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خــاطــرات
لومړی برخه
هره ټولنه رجال او شخصیتونه لری چې د ځینو شخصیتونو د مثبت کردار ،د قدر وړالسته راوړنو او د سالمی
رهنمائي او سر پرستۍ په سیوری کې اجتماع او ولسونه د راحت او اطمینان ژوند تیروی او کله کله یوه ټولنه داسې
مصلحین او مبتکرین وزیږوی چې د جامعی د نظم په جوړولو کی دومره مؤثر خیر خواهانه رول ولوبوی چه نفع
یې ټولو انسانانو ته ورسیږی او د انسانیت د ویاړ موجب شد.
برعکس بیا په ځینو ټولنو کې داسې نا اهله ُحکام او اشخاص را پیدا شی چې د هغوی کړنې او خط السیر د ټولنې د
تباهۍ او شرم و عار سبب شي او بعضی اوقات یې شر او ضرر ټولی نړۍ ته سرایت وکړي.
د اقوامو او ولسونو د عروج او نزول تسلسل جریان لري .بشری تاریخ په دوو قسمو منقسم دی ،عام انساني تاریخ
کې د ټولې دنیا د انسانانو حاالت بیانیږي او خاص تاریخ کې د یو قوم مذهب ،اډیولوژۍ او یا د یو لوی سلطنت او
امپراطورۍ واقعات درج وي.
زه پدې لیکنه کې په ځانګړې توګه د خپل وطن د نیمې پیړۍ د مثبت او منفي نقش لوبوونکو او د هغوی د افتخار او
عار ،روش او کردار او عمومي حاالتو ته څه اشارې لرم.
ددې ُکرې هر قوم او نسل زمونږ د وطن افغانستان د اوږد انقالب ،طوفانی او طغیانی بحران او جریان ،روانو غمیزو
او ناتارونو نه ډېر یا لږ ضرور خبر دی مخصوصا ددغه وطن هر تن که پخپله مېنه او سیمه کې اوسي او که د
جهان په لراو بر سر کې استوګن دي ،خو د هېواد د لګېدلی اور لمبې او تاو به ورته په څه شکل او طریقه رسیدلی
او محسوس شوی وي.
دغه مملکت او ملت د دنیا د پراخ بر اعظم او د یو لوی پیکر زړه بلل کیږي چه زه او د زمکې په مخ په میلیونونو
افغانان په کې زیږیدلي یو ،مونږ د ډیرو حوادثو او حیرت انګیزو صحنو لیدونکی او اوریدونکی یو ،پدی هکله ما د
خپل محبوب هیواد زخمی افغانستان او د آسیا د مجروح زړه څو مختصری قلمي عکاسۍ کړې دي یعنې د خپلې
مشاهدې او تحلیل له مخې مې د (نن او پرون) د نیمې صدۍ څو انځورونه د مثنوي په چوکاټ کې مرحله وار ترسیم
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کړي دي .دغه د نن ،پرون د خاطراتو انځورونه د شاهی رژیم د دیموکراسۍ له لسیزی نه تر دی دمه پوری اخستل
شوی دی.
البته د دغه نیم قرن د واقعاتو هو به هو تمثیلول او د قلم په قید کې یې د تأثر اظهارول ما لپاره اسان نه و ،ضرور به
په دغه لیکنه کې سکتګی او کم و کاست موجود وی ،نو د ښاغلي ناګار صیب الندینی بیت یې ښه مصداق دی.

زما د نظـم لطف نشته ،ترنـم نه لری
ما پخپل تال کی فریادونه ،چغی ،شور راوړی

((د نن ،پرون خاطرات))
(لومړی پړاو)

ښایسته لـه هـر کشمـیـر زمــونږ وطن و

مونږ ته ګران ،محبوب او خوږ له هر ُختن و

ښه شنه بوټي ،دنګې ونې ،ښه هـــوا وه

هسک موغرونه ،ډک سیندونه ،ښه بېدیا وه

د وطن طبعي جورښت کې خلک خوښ وو

خپل سرشار ،آزاد خوځښت کې خلک خوښ وو

په ساده شان چاپېلاير کې مو ژوندون و

خــو مــاحــول د آرام او د سـکــــون و

ښـه ولس و ،غـم ،ښادي مـو وه شریکه

د قـومـونـو منځ کــې وه خــوږه اړیـکه
د مشـرانـو پـه کـارونــو کــې برکـت و

د سپین ږیرو مو په هرځای کې عزت و
ډېــر ځـوانـان مــو بـا عفته ،حیادار وو

ډیــر ځلمي مــو بـا ادبـه ،جوهردار وو

مېلمه پال بانــدې مشهور دغه کشور و

د مهمان په مخ به خالص د حجرې ور و

ســولــه ،امــن و ،محـیـط د اعـتـمـاد و

سـیـالنیانــو تـه زړه پـورې دا هـېواد و

پرمختګ مـو چټک نه و ،پـه کـرار و

خو ټول ملک کې کم نظیره استقـرار و

افغانی دیموکـراسی پـه ملک خـوره وه

د تــمــریــن یـې لـس کلـنـه سابـقــه وه

یو بهیر د ژونـد او زیست په حرکت و

منځکــوره او معـتـدل شان حکـومت و

د دی دور ښــه الیق صدراعظمان وو

چــې یـو دوه پکښی ممتاز مبتکران وو

نـامـور اشخاص لــرل مو په ملت کې

ښه درانه رجال موجود وو په دولت کې
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په کردار د ځینو اوس هم غونډی کیږی

شخصیّت یــې مجلسونــو کـې یادیـږی

هــم پـاچـا مـو نــرم خـویــه او حلیم و

له نــرمــۍ سـره نباض او هـم حکیم و

تــوازن ،انــډول ساتنه کــې ماهر و

سیاسیونـو تـه یـې دغـه فـن ظاهر و

** * **
داسی نه چه کمزورۍ نه وې نظام کې

یـا نـاسـمـې عنعنې نـه وې په قـام کې

عمال هم
وو دولت کې لوی واړه داسې ُ

نا مطلوب یې طرز ،روش و او افعال هم

په شاهی کهول کی هم کمی موجود و

پــدی وجـه پـه رژیـم کـې څـه رکود و

اساسی قانــون دی دور کې تعدیل شو

مطلقه نظام ،مشروطه بانـدی تبدیل شو

د قـانـون یـوه مـاده کـې باریکـۍ وی ()1
پکښې نغښتی (لوی سردار) ته نهیلۍ وی
( )1څلرویشتمه ماده

لــوی سـردار شـو مـرور یـوه لسیزه
دل ،دماغ کې یې را جوړه کړه سریزه
د (بـدلـون) لپاره کار یـې پټ آغـاز کړ
څـو چپیانو سره ګــډ یې د زړه راز کړ
هیڅ میهن کې هـرڅه سم برابر نه وي
په هـر دم کې سل په سـلـه اثـر نه وي
خـو په ُکل کی ښه دولت او سلطنت و
چه زیات حد کی ترې راضي افغان ملت و
د لومړی برخی پای
نور بیا
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