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جوړه كړې كومه ستونزه نه لري  دترهه ګرۍغمیزه له موږ سره اوس دمذهب په نامه لكه چې موږدوى تهافغانان 
تانیان پاكس ، ایرانیان،روسان،په وړاندې امریكایان څوک یې چې تراخلي نو بیایی خودآزادى خبره یې په مخكې شته 

 اودپیغمبردسترګوتورعربان دوى ته یوشى دي...
 

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

ند یابه دژوشو،  دده پرملګروباندې ښې لګیدې ، دهرچا به چې زړه په تنګپه هرډول حاالتوکې یفن خبرې تدس   
 ،ږاوهدى غبه چې ددغې ورانونکي جګړې سراوپای نه ورته ښکاریده نو بیا به یې  اوکوریادونوپه سرواخستل، اویا
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له آره مذهبي ځوان و،پرمسیح یې دزړه له كومې باوردرلود، انجیل به  و،مایکل مایكلدده په دغو یارانو کې یوهم 
ښکرپه ښکرو.ددوی  برخوکېتل په مذهبي و،به  يځیې لوست او دخپلې لوا له پادري سره چې هغه په خپله یوپو

څوک دی اوڅنګه دامریکایی کړو وړو په اړه تل په اوس په دې ښه پوهیده چې مایكل هم  كارپوهسیاسي 
چې خپل ژوندله زوراوزیاتې سره انتقادونوسردی،هغه به ویل چې که وس ولری، کله به هم چا ته اجازه ورنه کړي 

مالتړ وکړي. دده داډول خبرې استخباراتو ته هم رسیدلی وې  او یاد  د ظالموكړي اویادظلم له پاره قرباني  ملګرى
ه ان چې كل، هغه هم د افغانستان په جګړه کې،چې دى په عیسې مسیح باندې پوره ایمان لرې ، هره ورځ انجیل لولي

ه پكله نورو پوځیانوته هم وایې چې كه عیسویان یاست انجیل ولولۍ ،كه مسلمان یاست قران اوكه یهودیاست تورات 
ه به خپل ،روان ووپرورکه الردهابیل او قابیل به دې چې ترهغوچې دخدایې كتابوپه الره والړنه شو، موږ دآدم بچیان 

هغوالروباندې سیده ګامونه پورته كړو، هغه رخپل ځانونه وژنواوپه خپلو وینوتویولو به ویاړكوو... كه موږ هریوپ
نه مینځواودآدم په كوركې به هره ورځ دآدم زامن یودبل وینې په وینونې نوبیابه وی ،چې ددغوكتابوالرښونې دي

 ... دځناوروپه شان نه څښي اونه به یې تویوي  
سخت خالف و، دهغه داسې څوك نه خوښیدل اووعظوپاراشوټي قطعې قوماندان كرنیل )ګرین( ددغه شان كړو وړد

مبلغ  یویهوديیل كیدل چې دهغه غورنیكه چې هغه به معنوي و، اویابه یې دخدایې كتاب په حواله خبرې كولي، و
و،خو دى اوس نه دخپلو پلروپه الره ته اونه ېې داخوښیده چې څوك دې دعیسې مسیح درسونه اوالرښونې دجګړې 

ووایي . همداوه وجه وه چې داسې سرتیري  تاوده تاوده هرچا ته اوله هرچا سره وخت ناوخته په دغه تاوده ډګركې 
اوس ددى وخت نه دى چې دعیسې مسیح اوانجیل  ،لومړى به یې په نرمه ورته ویل چې ،ولبه یې هم ځانته معلوم

دلته عیسې  ،هغه په دې باوري و چېله هرچاسره وویل شي آیاتونه دې په داسې هیواد لکه افغانستان اوعراق کې
 ...شی اونه موغږ اوریدای شي مرسته كوالى نه مسیح له موږ سره 

مړۍ لونوبیابه یې یوې سختې جگړې ته استاوه...كه به له هغه ځایه ژوندى راغى نوبیابه یې اوكه به داهم نه شوه  
 ؟؟ چې عیسې مسیح مرسته درسره وكړه اوكه چینوك چورلكو او... له هغه داوهپوښتنه 

او ګرین به تل همدا خبرې په شور مایكل داډول خبرې نه ښې لګیدې اونه یې هم كوم اغیزورباندې كاوه ...رخو پ
 شرنګ سره ویلې،خو مایکل به یوازې  په ترخه موسکا باندې ځواب ورکاوه اوپرې خندل به یې ...

 
جون دمیاشتې لومړى شپې ورځي وې چې یوزیات شمرپوځیان له باګرامه داځل دكونړپه دكال  ۲۰۰۵د            

ترخپل پرواز دمخه ماري ته ورغلي  یوه شپه و،واستول شول .دمایكل وار په څلورمه الوتنه كې په خورا بیړه لور
څه ویلي وو، دخپلي مورپته اودتلیفون نمره یې هم وركړې وه ، په سرګردانه ژوند په اړه ټول واوهغې ته یې دخپل 

دې چې ده خپلې مورته هم دكونړ دتګ خبره كړې وه، موریې داځل دده په دغه تګ خورا خواشینې وه، ده هغې ته 
دلته اندکوه اوهمالیا له یوه اوبل سره د وروستې ختیزلوري دافغانستان وروستۍ برخه ده ... رچې دغه سیمه پ ل،ویلي و

ځل لپاره غاړه غړۍ کیږي او پرهمدغه ځای له یوه بل سره خدای پامانی کوی،دلته دهندوبارتوتیان اود روه افغانستان 
ندې دریږي،اوخپل ملکونه  یوازې په سړواو ګوربتان له یوه اوبله بیلږي اوهریو په خپلوخپلو الرو اوخپلو پولو با

 تودو موسمو له یوه اوبله سره بیلوی ...
هغه سیمه ده چې دلته سكندرهغه لوى واكمن چې نژدې ټوله نړۍ یې ترخپل  نګین هم پوهیده چې داخوخود مایکل مور

همدغې دځکه یې مورد... پښه باندې ولګیروارى یې پدغشي الندې كړه هم سوړاوسیلى وكیښ اوددغې سیمې دننګیالیو
 سیمې یادونه ورته كړې وه چې :

 زركیداى شي له دغې سیمې څخه ووځه ځكه چې زمازړه نارامه دى اوداخلك ...چې څومره  -
هم دكونړپه باره كې پوښتنه یې له هغه ،هم ولید غوښتل یې له هغه سره خداپامانۍ وكړي تیفنپه همدغه شپه یې س

 ویلي وو، چې :كړې وه، خوهغه بیاهم ورته 
خبره هم هغه یوه ده اوهغه هم جګړه او وژنه ...  پام دې اوسه چې عیسې مسیح دله یاده ونه وځي، كه كله افغان  -

انجیل ور وښیه بیا دې تركرنیل)ګرین(اوامریكا زیات عزت كوي ، هغوى كه څه .ته ژوندى په الس ورغليجنګیالیو
دلوى خداى په لویو  مسیحوپه درنښت ورته ګوري ...اواناوى كوي خوانجیل ته ترموږ زیات در،هم مسلمانان دې

