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زویه ، په خداى دې سپارم ،عیسۍ مسیح دې مل شه ، له ځان سره به دې پام كوې ،   افغانستان داسې هیواد اوداسې  ـ 
سیمه نه ده چې دچا یي سترګې په اوچتوغرونوولګیږي اوبیا به یې په بدن لړزه ورګډه نشي ... لړزه ...هو، سړه 

 ...لړزه
 

زوى و، پالریې له ازنی نازولی فورنیاكې زیږدیدلى و، دموریې یومایكل په آرامه اوسمسوره كالیسورپی مخی    
ې پكلن و بیل شو، په دې چې مور یې دموټر په یوه ټكركې خورا سخته ټ څه باندې څلورموره  هغه مهال چې مایكل 

وغتون ه رماته شوه چې بیاوروسته ډاكترانودعملیاتوپه ترڅ كې  ورپرې كړه ، نژدې نهه میاشتې پیې شوه ، ،یوه پښه 
ل مایكماشوم دایې له  اوترې والړ، خاوندیې ترې بیل شوشرابي اوزناکار كې پاتې شوه ، الپه روغتون كې وه ، چې 
 پریښوده . دخدای هیلې تهسره په روغتون كي همداسې ماته اوګوډه 

كې شپه او ورځ  په هغوشپوكې چې د مایكل مور په روغتون كې وه، دى یې هم روغتون ته ورڅیرمه په یوه وړكتون
ماښام مهال تر ناوخته پورې له خپلې ناروغې مورسره د روغتون په كوټه كې کله کله اچولى و ، دورځې له خوا به 

لوبې به یې كولې اوهرې خواته به یې له ناروغانواوسپین  اوپه هغه لنډه تنګه کوټه کې به له ځان سره بوخت و ، و،
، دځان په څیریې نورما شومان هم هلته نه لیدل، ټوله ورځ به چاسترګې نه لګیدې كالیو نرسانو اوډاكترانو پرته په بل

به هلته داسي خلك چې سپین كالي به یې نه وو اغوستې   ناوختهیوازې ماښام لویان هلته کښته او پورته کیدل ... او 
او عیسى مسیح څخه به یې مرسته دخپلوناروغانو لیدوته راتلل اودهغو دروغتیا په خاطربه یې دعاوې كولي اوله خداى 

خداى  څوهغوی ته روغتیاورپه برخه کړي ،  ناروغ ته ددوی وروستۍ خبره چې مایکل به په ځیرکۍ سره دغوښته 
 پرمهال  له ټولو اوریده داوه چې : پاماني 

 
  مه كوه خداى لوى دى . هو ، ګاډ ایز ګریت ...فکر -

 هم والړ و ، نوما یکل به هم په خپله وړه ژبه همدغه خبره ورته تکرارکړه :  کله به چې دناروغ میلمه والړ او یا به ال
 ـ انکل ، فکرمه کوه خدای لوی دی ... ګاډ ایزګریت ... 

پرناروغ به دده خوږ غږلکه دمالیکې هغه داسې ولګید... چابه ښکل کړ، چابه په غیږکې ونیو، مطلب دده دغې جملی 
 ته یې دفرښتی په شان کتل ... به ناروغ ته هیله ورکوله اوهغه 

 ـ انټي فکرمه کوه خدای لوی دی ... 
 

ډیروخت له مایکل سره  دواړوهلته سره لیدل ، موریې چې كله لږ دګرزیدو شوه  بیا به یې څومیاشتې به مور او زوی 
ه به كلوبوخت ساته ، په لوبو ، لوستلو اولیکلو تیراوه اوله هغه سره به یې ځان دهغه په ماشومانه دنیا کې خوشاله ا

...دى به په خواږه خوب ویده و،خومور ېې کړ  شو، هلته  به یې په مخامخ كوچ كې اوږد وغزاوه اوویده به چې ستړى
ناسته وه ، له كړكۍ به یې دموټروله بیروباره ډك سړك چې یوه شیبه به هم له دردمنه اوناهیلې به یې  په څنګ كې 

