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۲۰/۰۶/۲۰۱۹                 آصف بهاند

                  
          

 زموږ لوحې
 

 دویمه برخه
 
 

تر سرلیک الندې، د همدې « لوحې او نسخې»( د ۲۱/۰۶/۲۰۱۶د دې مقالې لومړۍ برخه مې درې کاله مخکې )

و تاثیر باندې یې ځکه پوه نه شوم چې کړې وه، خو په پایله ا خپرهستونزې د راسپړلو او حلالرو پیدا کولو په موخه 

پر ټولنه باندې خپلسری قانون حاکم دی، هر چا چې هر څه وکړل، د وکوه! مکوه  څو نه شته. اوس مې بیا په دې 
 لړۍ پیل وکړ، گوندې د چا ورپام شي او څه مثبت بدلون رامنځ ته شي.

 

خو کې یو ډول انارشي او خپلسري رامنځ ته شوه د ټوپکي رژیم په راتګ سره زموږ په وطن کې د ژوند په ټولو بر
او د وخت په تېرېدو سره دا تجربه نوره هم پسې غني شوه او اوس په یوه نا لیکلي قانون باندې بدله شوې ده. په 

د پالیسۍ « مه جهاد کدیم، مه مقاومت کدیم»؟ کې د ټوپکوالو د حاکمیت په دایره کې د «حکومت خدا دا افغانستان»
 د هر چا چې هر څه زړه وغوښتل هغه کوي، د پوښتنې یې څوک نه شته.  له مخې،

په هر هېواد کې د لوحو او شعارونو لیکل، ځړول ځانته قوانین، اصول او ځانگړې ادارې لري او د ملي او وطني 
پک د ارزښتونو په پام کې ساتلو سره په ځانگړو ځایونو کې نصب او راځړول کېږي، خو زموږ په هېواد کې د ټو

شپیلۍ له سُر کېدو سره سم داسې حالت روان دی چې کله، کله یې سړی په لیدلو او لوستلو هک حیران شي او نه شي 
 کوالی چې د یو یادداشت په اندازه هم یو څه ورته ولیکي.

 

یوه تر سرلیک الندې « لوحې او نسخې»کال د جون پر یوویشتمه نېټه د  ۲۰۱۶همدې ستونزې ته په کتو سره ما د 
مقاله خپره کړه او د هغې مقالې په وسیله مې خپل غږ جګ کړی و او د ستونزو د حل الره مې هم ښولې وه. ما هغه 

 اشاره کړې وه: داسېوخت دې ستونزې ته 
 

اداشتونو په ترڅ کې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې د جګړې له سونامي نه، نورې وړې او یو وارې ما د خپلو ی»
غټې سونامي ګانې را وزیږیدې چې د ټوپک د شپیلۍ له سُرکیدو او د ټوپک د قانون له حاکمیدو نه، بیا تر نن پورې؛ 

 ورباندې کوي. زموږ د ټولنې په عملي ژوند، روح او روان باندې لکه خپسه پرتې دي او حکومت 
 

زموږ په وروسته پاتې وطن کې د دغو سونامي ګانو د نا خوالو تر څنګ، د غربي او امریکاي دیموکراسۍ په دایره 
کې هر چیرې چې د هر چا زړه وشو، هر شی په هر ډول خط لیکي او د لوحو په نامه یې را ځړوي، هر لوستی او 

فالبینۍ، تعویذ نویسۍ او دم و ُدعا بازار ښه په کش کې دی؛ نه د  نا لوستی کتنځی لري، مریضان معاینه کوي او د
 پوښتنې څوک شته، نه هم د اوریدنې او نه هم د اصالح کولو کوم تکل.

 

د همدغو ګډوډیو په سلسله کې، د ټوپکي واکدارۍ له  رامنځ ته کیدو نه را په دې خوا د ټول هیواد او ټولو ښارونو 
په بیالبیلو سیمو کې د رنګارنګ لوحو لیکل او را ځړول او د ناروغانو د رغولو په پلمه عجیب آدرسونه رامنځ ته 

 شوي دي. 
 

ره او حکمتولي پورې خاندې، دغسې زموږ د وطن د بیالبیلو ژبو، ژبپوهان څنګه چې تاریخ د دې ایله جاریانو په ادا
او د سواد او زدکړې خاوندان د دغو لوحو پر جوړښت، ګرامر او ماناوو باندې د طنز په ډول هم ژاړي هم ورته 

د نیالګي یو خاندې. په خواشینۍ سره چې دا هم زموږ په وروسته پاتې ټولنه کې، د دیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ 
 «ثمر دی، چې نن مو لوحې، نسخې او د فکرونو کتابونه داسې بد حال لري.
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که داسې او دې ته ورته لیکل هر څومره وشي، څوک به پام ورباندې وکړي او په چا یې اورې او په چا یې لولې او 
ځانگړې ارشیف کې د  او وروسته له هغه مې هم پهڅوک به اجرات وکړي. خیر ما لیکنه وکړه، خپره مې کړه 

