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 ۱۰/۰۵/۲۰۲۲             احسان لمر 

 مشروطیت دومنهضت 

 ی طرز   عالمه محمود

 افغانستان  زمیژورنال ادب و افتخار

(۲ ) 

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

  68به عمر  1933نومبر  22در شهر غزنی و متوفا    م  1865اگست    24محمود فرزند غالم محمد خان طرزی متولد  

 در شهر استانبول ترکیه. سالگی

زمینه   خالصه نمود. در این نمی توان  روشنگرانه او را با چند سطر و چند صفحه  بی نهایت  و خدمات  محمود طرزی  

،  که هر یک دین شانرا به گرامی داشت از وی ادا نمودند  ما مطالب فراوانی نوشتندبزرگوار  محققین و پژوهش گران  

   ه بودم،نوشت  صفحه   20 بیشتر از   و حدود شماره   در سه در این سایت وزین من قبالً 

   17/11/2017قسمت اول  

 2017/ 21/11قسمت دوم  

 25/11/2017  قسمت سوم

اکادمیسن که   اکرم عثمان،  دکتور   ، بشیر سخاورز  بزرگواران هر یک  از گنجینه های  آن سطور  در  بود  نشر شده 

سیستانی، لطیف ناظمی، اکرم اندیشمند، استاد سعد الدین هاشمی، محمد کاظم آهنگ، استاد عبدالحی حبیبی، انجنیر خلیل  

هللا روفی، عبدالوهاب طرزی، پوهاند رسول رهین، می اسیکنازی، دکتور حلیم تنویر، استا اولسن، صدیق رهپو طرزی،  

 ده بود.شلطیف ناظمی استفاده  منیژه باختری، و

سطر مختصر شادروان سید خلیل هاشمیان در ارتباط به نوشته من در باره محمود آنچه امروز از نظر شما می گذرد چند  

   می باشد. یطرز
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 هاشمیان هللا خلیل سید

 أفغان  نویسان حق و دانشمندان به پیامی

 لمر  احسان -هیرمند. ف  - هروی   غنی  جلیل  آقایان محترمان

  سلطنت   دورۀ  وقایع  پیرامون  اول  مقالۀ:  بود  آموزنده  و  مستند  دو  هر  لمر،  احسان  آقای  محترم  دانشمند  از  مقاله  دو
 ....  خان نادر و خان هللا امان  اعلیحضرت

  دو   حال  تا  که"  افغانی  جامعۀ  بیدارگری  در  او  ماندگار  ونقش   ملی  حقیقی  قهرمان  طرزی  محمود"   لمر  استاد  دوم  مقالۀ
  کردار  و   افکار  شخصیت،  دربارۀ   آمیز  عبرت  و  آموزنده  مستند،  جامع،  معلومات  قست  دو   این  در  شده،  نشر   آن  قسمت
 ژورنالیزم  پدر"   تنها  میتوان  نه  را  طرزی  محمود  عالمه  لمر   استاد  عقیدۀ  به .  است  شده  ارائه  طرزی  محمود  عالمه  مرحوم

  شیرعلی  امیر  عهد  در  را(  النهار  شمس)  خان  عبدالعلی  میرزا  مرحوم  او  از  پیشتر  سال  بیست  حدود  زیرا  نامید،"  افغانستان
  بود،   مترجم  بود،  شاعر  بود،  نویسنده  بود،  اندیشمند او  نبود،  نگار  روزنامه  تنها  طرزی  محمود"   -بود  ساخته  منتشر  خان

  -  بود  گرایی وسنت  خرافات  دشمن  و  متجدد  بود،  ستیز  بیگانه  بود،  مدرن ادبیات  معرف  بود،   مرد  دولت  بود، گر  سیاست
  اول   بار  که  نامید  افغانستان  مطبوعات  دومین  و  نوین  نگاری  روزنامه  گزار  بنیان  و  پدر   میتوان  را  طرزی  محمود

 ادبیات  و  زبان   در  را  نوی  مکتب  و  جدید   طرز  االخبار  سراج  عالوتا  بود،  کرده  استخدام   آن   حقیقی  معنی  به   را  ژورنالیزم
  - ...    توانست  می  نه  رقابت  آن   با  وقت  آن   در  ایران  ژونالیزم  و   فارسی  ایران،  دانشمندان  اعتراف  به   که   گشود  فارسی
 قدرت  ابر  شد،  می  توزیع  و  چاپ  او  همفکران  و  همکاران  و  طرزی  محمود  قلم  به  کابل  در  که  االخبار  سراج  جریدۀ

