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Only Messiah Can Help Us 
 

By 
 

A.K .Rashid 
 

(1۰) 
 

كې ناست پوځیان وګوري ، له ځایه پورته شي  ودبازار په منځ كې امریكایي ګادى اوپه هغماما شمو چې كله »...   
 اوپه منډوكې منډو كې یوې اوبلې خوا ته په چغو سرشي اوچغي وهي :

چیرې پروت یې ، توپونه دې چیرې دي ، پوځونه دچیرې دي ، نه یې وینې ؟ الورته ګورې  ،میرزمانخانه  غازي -
خواوس  له غازي امان هللا څخه هم پوښتنه نه كوله ...په ننګ کې دآزادۍ دوطن په خپل وخت كې ... ناځوانه تاخو

 « الورته ګورې ؟؟....  
 

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

هسكوخپلې پریمانه وړانګې داسې غوړولې چې تابه ویل لمردومره سخي شوى رپه هغه ورځ لمردكونړ پ           
ښكلې اوسمسوره دره باندې خپلې وړانګې لكه پاچاهي سكې داسې وښندي ، لمرخراباتي شوى  چې غواړي په دغه
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پښتون پاچا سكندرلودي سكې هندوستان واى اوپه رښتیایې هم پرهرڅه باندې ددغولوړوغرونو په منځ كې لكه د
دل ، داسې چې تابه ویل اوطالوې ویشلې... له لرې لرې درواودګڼوونو له منځه د تیتوپركو ګولیوغږونه اوریدل كی

لرې په هلته اووهي واوایمان  په زور ډغرې  آزادۍیوڅوك ، یوډله چې غواړي له یوه نړیوال ځواك سره یوازې د
 وتابیا نیسي ...تیارىددیوه نوي ګوزار لپاره یوه نامعلومه څنډه کې 

هیدل چې هلته پرجګړه له چپ درې څخه هم نن څوامریکایی مرموزې الوتکې پورته شوې،خو څوک نه پرې پو
برسیره بله کومه معامله روانه ده ، یوازې یوه ورځ نرګیس خان ماما چیرې ویلي ووچې په چپ دره کې یوه پیاوړې 
امریکایي پوځي ځواک چې تسک فورس نومیږی کیندنې کوي، هرڅه چې پیداکړي،پرته له هرډول مشورې یی 

، ستیفن یوه ورځ په خپل لیونتوب کې داخبره ترغوږ ورتیره کړې امریکاته ځغلوي... دغه ټکي مایکل ته هم معلوم و
را پیداشی داخطرناکه څیره ده،له هغې سره پام کوئ... امیلی په چپ لکه پیري دلته  چې کله کله  (امیلي)وه چې دا 

ل دره کې دامریکایی پوځ دکانودتاالن مسوله وه، له ماري سره یې هم پیژندګلوي وه، خوهم هغې اوهم مایک
 امریکایان ترډیروپورې فکرکاوه چې داکله کله دلته دجاسوسئ په خاطرراځی خو، وروسته ورمعلومه شوې وه چې

دیوه پراخ طبعي تاالن پروژه هم پرمخ بیایی اوداورته په ډاګه شوې وه چې  په افغانستان کې دجګړې په پلمه
 وربه ووینم ... بانه به سیل دګلوکړم څه نپیشودخدای له پاره موږک نه نیسي ... 

 

**** 
لكو اوپه خګرزې راګرزې ککړ پکړماما شمو چې دچغه سراى په ښار كې ببرسریوې اوبلې خواته په خپله دنیاكې 

چې كله دبازار په منځ كې امریكایي ګادى اوپه هغه كې ناست پوځیان وګوري دی،په لیوني ملنګ باندې مشهور كې
 وهي :  ناريكې یوې اوبلې خوا ته په چغو سرشي او، له ځایه پورته شي اوپه منډوكې منډو 

توپونه دې چیرې دي ، پوځونه دچیرې دي ، نه یې وینې ؟ الورته ګورې ... ،چیرې پروت یې،غازي میرزمانخانه -
خواوس الورته ګورې ؟؟....   له غازي امان هللا څخه هم پوښتنه نه كوله ...په ننګ کې دآزادۍ دوطن تاخوناځوانه 

» 
یوه خواكوې ... راووځه مه  رم ، ځان رانه پاوس چې بیا زه ... زه .. شمو ،زه لیونۍ پاچا چغې درباندې وهخو  

توپونه دې راوباسه ... زه درسره یم... درسره ... نه به یې درز واورې  ډاریږه ... مه ډاریږه میرزمانخانه غازي...
 !....   

