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Only Messiah Can Help Us 
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(۸) 
له کومې ورځې چې امریکایي پوځونه دافغانستان دغي سمسورې دري ته راغلي وو، اوله کومې ورځې به چې دلته 
له هرې خوا دغه تورې چنوک چورلکې را ښکاره شوې نوبیا به پردوی پسې دکارغانواوناشولته ټپوسانوسیلونه روان 

 .... سم نه پوهیدل وو چې ترډیروپورې امریکایي پوځیان پردغه ناسپړلي رازباندې
----------------------------------- 

  

نري نري باران دسیندغاړه خوراخطرناكه كړې وه، څوك به چې نژدې ورتلل یوبل به یې ترالسوسره نیول چې    
ترمنګولو ور دڅپوهرڅوك یې  سره روان وچې كههوسا په دې چې الندې سیندهم داسي ،ورونه ښوییږي

د ونوپه پاڼو باندې هم الداوریدلي باران څاڅكي .اوبسوه ژوندون خالصون یوازې دخداى په الس نوبیایې پ،رسیدل
 سروباندې توروتورور. دلوړو غروپلروبریښنده غمرغغوږوكې دالماسواویاهم روښانه م داسې ځلیدل لكه دپیغلي په

  .ونه به یې ترپښو تیرولداسې چې دیوشمیرزړدرنووریځوهره شیبه درنې درنې تالندې غرولې اوبریښولې 
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ران با،په خپله بستره كې ویښ پروت و، نن یې ان له كړكې څخه دباندې لوړو لوړوغروننداره هم نه كوله مایكل نن
په دې چې نن یې مور په خوب لیدلې وه، نن یې دهغې په باره ،ښلوته هم والړنه شوڅنن په خپل وخت چاى ،اوریده

ورځ اوشپه  یې اوس به ګواکي چې ې وهې په فكركې ډوب و، هغه وریاده شوتراوسه هم ال دهغ چېكې فكركاوه،
هغه به له ماسره دژوند ،چې یومهال به یې ویل ، زوى به مى لوى شي،هغه وریاده شوه...يیږسره بیګااوسباكڅنګه 

غې په یوه چې ه ورپه یاده شوه،په هغه شیبه كې چې دانسان لپاره دماتې اوزوال اوزړبودۍ دوره ده مرسته وكړي
اوس یې ددې پرځاى چې له هغې سره مرسته كړې ،لوی یی کړ،خوخوارئ وكړېڅومره نادودې او پښه دده لپاره 

هغې به څه رپ،الهم دهغې لپاره دغم اوستونزوالمل شو . فكریې كاوه ، چې كه دى هم په افغانستان كې مړشي،واى
 لپاره یې درلودې ... دده چې ه هغدهغې هغه ټولې هیلې خوبه له خاوروسره سمې شي ،حال وي

قبرته،هغه وروستي ځای اوځایګي ته چې هرڅوک باید ورشی دمخه ده هغه به ترشی...ړدی دلته مكه فکریې کاوه 
اټول دڅه لپاره؟ اوځان که غواړي اوکه نه باید په ناچارۍ سره یوه ورځ، یوه شپه، یوماښام اویوسحرور ورسوی ... د

 ولې ؟
 ډک شو نو بیا به یې له ډیره دوکه له ځان سره په زوره زوره وویل : چې زړه به یي ډیرور

دبې پلرونواوبې میندو په ټولنه كې خوهسې هم حال نه ،ولي مى داسې وكړل،چې پوځ ته تلم،سرمې مارچیچلى و -
 ىته تاوان مه رسوه نورخوهسې هم آرام اوسوكاله ژوند داوپه نامه دموکراسۍ  مقصد سركاري كچرو،دى معلوم

 ... کارکوه اوټکس  ورکوه 
چې یوناڅاپه ددوى داستوګنځي په خوا ال پرپای نه و لګیدلی،الیی هم دهغه لمنه نه وه پریښې،مایكل همدغه سوچ د

هرڅه سره ولړزول ...  وارخطا له ځایه را پورته شو په لوړآوازیی بیاخپله تلپاتې خبره كې یوې درنې چاودني 
 وویله: 

 مل شي . بیا څه وشول... ؟  عیسی مسیح دی زموږ -
له رسول،له مایکله هم هرڅه هیرشول ده هم زر ځان هرڅوك چې هرچیرې وو،ځانونه یې پټوڅوواوسنګروته سره و

.  ورساوهلکه بریښنا  اى ته چې په داسې بیړنیوحاالتو كې ددوى لپاره ټاكل شوى وځخپلونورو ملګروسره هغه 
چې دا ډرونكى غږدڅه شي و، خو وروسته روښانه شوه ، چې دماري ،دلڅوك نه پوهیتریویونیم ساعته پورې هم 