 به  خانه  و   بدست  دست  بخارا  حتی  و  ایران  هند،  قارۀ  نیم  در  زیرا  بود،  ساخته  پریشان  را  انگلیس   یعنی  وقت،  استعماری
  چند  تنها نه انگلیس وایسرای. کرد می پخش بود، استعمار دشمن و انگلیس ضد که را خود اصلی پیام و گشت می خانه
 به  را  االخبار  سراج  ورود  گردید  مجبور  بلکه  کرد،  خان  هللا  حبیب   امیر  از  را  االخبار  سراج  مصادرۀ  تقاضای  بار

  اذهان   در  را  خود  مثبت  اثرات  االخبار  سراج  طلبی  استقالل  و  خواهی  آزدای  مبارزۀ  زیرا  دهد،  قرار  ممنوع   هندوستان
 زنش  سر  را   طرزی   عالمه  انگلیس،  فشار   اثر   در  خان  هللا  حبیب  امیر.  بود  گذاشته   هندوستان  هندوان   حتی  و  مسلمانان

  معاشاتش  ،(پرداخت  خفیه  بطور  هللا  امان   شهزاده  دامادش  و  شاگرد  که)  کرد  جریمه  کابلی  هزار26  را   او  داد،   جزا  و  کرد
  مالحظۀ ه ب خان هللا  حبیب  امیر اما." است بریدن از سرش دهد اذان وقت بدون که مرغی"   :نوشت او به و کرد قطع را

  جریانهای  باالثر    و  خاورمیانه  و  هند  قارۀ  نیم  در  خواهی  آزادی  های  قیام  و  طرزی  همکاران  و  دربار  جوانان  افکار
  درایران   خواهی  مشروطه  جنبش  وانگلیس،  روس  بین  مصالحه  قرارداد  وجاپان،  روس  جنگ   از  ناشی  وقت  روشنفکری

 روسیه   انقالب  اول،  جهانی  جنگ  بالکان،  جنگهای  وترکیه،  ایتالیه  جنگ  اسالمیزم،  پان  گسترش   عثمانی،  امپراطوری  و
  باالی     تدریجه  ب  را  خود  نظریات  توانست  طرزی  محمود  عالمه  بالعکس،  کند،  مصادره  را  االخبار  سراج  نتوانست  وغیره
  محافظه   جامعۀ  در  را  اقتصادی  -اجتماعی  تحوالت  سلسله  یک   تا  بقبوالند  خان  هللا  امیرحبیب  مانند  کاری  محافظه  پادشاه
  قشر     یک  بود  توانسته  جوان   طبقۀ  با  دید   باز  و   دید  و  االخبار   سراج  طریق  از   طرزی.  بدهد  رشد   موقع  وقت  آن   کار

  زنان  ناموران)  عنوان  تحت  مبحثی  طرزی  عالمه.  کند  تقدیم  جامعه  به  را  وزنان،  دختران  بشمول  گرا،  ملی  و  روشنفکر
  طرزی   که  زن  حقوق  رشد  و  نسوان  طبقۀ  بیداری  برای  بود  اقدامی  اولین  این  و  ساخت  منتشر  االخبار  درسراج  را(  جهان
  با   نیز  خارجی  ونویسنگان  سیاسیون  متخصصین،  ازدانشمندان،  تعدادی.  میکرد  تبلیغ  نیز  اسالم  دین  مبانی  ازطریق  آنرا

 . بود کرده ایجاد تشویش استعمار تحت درهندوستان که داشتند وهمفکری االخبارهمکاری سراج

  و   خواهی  استقالل  استعداد  او  وجنات  و  شعور  در  خان،  هللا  امان  شهزداه  با  نزدیک  شناخت  از  بعد  محمودطرزی  عالمه
  قرارداد   سیاسی   و  فکری  تربیت  و  تلقین  تحت  را  او  شد،  او  داماد  شهزاده  آنکه  از  بعد  و  داد،  تشخیص  را  استعمار  بضد  قیام
 افکار  نفوذ  اثر  در  البته.  کرد  کارمی  او  مشاور  و  صمیمی  دوست  بحیث  خان  هللا  امان  اعلحضرت  شدن  ازپادشاه  بعد  که

