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مایکل :
 هو ،كه ژوندي امریكا ته ستانه شوو ،یوځل به مې مورته بیا كوچنى شم او ددغې کیسې نوره برخه به هم ترې زدهكړم  ،بیا به یې تاته اوکه خدای ما شومان راکړل هغوی ته هره شپه په مینه مینه وایم  ...دماموت هاتي بچی به هم
ترهغه مهاله بیرته امریکا ته راستون شوی وي...
------------------------------ماري اومایكل اوس داسې نه ښكاریدل لكه چې له یوه اوبله بیل څوك وي  ،ماري سره له دې لکه چې ستفن به
ویل هغه ملګری لري  ،له هغه سره به واده كوي  ،خودهغه پرځای یې مایكل دلته وموند اویامایكل دا دلته وموندله
اوپه دغوسختوشپوكې یې دیارانې مینه ناک مزی سره كلك کړ ،ددې په خپله وینا داددې څلورم ملګرى و ،چې له
هره یوه سره یې ځانګړې كیسې درلودې،که یوه ختیزوال ته داسې خبره وکړې نودهغې نجلۍ پرځای به هغه څوک
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چې ددې په باره کې معلومات اوري اویاترالسه کوي خامخا شرمیږي اوپه ویلو او اوریدو به خولې ورباندې
راځي،خوپه امریكا اولویدیزه نړۍ كې څوک له چا خپلې داشان خبرې نه پټوي اونه هم پرې شرمیږي ،مایكل سره له
دې چې هرڅه یې دمورپه خاطرول،اوهردم اوقدم یې دهغې دخوښئ لپاره و،خواوس دماري په توده یارانه کې داسې
ډوب شوی و چې ډیرځله به هغه خواركۍ مور،دهغې دزوی (مایکل) له یاده وتله ...وایي چې مینه ړنده وي ،اودغې
ړندې اوس په مسیح مین مایکل باندې داسې جادو کړی وچې کله کله به یې هم ډیره ګرانه مورهم له یاده ووته ...
هغه مورچې ټول عمرپه هغه آزاده ټولنه كې دد ه په هیله،دده لپاره او دده په غم کې ماته اوګوډه وکړیده اوالهم کړیده
په هغه شپه چې دوى دواړه د شپې ترناوخته پورې سره كیناستل ،ماري یې څنګ ته پرته وه ،دهرڅه په باره كې
وغږیدل  ،دجګړې په باره كې  ،د دغې ښكلې سیمې دښكالپه اړه،ددغه څپاند سیند دڅپاندواومستواوشاعرانه څپو په
اړه اونورو ...خونورې خبرې لکه چې خالصې شوې وې ځکه یې السونه تریوه اوبل سره غبرك كړل  ،مایکل خپل
مخ دهغې پرمخ ورکیښود ،ماري یې په سركې الس واهه  ،هوا ښکلې وه  ،شپه وه ،له كړكۍ اودتورآسمان له زړه
څخه یوازې دوه غږونه اوریدل كیدل چې یو دمست سیند اوبل هم دنیموشپودالرویوزاڼو ،داچې په كوم لوري رواني
وې ،چاته نه ښکاریده خویوازې آوازونه یې آوریدل كیدل ،اوازونه ،اوپه دې یې هم سړى نه پوهیده چې دزاڼو دغه
سندرې اواوچت غږونه به دخوښیواوښوزیرو سندرې وي اوکه دخواشنیو  ...ځکه په شپوکې هغه هم په تیارو هغوکې
چې څوک په خپل زړه له یوه ځایه بل ته نه ځي  ...یوالمل به وي  ،خامخا چې زاڼې په نیمو شپوکې الوتنې کوي
اوپه نامعلومو خواوو روانې وي ...
څوک په رضا له ملکه نه ځي

یا ډیرغریب شي یاد یارله غمه ځینه ...

مارې خپلې نازكې ګوتې دمایكل په نویورسیدلو ویښتوكې وهلې،دزړه په تاویې دخولې د تناره په سرومورګو
څوڅوځلې وسو،لمبه یې كړ او...
