AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۴/۲۲

لیکوال :خالق رشید

دخدای پامان امریکا
یوازې مسیح
زموږ مرسته کوالی شي ۶ ...ـ۷
(ناول)
۲۰۲۰ - ۲۰۰۶

کــــلونه

Google pic
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Only Messiah Can Help Us
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«...تیره ورځ مى له یوه افغانه دپښتو ژبې یوښكلى متل واورید چې ویل یې :
« په مخ د شوم وسو ښار د روم » ...
 داد شیطان دعوه ده  ،دا رښتیانه ده  ...کیدای شي بش ته شیطان ځان دخدای په څیره کې ورښودلی وي اوورتهویلي به یې وي چې ته هم خدای کیدای شې » ...
---------------------------------پوره څلویښت تابوتونه له دووچورلكوپه ډیراحتیاط اودرنه چوپتیا کې را كښته كړل شول ،دصحرایې قرارګاه
په شاوخوا باندې كرارې كرارۍ خپله نرمه خو آرامه اوغمجنه لوپټه غوړولې وه .تابوتونه تراوسه ال ټول خالي وو،
په داسې كرارۍ سره چې دچا له خولي سپڼ هم نه خوت،یویوهلته وړاندې هغه كمپ ته چې دناروغانولپاره ټاكل
شوى و ،ولیږدول شول ،مایكل هم یوځل له یوه تابوت سره ترهغه كمپ پورې ورغى،سره له دې چې چا ته اجازه نه
د پاڼو شمیره :له  1تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وه چې دننه والړشي اووګوري چې رښتیاڅه دي ؟ په سپین سترګۍ یې تروړې كړكې خپل سروردننه كړ ،اوهغې
خواته یې په بیړې سره وروكتل،هلته یې ولیدل،چې په یوه لوى ډګركې یوازى په خاورو لړلي غوښې چې نه پوهیدل
كیده،كومه ټوټه اوكومه برخه دچاده دریوكسانوچې پوزونه یې تړلي ووپرتابوتونوباندې په بیړه بیړه ویشلې ،دمایكل
ترسترګو تیاره شوې وه ځکه چ ې ده اوس هلته دامریکایي ظالموواکمنانانودرواغجنه څیره په ډیره ښه توګه لیده ،ده
لیده چې په یوه متمدنه ټولنه لکه امریکاکې دانسان په وړاندې څه ډول معامله کیږي  ،ده دریو پوزتړلو کسانو ته کتل
چې په څه ډول اوڅومره عدالت سره یې خروار غوښې په تابوتونوکې اچولې اوهغه یې بیاامریکا ته دهغوی
میندواوپلرونو دتسل لپاره وراستولې،هغه دغه ننداره په ښه توګه سرترپایه ولیده اویوې بلې خواته یې نورهم وكتل،
زیاته تلوسه یې دې ته وه چې ښایي ماري یي دعدالت ویشنې دغه کارته ګمارلې وی ،خوهغه هلته ترسترګونه
شوه.هلته داسې تیاره وه چې له هغو دریوکسانو پرته نورڅوك نه ښكاریدل .اونه ښكاریدل چې هغوى څوك
وو،رښتیاخبره داوه چې دا د امریكایانولپاره ګرانه وه ،چې دخپلو مړوجسدونه یې په پوره توګه راپیداكړي واى  ،په
هغوى باندې نژدې دوې ورځي تیرې وې ،هغه هم په داسې غروكي چې هلته هرڅه وږي وو ،لیوان ،پړانګان،
كجران ،كارغان او....
دوى پرته له دې چې دتابوتونو وزن په تیږو اوگټوباندې پوره كړې بله چاره نه درلوده .په هغه ورځ چې
كوموسرتیرودغه حالت په خپلوسترګولیدلى و ،ټول خواشیني وو اوټولودځانو په داسې برخلیک باندې په لپولپو ژړل.
نژدې مازدیګرو ،چې له كمپه ښكلي اودامریكاپه بیرغ پوښلي تابوتونه په هغو چورلكوكي چې سهاریې خالي تابوتونه
راوړي وو .بیرته دباګرام پرلورپه خورا بیړې سره ولیږدول ،كوم تابوتونه چې سهار به یوه یوه كس په آسانې سره
لیږدول اوس هغه چورلكو ته دریواوڅلوروتنوپه سختۍ سره پورته کول .ځکه چې هغه اوس خورا درانه شوي وو،
هو ،خورا درانه...
