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Only Messiah Can Help Us 
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 ناروغۍ پر خو ماري خپل خوب هسې بابیزه وباله ... کونړ وریاد شو ، هلته چې ستفن په دې ورځو کې د... »
 بسترباندې پروت و او په ماته ګوډه ژبه  به یي د مساپرخان لنډۍ له ځان سره ویله :

 ...«درمانه مرض پروت یم     جانان مې ښه په حال خبردی نه راځینه په بی 
 

تکه ... په دغه ورځ کومه الوڅنګه چې ماري ته ویل شوي وو، امریکې ته دهغې تګ وځنډیدپه هغه شپه لکه      
یږیدیدوپه بوتونود لاد تپه وروستیو شیبوکې دمړوپوځیانو هغه کندهار ته دورځېچې باید دشپې له باګرامه الوتې وای،

 .ماري روښانه او روڼ آسمانی باګرام نیغه الوتې وهاستولی شوې وه چې بیرته را ستنه نه شوه اوله هغه ځایه خاطر
چې بیا به له دغه هوایی ډګره په  فکرنه کاوه  کله همولید، هغه ځای چې دوی اوروغ اکرل بیا په روڼو سترګوځیو

په لور الوتکې ته پورته شي ځکه چې دلته ټول پوځیان په روغو را کوزیدل او په مړوښواو  دامریکا روغو څانګونو
 نګوښو بیرته الوتل...
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پوره یوه اوونۍ یې نورهم انتظارویوست،مایکل هم ورته راغلی و، په باګرام دنژدې یوه کال په اوږدوکې ډیربدلونونه 
ته تیرشوي وو، ځکه یې دلته له اوږدې مودې وروسته ډیرڅه، راغلي وو،ډیرې کیسې دلته رامنځ ته شوي اوډیرڅه دل

 ډیرې کیسې واوریدې، ډیرې داسې چې دنه منلو وړ وې لکه چې دیوڅویې چې یادونه هم وشوه ...
دمایکل دوخت یوازې یوڅوتنه الهم دلته وو،له هغویی هم هغه باورنه کیدونکې ټولې واوریدې،دفاطمې 

اوریدې،هغوی چې دلته یې په بیس کې دننه دامریکایانولپاره یې د)کښیکاښ ( یامساج اویوشمیرنورونجونو کیسی یی و
خونه چې په حقیقت کې دفاحشو بنګله وه پرانیستې وه... ویل کیدل چې فاطمه یوه ایرانۍ جاسوسه وه له هغه مهاله 

په ګوته شوې وه، په  چې امریکایان په باګرام کې ځای پرځای شوي وو،دې ته هم په یوډول دغه دنده دلته ور
هغوشپوکې چې امریکا پرافغانستان یرغل وکړ، یوه له هغو پلمو څخه چې دوی نړیوالې ټولنې ته دبشری غمیزې په 
توګه ورښوده هغه دښځو دحقونو او پرهغو باندې داشراروتیري اوبیا هغه پرطالبانوتپل اواړول وو،ځکه نوهغې هم  

ان یې په هررنګ چې ودامریکایی ځواکونود قوماندې زړه ته ددغه کار لپاره له دغې شیبې څخه ګټه پورته کړه او ځ
ه زوله ، دی به یوازې ورته ویل چې:)را رسولی و.،هرچا به چې له هغې،دهغې اصل اونسب او ځای ځایګی پوښتنه ک

نداولوکې اوسیدلې ...( له ژبې او ایراني ډول وینګ فارسي یې نه ښکاریده چې دا به یوه ورځ هم په چچنداولو یم د
ه ( بلله،خو ترافغانانو هغوي،هرچا پیژندله یوشمیرافغانان چې په پوځي چاوڼې کې تلل را تلل هغوی به)دموکراسي

 امریکایی پوځیانوډیره ښه پیژندله ځکه چې دهغو یې ښه خدمت کاوه کاروباریې هغوی سره و ... 
به یې وارنه کیده ،لږ ترلږه شل نورې نجونې چې زیاترو په  فاطمه تل په ایراني ډوله برقه کې ګرزیده،پر مساجخانه

ایران کې له ایراني ژوند دود سره آشناشوې وې هم په وار وارسره راوستې اودامریکایی پوځیانو اولوړرتبه 
 مامورینوپه خدمت کې به وې ... هره شپه به یې دباګرام په امریکایی کلپونو کې ترنیمو شپو پورې ګډولې او کارولې
.... دهغې بازارښه تود و په سلګونو له ایرانه نوې راغلې نجونې یې دلته ګمارلې وې او ددې په خپله وینا یې ددغو 
ټولو لپاره د روټۍ اوروزۍ )!( الره  دامریکایی دموکراسۍ اوپرافغاني ښخو باندې دتش په نامه مهربانې په فضا کې 