اودرنوپیغمبرانو كې شمیري ...دوى چې روسان نه منل اوترمرګه یې جګړه ورسره كوله ،دهیواد له آزادۍ وروسته 
 یې بل المل دا وچې هغوى كه څه هم عیسویان وو ، خو په مذهب اوپیغامبریې ایمان نه درلود. دوى له موږ سره

اوس دمذهب په نامه لكه چې موږدوى ته ستونزه جوړه كړې كومه ستونزه نه لري خودآزادى خبره یې په مخكې شته 
 پاكستانیان اودپیغمبردسترګوتورعربان دوى ته یوشى دي...،ایرانیان،روسان،چې دهغې په وړاندې امریكایان

 
وربخنې لړې اودرانه باد له ورایه په خپل ټول باران اوریده،داسې چې ت ځ په باګرام باندې سختوررپدمایکل دتګ 

كلي په ګردله كې ورك وو،دكالوو پخسه یي دیوالونه یې ،تورتم سره یوې اوبلې خواته بدرګه كاوه ،سخت باران و
داسې سره النده كړي وو، چې تابه ویل پخه كړې خټه ده اوپه یوه څه منظم شكل سره والړه ښكاري ،د بامونوناوې 

سره  ولوړوباندې تندر له وریځردساپیودغره اودكاپیسا پ ،ې دیوې شیبې لپاره یې هم آرامتیانه درلودهداسې جړیدې چ
داسې چې فكركیده دنرمې اولمدې وریځي پركوریې یرغل كړى اوغواړي هغه په خپله بې ګناهئ  ،غاړه غړۍ شوى و
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وچاهم دا نه وې چې تندرظالم دى ، خوی،دوریځې اوتندركریږې هرچا اوریدې،باندې لومړى وچغوي اوبیایې ووژني
كه وریځ نه واى تندربه له كومه كیده ، یې تندر وینې څښونكى دى، بلكې ټولو په یوه غږ لمرپه ګوتوپټاوه او ویل 

 باران به له كومه كیده اوسیالب به چا جوړاوه اوولي به دغه حال راته ...
ولو ته یې داښوده چې داشان له زوره اوظلمه ډك غږ یوازې چې تندرظلم كاوه اوټژوندیو وجدانو بیا داخبره کوله خو

اویوازې له داسې چا سره چې ظلم كوي ، وینې تویوې اوله ورانۍ پرته نورڅه نه پیژني ملګرى وي ، ظالم ، ظالم 
 ،اودمینې اوعاطفې دښمن ...دی

ایكل ټولي ته امرشوى وچې باید چې الهم دتندرغړمبا اودرزا یوې اوبلې خواته اوریدل كیده ،دمکې په همدغه حالت 
كونړته دپوځي عملیاتولپاره ځانونه دتیارسئ په حال كې ونیسي،مایكل هم ښه تیارى نیولي و، دوى ټول ترچینوك 

 ترهغوچې ،چورلكو پورې له یوشمیرنورو ملګروسره والړل ، چورلكې ډكې شوې، ددوى یوشمیرته وویل شول چې
 انتظاروباسي ...باید راسیږي  نورې خوا ېبل ېبیرته چورلكې راځي اویا له كوم

چې داوږده لین په اوله برخه كي  ټولیڅوشیبې النه وې تیرې چې دوې الوتكي راغلي اودتیارسئ سرتیروهغه 
پربلې پسې والوتلي  هیو ېنوك چورلكیوالړوویویو دواړوالوتكو ته ورپورته شول. هغوى حركت وكړاودواړې چ

 ر راونه رسید. خودمایکل دوی کرښې ته ال وا.
خواشینى شول ، په دې چې دوى د دومره انتظارتوان نه درلود، خومایكل نه خواشینى  ،رملګريیدمایكل یوشم   

تګ  : واونه خوشاله ، په دې چې هغه خورا زغمناك زلمى و، ده خپلوهغوملګروته چې ډیرتلولي اوبیړني وو وویل 
دڅو شیبوخبره ده ، اوس به یا همدغه چینوك ،خپه كیږۍ مه خو مو په مخ كې دى ، څه وروسته اوڅه وړاندې ،

 كومه بله جوړه راشې ...  لوريراستنې شي اویا به له كوم بل 
 خو مارتین ورته رامخته ته شو، اوورته ویې ویل : 

 ستا خو هماغه یوه خبره ده ...هماغه یوه خبره .... ،هرڅه چې كیږي اویاواقع كیږي،هو ، ته خودصبربوجۍ یې -
 اوهرڅه په همدغه باندې پاى ته رسوئ اوبس ...عیسی مسیح ...عیسۍ مسیح...

 مایكل ورته په قار شو: 
دزړه له كومي یې وایم ،عیسې مسیح څنګه ... زه خوكله هم داسې نیمګړې جمله نه وایم ، زه تل یوه جمله پوره وایم -

 اودټولو په خاطریې وایم چې  : 
  .عیسې مسیح دې زموږ مل شي ... 

څه بیا ونه  نوروخندل اوهمدغه یې ورته تانه كړه ، ده تردې زیات  وړه خو پوره جمله باندېپه همدغه  هم ددهمارتین 
الداهم ورته ویلي وو، چې كه دغه جمله ستا عادت هم شوې خوان ویل ، په دې چې دى له كرنیل څخه ډاریده اوهغه 

ځکه چې زما نه خوښیږي ...اوزموږترعسکري قانون لوړه وه...مه تكرارزموږ په مخکې ډیره یې هلته اودلته  ،وي
 خبره نه ده ... 

ډیرې ټوكې وكړې ، پرمایکل په دغه شیبه كې چې دوى له چورلكې پاتې شول په همدې خبره یې نوروملګروهم  
دغه  په دغه باره كې ددغې خبرې تشریح ترې وغوښته ،خوده ځان ارام نیولي واونوره یې په هرڅومره دوى كه

یوه خواكړ،ترې پورته راړوندخوله هم خالصه نه كړه اونه یې ددوى خبروته ځواب وركړ. دملګروله منځه یې ځان پ
شواوهلته وړاندي دلین په پاى كې له یوه بل ملګري سره چې ددوى داخبرې یې نه وې اوریدلي كیناست .خو مارتین 

 : چغې یې کړېورپسې  آرام پرنښود او هلته هم
 له یاده ووته ...؟ خپله جمله دې  په قارشوې ،  شوې ،پورته  -

 خوده بیا په نیولي غږ ورته وویل: 
ته لیونۍ یې ، لیونى ... هغه دډیروتكراریدو جمله نه ده ، هغه هره شیبه په ماغزوكې دساتلو جمله ده ...كه غواړې  -

سره رباویوه خواكړه چې په  ردي له غوږوپچې درته  تكراریې كړم نوراشه دلته مې په څنګ كې كینه اوسپنزه خولۍ 
 دباورخبرې دکاڼي کرښې دي چې په مینه لیکل کیږي او په وفا ساتل کیږي اویادیږي ... یې واورې ...

