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 ۱۷/۱۱/۲۰۱۷         احسان لمر

 

 «محمود طرزی»

 قهرمان حقیقی ملی

و نقش ماندگار او در بیدار گری 
 (1) جامعۀ افغانی

دین انسان عقل اوست. آن را که عقل نیست؛ دین »
 «محمود طرزی» هم نیست."

طرزی »" این جستار سپاس نامۀ است برای یادمان 
ده ناموراني که مردان و زنانش آن شكوهن «ها
سان و هم سنگ به فرا اندوزی دانش و اندیشه هم

و به روشنگری میدانهای تاریک ذهنیت شتافتند 
های جامعه عقب مانده یي که شقاوت تاریخ،  
جغرافیای آنرا مثله ساخته و مردمان آنرا در حصار 

 های تنهایی درهم پیچیده بود،  پرداختند"

را پدر مطبوعات افغانستان لقب  «محمود طرزي»" 
ه اند که هرگز اسم با مسمایي نیست. این نام را داد

کساني بر او نهاده اند که از ابعاد گسترده توانایي هاي طرزي،  یا اگاهي نداشتند و یا آن قابلیت ها را 
 بها  نه مي دادند.

اگر مراد از پدر مطبوعات، دیرینه ترین انسانی باشد که بساط روزنامه نگاری را در کشور ما پهن 
میکردند و « شمس النهار»گردانندۀ  «میرزا عبدالعلی»ست؛ بایسته بود تا این لقب را ارزانی کرده ا

به جاي این خبط تاریخي،  طرزي را پدر روزنامه نگاری مدرن کشور، مي خواندند که این نام براستي 
 سزاوار او است.

همان سان که همه مي دانیم تنها روزنامه نگار نبود و این حرفت بخشي از شخصیت او را  «طرزي»
دولت مرد  ــ سیاست گر بود ــ مترجم بود ــ شاعر بود ــ نویسنده بود ــد اندیشمند بوــ مي ساخت. او 

و فراتر از همه متجّدد و هم آورد جویي علیه سنت  ــبیگانه ستیز بود  ــ معرف ادبیات مدرن بود ــ بود
 )تاکید از ما است(  1گرایي بود." 
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برادرزاده   «روح افزا طرزی»دختر و  «ثریا طرزي»همسر او،   «اسما طرزی»، «محمود طرزی»"
وی  كه از تمدن و فرهنگ ترك بهره برده بودند و سنگ واره های سنت و جاهلیت عصر خویش را 

و حمایت او در مقام شاه افغانستان از  «شاه امان هللا»شکستند" بی گمان اثرگذاری این شخصیت ها بر 
ن عصر با دستاویزی به این فرا گرد ها سرنوشتی را برای این سر زمین رقم میزد که اگر گره افگنا

دین چون سد سدیدی در مقابل آن نه می ایستادند،  امروز ما دانش آموزان دبستان دموکراسی و حقوق 
زنان و... نه می بودیم بل چون یالن تهمتن در میدان جهانی شدن گپی برای گفتن و اندیشه یی برای 

 2)من( خود می داشتیم" 

این مدت از خویش برای آوردن دگرگونی در ذهنیت جامعه و ،  در «محمود طرزی»"البته اثری که 
گسترش اندیشه های نوگرا  یا مدرن و حتی ملی گرا بر جای گذارده بود،  برای همیشه نادیده گرفته 
شده نه می توانست. نور آگاهی را می توان برای مدتی به پس خانه استبداد در بند کشید، اما، برای 

 3 کان می نماید."همیشه این کار دور از ام

با اینهمه ابتکار و پشت کار در مدیریت خویش، سراج االخبار را به منبر مبارزه  «محمود طرزی»"
و آزادی خواهی در منطقه تبدیل کرد. از سراج االخبار شبه قاره ی هند،  سر زمینهای آسیای میانه و 

در ایران که زیر چکمه های استبداد داخلی و استعمار خارجی قرار داشتند متأثر شدند. سراج االخبار 
این جوامع در میان عناصر و حلقه های آزادیخواهان و مبارزان دست به دست میگشت و منبع الهام در 

 4مبارزات سیاسی و اجتماعی آنها در جهت رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی می شد." 

 «محمود طرزی»و  «سیدجمال الدین افغانی»"در هرحال گرچه هر دو شخصیت معروف افغانی،  یعنی 
ین پیکار گران در برابر استبداد و استعمار،  دانشمندان سنت شکن،  نو اندیش،  تجدد گرا،  طرفدار ا

ترویج فرهنگ صنعتی،  ضربت به ارباب تعصب و جمود فکری بودند، هر دوی شان استقالل طلب 
فکار شان بودند از آزادی و حریت سخن میزدند و طرفدار اتحاد جهان اسالم )پان اسالمیزم( بودند و ا

 5الهام بخش بود."

ترکان »پس از عودت از ترکیه عثمانی توسط جریده سراج االخبار، اعتقادات  «محمود طرزی»"
را برای افغانها معرفی کرد و آنها را از حوادث  «سید جمال الدین افغان»و  «سید احمد خان»« جوان

 6جهان در عرصه های سیاسی علمی و فرهنگی مطلع ساخت." 