خومایكل چې هرڅه په سترګو لیدلي وو،هغه ټول یې په دغه شیبه كې دخپل څنګ ملګري ته په خورا خواشینې
ترغوږورتیرکړل:
 زامن یې دلته په لیوانو اوكونګانو وخوړل  ،اوس یې دادي دزامنودجسدونوپرځاى خاورې اوگټې میندواوپلرونوتهورلیږدوي . ...نیكمرغه خوهغوى وو چې سرونه یې پیژندل كیدل  ،په دې چې ترسروالندې له تیږواوخاورو پرته بل
څه دوى نن باګرام ته ونه لیږدول .دهغوى چې هیڅ نښې اونښانې یې نه وې دهغو پرتابوتونویې داسې میخونه ووهل
چې هغه خوپه دغه دنیادخالصیدونه وو ،اوهم یې په ځانګړو رنګو(دلیدو اجازه نشته ) جمله پرروښانه توروپرلیکلې
وه ...
هغه دپنجشنبې ورځ وه،ددغې ورځې پاى په اسالمي هیوادوكي دارامۍ اورخصتۍ پیل وي،په دولتي دفتروكې
اوڅانګوكې هم كارونه دریږي اومامورین خپلوكورونوته ځي ،په پوځي جوړښتونوكې بیا حاالت فرق كوي  ،په دې
چې كه حاالت آرام وي جنګ اونارامي نه وي هلته د سرتیرو اوپولیسویوه برخه خپله جمعه په آرامۍ اوسوكالۍ سره
تیروي.
دمایكل دوى په قرارګاه كې هم دغه ورځ همداسي وه،ځکه دوى ته هم اوس ددغو دوو ورځوقدرښه معلوم شوی
واوټولوان ددغو دوو ورځو نومونه هم په ښه توګه زده کړي وو ،پنجشنبه اوجمعه ...
په دغوشپوکې د مایکل هم پنجشنبې ته تلوسه وه  ،په دې چې كه موریې ماري ته كوم خبراویاكوم ایمیل رااستولى
وي  .ځکه چې نژدې دوې اونۍ كیدې چې ده دمورله خوا څه نه وو ترالسه كړې  ،له خپلو ملګروسره یې وویل چې
دى دماري خواته چې په سیارروغتون كې یې كاركاوه ورځي  ،خوداچى كله به له هغه ځایه بیرته راستنیږي په دغه
باره كي یې څه نه وو ویلي،كله چې روغتون ته ورسید ستفین یې ولید ،هو ،هماغه دده اونوروپخوانى یار،هغه چې
توره بوره یې وهلې وه اوژوندى خداى په کې ساتلی و ،دهغه څو ورځې كیدې چې په خپله خوښه دلته راغلى و،لکه
چې یاده موکړه هغه زیاته لیواتیا درلوده چې له خپلوناروغو ملګروسره یوځای وې،له هغوى سره كیني اوله هغوى
یې واوري اودهغوى مرسته وكړي ،كله چې دستیفن سترګې په مایكل ولګیدې  ،په زوره یې چغه پرې وكړه :
 داڅه ګورم  ،داڅه  ...ټولو ویل چې ته یې هم جنت ته استولى یې ؟ ته خو دلته یې  ،بیرته خوبه له جنته نه وېراغلى ؟!
مایكل پوه شو،زریې هغه په غیږ كې ونیو او ورته ویې ویل :
 نه  ،هغه بل مایكل و ،هغه دتكزاس و...خوستیفن الهم لکه چې باوریې نه وي شوی ورته وویل :
 نه پوهیږم  ،ټولو ویل چې مایكل  ...مایكل  ...مافكركاوه چې هغه ته یې  ،زه ډیرخواشینى شوم  .هو ،ډیر...ډیر...
مایكل پوښته ترې وكړه :
 بالغواړې چې دلته منډې راوهې  ،هماغه باګرام درته ښه دى ...ورته موسکی شو :
د پاڼو شمیره :له  2تر7
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 دباګرام اودغه ځاى نوڅه توپیردى  ...هغه تردې بتردى  ،خبرشوې چې دګارنیزیون له منځه څلورالقاعدهزندانیان ! په رڼاورځ له زرګونو ژوندیو سرتیرو وتښتیدل ؟
 نه بابا څه وخت ؟ داده نن سبا یې ترمیاشت هم زیاته شوه  ،دنرزامن داسې ترې والړل  ،چې تر ننه یې هم چا دپښوپل ونه موند،اوس وایې چې یوېې دالقاعدې له مشرانو څخه و...