ه پ یې  دیوه یوازني نازولي زویكې به بوخته شیبه ستومانه ننداره كوله ، په همدغه روانو موټرو خالي نه و ستړې او
وه یای ددنیا پیداکونکیه خدایه دا به ډوبه وه اودابه یې په فكركې ورتیریده چې  ډوبه  باره كې  په اوږدو فكرونوكې

 ورځ  له چا واوري : 
 .... اتل شومایكل دوالیبال دلوبې نړیوال  -
 مایكل  دسرطان ناروغۍ لپاره د درملنې نوى كشف وكړ... -
 خبرې كوي ... ه له تاسرهمایكل ، له مریخ څخ -

 او داشان نورې دویاړونو خیالي خبرې به یې تل په ذهن كې سره زنګیدې او رازنګیدې...
پله نازکه موښکه یوه ورځ یې چې همدغه سوچ واهه ، یوناڅاپه یې دکړکې هنداره یوې وړوکۍ ګلسرې مرغۍ په خ

 اووه ځلې وټکوله او  اووه ځلې یی نری چرچرهم وکړ داسې چې تابه ویل وایی آمین آمین آمین آمین آمین آمین ... 
له بده مرغه چې هغې ته دمایکل دمور داسې وخت ورپام شو چې هغه بیرته په الوتو وه اوبیا چې دې هرڅومره پسې 

 وکتل هغه کله هم بیا راغبرګه نه شوه .... 
 

نه وه، هم دمایكل مورله روغتونه ووته اوخپل كورته الړه ، نوره د كار اودندې له څومیاشتو درملنې وروسته       
، هم نه وه چې له بل چاسره یې واده كړى واى ، هغې كه څه هم له مصنوعې پښې سره ستونزه نه درلوده نوره ددې

ل زوى ، هغه چې نه پهم ترهرڅه داښه وبلله چې دخخوچې خپل شرابی او زناکارخاوند به وریادشو نو بیابه یې 
 ه باندې بوخته شي ...لیدلى ، په پالنونه یې پالر څوک وي ځکه چې پوهیده پالر څه ته وایي او

مایكل ال ماشوم و ، چې هره یكشنبه به یې مورله ځان شره كلیسا ته بیوه ، هلته دخداى له نامه سره آشناشو، دعیسى  
رو ، دکلیسا دمشردسایایتونوته به یې غوږ نیوه ، اوچې لږ رالوى شو خدایي مسیح په اړه یې خبرې واوریدې ، دانجیل

ه پوه شو، هغه به تل دپریست دوعظ پرمهال دمریمی انځورته ځیراوپه هغه کې ډوب و، سترګو په رموزباندې هم ښ
دهغې په غریبه غیږه کې به یې دمسیح السونواوجذابې څیرې ته هم ترډیرو ډیرو پورې په ځیرځیرسره کتل، وروسته 
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په دغه اړه له خپلې مور به یې پوه شو چې دده اودده دموردژوند یوه برخه هم دمسیح له برخلیک سره سرلګوي ځکه 
 څخه ټوله اوونۍ اوږدې اوږدي پوښتنې كولي ...

  مورهم لكه تاغوندې وه ...  مسیحد  -
 دهفه پالر چیرې اوسیده .... پالریې له هغه سره لكه ماغوندي نه و ....  -
 هغه خوانسان ته سوله اوخوشالي راوړه ... نوبیاولي خلكو هغه په صلیب .... -
 دهغه مور چیرې وه .... ژلو هوډ وکړ ودمسیح  دو ظالمانوكله چې هغ  -
 دهغه مور هغه ته دعا نه كوله ...؟پرهغه مهال ولي  -