  
هرخوا سره تیت اوپرك كړل ،  رباران الهم اوریده ، كله چې چورلكې والوتې همدغه باران راږلۍ شو، ټول یې پ

درنو اوبالربو وریځو ته گواښونه كول اوداسې ښكاریده چې الیې هم ځوروي اوالهم  تندرالهم د آسمان په لوړوكې
ځاى ددوو اویاډیروهیلودګناوواووینوپورپه غاړه واخلي ، آه  ردیوې ګناه پ ووریځ وچې د امیدوار ددې لپاره ژمن دى

اوله باګرامه دهغه پرتمین خوا دساپي غره له لوړو دیوې درنۍ سیلۍ په غیږه كې سپینووارو،اتڼونه جوړكړي وو، 
 پسې را روانې دي ....  پر دغه لور په كومه ورا ګواکي غره دپاسه داسې ښكاریدې چې

پر مایكل ټوكې وكړې اوخورا  پاتې یوشمیرنورویارانو یې هم ،ى ته نه وه رسیدلېپاپرمایكل باندې دټوكولړۍ ال
رسیدلي چې كیپتان ګروس په خورا وارخطایې سره ډیریې وځوراوه، د دوى همدغه خبرې اوټوكې الپاى ته نه وې 

راووت اودوى ټولوته یې خپلو كوټوته دبیرته ستندوبیړنۍ خودتیارسۍ او تیاراوسئ دقرارګاه له دفتره واړې ختلي 
 قومانده وركړه ... 

 ونځیګاستووخپلوتوګه دخپل ۍپه همدغه حیرانۍ كې ټول لكه خواره شوي مرغان په بیړن ،دوى ټول حق حیران شول
ه چې دغه یوناڅاپي قومانده پ،خو پرې پوهیدل نه،شول ،په ټولو باندې یوه ګونګه تبه راغبرګه شوې وهقومانده لوررپ
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په همدغه حال كې ټول په خپلو ؟او ولېوه په خاطر داسې خواشینې څیره لكه چې ګروس اعالم كړه دڅه
ټوكې نه كولي ، مایكل خپله هم په دغه شیبه كې اوس هیچا هم په مایكل باندې سوچواوخپلوکوټوورننوتي ول،خپلو

مایکل  ،چې ناڅاپه یې ستیفن لكه مالیكه په مخ كې ودرید اوورته ویې خندل،یوې درنې وارخطا یئ په سراخیستى و
 ترالس یې ونیواوله ځان سره یې یوې خواته كړغوږ ته یې خوله ورنژدې كړه :  یې
 پرلورواستول جنت هغه چې دوی دجنګ دوزخ ته لیږله بې وخته درلكه ویل كیږې چې یوه پوره چو،نورنه پوهیږم -

 ... شوه
ې وارخطایماري ولیده چې  هلته یې د دهلیزپه هغه سركې ړ،كربله سیتفن نورڅه ونه ویل اوزرېې ځان له مایكله  پ

ې . مایكل ته یداسې ښكاریده چې خپل شیان تیاروي اوپه بیړنۍ توګه دتیارې اوتګ په درشل كې وه ،منډې وهلي 
الس وښوراوه ، كله چې نږدي ورغى، دمورهغه پیغام یې چې همدااوس څوشیبې وړاندې دې ته را رسیدلى و، ده ته 

جمله یې ولوسته چې موریې ورته  دسرهغې دعاورته كړې وه ،ده نورونه لوست یوازې ،وسپاره ،زریې هغه ولوست
 كښلې وو:

 اورولره ...دې سپارم ، بچیه په دې بپه خداى  ... -
 خودنورې جملې دلوستو لپاره یې وخت ونه موند ... 

هغه له ، ېخكې ددوى له مخې والوتۍ مچې ګړ ېدوى الخپلو كوټوته نه وورسیدلي چې وایې واریدل هغه چورلك
 ...  ېخپلوټولو سرتیرو سره په كونړكې را وغورځول شو

ې اودخپلې مور نیمګړخپله ټنډه وموښه  رپ یې  سره په درنښت، اومایكل یوځل بیا خپل كوچنې بایبل راواخیست 
 : لوستې جمله یې بشپړه ولوسته 

دې سپارم ، بچیه ... په دې باورولره چې دمرګ او ژوند په دغه درنه ازموینه کې  یوازې مسیح او محمد په خداى  ـ 
 باسه ...  له موږاوټولو مظلومانو سره مرسته کوالی شي... هرچیرې چې یې ، هغوی له یاده مه

 

 
    Google pic 
 

(۴) 
 

 ،یورنګه دي اوددوى ترمنځ په فكرې اوجسمې لحاظ توپیرګردسره نشته کېدلته نراوښځې په ژوند او ژواك »... 
باندې سیمې پردغې پوهیده چې دلته  وایې چې سكندرله هنده بیرته په دغه الره راستون نه شو، په دې چې هغه

 «...تللي اویاراغلي ان یوازې یوځل یازورګیر
---------------------------------- 

 
 او دروند باران التراوسه هم اوریده .... 

ه كت لپارحرزر زریې بله قومانده واوریده چې دوى باید د،شولپاتې شیبولپاره انتظاردلنډو  یوازې مایكل اوملګري یې
 اوددوى یې دیرش څلویښت تنه راکښته شوېڅوشیبې النه وې تیرې چې بله جوړه چنوك چورلكې ،تیارى ونیسي

 ل.غرونو ور واړوردكونړ پدسترګوپه رپ کې 
دچنوک تردروندوالي هم دروند  دهوابوږكىدومره آرامي وه چې په دغه شیبه كې چې دوى په الوتكه كې كیناستل ، 

ې ، داسهم نه راووت تود اسویلى اوساده سوړ ان یوله خولې ځوانوامریکایی سرتیرو دې په څنګ کې یخوت خودرند 
او ټول لكه ژوندې مړي داسې چې نه یې څه ویل  ېآرام ناست وو چې تابه فكركاوه اوس په ژوندونې دمه ترې ختل

ې دمایكل خواته كتل خو هیڅ یټولو . په یاد و و بارانټوكاومسیح باندې د مایكل شیبو مخ کې په شان پرڅو داونه یې 
، دوی دومره داسې ښكاریده چې ګواكي دده له بركته دوى ټول تراوسه ژوندي دي،اوس ټولوته هغه هم نه ورته ویل

اوداهغه شیبه وه چې كراتوكراتو تكراروله ،  وسره هغه دمایکل جمله پهله ځان په چوپه خوله ټولو ډارشوي وو چې 
هغه ،لوړتیااو ځواكمنۍ كې څومره كمزورى اوڅومره ناتوانه دى هچې انسان په خپله ټولداپته لګیده په کې هرچا ته 

،د تورې چنوک په زړه کې دخلکو په وینا امریكا یې سرتیري چې اوس یې په نړى كې دكبراوغرور سیال نه درلود
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یوه څخه هم نه له به توره هم وهلي واى ښایې چې یوڅك وینه تیره په هریو چې كه د ښکاریدلزبیښلي داسې زیړاو
مرګ ته په د ژوند په بیه اوكله هم ،چې انسان كله هم پیاوړى نه دى .دغې شیبې هرچاته دا ورښوده ای راڅڅیدلېو

 خپله خوښه هركلى نه وایي ....
 