مایكل ورته په خندا شو اوپه خندا خندا كې یې پوښتنه ترې وكړه :
 هغه اوږده كیسه اوهغه القاعده څه كوې  ...داهرڅه موږجوړکړي  ...ماري دې لیدلې ؟ هو ،لیدلي مې ده  ...ډیربوخته ده  ..هغې هم ستا خبره راته وكړه چې  :مرګ غواړې ولې کونړته راغلي ...مایكل چې دده په عادت پوهیده زر یې بیاپوښتنه ترې وكړه :
 نوبیاتا څه ورته وویل : ماورته وویل  ،په تاپسې خپه شوى وم  ،ځكه دلته راغلم ... بیادې څه درته وویل : هیڅ ،پر مخ یې یوه خوا اوبله خوا مچي كړم . دواده خبره موڅنګه شوه ؟ نه  ،هغه نه كیږي  ،دهغې ملګرى شته  ،ترڅو له هغه سره ورانه نه شي  ،زما خبره ډیره لرې ده ،زه هم په دېباره كې زیات بیړنی نه یم  ،په دې چې ماخوورته وویل چې داخبره ډیره اوږده ده  ،ترهغوچې زه دې انتظارباسم ،
ترهغو پورې چې زه دې ته كینم  ،نو بیا ولي ولس مشر دلوردیارانې لپاره خوارئ نه كوم ....
 داهم ښه خبره ده  ...ښه نظردى  ...خوته امریكا ته نه ځې ... نه داسې هم نه ده  ،اوس مې خپل نظریوڅه بدل كړى دى ... هن  ،رښتیا له دې زه نه وم خبر ،ولې دلیل یې څه دى ؟ ته خبر نه یې چې زموږ ولس مشرته خداى څه دنده ورپه ګوته كړې ؟ نه  ،نه یم خبر...بیا یې یواوږده وینا ورته وکړه :
 نه پوهیږم چې خداى ورته ویلي اوكه یې خپله ځان خداى كړى دى  ،داڅوورځېدمخه یې په ډاګه وویل چې ماته خداى وویل چې په عراق یرغل وكړه ،پرافغانستان یې وكړه او ....زمالپاره اوس
ګرانه ده  ،ځکه چې ولس مشر دخدایي دعوه كوي زه په څنګه دلته ځان ټینګ کړای شم  ...څرګنده خبره ده  ،اوس
چې هغه دخدایي دعوه كړي ،موږ به هرڅه وو ،جنتونه به زموږ وي ،دنړۍ هرڅه به اول دخداى اصلي استوگنځي
ته راځي اوله هغه ځایه به یې نورو انسانانوته چا ته چې موزړه و واستوو ...زمالپاره ګرانه ده  ،كه چیرې بوش
خداى شي اویاهم خداى دده په پره شي  ،نوبیاخو ما هم له دغه ځایه په هرډول چې وې بیوالى شي ...خو زه یې په
یوشي شكمن یم  ،هغه داچى  ،دى رښتیا نه وایې ،كیداى شي ،په دغه خبره كې یې هم څه چل وي ،فکرکوم چې دی
غواړي امریكایان او مسلمانان وغولوي څودى ومنې،خوزه پوهیږم چې داشان خبرې به دده لپاره څه گټه ونه كړي
 ...ځکه خدای خو یودی بل نه شته او نه به وی خوکیدای شي ده ته شیطان ځان دخدای په څیره کې ورښودلی وي
اوورته ویلي به یې وي چې ته هم خدای کیدای شې ...
مایكل هم خپلې خبرې درلودې  ،دهغه زړه هسې هم ډك و ،داسې چې اوس دی هم نږدې د سپیڅلي مینوب لوړې
پوړۍ ته رسیدلى و ،ستیفن چې كله پورتنۍ جمله پاى ته ورسوله،ده بیایې پوښتنه ترې وكړه :
 بش دادعوه یې تركاترینادمخه وكړه كه وروسته ؟ستیفن ځواب ورکړ:
 نه كارترینا ال روانه وه  ،هغې په امریكایانو باندې خپله لورینه كوله اوده خپله ...مایكل په ارامئ سره ورته وویل :
 دا د شیطان دعوه ده  ،دا رښتیانه ده  ،چاته مه وایه ،كه موږ افغانانو اوعراقیانوته خپل هیوادونه سره تنورونهګرزولي  ،نوزموږ پیداكوونكي خداى هم عادل دى  ،كاترینااودهغې نورې خویندې به خودزموږ دناتاراوظلم له امله
زموږ كورونو او ژوندونوته ګواښیږي  ،تیره ورځ مى له یوه افغانه دپښتو ژبې یوښكلى متل واورید چې ویل یې «:
په مخ د شوم وسو ښار د روم » ...
