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 تراــاطــخ
 برخه لومړی

 

د سالمی  وړالسته راوړنو اوشخصیتونو د مثبت کردار، د قدر  چې د ځینو لریرجال او شخصیتونه  ټولنههره 

 اسېټولنه  داو کله کله یوه  ژوند تیرویاجتماع او ولسونه د راحت او اطمینان  رهنمائي او سر پرستۍ په سیوری کې

چه نفع  ولوبویدومره مؤثر خیر خواهانه رول  جوړولو کینظم په  زیږوی چې د جامعی دمصلحین او مبتکرین و

   د.انسانانو ته ورسیږی او د انسانیت د ویاړ موجب ش ټولو یې

کړنې او خط السیر د ټولنې د  یهغود  پیدا شی چېنا اهله ُحکام او اشخاص را  عکس بیا په ځینو ټولنو کې داسېبر

 کړي.ته سرایت و یې شر او ضرر ټولی نړۍاو شرم و عار سبب شي او بعضی اوقات  تباهۍ

دوو قسمو منقسم دی، عام انساني تاریخ  تاریخ په  . بشرید اقوامو او ولسونو د عروج او نزول تسلسل جریان لري

و لوی سلطنت ا قوم مذهب، اډیولوژۍ او یا د یو تاریخ کې د یواو خاص  بیانیږيدنیا د انسانانو حاالت  کې د ټولې

 .امپراطورۍ واقعات درج وي

تخار او د اف لوبوونکو او د هغوید مثبت او منفي نقش  زه پدې لیکنه کې په ځانګړې توګه د خپل وطن د نیمې پیړۍ

 .لرم حاالتو ته څه اشارېر او عمومي روش او کرداعار، 

بحران او جریان، روانو غمیزو  انقالب، طوفانی او طغیانی اوږدد وطن افغانستان د  زمونږسل هر قوم او ن ُکرې ددې

اوسي او  که د  کېاو سیمه  مېنهددغه وطن هر تن که پخپله  مخصوصا   ضرور خبر دی لږیا  ډېراو ناتارونو نه 

په څه شکل او طریقه رسیدلی ورته او تاو به  ، خو د هېواد د لګېدلی اور لمبېدي بر سر کې استوګنجهان په لراو 

 . وي او محسوس شوی

د زمکې په مخ په میلیونونو   اعظم او د یو لوی پیکر زړه بلل کیږي چه زه او دغه مملکت او ملت د دنیا د پراخ بر

د له ما هک ، پدییو صحنو لیدونکی او اوریدونکی انګیزوحوادثو او حیرت  مونږ د ډیرو افغانان په کې زیږیدلي یو،

خپلې  د  یعنېدي  عکاسۍ کړېقلمي  څو مختصری زړه جروحافغانستان او د آسیا د م زخمیخپل محبوب هیواد 

مرحله وار  ترسیم  کې چوکاټد مثنوي په  انځورونه څو صدۍ د نیمېن( نن او پرو) مې د مخېاو تحلیل له  مشاهدې
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 3از 2

تر دی دمه پوری  اخستل نه  دیموکراسۍ له لسیزید شاهی رژیم د  ، پرون د خاطراتو انځورونهدي. دغه د نن کړي

 .شوی دی

، ضرور به اسان نه و ما لپارهاظهارول  ثرثیلول او د قلم په قید کې یې د تأد واقعاتو هو به هو تمالبته د دغه نیم قرن 

 . ، نو د ښاغلي ناګار صیب الندینی بیت یې ښه مصداق دیکې سکتګی او کم و کاست موجود وی په دغه لیکنه

 

 
 

 لریم نه ـلطف نشته، ترن مـنظزما د 

 شور راوړی چغی، ،ما پخپل تال کی فریادونه

 

 ((خاطراتد نن، پرون ))

 (لومړی  پړاو)

 

 ومحبوب او خوږ له هر ُختن ان، ګرمونږ ته       وونږ وطن ــر زمـیـر کشمـه هـل یستهښا

 بېدیا وهښه  ه،سیندونډک  ه،هسک موغرون      وهوا ـــښه ه ې،ونګې دن ي،بوټښه شنه 

 خلک خوښ ووخپل سرشار، آزاد خوځښت کې       ووخوښ کې خلک  جورښتد وطن طبعي 

 و ونــــکـاو د سآرام ول د ــاحــو مــخ     وپه ساده شان چاپېلاير کې مو ژوندون 

 کهـاړی وږهــې وه خــو منځ کـونـومـد ق     شریکه و وهـم، ښادي مـغ و، ولس هـښ

 وت ـې برکــو کــارونـه کـو پـرانـد مش     وهرځای کې عزت  مو په ږیروسپین د 

 وو ، جوهردارهـادبا ـو بــر ځلمي مــډی     وو ، حیادارعفته اـو بــان مـوانـځ رــډې

 و ان په مخ به خالص د حجرې ورمهمد      ودې مشهور دغه کشور ــبانپال مېلمه 

 و ېوادـه ورې داـه زړه پـو تــالنیانـیـس     و ادـمـتـاع ط دـیـ، محو نــ، امهــولــس

 و رارـاستق خو ټول ملک کې کم نظیره     و رارـک هـپ و، چټک نه وـم پرمختګ

 وه هــقـه سابـنـس کلـې لـن یــریــمــد ت      وه ورهـه ملک خـراسی پـافغانی دیموک

 و ومتـدل شان حکـتـوره او معــمنځک     ود او زیست په حرکت ـیو بهیر د ژون

 وو و دوه پکښی ممتاز مبتکرانـې یــچ     وو ه الیق صدراعظمانــښدور د دی 

 کې په دولت وو موجود ښه درانه رجال     کېپه ملت  رل موــور اشخاص لـامـن



  
 

 

 3از 3

 ږیـیادی ېـو کــې مجلسونــشخصیّت ی     کیږی هم غونډی اوس په کردار د ځینو

 و م حکیمـره نباض او هـۍ ســرمــله ن     و ه او حلیمــویـرم خــو نـا مـاچـم پــه

 و ن ظاهرـه فـې دغـه یـو تـسیاسیون     و ې ماهرــډول ساتنه کــوازن، انــت

 

**  * ** 
 

 کېام ـه وې په قـې عنعنې نـمـاسـا نـی     کېکمزورۍ نه وې نظام  ه چهنداسی 

 هم روش و او افعال ،طرز مطلوب یېنا      هم ُعمال وو دولت کې لوی واړه داسې

 وه رکود ـې څـم کـه رژیـه پـدی وجــپ    وپه شاهی کهول کی هم کمی موجود 

 شو دی تبدیلـمطلقه نظام، مشروطه بان    شوون دی دور کې تعدیل ــاساسی قان

 (1) ویۍ ـې باریکـاده کـوه مـون یـانـد ق

 ویپکښې نغښتی )لوی سردار( ته نهیلۍ 

 

 څلرویشتمه ماده  (1) 

 لسیزه وهـرور یـو مـش ردارـوی ســل

 سریزه دل، دماغ کې یې را جوړه کړه

 کړ ازـې پټ آغـون( لپاره کار یـدلـد )ب

 کړ ډ یې د زړه رازــو چپیانو سره ګـڅ

 وي رڅه سم برابر نهـه کې هیڅ میهن

 وي ر نهـه اثـلـر دم کې سل په سـپه ه

 و سلطنت او و په ُکل کی ښه دولتـخ

 وچه زیات حد کی ترې راضي افغان ملت 

 

 برخی پای لومړید   

 نور بیا        

 