ملګرې وې ، له دغه ماشومتوبه تراوسه دهغه د ناآشنا ذهن خوږې اوداهغه پوښتنې وې چې له ځیرك مایكل سره له 
هوایې ډګرله لوړو یې دهندوكش داوچتو څوكواوږدو څیرك مایكل سره چې اوس له كندهاره راغلى و، اودباګرام 

كتل ، په زړه یې زلزله ورګډه شوې وه اودغو اوچتوغروته   دچورلکې له وړې خولوړې آینې څخه کوزاوپاس اولنډوته
 سوچ  وړى و : 

واورو خندانې اوبریښنده موسكانې واورې ، تل چیچلیو سړوته غیږې وركوې ، دلته د  څوکووایې ددغوغرونو پرـ  
 په آسانۍ سره پردي څوک  په دغوغروكې بهدابه ډیره ګرانه وي چې اوتوپانو له یوه  اوبل سره سروكال مقابله وي ...

 ایستاى شي ؟.... ور و الرهخپل منزل ته 
یویوترې په یواستوې ډله  وسله واله الپه همدغه سوچ كې و چې چورلكه یې دمځكې پرتندي باندې كیناسته اود دوى 

 .... لكښته شورا  لیکه
غروترمالوو كمربند شوى و، ده لمرته نه كتل بلكه یوازې یې لویدیزاوشمال خوا غرونه په باګرام دلویدیزو لمرنوى د 

داسې ښكاریده چې تا به ویل زیړي كمربندونه یې تړلي دمخامخ غرونوپرڅوکو سترګوكي غشي غشي كیدل او لمر
دغرونوتیرې څوكې ېې په دغه نوي لمرڅرك كې داسې ترسترګو شوې چې څه كولو هوډ لري ...اواآسمان څوکي داود

 ...دي رایسارکړيپوالدې منګولو كې  خپلو دي اودوى یې پهتردوی راچاپیر ورپوځیانتګواكي دكوم وسله وال امپرا
پاره د دوى لې چې د دوى یرروان شول چستړي ستومانه هغه لوري  ریوه كرښه پ رپله چورلکې دوى ټول     

ځاى پرځاى شوي وو. كیندي هلته هم تردوى دمخه  یې داستوګنځي په توګه ټاكل شوى و. په سلګونو نور ملګري
اوماري چې څواوونۍ  ترده دمخه راغلى وو، هغوى یې ولیدل ، له هغو یې په لومړي كتو كې  دحاالتو پوښتنه 

 : ویې ویلاوورته خندل وورته بیاخوله ورته ونیوه خوكیندي  پروكړه،ماري ګوته 
   یوه ...سره یې توپیرنشته ... دلته هم هغه حال دى ، په دې چې خبره یوه ده ... هو کرکوک له كندهاراوـ  
سترګې سره كش كړې ، او له  یې  نورڅه ونه ویل یوازې هممایكل داچې دوی له پخوا یوبل سره پیژندل ځکه نو  

 تكراركړه :   سړه ښورولواویوه ساړه اوسیلي سره لكه چې عادت یې وخپله لنډه جمله له سر یې ځان سره
 ځکه  یوازې هغه کوالی شي له موږ سره مرسته وکړي... دې زموږ مل شي ....ح عیسى میس ـ 

 ماري  ورته وخندل : 
 عیسې مسیح هم  خپل كاركوي ...داچې له چا سره به مل شي هغه اوس لږګرانه ده .... ـ 

 مایكل :
له وینوڅښونكوسره نه دې ، هغه له هغه چا سره دریږي چې تیرى پرې كیږي . ظلم پرې هو، پوهیږم چې هغه  ـ

 مځكه تویږي ...ركیږي  او.... وینۍ یې بې ګناه پ
 كیندي : 

 لكه موږ .... ـ -
 ماري : 

 ګناهي پیژني اوبس ... هغه موږ او نور ... نه پیږني .. هغه یوازې بې ـ 
 مایكل : 