ستیفن اوس دم گړۍ په كونړ كې خوشاله واوویل به یې چې ترباګرام داځاى ښه دى  ،په دې چې ده به هرځاى
همدایوه خبره كوله :
 هلته هره ورځ امریكایي درواغجن اوقاتل چارواكي حق اوناحق راځي  ...هره ورځ رښتیااودروغ سره جوړوي،زه نه غواړم چې دادرواغجن یاران هره شیبه وګورم اویا یې هم خبرې واورم ...دوی په خپلو دغو درواغوهم
امریکا بدنامه کړه اوهم افغانستان  ...دخدای پاردی یولک امریکایان په دغه کوچني هیواد کې څه کوي  ،زه پرهغه
خدای لوړه کوم چې زه یې تراوسه په دغو سختو بالووکې ژغورلي یم  ،دافغانستان خلک نه ترهه ګردي اونه پردغو
حرامزده ګیولکه چې موږ امریکایانو ددغوخلکوپه وړاندې پیل کړې پوهیږي  ،زه به مړیم ،موږ به دلته کلونه دسپیو
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په شان سرګردانه ګرزو راګرزو خو نه به القاعده ومومو اونه هم دهغوموږ روزلی مشراسامه ،هغه نورنه دلته شته
اونه هم دلته ژوند کوالی شی،افغانان وایی موږ خپل هیواد له روسانو خپله آزادکړ ،په زرګونواجیرجنګیالي دلته
امریکایانوراوستل  ،دلته مړه شول ،له دغه ځایه بیرته وتښتیدل چې اسامه هم یوله هغو و ...دوی دافغانستان دآزادۍ
له پاره ن ه جنګیدلي اونه موږ داحق ورکوو ،زه به مړیم ،زموږپه زرګونو نوربه هم دلته مړه شي خو اسامه به کله هم
په افغانستان کې نه څوک ووینی اونه به یې و مومي ...ماته په توره بوره کې خبره معلومه شوه چې هغه موږ څنګه
دجګړې له زړه څخه دامن کورته ورساوه ...؟؟؟؟
دمبارکې یکشن بې ورځ وه چې هغه څلویښت تابوتونه په داسې حال کې چې پوځي پادری مقدس انجیل دالوتکې
تروزرالندې ورو ورو زمزمه کاوه دامریکا پرلوردهغو میندواوپلرونوته دهغوی دتسل په خاطرواستول شول ...

Google pic
()۷
«...شینشوبی ښکلی ګل دی  ،کله چې ورته ګورې  ،فکرکوې چې درته خاندي اوخبرې درسره کوي.دافغانستان
غرونه پردغوګلونو باندې تل ښکلي وي  ،خو خلک تل هغو ته له لرې لرې ګوري اونژدی ډیرنه ورځي ځکه دوی
وایی چې هغه دخطرناکومارانو هم ښه ایسی،له هغو سره مینه کوي او تل دهغو په منځ یا شاوخواکې پراته وي ځکه
نوهغو ته ورنژدې کیدل بی خطره نه وي » ...
----------------------------------مایكل خدایزده چې دا سندره له چا سره تمرین كړې وه خو اوس یې هره شیبه په خوله كې وه اوهره شیبه به
یې په یوڅه تغیرله خپلوخاصو انډیواالنو سره چې څوك به نه وو زمزمه كوله :
دامریكې بوش مامده  -كونړ ته مه ځه
اوتاخوډیروژلي دینه  ...کونړ ته مه ځه ...
ویل كیدل چې دلته له دوى سره دبډیالئ كوم زلمي كاركاوه  ،هغه به كله كله شعرونه ویل ،كله یې چې له امریکایی
سرتیروڅخه( دكونړغالم مامده) سندره اوریدلې وه  ،هماغه یې اوس په بل ډول ورته جوړه كړې اوژباړلي وه ،
ځكه نواوس دوى داصلي سندرې دغه نوې بڼه دچا خبره په مات او ګوډ سندریزډول کې ویله ...