 معهذا   نمیگذاشت،  وقعی  چندان   وخسرخود  استاد   های  بمشوره  غازی  اعلحضرت  که  رسید  وقتی  دردربار،متاسفانه  مختلف
 .بود اخرمشهود تا اول   از خان هللا امان حضرتیاعل دربار در طرزی  عالمه خواهی آزادی افکار کلی و کامل نفوذ

  و   باطنز  را  او  همیشه  خودش  نادرشاه  توانست،  میه  ن  راگرفته  محمودطرزی  نام  ازترس  کسی   نادرشاه  سلطنت  دردورۀ
 بهمین   و  دانست  می   افغانستان وخرابی  انقالب  مسئول  را محمودطرزی  صدراعظم خان محمدهاشم   – کرد  می   یاد  دشنام

 های  وکتاب  آثار  همه  -   کرد  سرزنش  بود،  یادکرده  ازمحمودطرزی  ای  درمقاله  راکه  رشتیا  سیدقاسم  مرحوم  مناسبت
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 شد،  کرده  نابود  و  حریق  خان  هاشم  -خان  نادر  دورۀ  در  بود،   مانده  افغانستان  در  محمودطرزی  از  دیگر  هرچه  و  شخصی
 قیمت   آثار  حتی  و  امانی  دورۀ  آثار  مقابله  ب  شدیدی  تعصب  دوره  درین  -گردید  االخبارحریق  سراج  زیاد  های  شماره  حتی
  که   رسیده مشاهدهه  ب  غیره و  سرای،   گلستان   سرای،   بوستای  لندنی،  کوتی  کوتوالی،  گنبد قبیل   از   آن،   قبل   ما   تاریخی  دار
  و   رعیت  مال   خان  هاشم.  اند  گردیده  تخریب  حق  بنا  کابل  شهر  مردم  ورضائیت  مشوره  بدون  و  خان   هاشم  امر  به  همه
  آمد  نمی  خوشش  اگر  و  کرد   می  قبض  و  ضبط  بود  می  که  هر  از  آمد  می  خوشش  چه  هر  دانست،  خودمی  از  را  ملت  مال

  کابل   مردم  که   است  شده  شنیده  محمودطرزی  عالمه  به  ونفرت  بدبینی  هردو  خان  نعیم  و  داودخان  اززبان  -  میکرد  تخریب
  قدرتمندان  ازجانب  شخصی  وبغض  حب  مسایل  نوع  همین.  بود  خواهند  نموده  تلقی  شان  ازکاکای  ارثی  نفرت  دوام  آنرا
 معاهدۀ  خان  سرداریحیی  ازآنکه  بعد  چه  اگر  بردند،  بکارمی  را(  یحیی  آل)  اصطالح  مردم  که  آمد  درمیان  خاندان  این

  شهرت   فروش  وطن  و  غدار  بحیث  خان  یحیی  کرد،  امضاء  و  تحمیل  خان  یعقوب  خود  مریض  برداماد  را  گندمک  ننگین
 شناخته  مطبوعات  و  فرهنگ  دشمن  پرست،  انگلیس  امروز  تا(  یحیی  آل )  خاندان   افغانستان،  درنظرمردم  اما   بود،  یافلته
 .است شده

  آن   ومتباقی  نشرشده  صفحه  20  درحدود  محمودطرزی  عالمه  لمردربارۀ  استاد احسان  محترم   دانشمند  تحقیق  قسمت  دو
 روی   از(  روهی  –  دعوت  -افغانستان  تول)  های  سایت  ویب  خوانندگان  اطالع  محض  را  تلخیص  این  من  -دارد  ادامه
 میکنم   سفارش  تحقیق  اهل  برای  -میخواهم  معذرت  خود قبال  های  کمبوددی  و  قصورو از    کردم  تهیه  استاد لمر  تحقیق
 « .کنند را مطالعه لمر استاد مستند و مفصل تحقیق اصل

 

 استانبول  سلطانایوب  منطقه پیرلوتی آرامگاه محمود طرزی قبرستان 

 

 دارد ادامه 
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