 اونه نورهلته الرښوونه كوي...څوک دوینوپرالرجنت ته نه بیایې هو، پوهیږم عیسى مسیح   ـ
ماري له دوى سره په یوه ټولي كې وه ، هغه دنرسې په توګه له دوى سره راغلي وه  ، ښكلي نجلۍ وه ،جګې ونې او 

ې درلود یپرې كولي .  باى فرینډ بې المله زیړو خرمایې زلفویې هسې هم دنیلې رنګوسترګوپه كتوكې دزړونومراندې 
تراوسه یې الواده هم نه و كړى ، په هغه ورځ چې دا كندهار ته راتله  ، هغه په دې پسې دهغې  ترموراوخورهم 

ورته ویلې وو، چې كه كله له شپږمیاشتو وروسته دا ژوندى  ځکه یېهغه ډیره ګرانه وه ،   رزیات ژړلي وو، پ
 راوګرزیده بیابه واده ور سره كوي  ...

هغه هرڅه هیرشوې وو،دجګړې ترخې شیبې دهغې غاړې ته ورلویدلي وې ، اودومره په خپله دنده  خواوس له هغې
 التکكې بوخته وه چې دسرګرولوته یې وخت نه درلود . په دې چې ددې له ټولي څخه اوس ډیرپوځیان  په ارزګان ، 

 ې مات اوگوډ بې وسه پراته وو... ، توره بوره اوكونړكي نیمه خوا شوي اویاهم له دې سره اوس دلته په روغتون ك
دهغو په یادواولیدو باندې ډیره ځوریده ، له هغې سره یوشمیر پوځیان داسې هم وو چې خورا سخت ناراضه وو اوهره 
شیبه یې له روان حالت سره ژوره كركه په زړه اوسترګو كې څرګندوله .دوى په ښه اوبدنه پوهیدل ، هغوى كه څه هم 
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دغه ګونګه خړه ددوى لپاره دزغم وړ نه وه . اوپه دې  نه پوهیدل چې دوى دڅه لپاره  آلوو خوعمپه جسمي لحاظ دلته 
 له دغو ډبرینوغرونو سره سرونه جنګوي ؟ دوى په دې هم پوهیدل اودایې  له یوه اوبل سره ویله چې :

 ریونړیوال ځواك پپه مخ کې  زموږدا به څوك ومنې اویاداهم كیدونكي ده چې له یوه آزاد هیواد اوخلكوچې پرون یې  
سوله  امریکایانګونډوكړ یوپه یوغالمان جوړشي ؟ ...دوى  په دې نه یوهیدل ، چې دوى څوك دي اوڅه كوي ؟، 

 تیل پرې پاشي ... سعوديوغواړي اوكه الهم په وینواوغوښوباندې اورونه بلوي ا
چې دهیڅ لپاره موږ  ېشو يلیونیې واکمن امریكا په دې پوهیدل چې وددوى لپاره كه له یوې خوا داټول څه پوښتنې و 

 هو ، دوی لیوني شوي ...  شوې ... يلیون. ددغو غرونوپه قهراوغضب باندې خوري ..
دغه یوه خبره لكه چې دمایكل په خوله كې ناسته وه اوس هغوی چې دخپلو واکمنانو په دغه ناروا باندې پوهیدل په  

 كیده چې :  دلپه هره خواكې اوریټول باوري شوي  وو اوله هریوه به 
 ځکه  یوازې هغه کوالی شيدې زموږ مل شي .... حعیسى میس ـ 

 له موږ سره مرسته وکړي... نه بل څوک ...
 

 
          Google pic  

 (۲) 
 

ما په توره بوره كې قیامت ولید، زما په څنګ كې یوافغان جنګیالى پروت و، كه هغه زه نه واى ژغورلى ، زه به »... 
اوس ژوندى نه وم . ما له هغه افغان جنګیالي دځان دخوندي كیدو چل زده كړ ، په دې چې هغه د روسانوپه وخت كې 

ه نه وه چې زه اوماغوندې نوربه ژوندي بیرته ترې راغلي داسې قیامتونه ډیرلیدلي وو، اوكه نه توره بوره داسې جګړ
 ...ده دپردیو دماتې اومړینې هدیره خلکو به ویل چې توره بوره   واى ... 