بعد از سپری شدن یک دورۀ  «سید جمال الدین افغان»یکی از اخالف و پیروان راه  «محمود طرزی»"
اختناق و سلطنت استبدادی توانست اهداف سید را تا حدی در جامعه افغان پیاده نماید و بزرگترین کار 

مطبوعات و این بزرگ مرد اندیشه و قلم احیای فرهنگ و مطبوعات بود که میتوان او را پدر دومین 
 7بنیان گذار روزنامه نگاری نوین در افغانستان یاد نمود"

م 1911« سراج االخبار افغانیه»با نشر  «محمود طرزی»در چنین وضع و شرایط ملی و بین المللی 
 8 فراشت."ابر فراز قله های آسمائی کابل بر درفش روشنگری ترقی و آزادی ملی را 
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نه تنها در داخل کشور یگانه محرک جنبش  «محمود طرزی»"بدین گونه سراج االخبار و در راس آن 
آزادیخواهی روشنفکران و جوانان و اصالح طلبان بود،  بلکه در خارج کشور نیز در محافل آزادی 

شاهان خود  خواهان هند و مشروطه طلبان ایران و جوانان آسیای میانه،  که در آتش استعمار و استبداد
 9کامه می سوختند،  جنبش آفرین بود"

وزیر امورخارجه، تنها یک فامیل ادیب و باسواد نی، بلکه خود یک مکتب  «محمود طرزی»"فامیل 
اندیشه و تفکر است... در طول دو دهه پس از برگشت خود،  نفوذ زیادی بر دربار وارد نمود،  او 

ۀ آزادی ملی،  علوم، انکشاف تکنولوژی، اتحاد نظریات خود را ضمن موضوعات مختلف در بار
مسلمانان، کسب دانش و نقش زن در حیات فامیلی، حیات اجتماعی و تعلیم و تربیت در سراج االخبار 

 10( که به اجازه امیر نشر میشد منعکس نمود."1918ـ  1911)

را منتشر کرد  «نارشاد النسوا»برای نخستین بار مجله ی  «محمود طرزی»خانم  «اسماء رسمیه»"
بود انجمن حمایت نسوان را اساس  «شاه امان هللا خان»دختر موصوف که خانم  «ثریا طرزی»و بانو 

گذاشت و محکمۀ بررسی شکایات زنان را در برابر مردان شان ایجاد کرد. بدون تردید نهضت زنان 
ب تکامل کرد و نسل نوی از در افغانستان که سپس در نیمه ی دوم قرن بیستم با تاریخ پر فراز و نشی

زنان تعلیم یافته و روشنفکر را در جامعه تقدیم نمود در اوایل این قرن با فکر و ابتکار طرزی و خانواده 
 11ی او اساس گذاشته شد."

را قانع نماید که  «امیر حبیب هللا»این بود تا  «طرزی»"... وظیفه مهم دیگر گریگورین مینویسد که: 
اجتماعی افغانستان موجب مداخلۀ خارجی نگردیده، سلطنت یا موقف ساللۀ حاکم را  -تحوالت اقتصادی

به مخاطره نه می اندازد،  بلکه بالمقابل چنین تحولی به اقتدار و قدرت سلطان نیروی تازه بخشیده، به 
راتر از این جوانان افغان با وظایف ثبات کشور کمک نموده و تهدیدات خارجی را دفع می نماید. ف

دشواری دیگری هم رو به رو بودند تا هم دستگاه دینی را ترغیب نمایند که اسالم،  مدرنیزاسیون و 
 سکوالریزم )عرفی گردیدن دستگاه دولت( با هم در توافق اند...

و جوانان افغان با یک وسعت  «طرزی»اجتماعی -افکار سیاسی
سلسله واقعات خارجی و جریانهای روشن  قابل مالحظه ای از یک

فکری شکل می گرفت. وقایع چون جنگ روس و جاپان، قرارداد 
، جنبش مشروطیت در ایران، 1907روس و انگلیس در سال 

(، گسترش پان 1906-1911امپراتوری عثمانی، وقایع چین)
(، جنگ های بالکان 1911اسالمیزم، جنگ ایتالیا و ترکیه )

 14گ جهانی اول، انقالب روسیه و اعالمیه (، جن1913-1912)
نکته ای ویلسون تأثیرات به سزایی روی افکار طرزی و 
ً تحت تأثیر امواج بزرگ  همکارانش داشت. آنها همچنان عمیقا
اندیشه های مدرنیته و احیا گرایی اسالمی قرار داشتند،  که در آن 

 12سالها در هند و خاور میانه در جوشش بود ." 
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کسی  «نادر خان»دولت نزدیک یکی از دوستان و همکاران  هندی )پاکستان امروز(« ر ایبکظف»اما 
در سراج االخبار خبر های داخلی، تعریف " نوشته بود: دانست،  «ریا کار»مردم ما را  در خاطراتشکه 

 امیر و شهزاده ها،  مضمون دیگری نبود مورد دلچسپی و عالقه ما قرار بگیرد ..."

"اگر افغانستان امروز احسان فراموشی می کند با پاکستان دشمنی : نوشته بود اش همان رسالهوی در 
می کند و هندوستان و روسیه را دوست خود ساخته است، باید همیشه به یاد داشته باشد که آزادی 

 13 و قربانی ها دوستان موالنا صاحب....است"؟؟؟ او مرهون جد و جهد موالنا صاحب عبید هللا

را در برابرم « محمود طرزی»" نام این ملعون :، به همه اطرافیانش دستور داده بود«نادر خان»
سال به  50بدین گونه خانوادۀ او نه تنها جنازه او را برای تدفین به وطن راه ندادند بلکه در  مبرید."

