یى ربنظر اولسن،

تربیه در افغانستان در برابر خود گذاشته بود با اندیشه هاى سید احمد 

م( قابل مقایسه است که موصوف تمام زندگى خود را ۱8۹8 -۱8۱7)

وقف آن کرد تا خرافات اسالمى را در برابر تغییر و مدنیت غرب 

مى توان در « اسالم مدرن» برطرف نماید، عین اندیشه ها را در باره

اما تالش هاى سید احمد براى  ]سراغ کرد.« ترکان جوان»بین افکار 

نزدیکى مسلمانان هند و راجاهاى هند بمنظور تبدیل آنها به رعایاى 

وفادار به برتانیه بود، در حالى که طرزى تجدد طلبى را به مثابه 

بوسیله آن در برابر یگانه وسیله ئى تلقى میکرد که مسلمانان میتوانند 

بنابرین طرزى در جهان بینى سیاسى خود در  [بریتانیا مقاومت کنند.
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پان اسالمیسم سید جمال الدین افغانى و جنبش ترکان جوان، بسیار 

 پرنفوذ تربود. 

آغاز شد، هللا هنگامى که سیاست مدرن سازى تحت رهبرى شاه امان 

ممالک اسالمى  این مدرن سازى در مطابقت باتجدد طلبى ترکها در

تلقى میشد و از این روى متخصصین و مشاورین درعرصه هاى 

 مختلف،بجاى آنکه ازهندوستان آورده شوند ازترکیه دعوت شدند. 

تأکید افکار اسالم مدرن با اهداف سیاسى غیر مذهبى به مثابه ماهیت 

بغرنج تجدد طلبان افغان در سیاست هاى اصالح طلبانه این دوران 

که در هللا گرمى و حرارت رفورم هاى اولى شاه امان  نفوذ نمود.

 ۱۹24اعالم گردید، پس از قیام خوست در  ۱۹25- ۱۹22دوره بین 

مالیم تر و معتدل تر ساخته شد. ولى پس از سفر بزرگ در  ۱۹25-

، شاه به تطبیق رفورم هاى قوى تر غیر مذهبى نسبت بگذشته ۱۹28

ه سازش بخاطر جلو گیرى اقدام نمود. اگرچه او در جهت دستیابى ب

از وقوع فاجعه در کشور با رهبران عمده مذهبى تالش کرد اما 

دیرشده بود، زیرا رهبران عمده مذهبى با او بیگانه شده بودند... 

 تکلیفى میان میراثهمچنان بال یاست هاى اصالح طلبانه فوق الذکرس

را که تصور مودل تجدد طلبى « جوانان افغان »دوگانه طرزى و

را « جوانان ترک»سالمى را از یک طرف و تالش هاى عملى ا

دولت مدرن  -بخاطر تبدیل یک امپراتورى اسالمى به یک ملت 

« تحسین میکردند، از طرف دیگر انعکاس میداد.
6۰

   

ترکان »به سخن کوتاه تر طرزى ، بوسیله سراج االخبار اعتقادات 

رفى کرد و آنها را و سیدجمال الدین افغان را براى افغانان مع« جوان

علمى و فرهنگى مطلع -از حوادث جهان در عرصه هاى سیاسى 

 ساخت. همچنان رابطه طرزى با ترکیه، راه را براى همکارى افغان 
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 ترکیه ، در عرصه تعلیم و تربیه نظامى باز نمود. -

 

 : واستقالل طلبینقش طرزى در احیاء جنبش مشروطیت 

مودطرزى ، این مرد فاضل و مساعى صادقانه و وطن پرستانه مح

خردمند بزودى منتج به احیاء مجدد جنبش مشروطه خواهى در کشور 

تمام اعضاى آن را بخون و زندان  ۱۹۰۹گردید. جنبشى که در 

کشانید و قربانیان فراوانى درقبال داشت. هوشیارى و بیدارى محمود 

طرزى در احیاء جنبش مشروطیت در این برجسته میگرددکه او 

ست هسته این این جنبش را در درون خانواده سلطنتى ایجاد کند و توان

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 

ه خواهان دوم بود که دوشاهزاده مشروطه طلب در حلقه مشروط

سرانجام منتج به از میان برداشتن مانع عمده در راه حصول آزادى 

  .کشور گردید و به استرداد استقالل انجامید

جنبش مشروطه « اين حرکت میمون » بقول مرحوم پوهاند حبیبى : 

قمرى اختناق يافته بود، دوسال بعد با  ۱3٢7که در سنه » خواهى 

بار و نفس مسیحائى يک افغان مخلص و وطن نشر مجدد سراج االخ

دوست دانشمند و نويسنده نیرومند محمود طرزى پس زنده و احیاء 

گرديد و اين مرد عاقل و مدبر، بدون ايجاد هیا هو و ترسانیدن 

دربار، حقا بجاى مولوى محمد سرور واصف، رهبر مشروطه 

 -ى بلکه آزادى خواه -خواهان اول نشست و نخل مشروطه خواهى 

.را به ثمر رسانید
 6۱

  

                                                 
  ۱٠۱جنبش مشروطیت ، ص  -6۱



 84 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

مولوى محمد سرور واصف همانست که در لحظه اعدام خود بکمال 

در حالى که به » خونسردى قلم خواست و به اخالف خود نوشت : 

 ایمان کامل داشتم ، به حکم امیر کشته شدم.  ....و مالئکته هللا آمنت با

 روزى که شود اذالسماء انفطـرت

 کدرتوم انـوندر پى آن اذا النج

 من دامن تو بگیرم اندر عرصات

 نما ! بـاى ذنب قتـلت ؟ـگـويم :ص

 

 توصیه من به اخالف این است :

 ترک مال و ترک جان و ترک سر

 روطه اول منزل استــدر ره مش

بقول میر قاسم خان : واصف ، استادى بود که مدرسه حبیبیه نظیرش 

روشنفکربارز و را ندیده بود. هم عالم بود، هم ادیب و شاعر و هم 

جسور. او مردى خیلى ظریف و خوش طبع بشمار مى رفت و از 

اشعار و قصاید استادان سلف زبان درى، هزاران بیت از حفظه داشت 

....»
62

واصفى فرزندفرزندهمین مرد فداکار و از خود هللا عزیز .

 . بودگذر

تى امیر حبیب ازمشروطه خواهان اول وق :جوهرشاه خان غوربندى

حرام خطاب کرد، شجاعانه جواب داد: وظیفه  ا نمکخان او رهللا 

پادشاه حفظ جان ، مال وناموس رعیت است ، اما تو نمک بحرام 

هستى که از دستبرد به هستى رعیت هیچگونه دریغ نکرده به ناموس 

مردم بى شرمانه تجاوزمینمایى، به عوض حراست و رسیدگى به 

نوز سخنان مردم شب وروز درعیاشى وفحاشى غرق هستى ... ه
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گچه امیر صداى رساى فجوهرشاه خان به پایان نرسیده بود که نفیر تن

 او را خاموش ساخت و زندگى را از اوگرفت. 

مرحوم حبیبى، در رابطه به نقش محمود طرزى در احیاء جنبش 

بلى کاروان یغما زده ملل » مشروطه خواهى در کشور مینویسد: 

گ آسا حیات مردم را تهدید شرق از حرکت باز مانده بود، سکون مر

« حبل المتین »ابوالکالم آزاد و « الهالل » میکرد. جرایدى امثال 

موالنا ظفرعلى از الهور به « زمیندار » سیدجالل الدين از کلکته و 

و غیره  «صوراسرافیل»و « کاوه »   .نشر و تبلیغ آغاز کرده بودند

اً پس از انقالب )ظاهر .را ایرانیان بیدار و حق طلب نشر میکردند

  .ش( ۱285) ۱۹۰6مشروطیت ایران در 

پیروان سید جمال الدین افغانى در کشورهاى عربى و ترکیه صحافت 

ترقى جدید را وقف بیدارى ملى ساخته بودند. در چنین هنگامه 

رستخیز آسا ، کشور افغان نیز از جنبش و کوشش و تپش تهى نبود. 

بود و در بیدارساختن مردم  محمود طرزى حدى خوان کاروان ملى ما

مخلصانه میکوشید و حرکت فکرى نوینى را بوجود آورده بود.
63

که  «

 همان حرکت مشروطه خواهى و استقالل افغانستان بود. 
 

پس از حصول استقالل کامل سیاسى کشور، طرزى خود را بسیار 

خوشبخت احساس مى نمود که به این آرزوى بزرگ ملى و وطنى 

ان چیز فهم مو توصیه او بجوانان وطن و مرد .خود 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 

  .شندباحراست و محافظت آن غافل ن

طرزى تا اخیر دوره امانى شخصیت پاکدامن، محترم و رهنماباقى 

تقالل کشور که بدون تردید محصول جنبش ماندو پس از اس
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مشروطیت دوم بودو او خود احیاءکننده و بحرکت آورنده این جنبش 

بود، بحیث نخستین وزیر امور خارجه دولت جوانان افغان احراز 

موقعیت کرد و در مسایل امور خارجه و تاسیس سفارت خانه هاى 

نب انگلیس در افغانى در خارج و مذاکرات استقالل افغانستان با جا

شهر منصورى هند و رهنمایى سیاست خارجى افغانستان به 

جانشینانش و شاگردان خودش در وزارت خارجه، رهنمایى موثر 

جوانان مشروطه خواه دوم و توسعه فکر آزادى و تجدد خواهى و 

خان، عبدالرحمن لودین، هللا رورش جوانان فداکارى مانند امان پ

همچنان او نخستین .ان سعى بلیغ نمودعبدالهادى داوى، و امثال ایش

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 

مطبوعات را مطابق معائیر جدید عصر سازماندهى کرد و مبانى 

ه به نهضت ژورنالیزم و افکار جدید را در افغانستان تحکیم نمود. توج

نسوان و گشایش مدارس دخترانه بوسیله دخترش ملکه ثریا و رفع 

بوسیله زوجه اش، « ارشادالنسوان کابل »نقاب زنان و نشر جریده 

اسماء رسمیه و برادر زاده اش روح افزا از کارکردهاى 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 

ایمان و ضداستعمار تالش فراوان بکار برد و از ضدیت با استعمار 

ونوشت  .انگلیس به عنوان دشمن دیرین مردم افغانستان در یغ نورزید

  که:

           ارى بکف محمود طرزى در سخنتا قلم د

 آگهى ده قوم را از نکته هاى شرق و غرب
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ّ پانصد مقاله در  لودویک آدمک مینویسدکه : محمود طرزى تقريبا

 .سراج االخبار نوشته و به نشر رسانیده است
64
  

معاصر  يیو رسانه  یآدمک، رنسانس فرهنگ کيلودو مرحوم»

 نيخواند. به مصداق ا یناممکن م ،یافغانستان را بدون عالمه طرز

افغان ها بدون  یو رفاه یمدن ،یاسیس ی نهیبرداشت، خوانش زم

«شاه امان هللا، اگر ناممکن نباشد، ناقص است.
 65

 
 

 :  ه خواهانمشروط امان هللا بنمايندگی ازجلوس  شاه 
 

 
 به معناى بقدرت رسیدن مشروطه خواهان  بود. هللا جلوس شاه امان 

 یک مقاله خوب)امان افغان(:بریده یی از

شهزاده در جنبش  کی یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیارزش س»

 :تیمشروط

که به  افتیرشد  یحضرت شاه امان هللا در دامان پدر و مادریاعل

 راثیشدند. م یاول افغانستان شمرده م یها تیشخص ،یکنون ریتعب

 یاعل یاسیس ی نهیعبدالرحمن،    زم ریحضرت ام یاعل یخیتار

بود. پدر شاه امان هللا  دهیهللا خان را ثبات بخش بیحب دیضرت شهح

و  یفرهنگ ،یاز عناصر مدن یاریبس تکرکه خود مب یا نهیدر زم

 اتیوارد ح یکه به راحت ییها یآن بود، در روشنگر ییرسانه 

                                                 
64

 ۱٢4لودويک آدمک ، تاريخ روابط سیاسى افغانستان ، ص  - 
65

 ،مقاله امان افغاندعوت مصطفی عمرزی، سایت   - 
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باعث شده بود)جلب توجه( تا  یشدند، به گونه ا یخلوت سلطنت م

 شود. تیضو جنبش مشروطع زین قیطر نیامان هللا از ا

 یاعل ییو رسانه  یعمران ،یانکشاف یشود گفت طرح ها یم

خوب بودند که هرچند  یهللا خان، به اندازه ا بیحب ریحضرت ام

اما آن مرد معزز،  د،یترور خودش انجام یآن ها به توطئه  میتعم

 اش را فراموش نکرد. یهنیو م یوجدان یها تیمسوول

مفرط شاه به عمران و فرهنگ،  یقه و عال یمعارف عصر تیرسم

اثر گذشتند که  یقیبه خصوص کتاب، بدون شک بر روش ها و عال

 یو رفاه یرو به جلو مدن میبه جهش عظ ،یبعداً در سلطنت امان

از قبل فراهم شده، امان افغان را به  یها نهیزم یعنیمبدل شدند؛ 

 کردند. بدلم ت،یعضو جنبش مشروط نیفعال تر

دست آورد جنبش  نیتوان بزرگ تر یمان هللا را مشاه ا سلطنت

بود کشور ما به توسعه  لیکه ما یافغانستان دانست؛ تحرک تیمشروط

 رو آورد. یو اقتصاد یانکشاف ،یعمران ی

 :تیعضو فعال جنبش مشروط کی سلنطت»

که باعث  یدر مقاطع یو مدن ییرسانه  ،یمدرن فرهنگ میمفاه میتعم

 یدر کشور ها یخیتار یده اند، در نمونه هاش نیادیو تحول بن رییتغ

با رضا خان  رانیکمال آتاترک، در ا یبا مصطف هیدر ترک ،یاسالم

و در  یاتحاد شورو ی لهیبه وس انهیم یایآس یدر کشور ها ،یپهلو

 زین یستیالیو سوس یستیونالیناس یها زشیخ عینقاط با تسر ریسا

 ییها تیشخص پ،یکتاتورشید یاند. در نمونه ها رفتهیصورت پذ

بدون اعالم باور  ا،یبیدر ل یدر عراق و معمرالقذاف نیمانند صدام حس

رو به  کردیرو یایمردم را از مزا ،یو راست یچپ دیمق اریبس یها

 کرده اند. دیمستف ،یجلو دولت

که بعداً در  یشهزاده به رفاه اجتماع کی یها شیافغانستان، گرا در

بودند که مردم  ییموهبت هاکسوت شخص اول مملکت ظاهر شد، 
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که  یدر زمان یآن ها حت یها نهیاند؛ هرچند زم دهیما به آن رس

داد، گذشته  یم فورمیافغان در دربار شاهان افغانستان، ر نیجمال الد

 شوند. یم لیدولت تبد یاساس یبه مش یاماندارد، اما در سلطنت 

هللا در راس قدرت که با شاه امان  تیگرفتن جنبش مشروط قرار

 زین یکه پس از سقوط امان دیانجام یروند عیشد، به تسر یم لیتمث

 م،یکن یم یرا بازخوان خیآن تار یدر همه عرصه ها، وقت رییتغ

 است. یکنون ییو رسانه  یفرهنگ ،یاز حرکات مدن یاریاساس بس

افغانان ها که از تمام اقوام  تیمشروط یجنبش مل یخواسته ها لیتمث

ما مبدل کرده  یخیرا به سمبول تار یامانعضو داشت، سلطنت 

باعث شد،  تیعضو فعال جنبش مشروط کیسلطنت  تیاست. مز

 یاما به آمال افتند،ین قیتطب یاریکالن تحول، هرچند بس یطرح ها

دولت ها  یمش ریجزو جداناپذ ،یبعد یها تیمبدل شوند که در حاکم

 مثبت، انکشاف و خدمات عامه باشند. رییجهت تغ

حضرت شاه امان هللا، تنها منحصر به افغان  یاعل یخیرتا نقش

 میکرد و به مردم رو آورد. مفاه ریکه استعمار را تحق ستین یجسور

در سلطنت او، افغانستان را  افتهی میتعم ییو رسانه  یفرهنگ ،یمدن

 کیمردم، خوانش  یعامه  یسوا کردند که در باور ها یاز گذشته ا

فرهنگ و رسانه  ت،یحاکم یعصر میمفاهجود  وباور ها، با ی هیسو

و در تمام  افتندیخان قوام  یعل ریش ریکه از سلطنت مرحوم ام

هللا خان، هرچند با  بیعبدالرحمن خان و حب ریام یها تیحاکم

 یجامعه را ب افتند،ی یم تیاما تقو ات،ینیاز حد د شیب تیرعا

 موازنه ساخته بود.

تران افغان، فرهنگ و ارزش نقش زنان و دخ یها تیذهن میتعم

شوند و  یم تیکه با شورا حما کیموکراتید ینو، نظام ها استیس

 یزمان شاه امان هللا م یقابل وصف جهش مدن یآن چه از بازخوان
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ابراز وجود  دیکه با یاو را در مقطعه ا یخیارزش حضور تار م،یدان

 66 «سازند. یکرد، مهم م یم

هللا ود طرزى ، شاهزاده امان تانه محمبراثر مساعى وطن پرس        

در تحت تاثیر مستقیم تلقینات و تلقیات ُخسرش، مردى روشنفکر، 

آزادى خواه و وطن پرست بار آمد ، تاحدى که براى حصول آزادى و 

 رامشروطیت در اید و این تفکر هدرحلقاستقالل میهنش حاضر شد تا 

ن که برمحور حصول استقالل  کامل سیاسی کشور می چرخید درمیا

غالم بچه گان »دوستان وارادتمندان درباری وقبل از همه درمیان 

گسترش دهد. نیزکه از اشراف زادگان اطراف بودند،  «دربار
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پرستانه محمود  بدین سان در تحت تاثیر افکار و ایده هاى وطن

و همرزمان او مانند: عبدالرحمن لودین، هللا طرزى ، شاه امان 

زى و شجاع الدوله غوربندى ان درواعبدالهادى داوى، محمد ولى خ

سردار عبدالرحمن وهاب وبرادرش سردار حبیب وهاب وسید قاسم و

عاشق بى قرار وطن و استقالل آن شده بودند و از روى غیره وخان 

و چون  .این احساس شریفانه، جنبش مشروطیت مجدداً بحرکت افتاد

یت یکى از اهداف مرامى مشروطیت دوم، استقالل کشور و حاکم

قانون در کشور بود، بنابرآن مشروطه خواهان براى رسیدن به این 

 موانع را از راه خود بر میداشتند. تالش میکردند تاهدف 

حبیب   امیرفبرورى 2۰نیمه شب پنجشنبه  ،در ۱۹۱۹سالدر زمستان 

در بستر خواب خود ، با ضرب  در شکارگاه کله گوش لغمانهللا خان 

.بست نچه چشم از جهان فروفنګت
 68

    

او در به جانشینى با امیر همراه بود نایب السلطنه که در آن هنگام 

برای با نامه امیر جدید  و شجاع الدوله خان  .اعالن شدجالل آباد 
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 ۹۱ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

 .خان ، عازم کابل گردیدهللا سردار نصر هبگرفتن مردم کابل بیعت 

ود عم خشهزاده امان هللا  خان با مطلع شدن از قتل پدر، از اطاعت به 

نصرهللا خان سرباز زد وخود را مستحق جانشینی پدر شناخت سردار

 .از وی حمایت نمودند کابل رجال نظامی وسران ملکی و

 ،براثراقدامات شجاعانه امان هللا خان در برابر امیرنصرهللا خان

 ۹فبرورى ) 28 تاریخدر و  عمش یک هفته بعد ازامارت استعفا داد 

اریکه  رب ث پادشاه افغانستانبحیخان هللا ش( امان ۱2۹7حوت 

 قرارگرفت. سلطنت
6۹

   

، سلطنت خود را مشروط به کسب استقالل کامل کشور هللاشاه امان 

در پرصالبت وجدی اعالن نمودو در یک نطق وانتقام قتل پدرخود 

 مرادخانى کابل گفت : 

اول برهمه رعاياى صديق ملت نجیبه خود اين را اعالن و بشارت » 

سلطنت افغانیه رابنام استقالل و حاکمیت داخلى و  میدهم که من تاج

ملت عزیز من ! من این » وافزود «.خارجى افغانستان بسر نهاده ام

لباس استقالل را براى  بیرون نمى کنم تا که  لباس سربازى را از تن 

من این شمشیر را در غالف نمى کنم « »   مادر وطن تهیه نسازم ! 

 را به جاى خود ننشانم ! غاصبان حقوق ملتم  تا که 
»
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ً شاه جوان،   برای برسمیت شناختن  استقالل  را هیاتی متعاقبا

افغانستان تحت ریاست محمدولی خان دروازی به اروپا فرستاد و 

  محمودطرزی را بحیث اولین وزیرخارجه کشور برگزید.

 

 اولین  وزيرخارجه کشور:بحیث محمودطرزی 
 

                                                 
 ۱۴٠حبیبُی جنبش مشروطیت، چا دوم، ص  -6۹
7٠

 ۶۶۹، قسمت سوم، ص ۴ سراج التواريخ، جلد - 

 



 ۹2 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

ن مشروطه خواهان دوم داشت ، گردکه حق استادى برمحمود طرزى 

به حیث نخستین وزیر امور خارجه عهد پس از جلوس شاه امان هللا 

 را امانى مقرر شد و ریاست مذاکرات تحصیل استقالل افغانستان

 درکابل (  ۱۹2۱و در )ورى هند نصمشهر( در ۱۹2۰)اپریل در

ذاشت و بعهده داشت. او سفارتهاى افغانى را در لندن و پاریس بنیان گ

سیاست خارجى افغانستان را به شاگردان و جانشینان خود رهنمائى 

  کرد.

پس از حصول استقالل کامل سیاسى کشور، خود را بسیار طرزی 

خوشبخت احساس مى نمود که به اين آرزوى بزرگ ملى و وطنى 

و توصیه او بجوانان وطن و مردان چیز فهم  .خود رسیده است

کشور را که با ريختن خون هاى فراوان  کشور اين بود که استقالل

حاصل شده ، چون مردمک چشم دوست دشته باشند ولحظه يى از 

  .حراست و محافظت آن غافل ننشینند

سالگى از مشاغل رسمى کناره گرفت. گفته  6۰در سن  طرزی 

ف نظرى بود که میشودکه کناره گیرى طرزى از کار به دلیل اختال

شت گی بعد از بازد نحوه تطبیق رفورمهادر مورهللا بین او شاه امان 

گفته بود که هللا ود داشت. بارى طرزى به شاه امان وجاز سفر اروپا 

ر اختیار داشته باشى و براى تحقق اصالحات الزم است اردوى قوى د

از روى غرور جوانى این نظر حکیمانه طرزى را هللا شاه امان 

به دوره نپذیرفته گفته بود که خسر واستادم طرزى پیرشده و 

شیخوخیت رسیده.
 7۱

و بنابرین طرزى از کار استعفا داد و مدتى به   

 ۱3۰7استراحت ومعالجه و مطالعه پرداخت و سر انجام در اغتشاش 

 محکوم به تبعید از کشور گردید. م۱۹28/ش
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 ۹3 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

  :بوظايف  دولتی   مشروطه خواهانگماشتن 

امر و هدایت  ، تمام زندانیان سیاسى که بهشاه امان هللاپس از جلوس 

به استثنای داکتر عبدالغنی  دند،وب ی شدهزندانامیر حبیب هللا خان 

 آزاداز زندان  نجابی ودو برادرش مولوی نجفعلی ومولوی چراغعلیپ

 د. شدن

به اتهام سوء قصد  1۹0۹دروبرادرانش   خان پنجابی غنیعبدالداکتر

امیر حبیب علیه امیروشهزاده ها به زندان سپرده شده بودند وتا قتل 

محبوس مانند. ولی اهل مطبوعات تصور میکردند  (1۹1۹خان) هللا

که چون اوعضو نهضت مشروطیت بود، بجرم مشروطه خواهی 

بزندان افتاده ، درحالی که قضیه او با سایر اعضای مشروطه فرق 

 داشت.

از رساله شرح زندگی محمود طرزی،بقلم عبدالوهاب طرزی برمی 

حبیب هللا خان از سوی انگلیس ها در سال اید که طرح قتل امیر 

 کشف وقبل از عملی شدن ریخته شده بود ولی قضیه  1۹0۹

مدیر مکتب حبیبیه با برادرانش به این اتهام  پنجابی داکترعبدالغنی 

 دستگیر و زندانی شدند.

( طبق 1۹0۹درزمستان همین سال )»عبدالوهاب طرزی مینویسد:

انیدن موسم سرما بجالل آباد رفت. معمول امیر حبیب هللا برای گذر

چه عادت بود هرسال درغیاب خود یکی از فرزندان خود را به انچن

نیابت سلطنت در پایتخت کابل میگماشت. دراین بار سردار عنایت 

هللا را برای اجرای امور دولت، درکابل تعیین نمود. دراین وقت 

ردار سال وخیریه)دخترمحمودطرزی ونامزد س 21معین السلطنه 

حادثۀ بسیار خطیریکه درماه »سال داشتند.... 17عنایت هللا خان(

وطئه ای برای قتل درکابل رخ داد، کشف ت 1۹0۹مارچ همین سال 



 ۹4 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

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

  72 «داریم.

ولی متاسفانه که این فصل ناتمام میماند وعبدالوهاب طرزی  

 «وطئه قتل امیر در دورۀ نیابت معین سلطنهکشف ت »زیرعنوان 

موفق به شرح کامل این حادثه نمیشود  نوشته میکند ویک پراگراف،

 زندگی را پدرود میگوید.  و

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

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

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

این توطئه داکتر عبدالغنی پنجابی ، مدیر مکتب حبیبیه وجاسوس 

مقصد داکتر غنی  از این توطئه تولید هرج  چیره دست انگلیس بود.

کیم سلطه انگلیس در افغانستان بود.نویسندگان ما از حومرج  برای ت

سری انگلیس که در آرشیف های لندن  حقایق مسئله  مبنی براسناد

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

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

 7۳ «بنام حرکت مشروطه طلبی خوانده اند.

ازاین عبارت  استنباط میشود که زندانی شدن داکتر عبدالغنی هندی 

ه اثرکشف این توطئه بوده است ونویسندگانی که جنبش مشروطیت ب

را ثبت وضبط کرده اند از واقعیت این توطئه مطلع نبوده اند و چون 

همزمان با متهمین مشروطیت زندانی شده بود، او را یکی از 

واحترام مردم را نسبت به او  رهبران جبش مشروطیت دانسته اند

 جلب کرده اند. 

بکار هاى مهم ادارى ی از زندان یس از رهاپواهان مشروطه خسایر

مقرر گردیدند. تاج محمد خان بلوچ مدیر خارجه والیت قطغن مقرر 
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 ۹5 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

شد. میرزمان الدین خان دروازى والى کابل و هرات گردید و قاضى 

عبدالحق سلیمانخیل در مکتب حبیبیه معلم مقرر شد. محمد انور خان 

اختر خان به ترور شاه( به بسمل )با وجوداقدام برادرش محمد 

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 

و مولوى عبدالواسع پسر مولوى مدیر مکتب حبیبیه مقررشد. 

ف مالى حضور، بعد ازچندى رئیس انجمن مرکه پشتو ، عبدالرؤو

ه او بعد رئیس محاکمات و عضو اداره تقنین و شورا مقرر شد. گرچ

بر خورد نمود ودرنتیجه مورد هللا ش با شاه امان  ۱3۰5در سال 

هللا ندهار رفت . اما در اغتشاش حبیب غضب شاه واقع گردید و به ق

ر قندهار صادر نمود. بعد دهللا کانى فتوایى بطرفدارى شاه امان  کله

ف کله کانى به تصرهللا چون قندهار از طرف نیروهاى حبیب ها 

درآمد، او را بجرم این فتوا بحضور امیر جدید پیش کردند و امیر 

علت فتوا را از او پرسید : با کمال جرئت گفت : چون شما قاطع 

ه قطع ید محکوم شوید. طریق و غاصب سلطنت هستید، باید شرعاً ب

کله کانى( از شنیدن این سخن او بخشم آمد و امر کرد هللا)ر حبیب امی

.ش( ۱3۰8تا با توپ اعدام گردد و به توپ بسته و تکه تکه شد)
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 ۹6 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

، سرکرده غالم بچه گان دربار که مردى دراک و محمد ولى دروازى

هوشیارى بود و به دسته عین الدوله و خاندان شاغاسى بارکزائى و 

وابسته هللا )سراج الخواتین( مادر شاه امان  انعلیا حضرت سرورسلط

خان فعالیت و شایسته گى هللاى داشت . او در وقایع جلوس امان گ

خان به رتبه هللاداده بود، پس از تاج پوشى امان  کارى از خود نشان

جنرالى و نشان حسن خدمت نواخته شد. و بعد از آن بحیث سفیر فوق 

اتحاد شوروى و دیگر ممالک العاده سیار افغانستان در رأس هیئتى به 

اروپا از راه تاشکند و مسکو فرستاده شد و با لنین مالقات نمود و 

روابط سیاسى افغانستان را با آن دولت قایم کرد و نخستین معاهده 

حوت  ۱۰)= ۱۹2۱فبرورى  28دوستى با اتحاد شوروى را در 

ش( امضا کرد. بعد ها بحیث وزیر امورخارجه بجاى محمود ۱2۹۹

زى و سپس بحیث وزیر حربیه و پسانتر به حیث وکیل سلطنت طر

ایفاى وظیفه نمود. و یکى از عناصر ضد انگلیسى بود وتا آخرین 

ش( که با محمود سامى یکجا محاکمه شد،  ۱3۰8روز حیاتش )اواخر

بر همین ذهنیت ضد انگلیسى خود پا بر جا بود. 
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ر عصر )افغانستان داما فضل غنى مجددى در کتاب خود  

وارد نموده که  لیخانومحمداتهام هایى بر  اعلیحضرت امان هللا خان(

و جمهورى خواهى خود با شاه گویا او بخاطر افکار سوسیالیستى 

مخالف بود و بنابرین براى بدست آوردن قدرت، بچه سقاو را هللا امان 

خان تقویت میکرده است. هللادرهنگام رهزنى و شورش برضد امان 
 

 

 

مقرر « امان افغان» بحیث مدیر جریده نوبنیاد  ن داوىعبدالهادى خا

گردید و بعد در هیئت هاى سیاسى افغانستان در کوه میسورى 

سپس بحیث مستشار وزارت خارجه و نخستین وزیر  .اشتراک ورزید
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 ۹7 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

مختار افغانى در لندن ، بعد وزیر تجارت و سفیر و به عنوان عضو 

نمایندگان کشور هاى مختلف مهمترین هیئت هاى سیاسى افغانستان با 

خان با غل و هللاماه در زندان امیر حبیب  7و مدت به مذاکره نشست. 

 .سال از عمر خود را در زندان محمد هاشم خان گذشتاند ۱3زنجیر و 

در عهد حکومت شاه محمود خان به حیث رئیس شورا و سپس بحیث 

ى داوى هادلعبدا .رئیس سنا منصوب و تا اخیر در آن مقام باقى ماند

طرف  خان که ازهللا که در پاى تکفیر نامه شاه امان  کسى است

کله کانى نوشته شده بود و براى هللا روحانیون ورجال اطراف حبیب 

امضاء به مامورین ارشددولت امانى پیش گردید و تمام وزراء بشمول 

آن طومار را بدون مالحظه امضاء هللا ن برادران و کاکا شاه اما

جزئیات مسایل را علما »مضاى خود افزود: کردند، داوى بعد از ا

« .میدانند
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داوی باری در یکی ازشماره های سراج االخبارشعری به تخلص 

 " به نشر رساند که مطلع ان چنین وبد : پريشان"

           قفسدر بلبل  هی شنیدم زـــسحر گ

 نپرسد کس،که مردم ازغم ودرد والم

 سراج االخبار نوشته بود ماره همان ش درحاشیه حبیب هللا خانامیر

 .شاعر آن معلوم شود این شعر ازکیست؟

 

 : عبدالرحمن خان لودين

پسر کاکا سید احمد لودین، همان کسى است که « کبریت»متخلص به 

بر موتر امیر آتش گشود ولى امیر کشته نشد و او ۱۹۱۹درسرطان 

از هللا ب ر حبیدستگیر و با غل و زنجیر زندانى گردیدو پس ازقتل امی

زندان رها وبحیث رئیس گمرک کابل و بعد عضوهیئت سیاسى در 
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سفارت فوق العاده افغانستان در اتحاد شوروى و بعد 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 

ه قندهار رفت تا آنکه امیر لت کناره گرفت و باخیر از پست هاى دو

 ۱۹3۰کله کانى اورا بزندان افگند ولى نکشت، اما در سال هللا حبیب 

در عهد حکومت نادرشاه اعدام گردید. اشعار انقالبى و آتشین او را 

مرحوم غبار در تاریخ خود نقل کرده که یک مصرع آن در رابطه به 

 « !تاچاقتر شويد خوب اى خران چريد»دربارچنین است: 

سردار عبدالرحمن خان که از جمله مشروطه خواهان اول بود، بعد  

از رهایى از زندان ، ابتدا ناظر امور معارف و بعد معین وزارت 

ش رئیس تنظیمه فراه مقرر گردید که  ۱3۰2امور خارجه و درسال 

بعد از سه سال از آن وظیفه استعفا نمود. 
77

   

 : سردار عبدالرحمان خان

او پسر سردار عبدالوهاب خان بن سردار میر افضل خان بن سرادار 

پردلخان بن سردار پاینده خان بارکزائى بود. سردار عبدالرحمن خان 

شمسى متولدشده است. پدرش سردار عبدالوهاب  ۱24۹در فراه در 

یکى از هواداران سردار ایوب خان و در هنگام جنگ میوند از طرف 

هرات بود و بعد از آنکه  سرپرست اموروالی ی مدتسردار ایوب خان 

سردارایوب خان از امیر عبدالرحمن خان درقندهار شکست خورد و 

مجبور شد یکجابا هوا داران خود که تعداد شان به روایتى به هشتصد 

 رسید تن از بزرگان هرات و فراه و هلمند و قندهارو کابل مي
78

به   ،

سردار میرافضل  ب خان با پدرخودایران پناه ببرند، سردار عبدالوها

سردار افضل خان در جام وباخرز باقی ماند و با . به ایران رفتندخان 
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ولی سردار عبدالوهاب خان به  مشکالت سخت  اقتصادی دچارشد

 تهران رفت.

سردار عبدالرحمن خان و برادرش سران سردار عبدالوهاب خان پ

صیل کنند و اشخاص با سردار حبیب خان توفیق یافتند تا در تهران تح

دانش و بادرکى بار آیند. بعد از مرگ سردار میر افضل خان ، سردار 

عبدالوهاب خان بدلیل انکار از دادن دخترخود به خاندان سلطنتى 

و به هند رفتند  قاجار، از طرف دولت ایران تحت فشار قرارگرفتند

خان هللا اچى بسر بردند. در عهد امیرحبیب ومدتى را در سند و درکر

این خانواده به کابل بازگشتند، پدر شان سردار عبدالوهاب خان به 

ش سردار عبدالرحمن و و پسران  )وزیرمعارف(بتاکمعنوان امین ال

به قوماندانى عده یى از قشون شاهى گماشته شدند. هللا سردار حبیب 

که اعضاى مشروطیت اول  م(۱۹۰۹قمرى ) ۱327در ماه صفر 

این دو برادر نیز بجرم  ،ى زندانى شدنددستگیر وبرخى اعدام و برخ

مشروطه خواهى زندانى گردیدند، زیرا آنها در رأس یک جرگه 

هم به این  هللاکه شهزاده امان  فرعى رفقاى مشروطه خواه واقع بودند

گروه شامل بود، اما مدتى بعد این برادران از زندان ارگ نجات یافتند 

ز رهایى سالى چهارصد و بقول مهدى فرخ سفیر ایران درکابل، پس ا

پرداخته میشد. روپیه براى هردو برادر
 7۹

  

آقای عبدالوهاب)وحید( مقیم امریکا، که در فیسبوک با من دوست 

 است در مورد جد خود سردارعبدالوهاب خان برایم نوشت که:

دربار حیث مشاور سردارعبدالوهاب بعد از بازگشت به کابل مدتی ب

طرات كاكایم عبدالحكیم وهاب خواندم كه . در خاامیر حبیب هللا بودند

شبى  امیر در دربار از خدمات عبدالوهاب خان تعریف مى كنند و 

كاغذى را برایشان مى دهند كه همان عنوان ) امین المكاتب ( یا وزیر 
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شان معارف مى باشد . در زمان شاه مرحوم ظاهر خان سر منشي 

ى  ت و بیوگرافیك مقاله مبسوط  شخصیهگداى در رحوم  كمجناب 

، كه عكسى از در مجله ژوندون به معرفى گرفتند را  عبدالوهاب خان

سردار را در جلد مجله چاپ شده بود . درین مقاله از ایشان بنام اولین 

 وزیر معارف افغانستان یاد كرده بودند . 

دوره امیر حبیب هللا  ]مشروطه خواه[كوب مبارزین و جواناندر سر

خان تقاعد كرده بودند در دربار منحیث سر منشى خان كه عبدالوهاب 

كار مى كردند . یكى از خاطره ها كه از فامیل  شنیده ام گرفتارى 

خان هم از جمله هاى صورت گرفت كه یكى از پسران عبدالوهاب 

ر امین دربار پدر فرمود : . شب در دربار خود امیدستگیر شدگان بود

ین یخود شما جزایش را تعو پرسیده بود  ؟!و پسرش دشمن دربار 

در جمله اعدام شدگان بود ولى  )سردار عبدالرحمن خان(كنید ! اسم او

 در آخرین لحظه امیر او را بخشید .

سردار عبدالرحمن در مدت بیکارى در مزارشریف نزد پدرخویش   

 سردار عبدالوهاب خان که نایب الحکومه بلخ بود رفت و در آنجا بود

تل رسید و او به کابل آمد وبه حیث اولین وزیر به قهللا تا امیر حبیب 

معارف در کابینه امانى انتصاب شد. ولى بزودى به عنوان سفیر 

 گماشته شد.  افغانستان به دهلى جدید

سردار عبدالرحمن خان در جریان جنگ استقالل در دهلى جدید به 

عنوان سفیر افغانستان شناخته میشد، چون انگلیسها چاره ختم جنگ 

در مذاکره دیدند، پس سفیر افغانستان را با خانواده اش از دهلى را 

تحت الحفظ به پیشاور آوردند و موضوع متارکه جنگ را با او در 

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 

ابل فرستادند. در حالى که خانواده اش در گرو شود( بوسیله او بک

و شد پیمود و  آمداند، او بوسیله اسپ فاصله پیشاورانگلیس ها باقى م
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ندانه تأمین نمود. بعد از حصول استقالل او مموضوع متارکه را آبرو

خان هللا وزارت خارجه و برادرش سردارحبیب بحیث مستشار در 

 گردیدند.  ت امانى مقرربحیث وزیر معارف درنخستین کابینه دول

در کتاب "دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر عبدالوهاب خان 

مطالب مهمی در بارۀ چگونگی پیشنهاد متارکه امین المکاتیب"، 

که متن آنرا به دلیل اهمیت آن جنگ از سوی انگلیس بازتاب یافته 

  :اکنون بار دیگر آنرا تقدیم میدارم

عبدالرحمن خان در بدو سلطنت امیر » نویسنده کتاب فوق می نگارد:

به حیث ناظر معارف به وزارت   (شمسی ۱2۹8 )خانهللا امان 

معارف مملکت مقرر شدند، اما بنابر ایجاب سیاست از وظیفه بعهده 

ن الگردیدند که این ایام پیشتر از اعسفارت روانه هند برطانوی 

ً آمادگی جهاد با انگلیس الاستق منظور  بود....ل افغانستان و لزوما

چنانچه سفارت هم مذاکرات و تماس دپلماسی با برطانیه بوده است، 

و سوقیات کابل  ۱۹۱۹ل افغانستان در فروری الن استقالبمجرد اع

ن القامت سرحدات هند با آنکه هنوز اعدر اپریل سال مذکور به است

حرب نشده بود، سفرای دولتین در دهلی سردارعبدالرحمن خان و در 

خان مقیم بودند. وقتیکه جنگ در محاذ خیبر هللا حافظ سیف کابل 

ن گردید، دولت العد از آن قطع مناسبات دولتین اعشروع شد و ب

انگلیس از دهلی سفیر افغانستان سردار عبدالرحمن خان را با عائله 

اش تحت الحفظ در پایگاه نظامی خود که در "دکه" اشغال کرده 

شت. از جانبی هم دولت انگلیس تمام بودند، آورد و پیش رفتن نگذا

اوراق و اشیای سفارت افغانستان را در دهلی و همچنین اوراق و 

اسناد نمایندگی افغانستان در پشاور را ضبط کرد. چون دولت انگلیس 

در طی جنگ محاذات متعدد در سراسر خطوط سرحد با افغانستان 

دوستان خطر جنگ را احساس و عواقب نامطلوب آنرا در مورد هن

ل افغانستان گردید و الح و تصدیق استقدرک نمود، ناچار مایل به صل
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راه مذاکره را توسط قوماندانان خود در دکه با سفیر نظربند افغانستان 

  ».سردارعبدالرحمن خان باز کرد

انگلیسها در دکه با سردار موصوف به  »وه میکند:النویسنده کتاب ع

به کابل رفته و با شاه یامی ساختند تا مذاکره پرداختند و او را حامل پ

اید. سردارعبدالرحمن خان بغرض خان درباره صحبت نمهللا امان 

لح روانه کابل شد و ت انگلیسها راجع به صالع مذاکرات و تمایالاط

م احمد خان پسر شانرا در پایگاه عسکری دکه تحت الغ [انگلیسها]

د کابل گردید مت وارالاشتند... سردار خسته و افسرده بسحفاظت نگهد

عبدالرحمن  خان که او هم بشدت از جانب سردار هللاو با امیر امان 

ر بود، درتماس شد. خان و جریان مذاکرات شان نا آرام و در انتظا

خان از مساعی صادقانه و وطن خواهانه  هللامیر امان 

سردارعبدالرحمن خان اظهار خوشی و تشکر نموده، بعد از تعاطی 

ل، هدف حکومت الارکه انگلیس با شرایط تصدیق استققبول متافکار ب

افغانستان را برای عبدالرحمن خان حالی و رخصت فرمود. سردار 

آمده موافقت امیر را به  عبدالرحمن خان واپس در دکه نزد انگلیسها

ن شد و سردار الاع ۱۹۱۹بتاریخ سوم جون غ و متارکه الآنها اب

هان خود پس از هفده روز در دکه عبدالرحمن خان با پسر و همرا

صالحه وهاب واصل: "کتاب دست نويس عبدالحکیم خان پسر  ) «.بکابل برگشت

،  ٢٠۱4نوامبر ۱4ين، امین المکاتیب"، قسمت پنجم، منتشرٔە پورتال افغان جرمن آنال

  (۱8صفحه 

بعد از وزارت بود که هللا دار حبیب سربردارسردار عبدالرحمن، 

اى ملى در آمد و در همان شغل از جهان معارف به عضویت شور

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 بعد از سه سال از آن وظیفه استعفا داد. 

ر اغتشاش ش، اوبه کابل آمد و د ۱3۰8-۱3۰6دراواخر سال 
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وندارش در بوستانسراى کابل ازطرف  خانمانسوز سقاوى خانه و دار

پس از  به غارت رفت و خودش براى مدتى زندانى گردید. سقاویها

سقوط سقاوى سردار عبدالرحمن خان دوباره به فراه رفت و تا آخر 

و با آنکه نادرخان به او پیشنهاد کار و  عمر خود در فراه باقى ماند

 ن بکابل خود دارى کرد.آمدهم درکابل نمود، اما او از شغلى را 

 ۱3۱3مرحوم حبیبى فوت سردار عبدالرحمن خان را در )

( و مرحوم پاینده محمدزهیر عمر او را در هنگام فوت ۱۹34ش=

سال در فراه قید کرده اند. 64
 8۰

  

زهیر میگوید که سردار عبدالرحمن خان زبان انگلیسى و اردو را 

یدانست و در زبان فارسى شاعرى شیوابیان و نویسنده بدرجه اعلى م

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 : 

        د منزل ماــيک چند که زير خاک ش

 بینى که چه کوزه ها کنند از گل ما

       هر دلبرى رسد آن کوزه  چون برلب

 یرون شـود آرزو همه از دل ماــب

 ٭ ٭ ٭

       نچه زدهان تنگ خوبان رسته استـغ

 دلجوى جوانان رسته است رو ازقدــس

          بستان است رـنسرين که از و زينت ه

 ازعارض خوب ماهرويان رسته است

 ٭ ٭ ٭

 ست : این بند از مخمسیست که برغزل ولى طواف گفته ا
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      چون شداز نگهت گل صبح چمن عنبرخیز

 ريز لـرى گشت درختان گـوزنسیم سح

      بگريز! بلبالن بانگ برآورد که هى هى 

 شد لبريز  وار چمنــسر دي وج گل ازــم

 کرد  وفانـــیاريد که گل طــکشتى باده ب

سردار احمد رحمانى، پسر همین سردار عبدالرحمن خان بود که مدتى 

ى تحصیل به اتحاد شوروى رفت و نخستین کس بعداز استقالل برا

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 سوم در شهر 

ردار هاشم خان از ایده هاى چپى بدون شبهه س. باکو اشتراک ورزید

او و دیگر رفقاى همعقیده اش مثل عبدالرحمان خان لودین و فقیر 

.محمدخان پیلوت سفارت افغانى در مسکو مطلع بود
 8۱

احمد   . 

شمسى  ۱3۰8رحمانى از جوانان تندرو عصر امانى بود که در سال 

محکوم  به اتهام مخالفت با سیاست حکومت نادرشاه به زندان افتاد و

به اعدام شد ولى بگفته دکتر حسین بهروز او با گفتن این رباعى حکیم 

 عمرخیام به نادرشاه : 

 ؟وـــست بگــان کیــرده گناه درجهـک نا

 ؟وانکس که گنه نکرد چون زيست بگو

 ،ات دهىــافــد مکــو بــد کنم و تــمن ب

 یست بگو؟ـس فـرق میان من و تو چـپ

 

 ۱325و به حبس عمرى محکوم گردید وتا از اعدام نجات یافت 

شمسى یعنى تا پایان حکومت هاشم خان در زندان ماند. بدین حساب 
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شمسى در عهد  ۱325سال در زندان بسربرد. نامبرده در  ۱7مدت 

ائى یافت و بزودى در کابل حکومت شاه محمود خان از زندان ره

.درگذشت
 82

  

اعى خیام بنابر بقول رحمت رحمانى برادرزاده اش، همین رب 

روانش شاد و يادش . 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 

اینکار از رفتن به دانشگاه منع شد و مدت یک سال محکوم به بجرم 

را نوشت و « پرده نشینان سخنگو»خانه نشینى گردید. اوکتاب 

براى بار دوم در ۱378خورشیدى به نشر سپردو در  ۱328درسال 

پیشاورپاکستان به چاپ رسانید. ماگه رحمانى در لندن زندگى میکند. 

درست  مینماید وخط زیبا و انشاءاو زبان فارسى را بدرستى صحبت 

و بدون غلطى دارد ومن نمونه خط و نوشته او را نزد پسر عمویش 

رحمت رحمانى در سویدن دیده ام. منزل ماگه رحمانى همواره محل 

 محمودى بوده است.  تبادل نظر و جلسات گروه داکتر

 

خواهان اول و تا مرگ امیر  که از مشروطه شیرعلى خان بارکزايى

خان در زندان بسر برده بود در عهد امانى به وظیفه سرشته هللا  حبیب

دارى )مستوفى( درنیمروز مقرر گردید و در آنجا تا پایان عمر بسر 

برد و زمین خرید و روستاى شیرآباد را در نیمروز آباد کرد. پسران 

خان و محمد انورخان و هللاو حاجى مهرعلى خان و حاجى امان 

مه معروفتر حاجى مهرعلیخان بود. نامبرده عبدالعزیز بودند که از ه
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 ۱۰6 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

بحیث نخستین مدیر مدرسه در مرکز ولسوالى کنگ، برتبه لوامشر 

 .ملکى کار کرده است

موصوف در روابط اجتماعى خویش آدم روشنفکر و خوش برخورد 

و صاحب دسترخوان گسترده ئى بود و با حکومت سرو کارى نداشت 

بزرگ خود صوفى نورعلى  و امور زمیندارى وحکومت را به پسر

یکى ازپسران او داکتر عبدالعلى مهرزاد طبیب الیقى  .واگذاشته بود

هاى انگلیس کار میکند و برادران ه است که اکنون در یکى از شفاخان

هللا لف جهان پراکنده اند. حاجى امان دیگرش نیز در گوشه هاى مخت

ى نیز شیرزاد برادرحاجى مهرعلیخان وکیل دوره سیزدهم شوراى مل

 -شخص نامدار و جوانمرد وباذلى بود. متاسفانه در حکومت تره کى 

 )که سى سال از شوهرش خورددومش امین، ظاهراً به توطئه خانم 

از به کمک جمعه خان بارکزی وبارى  افتاده بود زندانبه تربود(، 

آورده شد و بخانمش از در صدرات ریاست اگسا  زندان رها و تا

خوش  ، رئیس ادارى وزارت اطالعات وکلتورجانب نوراحمدعزیزى

شیرزاد از وسط  خبرى داده شد)نگارنده شاهداین خبرخوش بود( اما

بدون انتظار وخانمش .گردید و هرگز روى خانه را ندید  راه مفقود

هرچه زودتر فاتحه اش را گرفت وپس از تصرف دارائی شوهر با 

نقشى  که ممکن است در از میان بردن شیرزاد یک خادیست

 م(. ۱۹8۰بزودى از کشور بدر رفت ) ازدواج کردوداشت،

 

 ،میرزا محمد مهدى خان چنداولى

« جوانان افغان »یکى دیگر از مشروطه خواهان پر شور و به گروه 

او عالوه بر زبان درى ، زبانهاى عربى و ترکى را هم  .منسوب بود

مدیر وى در دوره امانى برتبه غند مشرى، مدتى بحیث  .میدانست

لوژیستیک وزارت حربیه کار کرد و سپس بر اثر درایت و شایستگى 

هللا ورزیده و مقرب در بار شاه امان  و توانایى قلم خویش از کارمندان



 ۱۰7 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

هللا امانى، به مخالفت با رژیم حبیب  پس از سقوط رژیم .بشمار میرفت

)گرچه نادر .کله کانى و سپس به مخالفت با رژیم نادرشاه پرداخت

به عضویت مجلس سنا نیز منصوب کرده بود( اما چندى خان او را 

وى را، به اتهام قتل سه نفرکارمند سفارت انگلیس درکابل که  بعد

خان صورت هللا هان پر شور امان توسط محمدعظیم یکى از هواخوا

میرزا  .گرفته بود، دستگیر و همراه با چهار نفر دیگر اعدام نمود

محمد ولیخان  دکه وقتى دیدمحمد مهدى خان چنداولى همان مردى بو

: کهوکیل مقام سلطنت را قبل از خودش بدارمى آویزند، فریادکشید

.«تامرگ چنین مردى را بچشم خود نبینم! اول مرا بدار بزنید
 83

   

و محمد یونس مهدى زاده فرزندان فداکار و وطن محمد آصف آهنگ 

ى دوست همین مشروطه خواه است که با وجود اختناق و تحریم رسم

از تحصیل در مدارس کابل، بر اثر استعداد ذاتى وسعى و تالش و 

فرهنگى  -کوشش شخصى، خود را تا سطح شخصیت هاى سیاسى 

محمد یونس مهدى  .در جامعه روشنفکر افغانستان باال کشیدندمطرح 

از طرف  ۱357زاده ، متأسفانه در حادثه چنداول در سرطان 

ما برادر دیگرش محمدآصف ا .سرکوبگران رژیم تره کى نابود شد

آقاى آهنگ از  .آهنگ خوشبختانه از آن حادثه شوم جان سالم بدر برد

برهبرى میر غالم محمد غبار بود. « جمعیت وطن »اعضاى برجسته 

 در جنبش مشروطیت سوم سهم و نقش عمده بازى کرده است . 