 موندلې وه ...
یې زیات شمیر بمونه او چاویدونکي توکي،هغه چې دیوه امریکا یی کرنیل د  یوکال دمخه له دغو نجونوڅخه یوې

باډۍ ګارد په واسطه چې دهغې بای فریند و،دباګرام هوایی اډې ته دننه او له دروازې سره نژدي یې وچوول.په هغه 
 او ددې ډلېکې ترشلو زیات امریکایی او په لسګونو افغانانو ووژل شول. ددغې پیښې څیړنووښوده چې فاطمې 

دایران داستخباراتو لپاره کارکاوه اودغه چاودونه هم دوی دهغوله پالن او پرګرام سره سمه وکړه اوهمداسې یې 
یوزیات شمیرنورامریکایی ضد فعالیتونو چې هغه دایراني استخباراتو له خوا ورته جوړیدل او سپارل کیدل هم ترسره 

 سیله ایرانیانوته په آسانې سره رسیدې...کړي وو... او داټول څه اوکرنې به ددې په و
فاطمه هم له دغې درنې چاودنې وروسته یوناڅاپه ورکه شوه ، چا به ویل په بامیانوکې یې نوی رستورانت   

پرانیستی،چا به ویل چې  نه ایران ته وتښتیده،خو دایوه هم سمه نه وه،له ورکې یې پوره شپږمیاشتې وروسته مړي 
پروان دسړک د  دوه الرې پرسرچې په  –نجونو سره د باګرام دګارنیزیون په لویدیز اودکابل  یوه شپه له دوو نورو

سختۍ سره پیژندل کیدې وموندل شوې.هیچا یې پوښتنه نه کوله اوهیڅوک له هغوچنداولیانو چې دې ځان دهغه ځای 
دموکراسي (  وروستی برخلیک او  باله پردې پسې رانه غلل ... دباګرام یارانو ټوکه جوړه کړې وه چې د امریکایي)

 فاطمې ( ولید... -برکت همدغه دي لکه چې )دموکراسۍ  
ویل کیدل چې میاشتې وروسته ایراني مخبروپه پټه یوه ایرانۍ خیریه موسسه دهغې په مړي اخیستو پسې  

 اخبارونوپه دغه اړهوګمارله،اودهغې مړی یې دایران په ملي بیرغ پوښلی ایران ته ولیږداوه،وروسته بیااخوندي ضد
 ولیکل چې : 

 ...ـ سپیڅلې فاحشې خپله هغه دنده چې دې ته سپارل شوې وه په پوره ایماندارۍ سره ترسره کړه
د ماري په ډیرو کیسو کې دا ترټولو دردونکې اودحیرانتیا وړوه،هم هغه ځای ته ورغله چې دوی هلته کارکاوه ، چې 

زکو نجونوچې دمذهبی رضاکارو په نامه راوستل شوې وې په باګرام کې اوس یی پرځای کټ مټ دنده کوریایی نا
 ترسره کوله ...

*** 

 اوماري نن شپه دامریکا په لور روانه وه ، 
په هغه شپه بیا په باګرام کې سړه سیلې لګیده، دالوتکوغږونه هم ترهغه چا سم نه شوای اوریدای ترڅو به دسړي 

وه ، ځکه داهغه شپې وې چې سپوږمۍ به هم په هغوشپوکې ناوخته راخته، سرته ښه را نژدې نه شوې، ښه تیاره 
یوازې ستورو دهسک په نامعلوموکې کې هرچاته ښایسته سترګکونه وهل اود تورتم زړه یې په خپلو تیزو رڼاوو سره 

 په خپلوکږو وږوسترګکوباندې روښانه کاوه... 
یوبل یې ترډیرو پورې په غیږکې سره نیولي وو، دواړو ناوخته و چې ماري هم له مایکل سره خدای پامانی وکړ،

ژړل،خو دواړو په دغه ژړاکې هم د بیا لیدو په امید یوه او بل ته تسلی ورکوله ... او هیله یې څرګندوله چې زربه 
په امریکاکي سره ووینی ... دماري وروستۍ خبره داوه چې با ید ددې ښې هیلې ستیفن ته ور رسوي...هغه چې ال 

وسه هم په کونړکې واوتراوسه یې هم نه غوښتل امریکا ته والړشي . یوه ورځ مخکې ماري خبرې ورسره کړې ترا
 وې ، خو ده ورته ویلي وو:
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ږدي  ځکه دوی غواړي چې ما یا امریکاته ې نه پر ریکایی زورواکان نورما دلتهناروغه یم او داسې ښکاري چې ام ـ
 .. .ووایيراته ته لومړی هرکلی کله اوچیر ... اوس به وګورم چې قسمت بهتهواستوي او یاهم له کونړه مخامخ جنت 