----------------------------------- 
 

 دلمنو ددغرو  دباګرام دژورې دښتې په اوږدوكې یوې اوبلي خوا ته به چې هرسهارمایكل          
زړه به  ، اوږده شیبه به په کې ډوب و ، كتل به یې ورته سترګې ولګیدې په ځیرځیرسرهپرخړوبرجوروکالګانوشنودرو

 آرام دهغو تر یې وغوښتل چې هلته ورشى اویوځل هلته ترهغوشنوونوالندې دخپل ډك زړګي اوږده اوستړي اوسیلي
وباسي . خوچا ورته وسړو دروکې آرام ارام دخپل خدایی استازي مسیح په یاد دمحمد دپیروانو په دغسیوري الندې 

پلې دساعتواوږده اودرنه  پورېوویلي وو ، چې دغه شنې درې هسي ترسترګو دومره نژدي نژدي كیږي اوكه نه ترهغ
همدغه كاږه واږه غرونه اودهغو دچاخبره به وریاده شوه هغه چې اوریدلې یې وه : نرۍ الره غزیدلي ده .کله هم خو

،ځکه چې دادرې پرهغه رغوندې لوى واكمن یي هم  لومړى په لیدوسره غزید ، ورته موسكى شولړۍ وې چې دسكند
په   ورځې او شیبې به ېې په هسكواوټیټوكې وباندې ډکې وې چېعابدان وخداى پال لکونو نومعبدونواوپهزرګوپه  مهال

یوې شیبې لپاره یې هم نه سكندر ، هغه سرلوړي خداى پالونكي چې دتیرولې اوعبادتونوباندې ، نڅاووورځنیودعاوو
، خووروسته له نهو میاشتو ورته  ورپام واستازو په توګه مومنواونه دهغه یرغلګروپوځیانوته دسولې اوآرامئ د
، کوم برکتونه او کرامتونه دي چې دلته یې دنړې هستونکي په مدار  څرګنده شوه چې دلته یوه ډوډۍ څو پتیرې كیږي

 او بدوموخو راځي ورښیی؟   مدارهغوی ته چې په بدنیت
  
رته شوى و، دهغه له یوه ټپه پ یي له مایكل سره دباګرام په چوڼۍ كې ستیفن هم اوسیده ، ستیفن په توره بوره كې ټپ 

دومره زیات ژورنه وو، همداوه چې نه یې غوښتل له خپلوملګروبیل شي  ځكه نوهمدلته رچې هغه هم په سركې و، نو
پاتې و، هغه به چې له مایكل سره یوازې شو، دخپلولومړیو شپو ورځو كیسې به یې ورته كولي ، ده هغه كیسۍ ټولي 

 وچینوك الوتك دروله نژدې پاراشوټانوكې پركندهار باندې ورلویدلي وو، اوه پ ځلورته كړې وې چې كله دوى لومړي 
كوماندویې پوځیانو څخه یوازې دى اودرى نورالكسي، جورج ، او مارتین تراوسه ژوندي پاتې وو ، ده به ویل چې 
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واچولو، موږ په سترګولیده چې پرموږ باندې له ځمكي څه قیامت راجوړشو، زموږ زیاتره  وراكله یې موږ له الوتك
وټیو دغوښوله بیوازې  تنديپركړي ووچې دمځكي  علبیل داسې یې سره غلبیل،دل ونه رسی ترمځكې پورې یانكوماندو

داسې سره حلوا حلوا شوي وو چې فرښتو یې نورڅه ونه رسیدل. چې  دروسی کالشنکوف له ګولیو سره مل وې پرته 
 پرحال ژړل او ورته حیرانې وې چې غوښې یې په څه ډول دلوي څښتن په امر سره راټولې کړي ...