 

 بشیراحمد ابوی:

 واز  انواده ابویاز خو بشیراحمدابوی از جوانان فعال مشروطیت دوم 

 در وزارت خارجه بود که وهمکارش شاگردان محمودطرزی جمله 

  .بحیث قونسل افغانی در کراچی وظیفه داشتش  ۱3۰۰درسال 
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 ۱۰8 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

  (۱۶۱)حبیبی، ص

 

)کسى که عریضه مشروطه خواهان اول را  غالم محمد مصور

به جالل آباد برد و به امیر پیش نمود ودوسال زندانى شد(  ۱۹۰۹در

حصیل به آلمان فرستاده شد و دربازگشت مدیر مکتب رسامى غرض ت

در سال .مقرر گردید و به پروفسور غالم محمد میمنه گى شهرت یافت

به وى « ستور»بنابر خدمات صادقانه اش نشان  ۱۹28

 .او استاد مسلم وبى رقیب هنر نقاشى در افغانستان بود.اعطاءگردید

ش در ۱252ه گى درسال پروفیسر غالم محمد پسر عبدالباقى میمن

پدرش به جرم هوادارى از سردار اسحاق  .شهر میمنه تولد یافته بود

خان درعهد امیر عبدالرحمن خان به کابل آورده شده و اعدام گردیده 

بود، امالکش ضبط و خانواده اش تحت نظارت در کابل بسرمى بردند 

غالم  .و باجیره ایکه از دولت دریافت میکرد، حیات بسر مى بردند

محمد میمنه گى نقاشى را از استاد محمد اعظم ابکم، نقاش دربار امیر 

عبدالرحمن خان و میر حسام الدین نقاش در زمره غالم بچه هاى 

خان در جمعیت سرى هللا دربار آموخت و سپس در عهدامیر حبیب ا

ملى شامل شد. پروفیسر غالم محمد به سبک غربى نقاشى میکرد و 

 .شمسى در گذشت ۱3۱4سالگى در 62به عمر 
84

   

م و غور بندى یکى دیگر از مشروطه خواهان دو شجاع الدوله خان

هللا قتل امیر حبیب  خان بود که بعد ازهللا وابسته به گروه شهزاده امان 

اهراً براى تبلیغ امارت خان، به فعالیت پرداخت و ظ

خان، در جالل آباد از مردم بیعت گرفت و باطناّ براى هللاسردارنصر

جلوس شهزاده امان صلى جوانان افغان بکابل آمد و در واقعه نقشه ا

و  .خان و از بین بردن مخالفین سیاسى اش نقش فعال بازى کردهللا 
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 ۱۰۹ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

، هللار سخت مشروطه خواهان و شاه امان چون یکى از مخالفان س

میرزا محمدحسین مستوفى الممالک بود، شکى نیست که مستوفى 

بهر حال شجاع  .مانى باشدالممالک از نخستین کشته شدگان رژیم ا

، بحیث وزیر امنیه )داخله( هللالدوله خان پس از جلوس شاه امان 

 2۰مقرر شدو سپس در راس هیئت تنظیمه به هرات مقرر گردید)

شمسى سفیر افغانستان  ۱3۰7تا  ۱3۰3ش( و از حوت ۱3۰۰جدى 

برلین مقیم شمسى از آنجا بر طرف و در  ۱3۰8در لندن بود و بعد از 

.ش وفات یافت ۱324هم در آنجا در سال گشت و
 85

   

از جوانان رادیکال و تندرو مشروطیت دوم یکى هم غالم محى الدین 

پغمان  ۱۹28آرتى بودکه مردى نقاد و نترسى بودو در لویه جرگه 

» انتقاد کرد وگفت:هللا اینده انتخابى کابل بر شاه امان بحیث نم

اد شما تا پاى محاکمه اعلحضرتا! مادامى که این وزراى مشهوربالفس

«.و دار برده نشده اند، هیچگونه اصالحى در مملکت ممکن نیست
 86

   

این جوان وطن پرست و داناو توانا، علناً با وزیران و کارمندان فاسد  

دولت مى آویخت و عنصر مخالف رشوه خواران و انگلیس مشربان 

درحدود بود. او بعد از سقوط دولت امانى مجبور به ترک وطن شد و 

ش در پیشاور مورد سوء قصد یک قاتل نامعلوم قرار گرفت و  ۱3۰۹

 جان داد. 

 

 ،  غالم نبى خان چرخى

چرخى پسران غالم نبی خان وغالم حیالنی خان ومحمدصدیق خان 

سپهساالر غالم حیدرخان چرخى از شخصیت هاى موثر و قابل ذکر 

ز از تفویض نیهللا و شاه امان  اند هدوم، بود  دیگر نهضت مشروطیت
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 ۱۱۰ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

غالم نبى  .مقامات وزارت و سفارت به پسران چرخى دریغ نورزید

خان چرخى از اشتراک کنندگان نبرد استقالل بود و مدتى وزیر 

در سال  .مختار افغانى در مسکوبود و بعداّ معاون وزیر خارجه شد

در هنگام شورش خوست او فرماندهى نیروهاى دولتى را  ۱۹24

او بواسطه  .بعد بحکومت پکتیا تعیین گردید. درلوگر به عهده داشت

نفوذ قومى و نام پدرش و براساس لیاقت شخصى درماموریتش در 

  .جنوبى موفق بود

به وزیر مختارى پاریس منصوب گردید و  ۱۹26غالم نبى خان در 

به حیث سفیر افغانستان در مسکو گماشته شد. ۱۹28در سال 
 

غالم 

بعد از سقوط کابل بدست بچه  نبى خان چرخى همان کسى است که

سقاو با نیرویهاى مختلط افغانى و شوروى زیر قوماندنى جنرال 

پریماکوف از شمال وارد افغانستان گردید و مزار شریف را از دست 

نیروهاى سقاوى گرفت و تا سمنگان پیشروى نمود، مگر وقتى 

ز خان از افغانستان خارج گردیده ، او هم دست اهللا خبرشد که امان ا

مبارزه برضد سقاویها گرفت وبا نیروهاى شوروى افغانستان راترک 

گفت 
87

و به ترکیه رفت. در ترکیه بعد از مالقات با محمود طرزى  .

وسیدقاسم خان و دیگر مشروطه خواهان با قیمانده درخارج، براى 

پس از ورود بکابل غالم نبى  .ادامه مبارزه در داخل وارد کشور شد

دى دولت نادرشاه قرار داشت و اشخاصى از خان زیر مراقبت ج

خان هللاهمکاران دوره امانى مانند محمد صفر خان نورستانى و عبدا

نایب ساالر)ماهیار( بحیث رفقاى جانى جانى دقیقه اى او را تنها نمى 

 گذاشتند. 

از این ببعد داستان غم انگیز اعدام غالم نبى خان را مرحوم غبار 

 ۱3۱۱ه در یکى از روزهاى ماه عقرب باالخر»چنین تصویر میکند: 
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 ۱۱۱ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

عقرب( هنگام نماز دیگر سریاور حربى شاه )جنرال  ۱6ش )

سیدشریف خان کنرى( با موتر مخصوص سلطنتى پشت دروازه غالم 

نبى خان چرخى )واقع در عقب شاه دوشمشیره در محل دارالمعلمین 

اعلیحضرت بشما » عالى کابل( رسید وفرمایش شاه را ابالغ کردکه:

سالم میرسانند میفرمایندکه امروز هوا خوب است اگر میل داشته 

 باشید من منتظرم بیائید که یکجا به هواخورى برویم و اگر میل نداشته 

«باشید خیر.
 88

   

غالم نبى خان با برادرخود غالم جیالنى خان)سابق جنرال و سفیر( و 

زار بنى اعمام خود : جانبازخان نایب ساالر) آنکه درجنگ شاه م

لوگر بمقابل بچه سقاو از حیات محمد نادر خان دفاع کرده بود( و 

شاه  .جنرال شیر محمدخان بجانب قصر دلگشا حرکت کرد

قبال ّترتیبات گرفته بود. برون قصر دلگشا یکقطعه عسکرگارد صف 

 کشیده وشاه در سالون دلگشامنتظر نشسته بود. 

گفته شد که شاه اینک همینکه غالم نبى خان از موتر فرود آمدبه او 

فرود مى آید. غالم نبى خان و همراهانش پیشروى صف گاردمنتظر 

بایستادند. موتر شاه نزدیک زینه آورده شدو در همین لحظه شاه 

بین غالم نبى خان و شاه موتر حایل  .ظاهرشدو از زینه فرود آمد

 گردید. شاه در پهلوى موتر بایستاد و غالم نبى خان و همراهانش رسم

تعظیم بجا آوردند. شاه بدون آنکه جواب سالم بدهد روى بجانب غالم 

خوب غالم نبى خان! افغانستان بشما چه بد :» نبى خان کرده و گفت 

افغانستان مى شناسد » مرد جواب داد:« کرده که شما خیانت میکنید؟

نادرشاه بعد از استماع جواب غالم نبى خان به .... « که خاین کیست ؟

افظ امرنمودکه بزنید ! سپاهیان گارد پیش آمده این مرد رابر گارد مح

روى خاک انداختند، در حالى که برادر و بنى اعمام او در زیر سایه 
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 ۱۱2 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

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 

تفنگ دشمن صداى نالش او از دهن برنیاید. تا درزیر ضربات 

گاردشاهى با قنداق تفنگ شروع بزدن کردند، نادرشاه ایستاده بودو 

ناگهان فریاد کرد که بزنید تا بمیرد.  .تماشا میکرد، اما میلرزید

سیدشریف خان یاورپیش شد وبه سپاهیان امرکردکه با میله هاى تفنگ 

تفنگ عموداّ برپشت و پهلوى مرد بزنید! اینست که میله هاى فوالدین 

این قصابى هژده . فرو رفت و اسخوانى سالم در بدن او باقى نماند

دقیقه تمام دوام نمود. شاه امر کرد که مرده غالم نبى خان را نزد 

نادرشاه خود به موتر سوارشد وراه تفرج  .خانواده اش منتقل سازند

راى او داخل مرده غالم نبى خان را بس.بگرامى در پیش گرفت 

کردند، غریو از مرد وزن برخاست و محله اندرابى در خاموشى 

در حالى که خانه غالم نبى خان از طرف . مرگبارى فرورفت

سپاهیان احاطه شده و حرم اوجزء محبوسات دولتى بشمار میرفت . 

غالم جیالنى خان و جانبازخان و شیر محمدخان داخل زندان ارگ 

« ....شده بودند
8۹

  

 

شدت عمل حکومت سبب گردید تا سردار محمدعزیزبرادر نادر  این

شاه را در برلین ترور کنند و یکسال بعداز کشته شدن غالم نبى خان 

ش( جوانى بنام ۱3۱2)سنبله  ۱۹33سپتامبر سال  7چرخى، در

محمدعظیم داخل سفارت انگلیس درکابل گردید و سه نفر کارمند آن 

عدام برخى از ین حادثه نادرشاه به اسفارت را بقتل رسانید. بعد از ا

خان پرداخت و منجمله جنرال غالم جیالنى هللا هواداران شاه امان 

خان چرخى و جنرال شیرمحمدخان چرخى با پسران نوجوان غالم 

                                                 
  ۱۱8- ۱۱7، صص ٢غبار ج  -8۹
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جیالنى) غالم ربانى و غالم مصطفى( و عبداللطیف خان پسر 

ر جانباز خان نایب ساال .عبدالعزیز خان چرخى بدار آویخته شدند

 .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 خان 

نومبر  8، درست در روز سالگرد مرگ غالم نبى خان ،در تاریخ 

رفت تا براى طالبى که  دلگشا درکابل نادرشاه به صحن قصر ۱۹33

شهادتنامه هاى شان را دریافت میکردند، انعام بدهد، هنگامى که شاه 

از برابر شاگردان میگذشت ، عبدالخالق پسر مستخدم غالم نبى خان 

با تفنگچه اى که به منظور ترورشاه باخود گرفته بود برروى شاه سه 

هرچند .ه نبودمرمى آتش کرد و چند لحظه بعد نادرشاه دیگر زند

عبدالخالق بعد ها با شکنجه اعدام گردید، اما انتقام ولى نعمت خود را 

ساله اش محمدظاهر، شاه  ۱۹از شاه گرفت و بجاى نادرشاه پسر 

  .افغانستان اعالن شد

آخرین  غالم صديق خان چرخىبرادر دیگرغالم نبى خان چرخى، 

د از تبعید وزیرخارجه عهد امانى و داماد محمودطرزى بودکه بع

ره بعد از ختم جنگ جهانى دوم از مدتها در آلمان بسر برد و باالخ

نواز خان وزیر مختارافغانى هللا
۹٠

تذکره تابیعت افغانى گرفت و ،  

 بکابل آمد و بدون آنکه کارى کرده باشد از دنیا درگذشت. 

 ،سردار عبدالحسین عزيز

حساب مى یکى از مشروطه خواهان آگاه و بادرایت عهد امانى به  

سردار عبدالحسن عزیز از خاندان سردار سلطان احمدخان  .آید

پدرش سردار عبدالعزیز  .سرکار، داماد امیر دوست محمد خان بود

نخستین سفیر افغانستان بدربار تهران بود و خودش در تهران متولد 

                                                 
  ۱٢3، ص ٢غبار ، ج  -۹٠
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شده و در آنجا درس خوانده و شخص با سواد و مدبرى بار آمده بود. 

داوى و رفقاى میر سید قاسم خان بود. و در جنبش  او از همکاران

مشروطیت اول و دوم شامل و همواره سر حلقه مشروطه خواهان 

، سردار عبدالعزیز پسر سردار بود. پدر سردار عبدالحسین خان عزیز

جان در هللا دارسلطان احمدخان بود. سردار عبدجان بن سرهللا عبد

بعد از س ها رزمید و جنگ میوند در رکاب سردار ایوب خان با انگلی

شکست انگلیسها در جنگ دیگری از طرف هواداران امیرعبدالرحمن 

 درگرشک کشته شد.۱88۰خان در اگست 
۹۱

  

 

پسر سردار عبدالحسین عزیز،نیز از شخصیت هاى  عبدالحى عزيز

او شخص تحصیل یافته و با دانش و از جمله  .سیاسى این خانواده بود

سوم بود و در جمعیت وطن با غبار آزادى طلبان پرشور مشروطیت 

در مظاهرات سال  .و همرزمانش در یک حلقه سیاسى فعالیت میکرد

شمسى با غبار و محمودى و داکتر فاروق اعتمادى و عده  ۱33۱

دیگر زندانى گردید. و یک سال بعداز زندان رها شد و چندى بعد 

 ۱۹57در  .بحیث مشاور در وزارت معادن و صنایع مقرر گردید

نگامى که سردار محمد داود صدراعظم افغانستان به پاکستان رسماً ه

پس ازآن در  .سفر نمود، وى در این سفر صدراعظم را همراهى کرد

پست هاى ریاست هوائى ملکى و معینت وزارت پالن و درسال 

بنابر عارضه قلبى  ۱۹64م وزیر پالن مقررگردید و درسال  ۱۹63

.سالگى پدرود حیات گفت 4۹به عمر
 ۹2

   
 

 داماد  )برادرمهترسید عبدهللا سابق مدیرعمومی سیاسی(سیدقاسم خان

 طرزى، از اعضاى مهم مشروطیت دوم بود و در وزارت  محمود

                                                 
  ۱۹5ف فکرت، چاپ مشهد ، ص مهدى فرخ، کرسى نشینان کابل، محمد آص -۹۱

  ۱6۹، ص ٢ج  .سید مسعود پوهنیار، ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد -۹٢
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خارجه در زیر دست محمود طرزى کار میکرد و مدتى مستشار 

سفارت افغانى در مسکو بود و بعد جنرال قونسل افغانستان در بمبئى 

 .بودهللا راهان شاه امان سفر اروپا از هم و در
۹3

. 

دقاسم خان بقول پوهاندداکتر سید خلیل هللا هاشمیان از سادات یاین س

پدر سید مسعود پوهنیار  میر سید قاسم خانکنربود و  غیر از 

م قتل اتهابه  که وبرادرمیرهاشم خان وزیر مالیه عهد امانی است

ار برده زندانى و محکوم بمرگ و تاپاى د توسط عبدالخالق نادرخان

شد، اما بر اثر وساطت سردار فیض محمد زکریا وزیر خارجه از 

 اعدام نجات یافت وبه حبس دوام سالهاى زیادى درزندان باقى ماند. 

 

در مشروطیت اول و دوم برخى از شاعران پرشور به جنبش 

مشروطیت دلبستگى داشتند و اشعارى آبدارى بر ضد استبداد فیودالى 

در عین حال بیانگر عشق و محبت شان به استقالل نظام سروده اند که 

 کشوراست .

 جوان میگفت :  انمشروطه خواه ازغبار 

 همت عالى من میل به پستى نکند

 رديدم و برطرف ثريا رفتمــگرد گ

 

 در شعریکه مرحوم غبار ازجلوه نقل کرده چنین آمده است : 

 تاکى از جور و ستم شکوه وفرياد کنیم

 زدن ريشه بیداد کنیمم برهم ــفکر بره

 :  بهار خراسانىکه الهامى است از این شعر 

 تاکى از جور وستم ناله وفرياد کنید

 م زدن خانه صیاد کنیدـــرهـــفکر ب

                                                 
  ۱4۹حبیبى ، همان اثر، ص  -۹3
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 سرور جویا،

وشخص مورد اعتماد شاه  مشروطیت دومرهروان نیز از جمله  

هللا خان کتابت  دربار اماندرمدتى  به همین سبببود و امان هللا

د.سرورجویا مردی صاحب اراده وشخصیت استوار وعدالت خواه کر

وضد استبداد بود و در راه تحقق عدالت ومحو ظلم وفساد مبارزه 

 کرد وجانش را برسر عدالتخواهی وضدیت با استبداد از دست داد. 

 ومبارز وطن و یمل یها تیشادروان محمدآصف آهنگ، از شخص 

من  یبرا یبار بود و نوط تیمشروطه خواهان سوم وعضوجمع از

 بیخود نا ینزد ماما یلی: خلگفتیوم کردیم تیحکا یلیخلاستاد از 

از  یکی ایخان  در هرات رفته بود واتفاقاً سرور جو میلرحساالرعبدا

هواداران پرشور امان هللا خان در روزنامه اتفاق اسالم هرات کار 

 زندیم به ادارهً روزنامه اتفاق اسالم یسر یروز یلی. خلکردیم

که از مشروطه  شناختیو چون او را م ندیب یرا م ایوسرورجو

خواهان  وهوادار امان هللا خان است ، فوراً تفنگچه خود را از کمر 

براثر اصابت گلوله  نقش  ای. جودهدیرا هدف قرار م ایو جو کشدیم

اتفاق اسالم را  ۀاو مرده است ادار نکهیبه گمان ا یلیوخل شودیم نیزم

شده بود. دوستان او را از  ینمرده  و زخم ای، اما جو دیوگیترک م

پردازند و سرانجام  یم رانیاو در ا یو به مداوا کنندیصحنه خارج م

 شاوریواز پ شاوریبه پ رانیواز ا کندیم دایاز آن مهلکه نجات پ ایجو

زمان مردم کابل از چنگال  نیو خوشبختانه که تا ا دیآ یبه کابل م

 هیخاطره سوء قصد عل ایبودند. جو افتهینجات  یحکومت دزدان سقو

مشروطه  یارا به دوستان خود واز جمله اعض یلیخل یخود از سو

 همرزمانشان گریمرحوم غبار وآصف آهنگ ود یعنیخواهان سوم 

 کرده بود.  انیب
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بود ودولت هرقدر  یزندانسال  ۱3مدت  ۱3۴2تا سال ۱33۰از ایجو

 «گردمینم گرید استیگرد س»لهجم کیبراو فشار آورد تا از او 

سال حبس در  ۱۰سرانجام پس از وآزادش کند، اوقبول نکرد. ردیبگ

در زندان دهمزنگ  یماریتحمل رنج وب سال 3و یزندان قلعه موت

  باد! یگرام ادشيدادند.  میدرگذشت و جنازه اش را به خانه اش تسل

انتظارمیرفت که مرحوم غبارصفحاتی ویا چند سطری دربارۀ 

د تا اطالعات نسل های ه باشرورجویا درجلد دوم تاریخ خود نگاشتس

در در بارۀ پیشروان نهضت مشروطیت کامل ترمیشد. ،بعدی 

، هیچ شخصیت اجتماعی، فرهنگی جلد دوم تاریخ غبارسراسر 

وسیاسی دیگرکشور، مثل خود آقای غبار نمي درخشد و شخص 

سر اقتدار است. از  غبار، یکه تاز دایمی میدان مبارزه با رژیم بر

این است که از سایر مبارزان وزندانیان سیاسی، جز نامی، هیچگونه 

ده است. به سخن دیگر غبار، در عین حالی کرتوصیف وتعریفی ن

که ناگزیر است از سایر زندانیان سیاسی نام ببرد، اما تعریف 

که یکجا با او بزندان رفته بودند وحتی برخی  یدرخور شأن از آنها

مرحوم  از رهائی خودش از زندان، در زندان مانده بودند )مثل: بعد

سرور جویا، مرحوم براتعلی تاج ومرحوم فتح محمد میرزاد( بدست 

 دهد.نمی

 آیا درمیان اعضای جمعیت وطن وسایر مشروطه خواهان و  

عناصر سیاسی، کسی نبوده که نقشی همطراز غبار در تشکل و 

کشور بازی کرده باشد؟ من معتقدم بسیج نیروهای ملی وآزادی طلب 

که چنین شخصیت های جان باخته درآن جمعیت و سایر جمعیت های 

سیاسی کشور وجود داشته و هر یکی از آن ها به این می ارزیده تا 

مرحوم غبار از کارنامه ها وجان بازی های آنها بطور شایسته یاد 
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آنها صورت آوری کند. مگرمتأسفانه که چنین یاد آوری شایسته از 

 نگرفته است. 

مقاومت وجان سختی ایکه مرحوم سرورجویا ویاران 

همزنجیرش پس ازرهائی مرحوم غبار اززندان، از خود دربرابر 

عمال امنیتی زندان نشان داده اند واخیراً سرگذشت پرشهامت 

سرورجویا به قلم خودش به همت یکی ازارادتمندان آن مرحوم در 

به ( 2000)سال و کانادا بطورمسلسل نشریه زرنگار چاپ تورنت

نشررسیده، گواه صادقی براین است که اودر مبارزه برضد استبداد 

اگر از مرحوم غبار چندین گام بجلو نبوده باشد، به هیچوجه از ایشان 

 عقب ترهم نبوده است .

 سرور جویا گفته بود: 

 اشک  بربسترم ای شمع  بیفشان وبسوز

 دوام  من  و  تومنتها  تادم   صبح است   

اما ازچنین مردی مصمم وجان سختی که تادم مرگ هم حاضر 
نشد با نوشتن یک پرزه خط ندامت ازسیاست، خودرا از زندان نجات 
دهد تذکر درخوری درکتابش نکرده است. واین امر نشاندهنده حس 
خود برتربینی وخود برترخواهی مرحوم غبار دربرابر همرزمانش 

 است.
 

 :شیون کابلی

۹4«شیون کابلى»سردار رحیم ضیائى متخلص به 
فرزند  .

سردار محمدعمرخان ابن امیر عبدالرحمن خان بود . او یکى از 

مشروطه خواهان پرشور عصر امانى بود که پس از سقوط دولت 

                                                 
این نوشته برمبنای  کتاب خاطرات وسوانح سردار رحیم شیون کابلی،گرد آورده  وتدوین  -۹4

  آقای ولی احمدنوری تهیه شده است.
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امانى به تاشکند رفت و با غالم نبى خان چرخى به مزار شریف 

 منگان وبقولبرگشت و نیروهاى محلى را بر ضد  سقاویان تا س

 
 از تبعید وزندان سالگی قبل 28شیون در

فیض محمد کاتب  تا غوربند رهبری کرد، اما با اطالع از بیرون 

رفتن شاه امان هللا، از راه طی کرده برگشت و مجدداً به تاشکند 

رفت و در عهدنادرشاه دوباره بوطن برگشت . اما از آنجایى که 

را در نابودى مشروطه خواهان  زبانى تند داشت و عملکرد نادرشاه

انتقاد میکرد، نادرشاه قصد گرفتارى او را نمود، مگر با آگاهى از 

قضیه بکمک یکى از دوستانش از چنگ نادر فرارکرد و از کابل به 

امام صاحب رفت و ازآنجا از رودخانه آمو گذشت و پا بخاک شورى 

ولى پس گذاشت ، و توسط سربازان روسى دستگیر و بزندان افتاد 

 ازچندى آزاد شد. 

شیون چند سالى در تاشکند اقامت وبا یک خانم روسى 

ازدواج نمود که از این خانم صاحب یک دختر و یک پسر شد . تا 

این وقت او زبان روسى را بدرستى یاد گرفته بود و زندگانى نسبتاً 

آرامى داشت، مگر این آرامى دیر نپائید و درآستانه جنگ دوم 

، شیون دوباره زندانى گردید . اینبار به امر 19۳۷ل جهانى درسا
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ستالین تمام اتباع خارجى مقیم اتحاد شوروى از سراسر آن کشور 

جمع آورى وبه اردوگاه کار اجبارى به سابیریا تبعید شدند. در این 

نوبت شیون کابلى با دو نفر تبعه افغانى مدت هشت سال را درهواى 

ر( در حالى که به هردو نفر زندانى درجه زیر صف 52بسیار سرد)تا 

ساعت نیم قرص نان  24فقط یک پتوى بدون توشک ودر هر 

خشک جیره داده میشد ، با مشقت بارترین کارها سپرى کرد. دونفر 

تبعه افغانى خیلى زود از سردى وکار طاقت فرسا مقاومت شان را 

 از دست دادند و در زندان بیمار و بعد جان دادند. 

یک  1942اد امریکا با شوروى در جنگ ،درسال پس از اتح

کشتى امریکایى با تیم طبى به بنادر شمالى سایبریا لنگر مى 

اندازدو دراثر تقاضاى استالین هئیت طبى امریکایى به تداوى 

مریضان کمپ هاى سایبریامى پردازد. درجمله مریضانى که توان 

یون کابلى بود کار کردن نداشتند و در کمپ مانده بودند، یکى هم ش

کتر از شیون مى اکه دیگردرحال بدى قرار داشت .حین معاینه، د

پرسد به چه ضرورت دارد؟ شیون میگوید به سگرت و پیاز، فرداى 

آن روز داکترامریکایى براى شیون پیاز و چند قطى سیگار مى آورد 

من افغان »و شیون به زبان انگلیسى به داکتر امریکایى میگوید: 

هللا این را گفته و کاغذ باطله ایکه در آن نام نجیب ا، «هستم !

توروایانا و سید قاسم رشتیا نوشته شده بود، دور از چشم پاسبان 

 در جیب داکتر میگذارد. 

شرایط بسیار غیرانسانی زندانهای سایبریا ، گرسنگی 

درجه ( سانتی گراد ، درد بی  52وسردی توان فرسای )منفی

ن ، بیماری و بیداروئی عواملی سرنوشتی وهمواره گرسنه بود

بودند که باالخره  تن و روان انسانهای بدبخت اسیر را خورد 

وخمیرمیکرد و شیون ، این شاهزادهً خوش ریخت وخوش سیما و 

در ناز ونعمت بزرگ شده را بسختی رنج میداد واز زندگی بیزار و 



 ۱2۱ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

مایوس میساخت. وگاهی آرزومیکرد : شمع زندگی اش بخموشی 

تااز آن همه رنج وفرسودگی تن وروان آسوده گردد.باری گراید 

 میگفت:

 اگـر حیات چنین است، به که درگذرم         

 بــرم بگـــور ازین زندگی تلخ  پــناه

 هجـوم یأس بجائی رساند ضعف مــرا        

 که نیست حوصله برادای شیون و آه

 یا

 حرفی است گره بدل که گفتن نتوان            

 یست به سینه کان نهفتن نتواندرد

 بیچا ره گی ام رسید بــین تا به کجا          

 بـیـــزارم از این حیات ومردن نتوان

شیون حیران و پریشان بود از اینکه او نه انگلیس بود و نه 

روس و نه فرانس  ونی جرمن ، ولی بگناه خارجی تبار بودن او را 

ایط طاقت شکن وتوان سوز به زندان انداخته بودند که براثر شر

سالگی نه  اعصاب برایش  ۳6زندانهای استالینی در سایبریا درسن 

 مانده بود ونه ریه ، ونه دندان؟! اومطلب را چنین بیان میکند:

 من نه انگلیس بودم ونی روس

 مـولـدم نه فـرانس و آلــمان بود

 اینجا  من سی وشش سال عـمر

 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
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 نه ریــه، نه عصب، نه دندان بود

شیون از خدا خواسته بود تا آنانیکه او را مجبور به ترک 

 درمانده کند:وطن کرده اند، مثل او دربدر و

 گـرفتارش باین رنج  ومحن کن        خدایا ظالــمان را مثل من کن

 چومن درمانده و دورازوطن کن       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 

ش زهر گژدم غربت را می چشد ومدت سی سال نیز در پایان سلطنت

 را در ایتالیا بادرد هجران از وطن بسر می آورد. 

یک سال بعد از آنکه شیون درکهنه کاغذی نام خود را به 

" من افغان هستمطبیب امریکایی داده ونوشته بود که "

شارژدافیرسفارت امریکا درکابل، دریک دعوت  194۳درسال

توروایانا، هللا )شوهرخواهرشیون( و نجیب رسمى با آقایان رشتیا 

آشنا میشود وهر دو را بکنارى میکشد و موضوع مریضى و 

را با آنها در میان میگذارد. براثر « شیون افغان»وضعیت ناگوار 

توروایانا و سیدقاسم رشتیا از طریق سردار هللا تالش هاى نجیب 

سلطان احمدشیرزوى سفیر افغانستان در مسکو و تقاضاى شخصى 

سفیر از استالین، هنگام ختم وظیفه اش درمسکو، شیون افغان به 

بحالت نیم جان از  1944حرمت وتقدس نام افغانستان،در سال 

زندان سایبریا آزاد میگردد. شیون که بعد از این بنام شیون کابلی 

 شهرت می یابد، نمیداند کجا برود، مگربرفحواى این کالم که :

با »شهزاده شیون،  ،«بوستان استزقفس مرغ به هرجا که رود »

لباسهای پاره پاره، بوتهای فرسوده و یک باالپوش خزانی انگلیسی 

به سراغ «  که از چرک وفرسودگی رنگ آن قابل تشخیص نبود

خانواده اش در تاشکند میرود ولى سالها قبل خانواده او ازهم 

پاشیده بود و آشیانه اش ویران شده بود. زن روسى اش شوهر 
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رگرفته بود، پسرش مرده بود ودخترش در شهر دیگرى درس دیگ

 میخواند. 

شیون با تحمل رنجهاى بیکران و مرارت هاى استخوان سوز 

ازتاشکند به مسکو میرود وبه هردرى سرمیزند تاکارى پیدا کند، 

سرانجام در رادیو مسکو در بخش فارسى با معاش بخور نمیرى 

ً فاق د هویت بود ، هرازچند گاهى استخدام میگردد. ولى چون رسما

مورد آزار واذیت پولیس قرار میگرفت ، درحالى که عرایض متعدد 

برای گرفتن پاسپورت افغانى به سفارت افغانستان در مسکو تقدیم 

کرد، مگر موفق به گرفتن پاسپورت افغانی نگردید.] اوتوسط 

دوستان خود و از جمله شاعر درباراستاد خلیلی پیغام های مکرر 

ه ظاهرشاه فرستاد، اما ظاهرشاه تا آخیر سلطنت خود از دادن ب

سال  ۵۷پاسپورت به شیون دریغ ورزید.[ شیون در مدت 

سرگردانى در اتحاد شوروى با وجود اذیت وآزار پولیس آن کشور، 

هرگز تابعیت روسیه شوروی را قبول نکرد و پاسپورت روسی 

فبروری  15طن )در نگرفت.تاباالخره  با حسرت تمام بنام و یاد و

سال دوری کشور وفات نمود و در شهر  5۷( پس از  198۶

 .تبلیسی گرجستان در قبرستان مسلمین آنجا دفن شد

متاسفانه شیون  پس از سرنگونی سلطنت و حتی در عهد  

سال عمر داشت، نیزاجازه  ۷6رژیم کودتای ثوری که هنوز زنده  و 

انش را به دیدار وطن نیافت تا به وطن مألوفش سری بزند وچشم

ووطندارانش روشن کند .او در آرزوی دیدار وطن از کشورش واز 

 بخت خود امداد جسته وگفته بود:

 به جان آمد دلم ای مملکت،ای بخـت امـــدادی        

 کــــه تـــا آزاد از دل بـــرکـشم آهــنـگ آزادی  

 اگر چشمم فـــتد برروی شیرین  وطـن روزی      

 ود را فــدای کوهسارش همچـو فرهادیکنم خ
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متاسفانه این انسان رنجدیده و زندان کشیده وعاشق میهن 

سال بدرد دوری از آن  وپنج آرمان دیدار وطن را که بیش از پنجاه

سوخته بود باخود بگور برد و در دیار غربت چشم از جهان پوشید. 

فبروری  15سردار رحیم بتاریخ  » بنابر نوشتۀ داکتر صاحب کاظم:

در مسکو درگذشت و بنا بر وصیت خودش اورا در حضیرۀ  198۷

مسلمانان در تبلیسی دفن کردند. آخرین آرزویش این بود که در زیر 

 1902صخره یی در کوهستان وطن بخاک سپرده شود. ]تولدش در

بوده است.[ سردار رحیم خان پدر میرمن پروین  هنرمند پیش 

ست بود. او شعر میگفت، آواز می کسوت میهن ما و مردی وطن پر

خواند، انواع آالت موسیقی به خصوص رباب را به نیکوئی می 

نواخت. برعالوۀ زبانهای ملی دری وپشتو، به زبانهای انگلیسی، 

هندی، ترکی، عربی و روسی وارد بود و با رجال و شخصیت های 

 « ارتباط داشت.« ادبی و فرهنگی کشور.

این اندرز نغز و پرمغز شمس  به تأسى از« 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 

  ۹5 «سخن بدان کس برسدکه من خواسته باشم.

داکتر کاظم،در تبصره برکتاب خاطرات سیاسی و تاریخی 

مهمی  ون کابلی( به نکات بسیارسردار محمد رحیم ضیائی )شی

می  ۳0 هاشاره کرده از نامه نادرخان به برادرش شاه ولی مورخ

در شمارۀ « غږدجمهوریت »ق(که مجلۀ 1۳۳۷شعبان  26)1919

آنرا ،یاد میکند که رحیم ضیائی شده  پچا 1952اکست  22مورخ 

پیروزی نادرخان از  »:ونوشته است   هدراقتباس کدرخاطرات خود 

                                                 
 ۷8سوم،شمس تبریز، خط  -۹6
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یاری و مساعدت انگلیس ها )منظور تعاون مالی و روانی برکت 

" وسپس از قول است( و برپایۀ پالن قبالً طرح شده، بدست آمد

متوند ادامه میدهد: "اگر خوانندگان ما بدین سخن باور ندارند، در 

را بخوانند و متن نامه را به شرح آتی می  آن صورت نامۀ نادرخان

 قسمتی از متن نامه[ :[آورد" 

"من به موفقیت کامل دست یافته ام و شمایان با آرامش 

خاطر کار خود را بکنید. طبق اطالعات که در دست است،عساکر 

انگلیس به جنگ نمی پردازند و داوطلبانه از مواضع خود عقب 

نشینی مینمایند. وقت را از دست ندهید، از موقع استفاده کنید و 

ه مقاومتی علیه شما بسوی وانه به پیشروی بپردازید، هیچگون

نخواهد بود، به من اطمینان قطعی داده شده است. به هوشیاری و 

زیرکی شما باور دارم. هیچکس نباید از موضوع اطالع یابد و 

 «کامیاب میشویم.جا بفهمد که شما بر آنجا و من درین
] متن مکمل این نامه در مقالۀ از این قلم تحت عنوان "نقش انگلیس ها در 

سقوط رژیم سقوی و پایه گذاری سلطنت محمد نادر شاه شهید"، قسمت عروج و 

، منتشرۀ افغان جرمن آنالین درج گردیده  2016جنوری  10،مورخ  4سوم، صفحه 

 است .کاظم [

 101رحیم 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( :» را بیان میکند و می نویسدمهمی 

در 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  ړباید داکترکاک کند که قبل از همهدیگری جلب توجه می

که شورش مالی لنگ ، قیام مردمی نبود،بلکه توطئۀ  وبداند

انگلیس برضد شاه امان هللا و رژیم تحول طلب مشروطیت بود. 

کتاب خاطرات شیون کابلی،  90و  89داکتر کاظم بحوالۀ صفحات 
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علت برکناری سپهساالر نادرخان را از کار و اعزام او به سفارت 

 سه چنین بدست میدهد:فران

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 

عبدالرشید ونیز یکی ازاقوام نادر خان مال، برادرش [لنگ  کاظم

الکریم نواسه شیرعلی خان فرزند مدعی تخت و تاج یعنی عبد

افغانستان 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 

تعیین سرنوشت نادرخان، امیر امان هللا را ایجاد کنند. در زمینه 

امان هللا نارضایتی سفارت شوروی را مبنی بر ارتباط نادر خان با 

امان هللا خان نادر خان را به کابل  بسماچی ها نیز در نظر گرفت.

احضارنمود ]از قطغن و بدخشان  کاظم[ و برای این که وی را دور 

کاظم[   ساخته باشد، درعوض محمود طرزی که ]از سفارت فرانسه

 ۹6«.به افغانستان آمده بود، در فرانسه سفیر ساخت

شیون ، مردى آزاده طبع ، عدالت خواه و وطن پرستى بود 

واز فقر مردم خود رنح مى برد و از حاکمیت استبدادى خاندان 

نادرشاه نفرت داشت و این نفرت خود را در اشعار بسیارى ابراز 

 نموده است.

اد حمله کند، وخاینان را وقتى میخواست براستبد شیون 

 نماید، باتیغ قلم بر او یورش مى برد، و با شمشیر شعر  افشاء

 تصفیه اش میکرد. در قطعه زیر میگوید:

                                                 
تبصره برکتاب خاطرات سیاسی و تاریخی سردار محمد رحیم ضیائی )شیون  داکترکاظم، -۹5

 ، افغان جرمن آنالین، آرشیف مقاالت داکترکاظمکابلی(
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 ما نه آنیم که یـــاد گل وسنبـل بکـنیم

 یا که تعریف خوش آهنگى بلبــل بکنیم

 ما نه آنیم که ازخانـه سلـطان ســرمـا            

 یزند تحمـــل بکنیــمهـرنجـاست که بـر

 همـه آتــش زده نغــمه مــوسیــقـاریم           

 می بسوزیم وزخاکستر خود گــل بکنیم

 گرخــدا یار و مـددگــار شود آخــرکـار          

 پــاک از مـزبلـه هـا گلشن کـابل بکنیم 

 چـته زنیم             خاینان را به سنن نعش سر  

 ک وسرپل بکنیمگل فشان منــدوى وچو

 

 شیون دریاد وطن میسوزد وفریاد میکشد:

 بردم بلب زبانم سوخت وطن چو نام تو

 بــریزم اشک کزآتش تمام جانم سوخت

 زد که شمع بروید زخاک تربت منـس

 که آتش عشق وطن روانم سوخت چـرا

 به بـزم سوختن ای شمع! نیستی تنها

 ببین مــراکه فراق وطن چسانم سوخت

 

دیگری درانتظار فریاد دادخواهانه ونعره ًمستانه  و درقطعه ً

گرفته ازگلشن  مردم خوداست تا بوم نامیمون را که جای بلبالن را

شیون این مطلب را طعنه آمیز وچه حسرت بار   میهن بدور اندازند.

 بیان میکند:

 در تمام باخـــتر یک نـعــرهً مستانه نیست

 نیست بـوم شـد جاگـیر گلشن بهـر بلبل النه

 بسکه ظــالم طینتی در دستگاه دولـت است
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 هیچکس رارحم ویاری برخود وبیگانه نیست

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          

 ـرعى حیـف به مداحى آدم نکنممصـ

 

شیون عاشق آزادی واستقالل کشور است و در ترانه ای از 

 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

 لجــوان و پیر وزن  وکودک وطن خوشحا

 م حـاصل آزادیـون خــویش نمــودیــبه خ

 وعیش وطرب بماست حاللخوشی وعشرت 

 زنــده بــاد افغانزدل کشیــم صـــداهـــای 

 بــروی گـنبـد نیلی اسـت  تــا خــرام هــالل

 بسرزمــین دلــیران چــه پــا دراز کـــنی

 کــه مـوش  را نبـود در حـریم شــیر مجال

 را حســـود صاف نما دماغ فـــاسد خود

 فسانه ایست محال افغانکــه محـو گشتن 

 ز مشت جـنگی افغان بیـاد خواهی داشت

 پـــی سالمـــت دنـدان خـویــش دار خـیال

 کسی که فکــر خیانـت  به ملـک مـا دارد

 زچــشم کــور  و زپا شـل  شود زبانش الل
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 طرب بکار نما کین زمان"شیون" نیســت

 شادی که نیک هست این فال پیاله گیر به

یاد این شاعر گرانمایه ورنج  دیدۀ  وطندوست را گرامی و 

 روحش را شاد میخواهم.  

 

 سیدحسن فرقه مشر )شیون(:

اچا یکی دیگراز رجال بانفوذ مشروطیت بود. ولد سید حسین پ

ش در چهار باغ لغمان در خانوادۀ سادات کنری  ۱27۵وی در حدود 

 درس کتب حربیه کابل در عصر امیر حبیب هللابه دنیا آمد  ودر م

گردید ، در قطعۀ پروانۀ حضوری ارگ  خواند وچون از آنجا فارغ 

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 

ی پیشقدم  و روشنفکران مملکت بود ، وهمواره در مورد مبارزه سیاس

زمان سید حسن در  .شاعر روشنفکر زبان پشتو شمرده می شد

دکور در جالل آباد فعالیت داشت ودر نشر جریدۀ " سقوی اغتشاش 

"و بنیان گذاری بسیار ابتدائی جمهوریت با سید حیدر پاچا سهم غم 

گرفت و در دورۀ ظاهر شاهی فرقه مشر مرکزی وزارت حربیه بود 

ش ببهانۀ فعالیت های مخالف سیاسی محبوس و  ۱3۱۹. ولی در سنه 

در داخل زندان کشته شد.
 ۹7

  

 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، 

تره های تاریخ و دانش سیاسی دارد، و کارنامه های پژوهشگران گس

                                                 
 ۱۵۱و  ۱۵٠حبیبی ، جنبش مشروطیت، صفحات  -۹7
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آن مبارز نستوه در بیداری شعور و عقول ما، زدودنی واز یاد رفتنی 

 نیست. 

 سرا سر زندگی پر بار و پر فیض آن قلمزن حق طلب وآزاده، 

مشحون از نقد اجتماعی، انتقاد ازمفاسد جامعه و استبداد دولتی و 

و بیش از هرکسی میدانسته که پیامد هر انتقاد ازخود بوده است و ا

عملی، یک عکس العمل است، ویک ناقد منصف و واقعگرا، هیچ 

انتظار ندارد که دیگران را به داوری و ارزش گذاری بگیرد ولی 

 خود را از داوری دیگران معاف بشناسد. 

قوت قلم وبیان غبار، در تعریف از  ضمن یمرحوم پوهاند حبیب

 مینویسد: اثرمعروف غبارمسیر تاریخ ا افغانستان در مورد

 یمرد خوش قیافت، بلند باالو ظریف گویا و جویا غبار»

میتوانست جوانان را بدور  یبود که با نفوذ کالم واستدالل قو یزگربُ 

داشت، میتوانست در  یخود فراهم آورد. و چون قلم روان و نیرومند

که از آن  نویسدب یتاریخ وادبیات وسیاست واجتماعیات مباحث دلچسپ

تحلیل ونظرش بواقع در کتاب مسیرتاریخ  وجمله نمونه کار وافکار 

و  یتاریخ یلغزش ها یبرخ با وجود آشکار است که آن کتاب را

ً  یعدد دلچسپ و در  ،یبا قوت بیان و ظرافت ادب ،یاراد و بعضا

 یسبک یدر تاریخ نویس یخور خوانش و مطالعه ساخته است. و

 یرا همواره به نفع تصور خاص عند یع تاریخخاص داشت که وقای

حود  یخود استعمال میکرد و بنا براین درتاریخ نگار یو قالب فکر

 چاپ اول،)جنبش مشروطیت،« آید... یبه نظر نم یطرف یناظر ب

 (۱38ص 

از دوگروه مشروطه خواه یاد میکند وازقول غبارچنین  ،حبیبی

مستبد را از بین چون روشنفکران کشور، امیرعیاش و:»مینویسد

بردند و به جایش جوان ترقی خواه ومنوری مانند شاه امان هللا را 

برتخت شاهی آوردند ودر کشور یک فضای آزاد سیاسی را ایجاد 
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کردند، پس حلقه های سیاسی روشنفکران مشروطه خواه که در زمان 

سابق مخفی بودند بشکل علنی در آمدند وآزادانه به فعالیت های 

داختند ویکی ازاین گروه ها خود را "جوانان افغان" میگفت سیاسی پر

«که مرام تند تر داشتند 
۹8

   

فضاى باز »مینویسد: دراین مورد توضیحاتی بیشتر داده  غبار

اى سیاسى سیاسى در مملکت)درعهدامانى( سبب شد که حلقه ه

خان( بشکل علنى در آیند و آزادانه هللا )مخفى درزمان امیرحبیب 

سیاسى خود ادامه بدهند، گرچه هنوز تشکیل احزاب  بفعالیت هاى

قانونى نبود، ولى این حلقه ها شکل حزبهاى غیر رسمى گرفتندکه 

مشهور ترین آنها دوحلقه در کابل بود: یکى حلقه یى که خودش را 

نام داده بود، و مرام تندتر و جنبه دست چپى داشت . « جوانان افغان»

بودند از: عبدالرحمن خان لودین،  اعضاى عمده این این حلقه عبارت

تاج محمدخان پغمانى ، فیض محمدخان باروت سازکابلى، غالم محى 

الدین آرتى، سعد الدین خان و میرزا عبدالرحمن خان و محمد انور 

بسمل و میرزا نورمحمد خان و عبداللطیف خان، میرزا محمد اسمعیل 

م محمد غبار و خان ، محمد سعید خان ،میرزا جیالنى خان و میرعال

 غیره. 

که معتدلتر از حلقه اولى بودند و از طرف  حلقه سیاسى دوم

 میر سید قاسم خان رهبرى میشد، اینها بودند: عبدالهادى، فقیراحمد

خان، سیدغالم حیدر خان پاچاى کنرى ، غالم رضا خان، غالم احمد 

رحمانى، فیض محمد خان ناصرى و میرسید قاسم خان رهبر حلقه که 

بار به اعدام محکوم و تاپاى دار برده شد، اما حکم اعدام به حبس  یک

روى همرفته این  .دوامدار تبدیل و سالهاى دیگرى در زندان باقى ماند

کتابخانه ملى  .حلقه ها در قضایاى عمده سیاسى مداخلت میورزیدند
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با وجود فعالیت هاى سیاسى  .کابل هم به همت همین ها تاسیس شد

آشکارا بود، در زمان غانى که روح دست چپى از آن روشنفکران اف

یک نفر از روشنفکران به اعدام و یا حبس سیاسى  دولت امانیه

«محکوم نگردید.
 ۹۹

    
 

 بود؟ رفیق  عامل سوء قصدعلیه امان هللا خانبا غبارآيا 
 

که غبار از جمله رفقای محمداخترخان میگويدپوپلزائی 

 ت امیرنصرهللا خان[ بود.اراستخبارئیس پسرناظر محمدصفرخان ]

ئه قتل شاه امان هللا را در بند توطمحمداخترخان همان کسی است که 

بروايت پوپلزائی ،گروهی که  .موفق نشدقرغه سازمان داده بود ولی 

همگی  به تحريک محمداختر  حاضر به ترور شاه شده بودند

یم امیرنصرهللا خان بشمول قاری عبدالرحوهواداران ازکارمندان 

شدگان دستگیر .ومنشی خوشنويس بودند نايب شاعر علومی ومیرزا

بعد از استنطاق درحضور شاه وقاضی القضات به جرم خود اعتراف 

کردند وگفتند به تحريک ورهنمايی محمداختر دست به چنین کاری 

وقتی عساکر برای دستگیری محمداختر، خانه او را . زده اند

رس وعاقبت کار خود با تفنگچه از ت بمحاصره کشیدند، محمداختر

 (۱۹۶ص  پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،. )خودکشی نمود

ً از او ] اما غبارمیگويد که محمداختر گرفتار وشاه شخصا

اگر رها : "باز چه میکنی؟ مردجواب داد پرسید که اگر رها شوی

مالء عمادالدين  غبار،[ 7۴۹غبار، ص."]شوم بازهم تراخواهم کشت

برای طرح ترور شاه  محرک محمداختر اشته انگلیس رای گمپشاور

پوپلزائی محرک اين سوء قصد را عالیه  .اما[7۴7ص ]دانسته است

بیگم خانم نايب السلطنه میداند وتذکرمیدهد که بعد از انتقال سردار 
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نصرهللا خان از برج جرثقیل به سراچه ارگ، دوستان ومخلصان 

ار نصرهللا خان رفت و آمد وازجمله محمد اخترخان به ديدار سرد

شاه دوباره سردار بعد از کشف اين توطئه بود که . » میکردند

نصرهللا خان را از سراچه ارگ به برج جرثقیل فرستاد و براو سخت 

پوپلزائی، سلطنت امان هللا شاه،وحصول استقالل مجدد  ]."گرفت تا درگذشت

[٢٠۳ -۱۹۶ صافغانستان،بخش اول،
  

  چگونه بايد بررسی کرد؟اين دو روايت  را 

کدام يک را بحیث منبع ثقه میتوان پذيرفت وديگری را بحیث 

روايت غیر ثقه مردود دانست. طبعاً آن روايت که از قول نزديکترين 

شخص به شاه ودربار وشاهد وناظر واقعه ترور شاه بوده 

است،اعتبارش نسبت به روايتی که خود متهم به رفاقت با طراح 

 ده است، بیشتر،واضح تر وپذيرفتنی تر است.ترور شاه بو

يکی  ، پدر پوپلزائی نظام الدين خاندراينجا بايد ياد آورشد که  

که اشخاص نزديک ومورد اعتماد شاه امان هللا وعلیا حضرت بود از 

تمام وقايع بحیث مدير قلم مخصوص عین الدوله امان هللا کارکرده و

ان سلطنتش ياد داشت کرده وبه روزمره عهد امان هللا خان را تا پاي

تاروزی آنها را  بودسپرده  ]بعدها خطاط  ومورخ[پسرخود پوپلزائی

به چاپ برساند. بنابرين مدارک پوپلزائی، دراين زمینه از جمله 

مدارک دست اول وقابل اعتباراست،زيرا پدرش شاهد وناطر اوضاع 

نکه درباال و ووقايع اطراف شاه امان هللا بوده است. وروايت او چنا

 ديده شد،درست برعکس روايت غبار است.

پوپلزائی میگويد محمداختر به عساکری که برای دستگیری او 

خانه اش را به محاصره کرده بودند ، تسلیم نگرديد ودست 

بخودکشی زد. ولی غبار، از دستگیری محمداختر وسوال وجواب 

تان محمداختر شاه امان هللا بامتهم اصلی سخن میزند. غبارنیز ازدوس

بوده است وروايتش بايد ازبان شاهدان صحنه تحقیق باشد. به 
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نظرمیرسد که محمداختر بعد ازفیرتفنگچه برشقیقه خود بشدت 

زخمی شده ولی نمرده است وبعد از تداوی وآماده پاسخ گوئی 

 گرديده وبه شاه جوابی داده است که غبار آنرا ثبت کرده است.

به اتهام خود با محمداخترخان  بنابر رفاقتدرهرحال غبار

همین قضیه مورد سوء ظن  وتحت نظارت قوماندان امنیه  شجاع 

محمدانور بسمل از گروه جوانان افغان الدوله خان قرارگرفت. 

)مشروطه خواه( با برادرش ايراهیم صفا نیز به همین اتهام زندانی 

 ،برجسته بود سندهيشخص زرنک و نو چونغبارگرديد ند. اما 

 وهنگامیکرد  تیخود را در قطار هواداران شاه امان هللا  تثب یودبز

که مدير جريده ستاره افغان منهاج الدين شینواری با هیات ناقلین به 

، بحیث مدير خانقطغن فرستاده شد ، غبار با ضمانت شجاع الدوله 

جريده ستاره افغان مقررگرديد وهنگامی که شجاع الدوله بحیث والی 

 گرديد، غبار را با خود به هرات برد.هرات تبديل 

مالمنهاج الدين :» روايت پوپلزائی دراين زمینه چنین است

ش مدير جريده مذکور)ستاره افغان(  ۱٢۹۹شینواری درسال 

مقررگرديد.در برج جوزای سال مذکور وقتی مهاجرين هندی وارد 

کابل واز اول سرطان بطرف قطغن نقل داده شدند، مال منهاج الدين 

ز طرف مجلس مهاجرين درجمله هیئات موظفین ناقلین بهمراه ا

محمدامان خان حاکم مهاجرين فرستاده شد.وبعوض او میرغالم 

محمدحسینی )غبار( مدير جريده ستاره افغان مقررشد.وسبب مقرری 

غبار اين بود که مذکوررفیق  اخترمحمد پسرناظرمحمد صفرخان بود 

بقید نظرشجاع  -امان هللا[ وبعد از واقعه قرغه]توطئه ترورشاه

الدوله خان وزيرامینه سپرده شده بود وبقرارمعرفی وزير امنیه به 

که  نگارندگی جريده مذکوروبه تضمین خود او فرستاده شد. ووقتی

وزيرامنیه بحیث وزيرتنظیمیه هرات عزيمت نمود، غبار را درجمله 

 (۱٢۶ن هللا ، ص)پوپلزائی، سلطنت شاه اما «هیئات معیتی خود بهرات برد.
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اولین باری است که با چاپ کتاب پوپلزائی مطلع میشويم  اين

که غبار در قضیه محمداختر مورد سوء ظن قرارگرفته وتحت نظارت 

قوماندانی امنیه قرار گرفته است.غبار خود دراين مورد چیزی 

ننوشته است، ولی اگربه  اتهام توطئه ترور شاه ، تحت نظر 

 او ،خود بهتر درک میکرده است که همراه شدنباشدشده قرارگرفته 

با شجاع الدوله غوربندی رئیس تنظیمیه هرات  ظاهراً به عنوان 

بوده  دراصل  تحت نظرگرفتن اولی همکارنزديک رئیس تنظیمیه، و

است. درچنین صورتی میتوان تاثیرات بد چنین حالتی را بر روان 

 تصورکرد.  غبار،

ثبت  ااو را واداشته باشد تا بین سوء ظن همآيا ممکن نیست 

غبار، در مسیرتاريخ،  )«حزب سری دربار» (بدون منبع وسند)داستان 

انتقام خود را از شجاع الدوله وهمچنان غازی امان   (7٢۶، ص۱ج

تا امروزهرکه آنرا میخواند فکرمیکند، امان هللا هللا طوری بگیرد که 

منبع روايت يک قاتل پدرش بوده است.واين بوسیله شجاع الدوله 

 مهم غلط فهمی وسوء برداشت  برای اکثريت خوانند گان شده است! 