ه عتساه لړ په هماغه شان په هماغه لور روانه وه ، پردوى هم له یورالوتكو پ تباه شویو د دوى الوتكه هم دتیرو دوو 

دایوه چې هم یګرزیده، هغووالوتكه یې  په هغو پوځیانو پسې یوه اوبله خوا ،شمال ولګید دلوړو دروند وروسته دكونړ
 ...ګړى دمخه دلته لولپه شوي وو

 
سرګردانه وګرزیدل، لکه د لړې لیوان سربد حاله او یوې او بلې خوا ته دمایکل ډله ورځ ناوخته وه ، و، لمرلویدلى 

 ، اودنګوغرونو په خپله لمنه كې را نغښتې وهګڼوونواوس په دغه تورتم كې له هرې خوا تورو هم سیمه ،تیاره وه 
، دوی په دې نه پوهیدل لکه ونه موندلچې په رڼاکې له دوی بیل شوي وو په دغه تیاره کې دوى خپل هغه ملګرې 

پرهغو پسې په تیاره کې کله هم نه  چې دلته به خلکوویل چې،څوک چې څه په رڼاکې ورک او یا له السه ورکوي ،
لته را مخكې د شیبېبیرته راوګرزیدل اوپه خپله صحرایي قرارګاه كې له خپلونوروملګرو سره چې  ګرځی ،ځکه نو

 تم شول ... مات څانګونه سره مخامخ او رسیدلي وو
 پهپه هغه ش ،هیچاكړهبدرګه ترسبا پورې ټولو په خورا خواشینۍ سره او وه ، یوههغه شپه ددوى ټولو لپاره دقیامت 

اود بلې بیړنۍ قوماندې كټوباندې واچول  رځانونه پالس خولې ته یونه ووړ او نه یې څه وخوړل. هرچا له درشیوسره 
 په انتظارپرخپلو ځایو باندې  ویښ ویده وغزیدل. 

ې كعلوم سفرپه باره خپل نامسرګردانه نه و،تیره شپه یې د هغې غوندې سرهوا او ېتیردمایكل په هغه شپه لكه 
ې چډوب شوی و،هغه په باره كي  اودهغې داندیښنې اود خپلې مور دلیك ،، دجنګ په باره كې یې فكركاوهاندیښمن و

، هغه لیک و رکړیپرون ماري په داسې حالت كې چې نوي یې د چنوك چورلكي د نسكوریدواوریدلي وو ده ته و
 كښلي وو : چې موریې په هغه کې ورته 

میل مې ولوست ، تا راته كښلي وو چې دغه سیمه چې تاسې سباورځئ په ختیزلوري د افغانستان وروستۍ یا ... ستا
ولوستل ،یوچا لیكلي وو چې دافغانستان دغه سیمه ددغه  ډیرڅهبرخه ده ، ماپرون په كتابتون كې ددغې سیمې په اړه 

ې له دغې سیمې څومره چې زركیداى شي هیواد هغه دنګه اوسمسوره سیمه ده چې سكندرته یې مور ویلي وو چ
 پټدروند  دغه سیمه هندوستان ته په داسې حال كې ور واوښت چې په خپله پښه یې دلته رپ بریمن سکندرووځه... 
، داسې ټپ چې ترهندوستان پورې هم جوړ نه شواوویې نه شواى كوالى چې دهندوستان له نرمې اوخوږې خوړلی و

دګنګا اوجمنا په آینه رنګو اوبوكې خپله څیره په خوشالۍ سره ونه  سکندر دهغه مهال،هو،هوا څخه د ې خوند واخلې
 رسیدلې وه لیده، هغه له همدغه زخمه راپه دې خوا نورله ختیز څخه خپل زړه ورو ورو ورټوالوه ، اودایې زړه ته

مني خلكوسره یې دښ وه خولهیله دغو یوموټې اوو،سیندونتړلیوآینه رنګو له دغو،غروسره تړلیوله دغودلته یې  چې 
هغوى چې له و،ددې لپاره تیار نه دې چې دى وبښي اویا به له ده څخه دخپلي خاورې اوخپلوخلكچې یویې هم شوې 

 ده سره یې یه سیالۍ اومقابله كې سرونه ښندلي وو، غچ وانخلي ...
 لكولوڼۍ او زامن...دلته، اوس هم هماغه خلك دي اودهماغو خ،هو، خوږه مایكله ،دا هماغه سیمه ده 

دلته نراوښځې په ژوند او ژواك یې یورنګه دي اوددوى ترمنځ په فكرې اوجسمې لحاظ توپیرګردسره نشته  وایې چې 
چې یوځل كوم زورګیر دا هغه سیمه ده سكندرله هنده بیرته په دغه الره راستون نه شو، په دې چې هغه پوهیده چې 

 خپل منزل ته بریمن ورسیږي راغلي الره بیرته  رړه نه دى كړى چې بیاد پپرې تللي اویاراغلي ، دویم ځلي یې ز
 ... 

په درد خوري ، پرته له دې چې دعا درته زموږ دواکمنانو دتیروتنې  په  دغه برخه کې  زه نورڅه نه وایم اونه هم 
 سپارم ...وكړم اوپه هغه خداى چې عیسۍ مسیح یې خپل  روح بللى دى تاوسپارم ... په هماغه خداى د

 باربارا _ كلیفورنیا 
 

، خوهغې ته نن څه دهغه موركه څه هم پرون دغه لیك لیكلي و،شپه دغه لیك څوڅوځلي ولوست په دغهمایكل        
په لسګونوامریكایې  زلمي  دم ګړۍ  چې په دغه سیمه كې چې دې دهغې په باره كې كوم څه لوستي وو، پته وه

النن شپه هم نه وومعلوم چې دوى به چیرې په كومه تړه ، په رځ ځي او راخي .هره ودخواشینوونكي مرګ په سفر
اوستړي ستړي زګیروي به یې یوازې هغه لوی ځواک چې دوی  كومه ډه ډه اوكوم خوړ كي مړه اوټپیان پراته وې

 نده ړاندهامریکایی الوتکې ړابه دهغوى له خوا چې هره ورځ  دویاویاكه ژوندي وي، پریې پیداکړي اوري او بس 
څه نه كیږي؟ مایكل په همدغه سوچ كې وچې نن شپه به څومره امریكایې په ظالمانه توګه ورباندې اوروي بمونه 
 وینې ؟ نه  خوبونه  څه  غوندې میندې لري دخپلو زلمیوزامنو په اړه څه دههغوى چې په رښتیا هم لكه ،میندې
دغره په سركې چې  سره نږدې پروت و،كړكۍ له ټ یې ك،ته خوب نه ورته ،دشپې ترناوخته پورې ویښ و مایکل

یارې یوشمیردت هغوىل،دله هغې څخه دسرتیرواوپیره دارانو غږونه اوریدل كید،دافغاني پوځیانو كومه پوسته پرته وه
ګاه كي امریكایې قرار راکوزپهسندرې ویلي اودتودو تودو اوسویو سندرو انګازې یې دلته ستوروته   شپې په زړه کې
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

غږونو كې به دوى په دغه توره شپه كې څه  وچې په دغ، نه پوهیدل نه پرې پوهیدل  خواته خوریدې خوڅوک هرې
 غبرګوي ... زمزمه اوسازونه اوسوزونه به په كې اوڅه ډول وایې دردونه 

 يچې یوه سرتیرې ددغې سیمې یوه پخوانۍ سندره په خپل سوې غږ كې پورته كړه چې انګازي ی،سمه نیمه شپه وه 
 ددغې اوهغې خواغروپه منځ كې داسې خپریدې چې تا به ویل همدغه آوازدوه كسان په یوه غږ كې وایي : 

 اودكونړ غالم محمده _ باډیل ته مه ځه 
   ډیروژلي دینه ... د كونړ غالم محمده .... باډیل ته مه ځه ....ساپواو

چې مایكل له مسافرخان څخه چې له دوى سره یې دژباړونكي په توګه كاركاوه ددغې سندرې دژباړې  ،نیمه شپه وه
 اوهغه هم په لنډو كلیموكې ورته وژباړه اویوڅه یې ددغې سندرې دتاریخ په اړه هم ورته وویل ... ،هیله وكړه

 اومایكل ته یې دموردلیك پرونۍ كرښې یوځل بیا په ذهن كې ورتاوشوې : 
او دوى ددې لپاره تیار نه دې چې دى وبښي اویا به له ده څخه دخپلي خاورې اوخپلوخلكو ،هغوى چې له ده سره ... 