له مایكل څخه یې هیله وكړه  ،چې په دغه شیبه كې له هغو كیسوڅخه چې ده ته به یې مورپه كوچنیوالي کې هره شپه
دخوب پرمهال ورو ورو ویلی یوه ووایي  ...له هغوكیسوڅخه،ځکه چې د مارې هغه کیسې ډیرې خوښیدې ...
دمایكل پرذهن هم دهغه مهال یادونوخپله څپه دآرام کونړپه آرام زړه کې ورخوره كړه  ،هغه شپې وریادې شوې ،
دهغې مینې شپې وریادې شوې چې لكه دننۍ شپي په شان سوځونكې نه وې ...
مایكل ته ورپه یادشوه ،چې دده دماموت هاتي كیسه ډیره خوښیده،هغه چې موربه یې په اووني كې یوځل خامخا
دخوب پرمهال ورته ویله اوپرهغې باندې به ېې ویده كاوه  ،ده ته هغې كیسې بل ډول خوند وركاوه،هو،بل ډول
،همداوه  ،چې ده هغه کیسه ټوله یوه شپه هم په خپل ژوندكې له خپلې موره نه وه اوریدلې ،ځکه چې دهغې ترنیمایی
دمخه به دی بیا ویده شوی و...
ماري هیله ترې وكړه چې تركومه ځایه دده زده ده  ،ترهم هغه ځایه یې باید ورو ورو ورته ووایي  ...اومایكل هغه
نیمګړې كیسه ورته پیل كړه :
 ...په پخوانوزمانوكې دلته (ماناامریكا) دماموت پیل یوبچې اوسیده،ده ته ځان په دغه سیمه كې ډیرغټ اومهم
ښكاریده،خلكوهم په دې خاطرچې دى په دغه وطن كې یوازې و ،له ده سره مینه كوله اودده هرڅه ورته نوي وو ...
یوه ورځ یې ځان له یږ سره ملګرى كړ ،دواړو په خورا خوشالۍ له یوه اوبل سره راشه درشه كوله  ،داسې چې
ډیروخت به یې یوبل سره ونه لید ،په یوه اوبل پسې به خواشیني كیدل...
دهاتي دبچې لپاره دایوه خبره تل دپوښتنې وړ وه چې،دلته چې څومره حیوانات اوسیدل ،په دې ټولوكې یوازې دده
دخیل اوخیلخاني پته نه وه  ،نه پوهیده چې دى دچا زوى دى ..موریې چپرې ده  ،پالریې چیرې دى  ،دده په شان
نورڅوك هم دلته شته اوكه نه ....؟
یوه ورځ یې دهندوانوپه وینا دلنګوټیا یار(دتوروڅڼوله یاراوملګري) یږ څخه په ډیره عاجزۍ همدغه پوښتنه وكړه ...
یږ انډیوال یې چې اوس دده هرڅه و ،واردې واره ورته وویل،ستاټوله كیسه ماته معلومه ده  ،ته دې خبرې ته مه
خواشینۍ كیږه ،ته هم پالرلرې هم مورلرې،قوم لرې اوپه سلګونوزرګونوخپلوان لرې  ،یوازې یوه خبره ده چې په
هغې زه هم نه پوهیږم چې ته دې موراوپالردلته راوستلې وې  ،بیا ترې ورك شوې،دوى بیرته والړل اوكه كوم
زورورچا اویا كوم سوداګرهلته تللي وو ،ته یې راوړى وې،ز ما لپاره همدعه ټكې ګونګ دى  ،نورهرڅه راته
روښانه دي  ،چې ته دومره هم یوازې نه یې لكه چې اوس ځان درته ښكاري ...