که به است داکتر سید عبدهللا کاظم  به نظرم، اولین محققی 

محتوای گزارش و نحوۀ قتل امیر از سوی "حزب سری دربار" 

قتل امیر حبیب آنرا زيرسوال برده است وشک وترديد نشان داده و

انگلیس درهمدستی باعناصر مورد اعتماد  هللا را نقشه وپالن

آنکشور در دستگاه امیر حبیب هللا خان دانسته، شايعات و 

برداشتهای را که درآن دست امان هللا وشجاع الدوله را دخیل میداند، 

 با داليل وبراهین منطقی رد میکند.

خود بجواب داکتر کاظم ، درفقره اول توضیحات   داکتر

از قول سط شجاع الدوله خان غوربندی، قتل امیر تو هاشمیان،

اين راويت را يک شايعه برای ومردود پنداشته  شجاع الدوله پسر

ديگر که او خان درزمانی دانسته  است بدنام کردن شاه امان هللا 
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قدرتی نداشت ودرخارج ازکشور بود وکسانی درافغانستان 

حقیقات داکترکاظم با ت برسرقدرت بودند که خود مظنون قتل بودند.

زمینه ، به روايات مختلف دراين وتجزيه وتحلیل همه جانبه وسیع و 

که هرنوع اتهامات برخاسته از داستان  ه انداين نتیجه  دست يافت

حزب سری دربار برای قاتل نشان دادن شجاع الدوله غوربندی، 

 چیزديگری نبوده است،  شاه امان هللا ،ننده کبدنام بغیراز شايعات 

غیر اجنت انگلیس بوده است که صحبیب هللا خان مصطفی قاتل امیر 

با پالن انگلیس درهمدستی با عناصرپرنفوذ  دراطراف  امیرصورت 

گرفته است و بعد،درترکیه  قبل از انجام ترور اتا ترک ، دستگیر و 

 در حاشیه  استنطاق خود به قتل امیر حبیب هللا اعتراف کرده است .

  (۱3٠-۱3٢ص .... نهفته شهادت امیر حبیب هللا خان اسرارافغان جرمن آنالین، )

  :شاغاسى على احمد خان
 

 یکى از رجال مهم عهد امانى است. على احمد خان  الی کابلو

 

 ( ۱۹٢۹ – ۱883) نابياحمد خان لو یعل

وهر سراج البنات و ش احضرت سراج الخواتیناو برادرزاده علی

  .خان بودهللاخواهر شاه امان 
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مردى جذاب، قوى جثه ، قد بلند، داراى جبین کشاده و  على احمد خان

این سیما و  .سبیلهاى بلند وتابدار و سینه فراخ و بازوان ستبر بود

هیکل به او ابهت وشکوهى خاص بخشیده بود و بیننده را به زودى 

 تحت تاثیرش قرار میداد. 

در کتاب کرسى نشینان سفیرایران درعهد امان هللا خان فرخ مهدی 

 .خان ازعلى احمدخان استهللااستحکام سلطنت امان »بل مینویسد: کا

شخصى است فوق العاده خود خواه و مغرور، ولى فعال و جدى وبا 

«.شهامت و جسور وبسیار قابل واليق و متمول
 ۱۰۰

   

شیک آقاسى على احمدخان پسر لوى ناب خوشدلخان، نواسه ای

 ی بی ساحره()بمادر والى على احمدخان .شیردلخان بارکزائى بود

دختر امیر دوست محمدخان و پدرش خوشدلخان لویناب یکى ازرجال 

شجاع و دشمن شکن دولت امیر شیرعلى خان بود و در شکستن امیر 

عبدالرحمن خان در جنگ ششگاو )میان وردک و غزنى( بطرف 

دارى امیر شیرعلى خان در برابر توپخانه سردار عبدالرحمن خان از 

ى بى نظیرى نشان داد و همین شجاعت و خود رشادت و کاردان

دالورى او در واقع تاج و تخت کابل را دوباره درکف امیرشیرعلى 

.(۱868) خان گذاشت
۱۰۱

  

خان بکوشش علیاحضرت سراج الخواتین، هللادرعهد امیر حبیب 

خان با پسرش على احمد خان و خانواده اش به  لویناب خوشدل

حیث والى کابل و على احمد . لویناب خوشدلخان بندافغانستان بازگشت

على احمد .خان به سمت ایشک آقاسى )شاغاسى( ملکى تعیین شدند

و  بود، درهند تحصیل کرد مشهد متولد شدهدر ۱883سال دردر خان 

گرفت. بعد ازقتل زبان هاى انگلیسى و اردو و پشتو وعربى رافرا

                                                 
  ۱5٢نشینان کابل، صمهدى فرخ ،کرسى  -۱٠٠

 ( 3۹۴)ص  ،پادشاهان متأخر افغانستان،میرزا يعقوب علیخان خافى،  -۱٠۱
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 هللان اولین کسى بود که به سردارنصرخان على احمدخهللامیر حبیب 

ن دست بیعت پیش کرد.خا
 ۱۰2

  

خان بحیث وزیر امور هللا خان در نخستین کابینه شاه امان  على احمد

داخله تعیین شد و درمذاکرات صلح راولپندى ریاست هیئت افغانى را 

 بعهده داشت. 

نگلیسها تمام راولپندى به نفع اصلح غبار مینویسد که چون معاهده 

ب آمد و على احمدخان غضه از مطالعه آن بهللا شده بود، شاه امان 

او را بجاى محاکمه به حبس مورد عتاب قرار داده  راحضورا  

مورد عفو قرار  ۱۹2۱شخصى اش محکوم کرد، مگر در  درمنزل

گرفت و بجاه و مقام رسید. 
۱۰3

  

، سوم افغان وانګلیسجنگ  یاصل هدف باید تذکرداد که         

قبایل   یهانیسرزم رفتنگس پ و یدر قلمرو هند برتانو یشرویپ

بود که  ییایجغراف یاسینبود، بلکه کسب استقالل س ورندیخط د یآنسو

هللا  رامانیهللا خان بود و بعد ام بیرحبیبنام افغانستان تحت امارت ام

 نشست.  یدشاهجای پدر به خان ب

 یدفاع یروهایکه ن رسدیجنگ بمالحظه موقایع جبهات دقت در  با

در دوجبهه جنگ افغانستان  زیرو نقلم نیاستقالل هم یبرا یکشور حت

با  یعساکر افغان ایشده بودند، وتنها در جبهه پکت نیمتحمل تلفات سنگ

 نیبدست آورده بود وا یها تیموفق رستانیوز یقوم یشایمل تیحما

که  یآنهم بشرط گردید متارکه جنگ خواستسبب در تیموفق

 .عقب برده شوند لیم 2۰ دیبا ات جنګهجب یروهاین
 

 ،یقرارداد صلح راولپند یبعد از امضااد آوری است که قابل ی

تا  دیزتالش ور سیدر مذاکرات با انگل گریافغانستان تا دوسال د

                                                 
  سیستانی، درباره شاغاسی علی احمدخان )افغان جرمن آنالين، آرشیف مقاالت(-۱٠٢

  776-، ص ۱غبار، ج  -۱٠3
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حاضر به  سیانگل یول ،دیرا مسترد نما ورندیخط د یآنسو یاراض

کمر بند مستحکم  کي ثیمسترد کردن آن نبود و آن مناطق را بح

دولت  هند حفظ کرد. یبسو یشورو یدر برابر حمله احتمال یدفاع

تا  ديافغانستان بعد از سه کنفرانس وگفتگو باالخره مجبورگرد

 یاسیاسترداد استقالل س یعنيخود  یاصل یبمنظور حصول ادعا

ً از موضوع د صرف نظرکند وآنرا به موقع  ورنديافغانستان عجالتا

 یاسیهم حاضر شد استقالل س سیبگذارد، و جانب انگل یگريد

 (.۱۹٢۱نومبر٢٢) بشناسد تیرا برسمافغانستان 

پس گرفتن  یتوانائجنگ استقالل متاسفانه که افغانستان نه در زمان 

استرداد  یاز آن توانائ دخط را داشت و نه بع یآنسو یها نیسرزم

با  شتریب ی. جهاد افغانها برضد شوروپیدا کرد خود را ینهایسرزم

توانمندی  به نفع با وصف اخراج شوروی از کشورحمایت غرب،

چنانکه اکنون آنکشور با  پاکستان تمام شد وبه ضرر افغانستان.

یا هر هر روز در چند سال اخیر، خود  شرمانهیمداخالت وتجاوزات ب

 اتیوتوپخانه مجهز خود صدها راکت بر وال لهیثق یبا سالح هاهفته 

را خساره  یادیو مردم ومحالت ز کندیرمیکنر وننگرها ونورستان ف

با طالبان  یداخل ندهیجنگ فرسا لیدولت به دل یول زدسایمند م

را با پاکستان  یوعمل یجنگ علن کیناتو امکانات  یروهایوحضور ن

 یافغان از مرزها یرسرحدیدل یروهایدرحال حاضر ندارد، معهذا ن

 ندینمایرا فدا م خود کنندویدفاع م هوطن واستقالل کشور شجاعان

 .دهندیم یوقربان

ى از عناصر کعلى احمد خان بجز اینکه یدن کرمحاکمه س پ

وطنخواه را مکدر و از دولت جوان میرنجانید دیگر سودى نداشت. 

چنانکه دوسال کنار گذاشتن على احمد خان درخانه اش باعث کدورت 

او شد و در سالهاى بعد مى بینیم که در جهت سقوط دولت امانى گام 

 .بر میدارد
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و ره وارد مشاغل دولتى شد. دوبا ۱۹2۱شاغاسى على احمدخان در

مشرقى بود و چون جنرال  زونهنگام قیام خوست رئیس تنظیمیه در 

، ابله با مردم خوست استنکاف ورزیدنادرخان وزیر حربیه از مق

محمدولیخان وزیر حربیه به على احمد خان دستور داد که براى 

 پس والى على احمد خان با .خاموش کردن غایله پکتیا دست بکارشود

نفرى که از مردم شینوار، خوگیانى و مهمند تهیه دیده  65۰۰قواى 

چنان تحت  بود بر خوست حمله کرد. على احمدخان شورشیان را

بعد از این . ندتسلیم گرد مجبور شدند یشورشسران فشار قرار داد که 

مفتخرو « تاج افغان»پیروزى است که على احمدخان بدریافت لقب 

. (۱3۰3)دیوالى کابل تعیین گرد
۱۰4

  

یکى از همراهان او به اروپا بود، هللا سفر شاه امان  على احمد خان در

، دولت نیروهایى از مرکز ۱۹28پس ازباال گرفتن شورش شینوار در

کردگى محمود خان یاور و سردار شیراحمد خان و غالم  به سر

صدیق چرخى بدانسو مى فرستد، مگر همه در خاموش کردن شورش 

وند، دولت على احمد خان را مامور فروکش نمودن شینوار ناکام میش

 .به جالل اباد فرستاد و نمودشینوار شورش 

 ۱7 خیهللا به تأر تیعنا نکهیبعد از ا در ننگرهار،على احمدخان 

 رها کرد، یهللا کلکان بیم کنترول کابل را به حب۱۹2۹سال  یجنور

او ،اشغال ګردید(۱۹2۹ جنوری۱7)سقاواز سوی بچۀ کابل ارگ  و

اعالن درجالل اباد پادشاهى خود را  ۱۹2۹جنورى 2۰هم در تاریخ 

لنګی ادشاهی کرد و از طرف روحانى متنفذ ننگرهار نقیب صاحب 

مخالف  بر سراوگذاشته شد، اما برخى ازقبایل سمت شرقى کشور

و  پادشاهى على احمد خان بودند و میگفتند که اومشروب میخورد

                                                 
  ۱5٢کرسى نشینان کابل ،ص ، ٢44فضل غنى مجددى، ص  -۱٠4
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بهرحال یکعده از سران والیت  .نیستبنابرین براى پادشاهى مناسب 

ننگرهار به وى بیعت کرده و او را بحیث پادشاه افغانستان تبریک 

  .گفتند

الرى مملو از افرادخوگیانى که از او  2۱على احمد خان فوراً با 

حمایت میکردند، بسوى جگده لگ حرکت نمود و جرگه اى را در 

یین کرد، عساکر دولتى روپیه تع 2۰آنجا دایر نمودو معاش عساکر را 

وغلزائى هاى ننگرهار او را به صفت پادشاه پذیرفتند، سالم شاهى 

ته دفترش به اهتزاز درآمد. یک هف نواخته شد و پرچم شاهى بر فراز

على .خان را ملغا اعالن نمودهللا بعد على احمدخان قوانین امان 

ایر احمدخان دومین جرگه قومى را در باالى آرامگاه مالصاحب هده د

از این ببعد  .نمود و به روز جمعه خطبه پادشاهى بنام او خوانده شد

پول تجار هندى که به دولت سابق پراخته میشد، توسط افراد على 

احمد خان جمع آورى میگردید، على احمدخان از دوستان وهواداران 

امادیرى نگذشت که  .خود نیز تقاضا نمود تامبلغى به او کمک نمایند

ه لگ و جالل آباد میان افراد على احمد زد و خوردى در بین جگد

که از خیبر  هاى شد درگرفته وخطر بزرگى متوجه کاروان

عبورمیکردند. على احمدخان فوراّ به جگده لگ رفت و بى نظمیها را 

برطرف ساخت.
 ۱۰5

    

در همین فرصت هیئتى از جانب پسر سقاو نزد على احمد خان به 

کله کانى را به او رساندند که هللا  رسید و پیام حبیب جگده لگ

تقاضاکرده بود: چون من پیشتر از توکابل را تسخیر و اعالن 

پادشاهى کرده ام پس باید تو بمن بیعت کنى و به کابل بیائى !
 ۱۰6

   

 را رد کرده تصمیم حمله بکابل هللا على احمد خان تقاضاى حبیب  

                                                 
  ۱٢6، آتش در افغانستان، ص ريا تالى ستیوارت -۱٠5

  ۱7۹کله کانى، مردى در حريق تاريخ، ص هللاوداد بارش، حبیب هللا دکتورخلیل  -۱٠6
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سوى کابل همینکه على احمد خان نیرو هاى تحت فرمانش را ب .گرفت

خان مومند قوماندان قطعات نظامى  سوق نمود، میان او و محمدگل

همکارى میان آنها را برهم زد و ل آباد اختالف نظر بروز کرد و جال

درنتیجه عده یى از قواى نظامى که از منطقه کوهدامن بودند، قطعات 

درهمین فرصت مردم  .خود را ترک کرده بسوى کابل رهسپار شدند

تر هاى مهمات و اسلحه که معاون قوماندان نظامى جالل محل بر مو

آباد )عبدالوکیل خان نورستانى( فرستاده بود، حمله کرده آن را بغارت 

على احمد خان که وضع را وخیم دید براى گرفتن کمک به  .بردند

  .اقوام خوگیانى مراجعه کرد

ن و اقوام خوگیانى دسته یى از افراد را تحت فرماندهى ملک محمدجا

ملک محمدشاه خان در اختیار على احمدخان قرار دادند، اما آنها 

عوض کمک به على احمد خان در مسیر راه بجان هم افتادند و در 

در  .نتیجه چندین کشته دادند و بقیه بخانه هاى خود مراجعت کردند

احمد خان بکابل کشید  این اثنا ملک قیس خوگیانى بجاى کمک به على

ورتبه برید  هزار روپیه ۱7فتن مبلغ عت نمود و با گربیهللا و به حبیب 

تعهد سپرد که به جالل آباد رفته على احمد خان هللا به حبیب  جنرالی، 

 ۀملک قیس در در .را دست بسته بحضورش حاضر خواهد نمود

خوردکابل، جایى که قرارگاه على احمد خان بود وارد شده و بر افراد 

زد که اسلحه خود را گذاشته تسلیم خوگیانى و دیگر قطعات اردو صدا 

شوند، این حادثه بر روحیات بسیارى از افراد تاثیر سوء بخشیده 

اسلحه خود را بر زمین گذاشتند، اما برخى دست به مقاومت زده به 

د امقابله پرداختند و در نتیجه پس ازدادن تلفاتى تسلیم شدند و افر

، برتعهد خود پشت شینوارى که بطرفدارى على احمدخان مى جنگیدند

کردند و به غارت و چپاول مهمات و پول درخیمه على احمد خان 

 .یافت انیپاکم دوام او سلطنت  یفبرور۹ خیتأردر پرداختند و بالنتیجه
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موفق به  على احمد خان با همراهى عده قلیلى از طرفداران خود 

به لغمان نزد نقیب صاحب )که امارت على احمد خان را فرار شد و

به خوانده بود( رفت و جریان را شرح داد. نقیب على احمدخان را خط

به مبارزه تشویق کرد، اما على احمد خان که خیانت و دو رویى قبایل 

آن سمت را دیده بود، پیشنهاد نقیب صاحب را رد کرد و از راه مومند 

بسوى پشاور حرکت نمود. در پشاور على احمد خان جنرال نادر خان 

فت و  ود و چون به موافقتى با نادر خان نرسید به قندهاررا مالقات نم

خان وخروج او از کشور یک بار دیگر هللا پس از مالقات با شاه امان 

 بخت خود را آزمود وخود را به پادشاهى در قندهار اعالن نمود. 

هنگامى که نیروهاى سقاوى براى تسخیر قندهار پیش آمد على احمد 

بنابر  شهر درحال دفاع بود که .اده ساختخان خود را براى مقابله آم

احمدعلى خان  روایت کتاب "حبیب هللا کلکانی در حریق تاریخ"

لودین مخفیانه به قوماندان قواى سقاوى )جنرال پردلخان( در امر 

باالخره صبح  .تسلیمى شهر به تماس آمد و بناى همکارى گذاشت

هار ( دروازه شمالى شهر قند۱3۰8جوزا۱3)۱۹2۹جون  3روز

بروى نیروهاى سقاوى گشوده شد و  قندهار توسط یکى از خوانین

قندهاریان مغرور  درواقع.)شهر در تصرف قواى سقاوى در آمد

چندتن از علمای همراه با را على احمد خان  مغلوب سقویان شدند.(

بکابل برده نابود  فتوا داده بودندخان هللا که به نفع امان دینی قندهار 

ند.ردک
 ۱۰7

  

م قندهار به دست ۱۹2۹سال  ېماه م 3۱ ایجون و 3 خیبه تأری روایتب

 )علی احمدخان(ریام نیافتاد، و ا یهللا کلکان بیوفادار به حب یها روین

ندم جابجا کشته همانور در ندش. فرزافتندیهزاره  کی ۀرا در خانـ

 یو همراه با عبدالشکور خان )قاض ریاحمد خان دستگ یشد، عل

                                                 
  ۱83وداد بارش ، ص هللا دکتور خلیل ا -۱٠7
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 کیان )فرزند عبدالشکور خان(، عبدالواسع و خ نیالقضاة(، سعدالد

 د،یاحمد خان به کابل رس یعل که یبه کابل فرستاده شدند. مادام یمفت

کماه در ی یکابل گشتاندند و بعد برا یبرهنه در بازار ها]پای[را  یو

از  یعل یم به زندگ۱۹2۹سال  یجوال ۱۱ خیشد. به تأر یکابل زندان

 .اعدام خاتمه داده شد قیطر

(Afghanistan Royal Family ,Ruler and Political personalities ) 

مهدى فرخ معاصر دولت امانى که درکابل سفیر ایران و ناظر          

جامعه » وضاع است ، در تاریخ سیاسى افغانستان مینویسد: ا

جامعه یى  .افغانستان اینطور نیست که روى عقاید سیاسى عمل نماید

است) اکثریت( جاهل وبى اطالع که اساس انقالب را روى بستن 

مدارس قرار داده و یا تحصیل نسوان را مخالف دیانت دانسته و در 

دزدى که انه حرکت میکنند و با عقب آخوندهاى بى سواد کورکور

معرفى نماید ، بیعت مى نمایند .... مرحوم  هللاخود را خادم دين رسوا 

على احمد خان پسر لوى ناب ، یکى از رجال مهم و متنفذ افغانستان 

بود، اخالقاّ شخصى بود بسیار شجاع و با شهامت، در دوستى محکم 

نها حریفى که به سلطنت و پایدار، با علو نظر و بذال و در افغانستان ت

و به همین  .محمدنادر خان ، تسلیم نمى شد، مرحوم على احمدخان بود

جهت معدوم گردید تا نقشه حکومت هند بدون اشکال به موقع اجرا 

در افغانستان نفوذ وقدرت در دست انگلیس هاست و .... گذارده شود

( در واقع شریان حیاتى افغانستان در دست حکومت هند)برتانوى

ّ طبقه آخوندهاى حنفى مذهب مطیع و  است. متنفذین آنجا مخصوصا

مستخدم حکومت هند هستند، از قبیل حضرت صاحب شوربازار و یا 

نقیب ویا نورالمشایخ ویا پیرصاحب جغتو و یا رئیس جمیعت العلماء 

و غیره. وبه همین جهت اراده، اراده حکومت هند است و چون على 

ها میخواست عمل نماید و یا مخالف مشورت احمد خان بدون اجازه آن

https://www.facebook.com/Afghanistan-Royal-Family-Ruler-and-Political-personalities-216005645203225/?tn-str=k%2AF
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آنها شروع به عمل نمود و کاندیداى انگلستان شخص دیگرى براى 

« سلطنت بود، ناچار بایستى ازبین برود.
۱۰8

  

باردیگرفرخ در تاریخ 

گوید:  مي سیاسى خود

مرحوم على احمد خان را »

در موقعى که خواستند به 

دهانه توپ ببندند، اظهار 

هیچ موقع پشت  نمود: من در

به دشمن نکرده ام، مرا از 

سینه به دهانه توپ ببندید! 

میر غضب هاى سقاوى نیز 

 صحنه اعدام والی علی احمدخان                   همین طورکردند

و شخص شجاع و شرافتمندى را با آتش توپ قطعه قطعه کردند و  

أسف و متأسفانه افغانها در فقدان همچو شخصى به هیچوجه اظهار ت

 تألم نکرده و شاید براى اتهام شراب نوشى او را فرزند الیقى نمي

که مرحوم على احمد خان از اشخاص الیق و  در حالى دانستند

شرافتمند و از روى انصاف جا داشت که افغانها روز اعدام این مرد 

«کنند. اعالن  را عزاى عمومى  وطن پرست
 ۱۰۹

  

خان  نیز ازشجاعت على احمد« نآتش در افغانستا»نویسنده کتاب     

هللا امان   مى هنگامى که 23بعد از ظهر  نویسد که: شده مي یاد آور

 خان خود را در قندهارعلی احمدخان سرحد را عبور میکرد، والى 

وى را امیر على احمد   روز دوم در خظبه نام .پادشاه اعالن نمود

                                                 
  5٠4- 5٠3مهدى فرخ ، تاريخ سیاسى افغانستان ، چاپ دوم ، ص  -۱٠8
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شد، زیرا  خواندههللا ه روز( بعد خطبه بنام امیر حبیب خواندند، )د

 قواى وى قندهار را اشغال کرده بودند.

والى على احمد خان را دستگیر وبه کابل فرستادند، اورا در بازار 

گشتاندند، و بعد به زندان سپرده  با غل و زنجیر هاى کابل پاى برهنه

او رادر تپه شیرپوربردند و به دهن توپ  ۱۹2۹جوالى  ۹شد، بتاریخ 

على احمد خان میله توپ را  شود، شلیکبستند، قبل از اینکه توپ 

که مثل  بوسید وسینه اش رادر برابر میله توپ گرفت تانشان داده باشد

یک مرد، مرگ را پذیرا شده و ازعذاب توهین رهائى یافته است.
 ۱۱۰

  

این بود برخى از رجال مهم مشروطیت اول و دوم که همگى در 

گام هللا ه امان ل کشور از دل و جان با شاجنبش استرداد استقال

هیچگونه نیزکه عاشق وطنش بود، بدون هللا برداشتند. شاه امان 

تاج و تخت سلطنت را درقدم استقالل  ،هراسى از دسایس انگلیس

 کشورش گذاشت و در تطبیق ریفورمها از مشوره ایشان استفاده کرد. 

 

 تبعید دوبارۀ محمودطرزی:و  ۱۹٢8اغتشاش 

اشق دلباخته افغانستان، در آخر متأسفانه که این مرد وطن پرست و ع

عمر پس از سقوط دولت امانى، بار دیگر محکوم به تبعید از وطن و 

در جمله شرایط اغتشایون، اولین شرط خروج عالمه  .ترک میهن شد

طرزى از کشور بود وطرزى مجدداً مجبور به ترک وطن گردید و 

و چند ماهى ابتدا به قندهار و سپس به هرات و از آنجا به ایران رفت 

را در ایران توقف نمود تا وضع کشور روشن شود. جریده 

م( نوشته اى تحت عنوان 2۰۰۰در شماره )ا سپتامبر « زرنگار»

بقلم امین طرزى، چاپ کرده که بسیار « محمود طرزى درغربت »

امین طرزى میگوید که:محمود طرزى، بعد از انقالب)؟(  .جالب است

                                                 
 ۱78 -۱7۹افغانستان ، ص  آتش در -۱۱٠
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همراه باخانواده مجبور به ترک و واژگونى دولت امانى  ۱۹2۹

نخست در ایران و بعد در ترکیه جایگزین گردید. امین  .افغانستان شد

طرزى عالوه میکندکه، محمود طرزى در طول چهار سال غربت 

اوقات خود را با نوشتن خاطرات حیاتش و سرودن اشعار  خود،

او نگاشتن خاطراتش را از زمان کودکى، از دوره  .سپرى کرد

ت امیر شیرعلى خان آغاز مى نماید، ولى در اثر بیمارى سلطن

ناگهانى، فقط موفق به نوشتن زندگى نامه اش تا زمان تبعید سردار 

خوشبختانه مرحوم  .غالم محمد خان طرزى از افغانستان مى شود

عبدالوهاب طرزى پسر ارشد محمود طرزى در سالیان بعد ازوفات 

 ماید. او، زندگى نامه پدر را تکمیل مى ن

به ایران رفت و چند ماهى را در  تبعید خود از وطن طرزى بار دوم

 حومه تهران سپرى کرد.طرزى میگوید: 

 يک قريه خوش آب وهواى خوبى

 یــرانــــمـــنـه جـبـال شــدر دام

        ن دهـموسوم به ، قهلک است اي

 هـرانـــر تــهـصیفـیه اى بــود ب

        ن سوزدــــرمـاى بـم گـــوسـدر م

 ت جـانــــواى را حــاست هـجـاين

گویند طرزى در روزگارى که در حومه تهران زندگى میکرد، بارى 

ژورنالیستان ایرانى بسراغش رفتند تا علت پناه آوردن او را به ایران 

 او این بیت حافظ را به جواب ژورنالیستان ایرانى خواند :  .بپرسند

 آمده ايم ما نه اينجا زپى حشمت و جاه

 ه اينجـا به پنـاه آمـده ايم ــاز بـــد حـادث      
۱۱۱
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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

قبل از  وسط خودش ترتیب و دراستانبولتطرزی اشعار سلسله یک 

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 

د. مردى که بایک عالم طرزى معمار آن بود، به وضاحت دیده مى شو

ایده ها و آرزوها و رویاها در کشورش یک عمر فعالیت کردتا با نو 

بسوى ترقى و  آورى سیاسى و اجتماعى، جامعه افغانى را بسرعت

سقوى و واقعات بعد از آن نه تنها سد راه این  غتشاشتمدن بکشاند، ا

ن را در سیر تکامل شد، بلکه زحمات پنجاه ساله اخیر تاریخ افغانستا

براى محمود  .راه عصرى ساختن حکومتى و اجتماعى خنثى ساخت

طرزى و آنچه او از آن نمایندگى میکرد، شکست فاحشى بودکه بر 

این تاثیر در اشعار او به رنگ ها و  .روحیه او تاثیر عمیقى نمود

اشکال مختلفى منعکس گشته است و خواننده را به یک سلسله 

عر در چنان موقع دشوار زندگى اش آشنا احساسات و افکار مغلق شا

ژولیده و »میسازد: عالمه طرزى تاریخ و محل سرودن اکثر اشعار 

را براى خواننده فراهم ساخته و حتى در بعضى مواقع در « پژمرده 

پاورقى، شرایط و حاالتى را که او را بسرودن شعرى واداشته نیز 

 خاطر نشان مینماید.

دست مال و سران جاهل افغان مشاهده مى ، تأثر او ازرباعیدر این 

 شود : 

 امه و بقدمـهزار حیف که عمرى بخ

 هزار خدمت شايسته کردچون محمود
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 ان قـومـشیـه مـال و وحــنتیجه داد ک

 بشرط اول شان شد خروج او معهود

 

« درآمدى بر شعر مدرن افغانستان»در زیر نام  لطیف ناظمى داکتر

» ر شعر مدرن یاد آور شده مینویسد: از طرزى به عنوان قافله ساال

طرزى در نخستین شماره سراج االخبار، غزلى را بدست چاپ 

میسپارد که خواننده در آن، دوباور شفاف شاعر را، میتواند به نکوئى 

نخست اینکه زمانه دگر شده ، دوران فن آورى و تکنیک است  .بنگرد

ى آشنا گشت و با و بایسته است تا با دستاوردهاى نوین تمدن و ترق

عناصرسیاسى و اجتماعى مغرب زمین خوکرد. دو دیگر اینکه 

شاعرى نیز به سر رسیده است و در عصر ماشین و قطار و  روزگار

تلگراف و برق و تلفون شایسته نیست تا از شعر گفت و به دنبال 

 در همین غزل میخوانیم :  .سخنورى رفت 

        رفت و وقت شعر وشاعرى بگذشت

 ت سحر و ساحرى بگذشت ورفتوق

        عصرعصر موتر و ریل است وبرق

 ذشت و رفتـــگــام هاى اشــترى بگ

        رق و غربـــتلــگراف آردخبـراز ش

 ـد و نامـه برى بگذشت و رفتـقـاص

        ه نــوع بـــشرــوالنــگــد هــوا جـــش

 ک بى بال وپرى بگذشت ورفتــرش

 

شعر طرزى در سالهاى پسین چنین است : در واقع مانیفیست 

شعر را باید از خدمت گزارى در خدمت خط و خال و حسن و جمال 

باز داشت و ترقیات دوران جدید را چون گردنبندى بر گلوى شعر 

آویخت .... از همین رو مجموعه کوچک ادب درفن، به ستایش 
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ه صنعت ونوآورى لب میگشاید و عناصر جدید تمدن ، چون درونمای

پذیرفتنى در شعرش قامت راست میکند و یاران طرزى چون عبد 

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 

نالیستى آن افغانى ، تجدد خواهان ترکى و جنبش هاى ناسیو

روزگاراست ، آرزو دارد تا خوانندگانش را، از یکسو به نمودهاى 

زمزمه هاى  تکنیکى مغرب زمین آشنا سازد و از سوى دیگر،

آزادیخواهى ، میهن پرستى ، مبارزه با ستم و استعمار، یکدلى و اتحاد 

را سر میدهد. اگر نتوان گفت که طرزى انقالبى رادر مضمون شعر 

راه انداخت ، اما میتوان ادعا کرد که درونمایه شعر  معاصرمان به

طرزى هم شعر گفت و هم نظراتى  .تحول چشم گیرى را سبب گردید

پیرامون شعر انتشار داد و در واقع در ادبیات کشور، از نخستین 

به تعریف و  .کسانى است که به نظریه پردازى شعر دست زد

اى سنتى و فرم محمود طرزى به قالبه .بخشبندى شعرپرداخت 

کالسیک شعر فارسى درى ، وفادار ماند و هرگزتغییرى را 

«.درصورت شعر روا ندید
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طرزى هرگز وطن را تا دم مرگ فراموش ننمود و به یاد وطن 

 سرود: 

 مرغ دلم زکوى تو دور است و روز و شب

 ن ــن وطـــدايـا وطــاد میکند که خــريـــفـ

مرگ خویش در غربت بوده که گفته گویى طرزى در زندگى ملهم از 

 بود: 
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       درغربت اگر مرگ بگیرد بدن من

 فن من ؟ـآيا که کند قبر وکه دوزد ک

        تـابوت مرا بر سر کوهى بگذاريد

 تـا بـاد وزد برسـرمن از وطـن من

سالگى بتاریخ  68سر انجام عالمه طرزى در استانبول ترکیه بسن 

ش( در اثر سرطان جگر چشم  ۱3۱3عقرب  3۰) ۱۹33نومبر  22

 .از جهان پوشید و درجوار ابوایوب انصارى بخاک سپرده شد

 !شاد و يادش گرامى باد وطن پرست مرد روان آن فرهیخته

 

 تالیفات وترجمه های محمود طرزی:

از عالمه محمود طرزى عالوه بر مقاالت فروان او در سراج االخبار 

انى بجا مانده است که داکتر روان افغانیه، تالیفات و ترجمه هاى فرو

اثر مستقل چاپى و چاپ نشده آنرا در پایان  3۱فرهادى، فهرست 

مجموعه مقاالت طرزى در سراج االخبار افغانیه بر شمرده 

 مهمترین آنها را بدینگونه میتوان برشمرد :.است

 ا : مجموعه صنایع )گزیده اشعار استادان سخن( ، 

غالم محمد طرزى بخط و کتابت نستعلق  : منتخبات اشعار سردار 2 

 محمود طرزى ، 

 : مجموعه اخالق ، 3

 : از هردهن سخنى ، 4 

 : روضه حکم ، 5 

 : معلم حکمت ، 6 

 : مختصر جغرافیاى عمومى ، 7 

 : بیست هزار فرسخ در زیر بحر، 8 

 پنهان ، ۀ: جزیر ۹ 

 : سیاحت در جو هوا ، ۱۰ 



 ۱52 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

 : ترجمه تاریخ حرب ، ۱۱ 

 یاحتنامه استانبول ،: س ۱2 

 : دیدنى ها و شنیدنى ها ، ۱3 

 : سیاحتنامه منظوم ، ۱4 

 : افغانستان )جغرافیاى منظوم (، ۱5 

 : تو حید ، ۱6

 : ادب در فن ، ۱7 

 : پراکنده ، ۱8 

 : ترجمه ناول هاى ژول ورن ، ۱۹ 

 : ژولیده و پژمرده )خاطرات دوران تبعید دوم (، 2۰ 

 مى ،: ترجمه رومان عل 2۱ 

 : سراج االطفال ، 22 

 : فلسفه وطن ، 23 

 : علم و اسالمیت ، 24 

 : آیا چه باید کرد؟ ، 25 

: سراج االخبار افغانیه و برخى آثار دیگرى که تا کنون بچاپ  26 

 .نرسیده اند
۱۱3
   

الزم به یاد آورى است که تا کنون عده یى از محصلین افغانى در 

محمود طرزى رساله هاى علمى خارج از کشور بر آثار و افکار 

  .نوشته اند و بدریافت درجه دکتورا نایل آمده اند

داکتر روان فرهادى در پایان مجموعه مقاالت محمودطرزى در 

پیش از محمود طرزى ، کسى در :» سراج االخبار افغانیه ، مینویسد 

افغانستان نبود که بر عالوه قدرت و ذوق تحریر و تجربه نویسندگى ، 

 .شته و از مسایل آنروز جهان آگاه باشدداه تماس با دنیاى خارج تجرب
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نیت نیکو، آرزو مندى خدمت گزارى، عشق بوطن، صفات مزید 

که او را آماده و شایسته این رسالت تاریخى ساخته  محمودطرزى بود

 .«بود. چنانکه آنرا بجا آورد
۱۱4

  

که دکتورعبدالغفور آرزو، مصحیح دیوان عندلیب،در مقدمه یی 

  بردیوان اشعار عندلیب نگاشته از خدمات محمودطرزی وپدرش 

سخن  ختگانیو فره ختهیسخنوران فره یهمه  » چنین یاد میکند:

و فرزند  یگرا شادروان سردار غالم محمد طرز دلیشناس با شاعر ب

دارند.  قیو عم قیدق ییآشنا یفرزانه آش روانشاد عالمه محمود طرز

 اریخانواده فرهنگ پرور مجبور به ترک  نیدانند چرا و چگونه ا یم

به  ینفس سردار غالم محمد طرز نیو چسان تا واپس ردندگ یم اریو د

پس از  ی. بازگشت عالمه محمود طرزدیگر یم و دیمو یوطن م ادی

است که سردار در کانون  یاز عشق یسال بوطن، نشانه ا نهیرید دیتبع

 خانواده اش برفراخته است .

 میاشرا بگ یا چهیشعر سردار در یچگونگ رامونیخواهم در پ ینم   

شهر  یشهره »که  رمیپرده برگ یمبارزات محمود طرز یو از چسان

از رجز  یکه خال مینما ییخواهم ادعا یاما م«  دنیاست به عشق ورز

«. ستین
 ۱۱5

 

خالصه محمودطرزى ، زندگى خود را وقف خدمات فرهنگى و 

ر کرده بود وتا آنجا که قلمش و زبانش بیدارى جوانان و مردم کشو

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 

ونوشت  .انگلیس به عنوان دشمن دیرین مردم افغانستان در یغ نورزید

 که: 
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 نتا قلم دارى بکف محمود طرزى در سخ

 آگهى ده قوم را از نکته هاى شرق و غرب

ّ پانصد مقاله در  لودویک آدمک مینویسدکه : محمود طرزى تقریبا

 .سراج االخبار نوشته و به نشر رسانیده است
۱۱6

  

  

در وصف محمودطرزى، گرداننده  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

 د مزاج دان سخنـکه طبع روشنش آم

 ید از صریر خامه اوــنـفـیر صـور دم

 بلى ،که خامه او زنده کرد جان سخن

 اخبارش راغ فضل و هنر شد سراجـچ

 چـو آفتاب بـود روشن این نشان سخن

 لمـش منتـى نهـد شـایـدــــبه مـلت از ق

 شته نکته دان سخنگکه ملت از قلمش 

 زهى به اوج خرد ، فکرت آفتاب کمال

 گلـزمین هنـر،طبعـت آسمـان سخـنه ب

 تو سخن یافـت استخوان بنـدى ۀزخامـ

 غـز استخـوان سخنــکنـد دعـاى تـرا م

 جهل،وطن گشته یک قلم بیدارزخواب 

 صـریـرکلک توبرداشت تـا فغان سخن
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 دهـر بـاقى بـاد!ـامـه فضلـت بــنشان ن

که بود درجهان نشان سخن همیشه تا
۱۱7

 
 

 يی طرزی در نثر نويسی:توانا

میگوید:آشنائی آنطورکه پسرمحمودطرزی عبدالوهاب طرزی 

از راه ترجمه محمودطرزی با آثار ادبا تجدد وعلمای ترک وبالواسطه 

با آثار علمیوفنی غرب، درانکشاف ووسعت نظر اوتاثیربارزی 

گذاشت.چون علوم کالسیک ومتداول اسالمی را در وطن بعد از ترک 

سالگی از مرشدان خود، یعنی حضرت پدر واستاد  2۰وطن،تا عمر 

بزرگوار مال محمداکرم آخندزاده پخته فراگرفته بود،عالوه شدن 

وادب ترک وغرب،رشد ذهنی او را دوباال برد. معلومات از فرهنگ 

بنابر »درترجمه حال خودش بربان ترکی این جمالت را میخوانیم:

عشق وعالقه مفرطی که به ادبیات وفنون داشتم، بسی آثار حکما 

وادبای عثمانیه را بدست آورده شب وروز وقت خود را به مطالعه 

ایش می یافت وترجمه صرف کرده، هرقدرمطالعات ومعلوماتم افز

همانقدر حسیاتم در بارۀ وطن ومسکنم، لمعه نثار شوق ومحبت 

 «میگردید.... 

دردجدایی از وطن واندیشه های محمودطرزی در بارۀ اوضاع 

سیاسی وپسمانی های کشورش او را متالم میساخت. افکار ضد 

ً حس نفرت او مقابل دو دشمنی که از شمال  استعماری، خاصتا

 ا تهدید میکردند، روز بروز بیشتر میشد.وجنوب خاک وطنش ر

او با جریانات تجدد ومجادالت قلمی منورین ومحافل وطن خواهان 

عالقمند بود. اوقات او بیشتر به تتبع ومطالعه میگذشت. مقاالت 

مینوشت، کتاب تالیف میکرد، به ترجمۀ آثار منظوم ومنثور ترکی می 

 پرداخت. 
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 ۱56 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

نام داشت که گزیده « معارف  دبستان»یکی ازتالیفات محمود طرزی

از هرگونه کالم خوب، ادبی، اخالقی، علمی وفنی، سیاحت  هایی

وحکایات وغیره بود که بعد از بازگشت به وطن آنرا بدوقسمت جدا 

نمود،قسمت علمی واخالقی آنرا بنام "روضۀ حکم" وقسمت ادبی  

ل آنرا بنام "از هردهن سخنی واز هرچمن سمنی" درمطبعه عنایت کاب

به طبع رسانید.  هجری ۱33۱در سال 
11۸

 

روضۀ حکم با مقاله یی تحت عنوان"وطن عزیزم افغانستان" خاتمه 

یافته است . دراین مقاله نویسنده  به یاد وطن هموطنان خود را خطاب 

نموده واز حب وطن وآب وهوا و زمین وکوه آن با حسرت یادآوری 

نه نثر ادبی  طرزی می مینماید که در زیر آنرا بحیث یکی از دو نمو

 آورم.

 

 دو نمونه از نثر ادبى طرزى : 

درکتاب  از روی "روضه حکم" طرزی نمونه اول نثر ادبى طرزى،

من آنرا انعکاس در اینجاافغانستان در پنج قرن اخیر،اقتباس شده که 

 میدهم.
  

 افغانیان را خطاب !   یمزيزم افغانستان و برادران دينوطن ع» 

اى مسکن محبت انگیز ! از هنگامى که سوق  اى وطن عزیز و

مجبوریت و ذوق غربت مرا از خاک پاک و دلچسپ صفاناک پاکت 

فرهنگ آثار آب  برون انداخته و قسمت و اضطرارمعذوریت ازدیدار

وهواى دالویزت محروم ساخته، خنجر فراقت جگرم را پاره پاره 

دانم دلم را بچه  نموده و درد حرمانت وجودم را پایمال الم داشته، نمى
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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 از 

خاک پاک تو تشکیل یافته باشد و ذرات بدایت و حیاتم از آب و هواى 

رحله زندگى ام عبارت از جانفزاى تو جمع آمده باشد و اول خطوه م

زمین دلنشین تو باشد وگوشت و پوست و استخوانم همه گى بخاک و 

آب و هواى تو پرورش یافته باشد، پس چسان مى شود که خاک پاکت 

 را فراموش نمایم و دل به دوریت تسلى و شکیبائى بخشم ؟ 

 عشق تـو در درونـم و مهر تو در دلم

 شودبا شیر اندرون شد و با جان بدر 

 

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 

خواهد نمود و اگر آبهاى با صفایت را بخاطر آرم خونابه سرشکم 

 انهار خونبارى جریان خواهد داد. 

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 

زینت چمنستان اسالمیت گشته ! بقدر ده ملیون نفوس اسالم را 

مرجعى و مقدار ده دوازده والیت بنام را ملجاء،کهستانت، گلستانیست 

ه ازهارش گل انسان است و چارده ات بستانیست که دوازده هزارش ک

باغبانست. ولى هزار افسوس که ساکنانت در شور و شر و انسانهایت 

همه گى از حال و احوال عالم بى خبر اند، قدر و حیثیتت را نمى دانند 

پرده غفلت و عطالت  .و مزیت و اهمیت موقعیتت را نمى شناسند

ن پوشیده که دشمن جان و ایمانت را نمى بینند، چشمهاى شان را چنا

قلع و قمع همدیگر دستهایشان را چنان بسته که به تربیت و ترقییت 
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حرص و طمع جان و مال همدیگر، افکار شان را چنان  .نمى کوشند

مشغول داشته که حریصان و طامعان خاک پاکت را هیچ بخاطر نمى 

د جفا و اذیت در وجود و آرند. و عدم تعمیم مدنیت و عدالت و وجو

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 

ر معتنابه خیبرمتینت را چنان در تحت آهنگت، گلوگاه نازنین بسیا

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 

تنها گلوگاه ترا نى، بلکه گذرگاه  .اى از مفسدت فارغ نگشته اند

« قندهار»رت یعنى معتنابهاى والیت جسیمه پر گلزار ذى اثمار زربا

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 

عظیم « کوه کوژک »و کمرگاهت « دره بوالن»شناسند.گذرگاهت 

 الشان است. 

اصلخیز حاالنکه از طرف غربى و شمالى در ایالت جسیمه قدیمه ح

را نیز دشمن حریص « ترکستان»و « هرات»زر ریزمعتنابهاى 

بسیار قوى بدرنگ با تأنى و درنگ دیگر با دوازده ملیون جیوش 

، اگر این هللا احاطه و انحصار نموده که السمع  منتظم پر توپ و تفنگ

غفلت و نادانى و این عطالت و بى خبرى در میان ساکنانت به همین 

در مدت بسیار قلیلى هتک عرض و ناموس  صورت حکمفرما باشد،

و حقارت و اسارت آن دشمن بى دین قوى ، وجودت را پایمال خواهد 

«نمود...
 ۱۱۹
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 ٭ ٭ ٭

 :( چراغ پیام هاى افغانى )سراج االخبار

یکى از مقاالت خود یاد آور مى شود که محمود دررهنورد زریاب 

نیه )شماره طرزى اولین نویسنده ایست که در سراج االخبار افغا

در آن ش ( سرمقاله اى نوشت که  ۱2۹3نخست ، سال چارم . سنبله 

خان ، دیگر تمام مقاله به فارسى ناب  هللابدون نام و لقب امیر حبیب 

چراغ پیام هاى »را به « سراج االخبار افغانیه»نوشته شده و حتى نام 

و این قدرت نویسندگى و تسلط او را در  .ترجمه کرده است« افغانى

آن متن زیبا را همانگونه که جناب  .بان فارسى درى نشان میدهدز

رهنورد زریاب از مجموعه مقاالت محمود طرزى اقتباس کرده با هم 

 میخوانیم : 

 آغاز به نام ايزد بخشنده مهربان 

سپاس و ستایش بیرون از شمار، مرآفریدگارى را سزاست که خامه 

بر روان پاک پیمبر برگزیده بى زبان را توانائى گویائى بخشید. درود 

یى رواست که پیروان کیش خوب خود را، آموزش دانش بدمید. 

خاندان و یاران او را، دوستى و افزونى به جاست ، که کار هاى 

. سراج پسندیده هرکدام شان رهبر بختیارى و نیکوئى مایان گردید

اى خان را خداوند زمین و آسمان تا سالههللا الملته والدین امیر حبیب 

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 سزاوارگردد 

  .و مردمک دیده روى زمین و زمینیان شود

ه جا آورده خواهیم سپاس پرودگار بزرگ خود را ، به چه زبان ب

چراغ پیام هاى »توانست که ما را توانائى داد تا سال سوم این گرامى 

را به انجام رسانیده به سال چهارمیش آغاز نمودیم. و این «  افغانى

نیست مگر به سایه دانش پیرایه نکوئى خواه ِ فرخنده کسى همراِه 
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آرزوى  .بزرگ ما. در این سه سال، بسیار چیز ها گفتیم و نوشتیم

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 

 .باشیم. امید است که یک کمکى برین آرزوى خود کامیاب آمده باشیم

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 

گفتیم. از درگاه ایزد داناى بیناى توانا،  [یى]نگاشتیم و نه گفته  [ى]ی

امید وار آمرزش و از خوانندگان فرهنگ منش، آرزومند پوزش مى 

باشیم.
 ۱2۰

  
 

 :وطن پرست فراموش شده محمود طرزى،
 

ازشخصیتهای بزرگ فرهنگی یکی ى بدون تردید محمود طرز

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 

پرشور و ضد استعمار انگلیس بود. هم مترجم چیره دست بود و هم 

 ژورنالیست بیدار و متعهد بود.

و رونق دوبارهء  ءدر سراج االخبار، از احیا طرزی در مقاالتش

آسیا و همبستگی کشورهای اسالمی )پان اسالمیزم( پشتیبانی  انمردم

که توسط  را«جنگ روس و جاپان » میکرد. وی کتاب چند جلدی 

به دری ترجمه نمود  ،قوماندان عمومی اردوی ترکیه نوشته  شده بود

ملت کوچک ولی مصمم تا به خوانندگانش نشان دهد که چگونه یک 

                                                 
، ص  ۱8رهنورد زرياب، محمودطرزى و فارسى ناب در افغانستان ، مجله فردا ، شماره  -۱٢٠

6، 
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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 

ز دارند روح واقعی اسالم را درک نمایند، مسلمانان سعادت و عافیت ا

   دست رفته شانرا دوباره باز خواهند یافت.

پیشتاز ضرورت داشت، طرزی  یاز 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 

الم را مبتنی بر احتیاجات یک مصلح دینی را به عهده بگیرد و  اس

امروز استحکام ببخشد. به همین امید، طرزی در ابتدا سیاست ترقی 

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

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 سعی 

بلیغ میکرد وسرانجام موفق به ایجاد جنبش ضد استبدادی واستقالل 

ستان گردید، به همین خاطر وی را  پدر ژورنالیزم طلبی در افغان

  افغانستان وبنیان گذار سیاست دوستی ترکیه وافغانستان می شناسند.

عنوان شیرازهء همبستگی روحی ه طرزی معتقد بود که دین اسالم ب

می تواند مسلمانها را به مقابل استعمار متحد سازد. در مقاله ای تحت 

" وی به نقش برازندهء علماء بحیث شوند اگر مسلمانها متحدعنوان "

قضات، معلمین، خطبای مساجد و غیره اشاره نموده و از آنها التماس 

گروه  ،که نفوذ شان را در تنویر اذهان کتله های مردم بکار برده هکرد

های مختلف زبانی وقومی را تحت لوای دین متحد سازند. وی اتحاد 

ت و امیدوار بود که روزی اسالمی را شرط اول وحدت ملی میدانس
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یک هویت قوی افغانی اسالمی مبرا ازتعصبات و عالیق قومی، 

اقشار ملت را در راه انکشاف و ترقی  ،قبیلوی، منطقوی و فرقه ای

متحد خواهد ساخت. از اینرو اهل تسنن و تشیع را تشویق مینمود که 

را بخاطر نجات اسالم از خطر استیالی استعمار غرب اختالفات شان 

کنار بگذارند.
 121  

که اولتر از همه به  ،طرزی عقیده داشت که يک حکمروای خیرخواه

شد، میتواند اعتماد و حمايت کتله بارفاه و آسايش مردم عالقمند  

های مردم را بدست آورده آنها را رهنمائی نمايد، تا بطور مؤثری در 

 همکاری با دولت و ترقیات اجتماعی سهم گیرند. وظیفهء دولت

اينست که از طريق قانون و اجراآت اداری تعادل مناسب و موزون 

در اجتماع ايجاد کندو اما هیچیک از اين تغییرات بدون همکاری 

 علماء میسر نخواهد شد. "
۱٢٢
  

در رسالۀ شرح زندگی  عبدالوهاب طرزی،پسر مرحوم طرزی

ازقول  پروفیسورگریگوریان،میگوید که وی در کتاب محمودطرزی، 

یک فصل را وقف )سراج االخبار( « افغانستان معاصربروز »

در آغاز آن اظهار  وفعالیتهای ادبی وفکری محمودطرزی نموده

درحالی که درغرب راجع به حرکات بیداری فکری :»  میکند

ونهضت های ملل شرق از طرف دانشمندان غرب تتبعات وتحقیقاتی 

ولین علم صورت گرفته ، چطور شده است از نام محمود طرزی که ا

بردار نهضت بیداری وطنش بوده ونشرات "سراج االخبار"ش در 

میکرد، کمتربحثی بمیان  این راه مانند مشعل فروزانی راهنمایی

ولی سبب آن اینست که تا همین نزدیکی ها از تتبع  آمده است؟

                                                 
 ۵۶،۵8ص داکتر سنزل نوید،واکنش های مذهبی وتحوالت اجتماعی درافغانستان، -۱٢۱

 ۵8-۵7سنزل نويد،همان منبع، ص -۱٢٢
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ومطالعه در بارۀ مسلک ومفکوره های محمودطرزی عمداً خود 

۱٢3« داری میشد.
  

