آﺛﺎر و ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی
آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی:
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺼﻮرف ﮐﺎرزار ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻃﺮزی ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد را از
ﻣﯿﺎن ارگ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﯿﺮ را ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﺧﺒﺎر و اﯾﺴﺘﺎده ﮔ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎری اﻧﻠﯿﺲ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد.
در ﻻ ﺑﻼی ﮐﺎر زار ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ” آﺳﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﺳﯿﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ”.ﻧﻮﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺒﺼﺮه دﯾﺮی را
زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ” ارادی آﺳﯿﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ” ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮ را ﻣﺘﺠﺎوز ﺧﻮاﻧﺪه و آن را ﯾ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻃﻞ وﺧﯿﺎل ﻣﺤﺎل ﮔﻔﺖ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻃﺮزی در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻨﺠﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اﻧﻠﯿﺲ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯿﺮد  .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻃﺮزی آن ﭼﻨﺎن اﻧﻠﯿﺲ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻓﻐﺎن ﮐﻨﺎن ﻧﺰد اﻣﯿﺮ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ و از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او ﺑﻪ اﻣﯿﺮ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﯿﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪی از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او اﻧﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻫﺮاس داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
واﯾﺴﺮای ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻮی ﺑﻪ اﻣﯿﺮ اﻃﻼع داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺿﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮات ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آن را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻮی
ﻣﻨﻊ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ  .وﻟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻓﺸﺎر ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻣﯿﺮ آن زﻣﺎن ؛ ﻃﺮزی از ﻫﺪف ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﻧﺮد واﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮان را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داد .ﻃﺮزی ﮔﻔﺖ :ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر ﺟﺮﯾﺪه دوﻟﺘ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﺟﺎزه دوﻟﺖ ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺪف آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن از اﺣﻮال ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
در دوﻟﺖ اﻣﯿﺮ اﻣﺎن اﻟﻪ ﺧﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﻣﻨﺤﯿﺚ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﻘﺮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﻮ ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻮری ﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار داد
راوﻟﭙﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺎﺑﻞ از ﺣﻮﻣﺖ اﻧﻠﯿﺲ ﻫﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﯾ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد  .ﺣﻮﻣﺖ
اﻧﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺎس ﻣﺎده ﭼﻬﺎرم ﻗﺮارداد راوﻟﭙﻨﺪی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﻫﺎ اﻋﻼم آﻣﺎده ﮔ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺮزی وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ از) ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ﺗﺠﺎرت ؛ ﭘﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﺮه ﺧﯿﻞ ؛ ﻏﻼم ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن ﭼﺮﺧ ؛ ﻣﺮزا ﻏﻼم
ﻣﻌﺮوف ﺧﺎن و …( ﺑﻮد وارد ﯾ ﮔﻔﺘﻮی ﻃﻮﻻﻧ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻮ ﻫﺎ را ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﮔﻔﺘﻮ ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻮری آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺮزی اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن داد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﻧﻠﯿﺲ و
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ.
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄ و در ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻧﯿﺎورد و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ و ﻋﺰم ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد  .ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و اﻓﺎر آزادی ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻮان اﻧﺘﺸﺎر داد  :۴ ).ص  : ۶ )( ۱۲۲ﻣﻘﺎﻟﻪ ( ) : ۸ص ۷۷۶
(
ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧ
ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧ دوﻣﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺗﻘﺎﯾ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺲ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود  .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ در دوره اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﺟﺪی ﺳﺎل ) (۱۲۸۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ) (۳۰ﺳﺎل رﮐﻮد ﻓﺮﻫﻨ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ
رﺳﯿﺪ.
روی اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺳ ﺳﺎل رﮐﻮد ﻓﺮﻫﻨ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  :در دوره اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨ ؛ ﺗﻌﻠﯿﻤ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤ
( اﺻﻼ ﮐﺪام ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد  .ﮐﻮﭼﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺒﺬول ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﯿﺮ ؛ ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻗﺎﻧﻮن اداری ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ  .ﻧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وارد ﮐﺮدن رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ اﻧﻠﯿﺲ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻤﺮاﻫ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻓﻐﺎن
ﻣﯿﺮدﯾﺪ.
ﺑﺎر اول اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه و ارﮔﺎن ﻧﺸﺮاﺗ دوﻟﺘ ﺑﻮد  .در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻋﺎﻟ رﺗﺒﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺮات آﻏﺎز ﻧﻤﻮد  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑ ؛ ﺗﺮﮐ ؛ اردو و اﻧﻠﯿﺴ ﺑﻮد.