او را بی اهمیت و یا کارنامه نموده داشتی از خدمات او جلو گیری  تمامی معنی از معرفی و بزرگ
 .جلوه دادند

همان روز « نادر"» در مورد علت و جرم تبعید شدن پدرش می نویسد که: «صدیق رهپو طرزی»
هایی که تازه بر اریکه قدرت تکیه زده بود، برای مشروعیت بخشیدن قدرتش تالش می ورزید، تا هوا 
داران بیشتری را برایش جلب نماید. من را نزد خویش فرا خواند و خواهش نمود که با او همکاری 

امر،  برای فرستادنش به تبعیدگاه  نمایم. من در برابرش گفتم، " من،  باری با مرد کار کرده ام." همین
، «مکتب حکام»کافی بود .در آن جا،  او را که در میان اولین دسته از فارغ تحصیالت « هرات »در 

،  قرار داشت، به کار معابر )ماموری که وظیفه دارد «امانی»، در دوره «حقوق »این هسته دانشکدۀ 
 14ر را بررسی نماید( گماشتند." تا کار سرک سازی و نهال نشانی مربوط  بلدیه شه

محمود »از  «سید قاسم رشتیا»صدراعظم بعد از ختم یک کنفرانس که  «محمد هاشم خان»سردار 
"... جای افسوس است که جوانهای امروز افغانستان تاریخ یاد آوری نموده بود با غضب گفت:  «طرزی

مخاطب قرارداده پرسیدند « رشتیا»مرا  می شناسند بعد مستقیممملکت و روحیات مردم خود را خوب نه 
افغانستان را کدام کس خراب و برباد  تعریف می کنید این را میدانید که «محمود طرزی»شما که از 

اگر جوانهای  کرد؟ مسئول انقالب و خرابی افغانستان،  خونریزی و پسمانی امروزی مملکت کیست؟
 15 افغانستان چه بدرد میخورند"امروز این حقایق را نه می فهمند برای آینده 

از ترکیه  «شاه محمود خان»که در دور صدارت  «محمود طرزی»یگانه پسر  «عبدالوهاب طرزی»
شمسی در چوکات ریاست مطبوعات وقت  30اجازه برگشت به وطن را حاصل نموده و در اواسط دهه 

رئیس مطبوعات آن وقت،  وقتی غرض منظوری  «سید قاسم رشتیا»به رتبه سوم رسیده بود، به قول از 
)در حالی که مدت دوره ترفیع از رتبه سوم به رتبه دوم چهار سال بود(، رتبه دوم برای طرزی بعد از پنج سال 

"فهمیده پرسید:  صدراعظم «محمد داود خان»سردار طبق مقررات وقت به مجلس وزرا پیشنهادی نمود، 
چه خدمتی را برای افغانستان انجام داده است که مستحق مکافات  «یعبدالوهاب خان طرز»میتوانم که 

در حالیکه مکافاتی مطرح نبود مطابق قانون مامورین دولت در صورتی که سجل مناصب داشته باشد" 
"با عکس  «محمد نعیم خان»باشد بعد از چهار سال رتبه وی ارتقا مینماید،  بعد از صدراعظم برادرش 

 «عبدالوهاب طرزی»به موضوع مداخله نموده به آن مخالفت نمود. قابل یاد آوری است که العمل شدید" 
افغانستان کار مینمود برای « اداره توریسم»سالها بعد )دهه اخیر سلطنت( به حیث رئیس گرزندوی 
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خدمت هم وطنشان، مامورین پائین رتبه دولتی و ادارات خصوصی کم بضاعت،  محصلین و متعلمین 
بان های خارجی )انگلیسی،  فرانسوی و...( آشنا بودند زمینه کارهای موقت و سفر با توریستها که بز

را مساعد ساخته بود، بدین گونه دست مزد و کمک اقتصادی به ایشان میشد که گاهی باال تر از معاش 
 است.« مکافات»دولت می بود، که چنین است مردم دوستی و خدمت به مردم که مستحق 

در برابر شخصیت واالی « محمد صادق خان مجددی»و  «نادر خان»ورزی و کدورت خانوادۀ کینه 
مجددی چنین می »،"خاطرات سیاسی " ۱۵۱تا آنجا پیش میرود که در ص« عالمه محمود طرزی»

امان »"مؤسس خالعت و رذالت در افغانستان، مجسمۀ نفاق و طغیان، شالودۀ تمرد و عصیان نویسد: 
 است و بس."« عالمه محمود طرزی»رب افغانستان همین شخص ، مخ«هللا خان

َوالَِّذیَن یُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْیِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا »به جواب این شیخ باید بگویم که:
بِینًا  58االحزاب «" َوإِثًْما مُّ

رسانند قطعاً تهمت كه مرتکب ]عمل زشتی[ شده باشند آزار مى آن بىكه مردان و زنان مؤمن را  كسانى
 اند. و گناهى آشكار به گردن گرفته

اسناد متعدد و موثق تاریخی به شمول جراید وقت و آرشیف وزارت خارجه بریتانیه و اندیا افیس و... 
توصیه  «امان هللا خان»( به موجود است که در جریان سفر هیئت افغانی )قبل و بعد از ورد به انگلستان

شد تا به روسیه نرود،  ولی او جواب گفت که وطن شان استقالل داشته و آزاد است و بدین گونه آزادانه 
 تصمیم گرفته میتواند که به کجا برود یا نرود.

و  19و همۀ ره روان او در اواخر قرن  «سید افغان»تحت تاثیر  «محمود طرزی»افکار و اندیشۀ 
:  مالحظه فرمودید که «سید افغان»قرار داشت. در صفحات قبل و به خصوص مبحث  20 قرناوائل 

دیدم  ــسید و پیروانش بیدارگر بودند می نوشتند و اخبار نشر می کردند و به مردم آگاهی می دادند. ــ 
د وحدت و سیــ دیدیم که سید بزرگترین آزادی خواه بود. ــ که سید دموکراسی و قانونیت می خواست. 

