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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 ۳۰/۰۳/۲۰۱۶         الیق جان خوستی
 

 تلین په یاد ام  ۱۵۰د  يد عالمه محمود طرز
  کتابونه چاپ کړل ېقاهره کې د افغانستان سفارت در

 

 
 

 خدای بښلی د سردار غالم محمد طرزې زوي .سیاستوال، ژورنالست او لیکوال و محمود طرزی د افغانستان وتلی
د محمود طرزي پالر د امیر عبدالرحمن خان سره د اختالف درلود  .ار د بارکزیو د ټبر سره تړاو لريچې د کنده و

کراچی ته کډه شو، ې د هېواد څخه ویستل شو او م کال ک۱۸۸۱په  ،له امله توباو د سردار محمد ایوب خان د پلوی
بیا استانبول او وروسته شام  ،بغدادهلته یې د انګریز د جنډی الندی ژوند کول ونه زغمل، د کراچی څخه  وخ
 .ته والړ (سوریه)

ې که د یوه لوري سختی تېري او تجربې هم ترالسه کې د پالر سره په جال وطنۍ ک ۍکلن ۱۷محمود طرزې په 
ې یې السه کړ، ځکه چې په اسالمي نړۍ کې علم او معرفت هم تر په یوځای والي که یې د پالر سره کړی، د بله پلو

د علماؤ مفکرینو او سیاستوالو سره د نظر تبادله کولو زمینه ورته برابره وه، د دمشق او قسطنطنیې په علمي 
دی څارل، همدا حرکتونه د نږ يد ځوانانو سیاس ې یېکې زدکړی وکړی او په خاصه توګه په ترکیه کیې مرکزونو 

 م کال یعنی د۱۸۹۶او سید سره یې په  مود طرزی د سید جمال الدین افغان د فکر او مبارزو څخه متاثره وراز مح
 .ده ېچې اووه میاشتی د سید شاګردی کړ کتلې و، او د طرزي په خبرهوفات څخه څومیاشتي مخکې له ده 

ژورنالیزم، لیکوالې او سیاسې هڅی یې پیل کړی، خو  ،ې افغانستان ته راستون شوم کال ک۱۹۰۳محمود طرزی په 
 :ې معلومیده، چې ډېر وخت یې دا شعر زمزمه کاوهرکه یې د ورایه په لیکنو، شعرونو اوخبرو کد انګریزانو سره ک

 

 یم ماـرنگــم فـــهیدان ظلــش
 به خون وطن الله رنگیم ما
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ې سراج االخبار د مولوي عبدالرؤوف خاکی کال کم ۱۹۰۶راستنیدلو وروسته په  لهمحمود طرزې هېواد ته 
قندهاری تر نظر الندی خپور کړ، ولی د لومړي ګڼی خپریدو څخه وروسته په ټپه ودریدو، ځکه په امیر حبیب هللا د 

ې محمود طرزی یوځل بیا پدی وتوانیدو م کال ک۱۹۱۱شي، خو په ه انګریزانو فشار راغي چې سراج االخبار نشر ن
سراج االخبار ډېر  .م کال یې نشرات وکړل۱۹۱۸ده د سراج االخبار افغانیه په نوم پیل کړي او تر چې خپله جری

وضوعات، فرهنګ او د ادب په ډګر کې په شهرت پیدا کړ ځکه چې د طرزي فکر او نظریات، همدا راز ټولنیز م
په وینا چې سراج االخبار د آزادۍ د میرغالم محمد غبار  .شول ې نوښت او بدلون رامنځ تهګران هېواد افغانستان ک

ې دومره شهرت ترالسه کړ چې د ل شو، سراج االخبار په هغه وخت کغوښتونکو او اصالح غوښتونکو په مرکز بد
و، ځکه وبریتانوي هند څخه واخله بیا تر تزارې روسیې پوري مستبد حکومتونه د سراج االخبار څخه په تنګ 

ې ډېر لوستونکي پیدا کړي سیې ترکستان او چینایې ترکستان کیعنی د رو ،ونوسراج االخبار په بخارا او ترکستان
 .وو

نفوذ سره یې سخت غوښتنه راپورته کړه او د انګریزانو اشغالګر  ۍخپلواک ېسراج االخبار د ګران هېواد د بشپړ
د  .چارو او موضوعاتو هم نیوکی کولي کورنیو وراز یې د هغه وخت د حکومت په ځیناو همدا  مخالفت څرګندولو

خپره شوه چې  ې چې کله د )حی علی الفالح( تر عنوان الندی کومه مقالهتوګه د سراج االخبار لسمه ګڼه ک بیلګې په
آن تر دی چې  ،غوښتنه کوله امیر ډېر زیات په غوسه شو ۍاو د اشغالګرو پر ضد یې د خپلواک ۍد افغانانو د بیدار