دغې نیمې نیګورې سندرې اوس له ده سره ځان مل كړى و ،ښه پرې لګیده ،هغوى چې په پښتو پوهیدل،هغوى به
چې بیا دمایکل له خولې واوریده  ،نوڅو څو ځلي به یې تراصلي پښتوغړانګي خوند زیات و...
ښایسته موده كیده،مانا له هغې ورځي را په دې خوا چې چنوك چورلکه افغانانو رانسكوره كړې وه دلته دبلژیك
دكوماندویانو یوه ډلګۍ سرتیري هم راغلې وه اوله دوى سره په نژدې چم ګاونډكې ځاى پرځاى شوي وو،
دیوشمیرنوروهیوادو سرتیرې هم دڅو ورځو لپاره راغلي وو،مایكل به اوس له هغوى سره هم ناسته والړه كوله ،
دامریكا دوچې اوسیدونكي داروپایانوپه انډول په زړه صاف اوترډیرې اندازې صمیمي دي  ،دوى په ډیرو وختوكې
له هغو ستونزو لكه چې اروپایان یې لري  ،لكه ژبنې  ،توكمي  ،رنګي اونورو توپیرونوڅخه ترډیره حده لرې
اوخوندي دي.
موسكا اوخندا یې لكه د مغرورواروپایانو په شان د شونډو په سرو نه وي،بلكي د زړونوله تله وي اوسړې داسې
فكرنه كوي ،چې ګواكي له ناچارى غاښونه سره سپینوي ...
مایكل خوله یوه بلژیكي كوماندوسرتیري سره یوځل په همداسې یوه توپیرباندې خبره اړولي هم وه  ،په دې چې په
هغوى كې یوه نجلي كوماندو هم وه چې په دې نژدې شپو ورځوكې په ارزګان كې زخمي شوې وه،هغې به چې
مایكل لیده نودا خبره به یې وار دواره ترخوله ورته راوته چې :
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 یږه اوشیشکه مې خوښیږي خونه امریكایى ...په لومړې وار خویې څه نه وو ،ورته ویلي،خوپه دویم كه په دریم ځل ده هم خپل زغم له السه ورکړی و او ورته
ویلي یې وو چې تاسې داشان كركه لرې موږ هم له تاسوڅخه كركمن یو...
خو وروسته وروسته كله چې مایكل پوه شو،هغه ټپي شوې  ،ښایي هغه دردبه پردې باندې خپله څپه ور وړې وي
اوهغه به یې دده په لیدوسره ځوروي ،خو وروسته به یې چې هغه میرمن هرچیرې لیده بیا به یي دخپلو تیروخبروله
امله له بښنه ترې غوښته  ...خوهغې به له دې سره سره هم بیاخپل وربوزكوږ ترې نیولى و.كه په جاریې نه ویل
خو په زړه كې یې اوس هم هم هغه کینه دده اونوروامریکایانو په لیدو سره ورتیریده اوداخبره یې دزړه وه :
 یږه اوشیشکه مې خوښیږي ،نه امریكایى ...خومایكل به خپل انساني چلند ورسره كاوه  ،كله كله به یې له ماري سره یوځاى دهغې پوښتنه هم كوله او ان چې د
ماري به څه مرسته له توانه كیده هغه به یې هم نه ترې سپموله ،په دې چې هغې مرستې ته اړتیادرلوده .خودې به
بیاهم په ترخه موسكا كې له مرستې سره سره دهم هغې خبرې ترڅنګ داخبره هم پرې ورزیاته کړه:
 مننه  ...زما درد تاسې یاست  ،تاسې  ...زما درد داسي درد نه دى چې په دوا درمل به یې درملنه وشي ...هغې به تل همدا خبره ورته تكراروله  ،خدای شته چې په ماري اومایكل دا خبره په دومره زیات تکرارسره ښه نه
لګیده  ،ځكه نوماري یوه ورځ ددغې خبرې المل ترې پوښتیدلى و .هغه تانیا نومیده ویل یې چې نیكونه یې د دویمې
نړیوالي جګړې په شپو ورځوكې اروپا ته د روسیې له كومې څنډې را مهاجرشوي وو .له ډیر ټینګاره وروسته دخپل
زړه خبره ورته وکړه :
 تاسې امریکایان غواړئ چې پرټوله نړۍ واكمنان شئ او قرباني پرموږ ورکوئ  ، ...دامریكا واكمنان دبشریتدښمنان دي  ،دوى خو وایې چې دوى له تمدنه ننګه كوي  ،برعكس دوى نه غواړي چې دنړۍ خلك په خپلو هیوادو
كې په آرامئ سره ژوند وكړي  ...دوى دخلكو كورونه به بمو ولي  ،دوى دخپلې واكمنۍ لپاره ماشومان وژني
اودخپلو ناوړو موخولپاره یې دادى عراق او افغانستان هم ددغوهیوادو دخلكواوهم زموږ لپاره پریوې ډارونکې
هدیرې اړولی دی  ...هو ،هو ،امریكایي واكمنان دبشر یت دښمنان دي  ....دوى وو چې یوځل یې اروپا دملیونو
انسانانو هدیره كړه ،بیا په ویتنام كې سركوزي شول اودادى اوس به ځان که دخدای رضا وه په افغانستان كې هم
وشرموي...
