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 د مارچ اتمه او د افغان مېرمنو حال 
 

 څو عکسونه، څو جملې
 
 

 

سږکال هم لکه د تېرو کلونو په شان غواړم د ښځـو د نړیوالې ورځې په پار گڼې داسې مقالې ولیکم چې د مېرمنو  
په باب زموږ د ټولنې منفي او مثبت افکار څرگند کړي، څو وتوانېـږم چې په ټولنه کې او د خلکو په افکارو کې د 

ونو به یې خامخا ویاړو او په منفي به یې هغه څوک  افغان مېرمنې اوسنی حالت خلکو ته وښیم. په مثبتو پاینت
زورېـږي چې د ښځو د حقونو پلوي دي، پر متضررې خو هسې هم سور اور بل دی. د دې زورېدو او اور بلېدو تر 

 څنگه به مو ټوله هڅه دا وي چې د مېرمنو په باب د خلکو د اذهانو منفي اړخ په مثبت ډول بدل کړو. 
 

د تلې منفي خوا درنه وي، ما به نه مالمتوئ، همدا مو خلک دي، همدا مو ټولنه ده او همدا   که زما  په مقالو کې
یې د ښځو په باب نظر دی چې باید د بدلولو هڅې یې گړندۍ کړو. زه چې د ښځـو په باب له دوی سره د تاوتریخوالي 

حالت او ستونزو نه د دوی ژغورل   او منفي کړونو یادونه کوم، اصلي موخه مې د ښځو د غږ جگول او له دې ناوړه
 دي. 

 

 افغان مېرمن: 
 

 د مارچ د اتمې تر لمانځلو او ډالیو نه مو زه درتېره یم،
 

 مه مې وهئ!
 

 مه مې رټئ!
 

 مه مې ښکنځئ!
 

 نور څه مه کوئ، د انسان په سترگه راته وگورئ! 
 
 

دا عکسونه چې الندې اېښودل شوي دي، ما د یوه کال په اوږدو کې له میډیا څخه د افغان مېرمنو د  
رنځونو د روښانه کولو او تر نورو پورې د رسولو په موخه راټول کړي دي، هر عکس مې چې  
لیدلی او راکاپي کړی دی، په هماغې شېبې کې مې چې څه په ذهن کې تېر شوي دي، ورالندې مې  

ي دي او اوس هر عکس الندې خپله هماغه لیکلې جمله ږدم، قضاوت ستاسو چې زموږ په ټولنه  لیکل
کې څه روان دي، چا وکړل، پر چا وشول، څوک څه وایي؟ څوک خاموشه دي او اوس هم ښایي د  

 سمت په نامه همدا حالت زغمي. قتقدیر او 
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 د مارچ اتمه دې مبارک وي؟ 

 

 
 ؟ د مور ورځ دې هم مبارک وي 
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 به زه څه ولیکم، د زړه درد او اوښکې ته  دې 

 

 
 مان یروان زندان او ازغن س  ې،په بند ک  هښځ
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 مبارک د مارچ اتمه!؟ 

 

 
 یو وخت داسې غورې هم وې! 
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 د دې مور تر پښو الندې جنت دی، خو خپله په دوزخ کې روانه ده. 

 

 
 چې دې مورکۍ به څه او څوک له السه ورکړي وي؟ 
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 مور غېـږ په ریښتایا د جنت یوه ښکلې څنډه ده. د 

 

 
 د ټوپکي رژیم په دایره کې به ال نور څه ووینو؟ 
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 دا په وینو لړلې هغه »ناقص العقله؟« ده چې د مرمیو له باران نه دا ماشومان ژغوري،  

 خو تر شا یې څو غیرتیان الس تر مال والړ دي.
 

 )ښځې(؛ په خپله غوڅ نه کړو، موږ سره ښایي چې خپل نیمایي بدن 
 

 موږ باید د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه ژوند زمینه 
 

 ورته برابره کړو، طبعي حقونه یې تر پښو الندې نه کړو، 
 

 دویمه درجه انسان یې ونه گڼو او... 
 

 او په تشو خبرو سره د مارچ د 
 

 اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای،
 

 عمالً داسې څه وکړو چې 
 

 ټولنې له خوا،  ښځه د 
 

 له بل کړای شوي 
 

 اور نه را وباسو. 
 

  )آصف بهاند(
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