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 د خوښۍ قاتالن
 

افغانستان هغه هېواد چې ولس یې له ټوپک سره پیدا، ټوپک سره او په 
ټوپک یې ژوند ته د پای ټکی اېښودل کیږي. دلته په ټولنه کې ټوپک 

یږي. دلته دومره واکمن دی چې آن خوښي هم د ټوپک پر مټ نمانځل ک
د دې تر څنګ چې دښمني او تربګني په ټوپک ترسره کیږي؛ آن خوښۍ 

 .هم د ټوپک په زور نمانځل کیږي
 

دلته د نوي نارینه ماشوم په زیږېدلو د ټوپک ډزې کیږي، بیا کله چې د 
کوچني هلک د سنت کېدلو دود پر ځای کیږي؛ بیا هم ډزې یې محفل 

د غوټه یې له بل چا سره تړل ګرموي، بیا چې کله زلمی شي او د ژون
کیږي؛ په نامزادۍ کې یې هم یو خروار ډزې کیږي، بیا چې کله یې د 
واده ورځ شي او خلک ډولۍ راوړلو پسې وځي؛ هم یې تګ او راتګ په 
ډزو نمانځل کیږي، آن تر دې چې سبا یې نارینه اوالد زیږېږي؛ هم ورته 

 .په ډزو کولو هرکلی کیږي
 

یمو اطراف کې که څوک د بل چا په نوبت کې په خپل پټي اوبه خوشي کړي؛ ځواب یې ورته د دلته په لیرې پرتو س
ټوپک په شپیلۍ ورکول کیږي، دلته که څوک د پولې او پټي پر سر جنجال وکړي؛ فېصله یې په ټوپک ترسره کیږي، 

ل وي، دلته که د چا پټي دلته که دوه ملګري په خپل منځي ټوکو کې بحث ته وځي؛ پای یې د ټوپک ډز او د بل وژ
 کې د ګاونډي چرګان ولیدل شول؛ د ټوپک په زور له کروندې شړل کیږي

 

دلته که د مجاهد ورځ نماځل کیږي، وارثان یې نور خلک په ډزو شهیدانوي، دلته که څوک د قهرمان ورځ یادوي نو 
لنډغران یې د چړو او برچو په ښوولو او د ټوپک په ډزولو خلکو ته خپل زور ښیې، دلته که د خلکو وکیل، استازی، 

اتنه کوي، دلته که څوک وکیل شي نو ساتونکي یې له رییس او وزیر شي نو باډیګاردان یې د ټوپک په زور ترې س
 .خلکو د ټوپک په زور ووټونه راټولوي

 

دلته که یو اتل د قفس په منځ کې خپل رقیب په ګونډو کوي او خلکو ته موسکا په شونډو راولي نو ځینې یې خوښۍ 
یبان له پښو غورځوي؛ خلک یې د ټوپک په ډزو نمانځي، دلته که یوولس اتالن د کرکټ په میدان کې خپل یوولس رق

په ډزو هرکلی کوي، دلته که فوټبال په میدان کې زمونږ اتالن د لوبو توپ د رقیب ټیم په ګول ننباسي، خلک یې په 
 .خوشالۍ کې د ټوپک په زور له خلکو ساه اوباسي

 

 .دلته هر څوک د ځان لپاره د خوښۍ غوښتونکی خو د بل چا د خوښۍ قاتل دی
ور نو په ځان او نورو د ټوپک واکمني مه چلوئ، نو د خلکو په منځ کې د ټوپک په زور ځان غیرتي د خدای لپاره ن

مه ښکاروئ، نور د شهید په اونۍ کې نور په شهادت مه رسوئ، نور د کرکټ، فوټبال، فري فایټ، او نورې خوښۍ 
 .د ټوپک په ډز له خلکو مه اخلئ، نور نو خوښي په ټوپک مه نمانځئ

 

خوښۍ په ورځ د ټوپک د ماشې پر ځای د یتیم، بېوزله، کونډې او فقیر پر سر الس کش کړئ، نور نو د نور نو د 
ټوپک د کونداغ نیولو پر ځای د یتیم، فقیر او بې اسرې کس الس ونیسئ، نور نو د ټوپک د بوږنوونکي غږ پر ځای 

 .د خلکو د زړونو آواز واورئ
 

 !جوړیږئنور د خوښۍ قاتالن مه 
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