( له كومې خوا راتوغول شوى و چې دتوپچي دټولي څلورتنه سرتیري ۶۰دوى استوګنځى ته نژدې یو توغندى )سكر
نو ونسامبوالاو وینوکې لیت پیت  نژدې اته تنه نورهم ټپې په خاورویښ وژلي اوپه داسې حال كې چې دسهارچاى یې څ

 ...روغتون ته ولیږدل
وخت بباندې لودانجینرې څانګي كسان د توغندي په پارچو ټولو مایكل هم له خپل قوماندان سره دپیښې ځاى ته ورغي

دیوې ټوټي په یوه څنډه باندې لیكل شوې) میډ ان یو، اس ،دهغه دغږ په باره كې غږیدل،ږیدلکې غ دهغو په باره،وو
هغه ټوټه یې له نورو ټوټو څخه بیله كیښوده ، دوى په بیړې ،خوهیڅ یې سره ونه ویل،، اي ( یوه بل ته یې سره وكتل

 ونه لویږي چې اوس یې كوم بل را ، نهپه دې چې دوى ډاریدلپه داسې ډار ډار سره ټوټې درانه توغندي هغه سره د
 ډولونه سكرتوغندیو بیالبیلبه په غروكي د هلته چې دافغانستان داسې سیمه نشته چې،ځكه دوى په دې پوهیدلټولولې،

تراوسه هم نه وي هغه سکرونه چې امریکایانوبه خپلوافغان ګمارلوجګړه مارو ته دخپلوخلکواوخپلوښارونو د وراني 
 او بربادي لپاره ورکول .

 
اوتوره ه بدتلل اوراتلل.په ټول غونډ باندې یوه په آرامه توګه  الهم یوې اوبلې خواته په  سروچراغو كېونه اوامبوالنس

بیړه ه دوى چنوك بیا په ډیرپه همدغه شیبه کې چې ،فضا راخوره شوې وه، هرچا یوې اوبلې خواته منډې وهلي
م الهیې لور په هواكړل ، مایكل او ملګرې رزر د باګرام پو،اوهغه ټپیان چې حالت یې داندیښنې وړ،راكښته شوې

یي سره ځان دلته را ورساوه، ستړى ستړې كیده، داسې دچاودنې په سیمه كې وو، چې ستیفن له كومى خوا په وارخطا
 راورسید ، واردواره یې ترخوله راووتل : ، ښكاریده چې كوم ډیرنژدې ملګرې یې په دغه ډله كې وژل شوى وي

 كې یوهغه هم و... وپه مړ چې شان...شان ... لكه   - 
همداسى ي،كه چې كوم شى یې ورك كړي ونه ویل ، یوې اوبلې خواته لودشان نوم یې ترخوله راووت نوریې څه 

)په امریكا كې :لیكلي وو چې باندې،پرهغې نارامه نارامه كیده، یوناڅاپه یې دتوغندي هغې ټوټي ته ورپام شو
 ترخوله راووتل:  یېترسترګویې توره تیاره شوه اوپه اوچت اواز،جوړشوى(

دكابل ښاریې وران كړ...دادلته وکړل،یستپه اتان وو چې روسان یې له افغانس ۶۰هغه سكرخودااو،هودخدای لپاره، -
 دلته وګوري دا لیكنه مولوستې  په امریكاكې ... ،څه كوي... او، هو

 وركړ:  دوامخپلوخبروته ځکه یې فن ته خداى وركړه ینورست
یږلي وو... دكمونیزم د وژلو په پلمه زموږ د وژلولپاره دلته را ل آن هغه مهال دي چې امریكا سکرتوغنديداهماغه  -

 دوهوومولیده... نورهم په رښتیاوو باندې خولې پټې كړئ اوووایئ چې روسي وسلي زموږ پوځیان وژني ...كه ددغ
 نورهم پرموږ را وولي ، خداى شاهد دى چې خپله الره به هم پیدا نه كړو... 

 تن غږ پرې وكړ : څآنګې یوه  رېیدانجن
 امریكایې ټاپه یې پرې وهلې ... ي،ي ددا امریكایې نه دي . دا پاكستان، نه نه  -
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  خوده یې زرخبره ورغبرګه کړه: 
دتورې ،ارام ونیسه ، ته اوس نوې كونړ ته راغلى یې تا توره بوره نه ده لیدلې... ماته هرڅه معلوم ديلږته ځآن  -

محاصره شوى هغه كال چې ویل كیدل چې ربورې هره كنده اوس هم په دغه سكرونو باندې ډكه ده ، ماهلته ان پ
اسامه په خپله دامریكایانو له السه ووت ولیدل ... دا دپاكستان نه دي ، دا زموږ دى اودادى اوس پرموږ اوریږي ... 