دتانیا له خبرې وروسته مایكل او مارې یوه او بل ته سره وكتل،هیڅ یې هم ورته ونه ویل  ،ددوى خبرې السمې پاى
ته نه وې رسیدلې چې ستیفن له كومى خوا راپیدا شو ،هغه هم بی سال دلته راغى ،په دغه شیبه كې تا نیاپرخپله پښه
باندې څه ملهم اودرمل موښل چې دده ورپام شو ،ورته ځیرشواوورته موسكى:
 په تا څه شوي  ،ماته خودماري پرحال خوب نه راته  ،ته هم ورباندې شوې …ستفن سره له دې چې له هغې یې پوښتنه وكړه  ،خومخكې تردې چې له هغې دخپلې پوښتنې ځواب واوري خپله
خبره ځواب كړه:
 ستا هم لكه چې دجنت په لورتګ ته زړه شوى …تانیا په ناآشنا څیره څوشیبې ورته وكتل … خوزړه یې تم نه شوزریې خوله پرې ورخالصه كړه :
 دومره ډیریاست  ،چې هرې خواته ګورې  ،امریكایې  ،امریكایې  ،په خپل وطن كې لكه چې ځاى نه لرې  ،چېدجګړې اولړایي غږ شي تاسې بیاهلته رسیدلي یاست.
هغې تردغه مهاله ستیفن هم نه پیژانده  ،داسې ښكاریده چې ستیفن یې هم خبره ترپایه وانه وریده  ،دالرې له سره یې
دشینشوبو څه ګالن را شكولي وو .لومړى خویې هغه ورته ډالۍ كړل اوبیایې پوښتنه ترې وكړه :
 زه ډیره بښنه غواړم … وایې چې دیوې ښځي په درد بله ښځه ښه پوهیږي  ،خودم ګړې زه تریوې ښځي همزیات اوښه ستا په درد باندې پوهیږم  ،ته ګوره په ارزګان کې ټپي شوې یې  ،زه یې هم تورې بورې ته واستوم ،
یوازې خداى مې مل شو ،اوژون دى ترې راغلم  ،كه زما منې  ،له دغوغوړو ډوډیو تیره شه او بیرته خپل هیواد
اوخپل كورته درځه  ،مور ،پالر ،میړه  ،زوى لور یوڅوك خو به لرې كه نه؟….
دستیفن له خبرې وروسته ماري دستیفن په اړه تا نیاته اوږدې څرګندونې وكړې او دى یې هغې ته په زور
اوزیرسره وروپیژاند ،تانیا په ځیرځیرورته وکتل او سترګې له اوښکو ورته راډکې شوې،هغه اوس دده په درد پوه
شوې وه ،ځكه یې الس وراوږدكړ:
 خوشاله یم چې تا ګورم ستیفن… دخداى مهربانې درباندې شوې  ،له تورې بورې څخه په څه شان ژوندى را وتليیې ؟ اه  ،څومره لویه بې عزتي  ،كه زه دمستربوش پر ځاى واى  ،اوس مې په سپینه ماڼۍ كې له ځان سره كینولې
… هو ،دوى ولې له تاسره دومره لویه جفاكوي ؟ …
خوستیفن لكه چې دهغې خبرې خوند وركړي وي زر په ځواب كې ورته وویل :
 زه خپله نه غواړم … كه نه دوى خوډیرڅه  ،سره او سپین مدالونه راته راكول  ،خو ماوانه خستل،اوس پښمانه یم ،په دې چې زما مشراوس دخدایې دعوه كړې  ،كه دارښتیاوې کیدای شي یوه ورځ را ته ووایي تا زما په خدایی
کې شک درلود  ،زما له خوا منل شوي مدالونه دی نه اخیستې ته باید دوزخ پرته له سوال اوځوابه والړشې ...