دماموت پیل زړه ډاډه شو اوله خپل نازولي یاره یې دمننې په څرګندولوسره داهم وپوښتل :
 چې څنكه كیداى شي یوځل دی له هغو خپلو خپلوانو سره یوځاى شی ؟ ...هغه ورته وویل:
 کومه خبره اوستونزه چې زه ډاریدم له ما ونه پوښتې همداده ،هغوى له دغه ځایه ډیرې لرې دي،زموږ اوهغوی پهمنځ کې لوى لوى سمندرونه او لوی لوی واټونونه دي،چې ترهغه ځایه رسیدل هم څه آسانه خبره نه ده ...
دهاتي بچې بیا پوښتنه ترې وکړه :
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 ددې لپاره چې یوځل هلته والړشم څوك به مرسته راسره وكړي ؟ زه به مرسته درسره وكړم  ،خوته یوڅه موده صبروكړه  ،چې درمندونه واخیستل شي ،دهاروست میله (تنكسګیونګ ورځ ) تیره شي،زه به ستادتګ لپاره ټول څورى تیاركړم اوتابه هلته واستوم ...
دهاتي بچې مننه ترې وكړه په یوه اوبله خوا یې خپل دځواني یارتود تود مچې كړ...
***
ددرمندووخت تیرشو ،یږ دخپل یار دتګ بندوبست ونیو،هرڅه یې ورته تیاركړل ،دسمندرترغاړې ورسره والړ،هلته
یې دګنګل یوه لویه ټوټه ورته راماته كړه،دى پرې كیناوه  ،دمزله ټولې هسکې اوټیتې یې یوه یوه ورته وویلې،
پرهرڅه یې ښه مالکړخداي پامانې یې ورسره وکړاودخپل پالراوموردمینې پرلوریې واستاوه ...
دهاتي بچې خپل مزل پیل کړ،میاشتې كلونه یې مزل وکړ،په پای کې یومهال یوې سیمې ته ورسید چې ټوله شنه وه ،
ټوله په ونوډكه وه ،په ځنګلونوډكه وه اوپرشنلیوسمسوره وه  ،زړه ته یې ورسیده چې دابه دده دموراوپالروطن وي
 ،په یوه ځای کې دمه شو ،له دمې وروسته یې لومړۍ كتنه له بیزوګانوسره وشوه،هغوى ته سره له دې چې دى پردى
نه ښكاریده  ،خوورته حیران په دې وو ،چې دوى خو په هغو څنګلوكې داسې ببر اوپه دغو ځانګړنو پوره هاتي نه
لیده ...ځکه دغه هاتیان چې دلته یې ژوند کاوه له ده سره یوشی نه وو ،هغوى ته یې وویل چې زه مې دخپل پالراونیكه
هیواد ته راغلى یم،هغوی ډیرمیړني او ډیرمهربانه وو ...
هغوی هم مرسته ورسره وكړه اوزمري ته یې وروست هغه یې وروښود چې كیداى دایې پالروې ...هغه ته یې وكتل
دهغه څیره هم په هغه شان لكه چې دى ونه وه .زمرې پوښته ترې وكړه :
 تادخپل موراوپالرلیدلي وو چې پر دغه خوا دې سررا اخستي ؟ ده ورته وویل : هو،مالیدلي وو ،هغوى پرماډیرمهربانه وو ،زه یې په نازو نعمت سره لوى كړم  ،زه به یې میلوته بوولم  ،مادوىلیدلي وو ،دهغوى دسرویښتان هم لكه زما په شان اوږده وو... .
د سردویښتانوپه یادولوسره زمري ته زرافه وریاده شوه  ،هغې ته یې ورولیږه  ،كله یې چې هغه ولیده،دهغې په سراو
ورمیږه باندې اوږده یالونه راپراته وو ،خوباوریې ونه شو اوهغې هم ورسره ونه منله چې دى به دهغو له كهاله سره
څه اړیكي ولري ...
ماموت هاتى خواركۍ په څونوروژوډلوباندې هم ورپیښ شو،خوهغوى هم ونه مانه چې دى به ددوى له كورنۍ څخه
وي ...
