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 ۲۵/۰۳/۲۰۱۶          محمد ایاز نوري
 

 پالر ژورنالیزمد افغانستان د ، محمود طرزي
 

عالمه محمود طرزي زموږ د هیواد د نوي ژورنالېزم بنسټ اېښودونکۍ د پیاوړي قلم او ښکلي مخ او ځوانی 
 ،خاوند، د هیواد په خپلواکي مین، د افغانستان د استقالل د محصل اعلیحضرت غازي امان هللا خان ُخسر، شاعر

  .ولیکوال او د عالمه سید جمال الدین د الرې او مرام دوام ورکوونکی 
 

 ېلمریز کال د وږي د میاشت ۱۲۴۳د ( ۱)طرزي محمود خان 
د  ،نېټه د سلطان محمود غزنوي زیارت ته نژدې ۍپه لومړ

په  ۍته سترګې وغړولې او کورن ۍغزني په والیت کې دې نړ
دې ماشوم باندې محمود نوم کېښود. پالر یې غالم محمد خان 
طرزي د انګرېزي ښکېالک پر ضد یو ملي مجاهد او نیکه یې 

کوم وخت، چې عبدالرحمن  رحمدل خان د بارکزیو د قام مشر و.
دې ږا شو، د محمود خان پالر د هغه سره نبادشخان د افغانستان 

والی وشو او شپاړس کلن محمود هغه دم په افغان پوځ کې دلګی 
مشر و.هغه وخت په هیواد کې د انګرېز پر ضد ملي پاڅونونه 

غازي محمد ایوب خان په کندهار او  ،خورا چټک شوي ول
لښکر و، چې د انګریز سره هېڅ ډول هرات کې غښتلی سر 

جوړ جاړي ته حاضر نه و. کوم وخت امیرعبدالرحمن خان په محمد ایوب خان یرغل وروړ، غالم محمد خان 
طرزي د امیر سره مخالفت وکړ او نه یې غوښتل، چې محمد ایوب خان غوندې غیرتي افغان ضایع شي. امیر په 

ي او ټوله شتمني یې ورنه مصارده کړله او ورپسې یې د انګریزانو ز کې غالم محمد خان بند ۱۸۸۱ل/ ۱۲۵۹کال 
 سره له هیواده برتانوي هندوستان ته پسې وشاړه.  ۍپه مشوره د خپلې کورن

تر دې دمه زلمي محمود له خپل لومړني استاذ آخند زاده مال محمد اکرم څخه د صرف او نحوې د پشتو او دري او 
طرزي اردو ژبه زده  (ل۱۲۶۰کال )حول  وه. په هندوستان کې د جال وطنی په ما عربي ادبیاتو زده کړه پیل کړې

، چې د ننګرهار د میرمنل کې لومړی بغداد او بیا دمشق ته والړ. په همدې کال د هغه ۱۲۶۳کړله. بیا په کال 
رو سره د آشنا خوګیاڼیو د قام څخه وه، هم په حق ورسیده. ورپسی یې پالر ځوان محمود د آزادي غوښتونکو افکا

کېدو په هدف د ترکیې هیواد استانبول ته افغاني سید جمال الدین ته ورولېږه.اوه میاشتې هغه د عالمه سید سره تېرې 
 کړلې او ویل یې: "دا موده ماته د زده کړې او تجربې په انډول د اویاوو کلنو سفر کولو سره برابره وه".

او عربي ژبه  یکړله، چې ترکانو به باور نه کاوه، چې محمود افغان د طرزي ترکي ژبه په بغداد کې دومره ښه زده
سره د بیت هللا شریف د فریضې لپاره  ۍکورنیې په مهارت سره په دمشق کې زده کړې وه. طرزي یو ځل د خپلې 

ل کې کونډ محمود په دمشق کې له یوې سوریایي پېغلې سره واده وکړ، چې ۱۲۷۰والړ او حج یې وکړ. په کال 
کې په حق ورسید  ي چاپیلایرل کې د طرزي پالر په پرد۱۲۷۸ثمره د دغه پیوستون شل زامن او لوڼې وې. په کال 

دمشق او پنځه دېرش کلن محمود د کورمشرتوب په غاړه واخیست، چې په عین وخت کې د عثماني دولت له خواء د 
ل کال وفات ۱۲۸۰د ښار د ښاروال په توګه هم دنده ورته ورکړل شوله. کوم وخت، چې امیر عبد الرحمن خان په 

شو، محمود طرزي د ډاډ ګېرنې په پلمه هیواد ته د امیر حبیب هللا خان حضور ته ورغی او هم یې د بادشاهي 
 مبارکي ورته وویله. 

ه د افغانستان سره د سیاسي اړیکو د جوړښت په هدف راضي و.همدا عثماني دولت هم د طرزي د دغه خوزښت سر
راز هغه نوي افغان امیر ته په هیواد کې د یو شمېر بنسټیزو چارو وړاندیز وکړ، امیر هغه ومنل او طرزي یې سره 

ېرته ل پس له درویشت کاله جال وطنۍ ب۱۲۸۲د ټولې کورنی د غړو افغانستان ته بیرته راوغوښت. محمود په کال 
په سیمه کې میشته شو.محمود خان د امیر حبیب هللا خان د باور « ده افغانانو»خپل وطن ته راستون شو او د کابل د 

وړ مشاور په توګه په دنده پیل وکړ او خپلې دوه پیغلې لوڼه خیریه او ثریا یې د امیر دوو زامنوعنایت هللا خان او 
 امان هللا خان ته په نکاح کړلې.
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خان طرزي د ارزښتناکو چارو څخه یو هم د پالزمینې کابل څخه د افغانستان لویو ښارونو ته د سړکونو د محمود 
غزول، د جبل السراج د برښنا د بند جوړول او د کابل ښار په برښنا روښانه کول، د پغمان د درې څخه د کابل ښار 

 ــ چې هغه دم یوه دولتي جریده وه ــ ې پیلولته د څښاک د پاکو اوبو د نل لیکو غزول او د سراج االخبارد خپرون
 ګڼل کیږي. 