و در ضمن سید و شاگردانش معتقد بودند که؛ دین و سیاست از یکدیگر  ــاتحاد  انسانی  می خواست 
هللا" اال اله ال »جدا نیستند، اما دو نهاد دین و سیاست وظایفی جدا از یکدیگر دارند. ایمان به دو شعار 

داند. او  هرگونه قدرت مبتنی بر شر می هللا" را موجب آزادی و استقالل مسلمانان ازرسول محمد »و 
کند، برداشت ایشان از کتاب و سنت، حکایت از آن دارد که  از این رو به کتاب و سنت نبوی تأکید می

توان به طور مستقیم از دین اخذ کرد. حکومت خوب و فلسفه سیاسی و ساختارهای حکومتی را نه می 
مندی از جسم، روح، آزادی، حاکمیت و برابری استوار هره کار آمد از نظر آنها بر مدار امنیت در ب

است. در این حکومت، آزادی از جایگاهی رفیع بر خور دار است، قدرت حکومت محدود است، مردم 
کنند. چنین حکومتی در یک کالم، نظام قانون گذارند، و بر کار حکومت نظارت و مراقبت می 

 دموکراتیک است.

لگران به ویژه عناصر و گروه های چِپ  طرفدار شوروی سابق،  جنبش برخی نویسندگان و تحلی
در سراج االخبار و سپس استقالل افغانستان  «محمود طرزی»نوگرایی و مشروطیت دوم و اندیشه های 

در روسیه تلقی می شود، اما این طرح و  1917ملهم و متأثر از افکار بلشویک ها و انقالب اکتوبر 
ادرست بوده، نفوذ و اثرات افکار بلشویک های روسی و انقالب اکتوبر نه در اندیشه نظر مطلقاً غلط و ن
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قبل از استقالل قابل مشاهده بود و نه در سیاست خارجی او پس از استقالل به حیث  «طرزی»های 
وزیر خارجه ی افغانستان منعکس گردید. جنبش مشروطیت دوم و نهضت تجدد و نوگرایی در این دوره 

"نه یک جنبش ایدئولوژیک و متأثر از که با نقش محمود طرزی و دوستانش مشخص می شود و آن، 
روسیه، بلکه جنبش ملی و منبعث از تعالیم و باورهای دینی و ملهم 1917انقالب اکتوبرایدئولوژی 

از اندیشه های آزادی خواهانه و ضد استبدادی و ضد استعماری سید جمال الدین افغانی  و نهضت 
 16 های روشنگری اروپا و افکار ناسیونالیستی ترک های جوان بود."

م( در شهر غزنی و همجوار  1865اگست  24ش،  1244در)دوم سنبله  «محمود طرزی»

فرا گرفت.  «مال محمد اکرم هوتک»آرامگاه سلطان غزنه متولد شد. تعالیم متداوله را نزد پدرش و 
قبل از تبعید صاحب کتاب خانه غنی، بزرگ و جالبی بود که در آن کتاب  «غالم محمد خان طرزی»

اه با جلد های طال و منبت کاری،  قدیمی و نو، در کنار هم قرار داشتند. هایی با نسخه های خطی همر
وی در این کتاب خانه اکثراً به نسخه برداری با خطهای گونه گونه، از روی کتابهای اصلی،  مصروف 

 عبدالرحمنامیر » د با فامیلش از افغانستان به امربرای مدتی به زندانی انداخته شد و بع «طرزی»بود. 
سردار غالم »زمانی اقدام به تبعید  «امیر عبدالرحمن»." م تبعید گردیدند 1881در جنوری  «خان

به هند کرد که از قول او به امیر اطالع دادند که سردار با یک تن از هراتی ها از بازگشت  «محمد خان
سردار »موال از ایران سخن میگویند. امیر پس از این اطالع به مصادره ی ا «سردار محمد ایوب خان»

 17تن اعضای خانواده اش به هند تبعید کرد. ....." 36پرداخت و سپس او را با  «غالم محمد

سردار ») «غالم محمد طرزی»تبعید شدگان مدتی سه سال در کراچی اقامت نمودند در آنجا پسر کاکای 
ً خسر برۀ یا برادر خانم دوم او هم میشد و از ( «مهر دل خان مشرقی»، پسر «شیر علی که ضمنا

که از مخالفین انگلیسها بود در آنجا رضایت  «طرزی»گماشته های بریتانیه بوده و به اقامت فامیل 
دیدار از آثار تاریخی هند آن کشور را به صوب  بعد از سیاحت و «غالم محمد طرزی»نداشت،  بناعاً 

چنین  1883دسامبر  13ی از جانب سکرتر خارجۀ حکومت بمبی مورخ ایران ترک گفت، در راپور
 آمده است :

است که در بارۀ او معلومات  «رحمدل خان»این سردار پسر بزرگ : «سردار غالم محمد قندهاری»" 
کمی داریم،  ولی زمانی از روسای با اهمیت قندهار بود. مدرکی در دست نداریم که نشان دهد وی 

در  ذکر شده ــ لمر( «سردار شیر علی»)می در افغانستان بوده باشد. پسر عمش والی صاحب موقعیت مه
تا جائی که به ما معلوم است وی هیچگاه خدمتی برای حکومت بریتانیه  بارۀ وی نظریه نیکی ندارد.

