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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

 

 
 ۱۱/۱۱/۷۱۱۲         لمر احسان

 (92)  افغان الدین محی غالم
 دور در که بودند میوند خان ایوب طرفداران و خواه آزادی مبارزان جمله از هم افغان الدین محی غالم ۀخانواد 

 .برگشتند وطنه ب دوباره(  م1091) حوالی در زیستند، می پشاور در و گفته ترک مجبورا   را وطن خان عبدالرحمن

 نائیآش عربی و سانسکرت پشتو، دری، زبانهایه ب بود نموده پشاور در را خویش تحصیالت چون افغان الدین محی
 کابل شور بازار ها پشاوری سرای در که بود مشربی خوش و آزاد مجرد، " مردبه قول از میر سید قاسم خان  .داشت
 و پزانی دیگچه آنجا در بود، گرفته خود به را کلوبی شکل که شدند می جمع او اتاق در همیشه رفقا. زیست می

 ".پرداختند می سیاسی و ادبی علمی، های مناظره به گاهی و کردند می شطرنج
 باشد، می االخبار سراج در اشعار و مقاالتۀ نویسند و بوده وطن ۀبرازند خواهان مشروطه جمع از افغان الدین محی 

 .شد نشر جریده آن ششم سال 11 شماره در متلونه مشهور پشتو د مقاله و  پنجم  شماره در او شعر مثال گونهه ب

 سطور در که نداد می مادری بزبان علمی آثار ترجمه در افغان الدین جمال سید را ومعل انتقال راه بهترین از یکی 
 شاۀگ ره از پیروی به هم افغان الدین محی بناعا   نمودید، مطالعه باال

 شبلی که را پر دری م ولیا اثر "دین و علم منازعه"  کتاب بزرگ
 نموده ترجمه اردو به* "سیانس و مذهب رکهمع"  عنوان تحت نعمانی
 :نوشت آن استقبال در طرزی محمود که گرداند بر دری به بود،
 خان الدین محی غالم مولوی جناب ما وطنی نژاد افغانی عالم یک" 

 ،افغانی مانند شرقی زبانهایه ب که دارالمعلمین مدرسه سرکرده افغان
 ردو،ا مانند هندوستانی متنوعه ی زبانهاه ب آن بر زیاده و عربی فارسی،

 مذهب معـرکه" دارد  آگاهی  بتواند  ترجمه که بدرجۀ غیره و سانسکرت
 مهترج اردو بزبان آنرا نعمانی  شیخ مآب غفران جناب که را" سیانس و

 هب من. میکند ترجمه دری بزبان  ما افغانی فاضل  مرد این است کرده
 طبعه ب جداگانه آنکه از  پیش. میکنم آغاز افندی مدحت احمد ترجمه

 از قسمتی  یک 1."نشرمیکنم افغانیه االخبار سراج صفحات در برسد

 به االخبار  سراج(  1201 قوس)  هشتم سال های شماره در اثر  این

 .رسید چاپ
 در سایتورقی اثر استاد حبیبی در پا آقای احسان مایار

www.arianafghanistan.com  :مرحوم اینجا در" نوشته که 

 از ساینس و مذهب معرکۀ اردوی ترجمه شده، سهو طرزی محمود
 مسلمانان زعمای از یکی و الهور زمیندار مدیر خان علی ظفر موالنا
 شده چاپ هند در اوقات همان در که است بیستم قرن اول نیمۀ در هند
" .امریکایی مؤلف و مؤرخ تن یک دارپر، ولییم اثر از ایست ترجمه و
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 به هر اشتباه زود تر ملتفت میدانست که مترجم اردوی کتاب ) شیخ نعمانی( است و همان موقع اوبهتر اما خود محی الدین افغان 

نعمانی و موالنا ظفر علی خان که هر دو هم عصر شان هم بود شناخت داشت و به شیخ محمود طرزی هم از  همچنان می شد.
، و اگر اشتباهی می بود در شماره نوشت زیبا و پر محتوا را در باره  که چنان مقدمۀ مئن بودنعمانی مط ه جناب شیخترجم

