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 ۰۲/۰۷/۲۰۲۱                محمد معصوم هوتک 

                   
 

 د محمود طرزي د خاطراتو پښتو ژباړي 
 

 ته یوه کتنه 
 

 
 

څه موده ترمخه ښاغلي سیستاني صاحب د عبدالرحیم اخندزاده د شهادت په باب د یوې پوښتني په ترڅ کي ددغي  
هکله د خپلو معلوماتو لنډه یادونه کړې وه او غوښتي ئې وه چي که له چا سره ددغو معلوماتو سند  پېښي د جریان په 

موجود وي، ورسره شریک دي ئې کړي. په دغه غوښتنه کي ئې زما نوم هم یاد کړی وو چي جواب مي ئې په دوه  
ه ومي لیکل چي دا معلومات د ټپاله په یو دوو ورځو کي د افغان جرمن د نظرسنجۍ په کړکۍ کي خپور کړ او ورت

 .عالمه محمود طرزي په خاطراتو کي راغلي دي
 

دې غوښتني زه وهڅولم چي عالمه طرزي ددغو خاطراتو په باب هم څو خبري چي ما ئې یاداښتونه له پخوا څخه  
 .اخیستي ول، له ښاغلو لوستونکو سره شریک کاندم. ښایي د یو چا به په درد وخوري
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ــ   ۱۸۶۸عاصرتاریخ لوستونکو ته معلومه ده چي د اماني نهضت متفکر مغز عالمه محمود طرزي )د افغانستان د م
ع( چي د کندهاري سردار رحمدل خان لمسی او د سردار غالم محمد خان طرزي دانشمند زوی وو، ددغه  ۱۹۳۳

 پالر  او  ته مجبور سووطنپال او مترقي نهضت تر ځبلو وروسته له خپلي کورنۍ سره دوهم وار له هیواده مهاجرت  
 .بیا د خپل پلرني ټاټوبي مخ و نه لید د ژوند تر پایه ېی
 

عالمه طرزي د ژوند په وروستي کال د کورنۍ او نورو دوستانو په غوښتنه د خپل ژوند د یوې برخي خاطرات په 
د ورور محمد    ناروغ بدن په پنسل قلم له حافظې څخه کښلي دي چي دده تر وفات څه دپاسه شپېته کاله وروسته دده

ایډیټ کړي دي. دغه انگرېزي ئې ارواښاد   زمان خان طرزي لمسي وحیدهللا طرزي په انگرېزي ژبه ژباړلي او 
پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ ته د ډاکټر ابراهیم مجید سراج پر الس رسېدلې او پښتو ته ئې ژباړلې ده. پښتو ژباړه 

ع کال په ښه قطع او صحافت چاپ کړې ده. د پښتو ۲۰۰۷لني په  ئې په جرمني کي د افغانستان د کلتوري ودي ټو
طرزي محمود، خاطرې:  )  .ژباړي ټول مخونه ئې د پوهاندکاکړ له یاداښتو سره یوځای یو سل و نهو مخو ته رسېږي

ـ  محمد حسن کاکړ، خپرندوي: د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه  ، پښتو ژباړن: پوهاند ډاکتر  د یوې دورې لنډ تاریخ
 کال(  ۲۰۰۷ــ   ۱۳۸۶جرمني، 

 

دا په حجم وړوکي خو د تاریخي ارزښت له مخي غټه رساله د نوو معلوماتو یوه ذخیره ده چي زموږ د وطن په  
د امیر دوست محمد خان   مروجو تاریخو کي تر دغه وخته پوري چا لیکلي نه ول. په دې کي د محمدزو لنډ تاریخ،

له خوا د هرات کالبندي او دده مړینه،د امیر شیرعلیخان دوهمه دوره پاچهي، په دغه دوره کي د محمود طرزي د 
روسي استازي   وړوکوالي او ځوانۍ په باب څو خبري، د کالت د کجباز د جنگ بیان، د ولیعهدۍ جشن، کابل ته د 