 ستنګردچادي ؟ ....، نوكه دا دپاكستان دي
 ..روان كړ. یوازې درښتیاویلودمخنیوي له امله مایكل اوقوماندان هغه ترالس ونیواو له ځان سره یې

دامبوالنسوغږونه الهم ، تورې درنې لړې الهم دغونډپرسرفضا درنه پوښلې وه، اوریدهورو ورو  الهم  اوباران 
راالندې یوې اوبلې خوا ته  ۱۶چنوك التراوسه په هواكې یوې اوبلې خواته ترلوړو اف  جوړهدویمه ،اوریدل كیدل

توغندى له كومې خوا را ویشتل  یداننچې  ومومي څو تلې راتلې اوالیې هم دغروپرسروباندې ددې لپاره الوتنې كولې
 و... شوى 

 
له تورو چینوك الوتكو سره یوځاى كارغان دامریکایی پوځیانو له راتګه وروسته به هروخت دکونړپرآسمان   

داسې چې تا به ویل دوی ټول په یوه خوله اوپه ګډه ددغو چورلکو هرکلي هم له یوې اوبلې خوا راوالوتل، اوټپوسان
و بدمرغې کریږي انوك الوتكوالندې په هوا كې یوې او بلې خوا ته یترچور وهي ، دوی به سیلونو سیلونوته منډې 

، لپیل كړې.مایكل به چې دغه ناوخته را پیداشوې توركارغان او تورې چنوك الوتكې په هواكې ولید اوټغارې نارې
چې نژدې څلویښت تنه سرتیرې له  هغه،شیبې به وریادې شوې درنېهغه داوړي دشپو ورځو،هغه دلومړي ورځي

ارخطا وهغه سهار چې دوى په خپلو ملګرو پسې رپمایکل .لشوټول لولپه  یوې چنوك سره له باګرامه راوالوتل اودلته
لکه چې ملګري یې ورته ګرزیدل هلته اودلته ددغوكارغانواوټپوسانو ښه ننداره كړې وه ، اوورپه یادشوه، وارخطا 
خامخا دآدم كوم ، دوی خوب ویني چې چیرې ښوري راښوريپه هواکې  ارغان او ټپوسانې چې دغه كیرچویلی وو 

 بچې دمځكي پرسردم ختلى پروت دى ... 
ډوډۍ خوړلو لپاره خوړنځي ته تلل، دوه اودرې كسه به پوځیان له یوه سره  دوه ، شیبوکې  په ورستیو نژدې غرمه 

، خونن دهیچا لاوریدل كید ونهخندا اوخوشالۍ غږ هرې خواد له بهسررهره ورځ به دډوډۍ پ،په یوه میزسره كیناستل
نښې نه وې ، په دې چې نژدې دوولس دیارلس تنو ځوانانوچې ټول ددوى ملګري خوښیوخوله اوشونډو دخندا اورپ

اوهم هغه سکرتوغندي چې امریکایانو دکمونیزم دماتې لپاره را خپل ژوندونه له السه وركړي وو.نن و، واویاران 
ږلي و نن دلته ددغو امریکایي ځوانانو مالوې اوککرې ورماتې کړې وې ، هغوی چې وسلې جوړوي او هغوی لی

چې فکرکوي پرهغوباندې به نور ووژني باید ددې لپاره تیاری ولري چې هم هغه وسلی امریکایان،افغانان،روسان 
( امریکایان نیمه خوا دمیندو او  ۶۰سکراونور نه پیژني هغه انسانان بی توپیره وژني لکه چې نن هم امریکایي )

 و غیږو ته نیمه خوا ورواستول...پلرون
همدلته سره ولیدل ، مایكل پوښتنه ترې كړې وه ، چې وژل شویوكسانو كې څوك وو، نن  مایكل اوماري هم یوبل 

پكې و. دنورو  خودې الهم پوره ځواب نه ورته ویلى ، یوازې دومره یې ورته ویلي وو چې دتوپچي یو ډګروال هم
مایكل  ،وررسیدلې وهددغې ترخې پیښې ځای ته لږ وروسته نومونه دې ته هم نه ووڅرګند، په دې چې ماري هم 

اوشان دمورهغه یوازنۍ زوى ،هو، شان هم په مړیوكې ومنلې وه چې،فن له خولې دشان نوم ورته اخستى و،هغې یدست
یزیون سره مركه كړې وه ، چې ورورمى ډګروال ګورین په وچې داڅوشپې دمخه یې مور په تكزاس كې له یوه تلو

اودهغې مور كې ووژل شول او زوى به مى له افغانستان څخه ژوندى رانه شي ...  سوریهعراق، خور مى ایلن په 
 رښتیا ویلی وو... 

ه ولیږداوه نوك كې باګرام تیپه چ دهغه مړی مړوكى و، چې همداڅوشیبې دمخه یې وځوانوشان نن په رښتیاهم په دغ
خبرلكه  ... شان ده او په زرګونونوروپوځیانو پیژاند، دهغه دمرګ.مایكل په هغه غرمه له ډیره غمه ډوډۍ ونه خوړه

كې خپورشو، شان په دې هرچا پیژانده چې موریي هره ورځ له  وقطعپوځي  ودبریښنا په شان په ټول
هغه امریكایې سرتیرو ته په افغانستان اوعراق كې  ورځپاڼواورادیوګانوسره په هغو بدمرغیوباندې خبرې كولې چې

 یدې ... ورپیښدهرې ورځې په ترڅ کې 
هغوټولودشان مورپه پرله پسې توګه خبریده،هغې لکه  لهدې،دغو سرتیرو باندې هلته تیری رپ ټولې نادودې چې هغه

چې زموږ زامن دیوڅوتنو  دمارتین لوترکینګ،ګاندي او پاچان خان غوندې له جګړې نفرت کاوه ... هغې به ویل
 دهیلواوغرضونو لپاره په افغانستان کې وژل کیږي...