 په توره بوره كې هم خپله درنه كیسه چیرې چې دى په كې ټپي شوى و مایكل ته كړې وه، ده 
 ده به ویل : 

ه تراوسه هم په ځان زما په توره بوره كې قیامت ولید،كله چې جګړه ونښته ، هلته دوست اودښمن نه پیژندل كیدل ،   -
، زموږ خپلو الوتكو  موږ په نښه كړو، اوداسې بمونه نه یوهیږم چې زه څنګه اوچا ټپې كړم، موږله یوه اوبله ورك شو

یې راباندې اچول لكه غرونه ، زما په څنګ كې یوافغان جنګیالى پروت و، كه هغه زه نه واى ژغورلى ، زه به اوس 
ژوندى نه وم . ما له هغه افغان جنګیالي دځان دخوندي كیدو چال زده كړ ، په دې چې هغه د روسانوپه وخت كې 

یامتونه ډیرلیدلي وو، اوكه نه توره بوره داسې جګړه نه وه چې زه اوماغوندې نوربه ژوندي بیرته ترې راغلي داسې ق
چې اوده واى ... خلكوبه ویل چې دشوروي سره پوځ واړې خو همدغې تورې بورې خطاكړې اودغه توره بوره وه 

ورې دنړۍ  په زرګونو میندې او خویندې په اودغه درانه نامه تورې بدپردیو دماتې اومړینې هدیره بلله كیږي...
 کالوکالو ژړولې او کړولې دي ... 

رښتیا خبره خوداوه چې ستیفن اوس ، یونورمال جنګي امریكایى سرتیرى نه و، له هغه به چې چا پوښته وكړه چې 
 ورته ویل : پرته سوچه ولي امریكاته نه ځي ، ده به

ره تنخوا راكوي چې زماشراب اودكور سود شي، زه نه غواړم چې امریكاته _ كه زه هلته والړشم ، هلته به ایله دوم
 والړشم ...

هغه ته به چې څه په خوله ورتلل ، هغه به ځکه خوامریكایې لوړ رتبه پوځیانو نه غوښتل چې هغه دې دلته پاتې شي 
  :یې ویل یوځل یې ماري ته هم ویلي وو

شپې ورځي تیروم ، ته مې ډیره خوښیږي...ځكه چې ته ډیره ښكلي یې ، زه یوازې ستا لپاره دلته په دغودښتوكې  ـ
دهغو ظالمانو د ې بچیان ومري چې تاغوندې ښكلي نجلۍ یې دمرګ دښامار كومې ته رالیږلي ده ... پام كوه چې دوى 

ووایي چې كله كله له دغه ځایه  موږ اوتاسې نیغ جنت ته هم لیږي ... هو، جنت ته ، هغه ځاى ته چې كه دوى ته 
راځۍ گډهلته والړشو، نوبیا به یې پلمه داوې چې سپینه ماڼۍ پاتې كیږي ... هو. موږ ته وایي چې تاسې درځۍ موږ 

در روان یو... له ماسره چې راغلي وو ، هغوى یې ټول جنت ته ولیږل ... خودوى التراوسه هم حركت نه دى 
 ورپسې كړى ...

دهغه ترغاړه راتاوكړل په یوه اوبله خوا به یې ښكل كړ اوورته وبه یې ویل  ماري  به ورته وخندل اوخپل الس به یې
 : 
زه هم زیاته دجنت لیواله نه یم ، كه څوك مې په زوره ترالس  ور ونه نیسې ، په خپله یې نه غواړم ...ځكه  ) آى   -

 وانت مني ، مني  ایز هني ( كله چې بیرته والړه شم ، واده كوم ... واده ...
 ه چاسره  ؟ ل  -
ى دایې وروستى كال د کې خپلې لوړې زده د روانپوهنې په برخه کې کوي اوله خپل باى قرینډ سره ، هغه په شیكاګو -