گونه تبعید شدگان بعد از  بدین 18..." ایفاء نکرده است،  لهذا بر ما کدام ادعای حقی داشته نمیتواند
 مدتی اقامت در ایران، به قلمرو ترکیه عثمانی پناهنده شدند
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در ترکیه به تحصیل علوم ادامه داده به زبانهای دری، ترکی، عربی و تا اندازۀ فرانسوی  «محمود»
دختر دانشور و فرزانۀ یکی از  «اسما رسمیه»میالدی( با  1890ش مطابق  1265آشنا شد. در سال )

 تندموذن جامع امویه در شام ازدواج نمود که فرزندان شان عبار« المسدیه » «شیخ صالح»تجار دمشق 
سید »( خانم 1895متولد) «حوریه»، «سردار عنایت هللا سراج»م( خانم 1893متولد ) «خیریه»از، 
 «اعلیحضرت امان هللا خان»( خانم 1898)متولد «ثریا»یکی از مامورین وزارت خارجه، ملکه « قاسم

( میباشد. البته در دوران اقامت کراچی یکی 1903متولد ) «عبدالوهاب طرزی»و هم یگانه پسرشان 
گفت که دخترش را به نکاح  «غالم محمد خان»از خوگیانی های مقیم آن جا نسبت اخالص زیاد به 

محمود »به وی میدهد که برسم افغانی طرزی این درخواست را رد کرده نه توانست، ولی  «محمود»
 از آن زن اوالد نداشت. «طرزی

فرزندش محمود را با  «غالم محمد خان»به استانبول تشریف بردند و  «سید افغان» ،م 1896در سال 
حکیم فرزانه از شام به  فیوضات علمی آن»غرض استفاده از « ادیبانه و حکیمانه»مکتوب بسیار 

هر روزه در محفل عرفان این عالم و فیلسوف سترگ اشتراک  «محمود»که « استانبول اعزام نمود
در « عالوهء معلومات بر ترجمۀ احوال السید جمال الدین افغانی»مینمود و دیدگاه خود را تحت عنوان 

حمود با عشق، عشقی همچون سراج االخبار منعکس ساخت که در صفحات قبلی مطالعه نمودید. م
جمال »و  «موالنای سترگ بلخ»، «حکیم سنائی غزنوی» ،«فارابی»، «ابوریحان»، «بوعلی سینا»

و دیگران بسوی علم و معارف و فرهنگ غنی به پیش میرفت. عشق او به وطن و علم با  «الدین افغان
 {.در گشتبا شیر اندرون شد وبا جان هم ب}هم دیگر چنان ممزوج گشته بود که 

" فکرکردم و دیدم که طبیعت مرا در بین نوشته است که  «محمود»در یکی از یادداشتهای غیر مطبوع 
 اشخاص که برای معرفی این گونه پیشرفتها مدنی و علمی واسطه شده بتواند،  بعضی استعداد و قابلیت
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هائی ارزانی  داشته است. اوالً اصل افغانی بودنم... و ثانیاً بیست سال اقامتم در ممالک عثمانیه و تربیه 
و تحصیلم در آن بالد،  حتی ازدواجم  با یکی از اتباع عثمانیه و عالوتاً آشنائیم بزبان افغانی )پشتو(،  

که در سر می پروردم حاضر و  فارسی، ترکی و عربی و یک اندازه اردو،  مرا برای اجرای فکری
 19آماده ساخته است ..." 

را از ترکی به  «حسن فهیمی پاشا بدری»م( رسالۀ حقوق بین الدول ـ اثر 1893در سال) «محمود»
فرستاد،  که مورد توجه و عالقه او قرار گرفته،   «امیر عبدالرحمن خان»را به  دری ترجمه و پدرش آن

را تحسین و آفرین گفته توصیه نمود تا کتب مفید دیگری را هم ترجمه نموده  «محمود»و طی نامۀ 
غالم محمد خان  سردار»  به هدایت و وساطت شاه عثمانی،برایش بفرستد. قابل یاد آوری است که قبالً 

وفات مینماید  «غالم محمد خان»ارتباط تلگرافی با امیر بر قرار ساخته بود. بعد از کوتا مدتی  «طرزی
به سلطنت میرسد، در  «حبیب هللا خان»هم می میرد و پسرش  «امیر عبدالرحمن خان»به تعقیب آن  و

که   «{خان غالم محمد»از ازدواج اول } «محمود طرزی»برادر بزرگ  «گل محمد خان»وان،  آاین 
د غالم محم»از ازدواج  سوم } «عبدالخالق طرزی» برادر دیگرشنزدیک به  یک دهه پیش همراه با 

به وطن برگشته و در دنیای ادبیات، کتاب و چاپ خانه جای پای بزرگی برای شان  «{خان طرزی
و  «امیر عبدالرحمن خان»تدارک دیده بودند،  به او نوشتند که با استفاده از فرصت برای ادای فاتحه 

آنها  برادر دیگر «محمد زمان خان»به کشور بیاید. در این راستا،   ،«امیر حبیب هللا خان»آشنایی با 
، را «محمود طرزی»بود، از امیر جدید، اجازه آمدن برای  {خازن الکتب}که رئیس کتابخانه شاهی یا 

م به عنوان فاتحه همراه با برادر زاده اش 1902هم در مارچ  «محمود طرزی»به کشور گرفت. 
پست  «محمود طرزی»، به کایل آمد و مدت ده ماه مهمان امیر بودند، در حالیکه «حبیب هللا طرزی»

حساس دولتی در عثمانیه داشت ولی خدمت به وطن و به مردم وطنش از مقام و منافع مادی و معنوی 
طی نشست ها و مجالس متعدد با شاه در بارۀ  «محمود طرزی»برای وی ارزش بیشتر را دارا بود، 

ارج و پیشرفت های علمی و فنی در ترکیه صحبت مینمود که مورد توجه واقع شد. وی اوضاع دنیا خ
" امروز در اروپا و ممالک عثمانی پیشرفت و ترقیات چشمگیری صورت گرفته است. برای میگفت: 

ترقی افغانستان نه از انگلیس و نه از هندی ها خیری متصور است. حال آنکه اگر از ممالک عثمانی،  
به نزدیکی اروپا، علم و فن در آنجا بیشتر از دیگر ممالک اسالمی انکشاف یافته است، که نظر 

متخصص جلب شود برای بر آورده شدن آرزو های حضرت ا میر مفید تر و موثرتر واقع خواهد 
 20شد."