انگرېزانو سر له  راتگ،  ستالیتوف  دافغانانود  جنرال  واکمني،  ۱۸۷۸ه  یعقوب  محمد  امیر  نومبر جنگ،د  د  کال  ع 
دانگرېزانو له خوا د کابل نیول او د کابل د خلکو جنگ او پیاوړی مقاومت،د میوند جنگ، له کابل څخه ددوی د  

کال،کندهار ته د کورنۍ وتل، له جنرال رابرتس سره دده د پالر لیدنه کتنه،د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ لومړی 
امیر لښکر ایستل او په دغه وخت کي د محمود طرزي او دده د پالر بندي کېدل او وروسته له وطنه فرارول او په  

 .پای کي د افغانستان سرحد ته رسیدل بیان سوي دي
 

  ددغو خاطراتو له مخي د محمود طرزي پالر سردار غالم محمد خان طرزي د امیر دوست محمد خان له خوا د 
کندهاري سردارانو له واک څخه د کندهار د ایستلو تر وخته په کندهار کي اوسېده. امیر چي د کندهار واکمني له کابل 

ع(، سردار غالم محمد خان له امیر سره کابل ته والړ او د امیر د ژوند تر پایه ئې " په درنښت ۱۸۵۶سره وتړله )
وخت کي به ښایي محمود طرزي د غزني په ښار کي زېږېدلی    او شتمنۍ" کي ژوند کاوه. کابل ته د همدغه تگ په

وي. که زما دغه استنباط سم وي نو د محمود طرزي د زېږېدلو د کال په بېالبېلو روایتو کي یو بل کال هم ور  
 .زیاتېږي

 

سردار غالم محمد خان له امیر سره د هرات په کالبندي کي ملگری وو. کله چي د امیر تر وفات وروسته ئې زوی 
شیرعلیخان د پاچهۍ مقام ته ورسېد، سردار غالم محمد خان ئې بندي کړ. ددغه بندیتوب خبره به ښایي ځینو منابعو  

وخت کي محمود طرزي پنځه کلن دئ او د پالر د   راوړې وي خو ما بل ځای نه وه لوستې. د پالر د بندیگرت په
بندیگرۍ او د سرکاري سپایانو له خوا ددوی د کور چور او تاالن ئې پخپلو سترگو لیدلی وو. څرنگه چي محمود  

ع کي بایدبندي سوی وو. خو ۱۸۷۳ع کي زېږېدلی دئ نو له دې څخه ویالی سو چي پالر ئې په  ۱۸۶۸طرزي په  
ونو سره سر نه خوري . محمودلیکلي دي چي امیر په دغه وخت کي د امبالې کنفرانس ته والړ  دا کلونه له تاریخي مت

امبالې په   او له کنفرانس څخه چي بیرته کابل ته راغی، سردار غالم محمد خان ئې آزاد کړ. امیر شیرعلیخان د 
ع کال سر نه  ۱۸۷۳. دا کال او ع کال برخه واخیستله او په همدغه کال بیرته هیواد ته راغی ۱۸۶۹کنفرانس کي په 

 .سره خوري
 

کي چي امیر    ۱۸۶۶محمود د پالر د بندیتوب وجه ډېره واضحه نه ده بیان کړې خو دومره ئې کښلي دي چي" ... په  
شیرعلي په هرات کي وو او سردار محمد افضل او زوی ئې عبدالرحمن کابل نیولی وو، طبیعي وه چي زما پالر د  

کي( چي شیرعلي کابل بیرته ونیوه، ځینو  ۱۸۶۸ته ځواب ورکړی وو. څو کاله وروسته )په   هغوی د دوستۍ لیکونو
 مخ( ۷خبرلوڅو دغه لیکونه هغه ته ورکړل او نتیجه ئې هغه شوه چي دمخه بیان شوې ده." ) 

 