... 
 ولي له ماسره واده نه كوي ؟  -
 كه مې له هغه سره ژوند ښه نه شو، بیابه هغه مهال سره ګورو.... -

 ستیفن به سره سور اوشین شو : 
 زه انتظاروباسم ، ښایې دبوش دلورباى فریڼډ هم هغه پریږدي ، بیاخومې هغه هم كوي ... ترهغو پورې كه -
 هو، داهم سمه خبره ده ، خو ته باید انتظار وباسې ، یاهغې ته اویاماته ... -
 نه ، داسې نه شې كیداى ، زه غواړم چې دخپل لومړي ښكار غوښه لومړى زه خپله وخورم .... -

ماري یې بیاالسونه ترغاړه راتاوكړل او ورته په خندا شوه داسې چې په خندا خنداكې یې ترسترګوداوښكو شرشوپه 
اوله ځان سره به یې په  کړهژړا ژړا كې به ده اودده دغه حالت داوښكوپه میلمستیاسره چې ده ته به یې نه ویل ډوبه 

 شكیدلي شكیدلي غږ كې وویل :
 ښكار...دنورو...ستاځان ته پام دى چې ته خپله ښكارشوى یې ... ښكار ...هو ېكړخوته باید اول ښكار و -

ستیفن دماري داوښكو په شرالنه و پوه شوى ، هغې ته یې وكتل ، ورته ځیرشو. هو، ښه ورته ځیرشو ، وروځي یې 
 پورته سره واچولي ، په سوچ كې شو... ښكار ... ښكار...

خوده الد همدغې یوې كلمې په سوچ كې په روانه شوه  تكراركړه ... ماري ترېښكار ... اودرى ځلي یې دغه جمله 
 هغې پسې كتل ....

خبرې كولې هغه ته به په اوونۍ كې څوڅوځلي  روانپوه ډاكتر راته  سمی او رکېستیفن به یوازې یوه یوه ورځ 
لګروڅخه بیل شي ... خوډاكتر په اودهغه درملنه به یې كوله ،ده ډاكترته هم ویلي وو چې دى نه غواړي له خپلو م

رښتیاهم اوس په ده باندې پوه شوى و... دهغه سپارښتنه هم ده ته داوه چې په څه شي دى خوشاله كیږي ، هغسې باید 
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وساتل شي ، روانپوه اونوروډاكترانو ته داپته لګیدلي وه چې دده دسرزخم دجوړیدو نه دى، په دې چې دده په سرباندې 
لګیدلي، ډاكترانوله ده داخبره پټوله چې په ده باندې په توره بوره كي دهغو وړانګواغیزهم شوى و،  یوازې ګولۍ نه وه

اغیزیې په خپلو پوځیانوهم شوى  باندې كارولي وې چېتش په نامه ترهګروكومې چې هلته په خپله امریكایې پوځ پر
ده دګڼوویښتانویوه بیلګه هم اوس نه پرې و.... دى په دې پوهیده چې  دده دسر یوه برخه داسې پكه شوې وه چې د

ډاكترانودغه ده به خپل اوسني اوپخواني عکسونه هم خپلو ملګرواو ددوستانو ته ورښودل ... خوپوځې .... ښکاریږي
 پټوله ....هم له ده او هم له نوروخبره 

رې ویلي سګریت به یې نیمه شپه كې له خپلې كوټې راووت اودچوڼۍ په دهلیزونو كې به یې سندپه كله كله به  
سګریت پسې لګاوه اوڅكاوه ... دى په خپلوپوځیانواوملګروكې هغه مهال ډیرمنلى اونامتوشو، چې كله دفاع وزیر رپ

 رامسفلد دده اتلولي وستایله ،ده ته یې  داتلولۍ مدال وركاوه اوده ورته وویل : 
ملګروسره دمرګ اویاژوند تروروستى ورځي پورې زه ستادغه مدال نه غواړم ،زه یوازې غواړم چې دلته له خپلو  -