ځکه نو شان اودهغه مورټولوهغوی چې له جګړې به یې کرکه کوله اودغه جګړه یې یوه بایللې اوبي ماناجګړه بلله  
ی ه ځان سره نه وکینولپیژندل ... دشان مورکه انتقادونه کول اویایی ددغو سرتیرو دفاع کوله، نوخپل زوی یې هم ل

ل چې دنورو زامن یې دنړۍ پرمخ هلته او دلته وژل ، ددې څرګند انتقادونه كوځکه تیره اوحكومت باندې رپ ،هغې
ژوند سختې شپې دغه هم دلته په دغو حاالتو كې دخپل زوی هم ددهمدغه قرباني سرتیروپه لیکوکې دلته و ، زوی 

 ۶۰خونن شان هم دسکر. لېتیروومرګونو حاالتو کې په بې توپیرۍ سره له هغو زرګونو پوځیانو سره په دغورځې 
ه پ امریکایی توغندي قرباني شوی و اوهم هغه موریی نن په واشنګتن کې له کونړه د هغه په وینو سرې جنازې ته

 مات زړه سترګې په الره وه...
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ا نه غی له افغانستان ژوندی را ستون اوهغې رښتیا ویلی وو چې ددې زوی به لکه ددې ورورچې له عراقه ژوندی ر 
   نه شي ...

**** 
الهم ، تیاره نه وه راخوره شوې ،زیاتره سرتیري بیاهم په خوړنځي كې په ډوډى ،ماښام ته الهم شیبې پاتې وېتیر

 ناست وو، چې یوناڅاپې یې دخبرونوپه ترڅ كې واوریدل : 
چې ددوى پراستوګنځى باندې دسولې اودموكراسئ ،ژل شولڅلور پوځیان هغه مهال وو په ختیزکېانستان د افغ نن» 

، په دغه پیښه كې تراته زیات نورپوځیان هم ټپیان شوې چې دپنځویې حالت سخت  وتوغاوهدښمنانانویوتوغندى ور 
  «تر دوه سوه اوپنځوس ور واوښت ...  نن ښودل شوى دي...په افغانستان كې دامریكایي وژل شویوشمیر

و ګریس عكسونه یې یوپربل پسې وښودل اوویې ویل چې دوى نن له خپلو ملګروسره دابدلپاره تام ا،ګورین،دشان
 . کړو خداى پامانى

،چې ددې زوی به له له دغه خبرسره سم یې دشان مورهم وښوده چې دوې اوونۍ مخكې یې پورتنى خبره كړې وه
  افغانستانه ژوندی را ستون نه شی....

ارې دم...یوه اوبل ته وكتل دخبرله اوریدوسره سم یېخوړنځي ته رارسیدلي وو،به کې همدغه شیماري اومایكل هم په 
ټولو دې ته كتل... یوشمیرنوروهم له  په چغوچغو په ژړا شوه،كې  يپه سترګو كې داوښكو ټیكاوونه شواوپه خوړنځ

كتل ...   وله هندارودمړو اوښک په ماتو زړونو یوازېاوسوڼا ته یې حیران حیران ډوډۍ الس ونیول اودماري ژړ
دشان هغه خبره  به یېیویوځل خوله هم په خواشینې اكر درګرده دې ته تسل وركاوه ، خوددې ژړا نه دریده پمایكل خ

  هم ترخوله راووته هغه چې ده به تل له دوی سره په خبرو خبروکې ویله : 
وای نو بیا به مو دغه حال نه  راغوښتيپه رښتیا هم كه موږ دغوخلكو ؟دڅه لپاره ...موږ دلته دڅه لپاره مرو -

هغوى همداچغې وهي چې تاسى كه دمرستې لپاره یې راغلي ،چې موږ داملت نه مني،..موږ باید په دې پوه شوو.
ا دمرګ مرسته وي اودهغې لپاره راغلي  یاست كه ،نوبیا دا دبی ګناه خلکو ، ما شومانو وژنې دڅه لپاره دي ؟یاست

 هرچا ته دمرګ چل په ډیرآسانۍ سره ورتالی شي . ...ځکه خوموږ نه غواړو
، دغلواو سړی وژنکو،دنشه توکونود قاچاقبروپه هو، دغه خلك رښتیاوایي ، موږ له دوى سره یوازې دمرګ او ورانۍ  