په پاى كې له ډیرو منډو تروړچا دځنګله پر بله خواكې دهاتیانو پته وركړه،اوورته ویل ویې چې ورشه یوازى هغوى
په یولړځانګړتیاوو سره تاته ورته دي ...
هلته ورغى،هغوى یې ولیدل،دهغوى مشردى وروغوښت اوله ده یې دده دخیل اوخیلخانې پوښتنه وكړه،ده بیاخپله
كیسه ورته تیره كړه،اوهغه څه چې ده ته دده دتورڅڼویاریږ ویلي وو ،هغه یې ورته ووې  ،هغه هم په ځیرځیر ورته
وكتل  ،دوى ته ورته و،خوداچې دى ډیرببراوپه ویښتانو پټ و،دغه خبره یې یوڅه دوى ته دپوښتنې وړوه  ...ځكه
نوهغوى نه په تمامه ماناخپل وباله اونه یې رد كړ  ...خودهاتیانو په منځ کې هغو ټولو ته ناآشناښكاریده  ...اوده هم
په هغوى كې هغه څه چې ده فكركاوه اویاهغه څه چې ده یې د خپل موراوپالره په اړه لیدلی اوریدلي وو ،ونه موندل
...ده ته نور اونورو ته دى ناآشناښكاریده ...
دمایكل دغه كیسه ترهمدغه ځایه زده وه  ،ده ونه شواى كوالى چې ماري لكه دځان په شان تردغه ځایه ویده كړي،دى
په همدغه ټاپي ودرید،خوهغې ورته ویل چې دوام وركړه ،ښه كیسه ده زما هم خوښه شوه ...
خودمایكل له خولې نوره كیسه نه راوته ...ځکه چې ده ترهمدغه ځایه اوریدلې وه  ،همدومره نیمګړې ...اوپه دې
نوردی هم نه پوهیده چې دماموت هاتي دبچې برخلیك څنګه اوڅه شو ...
ماري دڅنګ څراغ ته ګوتې ور اوږدې كړې  ،هغه یې ګل كړ :
 ښكلې كیسه وه ...مایکل ځواب ورکړ :
 هو ،كه ژوندي امریكا ستانه شوو،یوځل به مې مورته بیا كوچنى شم اودغه نوره برخه به هم ترې زده كړم ،بیا بهیې تاته اوکه خدای ما شومان راکړل هغوی ته هره شپه په مینه مینه وایم  ...دماموت هاتي بچی به هم ترهغه مهاله
بیرته امریکا ته راستون شوی وي...
شپه پخه وه او درنه  ،خو دوی دواړو یوبل په هغه توره اودرنه شپه کې دنیمګړې کیسې له اوریدو وروسته په
غیږوكې سره ونیول اودامریکا هغه کیسه په کونړکې هم په هغه شپه بیاهم نیمګړې پاتې شوه ...
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نکال :
پرما کندهار ښه لګیږی ،او داسې راته ښکاریږي لکه ( شیلو ) ...،زما کندهار خوښیږي  ،که ما خدای بیاځلي دغې
دنیا ته راولي  ،داځل به زه په کندهار کې خپل بل ژوند په مینه پیل کوم ...