پاتې شم. ما امریكاته مه استوه ، زه نه غواړم چې هلته مې دلیونیانو په روغتون كې په ویاړ سره وساتۍ ، زه ددغه 
مدال الیق نه یم ، زه له ناچارى عسكرشوم . اخر مې هم  خبره تردغه ځایه راورسیده په دې چې دلته پیسې وې ... ، 

ځاى په لیونتون كې هركلي ووایي . زه هیله كوم .، چې  رنه غواړم چې زما مور زمالیدو ته دسرلوړۍ دهركلي پزه 
زما دغه مدال هغه چا ته وركړى ، چاچې   زما اوزما دسلګونو ملګرو ځوانۍ په مرګ اوژوند ابدې نیمه خواكړې 

ه داده چې ماامریكاته مه استوۍ ، زه تیاریم چې ....هو ابدي ... زه اوس ددې مدال وړنه یم ... زما یوازنۍ هیل
 بیاتورې بورې ته والړشم ، خوامریكاته نه ...

په هغه ورځ یې دمدالونو اوستاینوپه هغه پرتمینه غونډه كې دغو خبروټول حیران كړل ، ان چې دفاع وزیر یې هم 
په دې چې ده دوزیرله السه هغه مدال وانه دټولو پوځیانوپه مخ كې  له یوې ناڅاپي حیرانتیا اوشرمتیاسره مخامخ كړ.

 خیست ...دده  دغې خبرې په ټولوكې یوډول پاریدنه راوپاروله كله چې ده وویل: 
په جنګ كې كله هم ویاړ نه وي ، جنګ دشرم نوم دى ، په شرم باندې كله هم څوك نه دى اتل شوى ، داچې   -

الس پورې نه نن ړو ښه داده چې موږ په دغه شرم باندې خلكو غواله  دغوسباددغوبدو كړو بښنه په نورو نسلو 
 كړو... 

ړی ځانګ، نوورته خندل به یې اوکیده په دغه وینه ټولو سرتیرو هغه وپیژانده او چې كله به یې هرچیرې ترسترګو 
 درناوى به یې ورته كاوه. 

به زیاتره هغه په روعتون كي و،هلته به ستیفن به اوس دباګرام كونړ په امریكایي چاوڼیو كې اوسیده ، د ورځي له خوا 
یې له ناروغانو سره مرسته كوله ، اوله هغوى سره به یې خپلې كیسې كولي دهغوى به چې هرڅه ته اړتیا پیداشوه ، 

یان راوړل ، دى به خورا خواشینى و، دهغو په خدمت كې به و، پهغه به یې وركول . په هغه ورځ  به یې چې نوې ټ
ناست و، هغو ته به یې خپله اوږده كیسه دهغو په دردونواوزخمونو بیابیاتكراركړه ، اوهغه څه چې له هغوى سره به 

شوې ، له پي به ډیرنه وو ټ یده په سختو جګړو كي لیدلي وو ، هغه به یې یویوورته ویل . كوم ناروغان چې هغو
 یې ورته كوله چې :  هغوى سره به یې ټوكي كولي ، له هغوى سره به یې خندل او هم هغه خبره به

زما  خو جنت ته لیږلي وې ... )امریکایی واکمنان(دې مل وه كه نه  دوى خداى ښه درسره كړي ، دموراوپالر دعا -
مشران جنګی دموراوپالر ترقدمو الندې دى ، خوزموږ  جنت وایې په محمدي دین کې دایوه خبره ډیره خوښه ده چې

ځکه اوس موږ پرنړۍ باندې دى ...رجنت زموږترپښوالندېاصلی  ،لقاعده ديدهغوى مه منۍ هغوى ا ، وایې چې نهبیا
واکمن یو،جنتونه او دوزخونه هم موږ یوشمیر ته جوړو او له یو شمیرنورو یې اخلو ... موږ افغانستان ته هم په 

 همدغه نیت راغلي یو...
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