بیان کړی    د امیر شیرعلیخان او سردار محمد امین خان تر منځ د کالت د کجباز د جنگ بیان ئې د خپل پالر له خولې 
له امله بللې ده   دئ او د امیر د زوی محمد علی او د امیر د ورور سردار محمد امین وژنه ئې د توپونو د بېځایه ډزو

 .مخ(. نور تاریخونه دغه پېښه بل راز بیانوي چي تفصیل ئې زما د همدې لیکني موضوع نه ده۹) 
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مخ(. دا چي امیر ۱۸برکلوز او نقرس ناروغي بللې ده )  په مزار شریف کي د امیر شیرعلیخان د مړیني علت ئې د تو
 .په توبرکلوز )ِسل( ناروغي مبتال وو، نوې خبره ده چي ما بل ځای لوستې نه ده

 

د امیر شیرعلیخان په باب ئې لیکلي دي چي" اورېدلي مي دي امیر یو مدبر واکمن او د پرمختگ او تمدن په لور 
 مخ( ۱۹سو کلونو کي ئې مهم کارونه تر سره کړل".)متمایل وو. د خپلي واکمنۍ په یوول

 

 ".... خو پر څنگ دا هم وایي چي"... بد مزاجه هم وو. سپکي سپوري ئې ویلي او ملنډي ئې وهلې
 

د امیر د واکمنۍ د سقوط په عواملو کي ئې کښلي دي چي" دا خو څرگنده وه ،چي د امیر د سقوط دلیل د انگرېزي  
سیاست وو..." خو پر څنگ ئې دا هم کښلي دي چي "د هغه دپوځ پیاوړي کولو پروگرام   امپر یالیزم د وړاندي تگ

 مخ( ۲۰یوازي د نندارې له پاره وو." )
 

د امیر محمد یعقوب خان په باب ئې کښلي دي :" ... هغه چا چي شپږ کاله په زندان کي په یوازي ځان په یوې کوټې 
کافي اندازه به ورته عقل پاته وي چي په دغسي بحراني حال کي د  کي تېر کړي وي او عذابونه ئې لیدلي وي، په  

مخ( کي ورته لیکلي دي چي  ۹۷مخ(. پښتو ژباړونکي په )۲۱ترټل شوي هیواد له پاره د حل معقوله الر ولټوي." )
 .امیر یعقوبخان څلور کاله بند تېر کړ، نه شپږ کاله

 

د گندمك تړون ئې " یو د کرکي وړ او شرمناک تړون " بللی دئ او زیاته کړې ئې ده چي دا تړون انگرېزانو پر  
 .مخ(۲۶امیر محمد یعقوب خان باندي دده د خسر سردار یحیی خان په تشویق تحمیل کړ) 

 

غه قیام له پاره لومړۍ چیغه د د انگرېزانو پر ضد د افغانانو د پاڅون د پیل په باب ئې نوې خبره دا لیکلې ده چي دد
امیر یعقوبخان تره سردار نیک محمد وکړه او زیاته کړې ئې ده چي سردار نیک محمد"پر یوه جگ آس سپور وواو 
څلور سواره ئې تر شا روان وو د شاه شهید په وره ننووت او نارې ئې کړې " او خلگو!... جگ شئ، کوښښ وکړئ، 

مخ(. سردار نیک محمد د امیر دوست ۲۷د او دین له دښمن سره جهاد وکړئ." )خپل ننگ پر ځای کړئ، د خپل هیوا
 .محمد خان په زامنو کي له نظره وتلی کس وو. وایي چي مور ئې مینځه )سوریته( وه

 

پر کندهار باندي د امیر عبدالرحمن خان د لښکرکشۍ په وخت د محمود طرزي او د هغه د پالر ملگرتیا ما په نورو  
وستلې نه وه او راته نوې خبره ښکاره سوه. امیر عبدالرحمن خان په دغه جگړه کي پر سردار محمد  لیکنو کي ل