از رساله پروفیسورلوئی دوپری تحت عنوان ه  نویسند     

یاد میکند که نوشته « محمودطرزی، وطن پرست فراموش شده»

دنیا بالعموم یکتعداد کمی ازمشاهیرخود را بیاد میدارد. » است:

طالبان علمی که برای پایان نامه های خود در جستجوی موضوعی 

عضی هم توسط می برایند، بعضی ازآنها را دوباره زنده میسازند. ب

نوشته های شان دربین یک عده محدودی از قدرشناسان یاد میشوند، 

بازهم عده ای اند که به یاد کسانی که آنها را می شناخته و یا آثار 

کم وقت اتفاق می افتد که شخصی  شان راخوانده اند باقی میمانند.

زمان خود به وجود آمده است وافکار او را زمان  قبل از وقت و

ه درک کرده است. اینک محمودطرزی ، یکی از تعداد کمی آیند

انداخت،  افغانها بود که به ماورای سنت قبیلوی زمان خود نظر

۱24 «ب یک دولت ملی افغانی را میدید.اخو
  

در موردمحمودطرزی مینويسد:  ،مورخ امريکائیادمکلودويک 

"محمود طرزی از جنبش های اسالمی واتحاد وهمبستگی قاطبه 

رد ان بحیث يک منبع قدرت برای عالم اسالم طرفداری میکمسلمان

ً با سید ج ال الدين افغانی بزرگترين علم بردار جنبش موشخصا

اتحاداسالمی وآشنا ساختن مسلمانان به حیات معاصر وبیداری، 

محمودطرزی ،يک " که شناسائی داشت." نويسنده می افزايد

بنیه ضعیف شاعرظريف وخوش طبع ويک فیلسوف خردمند دارای 

والغر بود. چنان پنداشته میشد که طرزی قبل از وقت ظهورکرده 

باشد. اوصالحات اجتماعی  را به کمال صلح پسندی وارامش مطالبه 

                                                 
۱٢3

به اهتمام وحید بقلم عبدالوهاب طرزی؛   ۱۹۱۹-۱88٢شرح زندگی محمودطرزی از  -

۴صطرزی،
 

 

 3همان اثر ، ص -۱٢4
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میکرد. او از استبداد واستعماربد می برد وبصورت عموم از 

".مخالفین سرسخت استعمارانگلیس بود
 ۱٢5

  

انستان، محصول فکر دوم درافغ تیکه جنبش مشروطیاد آورشد دیبا

 نیاز اهداف نخست یکیبود و  یوخرد محمود طرز ریو تدب شهیو اند

 بود.  سهایافغانستان از انگل استقاللحصول ،دوم تیمشروط

 

 به وزارت خارجه افغانستان: منپیشنهاد

مین سال  8۹وزارت خارجه افغانستان، بمناسبت  2۰۰8در سال 

بنیانگذار این وزارت، یعنی تاسیس وزارت خارجه افغانستان واولین 

طرزی سیمناری  تدویرکرد که  در آن از سوی داکتر سپنتا  محمود

وزیرامورخارجه افغانستان برابعاد مختلف حیات سیاسی محمود 

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 ر پای مقبرۀ طرزی خارجی د

ترکیه چشم از جهان پوشیده کشور 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 گزارکند، البته در پایان چنین سیمنارهاومحفل سیاسی بر

بازهم بجا آوردن مراتب احترام در برابر خدمات سیاسی محمود 

 خواهد ماند.تمام طرزی نا 

پیشنهاد میکنم تا وزارت خارجه افغانستان يک تصمیم مبتکرانه يی 

بگیرد وعظام رمیم آن عاشق میهن واستقالل کشور را همانند استاد 

( از کشور ترکیه با عزت تمام یید جمال الدين افغانفکری اش)س

                                                 
۱٢5

 ۱٠،ص٢٠اول قرن ادمک،روابط خارجی افغانستان درنیمه  - 
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در گوشه يی از صحن  دوباره به وطن آبائی اش انتقال دهند و

وزارت خارجه در چمن قصر ستوری برايش مقبرۀ مناسبی بسازند 

تا ال اقل وزرای خارجه کشورهای متحابه هنگام وبخاک بسپارند 

برمقبرۀ آن  یگل تشريف آوری به وزارت خارجه افغانستان، دسته

آن مرد وطن پرست تا دم مرگ وطن را  عاشق میهن بگذارند.

 گفت: می فراموش ننمود و

 مرغ دلم زکوی تو دور است و روز وشب

 وطن ! ! وطن فـــــرياد میکند که خــدايا 

 

 بگذار عالمه محمودطرزی، به حیث علم بردار نهضت مشروطیت و

شناس خود همواره زنده  آزاديخواهی در ذهن وخاطر هموطنان حق

بماند وجوانان وطن کارنامه های او را سرمشق زندگی خود قرار 

 بدهند. 
 

در عهد  طرزى محمود اعطای مجدد لقب عالمه به

 داکترنجیب هللا

بکار به این خاطراعطای "مجدد" لقب عالمه به محمود طرزی را 

دمات بردم تا بگویم که  باراول محمود طرزی این لقب رادر ازای خ

)رک:عکس فرهنگی خود در زمان  شاه امان هللا در یافت کرده بود.

در کتاب )سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد  فرمان امانی در زیر(

)جلد افغانستان( تالیف مرحوم عزیزالدین وکیلی پوپلزائی،

 ثبت شده است .نیزاول(

الم از ریشه علم، به معنی بسیاردانشمند و بسیارع "عالمه"کلمه 

میباشد و معادل رتبه علمی اکادمیسین فرانسوی است. ومحمود 

اثر مستقل تالیف و ترجمه چاپ شده و چاپ نشده   ۳1طرزی با 
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قلم بدستان و بدون شک از  سراج االخبارمقاله در ۵00خود ونوشتن 

 بود. ماکشور شاذ دانشمندان 

   
 رابر در ب شاه امان هللابه امضای  فرمان اعطای لقب "عالمه"

 خدمات فرهنگی به محمودطرزی !

یکى از مهمترین خدمات محمودطرزى براى وطن و             

هموطنانش، انتشار پیگیر و هدفمند سراج االخبار افغانیه است که 

انقالبى در مطبوعات و مسلک روزنامه نگارى کشور و از این 

براه  طریق در اذهان و افکار جوانان و تحول طلبان و وطن پرستان

انداخت که نتیجه و ماحصلش همان احیاء جبش مشروطیت و استقالل 

 کامل سیاسى کشور است. 

 3۰مقاله سیاسی واجتماعی ، بیش از  ۵۰۰محمودطرزی  افزون بر

سلطنت نادرشاه  در ولیجلد کتاب تالیف ویا ترجمه کرده است. 

وظاهرشاه  این لقب ازکنار نام محمودطرزی حذف شد. در زمان 

نویسندگان حق شناس ژورنالستات ومت داکتر نجیب با پیشنهاد حکو

 کشور دوباره این لقب به او تفویض گردید.
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به محمود طرزى ، اعطاى مدال یا نشان دولتى « عالمه»اعطاى لقب 

نیست که در بدل خدمات نظامى بر سینه جنراالن )درحال خدمت( گاه 

ادارى وسر سپردگى و بیگاه نصب میگردد و هدف آن عمدتاً جلب وف

بلکه این نشانه قدر شناسى و  .برسرقدرت استبیشتر شان به حاکمیت 

سپاسگزارى از خدمات علمى ، فرهنگى و اجتماعى یک شخصیت 

برازنده ملى است که پنجاه سال پس از مرگش در دیار غربت ، از 

جانب دانشمندان صاحب صالحیت و خبره گان با بصیرت و قلم 

گرچه  .به این فرزند صدیق وطن اعطاء شده استبدستان حق شناس 

اکنون این لقب و این عنوان ، هیچ فایده و ثمره اى به حال مرحوم 

طرزى ندارد ، اما براى افغانهاى چیز فهم و فرزندان افغان این فایده 

 را دارد که مى بینند در کشور عقب مانده شان، خوشبختانه هستند

و اخالقى و انسانى و وطنى شان تا کسانى که شعور علمى و اجتماعى 

این درجه رشد کرده که خدمت گزاران صدیق وطن را پاس میدارند و 

آنانى را که با آفرینش و ایجاد ارزش هاى علمى و اجتماعى و 

فرهنگى خویش، مصدر خدمات فراموش ناشدنى براى وطن خود شده 

 اند، قدر میکنند و احترام میگذارند. 

نشمندان با فضل و قلم بدستان حق شناس و پس بیجا نیست که دا

نویسندگان با هنر و ادب افغانستان، خدمات فرهنگى و اجتماعى و 

تالش هاى وطن پرستانه مطبوعاتى او را در راه بیدارى ملت افغان و 

بخصوص جوانان و تحرک روشنفکران افغانستان، به دیده قدر 

عالمه محمودطرزى »و « پدر ژورنالیزم افغانستان»نگریسته، او را 

حقا که کار شایسته و بایسته یى انجام داده اند، خداوند  .لقب داده اند« 

 .یار و مدد گار آنان باشد

، از باریفرهنگى، یم عظخدمات این همه شخصیتى با  ولی متاسفانه 

، مورد اعتراض سبکى قرار یک هموطن قندهاری جانب یکى از 
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زاده ایست که ثروت فراوان از ، این اعتراض کننده، تاجربودگرفته 

از وگاهگاهى وافغانستان بزنس میکند پدر به ارث برده و در امریکا 

نویسنده شمرده شود. ش مقاله واره هایى میخواهد  با نگارسربیکاری 

( آن همه 226ضمن یک نوشته تنک مایه در هفته نامه امید)شماره  او

مبارزات ضد خدمات فرهنگى و جانفشانى هاى قلمى و سیاسى و 

استعمارى محمود طرزى را با تنگ نظرى که خاصه ثروتمندان و 

پولداران است، خیلى وقیحانه و خنده دار، به هیچ گرفته و تمام منطق 

و استداللش را بر این نکته متوجه ساخته که محمود طرزى، مستحق 

نیست، و نباید او را به این لقب نامید. من نمى دانم اگر « عالمه »لقب 

را از پهلوى نام طرزى پس کنند، این آقا چه « عالمه »بالفرض لقب 

نفع خواهد بردو اگر همچنان باشد، چه ضررى ؟ آقاى تاجرزاده نمى 

سوداگران قیمت و  تنهاکاالى تجارتى نیست که « عالمه»داند که لقب 

 عى آن سردر نیاورند. بلکهارزش آنرا بدانند و دیگران از بهاى واق

هنگیان متاع علمى است که فقط و فقط دانشمندان و فر« عالمه »لقب 

ارزش آنرا میدانند و میتوانند تمیز بدهند که  و فرهیخته گان جامعه، 

به  چه کسى مستحق واقعى این لقب علمى و این متاع معنوى است.

دولت داکتر  پیشنهاد همین دانشمندان وژورنالیستان افغانستان بود که 

افتخار را بنام عالمه محمود طرزی منظورکرد نجیب هللا  یک نشان 

و به شایستگان مطبوعات عندالموقع تفویض میگردید. نمونه آن 

 درذیل دیده میشود .
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 )درعهد داکترنجیب هللا( نشان افتخار عالمه محمودطرزی

 

 ياد وخاطر اين میهن پرست شاذ واحیاگر جنبش استقالل طلبی 

 درکشور شاد وگرامی باد!

 
 

 محمودطرزى ن وفرزندان ز

 ،یهمسر محمود طرز ،هیاسما رسم

 محمدصالح، متولد دمشق خیدختر ش

ازدواج  اوبا  ۱8۹۱سال بود که در

شش دختر . او مادر ه بوده بودکرد

از  و ايثروپنج پسر بشمول ملکه  

          زنان برجسته بود.

 اسما رسمیه خانم محمودطرزی

زنان  هینشر نیمسئول نخستر یمد نیاولو معلم زن نیاو نخست

   افغانستان شد.
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نشرمجله مسئولیت (1۹21)خورشیدی 1۳00در ماه حمل سال 

 روح افزا طرزى ،دختر محمدبا معاونیت را « ارشاد النسوان»

"ارشاد النسوان" نخستین نشریه  .بدوش گرفتزمان خان طرزی 

مخصوص زنان بود که در دوران اصالحات امانی به مدیریت اسما 

     میه، همسر محمود طرزی در کابل منتشرشد.رس

مدیر این نشریه، روح افزا، دختر محمد زمان خان خازن الکتب و 

خواهر حبیب هللا خان طرزی بود.این نشریه روی کاغذ نازک پسته 

 نیاول به چاپ سنگی می رسید. ای رنگ در"سرای ده افغانان" کابل

یګ هفته  هینشر نی. ادیبه نشر رس ۱۹2۱مارس  ۱7شماره آن در 

 ادامه داد. ات خودبه نشر یالدیم ۱۹2۵تا سال بار

مطالب  وداشت  مسقیم سهم  مطالب ارشاد النسوان  درنشر ملکه ثریا

، آداب معاشرتواخبار  .منتشرمیکردآموزشی برای زنان و دختران 

آشپزی، خیاطی، تربیت کودک و خانه داری، مهم ترین مطالب این 

     ۱26 داد. نشریه را تشکیل می

 شش دختر بنامهاى : خیريه،: واسما رسمیهاز محمود طرزى 

پنج پسر بنامهاى عبدالوهاب وحوريه، ثريا، آمنه، روحیه، و عزيزه 

طرزى و عبدالقادر طرزى و عبدالعزيز طرزى و عبدالتواب طرزى و 

 .ثمر رسیدندعبدالفتاح طرزى  ب

و خیريه هللا ان ثريا، خانم شاه ام درمیان دختران طرزی دو تن :

از زنان صاحب قلم وباهنر وپیشرو  خان،هللاخانم سردار عنايت 

 کمی در مورد اين دو خواهر بدانیم: درخاندان سلطنت بشمارمیرفتند.

 

 

                                                 
 کابل ٢٠۱۵سیستانُی سیمای زن افغان درحماسه وتاريخ.چاپ دانش  -۱٢٠
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  املکه ثري

 

 

 دختر محمودطرزیملکه ثريا 

 (۱۹۶8اپريل  ٢٠ -۱8۹۹نومبر٢۴)

 

خان، بنت محمود طرزى هللا ملکه ثریا خانم اعلیحضرت امان 

سردارغالم محمدخان، ابن سردار رحمدل خان ابن سردار پاینده ابن 

خان بود. این زن شجاع وفاضله در خانواده یک نویسنده ویک 

سیاستمدار نامدار افغان که هم پدر و هم پدرکالنش و پدر پدر 

و هنر دوست و روشنفکر  کالنش، همگى شاعر، نویسنده ، هنرمند

 1۹0۵به دنیا آمد و در در دمشق 1۸۹۹نومبر سال 2۴بودند، در

با  1۹1۳میالدی با خانواده خود به افغانستان برگشت ودر سال 

خان در قصر شهر آراى کابل عروسى نمود هللا شهزاده امان 

خان به هللا وهمانجا از طرف علیا حضرت سراج الخواتین مادر امان 
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زیبا و زیرک وآگاه خوش سیما ونامیده شد. این زن « شاه خانم»لقب 

اى ترکى وفرانسه ئى و عربى و فارسى مسلط بود و بر زبانه

 سخنران پر شور و مؤثرى بود. 

پدر ملکه ثریا ، محمودطرزی ، نویسنده وگرداننده دانشمند وبا 

تدبیر سراج االخبار افغانیه بود ودر تحت تربیت سالم او دخترانش 

هریک خیریه طرزی خانم سردار عنایت هللا خان وملکه ثریا، خانم 

ضرت شاه امان هللا، خدمات برجسته و فراموش ناشدنی برای اعلیح

 جامعه زن افغانستان نمودند.

در سراج االخبار افغانیه ازنقش برجسته زنان  محمودطرزی

زمانى که تمام زنان » در دوران خالفت عباسى یادمیکرد. بقول او:

و مردان اروپائى بى سواد و جاهل بودند ، زنان مسلمان موقف هاى 

بحیث شاعر و هنرمند داشتند و حتى در مقامات ادارى کار مهم 

طرزى مانند تجدد طلبان و اصالح طلبان هم عصر خود « میکردند.

قویاً از داعیه حقوق  زنان حمایت مى نمود و استدالل میکرد که فقط 

زنان تعلیم یافته و منور مى توانند خانم ها و مادران خوب باشند و 

ن خوب که آینده متعلق به آنهاست، بارمي همین زنانند که فرزندا

همچنان طرزى توضیح میکرد که علت سقوط افغانستان پس « آورند.

م ( تعدد زوجات بین حکمروایان 17۹۳-177۳از دوران تیمورشاه )

بود که در نتیجه اوالد هاى متعدد آنها با ادعاى مساوى به پادشاهى، 

 ردند. کشور را در مبارزه داخلى قدرت قطعه قطعه ک

چون در زمان طرزی، شرایط زنان مسلمان ) بخصوص زنان افغان 

( بسیار رقت انگیز بود، طرزى و شاه امان هللا وجوانان افغان 

نخستین مدافعان حقوق زنان و نخستین طرفداران حق تحصیل و 

 ازدواج زن با یک مرد در افغانستان بودند. 

طرزی  ای محمودشاه امان هللا وملکه ثریا هردو از اندیشه ه

هللا در جهت آزادساختن زنان از زندان چادری ملهم بودند.  شاه امان 
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بعد از حصول استقالل سیاسى ، به نقش زنان در روند تحوالت 

اجتماعى توجه خاص مبذول داشت و پروسه نجات زنان را بحیث 

شهروندان متساوى الحقوق آغاز نمود وبه این منظور به تأسیس 

 اتب دخترانه اقدام کرد. انجمن نسوان و مک

در « مستورات»ملکه ثریا، نخستین مكتب دخترانه را بنام 

تن از  ۴0آرا كابل تاسیس کرد که به تعداد  در شهر  1۹20سال 

آغاز كردند. ملكه ثریا در روز افتتاح  دختران در آن آموزش را 

"الحمد هللا براي مازنان،امروز یك روز   مكتب در یك سخنراني گفت: 

سایهء اعلیحضرت غازي، مكتب مستورات  هایت خوب است كه در ن

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 

نان تاسیس شده از توجهات معارف خواهي ما، ز این مكتب كه براي 

جوان، غازي ما و همت و كوشش جناب وزیر معارف  اعلیحضرت 

   ۱27 است."

شخص ملکه ثریا اداره مکتب مستورات را با همکارى عده 

 ئى از زنان روشنفکرکابل به عهده گرفتند.

در بارۀ خود مقالۀ داکترسید عبدهللا کاظم، در دانشمند افغان،

با تاسیس اولین مکتب 1۹20درختم سال:»مینویسد که  ملکه ثریا،

نسوان درافغانستان بنام مکتب مستورات دروازه تحصیل برای زن 

افغان بازگردید. مکتب توسط زنان خانوادل شاهی اداره میشد. ملکه 

از « مفتشه»ثریابا حمایت معنوی شوهر و والدین خود به عنوان 

خانم محمود  -رسمیهاسما »مادرش امور مکتب وارسی میکرد.

                                                 

 ۸0شماره ،کابل ناتهه سایت -۱٢7
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که زن با فرهنگ ودانشمند بود،مدیرۀ مکتب وخواهر «طرزی

  به حیث معاونۀ ایفای وظیفه میکرد. ملکه)خیریه خانم معین السلطنه(

« شهر آرا»مکتب مستورات بیرون قصرشاهی در ناحیۀ 

درخانۀ علی احمدخان والی واقع بود که بیشتر شاگردان آنرا در سال 

دختر از خاندان شاهی تشکیل میدادند.معلمه های  ۵0اول در حدود 

اولی مکتب آنعده خانمهای بودند که درخانه سواد خواندن ونوشتن را 

آموخته وقدری از علوم دینی وادبی آگاهی داشتند. درمدت کوتاه 

شاگردان مکتب چنان افزایش یافت که در پنج صنف ابتدائی تقسیم 

در قلب شهر مسما به ده شدند ومکتب نیز به یک عمارت بزرگتر 

ودریک « حوض مرغابی ها»افغانان در نزدیک محل مشهور به

که از طرف)بوبوجان(ملکۀ « گلستان سرای»عمارت بزرگ بنام

عبدالرحمن خان به مکتب اهدا شده بود، انتقال یافت. در همین  امیر

وقت هیئت اداری مکتب مشتمل بر دوخانم از عمو زاده های ملکه 

یکی بحیث مدیره ودیگری بحیث « یس و روح افزابلق»بنام های

   ۱28 «مبصره جدیداً مقررگردیدند.

 تاسیس "مستورات" هشفاخانه زنان 1۹2۴ملكه ثریادرسال 

کرد. این شفاخانه تاریخی تا امروز بشکل انکشاف یافته آن هنوز هم 

 در همین محل)در جادۀ میوند( فعال است.

ن کابل در باغ على همچنان یک مکتب تدبیر منزل براى زنا

مردان با معلمى عده یى از زنان جرمنى و ترکى تاسیس گردید.ملکه 

محکمه اى دایر نمود که برای جلوگیری ازخشونت علیه زنان، ثریا 

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. 
                                                 

افغان جرمن  ،(بنیان گذار نهضت زنان کشور ملکه ثریا،)مقالۀ  ،داکترسیدعبدهللا کاظم -۱٢8

 201۴اکتوبر ۳1آنالین،
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هیئت مخفى وارسى زنان نیز ایجاد گردید که عکس العمل  یک

مردان راکنترول کنند و از زنان پیر خواستندکه به خانه ها بروند و 

ببینند که رویه مردان با زنان شان چگونه است ؟ همه این ها در 

 خان شامل بود.هللا پالن اصالحى شاه امان ا

اتى وضع در مورد گرفتن طویانه و عروسى قیودهللا شاه امان  

کرد تا فشار عروسى را از روى شانه هاى خانواده داماد کم کند. و 

سال  1۸سال و براى دختران  22نیز سن ازدواج را براى مردان 

( که بخاطر 1۹24تعیین نمود، اما در لویه جرگه دوم در سال )

خاموش کردن شورش پکتیا تدویر یافته بود، چون اکثریت اعضاى 

خانها و روحانیون متعصب تشکیل میدادند،  آن جرگه را مالکین و

بعضى تعدیالت در برنامه ریفورمها وارد شد که دولت مجبور شد 

 موقتاً آنرا بپذیرد. 

انجمن » 1۹2۸بنابر در خواست ملکه ثریا، در تابستان 

تشکیل شد و دوازده نفر از زنان بافهم کابل اداره « حمایت نسوان

ه کبراجان مسئولیت اداره این و خواهرشا انجمن را بدست گرفتند

انجمن را بدوش گرفت. بدینسان براى نخستین بار زنان در کار اداره 

مملکت با مردان شریک شدند. به شاروالی دستور داده شد تالست 

زنان بیوه وبی سرپرست را ترتیب و آنها را درشفاخانه ها 

 والبراتوارها شامل کارنماید. 

روزى که ملکه ثریا در » د : غبار ازچشمدیدهاى خود مینویس

یک اجتماع از پیشرفت زنان جهان و عقب ماندگى زنان افغانستان 

سخن زد، زنان با درد بگریستند و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان 

را در خدمت معارف و تاسیس اولین مدرسه زنانه گذاشتند. ملکه 
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رات چنان متأثرو منفعل گردید که خودش وظیفه مفتشى مکتب مستو

  ۱2۹« .را برذمه گرفت

 یکی از خوانندگانسوال عبدهللا کاظم در پاسخ سیدداکتر 

" عنوان  :شتندنگا (201۴ُنومبر سال ۳)ورتال افغان جرمن  آنالینپ

" بوده و ملکه ثریا ـ بنیان گذار نهضت زنان کشورمقالۀ اینجانب "

این خود میرساند که ملکه اولین سنگ را در تهداب نهضت زنان 

شته که قبل از او هیچ زن دیگر به همچو اقدام یا اقدامات دست گذا

انجمن  نیاولنیازیده بود. اولین مکتب نسوان، اولین شفاخانه نسوان، 

شاه  تیکه به خارج از کشور در مع یملکه ا نیاز زنان، اول تیحما

سرشناس جهان به صحبت  یسفر کرد و با ملکه ها و خانم ها

زنده  یمصاحبه ها یا مطبوعات خارجب کهیزن نیپرداخت و اول

 هیدر لو یستر و حجاب شرع تیبا رعا کهیزن نیانجام داد و اول

 نیدر ب یکه بدون نقاب بطور رسم یزن نیجرگه اشتراک کرد،اول

 نیدر مورد حقوق زنان چند کهیزن نیعوام ظاهر شد و باالخره اول

احت و نقش با آنها پرد یبار اجتماع زنان را دائر کرد و به سخنران

او موجب  اتیهمه خصوص نیا اینمود. آ انیآنها را در اجتماع ب

گذار نهضت  انیبن و شتازیزن پ کی ثیرا به ح ایکه ملکه ثر شودینم

 سریشوهر و پدرش م تیکارها بدون حما نیالبته ا د؟یزنان کشور نام

شاه مثل  تیداشت، حما یاقدامات را نم نیاگر او شهامت ا ینبود، ول

توانست نهضت زن را براه  یبود بدون دسته که نم یتبر

بعد چه حوادث صورت گرفت و چگونه ارابه ها به  نکهیاندازد.ا

                                                 
 ۳۳ ونقش روحانیت متنفذ ، صسیستانی،عالمه محمودطرزی، شاه امان هللا -۱٢۹
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زن افغان در کنج خانه محصور  یمتماد یو سالها شدند دهیعقب کش

 است."  گرید یماند، سؤالها

جرگه )هفته اول ماه اکتوبر(  هیماه بعد از لو کیامان هللا  شاه

دایر کرد که در  زرگ در قصر ستور وزارت خارجهچهار جلسهً ب

هریکی ششصد تن ازمعاریف ومامورین عالی رتبه با خانمهای شان 

بشمول دپلوماتان خارجی مقیم کابل اشتراک داشتند. شاه در بیانیه 

روز چارم خودبراین موضوع تاکید نمود که ظرف دوماه دیگر برقع 

ک روسری)دستمال( مانند ازسر زنها برداشته خواهد شد وبجای آن ی

زنان ترکیه برسر انداخته میشود که در زیر گردن گره میخورد. 

مگر شاه متذکر شد که اختیار اینگونه ستر اجباری نیست. همچنان 

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 

خود را از سر برداشت و زنان وحضار برایش کف زدند، بدون چادر

آنکه از شرف ملکه چیزی کاسته شده باشد.بدین سان ملکه ثریا 

نخستین زن افغان است که رسما روی لوچی زن را در کشور اعالم 

کرد. بعد آز ان شاه مالهای متعصب را مورد حمله شدید قرار داد 

سؤول جمیع عوام فریبی ها وآنها را اشخاص جاهلی خواند که م

ومنبع تمام تعصبات بیجا واشاعه وپخش جهالت ونادانیها 

( این سخنان شاه به ارتباط مخالفت مالها 1۹5میباشند.)ادمک، ص

وروحانیونی بود که با اصالحات شاه در لویه جرگه صورت گرفته 

 بود.

 12آتش درافغانستان( مینویسدکه : روز»نویسنده کتاب 

وز تاریخى در تاریخ زنان افغانستان به حساب میرود، اکتوبر، یک ر

زیرا براى بار اول زن افغان روى لچ در اجتماع قبول شد. ازآن 

روز به بعد زنان منوربرقع نپوشیدند و درعوض البسه مناسبى را 
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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 حیوان 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 

از وضع رقت بار زنان در افغانستان اشعار شکوه آمیزى طرزى 

دارد. شاه به این بسنده نکرد و طى فرمانى از مامورین دولت 

خواست تا بیش از یک زن نداشته باشند. این کارها گرچه در ظاهر 

با عنعنات جامعه افغانى نا سازگار بود، اما از نظر دولت در واقع 

ها نیز زن از آزادى بر خوردار راه هایى بود که ال اقل در شهر

گردد و اگر بخواهد بتواند با روى باز ظاهر شود. اما این روى باز 

در آن زمان از پیشانى تا زیر زنخ و دستها تا بند و پا ها تا بجلک 

قابل رویت بود نه بیش از این، همان چیز هاى که زنان در دهات 

 د. افغانستان همواره از آن بر خوردار بوده و هستن

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 

این مساله نه تنها تاج و تخت سلطنت را از دست دادند، بلکه از 

۱3۰ کشور نیز تبعید گردیدند ودر غربت جان دادند.
 

 
 

 

 

                                                 
 سیمای زن افغان درحماسه وتاریخ، مقاله ملکه ثریاسیستانی، -۱3٠
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 ومترجم دخطاط هنرمن خـیـريــه طــرزى،
 

 

 1980 -189۳خیریه طرزی،

 

خررانم او دختررر محمررود طرررزى و خررواهر بررزرگ ملکرره ثریررا، 

خان بود که از زنان با دانش و فاضل عهرد خروددر هللا سردار عنایت 

قرررن بیسررتم  بشررمار میرفررت. ایررن زن بررا هرروش در شررانزده سررالگى در 

« قصرص االنبیرا» زیر نظر پدرخود محمود طرزى به ترجمره کتراب 

زبرران ترکررى بفارسررى پرداخررت و مررتن ترجمرره را بررا خررط زیبرراى از 

همراه نستعلیق خود کتابت نمود. یک نسخه از این کتاب نفیس را من 

نزد محترم صالح پرونتا قرن گذشته،  ۸0دهه نیمه با داکتر جاوید در 

م و داکترررروان فرهررادى ترراریخ کتابررت ترجمرره را از یرردر کابررل دیررده ا

ى مطررابق جنررورى قمررر 1۳27محرررم  ۹،  روى نسررخه محترررم پرونتررا

او سکرتر دفتر پدرش بود وترجمه رومان . استم ضبط کرده 1۹0۹

راکه پدرش از فرانسره بره فارسری ترجمره کررده برود، پراک  ژول ورن

 نویس کرد.

سرراله ولبرراس  16حسررن خررط و حسررن صررورت و سرریرت خیریرره 

هرراى خرروش دوخررت و خرروش سررلیقه او زبررانزد اهررل دربررار شررده بررود. 
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ضوضرراً کرره علیررا حضرررت )سررراج الخررواتین( مررادر امرران هللا خرران مخ

بنای رفت وآمد با خانواده طرزی را اغراز کررده برودو در روز هرای 

جشن واعیراد آنهرا را بره ارگ سرلطنت دعروت مینمرود.  بنرابرین امیرر 

ناگهان طرزى را بحضور طلبید و تقاضاى نامزدى خیریه را با پسر 

ن نمرود و طررزى نیرز جرز رضرائیت خراهللا ارشد خود سردار عنایرت 

 1۹0۹سررالگی یعنرری در  17چرراره یررى نداشررت. وبنررابرین خیریرره در 

خان سراج پسر بزرگ امیرحبیب هللا خان هللا میالدی باسردار عنایت 

 ازدواج نمود . 

خرران قرربالً بدسررتور پرردرش بررا دختررر یکررى از هللا سررردار عنایررت 

هللا دار عنایت خوانین باجورنامزد شده بود، چون مدتى از ازدواج سر

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 میکنى یاخیر؟ سردار عنایت 

کرررده ام و از ایررن ازدواج خررود راضررى ام و نمررى خررواهم زن دومررى 

ر با نامزدت ازدواج نکنى دسرتور میردهم ترا تمرام بگیرم. امیر گفت اگ

معاشاتى که بنام نامزدت حواله شده دوبراره از معراش ترو وضرع و بره 

خان پاسخ میدهرد: حضرور امیرر هللا خزانه دولت تحویل گردد. عنایت 

صاحب بهتر میدانندکه من جز همان معراش عایرد دیگررى نردارم. هرر 

 طور امیر میفرمایند، اطاعت میشود. 

خرران را رخصررت و دسررتور میدهررد کرره هللا سررردارعنایت  امیررر

نامزدى دخترخان باجورلغو شود و تمام معاشرى کره برراى پردر دخترر 

فرستاده شده از معاش پسرش وضع و به خزینه دولرت تحویرل گرردد. 

خرران بررا آنکرره تحررت فشررار هللا ایررن دسررتور عملررى شررد وسررردار عنایررت 



 ۱8۱ وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

ا آخرر عمربرا بگیررد و تر یاقتصادى قرارگرفت، حاضر نشرد زن دومر

  ۱3۱ 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 

ش واز زبان نامزدش را از زبان پدر وکریلش ثبرت نمود.وبعرد از خود

خوانررردن آیررراتی از قررررآن کرررریم عقرررد نکررراح صرررورتگرفت.وباعرض 

تشریفات حاضریت وشیرینی خوری مراسرم دینری پایران یافرت. جشرن 

عروسی هفت شبانه وهفت روز برپرا برود. تمرام اطرراف چمرن، خیمره 

ان میشررد. هررر روز گرراه هررا بررا بیرررق هررا مررزین  از طرررف شررب چراغرر

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 

ی نشرریمن دامرراد برررده شررد.زندگی هررردو هفررت روزه، عررروس بسرررا

همسررردرعالم خوشرری وسرررورآغاز یافررت. دیررری نگذشررت کرره سررردار 

عنایررت هللا، برره گرررفتن دروس تاریخ،جغرافیررا، ادبیررات، ولسرران ترکرری 

ازخسررش،محمودطرزی، آغراز نمررود وبرا شروق وحرررارت ماننرد یررک 

 ۱32 «شاگرد پرمغز میخواند ونوت میگرفت.

 14در هللا ز آنکررره شررراه امررران سرررراج پرررس اهللا سرررردار عنایرررت 

جنررورى از سررلطنت اسررتعفی داد و کابررل را ترررک نمررود، برره پادشرراهی 

                                                 
درخراطر  2002خران سرراج درهللا نگارنده این مطلب را ازصحبت تلفونى با سرردار حمیرد -۱٢6

 دارد.

 

 90 -89زندگی محمودطرزی،صعبدالوهاب طرزُی  -۱٢7
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 17منصوب گشت و سه روز پادشاه بود و چون پسر سقاو در تاریخ 

خان با وساطت محمدصادق هللا جنورى وارد کابل شد، سردار عنایت 

مجررددى بوسرریله طیرراره انگلرریس کابررل را بقصررد پشرراور ترررک گفررت و 

پشاور به قندهار رفت . پس از آنکه شاه در مبارزه با قرواى سپس از 

ارتجاع دچار شکست شد، هردو برادر با خانواده هاى شان در تاریخ 

از طریرررق چمرررن وارد هنرررد برترررانوى شررردند. سرررردار  1۹2۹مرررى  2۳

جون ازطریق هند و بصره بره ایرران رفرت 24خان بتاریخ هللا عنایت 

اه پهلروى شررد. او پررس از جروالى همرران سرال مهمرران رضاشرر 27و در 

سفرى که به اروپا نمود به تهران بازگشت و در تهران اقامت گزید و 

 در آنجا درگذشت. 1۹46درسال 

خرران در هللا خیریرره و فرزنرردانش بعررد از آنکرره سررردار عنایررت 

مررریالدى بکابرررل  1۹47م( در 1۹46ش= 1۳25تهرررران فررروت کررررد)

خیریره از شرت. ( در کابل برود تادرگذ1۹۸0بازگشت و تا پایان عمر)

فرزنرد بردنیا آورد کره همګری تحصریالت یافتره  12سردار عنایرت هللا  

 ۱33واز زندګی خوب برخوردار شدند.
 

از کارهای فرهنگی دختران دیگرطرزی اطالعی دقیق  دردست 

 هللاخانم سردار عبیدطرزی، آمنه نیست، صرف اینقدرمعلوم است که 

قاسم خان و حوریه خان ،عزیزه خانم سیدهللا خان برادرتنى شاه امان 

هللا وف خان طرزى پسرحبیب ؤ)مشهور به بى بى خورد( خانم عبدالر

وف طرزى، خانم غالم صدیق ؤو پس از جدا شدن از ر طرزى بود

خان چرخى کفیل وزارت خارجه شد. 
۱34

  

                                                 
 ،کابل 201۵ُ دانش چاپاریخ، سیمای زن افغان درحماسه وتسیستانی، -۱٢8

داکتر روان فرهادى ، مجموعه مقاالت محمود طرزى در سراج االخبار، ص مقدمه،  -۱٢۹

  3۹،7٠مهدى فرخ ، ص 
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پس از آنکه محمود طرزى با وابستگانش براثر شرط گذارى و 

کیه پناه برد و داعى تقاضاى اغتشاشیون ازکشور تبعید گردید و به تر

 اجل را در ترکیه لبیک گفت . 

م( عبدالوهاب طرزى با خانواده اش و  ۱۹53ش ) ۱332در سال 

مگر  .برادرش عبدالعزیزطرزى، از راه ایران دوباره بوطن بازگشتند

آن عده فرزندان طرزى که خانم ترکى داشتند در ترکیه باقى ماندند و 

 ۱325خان )در هللا دار عنایت واهرشان بعد از مرگ سرخیریه و خ

( به افغانستان عودت کرده ۱۹47شمسى ) ۱326ش(، قبالً در سال 

 بودند. 

 

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»او بر کتاب  .هاى علمى عالقمند بود

موالنا جامى مقدمه هایى بزبان ترکى نوشته و چاپ « سالمان و ابسال

ش رئیس  ۱352تا  ۱337کرده است. عبدالوهاب طرزى از سال 

 .گرزندوى و توریزم بود و از شهرت نیکویى بر خوردار بود

برادرش عبدالعزیز طرزى از نقاشان معروف مناظر طبیعى 

در تهیه مجموعه مقاالت عبدالوهاب طرزى  .افغانستان بشمار میرفت

محمودطرزى در سراج االخبار افغانیه، داکتر روان فرهادى را کمک 

ش  ۱355و یارى رسانده است و براى تهیه خاطرات پدرش درسال 

سفرى به هندوستان جهت بررسى آرشیف ملى هند بعمل آورده بود. 

 ۱۹۱۹تا ۱882وآخرین اثرش همین شرح زندگی محمودطرزی از

عد از مرګش به اهتمام دامادش وحید طرزی از بنیاد میباشد که ب

 ی بامیان در فرانسه به چا رسیده است.گفرهن

 

 برادران محمودطرزی:
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در رساله شرح زندگی طرزی گفته میشودکه ، سردار غالم 

محمدطرزی چهار زوجه داشت. زوجۀ اولین، از خانواده 

ارشد شان گل رحیمدادخان برادر بزرپ سردار پاینده خان ووالدۀ پسر 

محمدخان بود. زوجۀ دومین دختر سردار مهردلخان بود وازاین 

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

بخاندان سدوزائی وازاحفاد تیمورشاه درانی بود  منسوب ۀ چهارمُ جزو

ووالدۀ محمودطرزی ویک خواهرش بود.که به این زوجۀ خود از 

«همه بیشتر عالقه وتوجه داشت.
 ۱35

 

خازن »زمان خان مشهور به  برادر بزرگ محمودطرزى محمد 

هللا حبیب او پدر، نیز شخصیتى با دانش و وطن پرستى بود. «الکتب

امور خارجه در عهد امانى و روح افزا  طرزى، کارمند وزارت

  .بود« ارشاد النسوان» طرزى معاون جریده 

وزیر مختار افغانستان در پاریس  ۱۹28طرزى در سال هللا حبیب 

معاون سوم اداره خارجه بود. در مذاکرات سرحدى و  ۱۹3۱شد. در 

 ۱۹3۹تا  ۱۹33ماموریتهاى دیگر، هیات افغانى را ریاست کرد. از 

سفیر افغانستان در ایاالت  ۱۹46ر افغانى در توکیو و در وزیر مختا

 باز نشسته شد.  ۱۹53در  .متحده امریکا بود

طرزى، هللا طرزى، وحیدهللا طرزى مثل عبدهللا فرزندان حبیب 

طرزى، غالم یحیى طرزى در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه  هللاحمید

سفارت رسیدند. فرزند دیگر  به مقامات بلند دولتى تا سطح وزارت و

طرزى عبدالرؤوف طرزى بود که مدتى افسر قشون هرات هللا حبیب 

                                                 
 8عبدالوهاب طرزی، شرح زندگی محمودطرزی، ص -۱٢۹

   

 



 ۱85 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

البته این شخص بعد  .بارى به جاپان رفت ۱۹35م ( و در ۱۹2۰بود)

)نجم البنات( ازدواج هللا از جدا شدن از حوریه با خواهر شاه امان 

 .کرد و سپس از وظایف دولتى کناره گرفت و به شغل آزاد پرداخت

.عبدالحمید طرزى پسر او بود
 ۱36

  

محمد صدیق خان )خازن الکتب(، طرزی فرزند دیگر محمدزمان

در نوردى فضادر رشته خود را که تحصیالت نظامى بود طرزى 

مردى پر شور و پرمعلوماتى بود.  بود واتحاد شوروى به پایان برده 

مدتى در انجمن تاریخ افغانستان به عنوان کارمند غیر رسمى کار 

را که بزبان روسى در مورد میکرد و مطالب و موضوعاتى 

در دورأ نظام شاهی افغانستان به نشر رسیده بودند ترجمه مى نمود. 

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

بهه ملى پدر وطن را در حالى که از مریضى خود رنج مى برد، در ج

اما عمر او در آن وظیفه کوتاه بود و غالباً در  ،شهر کابل نصب کردند

او پدر داکتر زمریالى طرزى بود که در فرانسه  .م درگذشت ۱۹8۱

تحصیل کرده و مدتى هم در ریاست موزیم هاو باستانشاسى افغانستان 

ى آن کار نمود و اکنون قرارمعلوم در فرانسه در دانشکده ارکیالوج

 کشور بعنوان استاد تدریس مینماید.

ادیب طرزی دیپلومات و داکترننگیالیبرادر داکتر زمریالی طرزی،   

سردار غالم بزرگ خود جد نویسنده است که کتاب دیوان کامل و

ودیوان محمدامین محمد طرزی برای باردوم درتهران وسپس 

 چاپ کرده است.درکابل عندلیب)طرزی( را تصحیح و

 

                                                 
  ديده شود: ، ٢47،  84مهدى فرخ ، کرسى نشینان کابل ، ص ،  -۱3٠ 

http://www.royalark.net/Afghanstan/herat.htm 

http://www.royalark.net/Afghanstan/herat.htm
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 میخوانیم که : یطرز یالیر ننگکتادنح مختصر سوا در

 28/۱2/۱۹۴۱باغ کابل در  یتوپچ در :تولد 

 یطرز نهیفرزندان: م،یطرز نهیهمسر حس  

 .یو فرهاد طرز وندیم

ولد سردار محمد  یطرز قی: محمد صدپدر

خازن الکتب پسر  یزمان خان  طرز

از جمله   ،یسردارغالم  محمد خان  طرز

انستان زمان شاه امان هللا افغ نیمحصل نیاول

سال  یمل یاردو یبود ) در رشته هوانورد یخان در اتحاد شورو

 ( . ۱۹2۶ یال ۱۹2۴

مکتب  یشاگرد ها نیمحمد خان از اول ریمادر:  مهر نگار ولد فق

لنگ با دو هم  یبودکه بعد از ختم شورش مال یمستورات دوره امان

ه  امان هللا خان در مکتب در حضورشا رهیمد یصنف خو د به همراه

به ګردیز   درجمله هیات صلح شرکت نمود و ۱۹2۴جرگه سال  هیلو

علم و    دیمال ها راجع به فوا یسوال ها       نیز رفته است وبه

 نمودند .  هیمعلومات و جواب ها ارا  ثانا یمکتب به خصوص برا

 یطرز یالیو دکتور زمر   پلوماتیسابق د یبرادر:  روح هللا طرز

 . یباستان شناس سریروفپ

ملک  یطرز الی) متوفا(  سابق معلمه، ل یابو یطرز ظهیحف :خواهر

 ،شاعره و نقاش . سندهینو یو هما   طرز  نریزایاصغر د

از   ی، شناخت عموم یسی، انگل ی، پشتو ، فرانسو ی: در هازبان

 . یو  روس یعرب

   :التیتحص

 ته علوم و فلسفهدر رش یاستقالل به درجه اعل سهیفراغت از ل

 .۱۹۵۹در
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 یدرجه اعل -یپلوماسیفاکولته حقوق رشته د -پوهنتون کابلفراغت از

  .۱۹۶3در

فاکولته حقوق و علوم درسوربون -سیپار یتیورسیونی  فراغت از

"مناسبات افغان و  دکتورا زسیعنوان ت، درجه دکتورا.یاقتصاد

 . ۱۹7۰سال  زسیت نیبهتر دیروس" کاند

 :یکار تجارب 

                                                            یالیرتبه پوه سوریپروف ستانتیاس ،پوهنتون کابل* 

۱۹64-۱۹7۰ 

      و  اطالعات                                                                                             فیآرش تیریمامور  مد :*وزارت امور خارجه 

۱۹7۰-۱۹73 

افغانستان در واشنگتن سکرتر سوم بعد سکرتر دوم  یسفارت کبرا

۱۹73-۱۹77 

، معاون                                                               یالملل نیب یمناسبات اقتصاد و مال یعموم تیریمد

۱۹77 -۱۹78 

 یها یسازمان همکار یندگینما:یاسالم یها ی*سازمان همکار

 در سازمان ملل متحد  یاسالم

                                                                  ریبه رتبه سف یندگیسپس معاون نما یمشاور و عضو مسلک

۱۹7۹-۱۹۹2 

 سازمان ملل متحد   ییدر دفتر اروپا یمیدا یندگیو نما ریسف

                                                               شیاتر انایدر و  میمق ریغ ندهیو نما ری. همزمان سف نوایدر ج

۱۹۹2-2۰۰۰  

-دفتر اطالعات ملل متحد در  تهران سییر:*سازمان ملل متحد 

 2۰۰2-2۰۰۰رانیا

 *وزارت امور خارجه 

 2۰۰7-2۰۰2پاکستان  –افغانستان در اسالم آباد  ریسف
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سازمان  گرین در سازمان ملل متحد  و دافغانستا یمیدا ندهیو نما ریسف

افغانستان  در  ری. همزمان سف نوایدر ج یالملل نیب یها

 2۰۱۰-2۰۰7سیکشورسو

 النکا،یدر سر میمق ریغ ریهند همزمان سف– یافغانستان در دهل ریسف

 2۰۱3-2۰۱۰و بوتان   پالی، ن ویمالد

سازمان  گریافغانستان در سازمان ملل متحد  و د یمیدا ندهیو نما ریسف

  سیافغانستان   در کشور سو ری. همزمان سف نوایدر ج یالملل نیب یها

2۰۱2-2۰۱5 

 :و تتبع   آثار 

 نیسرحدات  از نگاه حقوق ب نییمناسبات افغان ور روس، شامل تع-•

 الملل

 یسردار غالم محمد خان طرز وانید اتیچاپ مجدد کل-•

 یرزط بیعندل دیمگمل محمد ام وانید نیچاپ اول-•

 و گفتگو تمدن ها الوگید-•

  یاسالم یحقوق بشر  و کشورها هیاعالم-•

 الملل نیدر مناسبات ب یدسته جمع یمهاجرت ها ریتاث-•

 .و ملل متحد یمنطقو یسازمان ها-•

                      

طرزى ،محمدحسین طرزى وحبیبه عبدالحکیم  ،ازعبدالخالق طرزى

رزى:محمدعثمان طرزى، ازمحمدحسین ط  بوجود آمدند.طرزى

طرزى، ولید طرزى، صبیحه طرزى، نسیمه  هللاصالحه طرزى ،عبد

رزى و محمدصدیق طرزى طرزى ،جاوید طرزى، فایق ط

 بوجود آمدند. (۱۹42رهپو)م

هللا نجیب  داکترطرزى در عهد هللا حمیدو محمدصدیق طرزی)رهپو(

و عده دیگرى از خاندان طرزى به سفارت ووزارت رسیده بودند 

 ۱۹۹2وزارت امور خارجه افغانستان بودند و تا اوایل سال  کارمندان
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م برخى از آنها در وزارت امور خارجه در بخش تشریفات آن 

جالب است که خانواده طرزى تا این  .وزارت اجراى وظیفه میکردند

 اواخر زبان پشتو و لهجه قندهارى را فراموش نکرده بودند. 

از قلم بدستان این نیزطرزى هللا پسر حمید طرزی داکترمحمد امین

 .میباشد خانواده

       

 یگمنامدر غبار پیچیده سخنوری  ،عندلیب طرزی
 

 2۰قبل ازعندلیب، سخنوری بود همطراز بیدل که در آغازجوانی)

برادر عالمه محمود (از جهان رفت وبه ابدیت پیوست. عندلیب سالگی

راد وپسر بزرګ سردار غالمحمد طرزی بود. ازاین جوان نامطرزی،

ار مانده است،که توسط گبه یادشعری بیش از سه هزار بیت دیوان 

ومقابله وتصحیح داکتر عبدالغفور آرزو در  ،داکتر ننگیالی طرزی

 ش به چاپ رسیده است.  ۱388مطبعه میوند کابل درسال 

 ،نویسنده، پژوهشگرودیپلومات ورزیده کشور یالی طرزیگداکتر نن

که در آن از چگونگی دست یابی د فتاری دارپیشگبردیوان عندلیب 

 براین دیواران را چنین بیان کرده است:

"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 

همكاري دوست دانشمند آقاي دكتور عبدلغفور آرزو ،  را به« طرزي 

 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 ، 

« عندلیب » ه و مژده ي موجودیت سه نسخه از دیوان بخت یاري كرد
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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 مایه 

مسّرت فراوانم گردید ، که دراین جا با اغتنام از فرصت بجا   ي

امتنان وسپاس خویش را نثار مسؤولین  میدانم تا صمیمانه ترین مراتب

 آرشیف ملي كشور نمایم .

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 

رایی بوده، كه هرگاه عمر با این فرهیخته ى عمیق أندیشي و پخته س

باال نظر وفا مي نموده بدون شك دلدادگان شعر و سخن از آفرینش 

 هاي زیبا و نغز او هرجه بیشتر محظوظ مي گردیدند. 

به پندار من ، خیزش همچو نخبه گان چیره دست از فامیل طرزي را 

اهي تاریخ كشور نباید امرى اتفاقي و تصادفي تلقي نمود . زیرا به گو

، نام فامیل طرزي با اسم شخصیت شاذ عالمه محمود طرزي گره 

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 ، » آموزش سردار مهر دل خان معروف به طرزي از فیض 

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 »

رداند. امیدوارم این اقدام مینمایم تا توفیق چاپ آن را نیز برایم میسر گ

كه در راستاي پاسداري از فرهنگ و فرهنگ پروري است مورد 

، ننگیالي طرزي ).توجه فرهنگیان و نسل جدید كشور واقع گردد 

 ،یالی طرزیگنن داکتراطالع رسانیبنابر آخرين ) پیشگفتار بردیوان عندلیب(

 (.ستکشته ا راخود  گ خود تصادفااک کاری تفنپام گعندلیب هن
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 ، مصحح ديوان عندلیب،زير عنوان روزنه مینويسد:دکتورغفورآرزو

اگر ادعا نمايم اکثر فرهیختگان سخن شناس و سخنوران »....  

فرهیخته با محمد امین عندلیب آشنايی دقیق ندارند، سخنی به گزاف 

 نخواهد بود. اين سخنور پیچیده در غبار گمنامی کیست ؟

پسر سردار غالم محمد طرزی و برادر  محمد امین عندلیب        

مهتر عالمه محمود طرزی است. این سخنور فرهیخته یا سخنان 

سخته و فخیم چون حلقه یي است مفقوده در سلسله ى خاندان ادب 

 پرور طرزي .       