اجازه اقامت دایمی به وطنش را حاصل نموده و دوباره برای آوردن فامیل به ترکیه  «محمود طرزی»
گشت، در آنجا غرض ادای دین و خدمتی به وطن توانست از استانبول،  مصر و سوریه متخصصین  بر

 ترکی را تشویق به رفتن افغانستان نماید که عبارت بودند از:

ـ  )متخصص مالیه( دفتر محاسبات مملکت را به شکل و اصول عصری که بنام )اصول  «علمی فهمی»"ـ
 دفتری( شهرت یافت درآورد.
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 اولین شفا خانه عصری با البراتوار و دوا خانه را تاسیس نمود. «عزت منیر دکتر» ـ

البراتوار و دواخانه بود. طور مثال بار اول واکسین چیچک را با وصف  «فرماسین محمد مسئول»ــ 
 مشکالت زیاد مروج ساخت.

آال ت در ماشین خانه برای اول دفعه به ساختن باروت سفید بی دود و اصالح ماشین  «انجنیر رضا»ــ 
 کابل موفق گردید.

)نویسنده کتاب سیاحت مصور افغانستان( متخصص مطبعه وهم رسام ماهر،  مطبعه  «محمد فضلی»ــ 
تیپو گرافی و دستگاه زنگو گرافی را تاسیس نمود. بعد از آن سراج االخبار عوض چاپ سنگی از چاپ 

 نو استفاده میکرد.

راجع به تشکیالت مجدد عسکری افغانستان به اساس تشکیالت حربی  «غند مشر حسن حسنی»ــ 
 عثمانی پالنهای ترتیب نمود.

های پستی کارروائی های زیاد نمود. عالوتاً بعضی سبزیجات نورا  در اصالح تکت «حسن حلمی»ــ 
 21در افغانستان معرفی نمود"

شوهر خواهرش به حیث مخبر  «عبدالباقی»از ترکیه به وطن هم بی درد سر نیست  «محمود»بر گشت 
حیلۀ بکار رفت، اموال  «طرزی»این فامیل با قونسلگری بریتانیه رابطه داشت. در روز حرکت فامیل 

مسافرین به کراچی روانه شدند، در حالیکه قبالً در یک کشتی برای همه به صوب  شان به بمبئی و
م شده روی این هدف بود که دست آورد ها و آثار بمبئی جا ریزرف شده بود. و این پالن عمداً تنظی

را محو یا احتماالً ضبط  و غضب نمایند چنانچه بعداً در کراچی برایشان  «محمود طرزی»دست داشته 
اطالع داده شد که در انگر اموال آنها در بمبئی حریق رخ داده است در حالیکه در هیچ انگر پهلو حریق 

ل خانوادۀ طرزی آثار قلمی و طبع نا شدۀ پدرش و کتب فراوانی بزبان سرایت نکرده بود. در بین اموا
 جمع آوری نموده بود شامل بود. «محمود»های ترکی، عربی و فارسی که طی بیست سال 

خانه »یا چهلستون امروزی و بعداً در ده افغانان « دهکدۀ هندکی»در آغاز در منطقه باغ پروانه خان 
( این خانه مانند دیگر آثار معماری کالسیک 1918الی 1905د )ازاقامت نمودن« مال عموی توخی

افغان از لحاظ معماری، نجاری و دیزاین خصوصیت برجستۀ داشت مثالً پنجره های آن از پارچه های 
کوچکی چوب مربع شکل بدون آنکه از میخ یا سرش استفاده شود ساخته شده بود. که منطقه ده افغانان 

بدون هدف یا پالن ساختمانی جدید امر تخریب صادر شد،   «داود خان»ت کابل در دوران جمهوری
در فرانسه تحصیل نموده بودند و  «محمد داود خان»و  «محمد ظاهر شاه»تعجب در این است با آنکه 

سال عمر دارد  40ـ 30در این کشور ارزش فوق العاده به آثار تاریخی شان دارند، حتی آنچه بیشتر از 
آثار تاریخی میشود و شخصی اجازه تخریب و امحای آنرا ندارد. ولی در عهد زمامداری  جز کلکسیون و

این خانواده ما شاهد تخریب یا نهایت بی توجهی به آثار فرهنگی،  کلتوری ادبی و تاریخی خویش 
 میباشیم. مثالً: چرا گنبد کوتوالی )چوک پشتونستان فعلی( کوتی لندنی )پارک جوار ریاست سره میاشت
و سالنگ وات(،آثار باستانی میمنه،  بوستان سرای، گلستان سرای و کردان سرای )پارک زرنگار 

تخریب شد؟ برای حفظ  (کنونی وحش باغ) بریکوت کافی ،اولین سینما کشور)سینما کابل،کنونی(
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آثار تاریخی شهر شیرپور)دوره شیر علی خان(،  دیوارهای کابل )از دوره کابل شاهان قبل از اسالم(، 
آثار تاریخی کابل( آثار دوره تیموریان هرات، بلخ )قبل از اسالم(، آثار بامیان،  مینار چکری )در خورد 

ستاره در پغمان،   غزنی، قلعه بست، هده در ننگرهار،  موندی گگ قندهار،  ای خانم تخار،  کوتی
خریطه سمنت را هم ضایع نکردند  .... حتی یک، سینما تیاتر و کوتی ستاره در پغمانقصر داراالمان

و عالقۀ هم نداشتند. عدۀ از والیان شان عمداً در کشور آثار فرهنگی و باستانی را تخریب می کردند، 
 که موضوع مبحث ما نیست.