ایوبخان باندي تر بري وروسته خپلو لښکریانو ته امر کړی وو چي د کندهار شاوخوا دي تر شپږکیلومترۍ پوري  
اذیته څخه و۷۰چور سي ) له نور  د محمود طرزي پالر غوښتل چي کندهاریان  او دغه راز ئې د  مخ(.  ژغوري 

 " لښکریانو له لوټمار څخه د خپل جایداد د ژغورلو په نیامت
 

میانجوی" ته تللی وو. پر امیر باندي دده دغه چلند بد لگېدلی وو، خو په ښکاره ئې څه ورته ویلي نه وه او خبره ئې  
طرزي پالر او پخپله محمود له همدغه  په زړه کي ورته ساتلې وه. د حاالتو تر کابو کولو وروسته ئې د محمود  

 .میانجوی څخه الس تړلي بوتلل او تر څه موده بند وروسته ئې برتانوي هند ته فرار کړل
 

په کندهار کي د " میانجوی" په نامه دوه کلي سته چي یو ئې د احمد شاهي کندهار لویدیځ ته د " مرغان" او " ده  
ب ته د ترنک رود په کیڼه څنډه " مرت کال" ته مخامخ موقعیت لري.  کوچي" تر منځ پروت دئ . بل ئې د ښار جنو

د سردار غالم محمد خان طرزي جایداد په لومړي میانجوی کي وو. دغه میانجوی او شاوخوا ورڅرمه کلي ئې په  
 .پخوا کي د " قریه جات" په نامه یادېدل

 

نیولو وروسته د خرقې مبارک او مال  امیر عبدالرحمن خان چي د کندهار تر  اخندزاده  ي مخ ته مولوي عبدالرحیم 
عبداالحد پوپلزی پخپل الس شهیدان کړل، ددغي پېښي د بیان په ترڅ کي له محمود طرزي څخه تېروتنه پېښه ده او 

مخ( کي مولوي ۱۰۹مخ(. خو پښتو ژباړونکي بیا په )۸۹د مال عبداالحد پر ځای ئې " مولوي واسع" کښلی دئ )  
د تاریخپوه عبدالحي حبیبي پالر " بللی دئ چي دا هم تېروتنه ده. عبدالرحیم کاکړ د حبیبي نیکه   عبدالرحیم )کاکړ( " 

 .وو
 

د خاطراتو پښتو ژباړه روانه ده خو طباعتي غلطۍ او ځیني له ځانه جوړو سوو لغاتو ته ئې د کره کتونکي گوته نیول  
 .کېدالی سي

 

منل سوي کلمات په بېخونده توگه ژباړلی دي. مثالً جاسوس ئې   پښتو ژباړونکي ځیني مروج او په عامه محاوره کي
( خبرلوڅ"   "۷  ( لیک"  پاچا   " ئې  شهنامه  )  ۸مخ(،  پاچا زوی"  ئې"  ځایونه(،    ۱۰مخ(، شهزاده  ډېر  نور  او  مخ 
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مخونه( ، د شهزادگۍ وخت ئې " د پاچازویتوب وخت"    ۲۵،  ۱۱اعلیحضرت یا حضرت عالی ئې " لوړ حضرت" )  
 .مخ( او نور۳۲نماز ) مصله( ئې " لمونځ ځی )  مخ(، جای۲۹)
 

مخ(، زولنې په  ۷۹مخ(، بوی لگېدل ئې د "بوی لږېدل" په شکل )۷۶دغه راز ئې " موږی" د " میوگی" په شکل )
 . مخ(، کښلي دي۸۳ځان پسې څکول یا څخول د " زولنې په ځان پسې څښول" ) 

 

افغانستان د تاریخ لیکني له پاره گټور کار دئ چي لیکونکی او ددې خاطراتو خپرېدل او پښتو ته ئې ژباړل دواړه د 
 .ژباړونکی ئې دواړه د ستایني وړ دي. پاک خدای دي پر دوی دواړو ورحمېږي

 

 آشاوا ــ کاناډا 
 

 ع۲۰۲۱مه د جوالی   ۲
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