 ۱272محمد امین عندلیب پسر سردار غالم محمد طرزي در سال » 

به عمر  ۱2۹2در سال  و ستقمري در قندهار چشم به دنیا گشوده ا

جان به حق تسلیم كرده است . او  -بیست سالگي به اثر مرض وبا

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 

حظه به پدرخود داشت ؛ و پدرش را مربي جسمي و روحي خود مال

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

 ی گفت:عندلیبی بسخن آمد وباطرز

 سخنم از اثر طبع خدا داد آمد

 یا

 طرزی زچاک سینه ی ما گفت عندلیب

 چون طفل غنچه از دل صد چاک زاده ام
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از او دیواني بجا مانده كه حاوي انواع شعر مي باشد و مثنوى ناتمام و 

 دارد. « ناز و نیاز» رساله یى به نام 

 

زلى را آيینه اين كه توانايي طبع عندلیب را بهتر دريابیم غ براي

 یداري مي نمايم كه به اقتفاي پدرش سروده است و سردار به اقتفا

بنابراين ، غزل عندلیب آيینه اي است در برابر دو  ،]بیدل[ینابوالمعا

در سه  یمتجل الیو صور خ شهياند یآيینه، سخن شناسان با تماشا

 .طبع عندلیب صحه خواهند گذاشت يیبر توانا نه،يیآ
 

 بیدل

         رده مست برون آ پژه واكن ز ــيك مچو شمع 

 دح به دست برون آــبه ز مینا قــپن یرــــــــبگ

         دان تعلق ـــــت خاكـوى خشــد شـنــمرده چ نه

 ست برون آپجنون كن و زين دخمه هاي  دمى

          ز غبار فسردن ــــــه دارد بجــــرنگ چ جهان

 شكست برون آ ن اين شیشه ازـــسنگ ك نیاز

         وچنارت  ثمركجاست درين باغ وگو چون سرو

 زار دست برون آــــــب صد هـــــین طلـآست ز

           تـقـرابات بي نیاز حقیـــــــــــــاست خ ّزهـمن

 واه سبحه شمر، خواه مي پرست برون آـتو خ

          است اقامت ـر خطـدگ یریده ز پـخمی دـــــــــق

 ند شكست برون آــه بنايش كــــه اي كـانـخ ز

         ل به دوش سعي ندارد ـمه محمــــــــــآنه غبار

 گاه جست برون آــر كه ازين دامـــــه یاـپ به

          ال ست ـار خیـود و عدم غبـامید و يأس ، وج

 آنجه هست برون آ ه نیست مخورغم ازچآن از
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           و بیدلـــچ ريبــــو كمانخانه ى فـمح اشــمب

 د شست برون آــــاز شكاري ز قیــن دنگــــخ

 

 یطرز

          آ   برون حسن  مست  زاديـــــپر گاه  وهــزجل

 چشم خويش زمستى قدح به دست برون آ چو

          جنون خیالت  ده سنگ رهِ ـــــــــــش فسردگي

 شكست برون آ جیب شیشه بزن دست وبا به

          ريفان توان شدن به بلندى ـش حوـــگ خراش

 زطبع پست برون آ یزن به رساي ناله وـــچ

          ژه ام شاخ گل گرفته به راهت ـرمـديده ه به

 زباغ دل از ناز گل به دست برون آ مــوهـت

           ت ـاقــردن طـــــتاب گـوتاب حوادث م زپیج

 و بست برون آ گشاد چین زلف بتان با وــچ

            چوماهي بسمل یتپ یدام حرص وهوا م به

 آ  زشست برون درين محیط مزن دست وپا

          چون حباب شیشه بكف نه  یرمـروى ساغب

 پرست برون آ  مست مي دـاقي بــپیش س به

          دن معمار ـروت نمي توان شــرمـبه قص اگر

 آ رونـست بـرابي زن از شكـــخ تانــبرآس

          شد  نگ فناـدست پیچ چ اـقـگ بـنــــخ عنان

 آ وار به راه سراغ هست برونــس دمـــــــع

          یقدت خمیده چوبیدل نشسته اي زچه طرز

 ه بنايش کند شکست برون آـــك يیه ـــزخان

 ( 8۵و  8٢صص کلیات ) 
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 بیعندل

           م عجز با شكست برون آ ـدوش خ  وضعز

 اب دل به دست برون آتپُر یطره  تار وچ

           آ   خون دو ديده مست برون یموج باده  ز

 درد چو مژگان قدح به دست برون آ زاشك

         افالك  یرده پ دل چیست اوجوحشت  شیبه پ

 سقف هاى پست برون آزبام عرش رو ا به

          داز كه ايمن شوي ز درد فسردن ـــگ رـجگ

 شكست برون آ تهمتزشیشه آب شو ا چو

          ا تو اي نگاه سیه مست ــبزم بردن دل ه به

 دست برون آ شیخونريز  پ ه یغمز بسان

          موج گوهرطبعم عرق فروش وصدف شو ز

 ر معني پر آب پشت دست برون آـبح هـــب

          لق ـعـوج تــر و مــــالب دهــید قــمق وــمش

 ست برون آش ، ز یماهیي دل آزاده ا وــت

          صد زبان اشارت خموش باش وسخنگو  به

 رمه مست برون آـس مخمور ۀطرزغمز هـب

            اره نكردي ـــــنا نظــنیم چشمك هستي ف به

 هست برون آ نگاه به كهسار نیست،ررــش

          راه چاك گريبان به سرروان و طلب شو  به

 رون آر مژه از دامن نشست بــاشك ب وـــچ

           روشان ــباده ف  به ناز ساغر سرشار چشم

 پرست برون آ یخون پري ترک م وجــزم

          جوهرعكسش ه حیرت رسي ب  ۀجلو زتاب

 زدست برون آ و آيینه وچــــو باش ـمح تو

           ون دل بدر آردـــه خـــــمانــــیپب ــّسم لـــتب
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 برون آ چشم زخم دل اي ديده گريه مستچو

         و طرزي ـندلیب چـى جگر اشك ع ارهــزپ

 هم زباغ دل از ناز گل به دست برون آ تو 

 ( ٢۵) غزل 

 

نباید كرد كه این غزل تابناك از آن شاعري است كه در  فراموش

ادعا نمایم  اگرآستانه ى بیست سالگي جان به جانان سپرده است. 

پخته اي را در همآ وایي عندلیب با همه ي خامي سن ، سخن سخته و 

« .با بیدل به یادگار گذاشته ، هرگز ادعایي از سر شفیتگي نیست
1۳7

 

در کامنتی از فرزندان واوالده عندلیب نام  مقیم واشګتن لیال طرزی

برده وگفته است خودش نیز از نوادگان مرحوم عندلیب قندهاری 

دهار عکس هاوویدیویی از مقبره عندلیب واقع در قناست. او تعداد

وهمچنان از مقبرۀ عالمه طرزی وخانم وخواهر وخانواده طرزی در 

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 

ارمحمد سرد »واما قبل از عزل عندلیب درمورد اوالده اش مینویسد:

 دسردارغالم محمد خان  یطرز بیعندل نیام

 همه پردو یروژ ه ق کال د۱27۱په کال  یچ یزو یطرز

                                                 
، میوند چاپبه کوشش داکترننگیالی طرزی، ،يوان محمد امین عندلیب طرزید - 1۳۷

 ۱8-7صص ص،ص۱388
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 مقبرۀ عالمه محمودطرزی در استانبول ترکیه

 (طرزیمحموداحمدهللا طرزی نواسۀ عندلیب درکنارقبر)

 
 مقبرۀ مرحوم عندلیب در قندهار

محمد امین  سردار ه.دید یدلییږز یدوشنبه په ورُح په کندهارک د

عبدالحیب خان طرزي  عندلیب طرزي یو زوي درلودي نوم سردار

 .وه رحاکمیدگرمس یهللا خان په وخت ک رامانیدام یچ وه .
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)حاجي  یسردارامان هللا طرز یزو یخان طرز بیدسردارعبدالح

 یسردارعبدهللا جان طرز یبل زو .وه کهیزما ورن یوه چ بابا(

زما  یوه چ یجان طرز زهللایسردارعز یزو بابا یدحاج .)سناتور(وه

زامن  یدسردارعبدهللا جان طرز .جان وه راحمدیم یبل زو .وه کهین

سردارنصرهللا  ،یطرز دهللایسردارعب ،یسردارمحمد رسول طرز

 یطرز یمور. ننگال یوید یهللا خان طرز اتیسردارح ،یخان طرز

 -یدیادت وره سپه شه ستانولخوایدکمون یک بیجنتونه په نص یهللا د-

مور.  یوید یطرز یبر،  یشامحمودطرز ،یطرز یالیتور ،بینج

 بیعندل نیدمحمد ام یدغالم محمد خان طرز یدکورن شجرهږزمو

 .ته منسوب ده یطرز

 پشتوی عندلیب  شعرنمونه 

 ماعاروننگ ننگ اسولهیپاته نن ب      رخساردگلرنگ رنگ یدلیل یماچ

   الهــــــح ید یجماله دام د ستا         وصاله امړواــتش غ کرهیپ یپر

 رنگ رنگ ینوکيپه و ولهټ یتن م

 رانهیح ميسوزانه زه  نهیس        له مانه یمهتاب په حجاب د یمخ د 

 رنگ رنگ خهڅ یله خول یم ینار یخیژ

 ابهینه سوم کام تابهیب مړــک یز           تابهــتراف بايز انهښرو یمخ د 

 سم رنگ رنگلکه مجنون پرصحرااو

 ید انيبر ولهټ یپه سره انگارک     یسوزان د یم هړز یاوردهجران د 

 په سونگ سونگ مي شیهم یچ بیزه عندل

 ]نقل از کامنت لیال طرزی[

 روح همه گذشتگان اين خانواده فرهنگی را شاد میخواهم.
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 فصل سوم

  

 برخى از خصايل اجتماعى و فضايل اخالقى

 داکتر اکرم عثمان

 

 تن آدمى شريف است بجان آدمیت

 نه همین لباس زيباست 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 فرزانه و 

اما من، از  .ب فرهنگى کشور خوبتر آشنائى و معرفت دارندمحبو

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 

ود به عرض برسانم. اما از همین حاال هموطنان چیز فهم و با درک خ

اعالم میکنم که این نوشته به هیچوجه حق مطلب را چنانکه منظور 

نگارنده و دوستان و ارادتمندان داکتر اکرم عثمان است ، اداکرده 

 نمیتواند. 
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در او ضاع و احوال آشفته روز گار ما که جاى محبت را کینه گرفته 

ته و از خلوص نیت و صفاى باطن و دلها از صفا و صمیمیت تهى گش

و صدق دل کمتر اثرى و خبرى است ، مى بایستى آ نانى را که در 

راه آدمیت گام بر میدارند و از قلم شان رنگ محبت و نواى صمیمیت 

 ۰تراوش میکند ، قدر نهاد و یاد شان را در حیات شان گرامى داشت

آدمیت و سخن بر سر داکتر اکرم عثمان است. بر سرکسى که جان 

کمال انسانیت است. برسر کسى که نوشته هایش مبشر 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 رسانى به 

انسانهاى مستمند است. داکتر اکرم عثمان همچنانکه خود انسانى 

رى از کینه و عقد و حسد و افترا و دروغ صمیمى و با صفا و عا

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 

 اشند و یار هم باشند. بپرهیزند و با هم برادر باشند و در کنار هم ب

داکتر اکرم عثمان از مردم آزارى بیزار است و آنانى را که دست به 

اذیت و آزار دیگران میزنند بدترین مردم بحساب مى آورد. در دوران 

اقتدار رژیم حزب دموکراتیک خلق در افغانستان او وقتى مطلع میشد 

نه و کاشانه شبهنگام بخا« خاد»که حزبیان بر سر قدرت و کارمندان 

مردم ، بدون حکم هیچ مرجع قانونى ، خود سرانه 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 : 

           کر اين نعمت گزارم ؟چسان من ش

 که زور مردم آزارى ندارم
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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 هایش مى 

ار میزد و دست مرا نیز بسوى خود میکشید و افتاد فوراً خود را کن

 بالوقفه این بیت را میخواند : 

 میازار مورى که دانه کش است

 است که جان دارد و جان شیرين خوش

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

ن قضاوت کرد که انسانى که تا این حد در حق مورچه اى اکنون میتوا

 مهربان باشد، تاچه حد برانسانها مهربان خواهد بود ؟ 

 حکايت بابه غفور وداکترعثمان:

. پسر داشت سال 75یا  7۰ که بوداز پنجشیر بابه غفور پیرمردى

جوانش در پنجشیر شهید شده بود و یک خانم و سه کودک معصوم او 

به غفور شده بودند. بابه غفور پیر و درمانده بود و توسط بار گردن با

 یکى از هموطنانش به دفتر ما )انستیتوت تاریخ و اتنوگرافى

چون پیاده دفتر ما . و تقاضاى کار کرد  آورده شد (دراکادمی علوم

کمبود بود،  داکتر اکرم عثمان به تقرر او موفقت نمود و او در دفتر 

معلوم بود که اولین بارى است که در دفاتر ما شروع بکار کرد. اما 

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

. اکثراً همکاران شعبه را ناوقت تر از سایر پیاده ها حاضر میکرد

دیده میشد که قسمتى از لنگوته اش بر روى سالن و بشقاب غذا مى 

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 
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ظروف پس از صرف غذا  ۰مقابل هریک ما میگذاشت و پس میرفت

و با وجود آنکه  ندشسته میشد صابونرى مى بایستى بانان و چاى خو

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 صافه آب میکشید  صابونپودر

وصیه میگردید ، زدن ظروف و استعمال پودر صابون راهنمائى و ت

ً دیده میشد که ظروف را با دستمال بینى که  جیبش  ۀبرګوشاغلبا

رنگه و خیلى کثیف هم بود، صافه میزد و جلو همکاران و آویزان 

میگذاشت. دیدن این صحنه ها همکاران را بر آن داشت تا بر استخدام 

ر تعویض و تبابه غفور به داکتر صاحب شکوه کنند و او را از این دف

ابرطرف نمایند. اما داکتر اکرم عثمان به همکاران اینطور قناعت داد ی

پناه گزینان : همگى ما یا اکثریت ما که به این دفتر کار میکنیم ، 

پایه حزبى نداریم و اال این گوشه قناعت را بر فرهنگی استیم زیرا 

عالوه نمى گزیدیم و در شعبه تاریخ و اتنوگرافى پناه نمى آوردیم. 

هریک از ما ممکن است مدعى آن باشیم که اگر قدرت میداشتیم  براین

 ، 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 

گر ما او را از خود برانیم و او جاى دیگرى هم امیدى ندارد و ا

سه طفل معصوم او همراه با خود او بدون تردید استخدام شده نتواند، 

از گرسنگى خواهند مرد. من از شما به عنوان روشنفکران و روشن 

اندیشان این جامعه خواهش میکنم تا دست بابه غفور افتاده و ناتوان را 

و این در  ۰ش را از مرگ نجات بدهیدبگیرید و او و اطفال معصوم

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 

کمک سایر پیاده ها ازرا خود بشوئیم و در اوردن غذاى چاشت 
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دان و هم . یقین دارم که با این کار خود هم رضائیت وجبخواهیم

رضائیت خدا را بدست خواهیم آورد. همکاران شعبه که هریک 

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 

تو جه و حمایت و محبت هاى داکتر  سایۀکه با زندگى وداع گفت در 

مستخدمیش ادامه داد و در طول آن مدت از مواد صاحب بکار 

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 فضایل اخالقى و اجتماعیش در رسیده  ایست. واقعا

تنها چیزى که میتوانم  .مانده ام که چه کلمات و الفاظى را بکار ببرم

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 

شرب و فاقد هرگونه تعصب است. و حال بسیار متواضع و درویش م

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 

ان نویسندگان ، نویسنده ایست که همردیفانش پس نمى ماند و در می

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 

از مامور احساس میکند. داکتر اکرم عثمان در برخورد با زیر دستان 

تا مستخدم ، چنان متواضعانه و احترام کارانه برخورد میکرد که 

واقعاً انسان را فریفته اخالق و پیش آمد خود مینمود. من بارها متوجه 
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شده ام که با ورود یک مستخدم به دفتر ما ، داکتراکرم عثمان از 

تر جایش بلند میشد و تا هنگامى که کار مستخدم تمام نشده بود و از دف

خارج نگردیده بود ، بر جایش نمى نشست . این رفتار و پیشامد 

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 

ى علوم افغانستان نیز به او احترام خاصى قایل و مامورین اکادم

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 بجاى 

نند و احساس بیگانگى نکنند و درد و غم آوریم تا ما را از خود بدا

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 

ر از آنها یى که فرودست جامعه را فراموش میکنند و خود را بر ت

پیاده و مستخدم و دهقان و باغبان و کارگر روزمزد و پیشه ور و 

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 

  …هرچه تعلیم دیده و تحصیل کرده است از دست میدهند و نسبت

از اینها که بگذریم داکتر اکرم عثمان ، مردى است فاقد تعصب ملى و 

او همه مردم افغانستان را بیک چشم ،  .قومى و یا نژادى و غیره

 .برابر و برادر مى بیند و هیچ یکى را از دیگرى بر تر نمى شمارد 

قتى معلم مکتب از دخترش در صنف نهم از همین سبب است که و

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 
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معلم صاحب ! ما اوزبک هستیم. برخى از شاگردان که او را 

که از خنده شاگردان  میشناختند از جواب او خندیده بودند و سپس معلم

مشکوک شده بود، گفته بود از پدرت بپرس و فردا برایم 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. 

 واقعیت این است که داکتر اکرم عثمان موضوع قومیت خود و انتساب

خودش را به اقوام درانى و خاندان محمدزائى شاید هرگز در خانواده 

زیرا چیزى که عیان است چه حاجت  .و فامیل خود مطرح نکرده باشد

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 کسانى که در 

 زندگى میکنند افغان استند و طبعاً اوزبک هم افغان است . افغانستان 

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. 

و گروه دیگرى از روشنفکران کشور که وابستگى داکتر اکرم عثمان 

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 

دست دادن عزیزان خویش  کابل ماندند و هر روز یا هر هفته شاهد از

درجبهات جنگ تحمیلى ویا بمباردمان و راکت پرانى هاى 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 

، مورد از شرایط بهتر زندگى در غرب بر خوردار گردیده اند 

ً آنهاى که در  سرزنش و بد گوئى و هتاکى قرار گیرند. مخصوصا
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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 دموکراتیک 

ق در افغانستان مورد تهدید و شکنجه و توهین دژخیمان رژیم قرار خل

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 ، 

 «دراکوال و همزادش » خطر ناک بنام  با نشر یک مقالت بسیار

حیات خود و خانواده اش را به قمار نقد 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 

ن او را سو راخ لگن خاصره او اصابت کرده بود و یازده نقطه از بد

نموده بود. دوسال بر بستر بیمارى افتاد 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 

کسى دیگر بجز  سپردن چنین نوشته یى را داشت ؟ بدون تردید هیچ

او  .داکتر اکرم عثمان جرئت چنین کار خطیر و قهرمانانه را نداشت 

بزودى نتیجه آن عمل تهور آمیز و خطرناک را با گوشت و پوست و 

مخصو صاً که او منسوب بخاندانى  .خون و استخوان خود لمس کرد

بود که کودتاى ثور براى نابود کردن آن خاندان و منسوبین آن براه 

اده بود و سر به نیست کردنش براى حزبیان تازه بقدرت رسیده و افت

 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 
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افغانستان و تمامیت ارضى کشور فرو از موضع دفاع ازمنافع مردم 

« نویسنده و مصالحه ملى » چنانکه در سیمنار بین المللى  ۰نه لغزید

که از جانب انجمن نویسندگان افغانستان در هوتل انترکانتى ننتل 

قرائت نمود « جنگ یا صلح »برگزار شده بود، او مقالتى تحت عنوان 

ر و دانشمندان داخلى و که سخت مورد اسقبال و تحسین شاملین سیمنا

خارجى قرار گرفت ،زیرا او بدون توجه به توقع رژیم، از موضع 

 منافع ملى مردم افغانستان مستقالنه سخن زده بود. 

ش، سرى به کتابخانه شخصى داکتر اکرم  ۱366بارى در سال 

عثمان زدم و ضمن دیدار از کتابهایش، دوسیه یى از یاد داشت هاى 

برداشتم و باز کردم و ورق زدم، مقالتى که  .وداو نظرم را جلب نم

با شتاب خواندمش،  .توجه ام را جلب کرد« طاعون » عنوانش بود : 

دیدم در باره کودتاى ثور نوشته شده است و آنرا به مثابه مرض 

 .مهلک طاعون درجامعه افغانستان به تحلیل و تشریح گرفته است

ش بود. آن مقاله که به  ۱357تاریخ نگارش آن مقاله ماه عقرب سال 

قلم و خط و کتابت جناب داکتر اکرم عثمان نوشته شده بود، واقعاً اگر 

بدست حزبیان بدوران رسیده مى افتاد ، کافى بود تا بجرم آن مقاله او 

را تیر باران کنند. شاید آن مقاله را هنوز هم جناب داکتر داشته باشد. 

که اولین راکت خوشه ئى ش را  ۱368اسد سال  27بخاطر دارم شب 

بمب کوچک نیم کیلوئى بود ، بر بام بالک ما )من  ۹3کلستر که حامل 

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 

دند و منزل ما بر اثر اصابت چره هاى بمب ، جان حود را از دست دا

دو نفرخانم هم که هر کدام در بالکن منزل خویش ایستاده بودند ، بر 

اثر اصابت ریزه هاى بمب مجروح و بشفاخانه انتقال داده شدند و چند 

تا موتر شخصى از همسایه ها مانند غربال سوراخ سوراخ گردیده 

عدد بمب کوچک دیگر را مؤ  4۰فرداى آن شب درحدود  .بودند 
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ر اطراف بالک ما پیدا کردند و با خود بردند وخبر آن ظفین امنیتى د

حادثه با نوعیت آن راکت فردا شب از طریق تلویزیون به شهریان 

 کابل گزارش داده شد. 

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، 

یقى شده از کشور خارج شود، در غیر آن خداى نخواسته بهر طر

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 

ه هاى خروج قانونى و آبرومندانه براى اوضاع و احوال که همه را

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 

ون جنگ داخلى، بدان وظیفه و رفتن او از کشور مصاب به طاع

خوشحال و مسرور گردیدند. زیرا داکتر اکرم عثمان 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 تربیت و کار 

ش سیاسى و اجتماعى کشور است . و از میان صدها فرهنگى و دان

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 

نکوئى و قدر شناسى یاد آورى  ماست. و جا دارد که از او همواره به

 گردد. 
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قبل از آنکه این گفتار را به پایان ببرم ، باید عالوه کنم که داکتر 

پسر سردار غالم فاروق ش درهرات( ۱3۱۶)متولد اکرم عثمان محمد

خان عثمان و او پسر سردار محمد عثمان خان ابن سردار محمد عمر 

اینده خان بارکزائى خان ابن سردار محمد عظیم خان ابن سردار پ

 است. 

سردار محمدعظیم خان برادرتنى وزیرفتح خان وآخرین وزیر آخرین 

پادشاه سدوزائى شاه ایوب بود. او همان کسى است که هنگام مرگ 

حبیب خان وصیت نمود تا پول و ثروتى ،سرداربزرگش  به فرزندخود

نگ که ازو باقیمانده آنرا در راه بدست آوردن دوباره پشاور از چ

آن پولها را در راه عیاشى  سردارحبیب سیک ها مصرف کند، مگر 

سردار حبیب خان مردى عیاش و   و بخششهاى نابجا مصرف کرد.

کم عقلى بود و پس از آنکه جایداد پدر را به هدر داد خود و تمام فامیل 

 .خود را بدریاى سند انداخت وغرق کرد

ند: سردار حبیب خان از سردار محمد عظیم خان چهار پسر بجاى ما 

و سردار محمد عمر خان و سردار سمندر خان و سردار سلطان احمد 

دو برادر اخیر الذکر با امیر دوست محمد خان به بخارا  .سرکار خان

رفتند و در بخارا در زد و خوردى که با سپاهیان امیر بخارا رخداد، 

ر سردار سمندر خان کشته شد و سردار سلطان احمد خان با سردا

از  گشت و پس از رهائى وزندانیمحمد اکبر خان زخمى و اسیر

با سردار اکبرخان به افغانستان برگشت و در جنگ  زندان شاه بخارا

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 

گماشته « سرکار»حیث حکمران هرات با لقب از جانب دولت ایران ب

درهرات حکومت کرد و قبل از فتح هرات  ۱862شد وتا پایان سال 

بدست امیر دوستمحمد خان درگذشت و تازنده بودحاضر به تسلیم 

شدن هرات به امیردوست محمد خان نگشت. از این شخص سه پسر 
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هللا عبدابنامهاى سردار سکندر خان و سردار شهسوار خان و سردار 

 میوند جان در جنگهللا ن میان سردار عبداآجان باقى ماندند. از 

شرکت کرد وبعد درجنگی که میان سردارعبدالرحمن خان 

شهید گشت و پسر او سردار  وسردارایوب خان در گرشک درگرفت،

عبد العزیزدر عهد امیر شهید سفیردر ایران بود و سردارعبدالحسین 

ل صاحب نام ومقام در سلطنت رجاازعزیز وپسرش عبدالحى عزیز 

  .اعقاب سردار سلطان احمد خان اند ظاهرشاه از

از  داکترسیدخلیل هللا هاشمیان در یادداشتی که برای من فرستاده،

سردار عبدالعزیزخان نام نبرده ، ولی ازدوپسر دیگر سردار عبدهللا 

سردار عبدالرسول خان وسردارعبدالمجیدخان کندکمشر  جان،بنامهای

رده است. از سردار عبدالرسول خان، داکتر عبدالقیوم رسول  یادک

وجنرال عبدالرئوف رسول به ثمر رسیدند. داکتر عبدالقیوم رسول، 

پدر داکترزلمی رسول، سابق طبیب ظاهرشاه در روم واکنون 

 ل امنیت ملی در کابینه کرزی است. خارجه وبعد مسووزیر

نام داشت  عمر خانسردار محمد پسردیگر سردار محمدعظیم خان، 

چهارپسران  اما ،هم نداردزیادی در سیاست دخلى نداشت وشهرت  که

محمدنصیرخان  نامدارچون: سردارغالم حیدرخان وسردار

وسردارمحمدسرورخان وسردار محمد عثمان خان داشت. 

سردارمحمد سرور خان صاحب دو پسربود: یکی عبدالکریم خان 

قندهار( که پسرش محمد  ودیگری محمدقاسم خان) نایب الحکومه

 طاهر نام دارد. 

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 

همین سبب از  اراضى زیاد المزروع را تحت آبیارى قرارداد و به

جانب امیر شهید مورد تقدیر قرار گرفت و نشان و مقدارى زمین به 
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سردار محمد عثمان خان  .شد از سوى امیربه او اهداء« تیول»عنوان 

ه مخالف سیاست رادیکال شاه مثل سردار عبدالقدوس خان اعتمالدول

او بارى به اتهام شرکت در توطئه  .و محمود طرزى بودهللا امان 

ردم جنوبى براى شورش بر ضد رژیم امانى برهبرى تحریک م

حضرت محمد صادق مجددى و میان محمد معصوم مجددى )داماد 

مجددى( از طرف شاه امان هللا صبغت اسردار محمدعثمانخان ، پدر 

دولت امانى از طرف سردار  پس از بعد عفوشد وزندانى گردید وهللا 

نوان خان با همراهى حضرت محمدصادق مجددى به عهللا عنایت 

هیئت صلح نزد پسر سقاو در باغ باال رفت که از جانب حضرت 

محمدصادق مجددى تلویحاّ بحیث پادشاه پیشنهاد شد مگرهمراهان پسر 

سقاو آن را نپذیرفتند و سرانجام چند ماه بعد به اتهام شرکت در توطئه 

خان برادر شاه امان هللا کله کانى یکجا با سردارحمایت هللا اقتل حبیب 

ق معین وزارت خان سابهللاحبیب  ر عبدالمجید خان وو سرداهللا ا

 کله کانى محکوم به اعدام گردید. هللا حربیه به امر حبیب 

پسر سردار محمد عثمان خان ، سردار غالم فاروق خان آدم سرشناس 

او در عهد سلطنت محمدظاهرشاه وزیر داخله و نایب  .و نامدارى بود

ب الحکومه ننگرهار بود و نایرالحکومه هرات و نایب الحکومه قندها 

و چون خواهر محمد داود خان خانم او بود ، ازین جهت نیز شخص 

بار ازدواج نموده و  او چند .استخواندار و نیرومندى به حساب مى آمد

مشهور ترین  .فرزندان زیادى با جایداد فراوان از خود باقى گذاشت

مان و فرزندان او: سردار محمداسحاق عثمان و سردار اسماعیل عث

عثمان و داکتر اکرم عثمان اند که هللا توریالى عثمان و داکتر عبدا

 هریکى در خارج از کشور زندگى دارند. 

 ۱3۱6در سال  که سخن برسراوست، و اما داکتر اکرم عثمان

خورشیدى در شهر هرات بدنیا آمده است و در رشته حقوق وعلوم 

ى رشته سیاسى سیاسى تا در جه دکتراتحصیل کرده و دانشنامه دکتر
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را به درجه اعلى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران 

 .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 ادبیات  -رادیو 

علوم افغانستان به  داشته است. وى در اکادمىبعهده آن مؤسسه را 

عنوان مسئول انستیتوت تاریخ و حقوق کار کرد و در آنجا به گرفتن 

سپس به ریاست انجمن  .رتبه علمى کاندیداى اکادمیسین نایل شد

نویسندگان افغانستان گماشته شد و در اخیر به حیث قنسول افغانستان 

تان ار سفارت افغانسوزیرمختدر شهر دوشنبه تاجکستان و بعد بحیث 

 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

 ان افغانستان ، نویسندگ

درز دیوار ،)مجموعه داستان ( چاپ انجمن نویسندگان افغانستان ،  -2

 کابل 

مردها را قول اس ، )مجموعه داستان( چاپ انجمن نویسندگان  -3

 افغانستان،کابل 

 (.صفحه۱۱۰۰تاریخی در کوچه ما ) رمان - 4

  2۰۰3، دخشکسالى ) مجموعه داستان ( چاپ کلوب قلم سوئ-۵

 پژوهشى :  -علمیار ب ـ آث

،  ۱368شیوه تولید آسیائى و نظریه فرماسیونى تاریخ ، طبع  -۱

 اکادمى علوم افغانستان 
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افغانستان و آسیاى میانه دستخوش بازیهاى بزرگ ، طبع ، پشاور  - 2

 ،۱38۰  

، و  ۱375چگونگى تحول تارخ در خاور زمین ، مجله صریر ، - 3

تا  ۱۹۹۹اره دوم سوم و چهارم ، نیز مجله آریانا برون مرزى ، شم

2۰۰۰  

شمارى از داستانهاس داکتر اکرم عثمان به زبانهاى آلمانى، روسى، 

اى کریلى در تاجکستان به نشر رسیده و از بسوئدى، بلغارى و الف

برخى داستانهاى وى فیلم هاى سینمایى ساخته شده. مجموعه 

رلى لوین کانادایى زبان انگلیسى با ترجمه آه داستانهاى داکر عثمان ب

و اهتمام اکسفورد در دست نشر است. او چند سال پیش عضو 

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 گاهى دست به 

نیز با ترجمه هایى میخواهد « آرزوعثمان»ته مى برد و دخترش نوش

امید عثمان سومین فرزندش مصروف درس  .در راه پدر گام بگذارد

در رشته تجارت است، و هنوز ذوقش را درعرصه نویسندگى 

نیازموده. این سه فرزند نازنین در دامن مادرى مهربان و پاکیزه چون 

عثمان تربت شده اند، موفقیت هاى  ملیحه عثمان ، خانم داکتر اکرم

بیشتر این سه جوان را در پناه سالمتى والدین گرامى 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 میدارم « فردا»مجله 

 : 

         يارش باد شخص با دانش و فضلست خدا

 زه خصال است خدايارش بادـیــمرد پاک

         هم زکینه است برى هم زحسد هم ز بُخل
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 دا يارش بادــزان خـــم از آزار گـريـــه

         م اديب است وهم فاضل وهم اهل قـلم ـــه

 دا يارش بادــضال است خـــهمـرديـف ف

         سخت پرطاقت و پرحوصله پرمعرفتست

 در عالى جناب است خدا يارش بادـــچـق

 نیک عمل است          نیک پندار و نیکو سخن

 نظرخوب قلم استدور انـديش صـاحب 

 ارب او را زبد حادثه ها ايمن دارـــي

 او که مجموعه خوبیست خدا يارش باد !

 2۰۰۰دسامبر  2۰سوئد ،گوتنبرگ ، 
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 فصل چهارم

 

 اتو بیو گرافى

 ۱۹38يداى اکادمیسین محمداعظم سیستانى : کاند

 

 در اين بیو گرافى مطالب ذيل را میخوانید:

خاطراتى از  -خصوصیات فردى و خصلتهاى اجتماعى  -مدخل 

دو خاطره -دوران ماموريت  -از مدرسه تا دانشگاه -دوران کودکى

در حلقه دانشمندان اکادمى  -راهى پرازموانع تاانجمن تاريخ  -تلخ 

 -فهرست آثار چاپ شده مستقل -عضويت درشوراى انقالبى  -علوم 

 -فهرست آثارچاپشده غیرمستقل  -فهرست آثارقلمى تباه شده 

مجبوربه  اشتراک فعال در سیمنار هاى ملى و بین المللى ،چگونه

 هجرت شدم؟

 

 مدخل : 

زندگى نامه نویسى توسط خود مؤلفین و مصنفین بطورعموم 

کشور ما در دوره هاى پیشین معمول درمشرق زمین و خاصه در 

نبوده و ظاهرا" آنرا نوعى خودستائى و بدعت میشمردند و بنابر این 

واز همین جاست که برخى از مؤلفان حتى  .از آن احتراز مى جستند

از نوشتن نام خود برروى کتاب و تألیف خویش نیز صرف نظر کرده 
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تا  445ألیف دراند. چنانکه مؤلف کتاب پر ارزش تاریخ سیستان )ت

حدودالعالم » هجرى( و همچنان مؤلف اثر جغرافیایى کم نظیر 725

تا امروز ناشناخته مانده اند، زیرا در « من المشرق الى المغرب 

هیچیک از نسخه هاى بدست آمده آن دو کتاب، نام هاى مؤلف یا 

مؤلفین آنها ذکر نشده است. حاالنکه شناخت نام و نشان شخصیت هاى 

ندگى خویش براى جامعه ارزش هاى معنوى و فرهنگى که در ز

 آفریده و رفته اند، داراى اهمیت خاصى است. 

در سیمنار هاو سمپوزیم هاى ملى و بین المللى که بمناسبت تجلیل از 

شخصیت هاى فرهنگى، اجتماعى و سیاسى کشور طى دهه هاى 

تر قرن بیستم میالدى در کابل تدویر مى یافت و من در بیش 8۰و7۰

آنها اشتراک ورزیده ام، بارها شاهد بگو مگو هاى دانشمندان بوده ام 

که اغلب صحبت هاى شان برتاریخ تولد یا محل تولد یا محیط رشد 

ونموى آن شخصیت علمى و فرهنگى کشور اوج میگرفت وهر یک 

از سخنگویان در اثبات نظر خویش چنان پا فشارى و لجاجت بخرچ 

دال لفظى و شکر رنجى مى انجامید. و در میدادند که گاهى سخن بج

فرجام هم معلوم نمیشد که باالخره کدام روز و کدام ماه و سال را 

تاریخ تولد و محل تولد و یا تاریخ فوت آن شخصیت فرهنگى قبول 

کنیم ؟ این ابهامات، دلیل دیگرى است که زندگینامه نویسى ، بقلم خود 

این اواخر نیزشاعران، مؤلفین در کشور ما معمول نبو ده وتا 

نویسندگان ، مورخان ، و رجال علمى و فرهنگى با وجود نوشتن صد 

ها صفحه مقاله ، شعر ، داستان و خاطره ، در مورد خود ننوشته اند 

در حالى که در کشور هاى پیشر فته جهان چنین  .و یا نمى نویسند

 نیست و هر کس دفترچه خاطراتى دارد که در آن تمام رخدادهاى

حال اگر شاعر باشدیا  .روزمره زندگى خود را درآن درج میکنند

نباش، نویسنده باشدیا نباشد و یا محقق و پژوهشگر 

بنابراین اگر در میان جوانان و تحصیل یافته گان و قلم .باشدیانباشد
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بدستان ما نیز چنین روشى رایج و تعمیم گردد ، کار مفیدى خواهد 

باز ماندگان و عالقمندان او خواهد  بود و روزى بدرد خود او و یا

خورد. بدون تردید برخى و شاید اکثریت این زندگینامه ها درسهاى 

سودمندى باشند براى جوانان ما ، تا با درک و هضم آن درسها ، 

با .شخصیت خود را تکامل بخشند و بمدارج عالى ترزندگى گام نهند

 همین ذهنیت اینک درمورد خودمینویسم. 

 

 نوادگی :منشاء خا

درمورد منشاء خانواده گی آنطورکه از بزرگان خود شنیده ام باید یاد 

")یعنی شاه محمد ودادمحمد( دوبرادر دادو" و"شاهوآورشوم که :"

در  ،نزدیک گرشک زنبولی"بودند دروالیت هلمند که در روستای "

کنار رودخانه هیرمند مالک زمین های زراعتی بودند وزندگی نسبتاً 

رامی داشتند.در روندزندگی روابط برادرانه شان برهم مرفه وآ

میخورد که شاهو مجبور میگردد بازنان وفرزندان خوداز گرشک 

بیرون برود و سراز فراه بدر آورد. ملک شاهو، سه خانم داشت که 

یکی از طایفه بارکزائی  ودیگری از قبیله غلزائی وسومی از طایف 

بارکزی صاحب دو  مندیزی) مندوزی( بود. شاهو از خانم

بود. واز خانم غلزائی صاحب دو پسربنام  نايبوجبار پسربنامهای 

گردید و از خانم مندوزی نیز دو پسربنام های های  پاچا و شیر های

 بدنیا آورد. حاجی وکالن 

در زمان قدیم  ،نودهقریه  یبارکز نیمعمر یشفائ اتیروا طبق

 وحصار بلندی بود. صاحب قلعه وارگ بزرگ بنام ده سبزیاد میشد و

، اینجا نددبرقلعه غلبه حاصل کر یهلمند یپسران شاهوبعد از آنکه 

درزمان حکمرانی  شاه کامران امر  نیوا را بنام نوده نامیدند.

 .صورت گرفته استبرهرات  وفراه 
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 زادگاه جدادی منفراه ارگ قریه نوده 

ود شاه محم یپادشاهآغازدر  مرحوم  نیالد یمح رزایبگفته م 

 ینظام یها تیوارد فعال یبارکزائ یبود که پسران شاهو یسدوزائ

 زیکار تیخود سند مالک یشدند و در پاداش خدمات نظام یاسیوس

پسرش شهزاده کامران  ای مودنوده را از شاه مح هیقر ینهایوزم

قلعه  هیقلعه نو ده را وادار به تخل ارباببدست آوردند و مالک و

اما به شد. لیبه نوده تبد زیحادثه نام ده سبز ن نینمودند وهمزمان با ا

در عهد سلطنت شاه نظرمن فعالیت های سیاسی پسران شاهو باید 

 (۱8۱8-۱8۰۱) یخان بارکزائ رفتحیوز ارتوصد یمحمود سدوزائ

 .صورت گرفته باشد

گردیدند، درنوده صاحب اوالد صاحب شاهو ان ردر هرحال وقتی پس

خود وباسم بنام رزندان خود را بنابر خصوصیت خانخانی هریک ف

کالن خیل، حاجی خیل،جبار خیل،نايب خیل، شیرخیل و  خیل مثالً:

 ردند.کیاد  پاچا خیل

، در نیمروز،ازکرنیل کالن خیلبطور نمونه میتوان  از طایفه 

محمدعمرخان وبرادرانش )غفورخان، محمد یوسفخان، کجیرخان، 

ومحمدحسین خان( نام محمدعلم خان، محمدنعیم خان، محداعظم خان 
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دوران خان ابن برد که در قلعه فتح  مقیم  اند.این برادران پسران 

ابن نورا خان ابن کالن خان یعنی از تیره کالن خیل بودند.  مرادخان

 پسران شان بشرح زیراست :

: محمدامین خان، ومحمدعلیخان)صاحب سه فرزند: از غفورخان

 ( نادرخان،علی احمدخان وعبدالرحمن بود.

:احمدجان)صاحب چهارپسربنام های ازمحمديوسف خان 

 محمدجان،عبدهللا، محمدحسن ومحمدحسین بود(

:چهارپسربنامهای غالم صدیق خان،غالم ازکرنیل محمدعمرخان 

 حیدرخان، عبدالقدوسخان، وعبدالعزیز خان  بوجود آمدند.

 دوپسربنامهای عبدالحکیم خان واسرائیل به ثمر رسیدند. از کجیرخان:

سه پسربنامهای کریم جان، عبدالرحیم جان وعبدهللا  از محمدعلم خان:

 خان بوجود آمدند.

غالم محی الدین خان،عبدالغفورخان  از محمدنعیم خان:

مراد)شاعرزبان دری وبلوچی( ، محمدرحیم خان ولعل محمد خان  به 

 ظهور رسیدند. 

های ،فیض محمدخان کمیدان)صاحب سه پسربنامشیرخیل تیرهواما از

محمدایوب خان، محمدیوسف خان و محمدیعقوب خان ( بود. پسران 

 این بردارن از این قرار بود:

 

)شیراحمدخان، -جد راقم این سطور -ازمحمديوسف خان بارکزی

 ( بوجود آمدند.  ومحمدامین نصرهللا  ،حبیب هللا، ومحمدعلم

بنامهای : حاجی میراحمدخان، محمداعظم  پنج پسر ،ازشیراحمدخان

 سیستانی، احمدخان، حاجی گل احمدخان ونثاراحمد بثمر رسیدند . 

محمدهاشم خان )صاحب پسرانی بنام  محمداکبر  از محمديعقوب خان:

بارکزی، محمدانور، عبدالقدوس،عبدالصمد بود( که بجز عبدالصمد 

 همگی درقید حیات اند. 
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ل، واما در قریه نوده ،اوالدۀ  شاهو به شش خیل)کالن خیل،نایب خی

جبارخیل، شیرخیل، پاچاخیل، حاجی خیل( از هم جدا میشوند که تعداد 

شان، به صدها وهزاران تن میرسند و شمردن اسامی همه شان 

 یرعلیش درنیمروز: لیجبارختیره  اشخاص نامدار ناممکن است. از

عضو مشروطه خواهان اول ،پدرحاجی مهرعلی خان  بارکزیخان 

نورعلی مهرزاد، عبدالعلی  )صاحب فرزندانی بنامهای:صوفی

مهرزاد ومحمدعلی مهرزاد،وفاروق مهرزاد وعبدهللا مهرزاد ومحمود 

 -فعالً وکیل مردم نیمروز درولسی جرگه -مهرزاد وصالحه مهرزاد

بود( وحاجی امان هللا خان) وکیل مردم اصل چخانسور در دوره 

 سیزدهم شوری ملی بود که بعد از کوتای ثور گرفتار وکشته شد.(

 ،وداکتر قدوسدرنوده فراه : داکتر صدیق فرهمند ،  تیرۀ شیرخیلاز،

 را میتوان نام برد. باور ومیق

  لدخا یهاد جنرال،جنرال احمد خان،مرحوم طايفه پاچا خیلاز و

سناتور و وداکترشکورخان جنرال لعل محمد ،ن اول وزارت داخلهیمع

: فه نايب خیلطايخان نامدارتراند.  از تحصیل یافتگان  میعبدالرح

فرزندان انجنیرحکیم نهضت  یبارکز دونیداکتر فرو یبارکز ایزکر

 میکر:ل یخ کالن طايفه از نهضت فراهی  اند. برادرقاضی عبدالواحد

 را میتوان نام گرفت.  انخجمعه  خان  ومرادو جان

  یوبیداکتر ظاهر ا، :  شهید دگروال ایوبیحاجی خیلازطایفه 

 ر اند . نامدا محمد یول پوهاندو

پدر  ازقول)از طایفه حاجی خیل ( ابوبکرمحمد پوهاند ولی 

چنین  (پدر استاد غفارخان )خان نیالد یمح رزایمخود  گربز

 وکالن عالوه ازانعام شیخو یمندوز زن شاهو از »...روایت میکند:

عبدالشکور  یوبا حاج بودهبزرگترکه ازهردوبرادر]داشت[دختر  کی

 خاص شکوراحترام یبه حاج دوبرادر،چون هربود ازدواج کرده

 کند،بهی افتخار را بخودکمائ نیا نکهیا داشتند،انعام خان بعوض
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به  لیخ انعامۀ[ اوالد] بناءً  د،یافتخار را بخش نیاشکور یدامادش حاج

 کردند. دایپ شهرت لیخ یبه حاج ومختصراً  لیشکورخ یحاج

 ذوالفقار واز ماند،یذوالفقارخان باق بنامپسر کیاز انعام خان 

 بنام حاتم سه پسرداشت ،اما]بوجودآمد[ پسر بنام حاتم خان کیزین

 برادر سه نیا نیدرب .دادیخدا یوصوف خانمدادخان،کرمیرح یها

ه شهزاد فراه نزد تیوال یبارکزائ اقوام ندهیبصفت نما مدادخانیرح

خان ،  وبیا شود،شهزادهیم یهرات معرف یخان وال وبیمحمدا

ً  تیوال یبارکزائ اقوام ندهیت نمارا بصف مدادخانیرح  با فراه مکتوبا

 که است یمصادف بزمان نیکند،ایمی اره معرفقدوصدسواراسپ ون

 خان درشرف رعدالرحمنیوام شده درحمله دومش ناکام زهایانگر

 تصرف افعانستان بزور کهند شد قنیمت زهایوانگر .بکابل است آمدن

بلندشده  یخواهآزاد یجنبشها وجوش عاست،درهرات جم ناممکن

 هیبه قندهار رفته وعل تا کردندوادار خان را به جهاد وبیمحمداو

قندهار مارش  بطرف و آغاز ها یبجنگند،آمادگ زهایانگر

 رقیربیز یبارکزائ اقوام دیبفراه رس وبیشهزاده ا کهی کردند،وقت

 دو وستند،ویلشکر پ نیا فراه داوطلب به گراقوامیود مدادخانیرح

 وندیم دانیدرم "قبال زیانگر یروهایکه ن وندیم دانیم بعد به روز

جنگ وندیمی درالدی( م1۸۸0درسال) بودند کردهی آرائ صف

وازجمله  پشته ساختند زهایانگرکشته  از افغانها. افتیدآغازیشد

 جنگ. زفرارکردندینفر انگر1۵0 زصرفیانگر دوازده هزارسپاه

 نیا از یجهت سپاسگزار مدادخانیرح دروقت عصروشام بود

 یزخم زیانگر کیشام استاد بود که از عقب  نماز یبه ادا یروزیپ

اش را  جنازه ساخت. دیرا شه یمدادغازیرح جان که مسلح بوده مین

 ارتگاهیز فعال انتقال ودفن نمودندکه یلنبُ زُ  بهی لزنبُ  یاقوام بارکزائ

 .باشدیعام وخاص م
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 -یزخان پسر غا وبی ا افغانها سردارمحمد یروزیپ از بعد

 مدادیرح دیشهی دعوت وتمام افتخارات غاز را خانداد میرح دیشه

 دیشه-یغاز ونغاره را به ابوبکرخان پسر اسپ را با دوصد سوار

ی آزاد فتح و افتخار صالبت و همان با و اعطانمود مدادیرح

 آوردند. فیبه نوده تشر افغانستان

 عثمان، محمد درجان،یح غالم :هفت پسرداشت ابوبکرخان

 وبیمحمدا لیوک ابوبکر،محمد یپدر پوهاندول احمدشاه،  قیمدرفمح

 ،استادیوبیمحمدنادرا دیشه حرب ارکان پدر خان

 مورشاهیت تورن ،یوبیاحمدا سراج مرحوم ،دگروالیوبینثاراحمدا

مرحوم ،دگرمن  یوبیا قیصد غالم پدر وسفیلدارمحمدیتحو د،یشه

 پدر وراحمدخانن ،یوبیاحمدا الدگرو-پوهنوال م،یمرحوم محمدرح

 راحمیرمحمدابوبکر،شیام ودگروال ابوبکر داحمدیمرحوم س دگروال

 گرید دبود،برادرانیشه -یغاز مدایرح سلسله اوالد نهایا  .میوابراه

 نیالد یمح رزایخان،م خان که سه پسرداشت،احمد ازکرم عبارت

 عبدهللا پسران دهللایاحمدخان،عب پسرانخان، نیلدخان وبهاوا

 هللا بیحب وهللا ورحمت یضابط محمدعل پسران خان نیاموم،محمدیوق

 پسرانش استاد و نیالد یرزامحیم میعبدالحک یپسرش حاج

ن پسرانش فضل احمدخا نیبهاوالد شاعرعبدالغفار،عبدالستار،جبار،

 عقوبیخان وسناتورمحمد وبیا خان پدرمحمد یسیخان،ع وگالب

 نسل کرم خان. نهایخان مرحوم ا

استاداکبرخان وجمعه  پسرانش نورمحمد :ددایخدا یصوف نسل

 خان، وهاشمی رعلیپسرانش م نیفروتن،نصرالدن خا

 دیعبدالرش پسرش دینظرمحمدپسرش دگروال نوراحمد،عبدالحم

 قیصد غالم .وعبداقادر دیز،عبدالحمیلعزپدردگروال عبدا مرحوم

 .مروزین یمستوف خان نیالد یپدرمح
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 که سردارمحمد انابوبکرخ داشت،دوپسر مدادخانیرح دیشه

 را با دوصدسوارونغاره اعطا فراهی ها یلقب خان بارکزائ وبخانیا

 رفت وبخانینزد سردارا خودش وپسر دوم محمدعمربود که کرد

 رتبه شیاست،برا مدادخانیدرحیشهی کردکه پسرغاز یمعرف وخودرا

 یرعلیوم زیمحمدعمرخان پسرانش عبدالعز لیجرن یعنی داد یلیجرن

 یعل محمد راحمدخان،یم دخان،یعبدالحم هستند زکیرکا هیکه درقر

 ومعلم سیرئ یخان،حاج یعبدالباق پسر خان که یخان وعبدالباق

)برگرفته از  «.باشدیپاک نمود م روسها جهاد هیعبدالغفورخان که عل

 برگه فیسبوک پوهاند ولی محمد ابوبکر(

کاش هریک ازقلمبدستان شش طایفه بارکزی نوده مثل پوهاند 

ب ابوبکر، شجره خیل )عشیره[ خود را ثبت میکردند، تا برای صاح

 برای شناخت اتنو گرافی خدمتی انجام داده می بودند. 

محمدیوسف بارکزی، در عهد سلطنت امیر   نم پدریزرگ

عبدالرحمن  به عنوان سرحد دار نیمروز ،در رأس یکصد سوار از 

وسالها به حیث فراه به نیمروز رفته  « نوده»اقوام خود ازروستای 

سرحددار ایفای وظیفه نموده است و بعد در همانجا زمین خریده  

ودهکده  محمدیوسف را درناحیه   میان دو شاخه از رودخانه هیرمند 

)رود ابراهیم آباد ورودسیخسر( در ولسوالی کنک،در نزدیک مرزبا 

 ایران آباد نمود که اعقاب  وی تا هنوز درآن  دهکده زندگی میکنند.

 میالدى( ۱۹38خورشیدى مطابق )مارس  ۱3۱7ر تاریخ اول حمل د

در والیت نیمروز ، در قریه محمد یوسف خان بارکزائى ، در  من

یک خانواده زراعت پیشه به دنیا آمده ام و بنابر سنت معمول در شب 

سوم یا ششم والدت مرا به اسم محمداعظم نامیدند و ممکن است 

پدرم شیر احمد نامیده میشد وپدر بزرگم  شیرینى هم تقسیم کرده باشند.

محمدیوسفخان بن فیض محمدخان بارکزائى اصالً از قریه نوده فراه 

 بود . 
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 خصوصیات فردى و خصلتهاى اجتماعى :

قبل از هر چیز دیگر میخواهم بگویم که از لحاظ اقتصادى من زندگى 

ن به پائین تراز متوسط الحال را پشت سر گذاشته ام ، اما هر گز ت

پستى و تملق و کرنش نه داده ام . دوستان انگشت شمارى از اهل قلم 

و دانش بر گزیده بودم که دیدارو صحبت آنان دل و دماغ خسته ام را 

نیرو وطاقت مى بخشید. چون : کاندیداى اکادمیسین دکتوراکرم عثمان 

و اکادمیسین عبدالشکور رشاد وکاندیداکادمیسین انورنومیالى و داکتر 

مهربان و چند تن دیگر. جوانمردى را مى ستایم و از دروغ و هللا بداع

ترفند و کژى و نادرستى بیزارم. من صداقت در رفاقت را دوست 

دارم و هرگز از خط راستى و صداقت در برابر دوستان عدول نکرده 

ام. و تا خطاى از دوستى ندیده ام ، دل از دوستى او برنکنده ام. 

ه ام، پاس آن نان و نمک را داشته ام و سعى برسفره ایکه نان خورد

کرده ام تا نان کسى را که خورده ام به اونان خودم را نیز بخورانم. 

هرگز براى کسى بیش از آنچه بوده ام، خود را نشان نداده ام. در 

ابراز مردانگى و همت افغانى از هیچکسى خود را کوچک تر 

برخود فرض دانسته ام. نشمرده ام. دفاع از شرف ملى و فامیلى را 

حس بخالت کمتر مرا توانسته اذیت کند.و هرگز بداشته دیگران چشم 

تنگى نداشته ام و بخل نورزیده ام. شنیدن حرف زشت و تهمت زدن ، 

مرا نا راحت میسازد و سبب گسست  تفکرم در باره موضوعى 

 میگردد.