در آﻏﺎز ﻣﻮﻟﻮی ﻋﺒﺪاﻟﺮوف ﮐﻨﺪﻫﺎری ﺑﻪ ﺣﯿﺚ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻣ ﻧﻤﻮد  .زﻣﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮ اﻧﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ و اﻧﻠﯿﺲ ﻫﺎ اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﺘﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ )  (۱۹۰۷ﻣﯿﺎن روس و اﻧﻠﯿﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻧﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻧﺎ دﯾﺪه ﺑﯿﺮد.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی از ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر
اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﺪ  .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻧﺸﺮاﺗ ﺑﺎ ﯾ روﺣﯿﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻮرت ﻣﯿﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ ؛ ﺗﻨﺎﻟﻮژی ؛ ﻓﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺲ ﻫﻢ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺲ اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﯿﺪ .ﻃﺮزی در
اﯾﻦ وﺧﺖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه “اﺧﻮان اﻓﻐﺎن ” را ﮐﻪ از ﺟﻮان ﻫﺎ ﺳﻠﺤﺸﻮر و زﺣﻤﺖ ﮐﺶ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ داﺷﺖ  .ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
دواﻣﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم اروﭘﺎ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪاد  .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی وی ﺟﻨﺒﻪ آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺗﺤﺮﯾ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر را
داﺷﺖ.
اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺷﺎره دﺳﺖ اﻧﻠﯿﺲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی را ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ از ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﻃﺮزی اﺣﺴﺎس وﻃﻦ دوﺳﺘ و اﻓﺎر آزادی ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﺸﺪار ﻫﺎی اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ اداﻣﻪ داد.
اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮد و اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ ﻧﺸﺮﯾﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
ﻃﺮزی ﺑﺎ دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎر ﺟﻮان و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻮدﯾﻦ و ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی داوی ﺳﺎﻣﺎن و ﻟﻮازم ﻃﺒﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل داوی اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ
 .داوی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ) ﭘﺮﯾﺸﺎن ( ﻣﻘﺎﻻت و اﺷﻌﺎر را ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺮد ﺑﺎ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﮐﻪ:
در وﻃﻦ ﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد
ﭼﺎره اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯿﺸﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد…
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺨﻤﺲ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺎﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد  .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی داوی ﻣﺤﺒﻮس ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻮدﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺟﺮم ﺗﺮور اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﻨﺪه ﺷﺪ  ۱۲) .ﺳﺮﻃﺎن  ۱۲۹۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ(
ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺎه ﻣﯿﺰان ﺳﺎل ) (۱۲۹۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و از ﻧﺸﺮ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آﻏﺎز ﻧﺸﺮ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧ ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎر ﮔﺮ اﻧﻠﯿﺲ دﺳﺖ از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺷﺎن ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ  .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی ﻫﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺳﺮاج اﻻﺧﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧ ﭘﺮداﺧﺖ :۳) .ص ۴)( ۵۸
 :ص  ۵۱؛  : ۱)( ۵۲ص  ۱۱۵؛ : ۸ ) ( ۱۲۴ص ( ۶۵۰
دﯾﺪار ﻃﺮزی ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧ:
ﭘﺪر ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی وی را ﺟﻬﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻠﻮم و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﯾﻦ دو ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻓﻐﺎن ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺒﺎدل اﻓﺎر ﻧﻤﻮده و اﻓﺎر ﻃﺮزی ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻓﺎر آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ
ﮔﺮدﯾﺪ.ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی در ﻣﻮرد ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ ” :ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﯾ ﻣﻌﺪن ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮد اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺳﯿﺎﺣﺖ را درﺑﺮ دارد  ”.ﯾﻌﻨ ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮزی اﻧﺘﻘﺎل داد و ﻃﺮزی ﻫﻢ راه آزادی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد  :۳ ) .ص ( ۵۳

آﺛﺎر ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی
ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی  ۲۵ﮐﺘﺎب را ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ از  ۵۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻃﺮزی ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺤﻮر رﺷﺪ اﻓﺎر
ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﺣﯿﺎ روﺣﯿﻪ وﻃﻦ دوﺳﺘ ﻣ ﭼﺮﺧﯿﺪ“ .اﺳﺘﻘﻼل و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ” ؛ “ﺟﻨ و ﺻﻠﺢ ” ؛ “اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﻌﻤﺖ آزادی” ؛”ﺣ اﻟﻔﻼح” ؛ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻃﺮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود  .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ‐۱ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺷﻌﺎر ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮزی ) (۱۳۰۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 ‐۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺰﯾﺪه ی اﺷﻌﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ادب دری ) (۱۲۶۲ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 ‐۳ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی اﺧﻼق
 -۴دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮزی
 -۵ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﺣ از ﺳﻔﺮ اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ
 -۶از ﻫﺮ ﭼﻤﻦ ﺳﻤﻨ و از ﻫﺮ دﻫﻦ ﺳﺨﻨ
 ‐۷ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﺪول
 ‐۸ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ روی زﻣﯿﻦ
 ‐۹روﺿﻪ ﺣﻢ )  :۴ص  :۳)( ۱۲۷ص ( ۵۷
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی رﻫﺸﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺎر آزادی ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد زﻧﺪه ﮔ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد از درﯾﭽﻪ
ﻣﺴﻠ ﻣﻘﺪس ﺧﺒﺮﻧﺎری ﻧﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﺴﻮت ﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰار ﺑﺎﻻی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ رﻧﺞ ؛ زﺣﻤﺖ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی در وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی آن زﻣﺎن
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻓﺎر ﺗﺎرﯾ ﻣﻠﺖ را ذرﯾﻌﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘ روش ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺤﯿﺚ
ﯾ اﻟﻮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎران و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺎﻧ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﻏﻮل ارﺗﺒﺎﻃ ) رادﯾﻮ ؛ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ؛ اﻧﺘﺮﻧﺖ ( اﺳﺖ.