 یې یه سیالۍ اومقابله كې سرونه ښندلي وو، غچ وانخلي ...
 کوڅوله لوړو یې سندرې دده خوب نورهم وتښتاوه ، له كړكۍ به یې چې دباندې وكتل ،سترګې  دغې دنیمې شپې 

ده و، د کړی دى دغه حالت هم حیران ،خوهیڅ یې هم په كې نه لیدل،آسمان ته به یې وكتل،بل څه نه لګیدې رپپرته 
شنه د دلوړوغروله پاسه یورپ اوامریكادیوشمیرسیمو په شان سړى تلدبه تل داخبره ورتله چې دلته هم لكه  فکرته

وریځو پوښلى وي او سړى نه شي كولى چې په آسمان ننداره نه شي كولى ، په دى چې دشنه آسمان مخ دلته تورو 
 ..هو، دلته خبره ډیره ګونګه ده ... ننداره وكړي .ښه  پرانیستو سترګواو خالصو مټودهغه 

دلته غرونه ډیرلوړ او فکرونه ډیرټیټ، ځکه خو څوک دلته ددغه ځای، ددغه وطن اودغوخلکوپه ډیرو رازونو باندې 
 دای..پردې، هغه هم یرغلګر،زرنه شي  پوهی
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 دلته یوازې هغه څوك وژنې چې موږ یې وینه توې كړې ،به موږ دلته مرو، موږ »...

 .مرو ...    موږ دلته مرو ... مرو 
----------------------------------- 

 
ددغې سیمې په زړه اودغه چې ده ته یې ه شي یوازې یو ... ترډیرو پورې خوب نه ورتهاومایکل ته په هغه شپه   

 ځوانهلكه یې دتورې شپې تورتم وهلى آرام ،چې د شپې،خوند وركاوه هغه دسیندد اوبوغړمباوهتورشورماشورکې 
 ،یوشمیرداسې ماتاوهپیلوي ل پایزیب دشرنګا لومړنۍ شرنګ په كې  دسازله لومړي تال سره دخنڅاګره چې په نیمه شپ

ورحماسه دشدخپلي ناویلي مینې  فکربه یې کاوه چې دوی ته یې اوریده ، یې مبایېړشرنګا اوغدکونړدسیند دغه چې 
ټوله تیاره تر ړڼا هغوى سره یې سوچونه یې وهل ، له ،هغوى چې خوبونه یې نه كولپیل کړې ده، اودا رښتیا وه ، 
 كوله.... به یې ورسره  ملتیا پورې په خپلو کیسوبدرګه او

وچ سله مایکل سره هم دکونړدسیند په خپله شرنګا او غړمباکې دغه زړه وړونکې یارانه پیل کړې وه ځکه نو په دغه 
وږ م( چې موږ یې پیداكړي یو،پاتېتلخداى )هغه  : ـفن خبره وریاده شوه هغه چې ده ته یې ویلي وویدست کېسوچ 
بیرته رانه اخلي اوكه نه ماپه توره بوره كې هرڅه په یې په ټاكلي نیټه  وبرخه كوي ا راپهمرګ اوژوند یوځل  ټولوته

نه هلته له هغه ځایه یوازې یوڅو تنه ژوندي راووتو چې یوپه كي زه وم زما لپاره زما باداردمرګ  ،سترګوولیدل
 وولیكلي ...

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 10تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 په خپله غیږ كي له ځان،  شکیدلې اوسرګردانه خوب دخوب څپه پرې راغبرګه شوه ې په ګرداب کې خبر ېدغهم د
 سره ونغښت... 

،خو دڅپاند سیند دڅپو شرنګایې په خوب كې هم آرامي ورنارامه كړې وه، خوب یې لیده چې دده نژدې هغه ویده شو
 خوب كې ورته وایي : لكه كې وژل شوى و، په رملګرى رومن چې نن په چنوك چو

ما وتا خوله كلیفورنیاڅخه یوځاى او په یوه ډله كې راغلو، تا ولې زه یوازې پریښودم ، ولې له ماسره یوځاى ،ناځوانهـ 
 رانغلې ...

 :(غږراځې اوراته وایې پرلورله هغې سپینې رڼا )اشاره دسیند داوبو دڅپو 
تیرى مه كوه ؟ په دې نه پوهیږې دخدای پربندګانوته ویلي چې خداى پیژنې ؟  كله دمورنه وو درته ته څوك یې؟   -

چې  دلته ولې راغلى یې ؟ ولې ؟ ته دامریكا د واكمنانوبنده یې كه دهغه چا چې هغه پیداكړى یې ؟  ولې راغلى یې 
 ؟  ولې راغلى یې ؟ ولې .... ؟؟؟

ځواب ورته ونه وایه ،سیند یې ورته  ترې كولې ، خوچا هم ېپوښتندغه سپینې رڼاڅو شیبې نورې هم  دسیند دزړه
 اوهرڅه یې سره ګډوډ كړل ...په کې نه ښکاریدل  توپانې كړ، داسې چې هیڅ هم 

سیند اوپرمایکل یې د همدایې ترخوله راوتلچې د رومن مخ راوتلى ولید ، یې له ډیروشیبووروسته یې دسیند له منځه  
  له منځه چغې راوهلې :

دلته یوازې هغه څوك وژنې چې موږ یې وینه توې به موږ دلته مرو، موږ  ه ځواب نه لرو،موږ دولې لپار مایکله ! -
خپلې  اوږده جملهیوازې یوه زموږ په وړاندې په هره خواکې كړې ، موږ دلته مرو ... مرو مرو ... په دې چې دلته 

ورو ورو له سیالب سره مله څاڅكي تاوده تاوده بې ګناه اوښكو خپروی اوهغه داچې :یوه ورځ به ددغو  انګازې 
 ځان بدلوي ....چې موږ  به ټول ډوبوي سمندر باندې  یوه په زموږ په وړاندې بهكیږي او

 اودمایكل خوب هم په نیمایېوهلي چې بیګاني تیارسۍ پوځیانوته اشاره وشوه ،السپیده چاودخپل نیمزالى څرك نه و
ا ه په سمڅه كې سره راټول كړل اوټولو ته یې د القاعدې كې همداسې نابشپړپاتې شو،هغوى یې بیا دصحرایې قرارګ

چورلكي  ،سړي وژونكوپه اړه دپروني یرغل په اړه ټولي خبرې وكړي ، دوى ته یې داهم وویل چې دوى به الوتكي
ه هرڅه ل په شاوخواكې پوځیان دشلوپنځه ویشتوپه دې نژدي پنځوكیلومترومربع كې بدرګه كوي ، په دې چې پرون 