ښودونکې هنداره ده، چې په کور  ۍطرزي د اخبار او مجلې په هکله عقیده لرله، چې اخبار او خپرونه داسی یو نړ
مه کې ناست انسان د نړی له احوال نه خبروي. اخبار داسی یوه بربنډه تېره توره ده، چې د وطن د بد غوښتونکو ناس

ژبه ورپرې کوي. خپرونه داسی یوه ښوونکې ده، چې بی له جبر او زور څخه انسان د علم زده کړې ته ورکشوي. 
، چې هر څوک د خپل شوق پر بنا له هغه څخه ګالن ټولوالی شي. عالمه طرزي هیڅ بل ياخبار داسی یو ګلستان د

د تنقیدي او د نیوکو د خپرونو پلوی و او د ده  ید مسلک د اخبار لیکلو او خبریالۍ د دندې په پرتله مهم نه بولي.
 اکثره لیکنې د هغه وخت د روس او انګرېز د غاصبو سیاستونو سره په ټکر کې وې. د هیواد په باب وایي: 

"زما وطن به نور څه وي، چې پر ما باندې حق د زېږېدو، حق د وراثت، حق د روزنې، حق د خوړلو او څښلو، 
ق د نیکونو د روزنې، حق د واده، حق د اوالد د پالنې، حق د تابعیت او نور حقونه لري.وطن حق د مور د مینې، ح

زما اوالد، وطن زما شرف او ناموس او هیواد زما ویاړ... نشي او خدای مه کړه، چې زما د دښمن په قبضه کې 
 ...!!"کیوزي

په محمود خان پسې ډېر ګړندي شول،  کوم وخت، چې د استعمار د دواړو خواوو یعنی روس او انګرېز تبلیغات
ل دغه عظیم انسان له خپلو سیاسي او فرهنګي دندو څخه ګوښه کړ او بیا کله، چې ۱۲۹۷امیر حبیب هللا خان په کال 

شو، طرزي یې د افغانستان په سیمه کې د یواځني  هابادشل کال د افغانستان ۱۲۹۸غازي امیر امان هللا خان په 
ل کې د وزیر مختار او افغان سفیر په توګه د فرانس هیواد ۱۳۰۳خپلواک دولت د بهرنیو چارو وزیر وټاکه. په کال 

ل کال د خوست د بغاوت پر وخت بیرته افغانستان ته راوغوښتل شو او د بهرنیو ۱۳۰۳کې دنده ورکړل شوه. په 
ل ۱۳۱۲دنده بیا ورته وسپارل شوه. د اماني دولت په نسکورېدو د ترکیې هیواد ته مهاجر شو او د چارو وزارت 

کلنی په عمر یې ځان حق ته  ۶۸مه نیټه د لړمون د سرطان د مرض له کبله د ی)قوس( د میاشتې په دو ۍکال د لیند
 (۱ورو ته وسپارل شو. )ه کې خاهدیروسپاره او د استانبول ښار د ابو ایوب انصاري علیه رحمه په 

 

ز کال د می په  ۲۰۱۵تیر کال یعنی د لیکوال( دې کرښو  )دزه 
سفر والړم او درې  میاشت کې د ترکیې هیواد د استانبول ښار ته په 

ورځې د غازي اعلیحضرت مرحوم امان هللا خان د کشری لور بي بي 
بي ناجیې په درانه حضور کې حاضر وم. بیا زما په خواهش د درنې 

بي سره یو ځای د هغې مورني نیکه محمود خان طرزي قبر ته د دعا 
 هدیریت لپاره د استانبول د ښار شمال د ابو ایوب انصاري ښاو درن

. د هغه لوی افغان مبارز قبر په واښو پوشلی او په خوار ووته ورغل
او زار حالت کې هلته ما ولید. هلته په فکر کې ډوب شوم او ماته 

 تو کې، چې وایي:ښهغه په پ رایاد شو،
 همدا،هلته یې بالکل صدق کاوه. «نهپردی وطن د مېړو قدر کموی... »

کې منلو افغان  ۍیاتو په کړکنظرنالین پورتال د آجرمن  اوس د افغان
شخصیتونو اکادیمسن اعظم سیستاني، محمد داود مومند او زمری کاسي، افغان دولت ته یادونه کړې، چې د محمود 

ي میت ګران افغانستان ته انتقال او د عالمه افغاني سید جمال الدین د زیارت تر څنګ دې ورته آرام ځای خان طرز
 جوړ شي. 

 کې ورته ډېر ګران افغانستان پسې کړېده او دا نظم به یې وایه: ۍنطمحمود طرزي په ترکیه کې په جال و
 

 در غربت اګر مرګ بګیرد بدن من
 کفن منآیا کی کند قبر و کی دوزد 

 
 تابوت مرا بر سر کوهې بګذارید
 تا باد برد خاک مرا در وطن من
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 درنو افغانان!
 

د افغان ملي مبارز او ملي ګران شخصیت محمود خان طرزي د کارنامو لپاره داسی لنډې لیکنې کفایت نه کوي، 
 زما قاصر دغه لیکنه په ډېرو ومنی.

 
 پای

 
 :اخځنلیک

 مخونه ۵۷-۵۲ډاکټر محمد حلیم تنویر، تاریخ و روز نامه نګاری افغانستان کتاب، ( ۱)
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