موږ هغوغلوته واک ورکړهغوی چې ددوی تاریخی اوښکلې کابل یې  مال تړاوخوندي ساتنه کې مومرسته کړې ....
کړ،اولسګونو زره ځوانان،ماشومان اونجونې لنډغرو دجهاد ترسیوري الندې په دغه په دغه هیوادکې خاورې خاورې 

 ...همداده چې زموږ به هم دغه حال وي ...نیمه خوا اوبې عزته کړل
پاره ترټولو دردونكې داوه ، چې هغې دشان مورهم له لترالس ونیوه ، دهغې  ماري په همدغه حالت کې خومایكل

له، دشان مور په دې وروستیوكې دامریكا په ټولو كلیساوو باندې وګرځیده او له ټولو مذهبي الرښوونكو نژې پیژند
دبی ګناه افغانانوپه وړاندې دجنګ تګالره پای ته ورسوي  څخه یې وغوښتل چې دامریكا حكومت دې ته اړباسي چې

خوهغوى یې هم خبره واونه ،دغه نړۍ له یوې سختې بدمرغۍ سره مخامخ كړي كړه وړه بهروان دغه اوکه نه  زموږ
 :ټكي ټینګار كاوه نازک په همدغه وکې مرك وپه خپل تل وریده او همداسې له ځان سره پاتي شوه ، هغې

ړم چې زه یوه موریم ، اومور كله هم د بلې مور پرزوى باندې د وژنې دحكم او قوماندې زړه نه لري ... زه نه غوا -
 ي ډول انسان افغانستان كې زموږ دپوځیانو لپاره مړینه څه څوك ویالى شي چې په،زموږ زامن دې دهیڅ لپاره مړه شي

 ؟ او كوم المل دى چې موږ خپل زامن هلته استولي دي ...  هویاړدى؟ دچا لپاره د
دسلګونوامریکایی نیمه خوا اندې په مړي بشان رښتیاهم دخپل زوى په او داده نن هغه ،خودهغې غږ هیچا ونه اورید

 میندو غوندې وژړیده...
مایكل او جیم دواړو ماري ترخپل استوګنځي پورې بدرګه كړه ، ښایسته وخت یې هلته له هغې سره هم خبرې وكړې، 
 خودهغې ژړا الهم نه دریده ، په هغه شپه یې په روغتون كې هم دنده نه درلوده، مایكل او جیم ته یي دشان دمورهغه

لور راتلل او دې دخداى پاماني پرمهال له شان سره یوځاى دخپلې ركله چې دوى دافغانستان پ،عكسونه هم ور وښودل
 فرقې په لوى ستدیوم كې  اخیستي وو. 
 دشپېتوغندي ځل ناڅاپه ددوی استوګنځي ته نژدی یوه بل چې یو،ندې ژړلاشپه ناوخته وه ، دوى الپه نني غم ب

ه درد كیس شان دماري اوجیم د،مایكل،په ټوله قرارګاه كې دخطر زنګ شورماشورپورته شو نارامه زړه ولړزاوه ،
زر زر یې ځانونه دخپل استوګنحي داسې له یاده وایسته چې تابه ویل هیڅ هم نه دي شوي ، دشپې په دغه توره كې 

ډاریې  داسې حال كې چې مایكل په ورسول ، مهال دټولون ځاى و په بیړه بیړه رالندې سمڅې ته چې ددوى دخطرپ
 ل : جیم اوماري ته دشونډو په سروپه ستړې اوترخه كې موسكا كې وویڅیره ژیړه کړې وه 

 ، باور دی چې نه به په ژوند کې څه پاتې شې اونه هم په خطرکې،سره ملګرتیا ونه كړي له یوه بل خطر او كه ژوند -
 !كه داسې نه واى تراوسه به مو له ماري سره ژړل

 شول ، خو له هغه یوه درانه ډزه پرته بلسترګې په الره پاتې نژدې ترنیموشپو پورې همداسې تیارسئ  پوځیان ټول 
 پیښ نه شول ...کې نورڅه څه په هغه شپه 

 کوم یوه له مایکل سره دشان خبره وکړه چې ګواکي شان هم والړ ... 
 مایکل سر ورته وښوراوه : 
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سبا به دمایکل هم واورې ... په پښتوژبه کې یوه سندره ده زما ډیره خوښیږي، ړ، جان والړ،که دا حال و شان وال -
 موږ باید دهغوی غوږوته چې موږ یې دجنګ ښامارته حواله کړي یودهغي پیغام ورسوو چې وایی : 

 په اخرت خوارشې  ریباره         به ایرو پټ اور دي لیده پرې ودې سومه   
یوکړي،اوس موږ ددغو دواړوپه منګولوکې یو، پرته له دې چې ووایو : یوازې هو، موږ ته مرګ اوخطردواړو الس 

 مسیح دې زموږ مل شي ... بله چاره نشته ... نشته... اونشته ....  
 