همداسې لوحو د خوندي کولو کار ته دوام ورکړ. څو ورځې مخکې مې ورپام شو یو څو لوحې مې چې ولیدلې او 
ورباندې لیکلي شیان مې ولوستل، خدای حاضر دی چې هم خندا راغله او هم د درد په څپو کې د ژړا تر بریده 

 ورسیدم او له ځان سره مې ویل چې: 
 

 پر دې ټولنې او خلکو باندې د ناپوهۍ څه ډول حالت راغلی دی او تر څو پورې به دوام کوي؟  یا پاکه ربه
له دې ستونزو څخه د راوتلو اصلي الر د خلکو د پوهې کچې لوړول او تعلیم ته مخه کول دي. په مخکینۍ مقاله کې 

 ما په لنډ ډول حلالرې داسې اشاره کړې وه:
 

و د نه زدکړې او نا پوهۍ پایله ده، نو له دې نه د خالصون اصلي الره، د خلکو د پوهې او دا ټول په خپله د خلک »...
د کچې لوړول دي، تعلیم، ښونځي او پوهنځي مخه کول دي. او په دې ډول کیدای شي زموږ د تاریخ پر ستیژ باندې 

 د دغې کومیکې تراژیکې ډرامې نمایش ته د پای ټکی کېـښودل شي.  
 

 یادو لوحو څو بیلگې له خپلو تبصرو سره ستاسو مبارک حضور ته وړاندې کړم:دلته به د 
 

الندې لوحه خپله وایي چې شخصي نه ده، بلکې د کابل ښاروالۍ نښان وایي چې دا د کابل ښاروالۍ د یوه دفتر په 
لیکونکی به په دې فرمایش او مصرف برابره شوې او متن یې هم باید مسؤل د فتر لیکلی وي )جادٔه خیابان( د متن 

پوهېده که نه چې خیابان هم واټ ته وایي او جاده هم واټ ته ویل کېږي. د اورېدو له قراره د کابل په زاړه ښار کې 
یو واټ و چې په لومړي سر کې هماغه یوه واټ ته خیابان ویل کېدل، که یې مقصد هماغه په اصطالح خیابان وي، 

 مانا څه ده یعنې: د واټ واټ.« اده خیابانج»نو هاغه خو تیار واټ دی نو بیا د 
 

 
 

د ټوپکي حاکمیت په دایره کې، زموږ پر خلکو او ټولنه باندې دومره انارشي حاکمه شوې ده چې، هر چا چې هر څه 
وکړه څوک څه نه ورته وایي، د پوښتنې څوک نه شته او د کړي کار توضیح که له مسؤل شخص وغوښتل شي، 

 څه ونه لري، ځکه چې ښایي خپله یې هم په مانا پوه نه شي. ښایي د توضیح له پاره
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دې بلې لوخې ته وگورئ: د اروپایي اتحادیې یې په حمام څه، او د ملگرو ملتونو له حمام سره څه تړاو؟ که د کابل 
څه حاجت  ښاروالۍ بودجه اروپایي اتحادیه او ملگري ملتونه ورکوي، بیا یې د حمام په یوه لوحه کې آرم یا نښان ته

 دی؟ زه خو پوه نه شوم او توجې مې نه شوه کړای. سړی مجبوراً ورته ولیکي چې:
 ــ الغیب عندهللا،

 ــ المعنی في بطن ښاروال.
 

 
 

پر خلکو او ټولنه باندې داسې حالت راوړل شوی دی چې ژوند ته خلکو شا اړولې د کار او خوښۍ هیڅ هم نه تر 
سترگو کېـږي، یوازې ویر او مرگ. ټول د مرگ، مړي  او خښولو په فکر کې دي. دا الندې لوحه مې د ښاغلي 

 مه نیټه راکاپي کړه.  ۱۵کال د می پر  ۲۰۱۹د  څخه پاڼېمرهون له 
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 »مرهون صاحب داسې ورته لیکلي وو:
 

 ناوخته وه دولس نیم یوه بجه به وه شپه#
 

 ډۍ پسي راوتلي ووډوپه وچه 
 

 په ټول ښار کي مو حتی یو خالص دکان پیدا نه کړئ
 

 ځایه ولیدیخو بالخره مو دا دکان څلور پنځه 
 

 « سخت کار یې جوړ وو رقم رقم ګروپان پکښي لګېدل
 

مشکوک بابا( کماالتو ته پام وکړئ چې نه یې د کوم هېواد د علومو اکادیمي د یوه تن په وجود »په الندې لوحه کې د 
واکداریو)ایتالفي حکومت( د رامنځته کې تر سره کوالی شي او نه یې هم جان کیري سره نسخه شته چې د بیسارو 

 کولو مؤجد هم گڼل کېـږي:
 

 
 

کړ. چې د رسمي صحي کلینکونو د تړلو  خپورپه همدې ورځو کې د سلو روغتیایي مرکزونو د تړلو خبر میډیا 

گټلو په پار تود وي، نو خود به بیا د دې لوحو د خاوندانو مشتریان په لین کې ورانولو او سوځولو بازار د ثواب د 
 والړ وي.

 

 نور بیا
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