لورپه رپسې توګه په بیړه بیړه له ځان سره  لوستې اودخپل استوګنځي پسورې په پرله  فن په هغه ورځ بیا دبایبلیست
ستیفن هغه ته معلوم وچې چې خامخا څه خبره ده،و،پرې پوه ش،مایكل چې كله له لرې ولید،وارخطایې سره روان و

، چې څوك ورسره نه وي داسې چغې وهي هغه هم  الره باندېرپ یدومره زر نه وارخطاكیږي اونه هم لكه لیون
 له هغه یې پوښتنه وكړه : و،مایكل یې مخې ته تیك ودرید اوكلك یې په غیږ كې ونی

 زر راته ووایه بیاڅه خبره ده ؟ زر... زر...  -
دسیفن واړې ختلې وې، خبره یې ترخوله نه راوته ، په دې چې له ډاره یې اوس زړه نه شو كوالى چې كومه خبره 

ل ته یې همداسې كتل ، خو خوله یې نه خالصیده، یوازې یې په پرله پسې توګه یې اوریدلې وه ده ته ووایې  ... مایك
 ورته كتل ... بل شان 

 ستیفن،مایكل هم سخت وارخطا شوى و، اوپه دې پوهیده چې بیایې په ځواكونو باندې كومه درنه ټكه رالویدلې ده
كړه چې ګواكي هیڅ هم نه دي ، یوازې دومره اشاره ورته وغوندې یېسترګې سره وغړولي ، اولكه ګونګي 

فن داسې جوله اواكریوازې كله كله په ډیرو بدوشیبوكې دځان لپاره غوره یخومایكل پرې پوهیده ، په دې چې ست،شوي
 ونیو:  ترمټ رازه خپلې كوټې ته ننویست اوپه خپله كوټه كې كلك هلی هغه یې له عام،كاوه

وځې ، دمسیح په لوړتیا لوړه  درته كوم چې میږتون به هم رانه چې راته ونه وایې  له دغه ځایه به راڅخه ونه  -
 خبرنه شي...راته ووایه ... 

ه ټكې غولي په یوراوس هم لړزیده خپل الس یې په خپل سرونیو، په داسې حال كې چې سترګې یې دكوټي پ ستیفن
 ویل :كې خښې وې  خپله خوله په كرارۍ سره پرانسته اوپه درانه دوك سره یې مایكل ته و

 ... پنځه ویشت  ، دیرش تنه...  ېوغورځولغبرګې راچنوك یې دوې  -
 مایكل دځاى پوښتنه ترې وكړه : 

 چیرې  ؟  -
 په څوكۍ ...چوكۍ ...كې ...  -

 _ دابه چیرې وي ؟ 
 ... پنځه ویشت ، دیرش تنه نه پوهیږم ... خو -

فن سره پاتې شي ، زر یې د ماري په لور ورمنډې كړې،كله چې هلته ورسید ، ماري یپرته له دې چې نورله ست،مایكل
 و. و دڅوکۍ په لورالوتليكې چورلکودپیښې په لور په بله جوړه  خپل کلینکهاودوه نورډاكتران شیبه مخكې له 

 :ې سره اړول اورا اړولچې داپیښه به چیرته شوې وې ، یوازې دغه دوه ناآشنانومونه یې په خوله ك ،مایكل نه پوهیده
 څوكۍ ... چوكۍ ... 
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لور ځان وركوږ كړ، خو هغه هم نه و،داسې ښكاریده چې هغه هم  له ماري ردراتګ په ترڅ كې ېې دمسافرخان پ
چې دڅوكۍ ،پوښتنه وكړه،چې دمسافرخان دوى په څانګه كې مالزمیې دوى سره یوځاى تللى و، له مامااسدهللا څخه 