ها  در نویسندگی  آدمى هستم وسواسى و این وسواس بیشتردر نوشته

یم بسراغم مى آید وتا صحت وسقم هر جمله و هر پراگراف را از 

لحاظ شکل ومحتواسبک وسنگین نکنم آرام نمى گیرم. وطنم را دوست 

دارم و هیچ جاى دیگرى را بر آن ترجیح نمى دهم. براى عمران و 

سرسبزى آن آرزومندم. از بدبختى مردم خود رنج مى برم وبا سعادت 
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تمند مى شمارم. عقب ماندگى جامعه و کشور مرا آنها، خودم را سعاد

رنج مى دهد ولى تقدیر را به اسانی نمى توان تغییر داد. اى کاش فقر 

و گرسنگى و جنگ برادر کشى براى ابد ازدیارم رخت بربندد. و 

صلح فضاى هر خانواده و هر دهکده و هر شهر وطن ما را پر سازد 

طن را لبریز نماید. من و خنده شادمانى دلهاى کوچک فرزندان و

بخاطر استقالل فکرى و آزادى بیان وعقیده ام ، عضویت هیچ حزب 

سیاسى را آرزو نکرده ام، اما بدون تردید از دموکراسى و عدالت 

اجتماعى و از آزادى بیان و قلم و عقیده و احترام به حقوق دیگران و 

 از تساوى حقوق زن ومرد درجامعه حمایت میکنم. پس تا کنون

عضویت هیچ حزب یا گروه سیاسى چپ و یا راست را نداشته و 

 ندارم. 

در دهه دموکراسى در کشور که احزاب چپ افراطى و راست 

افراطى قدم بمیدان نهادند، از اینکه هریک از این احزاب وابسته بیک 

کشور خارجى پنداشته میشدند ونیز رهبران آن احزاب بر خاسته از 

آن ها دورى جسته ام. و گذ شت زمان نیز نشان ته اجتماع نبودند، از 

داد که وابسته گى به بیگانه ، به سود منافع ملى نیست.و از این جهت 

نباید دنبال ایدئولوژى هاى بیگانه چپ یا راست افراطى رفت. تالش 

هاى هم که از طرف برخى از شخصیت هاى اجتماعى کشور براى 

سى و پس از آن صورت ایجاد احزاب سالم و ملى در دهه دموکرا

گرفت ، متأسفانه هیچیک راه بجایى نبرد و قادر نشد تا در سطح 

کشور مورد قبول واقع  و مثمر ثمرى گردد. زیرا رهبران آنها ، در 

سطح ملى از وجاهت و محبوبیت وسیع برخوردار نبودند و یا نشدند. 

مداخالت کشورهاى همجوار و ذینفع را در اوضاع بغرنج و پیچیده 

کشور محکوم میکنم و دستان مداخله گران را قطع کردن میخواهم. 

براى خدمت گاران صادق وطن و آنانى که بخاطر نجات آن از لوث 

بیگانه قدم در راه جهاد گذاشته و سینه را شجاعانه سپر ساخته اند و 
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سر انجام دشمنان وطن را سرافگنده از مرز و بوم وطن جاروب 

امى ابدى آرزو مى کنم. و تا آنجائى که براى کرده اند، سعادت و نیکن

من مقدور باشد ، از کار نامه هاى آنان به نیکى یاد حواهم کرد و به 

 آنها سالم و درود میفرستم و بنام آنان افتخار میکنم.

ازتحصیالت  متاهل هستم وصاحب دو پسروچهاردختر هستم وهمگی

 دوست دارم.  پدرها سخت سایررامثل وهمه   عالی برخوردارهستند

 

 خاطراتى از دوران کودکى :

میالدى(  ۱۹38خورشیدى مطابق )مارس  ۱3۱7در تاریخ اول حمل 

در والیت نیمروز ، در دهکده کوچکى موسوم به قریه محمد یوسف 

خان بارکزائى ، واقع در زاویه دو نهر منشعب از رودخانه هیرمند، 

ک خانواده زراعت معروف به نهر سیخسر و شیله ابراهیم آباد، در ی

پیشه به دنیا آمده ام و بنابر سنت معمول در شب سوم یا ششم والدت 

مرا به اسم محمداعظم نامیدند و ممکن است شیرینى هم تقسیم کرده 

پدرم شیر احمد نامیده میشد وپدر بزرگم محمدیوسف بن فیض  .باشند

ت از قریه نوده فراه بود که در عهدسلطن محمدخان بارکزائى اصالً 

امیر عبدالرحمن خان ، در اواخر قرن نزدهم از فراه به نیمروز 

غرض اجراى وظیفه مرزدارى آمده بود و بعدها زمین خریده و قریه 

اى بنیاد کرده بود که باسم خودش ) قریه محمدیوسف خان ( شهرت 

 داشت. 

 

 ترکیب اجتماعی دهکده ما:

دهقان درآن خانوده  35یا  3۰دهکده ما کوچک بود، زیرا بیش از 

زندگى نمى کرد، اما فضاى دهکده بسى خوشایند بود، آسمانش بسیار 

بزرگ و آفتابش درخشان و هوایش گرم و گوارا بود. ترکیب 

اجتماعى دهکده ما طورى بود که نیمى از باشندگان آن را مردم بلوچ 
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تشکیل میداد و از بقیه نیم آن مردم فارسیوان اثنى عشرى مذهب و 

این دهکده با این تر کیب اجتماعى خود، فضاى  .بودندبقیه پشتون 

مملو از صفا و صمیمیت داشت و هرگز بخاطرم نمى آید که میان 

مردان دهکده ما جنگ وجدلى به وقوع پیوسته باشد. آنان در کنار هم 

برادر وار زندگى میکردند، زمین دهکده را شخم مى زدند و با 

صوال ت کشاورزى و اشتراک مساعى بکار هاى جمع آورى مح

پاکسازى نهر هاى آب و کانال ها مى پرداختند. در خوشى یک 

خانواده همگى خوشحال و درغم یکى همه غمگین بودند. هر یکى از 

خانواده ها ، صاحب یک گاوشیرى و دو یا سه بزیا گوسفند هرساله 

زا و چندتا مرغ تخمى و بعضا"مرکب بارکش بود که در داخل دهکده 

ف آن نگهدارى میشد. خوراک مردم دهکده را نان گندم یا و یا اطرا

جو و ذرت و عدس با مقدارى شیر یا ماست و اندکى گوشت و تخم 

و آنانى که مثال" گاو شیرى نداشتند، همسایه ها  .مرغ تشکل میداد

  .آنان را مساعدت میکردند

روزها ما براى جمع  .پسران اهل دهکده با صفا وصمیمیت بودند

زم در بیرون از دهکده میرفتیم و ساعتى بعد هریکى با آورى هی

پشتاره اى در حدتوان خود از چوب هاى جنگل هاى وحشى نزدیک 

هنگام جمع آورى هیزم، ما هریک به پیدا  .دهکده بخانه برمى گشتیم

)ترنجبین( مى پرداختیم. گز هاى وحشى و همچنان « تیرمى » کردن

د مواد قندى سفید رنگى افراز خارهاى شترى نزدیک دهکده ما از خو

میکردند که ما آنرا مى چیدیم و میخوردیم و لذت مى بردیم و گاهى 

پسران بزرگتر با قطع شتر خارها و توده کردن آن در یک محل و 

مواد قندى )حدودصدکیلوگرام ( یا کمتر،  میده کردن آن ، مقدارى زیاد

آورى و ذخیره بدست مى آوردند. زنان ودختران دهکده نیز در جمع 

نمودن این مواد قندى با پسران وبرادران خود سهم مى گرفتند وگاه 

گاهى آن را در دیگ ریخته جوش مى دادند وبا مخلوط نمودن مقدارى 
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چنان  .آرد از آن حلوا درست میکردند و میخوردندویا میفروختند

معلوم میشد که این نعمت طبیعى انرژى زیاد در بدن تولید میکرد و 

ع گرسنگى انسان براى پنج ، شش ساعت میشد. شب ها در صحن مان

دهکده آتش بزرگى از چوب گزشعله ور میشد و مردان دهکده ما 

بدور آن حلقه میز دند و یکى از مردان دهکده که صاحب سواد و 

کتاب داستانى شاهنامه فردوسى بود، در جاى مشخص ترى قرار 

حماسى شاهنامه مى  میگرفت وبه بیان داستانى از داستان هاى

آن مرد ابیات شاهنامه را به آواز بلند و لهجه متین از بر  .پرداخت

میخواند و با تغییر آواز و حرکات دست صحنه هاى جنگ و نبرد 

رستم وافراسیاب، رستم و اسفندیارروئین تن ، رستم و دیو سپید، 

رستم و کک کهزاد وغیره و غیره را چنان ترسیم میکرد که گوئى 

در صحنه هاى نبرد حاضر بوده و آنچه میگوید، چشم دیدهاى  خود

همه اهل دهکده ، مرد و زن و پیر و جوان و  .خودش را بیان میکند

طفل براى شنیدن این گونه داستانها، شبانه گرد مى آمدند و تا نیمه 

هاى شب گوش جان و دل و دماغ خود را با این زمزمه ها و ترانه 

و شجاعت و پایمردى، تر و تازه میکردند و هاى مردانگى و دالورى 

با سرى پر از غروروطن پرستى و مردانگى به خانه هاى خویش بر 

مى گشتند. منکه هفت ، هشت سال بیش نداشتم با برادر و پدرم همیشه 

پاى صحبت دهقان شاهنامه خوان مى نشستم و با آنکه درک درستى 

ا اخیر داستان از جا ندشتم ، براى شنیدن آن سرا پا گوش میشدم وت

 نمى جنبیدم. 

دهکده ما از سایر دهکده ها این امتیاز را هم داشت که بفاصله اندکى 

قرار داشت ، ما کودکان دهکده در ایام «هیرمند » از رودخانه 

تابستان ، همه روزه یکى دو ساعت را در آبهاى رودخانه آب بازى 

خانه آفتاب میکردیم و بر بستر نرم ریگ هاى سیار ساحل رود

میگرفتیم و باز دوباره در آب مى رفتیم و برسر وروى همدیگر آب 
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مى پاشیدیم و قهقه میزدیم و فریاد شادمانى سر میدادیم وبا غم هاى 

دنیا بیگانه بودیم و حسرت هیچ چیزى را هم نمیخوردیم. زیرا به آنچه 

 داشتیم و میسر بود، قانع بودیم و خوشحال. اى کاش آن روز گاران

دوباره میسر میشدو دل ودماغ ما هم خالى از اندیشه داشتن این وآن 

 چیز خوردنى و پوشیدنى وتماشائى و غیره و غیره . 

 بدينسان : 

 هواى پاک ولب هیرمند وشیروماست گاوى

 ـال ده و مـن مـیسر بـودــاطف ـهً ـــبراى کاف

 م به ده و دل ما تو گفتى راه نـداشتـــو غ

 ن وجان از آن لبالب بـودزخوشى که تـــبج

 

  :پوهنتونازمکتب تا 

ازدوران مکتب  .سال داشتم که به مکتب شاملم ساختندیا نه  هشت

چندان خاطره خوشى ندارم.صرف در مکتب سواد آموختم و باپسران 

بزرگتر و خوردتر و هم سن و سال بیشترى محشور شدم و از اینکه 

ارنگ و گران قیمت بتن دیدم برخى از آن هالباس هاى نو و رنگ مي

داشتند، و هنگام رخصتى شاگردان از مکتب ، اسپ و مرکب زیر 

ران خود قرار داده بسوى خانه هاى شان سرشارمیتاختند، اندک اندک 

 بدل غمین میشدم که چرا من از داشتن آنها محرومم ؟ 

آنچه بخاطر آوردن آن هنوز مرا رنج میدهد، راه دور دهکده ما از 

ه حدود پانزده کیلومتر فاصله داشت و من و چند تا پسر مکتب بود ک

 .دیگر مجبور بودیم همه روزه این راه دراز را دوبار طى کنیم

بخصوص که پا پوش درستى هم نداشیم و در ایام زمستان ، این 

چرا  .فاصله رابا چندین مرتبه دویدن و نفس کشیدن طى میکردیم 

گرم مى شدیم و پاهاى ما که  میدویدیم؟ اوال" براى اینکه با دویدن

درسردى توان فرسا ى هوا کرخت وبى حس شده بود ، اندک رمقى 
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 ً مى بایستى سروقت شروع مکتب به صنف خود  مى یافت و ثانیا

حاضر مى بودیم ، در غیر این صورت از طرف موظفین مکتب 

 ً ، با دویدن وقت کمائى میکردیم وبا این کتک کارى میشدیم. ثالثا

صت دست میداد تا مقدارى خار وخاشاک از کنار جاده کمائى، فر

اما  .جمع کرده آتش بزنیم و آنگاه دست ها وپاهاى خودرا گرم نمائیم 

این گرمى زود گذر ، بجان ما آتش مى زد و درد و سوزش عجیبى 

دوباره  در پنجه هاى پاها ودستان خود احساس میکردیم و اجباراً 

ضایع شده را تالفى کنیم و هم  بدویدن آغاز مینمودیم تا هم وقت

در آن روزگار از بایسکل و موتر و  .سروقت به مدرسه رسیده باشیم

برق و رادیو و ضبط صوت وغیره خبرى نبود و وسیله عمده رفت و 

 آمد میان ده و شهر ، خر و اسپ و شتر بود و بس. 

در شرایطى بمراتب دشوار تر از آنچه گفته آمدم، دوره مکتب را به 

ان رساندم و بعد از میان ده ها شاگرد فارغ صنف ششم دونفر ما پای

شانس آوردیم تا براى ادامه تحصیل به پایتخت کشور ) کابل ( اعزام 

ش( سه سال را در متوسطه ابن سینا و سپس سه ۱335شویم ) اواخر 

بود، بدرس  یسال را هم در دارالمعمین که نصیبه فرزندان اطراف

ارف اعاشه و اباته ما از جانب دولت پرداخته خود ادامه دادیم . مص

مى شد. در پایان سال فراغت از دارالمعلمین مژده رسید که حکومت 

از هر والیت صرف به یکنفر شانس تحصیالت عالى تر در پوهنتون 

) دانشگاه(را میدهد. اتفاقا" نمرات من از سایر همقطاران والیتى من 

در پوهنتون انتخاب گردیدم و  بلندتر بود. پس من براى دوام تحصیل

ش(. در اینجا ۱34۱در فاکولته ادبیات و علوم بشرى شامل گردیدم )

میر بود که با استادان دانشمندى برخوردم و از جمله با استاد فاضل 

بیادم مى  .، استاد تاریخ قرون وسطاى افعانستان آشنا شدم حسین شاه

ردم و اوبا مهربانى آید که روزى از ایشان در مورد سیستان سوال ک

حدود نیم ساعت در باره شادابى و شگوفائى سیستان در قرون وسطى 
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صحبت کرد. میتوانم بگویم که فقط از همان روز ببعد من شیفته درس 

تاریخ شدم و به ویژه مطالعاتم را پیرامون مضمون تاریخ و جغرافیاى 

تخلصم  تاریخى سیستان ، زادگاه سام و زال و رستم متمرکز ساختم و

 برگزیدم. « سیستانى » را 

در مرحله اول عالقمندى من بتاریخ و جغرافیاى تاریخى سیستان، 

ممکن است ناشى از ترسب داستانهاى رزمى شاهنامه در باره خاندان 

سام وزال بوده باشد که من در کودکى آنها را از زبان دهقان 

جغرافیاى دانشوردهکده خود شنیده بودم؛ وعلت دیگر تمایل من به 

تاریخى سیستان، مشاهده خرابه هاى فراوان، قلعه ها، کاخ ها، 

برجها، و باروهاى شهرهاى مخروبه یى بود که کمى دور تر از 

دهکده ما آثار آنها بچشم میخورد و مایه تعجب وحیرت من وسایر 

بینندگان و باشندگان آنجا میشد. بهر حال صحبت گیراى آن روزه 

ر باره سیستان، داعیه اى را مبنى بر سیستان استاد میرحسین شاه د

شناختى درمن بیدار کرد و بعد از آن بیشتر ین وقت خود را صرف 

مطالعه پیرامون اوضاع تاریخى ، اجتماعى، سیاسى وفرهنگى آن 

منطقه مینمودم و گاه گاهى یاداشت هاى خودم را از نظر آن استاد 

را در این زمینه فاضل و مهربان گذارش میدادم ووى با محبت م

رهنمائى میکرد. به همین سبب اولین مقالت تحقیقى خودرا که 

پیرامون نامهاى تاریخى سیستان نوشته بودم ، در مجله ژوندون به 

نشرسپردم و آنرا به نام استاد میر حسین شاه اهدا نمودم تا مراتب حق 

 شناسى خود را ادا کرده باشم. با نشر این مقالت ، روش کارم مورد

توجه دانشمندنامى دیگر افغان ، مرحوم پوهاندعبد الحى حبیبى قرار 

گرفت واین دانشى مرد نیز مرا مورد نوازش و محبت فراوان خویش 

قرارداد وتشویقم نمود تا گاه گاهى در انجمن تاریخ افغانستان سرى به 

او بزنم و من چنان کردم و ازآن ببعد نوشته هاى تحقیقى ام در زمینه 

شناختى ، در مجله آریانا اقبال نشر یافت. بدین سان با  سیستان
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دانشمندان عرصه تاریخ در انجمن تاریخ افغانستان آشنائى حاصل 

کردم ودر حالى که مصروف تحصیل در فاکولته ادبیات وعلوم بشرى 

بودم، اما عمال" کار هایم بکمک  ۱345-۱34۱در سال هاى 

غانستان بصورت عام و در دانشمندان عرصه تاریخ درباره تاریخ اف

باب سیستان بطور خاص گسترش و تعمیق مى یافت تا آنکه دوره 

 فاکولته ختم شد. 

 

 دوران ماموريت :

در این  .دوران ماموریت غیر از دوران تحصیل و دوره کودکى است

دوره دیگر آن آزادى توأم با سرور و شادمانى دوران تحصیل هرگز 

یشه حسرت دوران پر از شادمانى ومن هم .بسراغ انسان نمى آید

از دوره ماموریت، من خاطرات تلخ و  .دوران تحصیلم را میخورم

جانکاهى دارم که یکى دو تاى آن را در زیر تذکر میدهم. پس از 

آرزومند بودم تا به انجمن  ، من جداً ۱345فراغت از تحصیل در سال 

مانع  تاریخ افغانستان شامل کار شوم. اما مکلفیت جبرى عسکرى

شمولیتم در آن انجمن شدو مجبور گردیدم به شغل معلمى روى آورم. 

بجاى یک سال خدمت عسکرى شش ساله معلمى را قبول و در یکى 

پس از دو سال معلمى  .از لیسه هاى شهرکابل به معلمى گمارده شدم

در مرکز، بحیث مدیر لیسه ابوداود سجستانى در نیمروز تبدیل شدم و 

سه اجراى وظیفه نمودم. بعد بحیث معاون مدیریت سه سال درآن لی

 ً بصفت معاون مدیریت تعلیم و  تعلیم و تربیه والیت نیمروز و متعاقبا

تربیه والیت هلمند تبدیل شدم و سه سال در آن جا مصروف خدمت 

 بودم. 

 

 راه پر از موانع تا انجمن تاريخ :
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ض خورشیدى دوره شش ساله معلمى ام عو۱352در اواخر سال  

دوره مکلفیت عسکرى تکمیل شده بود ومن مى توانستم که به موسسه 

ولى متأسفانه که کار یابى در .دلخواه خود رجوع کرده شامل کار شوم 

موسسه مورد عالقه من امرى دشوار و غیر ممکن شده بود. در 

زمستان همان سال دو یاسه بار بوزارت اطالعات و کلتور مراجعه 

یت در انجمن تاریخ افغانستان و دیگر کردم و درخواست مامور

شعبات مماثل آن دادم ولى هر بار به بهانه اى از پذیرش من انکار 

بعمل مى آمدو بارى نزدیک بود دراین راه جان خود را از دست 

زیرا بار اخیر که از طرف وزارت اطالعات وکلتورجواب رد  .بدهم

تاى دگر در شنیدم ، راهى لشکر گاه شدم و موتر حامل من و چند

نزدیکى زابل در گودالى پر از برف سقوط کرد ولى خوشبحتانه 

هیچیک از ما تلف نشدیم ومنهم دیگر از وزارت اطالعات وکلتور 

منصرف شدم و به وزارت زراعت و آبیارى رجوع نمودم و در 

 (. ۱353ریاست حفاظه نباتات بحیث مدیرادارى مقررشدم )

، وقتى کودتاى ثور ۱357ودر سال چار سال در این شغل باقى ماندم 

از جانب حزب دموکراتیک خلق به پیروزى رسید، تمام مقامات 

دولتى ازطرف اعضاى آن حزب اشغال گردید و افراد غیر حزبى از 

مقام ورتبه خود محروم ساخته میشدند. من هم که شخص حزبى نبودم 

درماه هاى اول کوتاى ثور از وظیفه سبکدوش گردیدم و عوض من 

باز به وزارت اطالعات وکلتور  .یک پسرتازه کار رتبه دهم مقررشد

مراجعه کردم ولى خواهش من مورد قبول واقع نشد وبنا چار به 

وزارت صحت عامه نزد، یکى از شاگردان بدوران رسیده خود 

 او با خوشحالى مرا پذیرفت. .مراجعه کردم

 

 مديريت کابل تیاتر:
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هر یک از اشخاص غیر حزبى  بى ثباتى اوضاع سیاسى درکشور، 

را وادار میساخت تا بسایقه حب ذات بکنجى پناه بگیردو به ماموریت 

یک بار دیگر بوزارت  ۱358رتبه صفر قناعت کند. درنیمه سال 

اطالعات و کلتورکه نه آن وزیر پیشین بود ونه انجمن تاریخ بدو 

، آنهم وزیرجدید به تقررم دربست رتبه پنجم  .متعلق ، مراجعه کردم

من بوظیفه جدیدم بحیث  .موافقت کرد در ریاست تیاتر ) کابل نندارى(

مدیرتیاترشروع بکار کردم. و جود من براى هنر مندان کابل تیاتر در 

آغاز تعجب آور بود ، زیرا من فرد مسلکى در رشته تیاتر نبودم و 

از همکارى  آنانیکه در این رشته تجربه و یا تحصیل داشتند، عمداً 

مشکل عمده در تیاتر کابل، نبودن نمایشنامه هاى  .یغ میورزیدنددر

خواست روز بود که دولت براى تبلیغ سیاست خود ضرورت داشت، 

ودر عین حال ریاست کابل تیاتر به نمایشنامه هاى احتیاج داشت که 

مردم بیشترى را به تماشا بکشاندتا هم پول حق الزحمه ها و معاش 

در آورد و هم سیاست دولت را تبلیغ نماید.  کارکنان کابل تیاتر را

اکنون که من عهده دار تیاترکابل شده بودم ، میبایستى به این مشکل 

رسیدگى میکردم. بارى خودم دست به قلم بردم و استعدادم را در این 

» عرصه آزمایش کردم. ظرف یک شب، نمایشناهه اى تحت عنوان 

تندکه براى نوشتن یک رژیسوران عقیده داش .نوشتم« ضربه سوم 

نمایشنامه الاقل دوسه ماه وقت ال زم است، این چگونه ممکن است که 

آدم در یک شب نمایشنامه اى بنویسد؟ درهرحال این نمایشنامه 

درارتباط به فرمان شماره هشتم شوراى انقالبى افغانستان مبنى بر 

نرا وقتى آ.توزیع زمین به دهقانان بى زمین تنظیم ونوشته شده بود

رژیسوران کابل تیاترمنجمله داکتر نعیم فرحان و استاد بیسد، پسندیدند 

و استاد بیسدحاضر شد آنرا روى سن پیاده کند، من اندکى بخود 

امیدوار شدم که در صورت ضرورت میتوانم به اصطالح جل خودرا 

از آب بکشم. این نمایشنامه رژى و کارگردانى شد وبروى سن آمد. 
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 ً تقریبا" یک ماه  .انى که آن را دیده بودند، تمجید میکردندهمه آن اتفاقا

آن نمایشنامه تماشاچى داشت و هزاران کس از شهریان کابل و کار 

مندان دولتى از آن دیدن کردند. مدتى بعد دومین نمایشنامه من زیر 

این نما یشنامه نیزمورد  .به نمایش گذاشته شد« رسوائى» عنوان 

ان قرار گرفت وبراى مدتى در کابل نندارى توجه و دلچسپى تماشاچی

)تیاتر( نمایش داده شد. بیاد دارم مکتوبى را که ریاست کابل تیاتر بمن 

نشان دادکه از طرف سفارت انگلستان در کابل به وزارت خارجه 

افغانستان و از آن طریق بوزارت اطالعات وکلتور مواصلت ورزیده 

که یک گروه سینمائى از لندن بود. این مکتوب بیانگر این مطلب بود 

عنقریب وارد افغانستان خواهدشد و چون یکى از دست اندر کاران 

این عرصه این نمایشنامه را دیده است ، او میخواهد از این نمایشنامه 

فیلمى تهیه کند، پس ریاست کابل تیاتر لطفا" موافقت خودرا ابراز 

را بامن در میان دارد. رئیس کابل تیاتر آقاى غمى شیندندى موضوع 

ابرا ز داشتم  گذاشت ونظر مرا جویا شد. من عدم موافقت خود را جداً 

و خواهش نمودم تا این موضوع را به وقت دیگرى موکول کند. او هم 

و فیلم بردارى از آن به مراجع  نظر مراپذیرفت و از نمایش مجدد

 مربوطه جواب نوشت. 

نوشتم وبه نمایش  «پشیمان » سومین نمایشنامه را تحت عنوان 

گذاشتم. این نمایشنامه را داکتر فرحان کارکردانى کرد وروى سن 

کشید. مدت چهل روز یعنى تمام ماه قوس وده روز هم از ماه جدى 

این نمایشنامه، نمایش داده شد و تماشاچیان فراوانى داشت.  ۱358

 ً  موظفین تکت فروشى بمن اظهار داشتند که یکى از تماشاچیان تقریبا

در تمام مدت نمایش ، همه روزه تکت روز بعدى نمایش را براى 

خود ریزرو میکرد. شب هاى پنجشنبه و جمعه شب ها تکت این 

نمایشنامه بازار سیاه پیدا میکرد. وبارى یکى از تمشاچیان ، هنگامى 

که نمایش ختم شده بود ، و من و هنر مندان کابل تیاتر در بس جابجا 
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» خود برویم، به دروازه بس آمده اظهار داشت: میشدیم تا بخانه هاى 

من هشت بار این نمایشنامه را دیده ام و دوبار هم براى خشو و خسرو 

فامیل آن ها تکت خریده ام و آن هارا براى تماشاى این نمایشنامه 

خداوند  .آورده ام تا از آن پند بگیرند و در زندگى من مداخله نکنند

وشته و هم تمام کسانى را که در آن کار کسى که این نمایشنامه را ن

میکنند، خیر بدهدکه از دل من خبر داشته و درد زندگى مرا به نمایش 

گذاشته است. این نمایشنامه برطبق آمارى که از طرف ریاست کابل 

داشته  ۱358تیاتر بعد ها به نشر رسید، بلندترین تماشاچى را در سال 

ازهم کار گردانى وبه نمایش است. دوسه سال بعد این نمایشنامه ب

در سال « زمین » گذاشته شد. چهارمین نمایشنامه از من زیر عنوان 

در تاالر خانه علم وفرهنگ اتحاد شوروى سابق درکابل که  ۱363

یکى از پر شکوه ترین ساختمانها در کابل بود، به نمایش گذاشته شدو 

ویزیون کابل فلم تلویزیونى هم از آن گرفته شده ودو بار هم در تل

آذرک نیمروزى » نمایش داده شد. نمایشنامه زمین بنام هاى مستعار 

در تلویزیون نمایش داده شد و دیدن آن سخت «سهراب کابلى » و « 

ترین قلبها را به رقت مى آورد و بسیار مورد پسند و تائید بینندگان 

ون واقع شده بود. این نمایشنامه را من به تقاضاى استاد بیسد و هار

یوسفى ، رئیس هنر و ادبیات رادیو تلویزیون کابل نوشتم و دیالوگ 

آن را مطابق ایده ونظر من استاد بیسد نوشته و خود « فلشبیک»

کارگردانى نموده بود و براستى که از عهده کارش بدرستى بدر آمده 

خود استاد بیسدبود که نقش مرکزى « سهراب کابلى »بود. در اینجا 

 ت. را به عهده داش

 

 درکدرعلمی اکادمی علوم افغانستان:

خورشیدى ، روز اشغال افغانستان توسط قشون  ۱358جدى  6روز 

امین و روز بقدرت هللا سرخ شوروى و روز اعالم مرگ حفیظ ا
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رسیدن ببرک کارمل درکابل است. از این روز ببعد یکبار دیگر 

مسابقه اشغال مقامات دولتى توسط اعضاى حزب آغازشد. یکبار 

امین شده بود و هللا یگر ، یک جناح حزب که مقهور خشونت حفیظ اد

اینک در پناه توپ وتانک و سرنیزه قشون سرخ دوباره بقدرت رسیده 

بود، چوکى ها ومقام هاى دولتى جناح دیگر حزب را بتصرف خود 

چوکى ومقام من که مدیریت ابتدائى رتبه پنج بود )خودم رتبه .آورد

کى از جوانان حزبى که تاآن وقت منکر چهار بودم ( مورد حمله ی

عضویت خود در حزب بود ، واقع شد. یک هفته بعد مامور تنظیم 

برق کابل تیاتر بجاى من مقررشد ومن بصفت کاتب محاسبه در بست 

رتبه هفتم ریاست کابل تیاتر عقب زده شدم. منکه عضویت هیچ حزب 

آن جاى من نیست و جناحى را نداشتم ، دانستم که کابل تیاترومحاسبه 

، پس در صدد پیدا کردن جاى امن ترى بر آمدم. ابتدا بوزارت 

تحصیالت عالى که وزیر آن همصنفى دوران دارالمعلمین من بود 

مراجعه کردم ، ولى اورا مال قات کرده نتوانستم ، بناچار به شاروالى 

کابل غرض استخدام در جریده پامیر مراجعه کردم ، مگربه علت 

باالخره بوزارت مخابرات .مبود از پذیرفتن من عذر خواستندنداشتن ک

رجوع کردم. در آن وزارت در بست کمبود مامورفنى فرستنده 

دستگاه تلویزیون لشکرگاه مقررشدم و طور خدمتى در اداره پست 

خیرخانه موظف گردیدم. مدت شش ماه در آنجا نامه هاى مراجعین را 

وسط یکى از دوستان مطلع شدم در اینجا بود که ت .راجستر میکردم

که در اکادمى علوم افغانستان اگر مراجعه کنم ، ممکن است بنابر 

سوابق فرهنگى پذیرفته شوم. آن دوست سالم و نشانى خود را بیکى 

از اعضاى اکادمى علوم افغانستان فرستاد. به رهنمائى آن شخص 

اکادمى عریضه اى بریاست عمومى اکادمى علوم تقدیم داشتم. معاون 

علوم، پوهاند بلبل شاه جالل، مرا بریاست مرکزتحقیقات علوم 

اجتاعى، راجع ساخت. رئیس آن مرکز داکتر عبدالحکیم هاللى، 
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عریضه مرا با کراهت گرفت و بعد در زیر آن چیزى نوشت و 

عریضه را به انستیتوت تاریخ واتنو گرافى احاله نمود. چون دو نفراز 

فتن امتحان از من موظف کرده بود، به آنجا آن انستیتوت را براى گر

مراجعه نمودم. آندو دانشمند، یکى پوهاندضمیر صافى و دیگرش 

رضامایل هروى بودند که هردو با نوشته ها و مقاالت من آشنائى 

داشتند، پس در مورد پذیرش من در انستیتوت تاریخ و اتنو گرافى 

 ۱35۹ز ماه عقرب )انجمن تاریخ( نظر مثبت خود را نوشتند و من ا

 -خورشیدى در اکادمى علوم افغانستان که یک موسسه علمى 

 تحقیقیاتى است شامل شدم . 

 

 اکادمى علوم : ممتازدرحلقه دانشمندان 

من که درکارپژوهش هاى سیستان شناختى و اقتصاد روستائى آن 

سامان ازگذشته تجاربى داشتم ، در اکادمى علوم افغانستان، توجه ام 

 مسئله کشاورزى و مناسبات ارضى در کشور معطوف ساختم. را به 

نظام بهره » موفق گردیدم رساله  ۱۹82پس از آنکه در سال هاى 

را از طریق کمیته « بردارى از زمین در افغانستان قرون وسطى

دولتى طبع و نشر، بچاپ برسانم و مورد اسقبال گرم هموطنان 

ین راستا اثرتحقیقى چیزفهم و اهل مطالعه قرار گرفت ، در هم

مالکیت ارضى وجنبشهاى دهقانى درخراسان » دیگرخود را زیر نام 

ازطرف اکادمى علوم افغانستان چاپ و بدسترس « قرون وسطى

عالقمندان تاریخ واقتصاد روستائى افغانستان قراردادم. این کتاب 

بزودى مورد توجه اهل دانش و مطالعه، بشمول کدرهاى حزب 

هبران آن واقع گردید تا آنجاکه برخى ازفصول و برسراقتدار و ر

مطالب آنرا تکثیر وبه اعضاى خود در والیات کشورگسیل کردند تابا 

آگاهى از اشکال مالکیت زمین و شیوه هاى بهره بردارى ازآن، 

دربرخورد بامسئله زمین وآب ومالکیت آن ، درموضوع اصالحات 
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م که پوهاند ُزهما ضمن ارضى در کشور از آن استفاده شود. بیاد دار

افسوس که مریضى ام حوصله » تبریک گفتن بمن اظهار داشت: 

نوشتن را از من گرفته است، و اال تقریظى براین کتاب مینوشتم که از 

سى صفحه کمتر نمى بود. این کتاب بدون تردید حسادت برخى از 

و براستى « داکتران رشته تاریخ را نسبت بتو تحریک خواهد کرد.

ن طور که استاد زهما گفته بود، من با چنین حسادت هاى ربرو هما

شدم تا آنجا که از نوشتن جلددوم آن کتاب صرف نظر کردم. در 

بمن گوشزد شد که اگرخواسته باشم میتوانم لست  ۱۹86اواخر سال

آثار مطبوع خود را براى کاندیدشدن درحلقه دانشمندان علوم اجتماعى 

ن واستادان پوهنتون کابل ارائه کنم. و من کشور مانند سایر دانشمندا

اثرچاپ شده دیگر خود، همراه با یک  2۰همین کتاب را با لستى از 

یک کاپى آنها بمقام اکادمى علوم ارائه کردم و در نتیجه از طرف 

)پروفسور= پوهاند( « سرمحقق»کمیته موظف ابتدا به رتبه علمى 

)که « کاندیداى اکادمیسین» ارتقا یافتم وسپس به دریافت درجه علمى 

رتبه ایست باالتر از پروفسور وپائینتر از اکادمیسین( نیز نایل گردیدم 

تن دانشمند ممتاز کشور قرار گرفتم.البته باید گفت که  32و در صف 

من بحیث رئیس مرکز تحقیقات علوم اجتماعى ،  ۱۹86از اوایل سال 

یتوت تاریخ بجاى همان رئیسى که در پذیرش من به عضویت انست

کراهیت نشان میداد، مقررشدم . دراینجا باید یاد آورشوم که براى 

حفظ استقالل فکرى و قلمى خود من عضویت هیچ حزب ویاگروه 

اما از آزادى قلم و بیان و از دموکراسى واز  .سیاسى رانداشته ام

صلح و ازعدالت اجتماعى و برابرى و برادرى واز تساوى حقوق 

  .ایت کرده ومیکنمزنان بامردان حم

 

تحقیقى ام در اکادمى علوم  -قبل از اینکه به کار کرد هاى علمى 

 افغانستان بپردازم ، خاطراتى از یک مقام بلند دولتى را بیان میکنم : 
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 عضويت در شوراى انقالبى:

بود که میخائیل گرباچف به  ۱۹85= اوایل ۱364دراواخر سال  

وروی  روی صحنه سیاسی عنوان منشی عمومی حزب کمونیست ش

آمد ومشی خود را درارتباط به افغانستان مشخص ساخت. این مشی به 

حزب دموکراتیک خلق حالی نموده بود که به اشخاص غیر حزبی 

نیزامکان مشارکت در دولت بدهد. به تاسی از این سیاست ببرک 

کارمل تیزس های ده گانه را به عنوان راهکار اینده حزب 

اعالن نمود. برطبق این تیزسها، حاکمیت تک حزبی  دموکراتیک خلق

برای نخستین بار از خود انعطاف نشان داد وحاضرشد که در ترکیب 

حکومت وشورای انقالبی ف افراد غیر حزبی وبیطرف راکه به گروه 

 خاصی از احزاب دست راستی منسوب نبودند شرکت داشته باشند.

ر دفتر صدراعظم برای دریکی از روزهای ماه قوس بود که که سکرت

من دراکادمی علوم تلفن کرد ومرا به صدرارت خواست. به وقت 

معینه بصدارت رفتم و به زودی به دفتر صدراعظم کشتمند رهنمائی 

شدم، آقای کشتمند با خوش روئی از من پذیرائی نمود واز پشت 

میزکار خود برخاست و درعقب یک میز بزرگ که در وسط دفتر 

» روی من نشست وبعد از احوال پرسی از کتاب منقرار داشت روب

که « مالکیت ارضی وجنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی

تازه از چاپ بیرون آمده بود، تعریف کرد وگفت: گرچه من وقت پیدا 

نکرده ام تا کتاب شمارا بخوانم، ولی با مطالعه فهرست ویک فصل آن 

آنبرخود هموار کرده  دریافتم که شما زحمت زیادی رابرای نگارش

اید وخوشحال هستیم که دراکادمی علوم اشخاصی چون شما را داریم. 

از وی تشکر کردم وسپس عالوه کردند که : رهبری حزب ودولت 

درنظر دارند همکاری تعدادی از شخصیت های غیرحزبی وبیطرف 

در شورای انقالبی و در ترکیب حکومت جلب شود.از شما به 
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شنفکر ومنور اکادمی علوم توقع داریم با ما در عننوانیک عنصر رو

راه تامین صلح وقطع جنگ برادرکشی همکاری کنید! جواب دادم: 

اگربدانم از دستم در راه تامین صلح درکشورکاری ساخته است، از 

انجام آن دریغ نمیکنم. گفتند پس شما به عضویت در شورای انقالبی 

ید تا دراین باره فکر کنم، بعد موافقید؟ گفتم: دو روز به من مهلت بده

تصمیمم را به شما میگویم. گفتند درست است، منتظر شما استم. با هم 

خدا حافظی کردیم ومن از دفتر شان خارج شدم وبه خانه رفتم. در 

مدت این دوروز با نزدیکترین دوستانم دراین باره به مشورت وراًی 

عثمان از مشکالتی  زنی پرداختم. قبالً به دوست فاضلم دکتور اکرم

که درآن یکی دوهفته اخیر با آن روبرو شده بودمگفته بودم. درآن 

دوهفت از طرف شب پیوسته برخانه ما سنگ پرتاب میشد وشیشه 

های پنجره های منزل ما درخیرخانه تکه تکه شده بود. حیران بودم 

چه کاری بکنم تا از هراسوتشویش اوالدهای کوچکم که خواب خوش 

 ها حرام کرده بود، بکاهم.را برآن

خالصه دچار نگرانی عمیقی بودم،پولیس محل در برابر شکایت من 

بمن گفته بود که اگر سالح میخواهی ما دراختیار شما قرار میدهیم تا 

از خوددفاع کنید، بیش از این کاری کرده نمیتوانیم. ومنکه مرد سالح 

یس سالح بگیرم، پیشه وجنگجوئی نبودم چگونه میتوانستم از نزد پول

از جانبی گرفتن سالح از دولت به معنی قرارگرفتن درصف اعضای 

حزب برسراقتدار بود که من نمیخواستم به عضویت حزب 

برسراقتدار درآیم. با درنظر داشت این مشکالت قبول عضویت 

شورای انقالبی ، صاف وساده زمینه ترور مرا از جانب مخالفین 

شوره دوستان قرار برآن شدتا این مشکل دولت فراهم میکرد. پس به م

را  با صدراعظم درمیان بگذارم، اگر به رفع مشکل این مشکل 

پرداختند منهم به عضویت خوددر شورای انقالبی موافقت کنم واگر 

به رفع مشکل من نپرداختند، غذر خودم را ابرازکنم. روز موعود 
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ور دوباره به صدارت رفتم وموضوع را با آقای کشتمند بط

مختصردرمیان گذاشتم، او به سرعت مشکل را دریافتند وگفتند: ما 

برای تمام اعضای جدید شورای انقالبی وشورای وزیران در 

مکروریان ها اپارتمان درنظر کفته ایم وشما نیز میتوانیداز این 

امکانات برخوردارشوید. پس جای بهانه برای من نماند ومنهم موفقتم 

انقالبی ابراز کردم واز حضورصدراعظم را به عضویت درشورای 

دراولین جلسه  ۱۹86مرخص شدم. در روز های اخیر ماه دسامبر 

عمومی شورای انقالبی در قصر دلکشا شرکت جستیم ودرآنجا، نام 

من درشمار هیئت رئیسهً شورای انقالبی همراه با آقای شهرستانی 

س جبه ملی رئیس فاکولته ادبیات وزبان وآقای عبدالرحیم هاتف رئی

نفر هیئت رئیسه شش نفر آن  2۱پدروطن خوانده شد. خالصه درجمله 

افراد غیر حزبی وبقیه آن اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق بودند 

 وببرک کارمل رئیس شورای انقالبی ومنشی عمومی حزب بود.

 

 شوراى انقالبى چگونه نهادى بود؟ 

رلمان موقت یا جرگه بنابر درک من، شوراى انقالبى عبارت بود ازپا 

بررسى و تصویب عاجل قوانین دولت در حاالت غیرعادى، یعنى 

درحالت جنگ با مخالفین رژیم و فقدان پارلمان. و با ایجاد و تدویر 

، شوراى انقالبى از ۱۹86مجددپارالمان افغانستان در ماه قوس سال 

میان رفت ، هرچندکه جنگ با مخالفان هنوز ادامه داشت. دراوایل 

ازمیان دانشمندان اکادمى علوم افغانستان ، من به  ۱۹85سال 

عضویت شوراى انقالبى انتصاب شدم. انتصاب من درآن شورا بنابر 

خواهش وتقاضاى خودم صورت نگرفته بود و من در آن شرایط که 

قرار گرفته بودم، راهى « خاد»از چند ماه قبل مورد پیگرد شدید 

اندیشیدم که شاید دولت و حاکمیت  جزقبول آن نداشتم. در آغاز مى

حزب برسر اقتدار، در پاره اى از مسایل مملکت ، نظر ودیدگاه افراد 
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غیرحزبى را بخواهد و تغیراتى در برخورد با مسایل و پروبلم هاى 

اما بزودى در یافتم  .روز افزون کشور در اجراآت خویش وارد نماید

، محض براى فریب که عضویت افراد غیر حزبى در شوراى انقالبى

اذهان عامه است تا وانمود شود که حزب در اجراآت خویش، نظر و 

مشورت افراد غیر حزبى را نیز مدار توجه قرار میدهد و در حاکمیت 

 46خویش افراد غیرحزبى را نیز شریک ساخته است. اتفاقا" ازمیان 

تن افراد غیرحزبى اى که به عضویت در شوراى انقالبى منصوب 

دند، آقاى عبدالرحیم هاتف و کاندیداکادمیسین شاه على اکبر شده بو

شهرستانى از سطح آگاهى بیشترى نسبت به دیگراعضاى غیر حزبى 

شوراى انقالبى برخودار بودند و شاید به همین علت به عضویت در 

نفر  2۱هیات رئیسه شوراى انقالبى که تعداد آن فکر میکنم به 

البته جناب هاتف در عین حال رئیس  .میرسید ، برگزیده شده بودیم 

جبهه ملى پدر وطن نیز بود و انصافا" که آدم پر معلومات وفهیم وبا 

تدبیر ودور اندیشى بود ونظریاتى که او ارائه مینمود، ازاستدالل قوى 

و منطقى پذیرفتنى برخوردار بود، مع الوصف آن نظریات نیز 

وراى انقالبى و نه بکرسى نمى نشست. زیرا نه هیات رئیسه و نه ش

هم رئیس شوراى انقالبى ، کمترین صالحیت و آزادى عملى از خود 

نداشتند و متن تمام فرامین ، فیصله ها و لوایح تقنینى ، قبال" از جانب 

مشاورین شوروى نوشته، ترجمه، تایپ و براى امضاء درجلسات 

 هیات رئیسه و جلسات شوراى انقالبى پیش میگردید و امضاء گرفته

میشد. عالوتاّ ضبط صوتى درگوشه تاالر تعبیه بودکه تمام صحبتها را 

 ثبت میکرد.

شوراى انقالبى که برخى تصور میکردند متشکل از انقالبى ترین  

شخصیت هاى سیاسى وحزبى کشوراند و مشى دولت را تعیین و 

را به جلو هدایت میکنند، در حقیقت حکم « انقالب ؟» ماشین جنگى 

اشت که براى قانونى جلوه دادن جنایات شورویها در سرپوشى را د
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کشور به میان آمده بود، )وبا رفتن شوروى ها ازکشور وظیفه آن ختم 

شد( وبا صدور پى درپى فرامین و قوانین برآن جنایات سرپوش 

براى شوروى ها نه شوراى انقالبى نام نهاد و نه هیات  .میگذاشت

فقط چیزى که اهمیت داشت،  رئیسه آن ، پشیزى اهمیت نداشتند. و

تحقق سیاست شوروى در افغانستان بود. سیاستى که باید افغانستان 

تخته خیزى براى عملیات بعدى شورویها میگردید و جنبش مقاومت 

سرکوب و فقط عناصرشوروى پرست در حزب دموکراتیک خلق 

 براى خوش خدمتى به روسها ها باقى بماند و بس.

راى انقالبى و عضو هیات رئیسه آن بودم در مدتى که من عضو شو 

، نه در جلسات هیات رئیسه و نه در جلسات عمومى شوراى انقالبى، 

هرگز ندیده ام که کسى از منسوبین حزب و یا افراد غیر حزبى ، 

برپیشنهادات ، فیصله ها وفرامین و لوایح تقنینى، که اکثریت آن را 

زهژده سال و مردان و مسأله جلب و احضار جبرى جوانان باالتر ا

پدران کمتر از چهل سال به خدمت عسکرى در برمیگرفت ، 

« چپ و چپتیا»اعتراض کرده باشد. تمام فیصله ها در فضاى کامال" 

با بلند کردن و پائین آوردن دست هاکه سنت رأى گیرى حزب 

برسراقتدار بود، صورت میگرفت. زیرا مشاورین شوروى در پشت 

بى نشسته بودند و جلسه را اداره و کنترول سر رئیس شوراى انقال

پس در چنین شرایطى، افراد غیر حزبى همگى میدانستند  .مینمودند

که مخالفت با مواد یا متن هاى پشنهادى) قبال" آماده شده ( کار خطر 

ناک و با سر بازى کردن است. و بالنتیجه یکى ازعلل عمده فرار سیل 

ور، همانا تشدید عملیه جلب و آساى مردم پایتخت به خارج از کش

احضار اجبارى مردم و فرزندان شان براى خدمت به حزبیان و دفاع 

از موجودیت قشون سرخ در کشور بود که متأسفانه اکثریت این 

دستگیر شدگان به خدمت عسکرى در مقابله با نیرو هاى مقاومت، 
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قربانى قدرت طلبى هاى حزب ومشورت هاى غلط شوروى ها 

 میشدند. 

بنابراین میخواهم بگویم که افراد غیر حزبى در هیات رئیسه شوراى 

انقالبى نه صالحیتى داشتند ونه هم موتر ومقام ومعاشى. اما دیگران 

تصور میکردند که ما همه کاره شده ایم و بنابرین گاه گاهى مردم 

براى معافیت بستگان خویش از عسکرى و یا تبدیلى شان از اطراف 

ع میکردند و ما عذر مى آوردیم که ما هیچ کاره ایم و بمرکز بما رجو

اجراى تقاضاى شما از توان ما بیرون است ، مگر آنها باور نمى 

کردند و نا راضى بر مى گشتند. باید بگویم که با اشخاص غیر حزبى 

در شوراى انقالبى و هیات رئیسه آن برخورد توأم بابى اعتمادى و بى 

در هرماه دو جلسه دایر میشد که قبل  مثال" ۰باورى صورت میگرفت

پولیس مخفى « ) خادیست » از ورود در جلسه از طرف یک پسرک 

( از بند پا تا بن گوش تالشى و باز جوئى مى شدیم و بعد اجازه ورود 

در جلسه را داشتیم. اما افراد منسوب بحزب برسراقتدار ، سوار بر 

الشى به جلسات حضور موتر هاى لوکس و همراه با بادیگارد، بدون ت

بهم میرساندند. معهذا من با عضویت در آن دستگاه ، اوال" این امکان 

را یافتم که از پیگرد شدید جواسیس خاد اندکى راحت شوم.) 

هرچندکمى بعد باگرفتن یک نامه دوستانه از یک خانم دانشمند افغان 

خاد بنام ملیحه ظفراز امریکا، دوباره مورد پیگرد سازمان جاسوسى 

قرارگرفتم و تا سقوط آن رژیم همچنان در تیررس پیگرد قرارداشتم.( 

و ثانیا" در همان شوراى انقالبى بیشتر به ماهیت حاکمیت حزب 

دموکراتیک خلق پى بردم. در همان شوراى انقالبى و در یکى از 

جلسات هیات رئیسه آن بود که بارى سارنوال عمومى ) بازپرس 

ر ملیون افغانى را از جانب اعضاى ارشد کل(گزارش اختالس دوهزا

حزب ارائه کرد وعالوه نمودکه یکصد وبیست دوسیه دیگربا اختالس 

معادل همین مبلغ زیرکار است و مشکل عمده سارنوالى اینست که 
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متهمین این اختالسها به آسانى حاضر نمیشوند به سواالت هیات هاى 

لند حزبى و دولتى سارنوالى جواب بدهند؛ زیرا که در مقام هاى ب

 قرار دارند. 

درهمان شوراى انقالبى بود که من به عمق اختالفات خلقى و پرچمى 

پى بردم ؛ زیرا منسوبین هردوجناح از همدیگر خود بشدت شکایت 

مى کردند و بار مسئولیت هاى ویرانى جنگ در کشور و حضور 

 قشون سرخ را بدوش طرف مقابل خود مى انداختند. درهمین شوراى

انقالبى بود که من پى بردم هردوجناح حزب ، گور همدیگر خودرا 

مى کنند تا طرف دیگر را در آن دفن کنند و سرانجام دیدم هردو جناح 

در آن گور فرو افتادند و فقط تنى چند از آن میان با خفت و خوارى 

خود را نجات دادند و از کشورفرار کردند. ولى مردم بى دفاع کابل و 

ات نیز در آتش خیانت آنها سوختند و نابود شدند و هنوز هم سایر والی

پس نفرین ابدى باد برآنانى که وطن را به چنین خفت و  .میسوزند

 خوارى انداختند ! 

 

 چگونه از وطن مجبوربه هجرت شدم ؟ 

رئیس هللا پس از سقوط رژیم چپى در افغانستان و پناه بردن نجیب ا

روه هاى مختلف مجاهدین، شهر جمهور در دفتر سازمان ملل متحد، گ

( اشغال کردند.  ۱۹۹2) اپریل  ۱37۱کابل را در روز پنجم ماه ثور 

مجددى به عنوان نخستین رئیس دولت هللا شام هفتم ثور، صبغت ا

اسالمى افغانستان وارد کابل شد و فرداى آن یعنى هشتم ثورقدرت 

رسى قدرت اما هنوز بر ک .دولتى را از نمایندگان رژیم قبلى تسلیم شد

تکیه نزده بود که جنگ هاى قدرت طلبى میان حزب اسالمى حکمتیار 

و جمعیت اسالمى از یکطرف شروع شد و میان تنظیم اتحاداسالمى 

سیاف و حزب وحدت اهل تشیع از جانب دیگر شعله ور گردید و 

شهر کابل یک بار دیگر بخاک و خون کشیده شد و شهروندان 
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سوگ عزیزان از دست رفته خویش  بالکشیده آن یکبار دیگر در

 نشستند. 

حضرت مجددى ، جنگ ها ، غارت ها و چپاول دارائى مردم توسط 

چه کار » مجاهدین را محکوم کرد و بصراحت اعترا ف نمود که : 

اگر هللا وا .اگر روس ها این کار هارا کرده باشندهللا ها که نشد ، وا

لت مى کشیم ما خجاهللا وا .کمونیست هاکرده باشند یا هیچکس دیگر

عزتى را که خداوند به مجاهد داده بود ،  .که نام مجاهد را بگیریم

 « بزمین زده شد.