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تانیاالهم په خپله پښه باندې بوخته وه  ،دده زړه ورته وځورید  ،ورته ویې كتل ،خپل الس یې دهغې سپینې پښې ته
وراوږدكړ،په الس یې پسته ولګیده  ،بیا یې په ځیرځیر ورته و كتل  ،خوزړه یې صبرونه كړځكه یې پوښتنه ترې
وكړه:
 پر تا باندې یې چیرې جنت ته دتلو غږ وكړ ؟تانیاورته ځیرشوه اوپوښتنه یې ترې وکړه :
 څه وایي  ،ستاد پوښتنې په مانا پوه نه شوم …ستیفن :
 مطلب مې داوچې چیرې یې جنګ ته استولي وې چې په دغه حال یي ؟تانیا :
 هو ،په ارزګان كې  ،دوه امریكایان راسره وو ،هغوى خو دواړه هم هلته ځاى پرځاى شول … زه هم ولګیدم  ،خوپرځان خبره نه شوم… یوه ورځ وروسته پوه شوم چې زه په پښه لګیدلي یم …
ستیفن :
 دخداى مهرباني درباندې وه ،زړه یې درته بد شوې  ،په دې چې ډیره ښكلي یې …تانیا :
 ولي خداى یوازې دښكلو مل وي اویوازې پرهغوی مهرباني کوي … كه داسې واى نو پرتاخو باید دتورې بورېټپوسان ماړه شوې واى …
ستفن :
 زه خواوس داسې یم،هغه مهال خو زماځواني هم تر تاكمه نه وه …تانیا :
 په ځواني كې خو دې اوس هم خبره نشته … خو…خوده بیاهم خپله شاهده ماري وښوده :
 له ماري اومایكله پوښتنه وكړه …مارې ورته وخندل :
 مااوتاخوله تورې بورې وروسته سره آشناشو… ستیفن … پام كوه … هو  ،ته رښتیا وایي … ته خوهغه وخت نه وې  ،دهغه مهال اوس هیڅوك هم له موږ سره نشته څوک یې ووژل ،څوک لیونی اوس هم په امریکا کې په روغتونو کې پراته دي ...
خومایكل چې موسکایې پرشونډو وه غږ پرې وكړ :
 هو ،هو ،ستیفن رښتیاوایې  ،مادى لیدلى و ،دومره ښایسته و ،چې نجلۍ ته به یې وكتل  ،بس خبره خالصه وه … نه  ،نه  ،دومره خوهم نه وم  ،ته هم دومره لوې درواغ لكه امریكایې چې پرافغانانوپسې وایي پر ماپسې مه وایه…
تا نیابیرته دده لومړئ خبرې ته ور وګرزیده اودجنت پوښته یې ترې وكړه :
 تاوویل چې دوى موجنت ته لیږي … مطلب دې له دې څه و؟ مطلب مې دادى چې موږ جنت ته دوى ترځانو دمخه استوي … دوى یعنې څوك ؟ چاچې موږ اوتاسې دلته ددې لپاره را لیږلي یو چې دبې ګناه خلكو كورونه وران كړو،ددغه هیواد دسرلوړوخلكوغرور مات كړو… مانا داچې امریكایان اویاران یې … دوى تراوسه په زرو پوځیان دلته اوپه زرو په عراق
كې دمرګ پرالره دجنت په لورې استولي ،داچې رسیدلي به وې كه نه  ،داحال به خداى ته معلوم وي … .خودوى
هرچا ته داخبره كوي چې تاسې ځئ موږهم درپسې یو...
تا نیادخپلې پښې پټۍ دمارې په مرسته وتړله ،اوله مایكل اوماري څخه یې مننه وکړه ...