 هرشان چې كیږي ومومي ...ځکه نو نن باید هغوی په تم شوي  ېیوه چنوك كې له دوى څخه ترسره په 
لور والړشي ، یوځل یې ځان دماري دكوټې په لور  رمایكل هم په دغه ډله كې و،مخكې تردې چې دخپلې دندې پ

ه راغلې وه ، پرهغې ماري هم پرون له دوى سر ،وروواهه ، خو داچې ډیروختې واوتیاره وه ، هغه یې ونه لیده
دمایكل ځكه زړه تكیه و، چې هغې هره ورځ دده له مورسره رابطه كوله، اوهغه یې د ده له حاله خبروله، په مایكل 
باندې خپله مور خورا ګرانه وه، په دې چې دده موردده هرڅه وه ،سره له دې چې په لویدیزكې كله د یوچا زوى 

ي ،زیاتره میندې اوپلرونه اویاهم خپله هلك اوجلۍ ددې لپاره تیارى نه لري اولورتراوولس اواتلس كلنئ پورې ورسیږ
چې په یوه كوراویوه كورني سستم كې ژوند سره وكړي، له یوه اوبله بیلیږي اوهرڅوك دچا خبره لكه ځنګلیان  په 

 .اویایې موراوپالر له ځانه شړي خپله خپله ځي 
هغه ،ه رښتینې توګه درناوى كاوه اوهغه یې دخپل ژوند رمزاوراز بلله داسې نه و، هغه خپلې مورته پبیا  خو مایكل 

یوشمیربې پروا زامن اولوڼې چې خپلومیندواوپلروته دا په زړه كې ورتیریده چې كه دى یې خپلې مورته لكه تل ته به 
هغې پیغامبرد خداى اودهغهد یوازې پریږدې نوبیابهدعمر په دغه تیره برخه کې اویا یې  په سپکه سترګه وګوري 

پوښتنې ته چې په دغه اړه به یې یوه ورځ ترې کوي څه وي ؟ ټول کتابونه وایی چې خدای له هرچاته په هغه دنیا 
دموراوپالردعزت اوبی عزتۍ له امله وړتیا او سزا ورکوي ، مایکل په دغه اړه تل له ځان سره داسوچ کاوه چې که 

دى خپل سپیڅلي كتاب ته ګوري اوڅنګه به بیادخپل چم ګاونډ كلیساته  څنګهدی دخپلې مور بې عزتی وکړي نو بیا به 
 په داسې حال كې چې دمورپه وړاندي یې ګناكړې وي قدم ورایږدي ...هلته چې ټول عمر یې له ځان سره بیوه 

 
ړه الیې په غیږكې نیولى و و مسیح بهمریمې هغه انځورته چې كوچنى بې بې دهغه موربه اوس هرسهار په كلیساكې د

وه اوله هغوى به یې دخپل زوى دسالمتۍ مرسته غوښته ، همداوه چې كه مایكل په دې نه پوهیده چې پالر یې څوك 
خوپه دې  واو ولې یې دى اومورپه هغو شپو ورځوكې چې موریې ځوانه وه اوسختي پرې راغله یوازې پریښودل

یې ځان دسرواورونو ډیرۍ ته وركړى واونن دلته  دموردعایې مل وه اوددغې تلپاتې دعا په هیلهډیرښه پوهیده چې 
 لټول ... یې نامعلوم ترهه ګرپه امر دانسان وژونکي امریکایی واکمنپه كونړكې په مات زړه 

پرته له دې چې نن ماري هم  ، مایكل شول نوپه لوریې وخوځولځنګلوددغو غرنیوشنو په دغه سهار هم دوى ټول
ووت. لکه دتل په شان مات زړه په خپله دنده له خپلو ملګرو سره عا واخلې اودوګوري اوله هغې دخپلې مور حال 

او مرستندویه شي ، ځکه ده په ټوله نړۍ کې نه پرچا  ده خداى یاد كړاوخپله موریې یاده كړه چې باید دده مله
ر ملتیا دانساني ژوند باوردرلوده او نه یی هم هیله ورته وه ، ده به تل خپلوملګرو ته ویل چې دخدای باور او دمورپال

 ... دوړتیا اصلي الملونه دي
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داسې په ناز اونزاكت  وهواپه هغه سهارخورا ښكلي وه ، دشنه ځنګل خورې ورې ونې دسهارترلمرڅرك دمخه وږم
 خودوى د دغو،سره ښورولې چې تا به وې دوى هم ددغو نویو راغلوسرتیرود هركلى په  چم خپلې څڼې خوځوي

اوس له هرڅه دیوه وحشت اوبدمرغۍ تعبیركاوه ، امریکایی یرغلګروځواکونوهركلي نه پوهیدل ، ونو په دغه تاوده 
اوهرڅه داسۍ ورته ښكاریدل چې تا به وې دوى خوري ... هغوى ته غرونه لكه لیوني پیریان اویاهم لكه دافسانوهغه 

كیده. په وینو، دهغوى چې دلته له بل ښكاریدل چې یوا زې یې په وینوباندې ګوزاره  اوښاماران دیوانوینې څښونکي 
دوی ته افغانستان په تیره بیا کونړ او کندهار داسې  ښاماران ښکاریدل  ځایه راغلي وو اودوى ته نااشناښكاریدل...

چې د بابا آدم له زماني بیا داتوم ترپیره پورې چا نه مات کړي وو اونه یی وژلي وو.ځکه دوی په دغه زمانه کې چې 
بمونه هم ورسره ووبیاهم له کندهاراوننګرهاره لکه له افسانوي ښامارانو ډاریدل ځکه چې دوی دهغوی دنړۍ اتمي 

  په وړاندې لکه چې مایکل او ستیفن به ویل پړه وو ، مالمت وو او یرغلګرو وو.... 
ونۍ دمخه دلته له جیم سره ملګرى و، هغه د ویرجنیااوسیدونكى و ، اوترده دوې اوپه عملیاتوکې دغه سهارد مایكل

اوکمرونو ونووچوګونګیان اوټپوسان دیوه خوا راغلى و.په دغه سهار هم دوى دواړه یوځاى روان وو له لرې یې هلته 
دې کریږې یوه پربله پسې واوریخوایې په پرله پسې توګه د كارغانو كاغ كاغ او بل ترسترګوشول  څانګوپرسرو او

 ریدلي آوازسره وویل : په ډاچې ددوی د ډلګۍ مشرو ، ځكه نوالبرت 
ي افغانان وایپام پام ، چې ددغو توروكارغانو كاغ كاغ اودغه پرګټوباندې ناست ناشولته ټپوسان بې څه نه دي ،   -

اودمځكې شوي نسانان اویاهم حیوانا ت وژل هلته خامخایا ا لیدل كیږي ، چیرې چې دغه ناشولته ټپوسان اوکارغان
دمځكي پرمخ مړه شوي پږي په خوب ویني م وایي چې داهغه ټپوسان دی چې دوی افغانان داهپرمخ پراته وي ...