پیژانده، دده دایوعادت و چې كله ښه په اړه معلومات وركړي ، ماما خندنۍ سړى و، ټولوامریكاني سرتیرواوس هغه 
هغوى ،ددې پرځاى چې دعسكرنوم واخلي ،غږیدل اوپه دې به پوهیده چې ده ته خطرنشته به امریكایې سرتیري ورسره

 : نوم اخیستبچي( سورد)ته به یې 
 ... ؟څه وایي  سره بچیه ...  وایه وایه سره بچیه څنګه یې ؟   -
ۍ خودڅوك،ښیئ، هغه څوكۍ په نقشه كې وروښوده وور څوکۍ  مایكل له السه ونیواومخامخ یې نقشې ته ودراوه ، چې 

ي پوه شپرته له دې چې پراصله موضوع خوله یوه سندره چې مایكل ته یې پوهیدل ګران وو ردماماپ ،له نامه سره سم
 ... شوه زمزمه رانرۍ نرۍ  

 سره بچیه ... دغه ده څوكۍ ... هودغه ده ... دغه ...   -
 ورته زمزمه كړه : په خورا خواږه ترنم کې  ورته وكتل اوخپله سندره یې  رماما په ځیرځی

 

 هلكه روغ  به لیونۍ شې .... كه دڅوكۍ مازدیګرى دې ولیدنه .... 
ټپه پاى ته نه وه رسولې ، چې مایكل له هغه دماما دټپې  هخپل ماما ال،شماس ګل راننوت په دغه شیبه كې نوى ترجمان

له ډیره درده او دوکه شماس ګل هغه لكه څنګه چې وه هغسې په خوند ورته وژباړله ... مایكل  یدله ،ژباړه وپوښت
 ورته په خنداشو ... په خنداخندا كې یې ترخوله راووتل : 

دیوې سیمې نوم له خولې راوتلى نه وي چې بیایې سندره لكه كمپیوتر درته تیاره دچا...  ال دی توپان،ماما نه دى  -
 پیل كړې وي ...

ې پردغوباندې دازیاتى هم كړى دى چ افغانانوخلك سندرې ښكلې نجونوته وایې ، ښكلوګالنوته یې وایي اوښكلو... خو
 ...  سندربوله كړې ده خپله ، هره دره اوهرسیمه یې هم یهركل

شماس ګل ته یې سترګې همداسې په سترګوكې پاتې وې... داسې چې فكریې كاوه هغه نه دى خبر... هغه چې كله 
اونه یې له یوه راونه ووت سپڼ له خولې هم  خودهغه،دڅوكې سندره واوریده په دې پوه شو چې مایكل خبرشوى دى

 بله په دغه باره نورڅه وپوښتل... 
 په خواږه غږ كې ورته تكراركړه :  له، یوځل بیاییژباړوورته  شماس ګل هم دماما سندره

 هلكه روغ به لیونى شې ... كه دڅوكۍ ...
 ورته وكتل اوورته موسكى شو: سره  اومایكل په حیرانۍ

 ستاهم داسندره زده ده .... هلكه روغ ...هلكه روغ ...  ،او  -
 چنوکیویو په تیاره كې په توروكڅوړوكې له تورووې ، چې دوولس تنه سرتیرې یې نوې غوړیدلې پیدې اوس

چورلكوراكښته اوزریې دروغتون په یخچال خونه باندې ورننه ایستل ، مارې هم له دوى سره یوځاى اوس ستړې 
ستومانه رارسیدلې وه ... ستړې ښكاریده ... داسې چې سترګویې اوس له بې خوبۍ خپل سوررنګ په خپلو سپنوباندې 

ترسترګو نه شو. دتلیفون غوږۍ یې راپورته كړه  یې هغهخوبلې خواته یې په مایكل پسې وكتل ،  راغوړولى و. یوې
ده نه پوهی  چېځکه ، په دې چې هغه ټوله شپه ددې لپاره په رڼو بدرګه كړې وه خبرورکړي چې هغه ته دخپل راتګ 