 1905Julesــ 1828)«ژول ورن»در وطن با ترجمه آثار  «محمود»فعالیتهای علمی و کلتوری 
Verne پیشتاز فرانسوی آغاز شد که آن نویسنده قبل از اختراعات علمی چون سفینه .( نویسنده پیشرو و

فضائی، تحت البحری،  هلیکوپتر و اکتشافات بری، رومان های در این باره نوشته بود بدین لحاظ هم 
( میخوانند،  آثار این En avance sur son tempsفرانسویان او را پیشقدم و پیشرو از عصر )

رساله و نمایشنامه میشود مانند: بیست ی دارد،  که شامل هشتاد داستان، ن شهرت جهاننویسنده تا کنو
هزار فرسخ سیاحت در زیر بحر ـ سیاحت بر دورادور کره زمین به هشتاد روز،  از زمین تا مهتاب،  

انهای سفر زیر بحر،  پنج هفته در بالون،  سیاحت در جو هوا  و غیره،  آثار این نویسنده به بسیاری زب
جهان ترجمه شده است وهم فیلمهایی سینمائی از آن تهیه نموده اند که فیلم بیست هزار فرسخ تحت بحر 

مسئول ادارۀ بنام دارالترجمه تعیین گردید که در  «محمود طرزی»آن تا کنون تماشاچیان فراوان دارد. 
انند همه باغها،  کاخها و باغ مهمان خانه موقعیت داشت. مهمان خانه عمارت زیبائی بود که آنرا م

های دیگر تاریخی تخریب نمودند و جای عمارت مهمان خانه را عمارت بد شکل و نامیمون والیت  برج
زبان ترکی ترجمه شده و ه ب «احمد احسان»توسط  «ژول ورن»کابل فعلی گرفته است. آثاری 

 آن را به ُدر دری آراسته بود عبارت اند از: «طرزی»

 (Lille Mystérieuses) ــ جزیره پنهان

 Voyage au centre de laــ سیاحت در جو زمین )
terre) 

 Vingt Milleــ بیست هزار فرسخ سیاحت در زیر بحر )
Lieues Sous les Mers) 

 La tour du monde enــ دور دنیا در هشتاد روز 
quatre-vingt jours)) 

 (،1905ـ  1603ــ رساله جنگ روس و جاپان )

فلورا )رومان علمی( اولین  «پوهاند رسول رهین»ل به قو
م( از رسالۀ  1890در ) «محمود»رومانی است که 

ترجمه نموده که این رومان علمی هم از « انوار ذکا »
زبان فرانسوی ترجمه شده بود اهمیت این رومان در این 

این اولین " «محمود طرزی»است که به قول خود 
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انوار »آنرا در نشریه موقوته قدر رومانیست که خوانده و همین 
یافته بودم ترجمه کردم. گرچه ناتمام است ولی چون اولین « ذکا

کتابیست که مرا به ترجمه رومان تشویق نمود، خیلی دوستش 
 22میدارم..." 

فهرست سی و یک اثر چاپی و چاپ  «دکتور روان فرهادی»
را در پایان مجموعه مقاالت وی در سراج  «طرزی»ناشده 

( اثر 39) «صدیق رهپو طرزی»االخبار بر شمرده است ولی 
 مطبوع و چاپ نشده طرزی را جمع آوری نموده است:

غالم »گزیده یی از شعرهای ـ  2، گزینه شعرها یا کالم استادانـ 1
سیاحت نامه در ـ  4مجموعه اخالق، ـ  3، «محمد خان طرزی

سیاحتنامه سه قطعه ـ  5، وازه خوشبختی یا سعادت(سعاده )در
دیباچه دیوان ـ  6، روز)آسیا،  اروپا و افریقا( 29روی زمین در

تلخیص ـ  9، روضه حكمـ  8، از هر دهن سخنی و از هر چمن سمنیـ  7، «غالم محمد طرزی»
افغانستان  ـ12، مطالعات صحیحهـ 11، سفر بعد از وفات پدرـ 10، حقوق بین الدول )ترجمه(

 در آغاز این اثر چنین آمده است: )جغـرافیای مختصر ممالک افغانستان(

 در شرق هرکه دید و را غرب را بهشت   در وسط آسیاست یکی خاک چون بهشت

ـ 16مقاله(،  500)بیش از سراج االخبار افغانیه ـ 15، رساله اغذیه و طبخـ  14، سوانح زنده گیـ  13
)ترجمه(، سیاحت بر دورادور کره زمین به هشتاد روز ـ18 ؟،ا چه باید کردآیـ  17، علم و اسالمیت

توحید خالق یگانه ـ  22، رساله نقطه گذاریـ  21، ادب در فنـ  20 )ترجمه(،سیاحت در جو هوا ـ 19
)ترجمه(، جزیره پنهانـ  24)ترجمه(،  بیست هزار فرسخ سیاحت در زیر بحرـ  23، به زبان موالید ثالثه

ـ  28، معلم حكمتـ  27، مکمل و مفصل جغرافیای عمومیـ  26، مختصر جغرافیای عمومیـ  25
وطن و معانی ـ  30)ترجمه(، تاریخ محاربه روس و ژاپانـ  29، عبارات رساله رموزات تحریر

، یاد داشت هاـ  33، «امان هللا»به « محمود طرزی»نامه ـ 32، سراج اطفالـ  31، متنوعه حکمیه آن
، پژمردهـ  38، «ژولیده»ـ  37، شعر های بدون عنوانـ  36، پراگنده -35، ت نامه استانبولسیاحـ 34
 دیدنی ها و شنیدنی ها.ـ  39

در مورد مقاالت مشهور محمود در سراج االخبار چنین می افزاید که، )منازعه  «رهین رسول» استاد
را  آن «احمد مدحت افندی»که  «پرجان ولیام دری »ترجمه اثر م و دین یا معرکه مذهب و سیانس( عل

، آن را «غالم محی الدین افغان»آن را به دری آراست، که درعین زمان  «طرزی»به ترکی و سپس 
به عنوان " معرکه مذهب و سیانس" از اردو به دری ترجمه نموده بود که شما  «شبلی نعمانی»از اثر 