 
 

(۹) 
 

اودترای جګړه ده چې دهغې لپاره دکلوخبره نه ده بلکه دنسلو دایلیاده اوادیسه كیسه  جګړهدافغانستان ...           
ه هغ ،تراوسه ال تراى جوړشوى نه دى ، هغه به جوړیږي ، هغه به پرتم ته  رسیږي اوبیا به هغه ورانیږيخبره ده ، 

اوله هغه وروسته به بیا خلک پوهیږي چې رښتیاهم ستیفن دسولې په اړه فکرکاوه، اوپوهیږي به سوځیږي ... به 
 وایي چې ستیفنه نابغه وې، کاشکی اوس ژوندی وای اوموږ دې الرښونه کړي وای ... 

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

 
ماري له استوګنځي  خبرې وكړې اوهغې ته یې دنوي كال مایكل یې له خپلې مورسره د،شپه وهنوي کال  ۲۰۰۶د 

او دهغوکلونو خاطرې یې ورسره یادې کړې هغه چې ده اوموربه یې کرسمس په خوشالیواوجشنوسره  مباركي وویله
 نمانځه ...

وروسته یې دګالنویوه ګیډى مارې ته دنوي كال دمباركۍ له امله راوړې وه خو هغې ته یې الهم نه وه  خبروله 
نوتا ،هلته دبیال بیلو پرګراموپه دې چې نن شپه دغونډ په لویه خیمه كې دنوي كال په ویاړجشن هم نیول شوى وورکړې،

نوي ه پخپلو كورنیوسره هم بیا شوې وه ، یوشمیرپوځیانوغوښتل چې په مستقیمه توګه له نوموړومراسمو څخه له 
نراوښځي راغلي ،باګرام څخه هم یوشمیرمسوول كسانله كابل اواړیکې کلک کړي اومبارکي یې ورته ووایي،كال 
 كیده .ددغو مراسمو په ترڅ کې هم اوستاینه شمیرسرتیروداتلوالیواوسرښندنویادونه ځکه چې دیو وو،

ې ستان په اړه جالب انځورونه اونوې خبرکافرهلته دافغانستان په تیره بیادكونړاو،دماري په كوټه كې یومجله ایښې وه
چې هغه ددغه هیواد له لیکلي ول اودایې هم ،هغه كې دمقدوني سكندرپه اړه هم خبرې راغلې وې ، پهوېكښل شوې 

ډیره ښكلي  چې واده وكړ.هغهدنوي کال پرشپه شهزادګۍ  رخشاني سره په دغوشنودرواوددغو غروپه منځ كي 
 .لدبه دهغې په لیدو سره اوبه اوبه كیاوپه لسګونونور وه،داسې چې سكندرغوندې لوى واكمن

کیسه خپله  چې ماري هیله ترې وكړه چې هغه لوستې وه ځکه نواوس دهغې په باره کې غږیدهمایكل همدغه كیسه  
ددوى و،اصلي خبره داوه چې له هغې ورځي چې ماري اومایكل له یوه بل سره لیدلي و،غږ ولولي اوچتپریوڅه 
چې ماري به مایک باله ره غوټه شوى و.مایكل س،یونرى تار چې دواړه پرې پوهیدل خو لیده یې نهدیارانې ترمنځ 

لري  بای فریند( مل ووړکی) چې له دى یې څوڅوځلي اوریدلي وو، چې هغه،په دې دخپل زړه خبره نه ورته كوله
په دغه باره كې فكرنه  له دې املهنوبیابه له هغه سره واده كوي اوماري ،چې كله له دغه ځایه بیرته ورستنږي

 ري حالت واوبل داچې په دغه حال كې ژوند په سره تناره كې و، دې نه غوښتل چې دیوه اورپشوكوالى چې یوخوپوځ
ې په سوچ كې داس ماري،واوریده سروسكروټو دې یوبل هم بل كړي. په هغه شپه یې دسكندراورخشاني كیسه ترپایه 

مایكل ته یې ...اودایې ننداره كويچې تابه ویل همدا اوس په دغه دره كې دهغوى دواده ورا راروانه ده ،ورته تللې وه
وه دی وسا،کرښې نه ښکاریدې او ځانونه یې مایكل الهم په كرښوپسې كتل،وكتل دكتاب په كرښویې خپل الس كیښود

، یوازې یې د سپین نازك الس دګوتې په منځ په یوه نامه)رخشانه ، ركشانه ( ونازك الس ترشا له هغه پټ كړې و
ه خو پ،وكتلیې په ځیرځیرسره دهغې سترګوته ،س دده مخې ته راوړاندې شوې وهمارې او،باندې سترګې لګیدې

 اږه خواږه کیدل...د سكندر ترنامه دمخه خو ټکي ركشاني،الهم درخشانې خوله كې یې
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السونه دمایكل تر سرراتاوكړل اوهغه یې دخپلو تیوپه منځ كې ونیواودساړه نازک ماري دخپل كټ له سره خپل   
 یایې له خولې راووتل :اوسیلي په ملت