  «سر یې د پریکولو وي ،ه چرګ چې بي وخته آذان کويهغ»امیر وویل: 
ې د نوښت د ژورنالیزم په ډګر ک ېد ژورنالیزم پالر بلل کیږې، بلک محمود طرزی نه یوازی د افغانستان

او همدار راز یې د  راوستونکې هم بلل کیږې چې د دري ژبی نثر او شعر کې نوښت د طرزي په الس راغلل
 .سراج االخبار له الری اروپایې ادبیات هم خلکو ته معرفي کړل

تلین د  ام ۱۵۰ې د افغانستان اسالمي جمهوریت سفارت فرهنګې څانګي د خدای بښلي محمود طرزي د په قاهره ک
دیق رهپو چې ښاغلي ص «کتاب شناسی محمود طرزی»دری کتابونه نشر کړل چې پکې لومړی  ،یاد په مناسبت

ثارو آ ۳۹ې د محمود طرزي ټول هغه چاپ او نا چاپ اثار راټول کړي چې شمیر یې اب کطرزي لیکلی او پدی کت
 .ږ ته په میراث را پاتې ديته رسیږې چې مو

ښاغلي په نوم چې  «نقش محمود طرزی در نهضت روشنگری و نوگرایی دههء دوم وسوم قرن بیستم»دویم کتاب 
لي اې ښاغلي محمد اکرم اندیشمند د عالمه محمود طرزي ژوند ته د کوچنیوپدی کتاب ک .د لیکلیمحمد اکرام اندیشمن

 .بیا تر مړینې لیدنه کړی، ټولنیز، سیاسي، ادبي او فرهنګي کړنی یې په کامله توګه څیړلې او راټولې کړې دي
األفغانیة وجریدة سراج محمود طرزی رائد الصحافة »همدا راز دریم کتاب په عربي ژبه لیکل شوی چې د 

په نوم مصری دوکتوره آمال حمزه عبدهللا چې د ازهر پوهنتون د بشری علومو د فارسي څانګی استاذه ده  «راألخبا
في افغانستان( یا په افغانستان لومړی فصل )ظهور الصحافة  .لیکلی، چې دا کتاب په درو فصلو یا برخو ویشل شوی

بیا د مجاهدینو تر  ،ې د ژورنالیزم د پیل څخه واخلهفصل کې په افغانستان ک دیه پ .کې د ژورنالیزم څرګندیدل
ر او سیاسي ې د عالمه محمود طرزې ژوند، فکاچول شوی، دویم فصل ک اابی پوري د ژورنالیزم په هکله رڼکامی

 .تنه شویپیښو ته ک واالخبار األفغانیة او ورسره تړل او په دریم فصل کښې د سراج کړنو باندی نظر اچولی
ې د افغان سفیر فضل الرحمن فاضل په نوښت او پاملرنه چاپ شوې چې دریو واړو په قاهره کنوموړي کتابونه 
 .لیکلې ديهم  ېري او عربي ژبو په زړه پوری سریزکتابونو ته یې په د

ډول تر ټولو فعال ې په تاریخي انستان سفارت چې په منځني ختیځ کې د افغاز د یادونی وړ ده چې په قاهره کهمدا ر
ځل بیا په کلتوري اړخ  ، یوېالس ته راوړنی درلود ېکلتوري برخو کې ډېر سفارت پاتی شوی چې په سیاسې او

ې د ه چاپ ته سپارلي چې په نوي پیر ککتابون تر پنځوسو ډیرمیاشتو کې ۲۰ې داسي هڅی پیل کړې چې په ک
 .چاره بلل کیږې ېد سیاسې نمایندګیو په کچه بی سارافغانستان 

ې د طرزي د زیږیدنی یوسل او پنځوسم کال پوره م کال ک۲۰۱۵ې پیدا شوی او په م کال ک۱۸۶۵محمود طرزی په 
 .دی مناسبت دری نوموړي کتابونه چاپ شوله کیږی چې پ

څو کتابونه چاپ کلونو پوره کیدلو په مناسبت  ۱۵۰دا هم باید یاده کړم چې د سید جمال الدین افغاني قاهری ته د راتګ د
 .ې به پری خبری وکړوکشوي چې په راتلونکي 

ې د افغانستان سفارت پر عالمه سلجوقي، عالمه عبدالحی حبیبي، ملك الشعراء هغه دا چې په قاهره کوروستی یادونه: 
 .دهلیکل شوي کتابونه چاپ کړي چې دا لړی ال هم روانه نورو فرهنګیانو باندې قاري عبدهللا خان او یو شمیر 

 

 تر بیا
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