  دي ؟  اویاڅه پرې شوي، پرکومه والړه غه څه شوه چې ه ،
كل ته مای واسره یوځای غیږه ورکړه چغو چغو لهله لیدو سره سم یې ،هغه سترګې ولګیدېریې پله څوشیبووروسته 

 یې دجمي دمرګ چې په بیګانۍ چنوك كې خولې بولې شوې و اونه پیژندل كیده خبرپه خورا خواشینۍ سره وركړ: 
 جیمي هم نورله موږه بیل شو...لنګوټي یارستا  -

مي یجځای پرځای میخ شو ، مایکل پرهغه دومره ډاډه و لکه چې هغه یې ورور وي،یکل ددغه خبر په اوریدو سره ما
 مایكلد  اوموریې، دوی په یوه ښارکې اوسیدل هغه څوك و، چې له مایكل سره یوځاى په یوه ورځ كونړته راغلى و

 ... سره لویې شوې وې  او په یوه چم ګاونډ کېمور سره همزولى له 
اسدهللا ماما دخپلې دندې له مخې ددفتردروازه راخالصه كړه ... په مایكل یې سترګې لمرنوې راپورته شوې و چې 

 : اوورته په خندا شو ولګیدې 
مایكله  بچیه څوكۍ خو مې بیګا دروښوده ... څوكۍ ...  ) په خندا( ... نن به یې سندره څوځلي بیادرسره تكراركړم  -

 مړه ...، رانږدې شه  ونیسه راته ... هو... تكرار ...غوږ 
 له ماسره یې یوځای وایه ... هو ، یوځای ....

 

 هلكه روغ به لیونى شې ...كه دې څوكۍ مازدیګرې دې ولیدنه .... 
 

اندې جوړه هغه ورځ بیا ټوله ورځ امریكایانو په څوكۍ باندې بمونه واچول ، اوترماښامه یې دقیامت ورځ وربرخوپ
.. یوازى په سبایې چې دمړو غه ټپه مایكل ته په هغه ورځ وریاده نه شواى كړاى .ما بیاهكړې وه ... داسې چې ما

 مړي یې بګرام ته لیږدول ، دڅوكۍ ټپې دمایكل په غوږونو كې خپله زمزمه جوړه كړې وه ...  وسرتیر
 كه دې څوكۍ مازدیګرې دې ولیدنه ...   به لیونی شې     هلكه ...روغ ...
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لسګونو ... په شول ، کورونه په بمونوکې والوتل په لسګونوماشومان ووژلاوپه څوکۍ کې پرهغه ورځ 
 امریکایی میندو خپل ډیرګران هغوی له السه ورکړل ... کونړیواو

 یکایۍ مور درد یو درد و .... !!!ۍ او امرړاوخدای لیده چې په هغه ورځ دکون 
 مان خان باندې چغې نه وهلې ...؟؟ اوماما شمولیوني ... نن هسې دچغه سراي په بازارکې پرغازي میرز

 

 
 

(11) 
 

دوى مرګ زغمالى شي، دوى دلوږې پروا نه لري ، دوى  له مرګه نه ډاریږي ، خویوڅه چې له دوى سره باید ... 
به ددغې بې  موږونه شي هغه ددوى بې عزتي ده ...موږ امریكایانو اوس په دغې بې عزتۍ الس پورې كړې ،او 

 كړه په خپل كوراوخپل چم ګاونډ كې نه شي زغملى ... بې عزتۍ ... هو، افغانان د وعزتۍ سزا په خپله ګور
------------------------------- 

 

وختې له خوبه راپورته شوې وه. په البراتواركې مارې نن سهار،كال دمى دمیاشتې وروستى ورځ وه ۲۰۰۶د)    
ې جوړولوماشین . دقهوېې خپله كتنه ولیكله دهغو په باب،ېكتل ېپایل وکتنو)معایناتو( یې دیوشمیرناروغانو وینې اودنور

پیاله یې په الس كې وه، هلته د دهلیزپه منځ كې یې دتلویزیون ریموت ته الس ،ځانته یې قهوه جوړه كړه،ته ودریده
داسې چې خبرونه :په كابل باندې خبرو... پیل کړي ول،چې نوي یې خبرونه ،په یوه چینل وربرابره شوه،روړو