-------------------------------د ۲۰۰۶كال دمني دمنځ شپې ورځې رابرې شوې وې،هوا ورځ په ورځ دسړیدوپر لورورو ورو ورخوځیده ،په ټول
جنوبې افغانستان كې جګړو لكه دشوروي دزماني په شان بیرته خپله درنه هنګامه خپره كړې وه ،داسې چې په هره
ورځ كې به یې دقربانیانو شمیرترلسګونواوښت،پركالبیس (بست) باندې انګریزانوخپل پوځونه له خپلوټولو
توطیواوجاسوسیوسره اچولي وو ،په كندهاراومیوند باندې امریكایانو خپله المونه خواره كړي ول ،په پنجوایي
اومالجاتوكې هره ورځ دكاناډایانو جوړه جوړه تابوتونه سهاراوماښام دهغه هیواد په لور په ویرسره روان وو.هره
ورځ په زرګونوكورونه ورانیدل اوپه سلګونو كندهاریان له پنجوایي څخه په وتلو باندې ناچاریدل.امریكایانو دناتوپه
پلمه اودهغوترشوم سیوري الندې اوس پردغه هیواد باندې یوه داسې ټكه راخوره كړې وه چې سراوپاى یې هیچاته
هم نه ښكاریده  .په لویدیزكې هم مطبوعات داسې سره تاوده شوي وو،چې هره شپه اوهراوونۍ به یې دهرې پردې
اوهرې ورځپاڼې پرمخ خواشینوونكي خبرونه اوانځورونه تلل اوراتلل خوهیڅوك هم پرته له پټوشبکو نه پرې پوهیدل
چې په افغانستان کې څه كیږي،څه روان دي ...اویا به څه کیږي ؟
په همدغو شپوكې دمایكل ډله هم دیوه بیړني ماموریت لپاره له كونړه كندهارته واستول شوه.مایكل په دې نه پوهیده
چې پ ردوې به هلته څه كوي ،په هغه ورځ چې دكندهار په هوایي ډګركې ماښام تیاره دكښته كیدو په حال كې وو،
دالوتكې له كړكۍ یې دكندهار ښاراوشاوخوا سیموته وكتل ،پرپراخ كندهارباندې توره تیاره خوره وه  ،ښارو خو په
دغه سکڼي ماښام كې هلته رڼا دچا ترسترګونه کیده  ،څراغونه نه ښکاریدل،ښار و خو دیونوي ډول ښار نښې په کې
له ورایه نه ښکاریدې،همداوه چې ددغه پرتمین ښاردنامه په اوریدو سره دهرژوندي پربدن لړزه لګیده ،همداوه چې
دغه ښارته چې اوږد تاریخ اوپرتمین نوم لري اوس دخارجیانو دهدیرې نوم ورکړ شوی و.
د مایكل سترګې دښارپه منځ کې پریوه روښانه ګومبزه باندې ولګیدې  ،څراغونه یې داسې روښانه ورته ښكاریدل
چې ده فكركاوه ،هغه یوازنۍ رڼاده چې پردغه ښاریې دخپل پرتم خیمه وهلې  ...دغه رڼا ده چې دغه ښارله تورتموڅخه
ژغوري اوپه سرلوړو سباوونو یې ورالرښونه كوي ...دغه رڼاده،چې هرڅوك یې له ډیرلرې لرې ویني اودهغې په
تنابونو باندې ځان له تلپاتې یارانې سره وصلوي ...
او مایكل هم دکندهاردښارپرسردهمدغې یوازنۍ رڼا وړانګو ته په حیرانۍ حیرانۍ سره كتل  ،خپله سیمه وریاده
شوه ،خپل ښار وریاد شو،خپله مور وریاده شوه چې ال به تورتم په رڼا یې نه ولګیدلې چې دا به هره یكشنبې سهاروختي
ل ومړى دخپل موراوپالرهدیرې ته ورتله اوبیابه یې ځان دخپل چم ګاونډ زړې كلیساته دانجیل
اودعاوولوستلواواوریدولپاره رساوه  ،هماغه شپې وریادې شوې ،په همدغه سوچ اوفكركې و،چې الوتكه یې دتیارې
په زړه كې د تت رنګو څراغونو په منځ كې په مځكه باندې راټیټه شوه اودمایكل دسوچ لړۍ یې سره ګډه وډه كړه ...
ما یكل آرام اوسیلى ویوست خپل ملګري البرت ته یې وكتل :
 شكر ،دادى داځل خوهم پرمځكه باندې ژوندي راپریوتو...هغه ځواب ورکړ:
 څنګه ...لكه چې باوردې نه و؟ نه بابا ،ته نه پوهیږې چې ددې وطن هوا هم زموږ دښمنه ده .... دا سې خوده ... نوچې داسې ده  ،درځه  ،دعاكوه اوله ځان سره نورهره شیبه وایه چې عیسې مسیح دې زموږ مل شي  ...اویوازیهغه کوالی شي له موږسره مرسته وکړي...