ستفن خو اوس په افغانستان کې په هرڅه پوهیده،تانیا ته یی یوه نسخه بله هم ورکړه او ورته ویی ویل چې دشپې له
خوا چې کله ویده کیدې  ،دنخود په اندازه موالیی په تودوشدوکي اچوه  ،څښه یې او پرې ویده کیږه  ...خوتا نیا
موالیی نه پیژندله ،ستیفن هغه ورته تشریح کړه،چې هغه داسې درمل دي چې یوازې په همدغوغروکی موندل کیږي
 ،وایی چې هوسۍ کله زخمي شي  ،ځان ترهمدغه بوټي پورې رسوي،کله یی چې هغه وخوړ بیا یی زخمونوته
ملهم کیږي اوډیرزر جوړیږي  ،دی چې کله په توره بوره کې زخمي شوی و یوافغان کلیوال هغه ورکړې وه  ،په
رښتی اهم چې دده ټپونه یې دڅو ورځو په اوږدوکې دمه کړي ول ،ده تانیا ته داهم وویل چې له ده سره له هم هغو
وختو یوڅه شته  ،دی ته به یې ورکړي .تانیا په ټوکه کې ورته وویل:
 پرتاسې امریکایانو باورنشته بل څه رانه کړې ؟ستفن ورته وخندل :
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 تر افغاني هوسۍ خو ته هم نا زک طبعیته نه یی  ،هغه یې خوري څه نه پرې کیږي  ،باوردی چې پرتا هم اغیزنهکوي ...ګټه درته لري خو تا وان نه  ...زه یی له دې امله درکوم چی ته هم ترهوسۍ ښکلې یی ،چې زرجوړه شې
اویوه ورځ دکونړسیند غاړې ته غاړه ترغاړه سره والړشو ...دهغه سیندچې په سلګونو عاشقانودلته له یوه اوبل سره
مینه کړې ده .یوه او بل ته یی ددغه سیند دڅپوپرشونډوپیغامونه استولي دي  ...مابه چې دغه سیند ته په ځیرخیرکتل
زما ملګري مسافرخان به تل بیا ښکلې زمزمه راته ویله :
ما دکونړ له سینده ځارکړې زما جانان به پکې مخ میځلی وینه ...
او زه به هم تل که دلته وې اوکه نه داخوږه کله کله تاته دمینې د پیغام په توګه په مینه مینه دراستوم ...
دشیشوبي ګل یې چې هلته یوې خواته ایښې و ،راواخیست ،په الس کې یې یوې او بلې خواته واړاوه را واړه،سیتفن
ته په موسكاشوه اوپه موسكا موسكا كې یي له ده څخه بیا مننه وكړه،هغې شینشوبې بوى كړاودهغه بوې یې خوښ
شو:
 څومره ښكلي ګلبوټی  ،څومره ښكلي رنګ  ،زما هم دغه رنګ خوښیږي  ،كله چې په خپل هیوادكې یم،هركالدکریسمس پرمهال دځان لپاره پردغه رنګ یوڅه خوښوم … په دې چې دغه رنګ ما ته تل خوشالي رابښي
…خوشالي …
خو ستفن  ،مخكي تر دې چې له دې سره ددغه رنګ ستاینه بدرګه كړي ورته په خنداشو:
 سمه ده خو دلته به پام كوې  ،زه چې په توره بوره كې وم،هلته شینشوبې خورا زیات وو،هغه پښتانه سرتیري چېزه یې له مرګه وژغورلم  ،هغه به زه دشینشوبوخواته نه ورپریښودم اوراته ویل به یې :
چ ې تردغوښكلو شینشوبو الندې داسې خطرناك ماران ښوري راښوري چې كه یې چاته ټك وركړ ،نوبیا یې هماغه
ځاى دى …
دتا نیاسترګې سره راوختې :
 ته رښتیا وایي … كه ټوكې كوې … ؟ستیفن :
 نه  ،زه كله هم دژوند په اړه له چاسره ټوكې نه كوم ،زماژوند خوښیږي ،ژوند ښکلی دی  ،دهرچادهرژوندي ژويلپاره زما لویه اوخوږه هیله له خدایه همداده چې باید انسانان ژوندی پاتې شي او له ژونده باید خوند واخلي .زه
رښتیاوایم  ،ته ډیره ښكلي یې،مرګ مې نه درباندې لوریږي  ...ځكه زه خولکه امریکایی جنګ غوښتونکي واکمنان
چې د وسلو جوړونکو نوکران دي خطرونه نه شم پټوالی ځکه نو تاته هم هغه ټول خطرونه چې دلته شته یویو وایم
ځکه نو په دغه اړه هم درته وایم :
له افغاني شینشوبو سره به دې پام وي  ،ځكه چې ترهغو الندې خطرناک ما ران لکه امریکایی جنګ غوښتونکي
واکمنان یوازې دټک لپاره تیارسترګی په الره وي ....
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