    .بعدی اخبارش می نوشت که ترجمه از موالنا مذکور می باشد
 افظهمح حلقه ریاست افغان الدین محی دوم، مشروطیت جنبش در " که مینویسد داوی عبدالهادی یاد زنده از نقله ب هاشمی استاد
 شاخه که شد دار عهده آنرا ریاست قاسم سید صاحب میر شان وفات از  بعد که داشت بعهده  را«  ایمانیه اخوت»  بنام کاران
 آن ارتقا در قدری قابل خدمات بوده لمیندارالمع مدیر همچنین امانیه دوره در . بودند"  ها خالفتی و ها اسالمیست پان" های

 در و نمود وفات  م  1291 اگست 9 ـ ش 1011 سال اسد 11در افغان الدین محی غالم مولوی شادروان. داد انجام موسسه

 : که در سنگ مزار شان نوشتند .شد مدفون صالحین شهدای
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ 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

 

  په انخ ایوب سردار د معیت په پس. کړ حاصل تعلیم دینی یی هلته او سو متولد کی قندهار په افغان الدین محی غالم مولوی "
 امیر د راغی، ته کابل بیرته چی. واخست تعلیم جدید څخه مکتبو انگریزی له کی حالت په فرار د یی کی الهور و راولپندی

 روشان  په غازی خان هللا امان امیر د معارف، د کالو 11 د خدمت پسله سو ممتحن و  ابتدائی مکاتب د عهد په خان هللا حبیب

 د مجلس په  یی پخوا کاله دولس د چی ملت د ترقی او اصالح د ارادی او خیاالت هغه او سو دارالمعلمین د مدیر  کی دوران
 د راضی او مطمئن کیف دا  په. ورسیدی ته ثمر پخپله الندی سیوری تر الهی په ظل د وی، کړی معاقده کی اسالم نثاران جان

 .کړ داخل کی جنت په څښتن ټولو د هغه او سو راجع ته پرودگار اجل په داخل، کی خدمت په عبادهلل
 وی تیر جهان او ځان تر پسی یار په چی

 مـشـقــت هـسـی دا  شـی  کـوالی  څـوک
 کی ژوند  په ځوانی او تجرد او صالح د کالو شپیتو د. خیژی زړه له وفا او دوستی وطن د هغه د یاد په( افغان ځوان) د دعا

 .غواړی آمرزش یی ټول چی مشربو، هر د صالح او اهل مردانو، ځوان د ملگری
 یـارانست  وصـال یوم کـه مـرگ روز بـه

  0" آنست یار، گرفت دم آن من دست  کسیکه
 التیمقا سلسله کابل، بشری علوم و ادبیات فاکولتۀ  شان وفات از بعد سال شصت( م 92 ـ 1091 ش  12 و 1611) سالهای در 

  .میباشد قدر قابل که نمودند  طبع را "آثار او افکار افغان الدین محی م غال د"  رسالۀ و"  یاد افغان د"  بنام

    ******************************************** 

 * History of confiect between religion end science )) "پر دری  ولیام جان توسط م 1911 درسال کتاب این 

  انگلیسی نزبا از افندی مدحت احمد ترکی مشهور فیلسوف بواسطۀ بعد سال سه. بود گردیده تالیف امریکائی معروف پروفیسور
." بود  دهش  ترجمه  هـندی معروف فیلسوف  نعمانی، شبلی توسط نیز اردو بزبان کتاب این عالوتا  . گردید ترجمه ترکی بزبان
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 :ذخمآ
 ش 1031  اول شماره ومس سال مرزی برون  آریانای مجلهء خان هللا حبیب رمیا داریمزما دوره در نویسی کتاب( مقاله)  نرهی رسول پوهاند  ـ 1

 .م 9111

 ــ  حبیبی عبدالحی پوهاند شادروان اثر افغانستان در مشروطیت جنبشــ  مایار هللا احسانـ  9

 ـ همانجا 0

 ـ پوهاند رهین 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمود طرزی در دفتر سراج االخبار
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