 دابه گناه وېمایكل ؟ ،كه زه اوته هم په دغه شډلو دروكې له یوه اوبل سره مینه وكړو ـ
دهغې له تاوده بدنه دیوې ناڅرګندې یې یوازې ، په داسې حال كې چې خپله اراده یې له السه وركړې وه هم مایكل 

شواى كوالى چې خپلې سترګې سره پرانیزي ... دهغې لمبې احساس كاوه.خپل سریې هملته ارام نیولى واونه یې 
  ..ویلو اواوریدلو شیبه ورنه كړه .ته دلوررانژدې كیده ، ترڅوچې یې نورڅه ردبدن دتودوخې څپه وارپه واردده پ

ماري ډیره ښكلي نجلۍ وه ، سره له دې چې مایكل یې څووم ملګرى و، خواوس داسې فكركیده چې دا به یې وروستى 
ځان اوله بلې خوامایكل نه غوښتل ، چې په دغه حساسه شیبه كې چې له یوې خوا مرګ ورپسې څارودى  وي ، هغه
 خوماري ترده په زړه زړه وره وه اویوه بله یې ورته وویله :  کړي.ښكیل کې ور مینېپه 

 ېکړۍ په سرهو، سكندرزرګونه كلونه مخكي په دغودروكې دمینې خبره هیره نه كړه ، زه اوته یې دیوشتمې پی -
 ..؟؟څنګه هیروالى شو.

مایكل یوه فشاریې درچې پ،مایكل یې كلك په غیږ كې ونیواودهغه وچې شونډې یې په خپلو شونډوكې داسې كلكې كړې
ماري هغه نورهم راكلك كړ، نوره یې هم خوله لكه په خواتۍ مڼه باندې  .کړ زړه هم دچاخبره سره ریښكې ریښكې

نور یې وینې دمارې دغاښونو له ډاره له شونډو تښتیدلي دي اودهغه په مخ یې دخپلو  داسې چې تابه ویل،كلكه كړه
 شونډودسرخي په بیضوي كې دغاښونو رنګ انځور ویوست . 

اوخپله سینه یې لكه دكوترې په شان دهغه له سینې سره په خپلې ټولي ل خپل غبرګ السونه یې دمایكل پرمخ راتیركړ
 ترخوله راووته : تودوخې پتلیزه كړه اوآه یې 

هو، یودې په زړونو سپارې اوبل دپه قبرونو...نن  ... پریوچایوچا اویوڅه سپارې ...  رسړې پ ،  مینه اومرګ  دواړه -
دنوي كال شپه ده ،موږ باید دغو دواړو ته غیږه وركړو، په دې چې  زموږ لپاره دواړه انتظاروباسي ... هو، موږ 

لرو... په دې چې دا دواړه موږ دواړه غواړي  ... هودواړه ... موږ چاره نه لرو ... باید له دواړوسره نیكې اړیكي و
 ترهغوچې موږ په افغانستان كې یو له موږ سره ددواړو یارانه ده ... 

 كې كلك ونیو.یږاومایكل یې نورهم په غ
كله چې له خپلې ،ن شول شپه النیمایي ته نه وه رسیدلې ، چې دوى هم دنوي كال  دنمانځنې لویي خیمې ته ورروا

ستوري یي ولیدل چې په ،اسمان ته یي وكتل،كوټي ووتل ، دغروپه سروكې یې په څراغونو سترګې ولګیدې
دوى ته سترګكونه وهل،له لرې لرې یې دهماغې سندرې زوږ ترغوږ شو. چې نن بیا كوم  یې خپلورڼوسترګوكې

 سرتیرې په افغاني پوسته كې پورته كړې وه : 
 م محمده ، باډیل ته مه ځه اودكونړغال

 ډیروژلي دینه ...ساپواو
 دغه سندره دمایكل په یاد وه اوپه مانا یې هم پوهیده ، هغه یې ماري ته وژباړله : 

چې دلته یوڅوك  ،راځي ، هغه باید په دې پوه شيکه بش وی اویا موش دلته دغې سیمې ته چې كوم سړي وژونكي ـ 
هغه باید دومره ځکه چې هغوی دلته ډیربی ګناه وژلي دي ،، رسترګې په الره دی دهرکلي لپاره تیا اویوخطر دهغه

دلته خطر له رسیدو وروسته پیل هم ډاډه نه وي ، چې دلته راورسیږي او فكروكړي چې نورنوهرڅه ترسره شول ... 
 کیږي ...

وړه شوې وه له نوروملګروسره په شپه په هغه لویه اوپرتمینه غونډه كې چې په كونړ كې جدنوي کال ماري اومایكل 
 فن یې ولید هغه همتیباندې ښه زړه یخ كړى و، سکونواوڅښا ونوخوراكپه هلته په هغه شپه ټولوبرخه واخیسته ، 

چې په هرو څوشیبوكې به یې خوله و،هغه هم دچا خبره په شرابو ځان داسې ډډكړى و، ترډیرو پورې ورسره ناست
 ورته وویل:  یوځلې لپاره چې ویې غږوي دماري په مخ سریښ كړې وه، ماري دد

 راتلونكى كرسمس كه دلته وو، زمااوستا واده به كیږي ... -
 خوده سترګې سره كش كړې ، وروځي پورته پورته سره واچولي ...