مجاهدین بعد از آنهم بانشان دادن سیماى خشونت بار از خود، بدترین 

و نا بخشودنى ترین حزبى هاى رژیم گذشته رابرائت دادند، و مردم و 

د، بدترین هاى رژیم آنانى که براى سقوط رژیم گذشته دعا میخواندن

 .قبلى را برمجاهدین جنگ افروز و مرگ آفرین افغان ترجیع میدادند

زیرا میدیدند که مجاهدین جز کشتن و چپاول و غارت و راکت زدن و 

آتش افروزى و ویران کردن شهر و همه دار و ندار وطن ، بفکر 

 حکومت کردن و آرامى اوضاع و امنیت مردم نیستند. 

ین انتظارات دیگرى داشتند و امیدوار بودند که با آمدن مردم از مجاهد

آنان و استقرارحکومت اسالمى، دامن جنگ و خون ریزى و 

دیگرصداى وحشتناک راکت  .برادرکشى یکباره برچیده مى شود

وخمپاره ، خواب آرام کودکان شان را برهم نمیزند و از صداى 

و مادران .ندهولناک توپ و راکت و بمباران اطفال بخود نمیلرز

دیگربداغ فرزندان وجگر گوشه هاى خویش نمى سوزند. زنان تازه 

عروس بزودى بیوه نمى شوندوچادر سیاه برسر نخواهند گذاشت. 

دیگر فقر و گرسنگى و ماتمدارى از دیار مارخت بر مى بندد، وبجاى 

رفته گان دو باره بخانه و کاشانه  .آن خنده شادمانى برلب ها مى شگفد

رمیگردند. و بکار عمران و شادابى و باز سازى میهن خویش ب

پرداخته مى شود. مواد خوار بار، ارزان تر و فراوان تر از گذشته 
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اما متأسفانه که این آرزوها به یأس و نا امیدى و درد بیکران  .میکردد

 مردم مبدل شد. 

نگارنده نیز که جزو شهریان کابل بودم ، انتظار داشتم پس از انتقال 

رت به رهبران جنبش مقاومت ملى، یکى دوماه بعد، امنیت و ثبات قد

سیاسى کشور را فرا مى گیرد و فضاى تنفس براى همه گان میسر 

میشود، دیگرنشانى از بى باز خواستى و زور گوئى و حق تلفى و 

 .ناروائى و خود کامگى دردستگاه دولت به مشاهده نخواهد رسید

گز و هرگزتصور چنین وحشت و طبعا"از مشاهده این وضع که هر

دهشت رانمى کردیم و درهیچ کتاب تاریخ و جنایات بشر داستانى 

 بدینگونه که دیدم و شنیدم ، ندیده بودم ، سخت وحشت زده شده بودم. 

در جریان جنگ هاى قدرت نمائى، مطبعه دولتى سه بار حریق شدو 

دو  .ده ها عنوان کتاب چاپ شده با ماشین آالت آن حریق گردید

» و « مردم شناسى سیستان » عنوان کتاب طبع شده من نیز، بنامهاى 

قبل از « قیام هاى مردم خراسان و سیستان در سه قرن اول هجرى 

خروج از مطبعه در آتش راکت بارى حزب اسالمى بر شهر کابل 

 سوخت. 

من به همان اندازه که بخاطر مرگ نا به هنگام بچه هایم بر اثر شلیک 

ى موشک و خمپاره مى اندیشیدم ، براى داشته هاى فرهنگى پى در پ

جامعه خود که در معرض تباهى بیباکانه قدرت مندان و قدرت طلبان 

مسلح قرار گرفته بود، نیز اندیشه مند و مشوش بودم. چه میدیدم که 

هیچیک از رهبران تنظیم ها و قدرتمندان در فکر صیانت و حفاظت 

بر اثر این بى مباالتى بسیارى از گنجینه  .تندآنها از یغما و چپاول نیس

هاى فرهنگى کشور یا طعمه حریق شد، و یا به یغمابرده شدند. 

مهمترین این گنجینه هاى فرهنگى، یکى آرشیف ملى و دیگرش 

 موزیم ملى در کابل بود که مورد دستبرد و تباهى قرار گرفتند. 
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ان باز یافته هاى بدون تردید با هیچ قدرت سیاسى و اقتصادى نمیتو

فرهنگى را که مهمترین ثروت ملى یک جامعه است ، و محصول 

تفکر و تجارب و عمل صدها هزار انسان در طول تاریخ بشرى 

 است، دوباره سازى کرد. 

این اوضاع ناگوار را تا هفت ماه بعد از تسلط مجاهدین برکابل شاهد 

روز شده و تحمل کردم و چون دیدم که وضع هر روز بدتر از دی

میرود، بنا چار ترک یار و دیار کردم و از کابل به مزارشریف رفتم 

و چندى در مزار شریف منتظر اوضاع و ثبات حکومت در کابل 

ماندم. اما با دریغ که وضع در پایتخت بازهم بدتر شده رفت و صلح و 

سرانجام شهر مزار شریف  .آرامش جاى جنگ و تباهى را پر ننمود

تم. ابتدا به ازبکستان و بعد به مسکو وسپس به کشور را نیز ترک گف

 م(. ۱۹۹5سویدن که خواب آن را هم ندیده بودم، هجرت کردم ) 

اینجا کشورى است در کمال عمران و آبادى و ثروتمند، با مردمى 

بسیار مهربان و وطن دوست. وطن دوست از این جهت که در 

و عمران بچشم سراسر این کشور یک وجب زمین هم بدون سرسبزى 

نمیخورد. مردم آن از سطح زندگى بسیار باالى برخودار است و 

برخورد شان با مها جرین خیلى انسانى تر ازمردم سایر کشور هاى 

 اروپائى وآسیائى است. 

 

 : منآثار و تألیفات 

یعنى از دومین سال تحصلم در پوهنتون کابل تاپایان  ۱۹62ازسال 

 ذیل را بدست نشر سپرده ام :  میالدى آثارتحقیقى 2۰۱8 سال

 

 آثار چاپ شده مستقل : -الف 

نظام بهره بردارى از زمین درافغانستان قرون وسطى )  -۱

 م ۱۹82=۱36۱صفحه ( طبع کمته دولتى طبع ونشر، ۱۰۰
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مالکیت ارضى و جنبشهاى دهقانى درخراسان قرون وسطى )  -2

م ۱۹83=۱362صفحه ( چاپ اکادمى علوم افغانستان ، کابل 7۰۰

)این هردوجلد پس ازتجدید نظرو افزودن فصل جدیدى زیرنام 

مالکیت ارضى و شیوه هاى بهره بردارى از زمین در خراسان »

 .نیز بچاپ رسیده است 2۰۰2درسوئد در سال « قرون وسطى 

صفحه ( 6۰۰سیستان ، سرزمین ماسه هاو حماسه ها ) جلد اول  - 3

 م ۱۹85=۱364طبع اکادمى علوم افغانستان ،کابل 

صفحه ( ۹۰۰سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها ) جلددوم  - 4

شامل : جغرافیاى طبیعى ، جغرافیاى تاریخى و جغرافیاى اقتصادى 

سیستان در قرون وسطى، طبع اکادمى علوم 

  ۱۹88=۱367افغانستان،

صفحه( 4۱2سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها )جلدسوم  - 5

سى و اجتماعى سیستان تا تاسیس دولت سدوزائى شامل : اوضاع سیا

 م ۱۹88= ۱367م، طبع اکادمى علوم افغانستان ،۱747افغانستان در

صفحه ( 3۰۰سیستان ، سرزمین ماسه ها وحماسه ها ) جلدچهارم  - 6

م ، طبع  ۱۹73تا  ۱747شامل : سرگذشت سیستان ورودهیرمنداز 

بل تذکر است که مواد ) قا .م ۱۹8۹=۱368اکادمى علوم افغانستان ، 

ببعد ۱344ومطالب این چهار جلد کتاب در مورد سیستان ، از سال 

مورد پژوهش قرارگرفته بود، ودر اکادمى علوم افغانستان براى چاپ 

  .سپرده شده بود ۱363در سال 

مردم شناسى سیستان ، شامل: اتنوگرافى تاریخى مردم سیستان ،  - 7

ت ، ضرب المثل ها، سرودهاى رسوم وعنعنات، باورهاو معتقدا

عامیانه ، لهجه بومیان سیستان ) گویش زابلى( ، افسانه هامردم 

 م ۱۹8۹=۱368صفحه ( طبع اکادمى علوم افغانستان، 27۰سیستان )

تا  ۱۹۰۱بررسى اوضاع سیاسى و اجتماعى افغانستان از  - 8

صفحه (با انضمام دو مقاله دیگر از پوهاند 65م ) رساله ، ۱۹۱۹
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مهربان ، طبع وزارت اطالعات وکلتور هللا مى و داکتر عبداهاش

 م ۱۹8۹=۱368

قیام هاى مردم خراسان وسیستان در سه قرن اول هجرى )  - ۹

م ) این ۱۹۹۰=۱37۰صفحه ( طبع وزارت اطالعات وکلتور، ۱۱6

 اثر نیز قبل از خروج از مطبه در آتش بمباران مجاهدین سوخت ( 

صفحه ( 75ن بر ضد نادرشاه افشار) قیام هاى مردم افغانستا - ۱۰

 م ۱۹8۹= ۱368طبع وزارت اطالعات و کلتور، 

صفحه ( طبع اکادمى علوم 2۱4سیماى رستم در شاهنامه ) - ۱۱

 م ۱۹۹۰= ۱36۹افغانستان ، 

مناسبات ارضى و شیوه هاى برخوردبه مسأله زمین وآب در  - ۱2

ع اکادمى صفحه ( طب2۰۰قرن بیستم )  8۰و 7۰افغانستان سال هاى 

 م ۱۹۹۱= ۱37۰علوم افغانستان ، 

 42۰مقدمه یى بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ، ) - ۱3

 ، سوئد ۱۹۹6صفحه( طبع 

قیام هاى مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم میالدى ،  - ۱4

از طرف صالح  ، سوئد) این اثر۱۹۹8صفحه( طبع  3۰۰)

 ( ودرپاکستان چاپ شده است.محمدصالح به زبان پشتو ترجمه 

م ، ۱۹نظامى افغانستان در نیمه اول قرن  -دو نابغه سیاسى  -۱5

ش  ۱378، سوید )این کتاب در زمستان ۱۹۹۹صفحه( طبع  4۰۰)

ش در پشاور پاکستان نیز تجدید طبع  ۱37۹درایران و در ماه حمل 

 ( .شده است

مسیرتاریخ یک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان در - ۱6

 م 2۰۰۰صفحه( طبع جون ۱۰۰)رساله 

خیزشهاى مردم قندهار، هرات و سیستان برضد صفویان ایران - ۱7

، سوئد، این اثر درسال 2۰۰۰،میالدى ۱8و بابریان هنددر قرن 

 در پشاور پاکستان نیز تجدیدچاپ شده است 2۰۰2
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ن نگاهى بر اوضاع اجتماعى افغانستان از طاهریان تا تیموریا - ۱8

 ، سوئد 2۰۰۱صفحه( چاپ ، 285،)

،  ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذعالمه محمودطرزى  - ۱۹

 پشاور 2۰۰۴وچاپ ، سوئد 2۰۰۱چاپ 

 ، سوئد  2۰۰2صفحه( چاپ اکتبر  356سى مقاله سیستانى ، ) - 2۰

صفحه ( ، جنورى  ۱85ـ سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان ،)  2۱

 ، سوئد 2۰۰4

مجموعه مقاالت،  اکتوبر شتونستان و زخم ناسورخط دیورند،پـ  22

 ، سوئد 2۰۰۵

 2۰۰4حماسه قیامها یا دوقرن مبارزه بخاطر ازادی، سوید،  -23

رستاخیزقندهار وفروپاشی دولت صفویه در ایران، چاپ  -24

 ۱384=2۰۰5مرکزنشراتی دانش پشاور

، ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی، چاپ پشاور -2۵

2۰۰7=۱38۶ 

) یقیمقاله تحق ستیاست؟)مجموعه ب ینام جعل کیافغانستان  ایآ -2۶

 ۱38۶=2۰۰7، چاپ دانش، پشاور 

 ن،یجرمن آنال -افغان تیبزرگ، سا یافغانستان،مرکز ثقل باز -27

2۰۰۹ 

چاپ مرکز  ،یائیملل آر انیجشن نوروز ومنزلت آن درم -28

 ن،یجرمن آنال -افغاندر پورتال  زیون 2۰۱۱دانش ، پشاور ینشرات

 است. یقابل دسترس

 -کشور، پورتال افغان یاجتماع - یفرهنگ یها تیشخص یبرخ -2۹

تولنه درکابل به  هیازطرف دانش خپرندو زیون 2۰۱۰ن،یجرمن آنال

 است. دهیچاپ رس

جرمن  -شجاعت روزگارما، پورتال افغان ۀاسطور ا،یجو یمالل -3۰

 است. دهیبه طبع رسدر پشاور 2۰۱۰درسال  زین ن،یآن ال
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جرمن  -پورتال افغان ،یقیتحق -یخیتار ۀمقال ستیب -3۱

 2۰۱۰ن،یآنال

چاپ  ،یتا حکومت کرز یزن افغان ازعهدامان یحقوق تیوضع -32

 نیافغان جرمن آنال زی،ون2۰۱3دانش، 

،چاپ خیعبدالرحمن خان در تاج التوار ریام ن،یآهن ریام یمایس -33

 کابل،2۰۱3دانش، 

 نیدر پورتال افغان جرمن آنال ،نشریستانیس ۀمقالپنجاه  -۴۴

قندهار، پورتال افغان  یخیدر باره سه خاندان تار یقیسه مقاله تحق-3۵

 2۰۱2 نیجرمن آنال

 یخان وخاندان او در دولت سدوزائ رفتحیوز یخینقش تار -3۶

کتاب توسط  نیا نُ یافغان جرمن آنال زیو ن2۰۱3افغانستان، نشر دانش 

 زیشتو ترجمه ودرقندهار نپبه زبان  ینوزاد یوآقا ایررحمت آ یآقا

 است. دهیبه طبع رس

 2۰۱۴کابل، نشردانش،کابل  امیق یاکبرخان، قهرمان مل ریوز -37

 نیجرمن آنال

 

 یافغانهاست ، دانش انتشارات یمل ۀبیدفاع از استقالل ،وج -38

 نیدر پورتال افغان جرمن آنال زیون2۰۱3موسسه، 

نشر شده در پورتال افغان جرمن  لمند،یه یخیرتا یایجغراف -3۹

 ،2۰۱3نیآنال

قرن  8۰و 7۰ یدر افغانستان سالها یاصالحات ارض ۀمسال -۴۰

پورتال  زیو ن 2۰۱۱موسسه ،پشاور،  هی.چاپ دانش خپروندوستمیب

 نیافغان جرمن آنال

 

است،  یعناصر مل ۀفیوظ ،یمل یدفاع از ارزش ها -۴۱

 2۰۱۴ ن،یفغان جرمن آنالپورتال ا زی،ن2۰۱۴نشردانش،
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کتاب  نی، ا2۰۱3سلطنت پشتونها در هند، نشردانش،پشاور -۴2

درکابل به  2۰۱۵به پشتو ترجمه ودر سال  زین یکرز یتوسط زلم

 است. دهیچاپ رس

 یجنور خ،نشردانش،کابلیزن افغان در حماسه وتار یمایس-۴3

2۰۱۵ 

 انیفوبرضد سلطه ص ستانیمردم قندهار،هرات وس یها زشیخ -۴۴

 سوئد وپشاور 2۰۰۰،چاپ ۱8هند در قرن  انیوبابر رانیا

از  یدزد ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیحب -۴۵

 پورتال افغان زیپشاور،ن2۰۱۵ یکلکان؟نشردانش ،جنور

 2۰۱۵جرمن،

 ستان،چاپافغانمردم  یارفداکارګادیمنارنجات،  -۴۶

 کابل۱3۹۶ُ/2۰۱7

افغانستان، انتشارات دانش،  نینو خیداودخان درتار گاهیجا -۴7

 2۰۱۶کابل،

 کابل 2۰۱7نشر انتشارات دانش ست؟یومورخ ک ستیچ خیتار-۴8

قاطع وبا وقارافغانستان ،نشر در افغان  یداودخان، دولتمدار -۴۹

 نیجرمن آنال

انتشارات  چاپ2۰۱8سترگ ، یرهبران بزرگ وکارنامه ها-۵۰

 .عازم 

مقاله 37ان افغان )آثارمولف یبرخ یها ومعرف یبررس یبرخ-۵۱

  صفحه( ۵2۵=

وطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرزی،نشرافغان جرمن  -۵2

 آنالین

 آثار چاپ نشده اما تباه شده :  -ب 
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صفحه (شامل: شرح حال 4۰۰سهم سیستان در معارف اسالمى)  -۱

محدثین ، محققین علوم عقلى و نقلى، شعراء ، و مشاهیر سیستان از 

متاسفانه این اثرپس ازهجوم  .قرن هژدهم میالدى صدر اسالم تا پایان

 مجاهدین برکابل، درضمن غارت اثاثیه منزل مولف تباه شده است . 

پنج نمایشنامه ) شامل : زمین ، ضربه سوم ، رسوائى ، پشیمان،  -2

صفحه. این مجموعه نیز قبل از چاپ ، 3۰۰وکاسه صبر( در حدود 

 ست . همراه با غارت منزل مولف تباه شده ا

 

 اشتراک فعال درسیمنارها و سمپوزيم هاى ملى وبین المللى : -ج

پس از عضویت در اکادمى علوم افغانستان ، در تمام سیمنار ها و 

سمپوزیم هاى ملى وبین المللى ایکه با علوم اجتماعى و بخصوص 

تاریخ ارتباط داشته است، فعاالنه اشتراک ورزیده ام وبا نگارش 

بحث ها وتوضیحات علمى سهم عملى داشته ام.  مقالتى و شرکت در

 تحقیقاتى ذیل فعاالنه سهم گرفته ام  -از آن جمله در سیمنار هاى علمى 

» سیمنار بین المللى بزرگداشت از هزارمین سال تالیف کتاب - ۱

هجرى قمرى، که 37۱تالیف در « حدودالعالم من المشرق الى المغرب

آن را بر عهده داشتم و مقالتى  به عنوان منشى سیمنار، کار تدویر

براى خوانش در آن سیمنار نوشتم و خواندم وبه سواالت دانشمندان 

 ( ۱362) ۰اشتراک کننده پاسخ گفتم

« مختومقلى» اشتراک در سیمنار تحقیقاتى بمناسبت تجلیل از - 2

مقالتى راجع به اوضاع ۰شاعر ترکمن در قرن هژدهم میالدى

که مصادف به ایام فرمافرمائى اجتماعى و سیاسى عصر شاعر

  ۰نادرشاه افشار بوده،نوشتم وخواندم

اشتراک در سمپوزیم ملى تجلیل از هزاره سرایش شاهنامه که  - 3

مدت یک هفته در دانشگاه کابل، برگذارشده بود و من مقالتى تحت 

بازتاب بر خى واقعیت هاى تاریخى سیستان در حماسه » عنوان 
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اندم که مایه دلچسپى و جر وبحث مفصل دا نوشتم وآنراخو« فردوسى

 نشمندان شامل در سمپوزیم شد. 

اشتراک در سمپوزیم بین المللى تاریخدانان شوروى وافغانستان که - 4

اعتراضات و  ۰براى سه روز در هوتال آریانا برگذار شده بود

انتقادات من بر شیوه کاروتر کیب کمیسیون مشترک تاریخدانان 

وى، سبب شد تا بر ترکیب این کمسیون تجدیدنظر افغانستان و شور

شودو سه نفر از اعضاى انستیتوت تاریخ و اتنوگرافى، بشمول خودم 

 در آن عضویت بیابند. 

اشتراک در سمپوزیم بین المللى تحقیقاتى تاریخدانان شوروى و  - 5

افغانستان، پیرامون تاریخ و جامعه شناسى افغانستان، که در شهر 

 ( ۱۹87ستان ) دوشنبه تاجک

اشتراک فعال در سمپوزیم بین المللى تاریخدانان افغانستان و  - 6

 در کابل تدویریافته بود.  ۱۹88شوروى که در سال 

 ( پیوست دوم  2۹3اتوبیوگرافى مولف )

که از طرف « متودلوژى تاریخ » اشتراک درسیمنار بین المللى  -7

نابراى دو روز مرکز علوم اجتماى اکادمى علوم در هوتل آریا

بدوش من  ۱۹8۹برگذارشده بود. مسؤلیت تدویراین سیمنار در سال 

 بود. 

اشتراک در مذاکرات روى پروبلم هاى قابل مطالعه در تاریخ  - 8

  ۱۹88افغانستان با دانشمندان شرقشناسى اکادمى علوم مسکو درسال 

تدویر سیمنار ملى پیرامون مشکالت ووضع تعلیم و تر بیت در  - ۹

مکاتب افغانستان که با اشتراک وزارت تعلیم و تربیه و استادان 

در هوتل  ۱۹8۹فاکوته تعلیم وتربیه پوهنتون کابل، در سال 

 آریانابراى سه روز برگذار شده بود. 

اشتراک فعال در درسیمنار بین المللى بزرگداشت از امیر على  -۱۰

 ذار شده بود. که از جانب اکادمى علوم برگ۱۹۹۰شیر نوائى، در سال 
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مین سال تولد 27۰اشتراک فعال درسیمنار ملى تجلیل از  -۱۱

 برگذار شد. ۱۹۹۰احمدشاه درانى که در 

سهم گیرى در کنفرانس هاى علمى تجلیل از استقالل افغانستان،  -۱2

 بخصوص هفتادمین سالگرد استرداد استقالل کشور. 

که از « خ کابل درگذرگاه تاری» اشتراک در سمپوزیم ملى  -۱3

طرف انجمن نویسند گان افغانستان در هتل انتر کانتى ننتل برگذار 

  .شده بود

اشتراک در سیمنار بین الملى: پژوهش در زبان و فرهنگ  -۱4

 ( 2۰۰۰سپتامبر  2۹-23باستان ایران ، منعقده شهر گوتنبرگ سوئد،)

مین سال استرداد استقالل کشور  8۵اشتراک درکنفرانس علمی -۱۵

 2۰۰۴الماندر سال در 

اشتراک در کنفرانس علمی سیصدمین سال خیزش هوتکیان در  -۱۶

 2۰۰۵قندهاربرهبری میرویس خان هوتکی در آلمان در 

اشتراک درکنفرانس علمی بزرگداشت از نهضت ایمل خان اپریدی ۱7

 2۰۰۶در شهر کلن المان در 

اشتراک در سیمنارتجلیل از صدمین سال استرداد استقالل  -۱8

 (2۰۱۹اگست۱7افغانستان، در شهرکلن المان)

 

 در پورتال افغان جرمن آنالينفقط  وکتاب همقال7۶۹فهرست 

 (4۹متنفذ )کتاب  تیروحان تی،اصالحات و ضد هللا( شاه امان 724

 ګیلیب وڅرټکرک یاوعال یانیړاکبرخان د م ری( د وز723

 کابل امیق ی،قهرمان مل راکبرخانی( وز722

 است ! یمل نید کی یخینام تار کین یها تی( دفاع از شخص72۱

 نام افغانستان ضیتعو ینابخردانه برا ی( تالشها72۰

 افغانستان یبرا یبزرگ علم ۀعیضا کی( 7۱۹

 !یزیبر مقاله داکتر زمان ستان ی( مکث7۱8
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 کردن "هفتخو ان رستم" نبود! ی( تقررم در بست پنج کمتر از ط7۱7

 !انستانرافغینظ ی( داؤد خان، خدمتگار ب7۱6

 ستانیبلوچها و سرداران بلوچ درس ی: مبارزات مل ۀ( دربار7۱5

 (48)کتاب

 بر ضد زمانشاه سیانگل ی( توطئه ها7۱4

 افغانستان نیجمهور آهن سی،رئی( اشرف غن7۱3

 داشت؟یم رانیا یخان بلوچ ،چخاسور را برا میسردارابراه ای( آ7۱2

 است! یاتیافغانها مثل تنفس، ح ی( صلح برا7۱۱

 عبدالرحمن خان ریدرعهد ام مروزین ی( علت شورش بلوچها7۱۰

 مارچ( 8کرد؟)بمناسبت  دیبا ی( به نفع زنان چ7۰۹

 محمدرسول پشتون یبر بُعد ادب ی( مکث7۰8

 مدرسه ؟ ایکاروانسرا بود  مروز،ی( سرخ گنبد در ن7۰7

 ( بعد از هزارسالانی)زادگاه صفار نیقــرن ی( کشف معنا7۰6

 ستانیلنگ در س ورمیت عی( فجا7۰5

 تمدن ! کی یشهر تا نابود کی( از قتل عام 7۰4

 تکارانیاز جنا ایآ م،یانتقاد کرده نتوان خیجبار تار کی( اگر از 7۰3

 م؟یانتقاد کن میتوانیم ستمیقرن ب

 خان رعبدالرحمنیدر عهد ام ستانیمقتدر س ودالیکارسه ف انی( پا7۰2

 ( درسوگ کابل7۰2

 (2) ستانیس یهابلوچ  ی( اتنو گراف7۰۱

قرن  یسی)از نظرمحققان انگلستانیس یبلوچ ها ی( اتنو گراف7۰۰

۱۹) 

 بود؟ یک یخان بلوچ سنجران می( سردار ابراه6۹۹

 (47)کتاب ی( وطن وحب وطن از نظرعالمه محمودطرز6۹8

 ست؟یک یدر غبار گمنام دهیچیسخنور پ نی( ا6۹7

 رضد نادرافشار( بیاشرف هوتک رشاهیمحمدخان بلوچ )سف امی( ق6۹6
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 ! مروزین یقیتحق -یعلم مناریمن به س امی( پ6۹5

 آن ۀدر بار یخیمنابع تار ی( ارگ نوده و خموش6۹4

 خان بلوچ میسردارابراه ینی( چخانسور مرکزخان نش6۹3

 احمدشاه بابا یاسیس تیودرا ی( نبوغ نظام6۹2

 راثی( روحت شاد ! احمدشاه بابا که افغانستان را به ما به م6۹۱

 !یگذاشت

 شدند؟ یچ مروزیدر ن ی( سرداران بلوچ سنجران6۹۰

 آن یومعن ی( لقب سردار68۹

 )قسمت دوم ( ییاروپا ی( هدف شاه امان هللا از سفر به کشورها688

 )قسمت اول(ییاروپا ی( هدف شاه امان هللا از سفر به کشورها687

 !رمؤمنیازاستاد بش داشتی( بمناسبت گرام686

 !دیابیافغانستان را در( قشرآگاه وطن،685

 ( شاه امان هللا از چشم چند صاحب نظر684

 عبدهللا کاظم! دیاز استاد داکترس ی( سپاسگزار683

 !زیجعل توطئه آم کیبر ی( مکث682

 معاصرافغانستان خیشاه امان هللا در تار گاهی( جا68۱

استرداد استقالل  لیاز مخالفان تجل یکی" یزی( داکتر"زمان ستان68۰

 کشور؟

 شاه امان هللا ) پاسخ به هتلر( ینمونه وطن پرست نی( آخر67۹

سه آرمان بزرگ  ،یقانون و وحدت مل قیمعارف، تطب می( تعم678

 هللاشاه امان 

 ۱۹برافغانستان در استانه قرن  سیضربت انگل نی( نخست677

 زمامدار! کی ۀفیوظ نی( تحقق عدالت، مهمتر676

 یاستقالل خواه طراز اول جنبش تی( محمود طرزى شخص675

 درافغانستان

 باشد! نیغرورآفر دیبا یاز استرداد استقالل م لی( سمبول تجل674
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 وادید ه ېچ ېنړدغازي امان هللا خان هغه ک ېاندړکاله و ۱۰۰( 673

 ېو ړېترسره ک ېلپاره ی ګد پرمخت

 یجهان یبار ی( قابل توجه آقا672

 یجتماعانحرافات ا یکتاب خوب: جامعه شناس کی ی( معرف67۱

 مؤمن( ریدرافغانستان )از استاد بش

 (یربغدادیمشهور به پ دجونزیویجاسوس)د کی یداشت ها ادی( 67۰

 با دو انگشت پنهان کرد! توانی( آفتاب را نم66۹

 زنان کابل در جنگ اول افغان وانگلیس یری( سهمگ668

 ......"نی( درمورد "گزارش افغان جرمن آنال667

 سیساله درجنگ دوم افغان وانگل ۶۰مادر یاد یغاز ۀ( کارنام666

 وندیدرجنگ م وندیگرمیزن شجاع د کیسرداره ، ی( غاز665

 «!شدم یمقابل نم چیکاش باتو ه یا( »664

 و نازوانا یبه ناشناس در رابطه به شاه امان هللا ومالل ی( پاسخ663

 ی( شهادت غلط ناشناس بر احمدشاه دران662

 هدف خهڅي.( د نا شناس د کتاب د معرف66۱

 ایاز ناشناس است  لیکتاب ناشناس، تجل ی( هدف از رونمائ66۰

 او؟ لیتذل

 ( به مناسبت جشن نوروز65۹

 (46مهد تمدن پنجهزار ساله)کتاب  ستان،ی( س658

 با داودخان یاشرف غن یدولتمدار ی( تفاوتها657

 « یدنبال اقتدار داودخان به [ » ی]اشرف غنۀبرمقال ی( مکث656

عبدهللا کاظم بجواب داکتر  دیداکترس حاتیبرتوض ی( مکث655

 )قسمت دوم وآخر( انیهاشم

عبدهللا کاظم بجواب داکتر  دیداکترس حاتیبرتوض ی( مکث654

 انیهاشم

 ۱۹28در یعبدالرحمن پغمان یاعدام قاض قتی( حق653
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 افغانستان ی( شاه امان هللا قهرمان مل652

 :۱۹قرن  احانیس یها(فراه درسفرنامه 2فراه) یخی( آثار تار65۱

 فراه یخی( آثار تار65۰

دشت  ای"رانی(:قالع "دشت ام2)بخش ستانیس یخی( آثار تار64۹

 مروزیدر ن رمعنیام

 شاورانی، الش و پ نیجو -(۱) ستانیس یخی( آثار تار648

 است!( اتیح ست،یبند ن   کی)سلما  رودی( بند سلما برهر647

از  ینیز عقب نشا ستان،پسیتصرف س ی( تالش دولت برا646

 هرات

و اوق)قلعه  نیدرمورد الش وجو یخیبرچند سند تار ی( مرور645

 گاه(

 یدر افغانستان قرون وسط یآبیار یها وهی( ش644

 یتوزیع آن در قرون وسط اسیآب و مق تی( مالک643

آبها، رودها ،چشمه ها ،کوه ها و گندم زارها درکتاب  شی( ستا642

 اوستا

:"مشکالت کمبود آب در شهر کابل " )از یاثرعلم کی ی( معرف64۱

 (یداکترعبدالحنان روستائ

 وآخر( 2برجسته مسلمان) بیخط کی( شاه امان هللا درکسوت 64۰

 برجسته مسلمان بیخط کی( شاه امان هللا درکسوت 63۹

 کرد؟ جادیا رییدر تفکر مردان تغ دیتوانمندشدن زنان،با ی( برا638

 نیو پاکستان ازا رانیا ۀان واستفاددرافغانست یثبات ی( بحران ب637

 بحران

 ماینوشته ش« استرداداستقالل افغانستان»برمقاله  یی( تبصره 636

 یغفور

 قصرداراالمان چه بود؟ ادی( هدف شاه امان هللا از بن635

 کشور خیرتاریجدا ناپذ ی( استقالل و شاه امان هللا، نامها634
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 یاکترمهدد یمقاله ضد افغان رامونیپ یحاتی( توض633

 دوباره داودخان! ربارانیدر صدد ت ی( داکترخالد632

از  ی% عار ۱۰۰در باره داودخان  ی( سخنان داکتر خالد63۱

 است! قتیحق

ثور هردو محصول دهه 7 یسرطان وکودتا2۶ ی( کودتا63۰

 !یدموکراس

 (45اند)کتاب ریکشورسزاوار تقد یمل ی( زعما62۹

 !دیبعمل آ ریتقد دیکشور با یمل ی( از زعما628

 یومطبوعات یبزرگ علم ۀعیضا کی( 627

 رضاء خان یدرباره اعدام شاه عل یاز پوپلزائ یتی( روا626

 شمال کشور نیپدرام به ناقل فیبراخطار لط ی( مکث625

 ( جنبش تحفظ پشتون چگونه آغاز شد؟624

 از جنبش حراست پشتونها تی( درحما623

 ا؟تفاوت"انسان"از کجاست تا بکج نی( بب622

 افغانستان یبا منابع آب ییبرکتاب:اشنا ی( مرور62۱

 (44( داودخان، دولت مدار قاطع و با وقار افغانستان )کتاب62۰

 ( نو روز،جشن نوشدن وجشن شگفتن ها است !6۱۹

 دیبازد ۱۰۰۰.۰۰۰به مناسبت  یکیتبر امی( پ6۱8

زنان مظلوم  هیبکارت زنان، خشونت تازه عل یاجبار شی( آزما6۱7

 نستانافغا

 ( درجنگ روس و افغان، فقط ملت ما قهرمان!6۱6

طارق  تیریبمد ایدیدعوت م یسال نشرات نیم 2۹( بمناسبت 6۱5

 رګبز

رشاد  نیسیسال درگذشت اکادم نیزدهمیباد س ی( گرام6۱4

 !یکندهار

 امان هللا خان یروزیحضرت در پ ای( سهم خاندان عل6۱3
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غرغره کردن  لی(ودلیلیخلالممالک)پدراستاد  یمستوف ۀمحاکم  ( 6۱2

 از درخت توت یو

  دیآغازگرد یبا قطع معاشات نسب ،ی( عدالت امان6۱۱

)قسمت دوم،  "سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان"  ( 6۱۰

 از بخش سوم(

 [ ]بخش سوم "سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان"  ( 6۰۹

  په مناسبت  یزیکل27۰ظهورد یاسی( د افغانستان دس6۰8

 هیسال قبل افغانستان را بما هد27۰( تشکر احمدشاه بابا، که6۰7

  !یکرد

از  نهیگنج "سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان"  ( 6۰6

 )بخش دوم(یعصر امان قیحقا

"سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجدد افغانستان"  کتاب: یمعرف ( 6۰5

 ) قسمت اول(یعصر امان قیابزرگ از حق ۀنیگنج 

 ۀبچ فیوتعر یغزنو یامان هللا خان از زبان جالل ی( مدح غاز6۰4

 تابیسقو از قلم استاد ب

  (ینقد )بخش سوم وآخر کیبر  ی( تبصره ا6۰3

  نقد )بخش دوم( کیبر  ی( تبصره ا6۰2

 )بخش اول( نقد  کیبر  یی( تبصره 6۰۱

تان توسط شاه امان هللا اسد، روز اعالم استقالل افغانس 28 ( 6۰۰

 یغاز

 یخیوتار یلیتحل ی"بررس    :ۀامتنان از داکتر کاظم بخاطر مقال  ( 5۹۹

  معاهده آب هلمند"

  !زدی"آدم شدن" قلم م یاکرم عثمان، آنکه برا ادی( به 5۹8

  ( خاطره درد آور غازي بابا]امان هللا خان[5۹7

  " هګجر لویخیدعل وځیاځد  مقاله "  ی( گـزارش در5۹6

 اریرکیداکتر ز تیبروا خیافتاده از تار ی( برگ5۹5
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  کـه تن به نـنگ نداد! یهمت مرد ی( فـدا5۹4

   یلیاستاد خل حیقابل تقب ی( کار ها5۹3

بر مقاله  یقیالممالک با مشروطه خواهان)تعل یمستوف ی( دشمن5۹2

  احسان لمر( یآقا

 انیگ سقودرنجات کابل ازچن ایپکت لیخیجرگه عل تی( اهم5۹۱

 چه بود؟ لیخیجرگه عل صلهی( مواد ف5۹۰

  (43)کتاب یآثار افغان یها از برخ یبررس ی( برخ58۹

 ست؟یحمالت برافغانستان چ دی( هدف پاکستان از تشد588

  فرهنگ )تمام بخشها( خیچند نکته از تار لی( نقد وتحل587

 یحضرت عل ۀمقبر ۀدربار یتیگل سرخ و راو ۀلی( م586

 درمزارشریف

 یسخ بینج یآقا موردیحمالت ب دی( ترد585

 داودخان در مورد پشتونستان ... یمش ی( بازخوان584

  ( مقام و نقش زن درجامعه!583

 خیدر مورد تار ی( نظر داکتر لعلزاد بدخش582

  معاصرکشورمغرضانه است!

برگفتار ششم،کتاب  یوحکومت کن!")تکمله ا ندازی"تفرقه ب ( 58۱

  (ست؟یچ خیتار

 (42)کتاب ست؟یومورخ ک ستیچ خی( تار58۰

  !تیکفای" بهتر ازهزار مستبد ب ـتی" مســتـبد با کـفا کی( 57۹

 خان رعبدالرحمنیفرهنگ با غباردر مورد ام دگاهی( تفاوت د578

 )بخش آخر( فرهنگ  خیتار چند نکته از لی( نقد وتحل577

 (4فرهنگ)بخش  خیچند نکته ازتار لی( نقد وتحل576

 )بخش سوم( فرهنگ  خیچند نکته ازتار لیقد وتحل( ن575

 )بخش دوم( فرهنگ  خیچند نکته ازتار لی( نقد وتحل574

  فرهنگ  خیچند نکته از تار لی( نقد وتحل573
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  برخه( مهیسو؟) دو منښنن د یدوست ول یپرون تنوښ( د پ572

  سو؟ منښنن د یدوست ول یپرون تنوښ( د پ57۱

  یوسفیداکتر  یمقاله آقاپرگراف از کی( تبصره بر57۰

 کهایامان هللا خان در تضاد با منافع بلشو زمی( پان اسالم56۹

 سهایوانگل

 ؟ جنگساالر پر آوازه ای ی( قهرمان مل568

 یهللا کلکان بیدر باره حب یهمبستگ تیسا یهای( افشاگر567

 انتیاستاد بلند آوازه درمنجالب خ کی( سـقـوط 566

  است؟ ینجات، عمل ضد وحدت مل ناریاعمار مجدد م ای( آ565

 (4۱مردم افغانستان )کتاب  یفداکار ادگاری( ِمنارنجات، 564

 ۀمقال رامونیسنگ با اسد کشتمند پ اهیبرمصاحبه س ی( مکث563

  وسوء قصد براکرم عثمان« دراکوال وهمزادش»

و  ریما چرا وارونه تعب ینیو د یو اجتماع یاخالق   ی( ارزش ها562

 شوند؟یم ریتفس

  انتیاستاد در منجالب خ کی( سقوط 56۱

  گفت:زنده باد جهالت؟ مرده باد علم! توانیم ای( آ56۰

 تیداکتراکرم عثمان، جــان آدم ادی( به 55۹

وتجاوز  یاز دزد تیحما ،یهللا کلکان بیاز حب ی( بزرگنمائ558

 است گرانیبناموس د

 بود؟ یداودخان به مردم افغانستان چ امی( پ557

  شود  دایآدم از سخن پ یها یکمال ی( ب556

 استقالل وشاه امان هللا ړ( چرا داکترکاک555

)بخش کندیم بیرا تخر استقالل وشاه امان هللا  ړ( چرا داکترکاک554

 وآخر( 3

)بخش  کند؟یم بیاستقالل وشاه امان هللا را تخر ړ( چرا داکترکاک553

2)  
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)بخش کندیم بی را تخراستقالل وشاه امان هللا ړ( چرا داکترکاک552

  اول(

و استقبال داؤد خان از  ییحیبا سلطنت آل  یبیعالمه حب تی( ضد55۱

 شهامت او به مقابل پاکستان

 یامان ۀبر دور یبی( شهادت عالمه حب55۰

   خیتار سانینو قتیبا حق یاحمدنور یول ی( دشمن54۹

   یعارف عباس نیو رد اتهامات دروغ اتیجعل ی( افشا548

  بخشد! یواعتماد م یداکترکاظم به خواننده آگاه ینوشته ها( 547

 نام افغانستان ضیتعو یبرا جای( تالش ب546

شکستن  نهیتو بنمود راسـت/ خودشکن آئ بیچون ع نهی( آئ545

  خطاست 

از استاد  ،یاثر بکروستودن کی ،یشناس یبائیز ی( مبان544

   رمؤمنیبش

  نابغه بود! یمارکه درهنر مع ید،زنیزهاحد ادی( به 543

 CIA  ۀرتب یافسر عال کی( اعترافات 542

  مردم هزاره از شاه امان هللا  ۀجانبازان تی( حما54۱

 ازشاه امان هللا تیدر حما دانی( نقش مردم وردک وم54۰

 یدر ي،ګړج ۍاو غـلواک ۍد خپلواک:» ۀ( نگاه نو برمقال53۹

  (2«)متن

  «متن یدر ي،ګړج ۍـلواکاو غ ۍد خپلواک:» ۀ( نگاه نو برمقال538

  یمرادز څسرلو یبه اقا ی( پاسخ537

 یکابل ونیاز ش یادی( 536

 تراست نیخود سنگ ی( سنگ درجا535

 نی( خوانندگان ارجمند پورتال افغان جرمن آنال534

 (4۰افغانستان)کتاب نینو خیداؤد خان درتار ـگاهی( جا533

 (3۹متن )کتاب توښفتح خان د کتاب پ ری( د وز532
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 سقو از ظاهرشاه، با ناموس تر بود؟ ۀبچ ای( آ53۱

 غمبریباالتر از پ یهللا کلکان بیمقام حب یلی( درخاطرات خل53۰

 قرارگرفته است؟

 قسمت دوم و آخر -متن یدر ي،ګړج ۍاو غـلواک ۍ( د خپلواک52۹

 قسمت اول -متن یدر ي،ګړج ۍاو غـلواک ۍ( د خپلواک528

  گذشته بود؟ یاریّ عَ  ۀسقو، از کوچ ۀبچ ای( آ527

)کتاب یحکومت سقو عیفجا یتمام نما ۀنی( تذکراالنقــالب،آئ526

38) 

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب: حب ی( تکمله ا525

  (جهیونت 7از کلکان؟)بخش یدزد

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب: حب ی( تکمله ا524

  (6از کلکان؟)بخش  یدزد

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب:حب یا ( تکمله523

  از کلکان؟)پنجم( یدزد

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب:حب ی( تکمله ا522

 (4از کلکان؟)بخش  یدزد

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب:حب ی( تکمله ا52۱

  از کلکان؟)بخش سوم( یدزد

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب:حب ی( تکمله ا52۰

 (2از کلکان؟)بخش یدزد

 ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بیبرکتاب:حب ی( تکمله ا5۱۹

  از کلکان؟ یدزد

 (2) اند؟ گرانسانهایشاعران،دَّراک تر از د ای( آ5۱8

  اند؟ گرانسانهایشاعران،دَّراک تر از د ای( آ5۱7

  شاه! نیرحسیربار استاد مپ یسال زندگ نیباد نود م ی( گرام5۱6

 (2) "ارمغان زندان" ۀبرسخنان ملک خان درمقال ی( مکث5۱5
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   "ارمغان زندان" ۀبرسخنان ملک خان درمقال ی( مکث5۱4

  !مکدی( دولت خون ملت را م5۱3

 (2بود؟) یچ وندوالیوفرهنگ با م ایرشت ی( علت دشمن5۱2

 بود؟ یچ وندوالیوفرهنگ با م ایرشت ی( علت دشمن5۱۱

 ؟ ادگارگذاشتیاز خود به  یزیچ ی( ظاهرشاه چ5۱۰

 است! یدموکراس ی( انتقاد از عملکرد دولت مردان ،رکن اساس5۰۹

 به دو خانم صائب قلم افغان یلقب استاد ضی( در باره تفو5۰8

 ( پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان )بخش سوم(5۰7

 اسد روزاسترداد استقالل افغانستان است 28( 5۰6

 - یاسیس یواال تیمرگ آصف آهنگ، شخص ی( در رثا5۰5

 کشور یفرهنگ

 ( پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان )بخش دوم(5۰4

 ( پاسخ به اعتراضات مخالفان داودخان )بخش اول(5۰3

 بود یدموکراس ۀثور، حاصل ده ی( کودتا5۰2

 از داودخان وخدمات ماندگارش به افغانستان یادی( 5۰۱

 (۱352سرطان 26داودخان)درصبح  یۀنایب نی( نخست5۰۰

 (37)کتابیستانیس ۀ( پنجاه مقال4۹۹

 وجاهت یاو مل تیدرا یاسی( د احمد شاه دراني س4۹8

شا  زیولنټاقتصادي او  اسي،ی( د معاصر افغانستان ظهور د س4۹7

 ـدونهېلـ

رهپودر رابطه با  قیصد یبر نقِد"روشنگِرسنت زده"آقا ی( مکث4۹6

 یه درانانتخاب احمدشا ۀجرگ

 ثور یبر عوامل و عواقب کودتا ی( نگاه کل4۹5

 طلبند؟یکه مردم از او مراد م ستیک رهیشاه دوشمش نی( ا4۹4

 )فرخنده(تیدر سوگ انسان ی( اشک4۹3

 آن ۀسندیاز خراسان ونو یاریکتاب ع ۀ( بازهم دربار4۹2
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 کاهش آن ی( مشکالت زنان افغان و راه ها4۹۱

را از فهرست مآخذ خود  ړکترکاککتاب دا ز،ی( هموطنان عز4۹۰

 !دیحذف کن

 !سینو نیتوهـ ی( امان از دست دو پرچم48۹

 از کلکان؟ یدزد ایاز خراسان  یاریبود،ع یهللا ک بی( حب488

 (36)کتاب 

حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان  یروحان ۀ( قدرت خانواد487

 سقاو)قسمت آخر( ۀبچ دنیهللا و برکش

 دینکن«  نیتوه یگروه»و دیسیسئوالنه بنوروغ، لطفاً م ی( آقا486

حضرات شور بازاردرسقوط شاه امان  یروحان ۀ( قدرت خانواد485

 سقاو ۀبچ دنیهللا و برکش

 روغ دهللایحم دیس ی( قابل توجه آقا484

مشروطه  یاز سو یلیالممالک ، پدر استاد خل ی( چرا مستوف483

 خواهان اعدام شد؟)قسمت آخر(

مشروطه  یاز سو یلیممالک پدر استاد خلال ی( چرا مستوف482

 (2خواهان اعدام شد؟)

 یلیاز دل بستگان استاد خل یکیبه  ی( پاسخ48۱

مشروطه  یاز سو یلیالممالک، پدر استاد خل ی( چرا مستوف48۰

 خواهان اعدام شد؟

 را نوشت؟« از خراسان یاریع»چرا کتاب  یلی( استاد خل47۹

 نبود! یخراسان یهللا کلکان بی( کابل هرگز جزو خراسان و حب478

 یمل یتهایبه شخص یحرمتیب ،یهللا کله کان بیاز حب لیتجل ای( آ477

 ست؟یوخوشنام پروان ن

 قشون سرخ در افغانستان اتیاز جنا تی( داستان دو جنا476

 لدای( جشن شب 475

 تونښذهن زنان پ تو،مولودښپ یهاډی( لن474
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 دندیآفر گرحماسهی( زنان فراه بار د473

 برخاطرات مرحوم عبدالرحمن پژواک ی( نگاه472

 ، دشمن را زبون ساخته است! یبارکز هی( عظمت شکر47۱

 «خیزن افغان در حماسه و تار یمایس»کتاب  ۀ( مقدم47۰

 (35)کتاب خیزن افغان در حماسه و تار یمای( س46۹

 بشردوستانه یخانم فعال کمک ها کیمختصر  ی( معرف468

 نظر لندهځ وهی یپرکتاب باند مصداق یرنبټاکډ( د 467

 باشد؟ اتیکدام صفات وخصوص یدارا دیبا یمل تی( شخص466

 (34است)کتاب  یعناصر مل ۀفی،وظیمل ی( دفـاع از ارزش ها465

چقدر  اعتبار ساختن استقالل کشور، یب ی!برایزیستان ی( آقا464

 (6)د؟یریگیپول م

 یکرز یبه لقا یکرز ی( عطا463

مقام مادر وبه مقام استقالل درگفتار داکتر بزرگ به  نی( توه462

 یزیستان

 ؟ میقرار دار خیتار ی( ما درکجا46۱

اعتبار ساختن استقالل کشور،چقدر  یب ی! برایزیستان ی( آقا46۰

 (4)د؟یریگیپول م

اعتبار ساختن استقالل کشور،چقدر  یب ی! برایزیستان ی( آقا45۹

 (3)د؟یریگیوپاکستان م سیپول از انگل

اعتبار ساختن استقالل کشور،چقدر  یب ی! برایزیستان یقا( آ458

 (2)د؟یریگیوپاکستان م سیپول از انگل

اعتبار ساختن استقالل کشور،چقدر  یب ی!برایزیستان ی( آقا457

 د؟یریگیم سیپول از پاکستان وانگل

)کتاب  افغانستان در ثور 8 عیثور وفجا 7 یبرکودتا یی( مقدمه 456

33) 

 !ستیاسد ن 28ارج ناکتر از  یروز چیها، هافغان ی( برا455
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 ستانیدرس انیانیک ۀ( انقراض اقتدار هزار سال454

 عبدالرحمن خان ری،ام نیرآهنیسرگشاده به بازماندگان ام ۀ( نام453

 (5)ستانیس یخیتار یایبرکتاب:جغراف یی( تکمله 452

 (4)ستانیس یخیتار یایبرکتاب: جغراف یی( تکمله 45۱

 (3)ستانیس یخیتار یایبرکتاب:جغراف یی( تکمله 45۰

 (2)ستانیس یخیتار یایبرکتاب:جغراف یی( تکمله 44۹

 ستانیس یخیتار یایبرکتاب:جغراف یی( تکمله 448

 ازهشتم جون، داشتی( بمناسبت گرام447

 از مادران قهرمان پرور و زنان دالور افغان یادی( 446

 ۱۹قرن  ستانیس ۀدر بار یخیسند تار کی یۀوتحش لی( تحل445

 روز، چهل کنده بسوز! می( بعد از نوروز، تا نه ون444

 یجشن نوروز در گذار از سنگالخ تعصبات مذهب ی( توانمند443

اش"  یکائیافغان ودوست امر ۀ:"شهزادیخیبر ناول تار ی( نگاه442

 ایپوهاندداکتر زکر ۀنوشت

 زن افغان ییصدا ی( جهان ب44۱

 سردارسلطان احمدخان سرکار خان و میسردار محمدعظ ۀ( اوالد44۰

 مرحوم پژواک)بخش دوم( تونستان،اثرښبر کتاب پ ی( نگاه43۹

 پژواک تونستان،اثرمرحومښبر کتاب پ ی( نگاه438

 درفکر وطن؟ ایدر فکرخود است  ی( کرز437

آصف آهنگ  یآقا یادداشتهایوکاکه ها بنابر ارانی( صفات ع436

 ومرحوم غبار

 نکرده ام نیوهمن بشما ت ،یجهان ی( آقا435

 )بخش دوم وآخر( ارانیپالوچان وع ۀبرمقال ی( مکث434

 ارانیپالوچان وع ۀبرمقال ی( مکث433

 !یکینور برتار یروزیپ لدا،جشنی( جشن شب 432

 ملت است ! یسرافگندگ یۀجمهور رشوتخور،ما سی( رئ43۱
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 یشعرونو په خاطرمبارک نیته دآزاد او سپ ینظر یاغلښ( 43۰

 بتو آواز دهد دانیشه نی( گور خون42۹

 فهیبه خل ثیل عقوبی( پاسخ 428

 یاری  عَ  ث،ییعقوب ل یوخصلت جوانمرد ی( نبوغ نظام427

 ستانیازس

 یعباس ۀفیونفرت اوازخل ثیل عقوبی یپرست هنی( م426

)قسمت کندیرا رسوا م سندهیخواننده را گمراه ونو بی( نشراکاذ425

 سوم وآخر(

!)قسمت کندیرا رسوا م سندهیراه ونوخواننده را گم بی( نشراکاذ424

2) 

 !کندیرا رسوا م سندهیخواننده را گمراه ونو بی( نشراکاذ423

 (3وازکجا بودند)قسمت هایاران،کی( ع422

 (2وازکجا بودند )قسمت  هایک اران،ی( ع42۱

 بود؟ یوازکجا بودند؟مرام ومقصد شان چ هایک اران،ی( ع42۰

ور آرمان ستُرگ شاه امان ( وحدت ملى بخاطرحفظ استقالل کش4۱۹

 بود! هللا

 ژنفی( برداشت نادرست از پاسخ داؤودخان به بر4۱8

 آن تیزابلستان وموقع ایزابل  یۀ( وجه تسم4۱7

 یخیاثرتار کی"  سیانگل یو توطئه ها یدوره امان ی( "بازنگر4۱6

 رینظ یب

 زن مظلوم افغان یزندگ ی( خشونت، چاشن4۱5

 محکوم کرد! دیلیه زنان" را باقانون "منع خشونت ع قی( تعل4۱4

 داکتراعظم گل عبدهللا کاظم و دیداکتر س یاز مقام علم ی( قدردان4۱3

 با افغان وافغانستان است! تی" گفتن ،نشانه ضدی( "افغانستان4۱2

 خان رفتحیبربحث اعقاب وز ی( تکمله ئ4۱۱
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 یاسیس ،احزابیمل یها تیشخص سندگان،ی( خطاب به نو4۱۰

 یافغان یایدیوم

 (32)کتاب لمندیه تیوال یواقتصاد یخیتار یای( جغراف4۰۹

 ثور به افغانها داد:8که داؤودخان درصبح ی( درس4۰8

 ست؟یچ خی( تار4۰7

 ست؟ین« افغان»معادل « اوغان» ای( آ4۰6

 انیدر عهدغزنو ستانیس یاسی( اوضاع س4۰5

 «سلطنت پشتونها درهند  خیتار»( مقدمه 4۰4

 (3۱درهند)کتاب  سلطنت پشتونها خی( تار4۰3

 (2)انیدر عهد سامان ستانیس یاسی( اوضاع س4۰2

 انیدر عهد سامان ستانیس یاسی( اوضاع س4۰۱

 ستانیس ی( علل سقوط دولت صفار4۰۰

داکتر  فیعنعنه وتجدد/تال رفشاریبرکتاب: زنان افغان ز ی( نظر3۹۹

 (4کاظم) دعبدهللایس

داکتر  فیجدد/تالعنعنه وت رفشاریبرکتاب: زنان افغان ز ی( نظر3۹8

 (3عبدهللا کاظم) دیس

داکتر  فیعنعنه وتجدد/تأل رفشاریبرکتاب: زنان افغان ز ی( نظر3۹7

 (2کاظم ) دعبدهللایس

 یرفع غلط فهم یبرا یحی( توض3۹6

 فیعنعنه وتجدد/تال رفشاریبرکتاب: زنان افغان ز ی( نظر3۹5

 کاظم دعبدهللایداکترس

 سال قبل ۱7۱در  سیران انگل( نفرت و خشم افغانها از تجاوزگ3۹4

 راکبرخانیشجاع وز قیازدو دوست و دو رف یادی( 3۹3

 ـراکبــــــرخانیاوالده وز ی( درجستجو3۹2

 قاتیتحق ،بخاطریاز داکترعبدالرحمن زمان ی( سپاسگزار3۹۱

 رشیکم نظ یخیتار
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 ونیزیروشن،سناتور فراه در تلو سیبرمصاحبه بلق ی( درنگ3۹۰

 افغانستان انایآر

 ثور به افغانها داد 8که داؤودخان در ی( درس38۹

 ورندید ۀمعاهد یزمان امضا ینظام -یاسیس طیشرا سهی( مقا388

جام  دنیبجزنوش یینجات کشوراز بحران ، چاره  ی( برا387

 !ستین «ورندیخط د»زهر

 ست؟ی( مشکل پاکستان با افغانستان برسر چ386

 يډادغونیهوتکد د پوهاند خیرمحمد ماموند او معصوم اغلوښ( د385

 په مناسبت

 زماني ! رټاکډ( برکت در برکت برقلمت جناب 384

 کـــرد؟ هیگـــال دیبا ی( از ک383

 با سروجان دفاع کرد! دیکشوربا یارض تی( ازتمام382

 !شودینم لیتمث ن،یمجرم ۀ( عدالت بدون محاکم38۱

 (3۰)کتاب رمندیوروده ستانی( سرگذشت س38۰

ظهورافغانستان  یواجتماع یاقتصاد ،یاسیس یها نهی( زم37۹

 معاصر

 (2۹)کتاب -بخش دوم-ستانیس یخیتار یای( جغراف378

 (2۹)کتاب -بخش اول-ستانیس یخیتار یای( جغراف377

  !یحزب همبستگ ری( درود برمبارزان دل376

 (28کابل)کتاب  امیدرق یقهرمان مل راکبرخانی( وز375

 مروزین هی( وجه تسم374

 (27غبار وفرهنگ )کتاب  یها خیبرتار یتقادنگاه ان کی( 373

 (26خان وخاندان او )کتاب  رفتحیوز یخی( نقش تار372

  !ریپام کاری( برکت برقلم پ37۱

 (25قندهار)کتاب  یخیدر باره سه خاندان تار یقی( تحق37۰

 نا همزمان ی( وصف نوروز ازدهان دوشاعرهمزبان ول36۹
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کتاب  یبرمبنا ورندید ۀبه ارتباط معاهد ۀ( چند نظرمنصفان368

 انیهللا هاشم لیداکترخل

  مرگش نیخان بربال رعبدالرحمنیسخنان ام نی( آخر367

  باشد؟  رحاضریغ خیسال در تار ۴۰کشور کیاست  اممکنی( آ366

 یخیدرمنابع کهن تار ( ذکر افــغـان و افـغانســـتان 365

 منور بلوچ تیشخص کیاز  یری( ذکر خ364

 خیعبدالرحمن خان در تاج التوار ریام ن،یآهن ریام یمای( س363

 (24)کتاب 

 کشور! ه  یتجز یمقدمه است برا زمیدرالی( ف362

 خان رعبدالرحمنیام یدوست هنیو م ینی( جهان ب36۱

بخش چهارم  -افغانستان یخیاز دو مرحله تار یسیمقا لی( تحل36۰

 وآخر

 ومافغانستان بخش س یخیاز دو مرحله تار یسیمقا لی( تحل35۹

 بخش دوم-افغانستان یخیاز دو مرحله تار یسیمقا لی( تحل358

 افغانستان یخیاز دو مرحله تار یسیمقا لی( تحل357

 یبارکز نیمیبرادرانه به س شنهادی کی( 356

 مواد مخدر؟ ای زمیخطرناک است، ترور کی( کدام355

و  یاسیاحزاب س ،یمل یها تیشخص سندگان،ی( قابل توجه نو354

 یانافغ یایدیم

 ! یطلب یم شیشواگرحق خو ی( برو قو353

افغانستان  یشرق اتیوال ٬زمیمبارزه با ترور ی( چرا پاکستان بجا352

 کوبد؟یرام

 باشد؟ یزاتیچه صفات و مم یدارا دیبا ی( قهرمان مل35۱

 یتحت عنوان در جستجو چاردسنیبروس ر ۀبر مقال یی( مقدمه 35۰

 بزرگ کستانیتاج

 (23) کتاب  انستیس ی( مردم شناس34۹
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 22کتاب  -ماست  یمل ۀبی( دفاع از استقالل وج348

 (کنهیل یتخلصونه )فدانظر ینومونه او ادب یکلښ( 347

 درکابل برضدپاکستان یحزب مل کیمظاهره  نی( نخست346

 انیدولتمردان افغانستان در برابر تجاوز عر یخاموش لی( دل345

 ست؟یپاکستان چ

)کتاب  یتا عهد کرز یاز عهد امانزنان افغان  ی( وضع حقوق344

2۱) 

 وامتنان ! ی( سپاسگزار343

 (2۰)کتاب  یمل یحماسه ها نیدر تکو ستانی( نقش س342

دوگانه  یباز جهیدر افغانستان، نت کایامر یژیاسترات ی( ناکام34۱

 پاکستان است!