 مطالعه نمودید.« غالم محی الدین افغان»در مبحث 

سوم تی بنام )علم ثروت ملل( که از شماره دوم سال اول سراج االخبار تا شماره بیست سوم سال مقاال
فتم الی چهاردهم سال دوم کابل( در شماره های هدوام مینماید. )حکمت طبیعه، مترولوژی کره هوا، 

ردن راههای )عالم عسکری یا خراب کهای نهم الی پانزدهم سال هفتم،  )زراعت پنبه( در شمارهجریده، 
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ول، )ادبیات، سال ا 21الی 12آهن( از شماره سوم تا پانزدهم سال دوم، )وظایف عسکریه( از شماره 
 les Mystères.سال هفتم، )فاجعه های پاریس 12الی 5ول( در شماره رومان و ناحکایه، افسانه، 

de Paris( از نویسنده فرانسوی )Eugène SUE 1804- 1857 23( شماره دوم سال اول الی 
 13)عالم های جاپانی( از شماره سال هفتم، 18الی 10ایوبی( شماره سال سوم، )سلطان صالح الدین 

سال هفتم و )نامور زنان جهان(  20سال ششم الی  4سال اول، )علم بر احوال عالم( از شماره  21الی
این آثار را در جمله رساالت  «ستاد حبیبیا»سال سوم نشر گردید.  21سال اول الی  7در شماره 

 «دکتور روان فرهادی»و  «رهپو طرزی»، «استاد رهین»مطبوع طرزی شمرده اند که مورد تائید 
 نه می باشد.

" ای وطن عزیز! ای مسکن محبت مینویسد:  «محمود طرزی» {روضه حکم}در آغاز اولین اثرش 
ربت مرا از خاک پاک دلچسپ صفا ناکت بیرون انگیز! از هنگامیکه از سوق مجبوریت، و ذوق غ

انداخته، و تسیار قسمت،  و اضطرار معذوریت از دیدار فرحت آثار آب و هوای دالویزت محروم 
ساخته، خنجر فراقت جگرم را پاره پاره نموده، و درد حرمانت وجودم را پا مال الم داشته.. " او بعد 

سوس که ساکنانت از شور و شر، و انسان هایت همه گی از با اندوه ادامه می دهد، "... ولی هزار اف
حال و احوال عالم بی خبر اند... قلع و قمع هم دیگر دستهای شان را چنان بسته که به تربیت و ترقیت 
نه میکوشند و حرص طمع جان و مال هم دیگر افکار شان را چنان مشغول داشته که حریصان و 

نه میآورند و عدم مدنیت و عدالت و وجود جفا و اذیت در وجود طامعان خاک پاکت را هیچ به خاطر 
و قوای شان آنقدر قوت و قدرت نمانده که گلوگاه نازنیت را در زیر فشار،  و تحت تضییق چنگ 

 ….حریصان بی دینت می بینند، ولی چاره تخلیصت را نه می اندیشند و نه می بینند

من که یکی از اجزای فردیه شمایانم، و بنابر سوق قسمت پس ای اخوان دین، و ای ابنای وطن عزیز! 
و مجبوریت حاال در شام جنت مشام امرار اوقات حیاتم را می نمایم این است که بنابر حسب وطنیت،  
و شراکت ملیت بدین قدر تفصیالت متقاضیانه شما را تحریک و تشویق نمودم،  و به اجرای وظیفه 

اشد ــ خود را مفتخر و مباهی ساختم. باقی )تو خواه از سخنم پند خدمت وطن ـــ ولو که عاجزانه ب
 گیر خواه مالل( "

این نوشته را میتوان تبلور از آرزوها و عشق وی برای رهایی کشور و خدمت به وطن به حساب آورد. 
در عمل هم در پست وزارت  «طرزی»گر چند روشنفکر وقتاً به قدرت رسید آنچه گفته عمل نمیکند اما 

به اجرای وظیفه خدمت وطن ـــ ولو که عاجزانه »و سفارت به شمول ریاست هیئت مذاکرات استقالل 
 عشق واقعی خویش را به میهن و مردمش به اثبات رسانید.« باشد

 24مورخ  4سال  20در)شمارۀ« دین، دولت، ملت، وطن» «طرزی»مقاالت دیگر سراج االخبار بقلم 
« حی علی الفالح»(، 1294سرطان 22، 4سال  22)شماره «آزادی افغانستان و نعمت»( 1294جوزا 

 19،  7سال  23)شماره .« شناخته شدن استقالل افغانستان»( 1294جدی  16، 5سال  10)شماره 
محمود به مانند هر شاعر و فیلسوف و متفکر دیگر به جهان  ( و دیگر و دیگر می باشد.1297سرطان 

بود در  موجودات آن عالقه وافر داشت در سفر های شاه اگر با وی میخلقت به طبیعت زیبا و همۀ 
و برادرانش با درک این  «نادر خان»شکار های شاه سهم نه می گرفت و از آن متنفر بود چنانچه 
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 13تر 13 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 

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

 

غرض اذیت وی عمداً حیواناتی را که برای خوردن هم استفاده نه می کردند  «محمود طرزی»روحیه 
 :می کشتند، چنانکه

تفنگی برداشت و یک  «محمود طرزی»برای آزار خاطر  )خانواده نادر خان(کی از پسران مصاحبان " ی
قدر از این  آن «محمود طرزی»مینا را که بر شاخ درخت سروی نشسته نغمه سرائی میکرد کشت. 

بود منظره منفور متاثر شد که در یک گوشه باغ رفته شعری در مرثیه مینا سرود و آن شکل ترجیع بند 
.. 

 23چپ شوین مرغکان من چپ شین "

 ادامه دارد
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