باندې ونورناڅاپه یې سترګى په امریكایې موټسره په روښانتیاخبرې كولې ... لیدونکي له  په چټکۍوورونترخبرویې انځ
په منډو وو، پرهغو پسې یې دخلكو یوه ډله ولیده، چې هغوى په خورا قهرسره دعمومى  تهولګیدې چې یوې اوبلې خوا

ه پدې لكه دغومبسوپه شان څپاوورووړ،وهلې اودسترګو په رپ كې یې په امریكایې ګاډو بانمنډې ورواټ په لور 
ره په سړې سینې ساونړۍ ته انځوریې هرچاته دخپل درانه قهرسپیروكاڼویې دهغو په ویشتلو باندې زړونه یخول او

 .دتلویزیون پرپرده باندې ښود ه دې چې په الفاظوكې یې واوريپرته ل
ون په پرده باندې، دخبرو اوانځورونو لړۍ الپسې الهم والړه وه ، دتلویزی،ماري ال دقهوې له پیالې غړپ نه وكړى 

 رنېدالیوڅوشپبې نه وې تیرې چې دتیږواولوټوګوزارونه په ګولیوباندې واوښتل ، پرهره خوا...اوږدیده او اوږدیده 
 .پربې رحمۍ سره لګیدې اولګیدې ..سره قهراوباندې په خوراسخت زړۍ ربې ګناه ښاریانوګولۍ اوریدې اوپ

ځکه نولکه دروند سیالب  یوازې پریوه خوا اویوه  خوداچې ټولویوقهردرلودنه یې سره پیژندل ،کتل او،چا ته نه هیچا
ه څارلپه یوه غږ او یووالي سره نه كتل اویوازې یې دیوه اوبل الره دهغوى په وړاندې یې روان وو ،یوه اوبل ته لور

دشوبلې په یوه درنه ګولۍ یوتن چې  سه کاوهترالږو اولوټو دګوزارونوپه ځواب كې یې دګولیوځواب یچې ددوى دت
 روینو ډکېپ،مخ په وړاندېګواکي اویوازې یې نورو ته الس ښوراوه چې پروت ودواټ پرمخ همداسې و،لګیدلى 

طر په خااومالټړوینوسره دمینې له دده فکربه دې کاوه یې یوازې د)  هللا اكبر ( مالیكه ناسته وه، داسې چې  ېخول
ې دوینوله سینده دې وینوكې داسې سورشوى پروت وچې تا به وخپلوپه وه،رسره ملګرې شوې اوباودده له زړه 

ه دې غلیم پسې ګوري اویاهم پامریکایي اویوې بلې خواته یې داسې چې تا به ویل یاپه خپل  خوځیده خوالهم،راایستلى
كې یې سړه كړې چې په هغه په بدن  پوځيلټه كې دى ، چې كه یې الس ته كومه وسله ورشي او دهغه امریكایې 

اودې ته نه ګوري  چلويراګولۍ  ړندېلوراونوروبې ګناه ښاریانوپرلورمخامخ موټركې ناست دى اوله هغه ځایه دده 
 چې په چا لګیږي اوڅوك په كې مري ... 

او خواته والړرې ه،سرې وینې سره غاړه غړۍ شوېد پاڅون والو په څوشیبوكې دتورګردجن واټ توره څیره او
وه بله یله یوې بلې خوا دښاریانوول،غوړویوپربل پسې امریکایی وسله والو لکه ترخې مڼې پرځمکه راروان كسان 

 اکبر ، هللا اکبر، هللا ( له نارو سورو سرهڅپه دګولیوپه باران كې را روانه وه، اوله خپلې ایماني وړتیا یعني )آهلل اكبر
 لعنت وایه...هللا اکبر ....هللا ... یي پرامریکایانو

دخونړي یرغل په توپان کې یوپربل  دوی هم اره کوي ،ره لكه چنارونه چې څوك په اچې ښکلي کابلیان  خو دریغه
 باندې رالویدل اورالویدل او دیوه اوبل په وینو باندې چې توپیراوبیلتون یې له یوه نه کیده رنګیدل او رنګیدل ...