دوى ال له ځغاست كرښې څخه پریوه خوا نه وو شوې  ،چې ترڅنګ یې یوه پیرړه ببره توره پشۍ چې سترګویې په
هغه تورتم كې زیړه ځال كوله په نازاوخیال تیره شوه  ،مایكل په ځیرځیر ورته وكتل ،ترې وډارشواوهغه دمورخبره
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یې وریاده شوه چې ده ته به یې ویل :كله چې توره پشۍ ،توره ګیدړه اوتورکارګه دسړی مخې ته هغه هم په ناڅاپي
توګه ورشي ،هغه ښه شګون نه لری  ...باید چې الره ترې بدله شي ...
مایكل نورڅه ونه ویل اوهمداسې یې ځان دخپلو نورو ملګروپه منځ كې آرام ونیوټول دبارك په لورپه ګډه روان
وو.دمایكل اونوروپرغوږو باندې یوځل بیا له لرې لرې دیوې سندرې انګازې نرۍ نرۍ ولګیدې ،خوداچې مانا به یې
څه وه په دې نه پوهیدل  ،مایكل له دغوسندرو سره په كونړكې آشنا شوى وځكه په دې پوهیده  ،چې داهم د هغو
سندروغږ ونه دي،چې خلك یې یاخپله وایي اویې له نورواوري اودمایكل په هغه شپه دلومړي ځل لپاره ددغې سندرې
زمزمې ترغوږ شوې :
نه هیریږي كه هرڅویې هیرومه ...
شایسته كندهار ډیرډیریادومه
څومره چې رامخ ته كیده دسندرو غږونه یې هم ترغوږ وربل ډول كیدل :
یه دسركښوپښتنووطنه ....
زما كندهاره دزمرووطنه
اومایكل به وروسته چې كله دغه سندرې واوریدې هرچا ته به یې ویل چې كله ده په لومړي ځل په كندهار كې كومې
سندرې واوریدې هغه همدغه سندرې وې ،اووورسته یې په مانا باندې هم پوه ...
شایسته كندهار  ،هو شایسته كندهار....؟
ډیر ډیر یادومه ...
زما کندهاره دزمرو وطنه ...
كندهار اوس دزرګونونابللو بهرنیوپوځیانو ناچار كوربه و ،شل زره ناچار امریكایان ،دوه نیم زره كاناډایان اوپنځه
شپږ زره هم نور دنورو ملكو...
ددوى سیاست بازانو ټولوهمدا یوه خبره دنیاته كوله چې موږ افغانستان ته ددغه هیواد دبیاجوړوني لپاره راغلي یو...
اوخلکو ته به یې ویل ،موږ تاسې ته دسولې پیغام راوړى اوله دغه هیواده ترهه ګر ورک كوو ...طالبان ورك كوو...
اوالقاعده ورك كوو...
كله چې مایكل كندهار ته ورسید هلته یې هم له هرخارجي همدغه خبرې چې داڅلوركاله دوى كړې وې واوریدې ،
خوالهم نه شرمیدل اوالیی هم کولې  ...ده دلومړي ځل لپاره هلته له كاناډایي سرتیروسره ولیدل ،له هغو یی هم هغه
دامریکایانو کاپي کړې الپې شاپې واوریدې ...په كندهار كې یې دهغو حال اوکړه وړه هم ولیدل ،په دریمه ورځ یې
دهوایي ډګرپه یوه تاالركې دكاناډایي پوځ دتوپچي تورنې دجنازې په مراسموكې برخه واخیسته،هغه چې څوورځي
دمخه په پنجوایي كې ووژل شوه ،دهغې دټولي ملګرودهغې كیسه ورته كړې وه ،چې هغې څه هیلي اوارمانونه
درلودل  ،دهغه واړه ماشومان دهغې لپاره په کلګري کې سترګې پرالره وواودانتظارهغه شیبې یې شمیرلې چې موربه
یې له كندهاره دیوې اتلې په توګه سرلوړې په نن او سبا کې ورستنیږي  ...مور اوپالریې الرې څارلې،دهغې
موراوپالردا ددې لپاره كندهارته رالیږلې وه  ،چې دلته له دغو خلكوسره مرسته وكړي ،له پالرمړو ماشومانوسره
وژاړي ،هغوی په خپلوغیږوكې ونیسي اوله هغوى سره دانسان په نامه،دمینې په نامه مرستندویه شي،خودوی
دمرستې خبره یوازې ترهغوپورې کوله چې دوى ال دكندهار په لتوباندې قدمونه نه ووایښي اوالیی هم نوك په سوك
نه و اوښتى ...
نیکال له دویمې نړیوالې جګړې راپه دې خوا دویمه كاناډایي میرمن وه چې د كاناډایي پوځیانوپه ډله كې له هیواده
دباندې وژل شوې وه .یوځل یې لور په یوه ایمیل کې ورته لیکلی وو چې :
 مورې  ،زما یوازنې هیله له تا داده چې السونه دې لکه دامریکایانو په شان دخدای دبندګانوپه وینو باندې سره نهشي  ...هغوی هم لکه موږ داسې دي  ،او دوینې رنګ یې لکه زموږ د وینی په شان دي  ،ماناداچې هغوی موږ یو
اوموږ هغوی  ...باید چي ستا په الس څوک ونه وژل شي ...ستاالس به هغه وخت زه په سترګي موښم  ،هغه مهال
به یې ښکلوم چې دانسان دوینو بوی ترې رانه شی.
لور دی لورا – کلګري  ،البرتا
نیکال چې کله دخپلې لوردغه لیک ترالسه کړی و،په شیبو شیبو یې ورته ژړلي وو ،همداوه چې دی پرانسان باندې
دګولۍ خالصولو حس او توان له السه ورکړی و،کله چې مړه شوه ،دخپل یادښت په کتابچه کې یې لیکلي وو :
« ...پرما کندهار ښه لګیږی او داسې راته ښکاریږي لکه ( شیلو )  ،دلته خدای د نړۍ پرسرترټولوښکلې خلک او
بی ګناه ماشومان هستولي دي  ،دلته دهرې نجلۍ په غریبه څیره کې یوهوډ ،یوه مینه او یوه درنه هیله له ورایه سړي
ته په لومړي ځل کتوکې انساني هرکلي وایی اوله ویواوکتویی یوازې مینه را اوري ...زما کندهار خوښیږي  ،که
ما خدای بیاځلي دغې دنیا ته راولي  ،داځل به زه په کندهار کې خپل بل ژوند له دغومینه ناکوخلکوسره په مینه پیل
کوم  ...خودریغه چې زموږ خدایان (امریکایان) هغوی مینه کولوته نه پریږدي  ...هغوی وژني اوموږهم ورسره
وژني...
هغې ته هم چا دغه سندره په انګریزي ژباړلي وه ځکه یې خپله پورتنۍ یادونه په هغې باندې پای ته رسولې وه :
ښایسته کندهار ډیر ډیر یادومه
ښایسته کندهار ډیر یادومه
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په هغه ورځ یې چې ددې جنازه له کندهار په ځانګړو مراسمو سره کاناډا ته لیږدوله  ،دهوایی ډګرپرسرله نامعلومي
خوا دهمدغې سندرې انګازه له هغه شمال سره یوځای شوې وو،چې دهغې دجنازې پرسرکاناډایی بیرغ یی په ورو
ورو سره رپاو ه :
اوالوتکې دهمدغې سندر له زمزمې سره یوځای الوتنه وکړه :
ښایسته کندهار ډیر ډیر یادومه ....
نه هیریږي که هرڅویې هیرومه ....
ښایسته کندهار ډیرډیر ...
اومایکل په هغه ورځ چې ددې جنازه یې وړه پرهغې پسې ترډیرو وژړل او ترډیرو یې دهغې په الوتکه پسې وکتل
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