 سم ځانونه ورته را رسوي ....خوب لیدو سره  اوله
 کوم یوه غږپرې وکړ: 

 ددې مانا داده چې زموږ مړي هم په همدغه شاوخواكې دي ...   -
 ځواب وركړ: بیرته البرت 

 اوریدلي .... ویتجربې لري . ماهم له هغکې ه برخه ماخپله تجربه نه ده كړې خوافغانان په دغ -
 پتریک : 

 هم نه وي ... بنسټهزه فكركوم چې دغه شان خبرې بې ـ 
 جیم :

 .كیداى شي .. -
 

څوقدمه النورنه ووتللي چې ترخپلوسترګوالندې یې دچورلكي ټوټې اویوې اوبلې خواته خورې وري وینې اوغوښې 
 مخابره كې وویل چې دوى نښې نښانې موندلي باید ددوى پرخوا راشي . ان ته یې پهتخپل كیپ،ترسترګوشوې

هلته په یوڅوشیبوكې ټول سرتیرې له هرې خوا سره راټول شول اوله هرې خوایې ،اوهغه دټپوسانو نښه سمه وخته
وپه ذهن ا لرته اوس په ځیرځیرسره کتانځومایکل دغه او دردونکې ننداره کولهدخپلو یارانواوانډیواالنودغوښو اونښو 

دانسان په وړاندي دوحشي حیواناتوپه  ډولپه څه  (انساندخدای خلیفه )چې کې یې یوازې دغه ټکي ځای نیولی و 
 ...رنګويیوشمیردیوه هیواد، دیوې مورلمنه دهغې دزامنوپه وینوولې ...شان بې رحمه كیږي 

راغلي وه ... اوچې كله یې اوس دغو یوازې څپه زموږ دخلکو په وینا اوس د تورو وینوباندې  ذهنزړه او رمایكل پد
 ؟خورو ورو وینو اوغوښوته كتل ، نه پوهیده چې دغه حال څه وبولي 

پوه شي ؟ یوڅوک شته چې ددغو غوښو او وینو دمیندو دزړه په درد  زما په دغه شیبه کې  څوك شته چېـ یو 
واوغوښود درد اومرګ په زارپوه شي اوکورنیوچې څوک یې ویني پراحساس پوه شي ؟ یوڅوک شته چې ددغو وین

 « ... نه ، نه او بیاهم نه » ؟ دده دغوټولو پوښتنو ته یوازې یوه ټکي پوره ځواب ورکوالی شو چې هغه و 
فکرته یې  ېوې بلک پرتېیوازې مایكل په دغه شیبه كې ژړل، دده مخې ته اوس خورې ورې غوښې او وینې نه 

 دده مخې همداشیبه  خه یې دباګرام په هوایې ډګركې له ده سره ټوكې كوليورځ دمه هغه سرتیرې چې یوورتله چې 
 ته تیك والړدي اوورته وایي : 

  ...ستا خوهماغه یوه خبره ده ـ 
 ...یوه خبره  غههو ، هما -
  چې دویمه نه شوه ...هغه  -

چې تل به یې ده غوندې  ه،هغدكرنیل خبره وریاده شوه چې دهغه مړى هم اوس په دغه ډله كې الندې باندې شوى و
 كسانوته ویل :

 چنوك چورلكو....زموږعیسې مسیح مرسته درسره وكړه كه  -
پرسریې یوڅه اوبه ورباندې واچوي په همدغه سوچ  سوچ كې همالته ځاى پرځاى راولوید ، البرت ته یې وویل چې 

له ب راودى پلویدلی ویوه خوا رړ یې پداسې چې ماشینګپروت و،هغه اوبه ورباندې واچولې ، خو بیاهم  بې حاله ...
خوا، البرت روغتیایې ډلې ته خبروركړ، دسترګو په رپ كې هغوى راورسیدل ، ماري هم په دغه ډله كې وه ، هغه 

 تراوسه یوازېورساوه.خوهلته دسترګو په رپ کې هم راورسیده اومایكل یې له هغه ځایه ګرزنده روغتیایې مركزته 
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ین م رله سهاره تراوسه درى نورسرتیري هم چې دوویې كټ مټ حالت درلود اودیوه پښه پ رسیدلی بلکهمایكل نه و
 الوتلي وه دلته راوړل شوي وو. 

 مایكل تردوو ورځو پورې را په حال كې نه شو، ماري خورا ورته خواشینې وه ، 
دې باورنه شو كوالى  په ېهغې یې مورته هم نه وو ویلي چې پرمایكل باندې داسې حالت راغلى ، په دې چې هغ

، ځكه دیوه چا لپاره چې په جګړه كې وي ، هغه هم په  دیپیداشوې شوک عصبي یوپه یوداسې چې ګواګي زوى ته 
هغې ته داخبررسیدلى ځکه نوکه ، يخبره دباوروړنه و دعصبي شوکداسې جګړه چې هلته اوراوګولۍ سره اوري ، 

په کوم  مړشوى اوكه مړ هم نه وي نوټپي شوى خو خامخا زوى ېهمدایوفكركاوه چې دهغ یې هم واى ، یوازې
 دى... روغتون کې پروت 

 
یې لومړۍ له هغې ،دوى ورځي وروسته را په حال كې شو، دلومړي ځل لپاره یې سترګې په ماري ولګیدېمایکل ،
پیښې یادونه  چې دده مورڅه حال لري ، خو هغې زر ډاډ وركړى و، چې هغې ته یې ډاډ وركړى اوددغې داوهپوښتنه 

دیوه درانه درد احساس یې كاوه ، خونه پرې پوهیده خوتراوسه یې هم یې هغې ته نه ده كړې ...دمایكل زړه آرام شو، 
 اوڅنګه ؟ ...دی چې چیرې 

وو یې چې دیوه ناڅرګند درد احساس كوي ...هغې ډاډ وركړى و، او ورته ویلي کړې وه ماري ته یې هم داخبره یاده 
ا خورا بد حالت درلود ... ډیرفكرمه كوه ،خداى لوى دى ، چې په یوه دوو ورځوكي به ګردسره ارام چې دوه شپې ت

کله چې پرمغزو باندې فشار راځي هلته انسان له اوجوړ شې . ستا پرماغزوباندې یوناڅرګند فشار راغلى و ... 
 دردونو خامخا ځوریږي... 

وكتل ، دغره لوړتیا ته یې وكتل  چې نوی لمرترې را لویدلی وخواهندارې پر مخامخ اومایكل هم نورڅه ونه ویل ، د
سره خوځولې ،په كټ كې په نازته چې آرام شمال و، اودهغه په اوږدو اولنډوكې یې دشنو ونو خورو خورو څانګ

په دغو .رااوچت شو، دكونړ دسیند مستى ته ځیرشو، اودهغه  له لیونیواومستو څپو سره یې خپل كاته وغزول ..
دى  په سراخستىدی خپله په کې لویدلی اوپه نامعلومه خوایې ، چې تا به ویل په رښتیاهم ی ووكې داسې ډوب شوڅپ

 ... 
ړى و، او اوس هغه پرمزي وه چې کدى الپه همدغه سوچ اوهمدغه ننداره كې ډوب و چې ماري ېې مورته تلیفون 

هم ورته ونه ویل چې پرده باندې داسې یوه له ده سره خبرې وكړي. له هغې سره یې خبرې وكړې ، خو بیایې 
څپه راغلې ده ، خوموریې نارامه بریښیده ،دى نه پرې پوهیده چې ولي ، په پیل كې خوده فكروكړ، چې مرګونې 