سره چې له پالره یې ورته پاتې وه ، دیوه نومورکي شهید وینه یې  درخانۍ په تورپوړنې کې له روسی میکروف
پرخپل تندی خال کړه او پرامریکایی ټنک موټر ور وخته او څومره ګولۍ یې چې په واک کې وې وچلولې ، دسترګو 

یې هغې  ېپه رپ کې یې له هغوپوځیانوچې چاباور نه کاوه امریکایي شوبله په خپله اولکه کې ونیوه ، اوپه څو شیبوک
ته اور واچاوه اوځان یې هم په داسې حال کې چې خپل ټکري دټانګ په سرد بري په نامه پورته کړی و،په ویاړ سره 
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په سرولمبوکې لولپه کړ. همداوه چې په لسګونه ځوانان نورهم لکه غاټول راټوکیدل اودامریکایی ټانکونوپه وړاندې 
 ه کوله ... یې دښکلي کابل په زړه کې دخپل نفرت څرګندون

درخانۍ  ته یې کورنۍ په هغه ورځ په کورکې سترګې په الره وه خوترهغو پورې ونه رسیده او په هغه ورځ یې    
 ځان دامریکایی یرغل دکبراوغرورقربانۍ کړ. 

نوریې څوک  په تنګواو لنډوکوڅوکی نه  پرتهله امریکایی جګړه ماروشو، خالي دکابل ښارپه څو شیبوکې له خلکو
ددغه ښارددغو سپیڅلو یاغیانو مړي یې دواټ له سره پریوه خوا کړي وای ... چې نه وداسې  یدل ،یوڅوک هم ښکار

سرونه هو، هیڅوک نه وو او که ووهم هغوی ځانونه نه شوای خوځوالی او نه یې د ډاراووحشت داستازو په وړاندې 
 دنګوالی شوای ...

چې وم اوډارسره كوله داسې وددغې پیښې ننداره یې په اړه وه خومارې الهمداسې ناڅښلې قهوه  په الس ورته وال
او دسرلوړې درخانۍ اتلولي یې په دغه توپان کې دتلویزیون پر پردې لیده چې دزړه له ورته لړزیده  ټوله لکه پاڼه

 کومي ورته ګوته په غاښ شوې وه...
، رغىفن په مخه ویكې ست په دهلیز خبرکړي ...له دغې پیښې یې چې په مایكل باندې غږ وكړي ، او ،له كوټې راووته

هغه ولیده. د هم دهریې پ ننداره دکابل دغه نننۍ مخې ته ودراوه اودتلویزیون له السه راونیو او بې سوال اوځوابه یې 
ورکړل، یوڅه یې سترګې ، ماري قهوه اوګولۍ دواړه په یوه وار و نن سرخوږیده ،خپل سریي په الس كې نیولى

توان نه درلود. خوله دې سره سره یې کولو دډیرو خبرونن ده ،كې شو، خوماري دده خولې ته كتلپه فكر وغړیدې،
 هم خوله چپه پاتې نه شوه: 

ماالپخوا درته ویلي وو، چې داخلك خپل كاركوي، دوى نه القاعده دي اونه هم هغه دوى ته مهم دي، دوى یوازې  -
ه خپل كور كې څوك دوى ته كم نظري وكړي. دوى مرګ زغمالى یوڅه ته په خورا كركه ګوري اوهغه داچې پ

شي، دوى دلوږې پروا نه لري ، دوى  له مرګه نه ډاریږي ، خویوڅه چې له دوى سره باید ونه شي هغه ددوى بې 
 عزتي ده ...