 ولې راتلونكي كال ... ترهغه مخكي به ونه شي...  -
 هم خپل هیواد ته ستانه شو.... به، موږ ترهغو به جنګ پاى ته ور سیږي اوالقاعده اوطالبان به ختم شي  -
 كه موږ ؟  جنګ به پاى ته ورسیږي،څه شي -
 نه جنګ ...  -
 اوزموږ راتګ دڅه لپاره و. څه اړتیاوه... ته چې جنګ دومره زر پاى ورسیږي نو بیایي پیل -
 هغه پاى ته ورسیږي اوموږ ...به په دې چې دلته خو تروریزم و، اوس  -
دتوپ اوالوتكي  ته  یي كه نه ، هرڅه ته دسپینوالس ماغوګانوله دریځ مه ګوره ...اوس باید حالتساده ، ډاكتره  -

 هغه هم په افغانستان کې...داوسپنې درنګ له مخې وګورې ... 
 دتوپ او اوسپنې له رنګه دمانا څه ده ؟  -
 دیګ چینې پیژنې ... -
 هو، دامریكادولسمشر مرستیال ... -
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 رهم پیژني ؟ له دې پرته یې نو -
 كمینۍ مشردى ...ې هو، وایي دیو -
 كمپنې یې دڅه شي ده ، په دې هم پوهیږې ؟ -
 نه ، تردې زیاته نه پوهیږم .... -
دیګ چینې ، نه یوازې په امریكاكې بدنومى سړې دى ، بلكه داهغه څوك دى چې نړۍ ته سړي وژونكي وسلي  -

هم دى اودده دوسلوكمپنۍ ده ... هغه تراوسه دې ته نه دى تیار  اوسنیوجګړو طراح وجوړوي اواستوي ... دنړۍ ددغ
چې په افغانستان اوعراق كې باید جګړې پاى ته ورسیږي ...كه ته په دې فكركې وې چې راتلونكي كال به موږ په 

بره امریكاكې وو... اوددې وطن خلك به په خپله دخپل هیواد خاوندان وي دایوخوب دى اویوخیال ... ترټولو ښه خ
... زما ډیره خوښیږې ... په بل چا پسې مه ګرزه ... دم غنیمت وبوله ...  ېداده چې همدا اوس واده راسره وكړ

داسې ورځ به راشي چې ما به هم ونه وینې ...  په دې چې القاعده اوبش دواړه ظالمان دي ...د دوى دواړوترمنځ 
 توپیرنشته ، دوى خلك وژني اودوى مینې وژني ... 

 ده ، زه به فكروكړم ... ته هم سم وایي ... زه باید یاستاومنم اویاهم ددیګ چیني .... ښه -
زما ومنه ،واچولي را. دهغه مه منه ، هغه خو همدومره لورینه درباندې وكړه چې دمرګ خولي ته یې  ېساده نرس  -

ه ده چې دهغې لپاره دکلوخبره نه ده اودترای جګړدافغانستان جنګ دایلیاده اوادیسه كیسه ...چې دانجاى الره درښیم 
هغه به جوړیږي ، هغه به پرتم ته رسیږي اوبیا به هغه ،تراوسه ال تراى جوړشوى نه دىبلکه دنسلو خبره ده ، 

اوله هغه وروسته به بیا خلک پوهیږي او دسولې په اړه به فکرکوي...  هغه مهال ورانیږي ، هغه به سوځیږي ... 
ه بې شکه چې نابغه وې ، کاشکي چې اوس خو ژوندی وای چې موږدې الرښونه کړي به وایي چې دریغه ستیفن

 وای... 
ماري اومایکل په هغه شپه ترناوخته پورې په هغه لوی اوپرتمین جشن کې پاتې شول، نږدې سپیده چاود وچې له 

دخپل استوګنځي  هغه ځایه راووتل،مایکل خپل الس دماري پراوږه ایښې و، دکونړروښانه آسمان ته یې وکتل،
څراغونه یې ولګول، ماري ته یوځل بیا د روښانه څراغ تررڼا الندې په ځیرځیرسره وکتل، دماري تیره خبره وریاده 

 شوه : 
 ... سكندرزرګونه كلونه مخكي په دغودروكې دمینې خبره هیره نه كړه ، زه اوتهـ 

 دنیموشپوپه درانه زړه کې ورته ویله : خوده ته بیا هم دمساپرخان لنډۍ وریاده شوه چې کله کله به یې
 داپه ځیرځیرچې درته ګورم 

 ما درکې نښې دیارۍ لیدلې دینه 
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