په ناروغۍ باندې خبره ده ، ځكه نو دى هم په خپلوخبروكې یوڅه سره ټكنى غوندې شو، خو  هګواكى مور یې دد
مایكل په ،ه شوه ،لكه چې مور یې په عین حال كې چې له ده سره خبرې كوي ، ژاړي وروسته داسې ورته څرګند

 دغه كار خورا خواشینى شو، هغه پوه شو، چې موریې پرې خبره ده ، په اوچت غږ یې ورته وویل : 
 ما څه نه دي شوي ...  پرمورې زه جوړ یم ...  -

 ې ورته وویل : ژړا نوره هم تیزه شوه ،اوپه ژړا ژړا كې ی خود مور یې
 ته خبرنه یې چې دلته څه شوي دي ؟  چې ته جوړیی ...پوهیږم ، -

 مایكل وارخطا غوندې شو : 
 ؟ راته ووایه ....  مورې ، مورې څه   -
  زویه ، نیمه امریكا په كاترینا توپان الهو شوې ، ته الخبرنه یې ، خبرونه نه اورې ؟ -
  دڅه شي توپان ؟  دڅه شي كاترینا...؟ -
په نیواورلن كې كاترینا توپان لګیدلي ، داسې چې دمځكي په سریې هیڅ شى جوړنه دي پریښي  ...  په زرګونو  -

انسانان له منځه تللي اوتردغې ګړۍ پورې هم خلك داوبوپه سر پاتې دي ، هیڅوك نشته چې مرسته ورسره وكړي ، 
 حكومت هم خپله تراوسه ویده دى ... 

  څه خبره ده ؟ م ، ستاسې خواتهكاترینا ؟! داڅه اور -
نه دلته خو تراوسه څه خبره نشته ...  نن دریمه ورځ ده چې ترور ته دې تلیفون كوم ، نه هغه اونه یې هم میړه  -

 اوزوى ځواب وایې ... خداى دخیركړي ... 
 مایكل دخپلې مور او دكاترینا په غمیزه باندې پوه شوځكه یې مورته وویل : 

 ...   له كوره مه وځه ...  اوسهن په فكركې مورې دخپل ځا -
داوړي په رخصتیوكې هلته مایکل او موربه یې دمایكل ترور په نیو اورلن كې اوسیده ، دهغې زوى دده همزولى و، 

ي وو پریښ رهیڅ شی نهخو اوس هلته توپان دمځكې پرسې،شپې ورځي تیرول څوورتلل اوهلته به یې له دوى سره 
دقهرڅپواوسیلیو له ځان سره وړي وو. په نیواورلن كې زیاتره توران اوسي ، په امریكا كې سره اوهرڅه دكارترینا 

داډول توپانونه یوازې یو، یاڅو په  ،،تور دى اوسپین سپینرله دې چې ددموكراسې نارې سورې وهي تراوسه هم تو
امه یادوي اوهغه چې ډیردرانه او هغه دښځي په ن،كال كې پرامریكا باندې راځي ، هغه چې ډیرتیزاوورانوونكي وي

.سږ ددغه توپان نوم كاترینا و، چې په زرګونو اوسیدونكي یې دمرګ نوم ورکوي دنارینه ته ورانونكي نه وي ، هغه 
 .لیووړد زرګونو نورو یی بیا شتمنۍ  اوکورونه له منځه میلمانه كړل او
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شان په هرڅه خولي لګولې ، په زرګونو كورونه دغه توپان كاترینا لكه دلیونیو پرانګانانو په  سږ پردغه سیمه باندې  
حقیقي نه شوكواى چې ددغه ن خدای باله اوپه هغه هیواد كې چې اوس یې دنړى په سرځاسره وران کړل په خپل قهر

چې دلته داڅو شپې كیدې چې ویل كیدل كاترینا  یوه وړه چاره هم وکړي،غمیزه په دی کې وهخدایي كارپه وړاندې 
یوازې دومره ویل  تهخودایې نه ویل چې كله اوپه كومو شیبوكې به دلته رارسیږي ، ماناداچې خلكو ...نكي دهراتلو

شوي وو، چې ښامار راځي ، خوداچې كله به دلته را رسیږي اویاداچې خلكوته باید مخكې له مخكې ویل شوي واى 
چې په خلکو به ویل دا رونو څخه خبریدل.خلک له داسې خط ، داكارنه وشوى ،داسې لكه چې په نورو وختوكې به

دغه سیمه كې ترټولو زیات تورپوستي اوسیدل ، همداوه چې نه دحكومت اونه هم دنورو مسوولینو زیاته اندیښنه له 
شرابخانوكې  او اځایوڅخلكو سره وه ، همداوه چې زیاتره اوسیدونكي ال په خوب ویده وو، په زیاترو خوپه ن ودغ

یووړل ، خوحكومت او ګرد سره توپان دیوالونه اوبندیزونه ور ونړول اوپه توره تیاره كې یې دغه مالماتوونكي 
چارواكي داسې ویده وو، چې نه یې دپولیسودفتروخلكو ته ځواب وركاوه اونه هم داسې څوك وو ،چې په دغه حالت 

 دسلګونو ماشومانوچغې اوفریادونه اوریدلي واى .یې كې 
شپه په داسې حال كې چې اوبه یې تر سینې ورپورته شوې وې له ترومپ سره دعراق په دترومپ مور په هماغه   

راپورته  چې اوبه وار په وار راباندې اوهورته ك فریادخبرې كولي ، موریې  دخپل موبایل له الرې فلوجاكې
ې كړي ووخپلزوى یې هلته چې نن یې ترلسو زیات پوځي ملګري له السه ور ې ومې ژغوري ،چهیڅوك نشته کیږي،

 مورته په غریوناكه ژبه وویل : 
واكمن ټول اوس یوازې  ظالمسیالب یوسې اومادلته ځانمرګي بریدونه ووژني ، زموږ هلته پریږده چې تا ،مورې -

هغوى ستاسې اوزما په فكركې نه دي ، هغوى لویږي،زموږ دوینو په بیه هو، تیل هغه چې موږ ته تیل په خوب وینې ،
ګري پیل كړې اوپه هغې باندې بوخت دي ... ځان دې خپل  خداى ته وسپاره اوله مسیح څخه مرسته خپله خپله سودا

چې هغوى به دا فكرهم كړي وي چې كه یې په دغو تیلو باندې ده ،څرګنده رانیسي وغواړه ... هغوى چې په وینو تیل
ه خداى وسپاره ، وګوره كه كومه وړه لګیده نو بیا باید څوك په كې وسوځي ؟  زه او ته .... هو مورې ځان پواور

دغه وپښتنبیا نوځان خداى ته وسپاره اودنوبیړې دچیرې مخې ترهغو چې ډوبیږي درغله په كې سپره شه ... اوكه نه 
 ووایه :  دامریکا حکومت ته یادګارپریږده اوچغوچغو ورته لنډۍ په زوره زوره ورته

 آشنا مې ډیره نازیدمه .پرپږده چې خړ سیالب مې یوسي       په المبوزن 
 اومایکل دچینوک دیارانودمرګ په شوک څوورځې له روغتون څخه دباندې راونه ووت. !
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