 ۀجامع راتیکردن بن الدن مورد تعز یبجرم مخف دی( پاکستان با34۰

 !دریقرارگ یجهان

 ؟ کایپاکستان با امر ۀدوگان یباز انی( مرگ بن الدن پا33۹

افغان، گرباُچف  نیرا درهم شکست؟ مجاهد یشورو ی( چه کس338

 ا؟یس ای

 ( شمارش معکوس عقربه زمان بخش دوم و آخر337

 ( شمارش معکوس عقربه زمان )بخش اول(336

 دیبزرگ جد ی( نقش پاکستان در باز335

 خیان در تار( زنان نامدار افغ334

 نیطلسم خون ۀاز مقال یبر نکات ی( تأمل333

 (۱8)کتاب  زمیترور ی( پاکستان پرورشگاه اصل332

 یپاکستان از تندروان مذهب انینظام تی( علل حما33۱

گزارشها در مورد معادن افغانستان )بخش  ی( لذت دوباره خوان33۰

 دوم(
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انستان)بخش گزارشها در مورد معادن افغ ی( لذت دوباره خوان32۹

 اول(

  ...«او  یمبارز یغوشتونک یخپلواک یپه آزادسرحد ک( » 328

  (یداکتر عبدالرحمن زمان فی)تال 

 از شهزاده اسدهللا سراج یخی( سه خاطره تار327

 روشنفکران افغان درخارج کشور! یشوازهمبستگی( به پ326

 ای خواهدیبشردوست، عدالت م یخواهد؟آقایعدالت نم ی( ک325

 ؟قدرت

  !کندیم دادیوفقر درافغانستان ب یعدالت ی( ب324

 فی،تال «پشتونستان یۀافغانستان وقض خیبرتار یمرور کوتاه» ( 323

 ونڅپا قیجنرال عت

 ونڅپا قیجنرال عت فیافغانستان ،تال یخی( اطلس تار322

 ستندین یشاه امان هللا، اسناد جعل نی( نامه ها و فرام32۱

 !کندیمبدل م تیتون را به اقل( ائتالف شمال، قوم پش32۰

  بخشد! یاستقالل م خیتازه به تار یکه چشم انداز ی( اسناد3۱۹

 (۱7ماسه ها وحماسه ها)کتاب  نی( سیستان،سرزم3۱8

 (۱6)کتاب  ورندی( پشتونستان وزخم ناسور خط د3۱7

 انیعهد صفو انیازصدراسالم تا پا ستانیس ی( اوضاع اجتماع3۱6

  پشتون سمیونالین وناس( خان عبدالغفار خا3۱5

 (۱5ماسه ها وحماسه ها )کتاب  نی( سیستان، سرزم3۱4

 ساخت اجانب ونیاعمال افراط ( ضرورت نگاه نو به 3۱3

 بکیظفرحسن آ یسینو ضیبرضد ونق ی( مکث3۱2

بخش  -استقالل( خینو به تار یمژده ) نگاه یبرمقاله آقا ی( نقد3۱۱

  یانیپا

 استقالل( بخش چارم خینو به تار ی) نگاه ( 3۱۰
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استقالل()بخش  خینو به تار یمژده ) نگاه یبرمقاله آقا ی( نقد3۰۹

  سوم(

)بخش  استقالل( خینو به تار یمژده ) نگاه یبر مقاله آقا ی( نقد3۰8

  دوم(

)بخش   استقالل( خینو به تار یمژده )نگاه یآقا ۀبر مقال ی( نقد3۰7

 اول(

   یجهان یبار یتحقق نظر آقا یبرا ی( تأمل3۰6

 جنگ ساالر کی یبرا یرجزخوان ۀاهفتی دی( هفته شه3۰5

 یاینفت آس یتصرف چاه ها ینبرد برا ای زمیترور هی( نبرد عل3۰4

 جیوخل انهیم

 شود؟ینم لیروز استرداداستقالل کشورتجل گر،ید ای( آ3۰3

  یجهان یفاروق اعظم وبار انیبرمقاالت آقا ی( مکث3۰2

 ین( از افغان تا افغانستا3۰۱

 ( آب از سرچشمه گل آلود است3۰۰

 (۱4)کتاب  رانیا هیدولت صفو یقندهار وفروپاش زی( رستاخ2۹۹

  از بحران افغانستان  یی( ائتالف شمال، بخش عمده 2۹8

 یمحمد کرز یعل فیبرکتاب انگور، تال یی( تبصره 2۹7

 ( نقش پاکستان در بحران افغانستان پس ازسقوط طالبان2۹6

 دعبدالقدوسیجنرال س فیکابل(،تال یاب )جنگ هابرکت ی( نگاه2۹5

 دیس

درخراسان  نیاز زم یبهره بردار یها وهیوش یارض تی( مالک2۹4

 (۱3)کتاب یقرون وسط

 (۱2)کتاب ی( ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدال2۹3

 عظمت پشتونها درهند ۀواعاد یسور   رشاهی( ش2۹2

 استقالل پشتونها یومبارزات او برا کټ( خوشحال خان خ2۹۱

 (۱۱است؟)کتاب  ینام جعل کیافغانستان  ای( آ2۹۰
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  از بابُر یوعلل شکست و یلود می( سلطان ابراه28۹

  ما افتخار آورد! یکه بازهم برا ایجو ی( افتخار به مالل288

 (۱۰)کتاب  یخیتار -یقیتحق ۀمقال ستی( ب287

 ما()بخش آخر( خیهلمند آغازگرتار -)تمدن سند با مقاله  وندی( درپ286

ما()بخش  خیهلمند آغازگرتار -)تمدن سند با مقاله  وندی( درپ285

 سوم(

 ما()بخش دوم( خیهلمند آغازگرتار -)تمدن سند با مقاله  وندی( درپ284

ما( )بخش  خیهلمند آغازگرتار -)تمدن سند با مقاله  وندی( در پ283

 اول(

 بر یالماسمي اورئ!؟(، غږ،  يږوبیډ ېړۍب تنوښ( شعر)پ282

  شعرپشتو  انگشتر

 کهزاد اریداکترفر ی( قابل توجه آقا28۱

 یزرتشت نی( مقام زن درآئ28۰

 (۹)کتاب یائیملل آر انی( جشن نوروز و منزلت آن درم27۹

 ریافغانستان در دو قـرن اخ یخیتار -یمل یها تیشخص ی( برخ278

 (8)کتاب 

 خشونت بر زنان را کاهش داد؟ توانیم ای( آ277

 (7متنفذ )کتاب  تیوروحان هللا ( عالمه محمودطرزى، شاه امان276

، زندان ، سنگسارو خود  یخشونت،تجاوز جنس ی( تاک275

 زن افغان باشد؟ ،قسمتیسوز

 است )وجدان طیب و دستان پاکیزه ؟( دارد ! یکه مدع ی( جالد274

 صلح با طالبان ی( کنفرانس لندن ودورنما273

 (6بزرگ)کتاب  یز( افـغـانستان مرکز ثقل با272

برکتاب:ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه  ی( مکث27۱

 درافغانستان

 (5)کتاب  افغانستان یاجتماع - یفرهنگ یها تیشخص ی( برخ27۰
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 ستانیس یازخاندان صفار اریع کیوکارنامه  یاریع نی( آئ26۹

 یقیموس ۀبمناسبت جشنوار ایوفرهاددر اتیب ادیاز بن یری( ذکرخ268

 درهامبورگ

 غبار)رساله( خیبرجلد اول ودوم تار ینگاه انتقاد کی( 267

شجاعانه خواستار محاکمه  ایجو یکه مالل یدسمبر،روز ۱7( 266

 شد! تکارانیجنا

 ایجو یدر مورد مالل BBCشداریبرگزارش ن ی( مکث265

تا  انیافغانستان ازطاهر یبراوضاع اجتماع ی( نگاه264

 (۴)کتاب انیموریت

 ترسانند؟یرا از نام اوم یره بود که کرز( بچه سقاو،چکا263

 (3( حماسه قیام ها)کتاب 262

 !کنمیم تینظام حما یونوشته مالل هیخانم سج ۀ( ازنام26۱

 (2درافغانستان )کتاب یاصالحات ارض ۀ( مسال26۰

 قهرمان یشجاع ومبارز یزن ا،یجو یکتاب :مالل شگفتاری( پ25۹

 (۱مان )کتاب قهر یشجاع و مبارز یزن ا،یجو ی( مالل258

داستان است  یکیکابل رفته ، لیخ یکه برخاندان شاغاس ی( ستم257

 پرازآب چشم!

ومترجم آن  سندهی( چاپ )وآن گلوله باران بامداد بهار( به نو256

 مبارک باشد!

اراده  نیآهن ی(زننیحضرت سرورسلطان)سراج الخوات ای( عل255

 ومصمم

 پوچ است!اتهام  کیبشردوست،  هی( اتهام تقلب عل254

 «جامعه و اصطالحات لیمسا یبرخ»برکتاب :  ی( نگاه253

 یاحـمــدخان وال یعل ی( درباره شاغاس252

 هرگزتا مرز سکوت، سقوط نخواهد کرد! ا،یجو ی( مالل25۱
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 یکنر رزمانخانیسردارهاشم خان با شاه امان هللا وم ی( دشمن25۰

 یدسرورکنریبنابرخاطرات س

 یل خان بارکـزخوشـد نابیلو ۀ( دربار24۹

 پشــتونهـا جلو خـواهـد گرفـت؟ یازنسل کش یزعامت کرز ای( آ248

 شترپشتونهایب ی، سرکوب ی( انتخاب مجدد کرز247

 کی:سلسندهیحاکم در افغانستان ،نو تی( ظلم واستبداد اقل246

 یپشتو:هار سن،مترجمیهار

 شاه امان هللا واهداف آن سمی( پان اسالم245

 کشوراست ! ۀتجزی یبمعن ،یدراوضاع کنون ی( نظام فدرال244

 است! یمل بهی.ج کیاسد، روزاستقالل  28از داشتی( گرام243

 افغانستان یخیوتار یائیبه وضع جغراف ی( نگاه242

 (2افغانستان) یخیوتار یائیبه وضع جغراف ی( نگاه24۱

 !میگرد ی( آب درکوزه وما تشنه لبان م24۰

ه ها،اگر داکترعبدهللا برنده انتخابات ( بدا بحال پشــتونها وهــزار23۹

 شود!

 (2مجدد ) زشی( طالبان، ازظهورتا صعود، سقوط و خ238

 مجدد زشی( طالبان، از ظهور تا صعود، سقوط و خ237

 آنرا برافغانستان نازل کرد! ایکه س ی( بن الدن ، آفت236

بخاطرنجات آن  یطالتپه و سپاس از عمراخان مسعود ۀنی( گنج235

 یاز تباه نهیگنج

محمد معصوم  فیتال« ورونه یکندهار»بر کتاب  ی( نگاه234

 هوتک

 یفرهنگ یراثهایم بیدرسوگ تاراج و تخر ی( اشک233

 (3افغانستان)

 یفرهنگ یراثهایم بیدرسوگ تاراج و تخر ی( اشک232

 (2افغانستان)
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 درافغانستان یفرهنگ یراثهایم بیتخر ایدرسوگ تاراج  ی( اشک23۱

 )کندهار( رخذ-رخج -ایاراکوز ،یپنجوائ یخیتار یای( جغراف23۰

 داور نیزم یخیتار یای( جغــرافـ22۹

 ( سیرتاریخى صنایع و تجارت درخراسان قرون وسطى228

 افغانستان ندهیجمهورآ سی( توقعات مردم از رئ227

 لی,واعظ محکی( داستان 226

 هلمند یوشهرت جهان اکی( کشت تر225

 انتخاب ی( برســردو راه224

 بُـسـت)بخش آخر( یخیتار -یاسیس تی( اهم223

 (3بُـسـت ) یخیتار -یاسیس تی( اهم222

 (2بُـسـت) یخیتار -یاسیس تی( اهم22۱

 بُـسـت)بقلم مرحوم پژواک( ۀ( داستان شهــــزاد22۰

 وسقوط کردند؟ دندی( طالبان چگونه درسوات بقدرت رس2۱۹

 بُـسـت یخیتار -یاسیس تی( اهم2۱8

 بُـســـــت یخیتار یـایفـ( جغــــرا2۱7

 انیدرعهد غـزنو یدانشمند بست کی( علوهمت 2۱6

 «و آن گلوله باران بامداد بهاران( »2۱5

 کیدرپاکستان)نوشته سل یخطرناک قوم ی( درزها2۱4

 (یهار سن،ترجمهیهار

 حقوق بشردرانتخابات افغانستان نی( حضورناقض2۱3

انتقال  لهیقب یه روحانب لهی( چگونه القاعده قدرت را از خان قب2۱2

 داد؟

 !کندیرا که خود آنرا کاشته،دروم تی( پاکستان حاصل بذرافراط2۱۱

 است! انیب یوآزاد سمیسکوالر ،محملی( تنها دموکراس2۱۰

 !ستین نیانکاراز د یاز دولت، به معن نید ی( جدائ2۰۹
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وخونبار  کیدرافغانستان همواره تراژ کیدئولوژیا ی( نظامها2۰8

 بوده است.

 ست؟ی( مسؤول بحران افغانستان ک2۰7

 (وریحجت االسالم )محسن کد کی( حقوق زن دراسالم، از نظر2۰6

 ( دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحمالت اعراب )بخش آخر(2۰5

 در باره جشن سده وجشن مهرگان یخیتار ی( جستار2۰4

 (2( دوصد سال مقاومت کابل دربرابرحمالت اعراب )2۰3

 اومت کابل دربرابرحمالت اعراب( دوصد سال مق2۰2

 د؟یاسالم چگونه تا کابل رس کشور: خیناخوانده از تار ی( بر گها2۰۱

 گرفت زهیگرجایبارد ا،یجو یافغان، مالل رزنی( ش2۰۰

 قسمت آخر -یائیملل آر دانیدر م« نوروز»منزلت  نهیشی( پ۱۹۹

 3قسمت  - یائیملل آر ندانیدر م« نوروز»منزلت  ۀنیشی( پ۱۹8

 افغانستان ومنطقه یثبات یب یپاکستان عامل اصل (۱۹7

 4قسمت  - یائیملل آر دانیدر م« نوروز»منزلت نهیشی( پ۱۹6

 «نوروز»منزلت جشن  نهیشی( پ۱۹5

 منزلت جشن نوروز نهیشی( پ۱۹4

 عظمت افغانها درهند ۀواعاد یسور رشاهی( ش۱۹3

 ( اى زن، اى مظـلوم تاریخ!۱۹2

 (گرمادرشی،ستا ایبه فرهاد در می)تقد

 ردیگیوترس سرچشمه م ی( تمام تعصبات ونفرتها از نادان۱۹۱

 یاستبداد یازچنگ نظامها یراه رهائ گانهی سم،ی( سکوالر۱۹۰

 2-یاستبداد یازچنگ نظامها یراه رهائ گانهی سم،ی( سکوالر۱8۹

 مروزین یفرهنگ -ینظام تیشخص کیاز یادی( ۱88

 ( مبارزات حق طلبانه بلوچها درپاکستان۱87

 قسمت سوم-ستانیس یبه ساختار اجتماع ی( نگاه۱86
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پشتون دربلوچستان  ۀخانواد کیسال حکومت خودمختار  2۰( ۱85

 رانیا

 قسمت دوم-ستانیس یبه ساختار اجتماع ی( نگاه۱84

 ستانیس یبه ساختار اجتماع ی( نگاه۱83

 یانیبخش پا-جنگ طالبان و القاعده دی( پاکستان، عرصه جد۱82

 (2جنگ طالبان و القاعده ) دیعرصه جد ( پاکستان،۱8۱

 *رټګخدمتگار صادق وطن،فتح محمد خ کیاز  یادی( ۱8۰

 جنگ طالبان و القاعده دی( پاکستان، عرصه جد۱7۹

 مینع میحک یآقا ۀ( به استقبال از مقال۱78

 «مـه فـشا ند نـور وسگ عـوعـو کند( » ۱77

 یطگرائسازرشد افرا نهیبرافغانستان، زم ی( تجاوز شورو۱76

 درمنطقه

 د؟ینام دیبا ی( داؤودخان راچ۱75

 -۱8۴۱کابل) امیدرق راکبرخانیوز ینظام -یاسی( نقش س۱74

 بخش اخر-(۱8۴2

 -۱8۴۱کابل) امیدرق راکبرخانیوز ینظام -یاسی( نقش س۱73

 بخش ششم-(۱8۴2

 -۱8۴۱کابل) امیدرق راکبرخانیوز ینظام -یاسی( نقش س۱72

 بخش پنجم-(۱8۴2

من آنرا  است،یجو یمالل تیدر صدد ترور شخص کهی( کس۱7۱

 کنم،یمحکوم م

 - یرژیم امان ی( نقش روحانیت متنفذ درضدیت با تجـددگـرای۱7۰

 بخش دوم

-یرژیم امان ی( نقش روحانیت متنفذ درضدیت با تجـددگـرای۱6۹

 بخش سوم

 یرژیم امان ینقش روحانیت متنفذ درضدیت با تجـددگـرای  ( ۱68
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 -۱8۴۱کابل ) امیدرق راکبرخانیوز ینظام - یاسی( نقش س۱67

 بخش چارم -( ۱8۴2

با پورتال افغانستان آزاد، مقاطعه  ا،یجو ی( بخاطراهانت به مالل۱66

 !کنمیم

 -۱8۴۱کابل ) امیراکبرخاندرقیوز ینظام -یاسی( نقش س۱65

۱8۴2( )3) 

 سرداره یماللى و غاز وند،ی( جنگ م۱64

 2) سیجنگ دوم افغان و انگل ساله در ۶۰مادر  کی( کارنامه ۱63

 (۱87۹دسمبر

 سیساله درجنگ دوم افغان وانگل ۶۰مادر کی( کارنامه ۱62

-۱337هـ /  783-737( خروج سربه داران درخراسان )۱6۱

 م( ۱38۱

-۱8۴2کابل ) امیدرق راکبرخانیوز ینظام -یاسی( نقش س۱6۰

۱8۴۱ )- (2) 

 -۱8۴۱) کابل امیدرق راکبرخانیوز ینظام -یاسی( نقش س۱5۹

۱8۴2) 

 (3کابل ) امی( نقش سردار سلطان احمدخان در ق۱58

 (۱8۴۱کابل) امیدرق ی( نقش محمدشاه خان لغمان۱57

 )بخش آخر( کرافغانستانیم نگیخان، ک رفتحی( وز۱56

محمدخان  ردوستی( اختالف ونبرد سردارسلطان احمدخان با ام۱55

(2) 

 (۴) کرافغانستانیم نگیخان ،ک رفتحی( وز۱54

 (۱8۴۱کابل) امی( نقش سردار سلطان احمدخان در ق۱53

 (3) کرافغانستانیم نگیخان، ک رفتحی( وز۱52

 جاسوس کی تیمتجاوز، به روا گانهیبه ب ی( عاقبت جاسوس۱5۱

 م(۱8۴۱کابل ) امیدرق نخانی( نقش سردارشمس الد۱5۰
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 -۱8۴۱کابل ) امی( نواب محمد زمان خان و نقش او در قـ۱4۹

۱8۴2) 

کـابــل  ـامیدر قـ یالـلـه خـان لـوگــر ـنیامــ ـبیقـش نا( نـ۱48

 م(۱8۴2 -۱8۴۱)

 -۱8۴۱کابل )نومبر امیدرق یعبدهللا اچکزائ یخی( نقش تار۱47

 م(۱8۴2سپتمبر

کابل برضد  امیسالروز ق نیم۱67نومبر مصادف است با 2( ۱46

 سیتجاوز انگل

 (2خان, )بخش  رفتحیافغانستان، وز کریم نگی( ک۱45

 ! سپاسیخوژمن علوم ی( سپاس از آقا۱44

 خان درهرات لی( اسماع۱43

 از فتح اصفهان بدست شاه محمود افغان یخی( چند درس تار۱42

 ( وزیرفتح خان ،کینگ میکرافغانستان۱4۱

 چهره منفوراست ؟ کیکشور  خی( شاه شجاع، چرا درتار۱4۰

 «شهامت» زهیبا گرفتن جا ایجو یافغان، مالل رزنی( ش۱3۹

 کشور یخیتار -یمل یها تیشخص ی( برخ۱38

 (۴ماسه وحماسه ها) نیسرزم ستانیبر کتاب:س یی( تکمله ۱37

 ماسه نیسرزم ستانیبر کتاب:س یی( تکمله ۱36

 (3ها) وحماسه

 (2ماسه و حماسه ها) نیسرزم ستانیبر کتاب: س یی( تکمله ۱35

 خوراک مغول ،ی( جان کندن لغمان۱34

 ماسه و حماسه ها نیسرزم تانسیبر کتاب:س یی( تکمله ۱33

 داد! بیفر توانیرا نم خی( تار۱32

 کندهار؟ ای میسی( قندهاربنو۱3۱

 !دیرا بس کن ی( نسل کش۱3۰
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سنگ په مقابل  اهیدسترس یغور یستره ب انویفرهنگ تانهښ( دپ۱2۹

 یک

« خان علوم»خان و خاندان  نیسعدالد یاز قاض یری( ذکر خ۱28

 (3) یکندهار

 سنگ اهیاز داکترس داشتی( گرام۱27

 ( وطن و حب وطن از نظرعالمه محمود طرزى۱26

« خان علوم»خان و خاندان  نیسعدالد یاز قاض یری( ذکر خ۱25

 (2) یکندهار

 است؟ یافغانها گرام یاگست ( برا ۱8اسد)  28( چرا روز۱24

« خان علوم»خان و خاندان  نیسعدالد یاز قاض یری( ذکر خ۱23

 یکندهار

 -۱7۱6) یذوالفقارخان ابدال انیهرات و طغ انیالابد امی( ق۱22

 م(۱73۱

 !یکرز شترحکومتیب یرسوائ اض،یرفینص ی( گرفتار۱2۱

به استقالل  نی،توهیبه اعلیحضرت شاه امان هللا غاز نی( توه۱2۰

 در راه حصول آن است! ختهیر یوخون ها

 ( ابدالیان از کجا و چگونه به هرات آمدند؟۱۱۹

ومطبوعات،  انیب ینالستان، هواداران آزاد( روشنفکران، ژور۱۱8

 !دیزیبرخ اضیرفیاز نص تیبه حما

 ستانیس یشعر درلهجه محل نیمتریقد ای هیکرکو ۀ( سرود آتشکد۱۱7

جشن  میو کابل و تکر ستانی( در سدی)مهر، خورش ترایم نی( آئ۱۱6

 انیمهرگان در عهد غزنو

 (2( زرتشت، کیش زرتشتى و خاستگاه آن )۱۱5

 تشت، کیش زرتشتى و خاستگاه آن( زر۱۱4

 و کشاورزى یراست ۀ( اوستا، حماس۱۱3

 ستانیس خیدر مورد چند نکته از متن تار یضرور حی( چندتوض۱۱2
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 افغانها را تور داد یمل گراحساساتید کباری ی( کرز۱۱۱

( چرا امیردوست محمدخان خودش را به انگلیس ها تسلیم کرد؟ ۱۱۰

(3) 

 یسیمحقق انگل کی دگاهیاز د ورندیخط د یآنسو لیقبا تی( موقع۱۰۹

( چرا امیردوست محمدخان خودش را به انگلیس ها تسلیم کرد؟ ۱۰8

(2) 

 ( چرا امیردوست محمدخان خودش را به انگلیس ها تسلیم کرد؟۱۰7

 (2محمدخان دربخارا ) ردوستیپرمشقت ام ی( زندگ۱۰6

 محمدخان دربخارا ردوستیپرمشقت ام ی( زندگ۱۰5

محمدخان برسر پشاور سلطنت کابل را از  ردوستیه ام( چگون۱۰4

 (2دست داد ؟ )

 دومیتائ غامیپ یکنید ل مانیپ بیحب یاغلښ( د ۱۰3

 خان قصد ترورداودخان را داشت؟ میسردارنع ای( آ۱۰2

محمدخان برسر پشاور سلطنت کابل را از  ردوستی( چگونه ام۱۰۱

 دست داد ؟

 ! یلیجم لیجناب عبدالجلگو  قتیپرست و حق قتی( دانشمند حق۱۰۰

 (2م )۱8۴۰وهمرزمانش در خانیرمسجدیازمبارزات م یادی( ۹۹

 م۱8۴۰وهمرزمانش در خانیرمسجدیم یازغاز یادی( ۹8

 دند؟یجمهور داود وخانواده اش چگونه به قتل رس سی( رئ۹7

 7۰یدرسالها یاصالحات ارض ۀبرخورد با مسال یها وهی( ش۹6

 (2) ستمیقرن ب 8۰و

 7۰یدرسالها یاصالحات ارض ۀبرخورد با مسال یاه وهی( ش۹5

 ستمیقرن ب 8۰و

 ستمیقرن ب 7۰در دهه  یاقتصاد مل ۀعمد یها هی( پا۹4

به فرزندان  میبه فرزندش عبدهللا ) تقد یطاهر هرات یخی( نامه تار۹3

 ( یوطن پرست هرات
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 درآن یخان کنر رزمانیچهارم جنگ استقالل و نقش م ۀ( جبه۹2

 ستمیدرافغانستان قرن ب یارض تی( اشکال مالک۹۱

 )قسمت آخر( ستمیب مروزقرنیدر ن یبه مناسبات ارض ی( نگاه۹۰

 , قسمت دومستمیب مروزقرنیدر ن یبه مناسبات ارض ی( نگاه8۹

 دهقان در افغانستان ۀلیم ای( جشن نوروز 88

 )قسمت اول( ستم،یب مروزقرنیدر ن یبه مناسبات ارض ی( نگاه87

طرح ونگارش  مروزین یاریارش پروژه آببرگز یی( مقدمه 86

 یدکتورروستائ

 !کندینم تیاز زن افغان حما یمرجع چی( ه85

 «زمیاخوان» ۀسک گریرخ د «زمیطالبان( »84

 !دیبازهم افتخار آفر ایجو ی( مالل83

 یوطن ته لو ږبل مخ او زمو ید سک «زمیاخوان»د  «زمیطالبان( »82

 بتیمص

 هللا مسود تیب یهبرطالبان پاکستان بر ۀ( مبارز8۱

 وابځوکویدناروا ن یکونکیآماتورل وی( د 8۰

 یانترنت یتهایمبتذل در سا ی( رونق بازارنوشته ها7۹

خط -( بخاطر نجات از بحران چاره یي جز نوشیدن جام زهر78

 نیست -دیورند

 ( ما اتک میخواهیم و پاکستان متک اما طالبان چه میخواهند؟77

پاکستان قسمت  یبروضع داخل یراط گرائاف جیسوء ترو راتی( تاث76

 دوم

 پاکستان یبروضع داخل یافراط گرائ جیسوء ترو راتی( تاث75

پاکستان  یلیدر مناطق قبا یعلل رشد افراطگرائ ی( بررس74

 ،)قسمت دوم(

 رانی( صعود وسقوط محمود افغان در ا73
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)  یافغانستان درقرون نخستین اسالم یضد استبداد ی( جنبش ها72

قرارگرفته است  یموضوعات زیر مورد بررس یین بحث تاریخدر ا

) 

 پاکستان یلیدر مناطق قبا یعلل رشد افراطگرائ ی( بررس7۱

 امیکابل ونقش نواب محمدزمانخان رهبر ق امی( ق7۰

 هللا( عالمه محمودطرزى، شاه امان 6۹

 ( وضع زنان افغان وآداب ازدواج دردوقرن قبل68

 یبارکزائ ردلخانیش نابیوخاندان ل ۀ( استدراک برمقال67

 شوندیفقط پشتونها کشته م ورندیخط د ی( در دوسو66

 ظهورافغانستان معاصر یواجتماع یاقتصاد ،یاسیس یها نهی( زم65

 کندی( هرکه باد بکارد، طوفان درو م64

 یبحران جار یبزرگ، علت اصل ی( افغانستان مرکزثقل باز63

 ری؟ قسمت اخ ستیچ

 یبحران جار یبزرگ، علت اصل یباز ( افغانستان مرکزثقل62

 ؟ قسمت ششم ستیچ

 یبحران جار یبزرگ، علت اصل ی( افغانستان مرکزثقل باز6۱

 ؟ قسمت پنجم ستیچ

 یبحران جار یبزرگ، علت اصل ی( افغانستان مرکزثقل باز6۰

 ؟ قسمت چهارم ستیچ

 یبحران جار یبزرگ، علت اصل ی( افغانستان مرکزثقل باز5۹

 م؟ قسمت سو ستیچ

 یبحران جار یبزرگ علت اصل ی( افغانستان مرکزثقل باز58

 ؟ )قسمت دوم( ستیچ

 ؟ ( ستیبحران چ یبزرگ ) علت اصل ی( افغانستان مرکزثقل باز57

افغانستان به ارتباط  انایآر ونیزیمحترم تلو ۀبه گردانند یی( نامه 56

 نجات از بحران یشورا
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 سنگ اهیس ۀناشناس و پروژ تی( حکا55

 افغان ۀگلثومه، عروس چهارسال ۀقص یپا ( در54

 دار که بود ؟ غهی( بوبو جان ج53

 2۰۰7زنان افغانستان در  تیبه وضع ی( نگاه52

 دست رهی، خطاط هنرمند و مترجم چ یطرز هیـری( خ5۱

 م2۰۰۶زن افغان در سال  یحقوق تیبه وضع ی( نگاه5۰

 خیتار یخواندن یها ی( ناگفتن4۹

 !میبکش ادیفر دیائیرک ماست، بدرد مشت ایجو ی( مالل48

مقام د وارث په  یمعصوم هوتک، دعالمه رشاد د علم یاغلښ( 47

 توگه

 ( آمر صاحب و پادشاه سابق در جنگ ارواح46

 ثور 7ثور سیاه تر از  8( 45

 ۀبا نوشت وندی( در پ44

را  ی= عمر راویدل ایدر تیکه اصل رمین یبر آقا نی( هزار آفر43

 افشاء نمودند!

و اذهان را مغشوش  بیخــــراســان پشتونها را تخر ونیزیتلو( 42

 !کندیم

 ست؟یک یادلیدر شی( درو4۱

 بزرگ منشانه غلط است یاعتنائ یب استی( س4۰

 انتخاب ی( جوانان و حق آزاد3۹

 پاکستان دیجد ۀقلعه، توطئ ی( اشغال موس38

عدالت و  یبرو ی( طرح صلح پارلمان افغانستان، خط بطــالن37

 ور حقوق بشرسازمان مللمنش

 شود؟یپاکستان، افغانستان بمباردمان م ی( چرا بجا36

 ورندیخط د ۀ( ضرورت حل معضل35

 (2) اریجناب پوهاند ز یبه چندانتقاد دوست فرهنگ ی( پاسخ34
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 ـاریپـوهـاند ز ،یبه چند انـتقاد دوست فرهنگ ی( پاسخ33

 ۀوستانبشرد یقهرمان کمک ها ات،یاحسان هللا ب ری( انجن32

 افغانستان

 که بمن قدر و عزت نهادند یزیعز انی( سپاس از فرهـنگ3۱

 افغان )لندن( یانجمن دوست امی( پ3۰

 ورندیخط د یدو سو لیقبا ۀبرعواقب جرگ ی( تأمل2۹

 ؟ ستیچ ی( پشتونوال28

قوم پشتون را  توانیم ایاست ؟ و آ ینام جعل کیافغانستان  ای( آ27

 نابود کرد ؟

 ایوجغراف خیخان فاقد تار رعبدالرحمنینستان قبل ازامافغا ای( آ26

 بود؟

 میوموز یمل فیازآرش یخط ۀ( سـرنوشت آن هفت هزار نسخ25

 کابل آخر چه شد؟

 عنوانى استاد قاسم افغان یخان غاز هللامان ا حضرتی( پیام اعل24

 ست؟یچ یمل تیرهوییتغـ اینام کشور  رییتغـ ی( هدف تالش برا23

عاشق میهن،  که  ی، رهبر ین هللا خان غاز( اعلیحضرت اما22

 استقالل و مردمش بود!

ثور و  ی( کـتـاب کودتا۱۹۱-۱88بـر)صفـحـات  ی( تکـمـلـه ا2۱

 آن یها امدیپ

 !دیزیقهرمانزن افغان به دفاع برخ نی، ا ایجو ی( ازمالل2۰

 ،یم8از مادران مـرد پرور و زنان دالورافغان )بمناسبت  یادی( ۱۹

 روز مادر(

 ثور 8و  7 ی( روز ها۱8

 یسال است که افغانها درمتن و بطن افغانستان زندگ 4۰۰۰( ۱7

 کنندیم

 ؟ یائیآر ایاند  یهودی( افغانها ۱6



 2۹2 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

 اوری یمجهول به نام عل ۀسندیبه نو ی( پاسخ۱5

 ۱747مردم افغانستان قبل از  «؟یخوشبخت»بردوران ی( نگاه۱4

 عاصرظهور افغانستان م یبر چگونگ یی( مقدمه ۱3

 م2۰۰۵زنان افغان درسال  یحقوق تی( وضع۱2

 یجهاد اسالم ۀدر جام تی( جنا۱۱

 هزاره ریم ۀً تا شجاعت زوج رکابلی( از مبارزات خواهر ام۱۰

 ( خــراسان، ایـــران و افـغـانستـــان ۹

 کابل ریدوست محمدخان، ام ریام ی( زندگ8

خان نقش  هللامان ا حضرتیدر سقوط اعل ی( آیا محمدولیخان بدخش7

 داشت؟

 ناهمگون ) من افغان هستم ( یول اریاز دو شاعر همد یادی( 6

 ( اکادمیسین رشاد، دانشمند سترگ قرن بیستم افغانستان5

 ( پاکستان از افغانستان چه میخواهد؟4

 ( مردم ما خواهان محاکمهً ناقضان حقوق بشراند3

طئه قبل از وقت، وتحقق آن تو یدر اوضاع کنون ی( نظام فدرال2

 کشور است هیتجز یبرا

 ( اهمیت آب ونقش آن در منازعات ملل منطقه۱

 

 : افغانستانات مطبوعچاپ شده در  مقاالت ۶8

  ۱344سال  4و3دریاچه زره، ) رساله (مجله آریانا، شمارهاى  -۱

سال  ۱2و۱۱نیمروز به نیمنگاه، )رساله( مجله آریانا، شماره هاى  -2

 ش ۱344

-۱۱ه، )مقاله( مجله آریانا، شماره هاى سرود آتشکده کرکوی -3

  ۱345سال ۱2

دورنماى یک رودخانه بزرگ، )رساله( مجله آریانا، شماره هاى  -۴

  ۱345سال  7،8،۹،۱۰



 2۹3 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

 3،4جغرافیاى تاریخى زرنج ، )رساله( مجله آریانا، شماره هاى  -۵

  ۱346سال  5،6،

ول سال جغرافیاى طبیعى سیستان، )مقاله( مجله آریانا،شماره ا -۶

۱346  

اوضاع اقتصادى سیستان درصدر اسالم ، )مقاله( مجله آریانا،  -7

  ۱346شماره دوم سال 

سیستان در ادبیات مزدیسنا، ) رساله (مجله آریانا، شماره هاى  -8

  ۱347سال  3و2

  ۱347فراه یا فرا؟ ) مقاله ( مجله اریانا، شماره سوم سال  -۹

ه( مجله آریانا ، شماره اول ، سال سار تار یا حصارطاق ؟ )مقال -۱۰

۱345  

  ۱347، سال 6و 5سیستان شرقى،)رساله( مجله آریانا، شماره  -۱۱

م،) مقاله (  ۱۹اوضاع سیستان وزوال خاندان کیانى در قرن  -۱2

  ۱35۰، سال 4مجله آریانا ، شماره 

  ۱363سیستان قدیم، )مقاله( مجله آریانا، شماره اول، سال  -۱3

، سال 5و 4ه سیستان، )رساله( مجله آریانا، شماره هاى حماس -۱۴

۱36۰  

سیماى رستم در شاهنامه )رساله(، مجله خراسان ، شماره هاى  -۱۵

 ، سال اول 3و 2، ۱

تذکرات مختصرجغرافیائى در موردسیستان و زابلستان،  -۱۶

  ۱362)رساله( مجله آریانا ، شماره هاى دوم وسوم سال

اریخى وبرخى اصطالحات آن، )مقاله( آریانا، مفهوم جغرافیاى ت -۱7

  ۱364شماره سوم سال 

بازتاب یکى دو واقعیت تاریخى سیستان در شاهنامه فردوسى،  -۱8

  ۱36۱)رساله( مجله عرفان، شماره اول سال



 2۹4 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

شیوه هاى بهره بردارى از زمین درافغانستان قرون وسطى،  -۱۹

  ۱36۱)رساله( سالنامه کابل، 

)رساله( مجاله آریانا،  7۰ودالى در افغانستان دهه مناسبات فئ -2۰

  ۱366شماره اول، سال 

شیوه هاى بهره بردارى از زمین در نیمروز )رساله( مجله  -2۱

  ۱366آریانا، شماره دوم سال 

قرن بیستم 7۰پایه هاى عمده اقتصاد فئودالى درافغانستان دهه  -22

  ۱366سال  4و3)رساله( مجله آریانا ، شمار ه هاى 

 8۰و 7۰ضرورت حل مسأله زمین و آب در افغانستان سالهاى  -23

  ۱367قرن بیستم ) رساله( مجله آریانا، شماره اول سال 

نقش تاریخى آب و آبیارى مصنوعى در تشکل جامعه افغانى، )  -2۴

  ۱367رساله ( مجله آریانا، شماره دوم سال 

ریر، چاپ سیاست ارضى احمدشاه درانى، )مقاله( مجله ص -2۵

 ، هالند 24، شماره ۱۹۹8

چرا امیر دوست محمد خان خودش را به انگلیس ها تسلیم کرد ؟  -2۶

و جنورى  ۱۹۹7، سال 23و  22) مقاله( مجله صریر، شماره هاى 

۱۹۹8  

تاثیرات سوء رقابت روس و انگلیس بروضع سیاسى افغانستان  -27

مجله صریر،  ، ) مقاله(۱۹و کشور هاى منطقه در نیمه اول قرن 

  ۱۹۹7، سال  2۱شماره 

، برهبرى میر مسجدیخان کوهستانى، اقیام مردم پروان و کاپیس -28

)مقاله( مجله آریاناى برون مرزى،شماره اول سال اول، چاپ 

 استکهلم 

وطن پرستى عالمه محمودطرزى و نقش او در احیاء جنبش  -2۹

ناى برون مشروطیت و استقالل افغانستان، )رساله ( مجله آریا

  ۱۹۹۹مرزى، شماره هاى دوم وسوم ، سال 



 2۹5 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

اوستا، زرتشت و کیش زرتشتى)مقاله( مجله آریاناى  -3۰

  2۰۰۰، سال 4برونمرزى، شماره 

قیام محمدخان بلوچ برضدنادر افشار در دهه چهارم قرن  -3۱

  ۱366هژدهم) مقاله ( مجله ملیت هاى برادر، شماره چهارم ، 

)مقاله( مجله صریر، هللا ل وشاه امان ابزرگداشت از استقال -32

  ۱۹۹7شماره اگست سال 

توضیحى بریک پراگراف بحث انگیز تاریخ غبار در باره  -33

احمدشاه بابا) نقد( مجله زرنگار،چاپ تورنتوى کانادا، اول مى 

  ۱۱۱م ،، مجله دعوت چاپ ناروى، شماره 2۰۰۰سال

در مسیرتاریخ )نقد( یک نگاه انتقادى برجلد اول ودوم افغانستان  -3۴

م ، 2۰۰۰، سال  42۱و 42۰هفته نامه امید، چاپ امریکا، شماره 

  ۱۱8 - ۱۱7و  ۱۱5مجله دعوت، چاپ ناروى، شماره هاى 

فرهنگى کشور در جلددوم تاریخ  -تخریب پنج شخصیت علمى  -3۵

، سال 4۰۹،4۱۰،  4۰8غبار، )نقد( هفته نامه امید، شماره هاى 

 چاپ ناروى  م ، مجله دعوت ،2۰۰۰

رگه هاى از موسیقى خراسان در فرایندادبیات سده هاى میانه ،  -3۶

آذرک » در مجله عرفان با نام مستعار  ۱362این رساله در سال

 به چاپ رسیده است . « نیمروزى

وزیرفتح خان، مردى از تبار ابومسلم خراسانى )رساله( اخبار  -37

  ۱36۹هفته کابل،

روستائى در خراسان قرون وسطى،  وضع دهقانان و حیات -38

 سال دوم 2-۱آریانا برونمرزى، شماره 

اوستا، حماسه کشاورزى )مقاله( این مقاله در پنجمین همایش بین  -3۹

المللى: پژوهش در فرهنگ باستان و اوستا، منعقده گوتنبرگ سوئد 

(، قرائت شده است. و نیز در شماره سوم 2۰۰۰سپتامبر 2۹-23)از 

 انا بیرون مرزى بچاپ رسیده است . سال دوم آری
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زندگى شهرى و وضع اقشاراجتماعى در خراسان قرون وسطى  -۴۰

  4، آریانا برونمرزى ،سال دوم،شماره 

قیام ملک محمود سیستانى، )رساله( در مجموعه سه مقاله از  -۴۱

  2۰۰3سى مقاله سیستانى ،چاپ 

مجله آریانا سال  چند کلمه از زبان مردم بومى سیستان ، )مقاله( -۴2

 ، شماره ؟ ۱35۰

مادر کجاى تاریخ قرار داریم ؟)مقاله(مجله آزادى شماره هاى  -۴3

  2۰۰۱سال  3۹-4۰

یک پاسخ کلى به چند سوال تاریخى داکتر اکرم عثمان ، مجله  -۴۴

  2۰۰۱،چاپ دنمارک ، 42آزادى، شماره 

وان، ده کجا و درختها کجا؟ )پاسخ یک انتقاد( ،ماهنامه کار -۴۵

  8۰ -7۹شماره هاى 

« درد دل افغان»، مجله « کساد بازار عقل»حاشیه یى برمقاله  -۴۶

  2۰۰۱سال  34و  33شماره هاى مسلسل 

نقش روحانیت متفذ در ضدیت با تحوالت اجتماعى -۴7

 -درکشور،مجله آریانا برونمرزى، شماره دوم ،سال سوم )جون 

 ( سایت آریائى 2۰۰۱اگست 

و زوال سامانیان، مجله آریانا برونمرزى ،  ظهور، عروج -۴8

  2۰۰۱سال  7شماره 

نقش جرگه هاو لویه جرگه هاى تاریخى درحیات سیاسى  -۴۹

،چاپ آلمان، مجله درددل 4افغانستان، مجله صلح و افغانستان، شماره 

 ، چاپ امریکا 3۹افغان، شماره 

مجله برخى نظریات پیرامون قانون اساسى آینده افغانستان ،  -۵۰

 ، ۹فردا و مجله صلح و افغانستان امروز، شماره 



 2۹7 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

نظام فدرالى در اوضاع کنونى قبل از وقت و تحقق آن تالش  -۵۱

مجله درد دل افغان،  /۵۱درجهت تجزیه کشوراست، آئینه افغانستان،

  ۱44-۱43،دعوت، شماره  44شماره 

 نظام فدرالى و واکنش هاى افغانان ، درد دل افغان ، شماره -۵2

  ۱۱،صلح افغانستان امروز، شماره ۵3

برمقاله فاشیزم مقدس، آئینه افغانستان ، شماره  یی حاشیه -۵۴

 ،سایت آریائى ۹3

هنوز تا دموکراسى راه درازى در پیشرو است ،درد دل افغان ،  -۵۵

  43شماره 

خان نقش داشت ؟ درددل هللا آیا محمدولى خان در سقوط امان ا -۵۶

  ناتهه ،کابل4۱افغان، شماره 

تفنگ ساالران عامل عمده نقض حقوق بشر، درددل افغان ،  -۵7

  48شماره 

آیا نبرد علیه دهشت افگنى ، نبرد علیه بنیادگرائى است؟ درددل  -۵8

  44افغان، ش، 

بررسى اوضاع سیاسى ـ امنیتى افغانتستان یک سال بعد از  -۵۹

درد دل افغان نهم ،  هسقوط طالبان ، صلح و افغانستان امروز ، شمار

  44، شماره 

تجلیگاه فرهنگها، درسیمنار فرهنگ و هنر درتبعید ،افغانستان  -۶۰

 در استکهلم خوانده شده است.  2۰۰2دردسمبر 

نقدى برجلد اول زندگى امیردوست محمدخان، تالیف موهن الل ،  -۶۱

  ۹۰مجله آئینه افغانستان ، شماره 

انش و تواضع ،فردا، شماره استاد عزیز نعیم ، مردى از تبار د -۶2

 ، صلح و افغانستان امروز، 2۱

آیا مردم افغانستان به قانون اساسى فاقد دموکراسى ضرورت   -۶3

  27دارند؟ مجله فردا، شماره 



 2۹8 وحب وطن از نظرمحمودطرزی نوط

 یی ازشمه اى از استبداد مذهبى دولت صفوى در ایران و بخشها  -۶۴

 ، چاپ المانافغانستان ، صلح و افغانستان امروز

، سایت 45زن افغان درتاریخ ، درددل افغان، شماره سیماى  -۶۵

 آریائى 

 -۱46وجدان طیب یک جالد خون ریز، مجله دعوت ، شماره  -۶۶

۱47  

 -7۹در رد اتهامات نجیب سخی، ماهنامه کاروان، شماره های  -۶7

 8۰و

از تاریخ سیستان،مجلۀ  هنکتچند چند توضیح ضروری در مورد -۶8

 ش(۱388سوم )خرداد و تیر شماره سی و گزارش میراث،

 

 

 

 


