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 به کولپ شي  ېخول
 

 طنز( )
 

 
په پر بدولي، د کولپ اچولو    رټکومي شلولي او    یېپه نه خبره   ېهغو خولو ته به کولپونه واچول شي چ  ونوګپه زر

په وار وار اخطارونو دغو خولورو، د ارقامو   ېچ  ې هغه وخت سر ته وختل  ېحوصل  یوایي د دو  ونی کمس  ولواکټ
سره   ېسیپ  بونوید ج  ږ کلچ بدلوي، زمو  ک ډرقم په    یدلیلو  زیناچ  ویته    بونویج  ږو نه ساته او هر وخت زمو  الیخ

 .وي ېستیپه وال باهللا که اخ ږمو ېرا وباسي چ ېتر  ه څضرب او جمع کوي او هغه 
 

  ید  یرېدا د نورو پر حق ت  ل،یته وو  یدو  هګمدني حرکت په تو  وهید    ړیلوم  ږوایي مو  ونیکولپ اچولو دغه کمس  د
 ږمو  ېچ  یرويډ  رهیکولو و   دایاو دغه علني شمارش د غلو د پ  رئېشم  ېپه چرتونو ک  ېتاس  یې  ېسیپ  بونوید ج  ېچ

 ېروزډګاو لن  ېسنډاډ   ر،ډې  ان ډارګ  ي ډبا  پلخ  دیبا  ږمو  ې صورت ک  ې شي، په د  یسره مخ کول  ونوښواګ  تيیله امن
هم   څېکو  ېستیپران  لور څ  ېپه شمار در  ېک  ارښاو په    ړېلو  یږېت  يټشماره، سمن   ېب   ونهټاو راک  ېنداریماش   مانه،ېپر
 .وړک ېبند

 

واحد    والړیپه دغه ن  ږمو  ېچ  ېمک ځکوي او وایي هغه    ونهښواګهم سخت    هړواحد )متر( په ا  ېد انداز   ونیکمس  دغه
 ېالند  هیټتر خ  مکهځمتره    لوید فالني دومره ک  يیرا ته حسابوي او وا  مترونو  لویپه ک  یې   یدي دو  ړېک  ېمتر خپل

 !هڅوی وي هړمترو کله وي بلکه و لویپه ک هیټخ ۍورګو ېتاس رګ م ،ړېک
 

ضرب    ېک  لوروڅپه    یې  ی وي دو  لورڅهم د خولورو ارقام غلط بوي او وایي وژلي مو    هړد وژنو او غالوو په ا  یدو
که مو    ینشو بچ کول  ه ګله مر  وکڅ  ږاو مو  ی په الس د  ی د خدا  ګژوند او مر  ې حال داچ  ي، ړک  ړجو  ېتر  ېړیاو باب

 .نه بچ کول ېک ڼ په داخلي ات انیبه مو کابل ېول یشو یبچ کول
 

 ېیرڅدا    ېچ  ستیله حرکاتو تحرکاتو مو هم کار واخ  انویاجنس  ویمسوول وایي د خپلو بهرن  کوړیدخاصو ا  ونیکمس  د
  ی د دو  رګ هم ورساوه م  یبو  سویازادو خولو ته د پ  ید دو  ږمو ل  ایهم ونه شوه ب  ېچ ې په د  ي، ړک  يټپ  ېنور  ېخول

 .ته مجبور شو وکولپ اچوول ونیکمس  کهځنو  ودښو  تیسره حسا یله دغه بو روډې
 

مهاله کولپ   ډپه لن  ېچ   ید هغو  ېانیدي،    ميیدا  یې  ولډمهال او بل    ډد لن  یې  ویدي    ولهډکولپونه دوه    نهوایيیسرچ
ب  هټخوله پ ل   ږاو غ  ېغید چ  وک څ  یې  ایب  ېکولپونه ورته اچوو چ  ېمی دا  اینشي   -رش ید  رګ م  ،یولګ درک ونشي 

 ي ګیږدرک ل  وکوډهم، نه د ه  یېایاو پاکستان خو ب  رانیهم له ا  ایله مسکور راشي    ای  ستیل  یېکاله وروسته    تیښلوڅ
 .امبار دي ېک ۍرډېد خاورو په کومه  ېچ وینه د ککر

 

هر خولور مجبور   ېچ  لیو  یېساري وبلل او و  ېب  ېک  ولډمسوول دغه کولپونه په خپل    کوړید خاصو ا  ونیکمس  د
 .ميیکه دا يړموقتي غوا ي،ړته پخپله کولپ غوره ک ېخول ېخپل ید
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بس    رهېشم  هټاو راز او نه هم کومه پ  ډلري نه کوم کو  ۍدغه کولپونه نه کل  لیمسوول وو  کوړید خاصو ا  ونیکمس  د
ماته    ېهغه وخت خالصه شي چ  رګ ي،میږاو جبلونو هم  نه خالص  کونوټخوله په سو  ایب  دیته ولو  ېوار خول  وی  ېچ

 .شي
 

  یدلیکسانو خولو ته لو  وڅوخت د    وهیلري په    تړښجو   ی سار  ېب  وی  ېدغه کولپونه په خپل ذات ک  اتويیز  نهیسرچ
شي، لکه    یکولپ بندول  وی  ېخول   وڅ  ې ن  ای  ړې ته ک  ځنه،د وچ زور په مرسته را من  کید تخن  یې  نه ګړانځشي او دغه  

 .یخولو لپاره بس د ستویپران روډې  ولدډ ېکولپ هم په همد وی يېږسم ېخول ږېک وڅ ېزورور سوک چ وهیپه 
 

کولپ   هډنځله    ېبه ب  ېخول  وونکوړد سرغ  ېچ  ده  یې  ړېک  اتهیاو ز  يړک  انیب  ولډخپل اوامر په دغه    ونیکمس  دغه
 :شي

 

 !به خوله نه چوله کوئ هړپه ا اتواليیفساد د ز د
 

 !ئ ړخبره به په خوله نه راو انوټد اجن وادونوینورو ه د
 

 !ته به خوله نه اچوئ  ېد غصب مسل مکوځ د
 

 !خوله ساتئ هټد دود خطر به پ ګفرهن رانيیا د
 

 !کوئ ړېنه  ست ېخول ېخپل ېپه کابو کولو به هس وپکماروټ د
 

 !وروئښپه نامه خوله نه  وپکيټته به د  مجاهد
 

 !به خوله به خوله په خوله نه کوئ ېد غله او قاتل اواز ېمجاهد پس په
 

 !ته نه رسوئ ېبل ې خول ېویبه له  ېاواز وڅتلو د ه هځملي فکر د له من د
 

 !وئځبه خوله نه خو کولوټپه وهلو  سوید پول او
 

 خولورو ته ورسوئ! ولوټخوله  وهیاوامر په  رد ګ دغه
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