... هو،  وبه ددغې بې عزتۍ سزا په خپله ګورچې ډیرزرموږ امریكایانو اوس په دغې بې عزتۍ الس پورې كړې 
 نه شي زغملى ... بې عزتي خپل كوراوخپل چم ګاونډ كې په  افغانان

 ماري ورته وخندل : 
 څه به وكړي ، ځانونه به ووژني ...  -
 نه ، داسې فكرمه كوه...   -
 څنګه ...  -
زه فكركوم چې داسې وژنې ددغه ملت اراده له یوې خوا راپاروي اوله بلې خوایې پیاوړې كوي... دوى به دخپلو  -

یوه چې كراره كراره به پیاوړې كیږي او،چې دابه هغه لمبه ويدغووینودغچ لپاره آرام پاتې نه شي... زه باورلرم 
  م هغه خوا ځي  ... هورځ به زموږ ترلمنې 

 ، سپینه ماڼۍ هم داسې فكركوي ؟  داخوته وایې -
سپینه ماڼۍ هسې هم توره ده،په هغې كې نورڅه دسپنیوالي نشته ،ډیره زر به لكه توپاني  بیړۍ دخپلو كړو سزا  -

 وینې ، تاداسې فكركاوه ، چې په نیویارك به یوه ورځ داسې تورتم را خوریږي لكه چې موږ په سترګوولید ...
چې دادی تراوسه موږ دهغه بدغوني نیت  واخیست ...یې له زرګونو بې ګناه  ارواووو غچ دهغو قربانیانبوش وایې  -

  قرباني کیږو ، تراوسه هم هغه  خونړۍ لړۍ روانه ده ...
 پښتانه یوښكلى متل لري چې زما خوښیږي وایې وینه په وینه نه میځل كیږي ...  -

 خوماري په آرامۍ سره ورغبرګه کړه : 
... دوی دي چې دهرچا په وړاندې وسلې ته الس اچوي او دترور دمسلمانانو ژوند له وینوسره غوټه شوى دى  -

 مالتړ کوي ...
  ستفن ورته جدی شو : 

څخه سیالبونه  وپه نړۍ كې تویوو ، له هغدمګړۍ ، خو كومې وینې چې موږ عیسویان یې  وته وایزه اوداخو -
 ق ته، بوسني ته ، منځني ختیزته افریقا... اوتوپانونه جوړیږي ، وګوره عرا

ه هرچیرې هماغه یوه دنده ترسره تدهغه په دنده كې توپیرنش يوچې قصاب قصاب دى ، هرچیرې اوپه هرځاى كې 
اوموږ هم نن باید په دې هم هغه خپله قصابي ... دچاچې دنده بدلون ونه كړي ، نوم یې نه شي بدلیداى ...  ... كوي

 موږ هم ترور کوو ، نه یوازې دیوه اودوو تنو ترور بلکي د ملتواوملیونو بې ګناوو... اعتراف وکړو چې
 ماري یې په خبره کې ورولویده : 

 سمه ده .. ستاخبره سمه ده... زه به مایكل ته تلیفون وكړم چې هغه هم راشي...  -
 غیږكې ونیسم اوښكل دې كړم ...  په زه ته خوټول عمرخپله ژوند نه لرې ، مایكل څه كوې ، راشه چې یوځل دې -
 څه خبره ده...  وواخله مچې مې كړه ... دان -
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 فنیدست یېمایكل دروازه راخالصه كړه اوماري  ې دمارې ښكلولوته ځان جوړاوه ،اوستفن ورته په خنداشو... څوی
   اوکلکه کلکه یې مچې کړه ... ...ه ونیوکلکه ځاى په غیږ كې پر

ې ترې پاتې شو نته اچولې وه ، هغه همداسې په پیاله كېالړزیده ، اوهغه قهوه چې دې ځ دمارې بدن تراوسه پورې
 : ، الړه چې بله پیاله راډكه كړي چې قومانده وركړه شوهوه

 زرځانونه دتیارسۍ په حال كې كړي اوهرڅوك خپلو خپلوځایوته ځانونه ورسوي... 
 ړی دی ... ځکه چې په کابل کې خلکو دامریکایانو پرضد پاڅون ک

اوداهغه وخت و چې دامریکایانو په وړاندې لومړني پاڅون له ماتي سره مخامخ شواودکابل په کوڅوکې له ماښام سره 
 سم سپیو هم نن نه غپل ... اوستورو په هغه شپه ټوله شپه د آسمایی پرلوړو دیوه اوبل په غیږه کې ژړل ...

پیسواودالسپوڅوواکمنانودبې ننګۍ له امله غلي اوله ماتې سره اودکابل هغه لومړني پاڅون په امریکایی وسلواو
 مخامخ شو ... 
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