ﻓﺪا ﮐﺎری ؛ از ﺧﻮد ﮔﺬری ؛ وﻃﻦ دوﺳﺘ ؛ رﻋﺎﯾﺖ آزادی ﺑﯿﺎن و… ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺮاﺛ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰار ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺮد دﻧﯿﺎی
ﺧﺒﺮﻧﺎری ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺒﺮﻧﺎری در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و دوره اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ ﺧﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدددر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی در ﺗﺤﺖ
ﭼﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻄ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺪام ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﮐﺸﻮر را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺰاری ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ
ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه در ﯾ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  :ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی ﯾ از ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار ﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ در رﺷﺪ و اﺣﯿﺎ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود.
ﻋﻠﺖ ﻣﺴﻤ ﺷﺪن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺮزی ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﭘﺪر ژورﻧﺎﻟﯿﺰم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ اﺳﺎس دﻻﯾﻞ ذﯾﻞ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﭘﺪر ژورﻧﺎﻟﯿﺰم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ:
اﻟﻒ – ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را دوﺑﺎره اﺣﯿﺎ ﻧﻤﻮد .
ب‐ آزادی ﺑﯿﺎن را ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﻠﻢ را ﺑﺮ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻤﻮد .
ج‐ ﻣﻔﻬﻤﻮم اﺻﻠ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎری را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .
د – ﺑﺮای رﻫﺮوان ﺧﻮد اﻟﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ذ – ﺗﺎﻟﯿﻒ  ۲۵ﮐﺘﺎب و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵۰۰ﻣﻘﺎﻟﻪ
ر‐ اﯾﺠﺎد ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﺪام در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد وﻃﻦ دوﺳﺖ و آزادی ﮔﺮا ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ از ﻟﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ را در ﺳﺎﺣﻪ دارﻻﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺴﻤ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰار ﻫﺎ ﺷﺎﮔﺮد در ﻟﯿﺴﻪ ﻋﺎﻟ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی در دارﻻﻣﺎن ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زﻧﺪﮔ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی – ﭘﺪر ژورﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻣﯿﻼد “ﺳﯿﺎر”
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 ‐۱رﻫﯿﻦ  ,ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ,ﮐﺎﺑﻞ  :ﭼﺎپ ﻣﻄﺒﻌﻪ ﻣﯿﻮﻧﺪ  ۱۳۸۷ ,ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 ‐۲ﻏﯿﺮت  ,ﻏﻼم ﺳﺨ .ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی  ,ﮐﺎﺑﻞ  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﻮﻧﺪ  ۱۳۸۹ ,ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 ‐۳ﺗﻨﻮﯾﺮ  ,ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﯿﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ,ﭘﺸﺎور :ﭼﺎپ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮات اﺳﻼﻣ ﺻﺒﻮر  ۱۳۷۸ ,ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 -۴آﻫﻨ , ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ .ﺳﯿﺮ ژورﻧﺎﻟﯿﺰم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ,ﭘﺸﺎور  :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﻮﻧﺪ  ۱۳۷۹ ,ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 -۵اﯾﻮﺑ , ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ .ژورﻧﺎﻟﯿﺰم ﭼﯿﺴﺖ ؟ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﯿﺴﺖ ؟  ,ﮐﺎﺑﻞ  :اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﺎﻟﺖ  ۱۳۹۱ ,ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ
 -۶ﺗﻮرﯾﺎل  ,ﮔﺮان .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی
 ‐۷ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﻮﮐﭽﻪ ( ۱۳۹۰) .ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزی
 ‐۸ﻏﺒﺎر  ,ﻣﯿﺮ ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ  ,ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺟﻤﻬﻮری  ,ﺑﻬﺎر  ۱۳۶۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴ

