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 ۰۹/۰۹/۲۰1۸            اریرکیـځ یرحمت رب اکترډ
 

 امریکا کېپرمختلـلې په 
 

 ولنهـزړه ټ «*میشا  »د 
 

ستلې او ـړې راووېـرېکـپ راضيـتـعا ۹۵ ولوي مارتین لوتر د کاتولیک کلیسا په مقابل کېـم کې جرمن م1۵1۷ هـپ
و. د دغه نوي عیسوي مذهب یوه څانګه ـرامېنځته ش «پروټېسټانـټیزم» مذهـب په نوم نوې« وـحاتي اصالضتراـاع»د 

ول ـمبـلم ووـاشــیسوي کېدنې لپاره دې مـد دغې ډلې پلویانو نه غوښتل چې د عنومېدله. « ا نابپتیست»په سویس کې 
 غوږ کې اذان کوي[. په ـږي، مسلمانان یېـې وزېـچ ومـ]ماش.يـوی شـته ــاوبرې ـا دې پـي یـش
 

ډواله شوه. چا ـکریکې ته امیوه ډله کې د یاکوب امان په مشرۍ  یالدي پېړۍم1۷یب نـشي، په ـقـد دې لپاره چې تع
طرز باید د قیده دي چې د هغوی دین او د ژوند ـا میش په دې ع په نوم یاد شول.« شـمیا  »یب کړ، د ـچې امان تعق

ګـرۍ نه لـرې ساتي. د کلي او ګاوڼـډ خلک د یوبل سره مرسته  ځانونه له فـردیت «امیش»سره تړلی وي. یوبل 
مرستې او بیمې نه مني، بلکې د خپلې ټولنې مرستې ته ډډه کوي.]ماته یې د پښتنو ا شر راپه زړه کړ[.هغوې دولتي 

 لګوي.
 
رور نه ـغوکه خان،ملک[ نه لري. له قدرت اساده ژوند اوتواضع ته درناوی کوي،اوکوم مرکزي مقام ]ل «امیش»

مهال خوښ وي چې خلک د طبیعـت سره په توافق کار او ژوند وکړي او په فکر، خدای هغه  «میشا  »ډډه کوي. د 
ولنه چې ټ دا ، خو( نه ځانونه لـرې ساتي،ټلویژند څارویو غمخور وي. له نوو سهولتونو)موټر، برېښنا/برق، ټلفون

 زیانـمنـه نـکړي.
 
ش درې ژبې استعـمالـوي: الماني لهجه په کور کې، لـوړه)معـتـبره( الماني په عبادت کې، او انګریزي د نورو ا می

سوله یـیز اوکرهـڼـیـزانسانان دي. کورنۍ د  و ډډه کوي.ـواده په خپل مینځ کې کوي او لـه طالق «ا میش»خلکو سره. 
ټولنې خیر له سیالۍ نه لوړ ګڼي. له نوي مادي ژوند نه ټولنې د زړه، د شخصي هویت او معنوي ژونـد مقام لري. د 

 له ییزډول حل کوي.ځان لرې ساتي اوکړکېچونه په سو
 
د بېړۍ سره اشنا دي او استعمالوي یې ځکه امریکې ته په بېـړۍ کې راغلي وو. له الوتکې نه ډډه کوي،  «امیش»

و په لرې سفرونو کې اورګاړی او بس هم وضعه جدی وي. د موټر په ځای د پخوا په شان بګۍ چلوي. خ خو داچې
 استعمالوي.

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 * Charles River Editors, The Amish: The History and Legacy of one of America’s 

Oldest and Most Unique Communities. Create Space Independent Publishing 
Platform (February 2018). 
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