ې دمني په هغه سړه شپه کې باګرام ته دتل لپاره بای بای ووې ، اتلس ساعته الوتنه،اتلسه ساعته په هواکې ، څه مار  
سړي سره ملګري وي .هغوی  آسانه مزل نه و، هغه هم په داسې الوتکه چې ټول ستړي ستومانه او ټپی ټپي پوځیان له

چې هریوه یې ځانته خپل احساسات اوخپل جذبات لرل،په هغوی کې له هلمند ، کندهار، پکتیا اونورو جنوبي سیمو 
راغلی پوځیان وو،چې هریوه یوه دردمنه اوغمجنه کیسه له ځان سره  دافغانستان له تورې اوتپل شوې جګړې څخه 

وس دخپل ځان په فکرکې وه ، دخپل ځان په باره کې اودخپل مایکل اوله هغه امریکا ته اوس لیږدوله . خو ماري ا
 سره د خپلې راتلونکې په باره کې... 

له څوساعته الوتنې وروسته ماری ته خوب ورغی،دالوتکې هغه هم دعادی سپرلیو سره ،هغه چې ایکونومي کالس 
 وبنګیده : ته ورته و،یودوه ځلې به ناڅاپه راویښه شوه،اوله ځان سره به 

 ستیفن اودلته ... هو زما خدایه هغه مې په دغه زرګونه فوټه لوړتیا کې هم آرامه نه پریږدي ...  -
هغې یوځل بیا هم ستیفن په خوب لیده ، چې له دې سره یې بیا لکه دپخوا په شان هماغه دیارانې خبرې کولې،هم هغه 

 ... او دغو ظالمانو ته هم داورونو دغو لمبوته راوستې یې ... چې ویل به یې واده راسره وکړه ... ته ډیره ښکلې یې 
خو ماري خپل خوب هسې بابیزه وباله.... کونړ وریاد شو،هلته چې ستیفن په دې ورځو کې دناروغۍ پربسترباندې 

ورته  ېپروت و...مساپرخان به وریاد شو، چې هره ورځ به یې دده پوښتنه کوله اوچې وبه یې لید نو بیا به یی دالنډ
 په مزه مزه ویله: 

 جانان مې ښه په حال خبردی نه راځینه ...  په بی درمانه مرض پروت یم
 اوپه ستیفن هم دغه لنډې ډیره ښه لګیده اوپه ماته اوګوډه پښتو به یې دبستر پرسرله ځان سره ویله ... 

 په     بې   درمانه ، مرز پروت یم ...  
نژدې غرمه وه چې د دوی الوتکه دامریکا پالزمې،هغه ځانګړې هوایی ډګرته چې هغه یوازې ددغو پوځیانو د تګ 
اورا تګ لپاره په نښه شوی ورسیده . ددې مور، وروڼه  دمایکل موراو نورخپلوان ټول له یوشمیرپوځي افسرانو سره 

ډو اووژل شویو پوځیانوهرکلي ته راغلي وو... په یوځای په ځانګړي ځای کې دماري او په سلګونو نوروماتو اوګو
دوی کې یوازې یوڅو داسې وو لکه ماري، ځکه نوټولوهرکلي کونکو چې هلته راغلی وو ژړل ، هغوی که ماري 
غوندي جوړهم وو، خپلوخپلوانو یی په ژړاوو بدرګه کول او که ټپي او مړه هم وو، او ژړا دلته یوازنۍ کوربه وه 

 ني ته یې یوشان او په یوه غږکې د زړه له تله اوله ناکامۍ هرکلی وایه ... چې خوښۍ اوخواشی
ماري د بدرګه کوونکو لیکې ته راورسیده،موراوپالر،وروڼواودمایکل مور ټولو ورته چغې کړې ،په چغو اود اوښکو 

ه ، ترهغو چې لیکه پپه تودوڅپوسره به هریوه په خپل وار سره اوږده شیبه په غیږکې ونیوه،له هریوه سره یې ژړل 
وروستۍ پوله ودریده ، هلته یوه ډله بدرګه کوونکو الهم والړوو، غوښتل یي له هغو سره هم ستړي مه شي وکړي 
چې یوناڅاپه یی د ستیفن په موراو ترور اوڅو نارینه وو باندې سترګې ولګیدې، ورمنډه یې کړه،غوښتل یی چې هغې 

، دې ال دغې خبرې ته ځان جوړاوه چې یوپوځي یې په غمجنه څیره کې  ته د ستیفن د روغتیا په اړه ډاډ ورکړي
 دستیفن دمور مخې ته ودرید اوورته ویې ویل: 

 ـ مم، مهربانۍ وکړۍ دجنازي مخې ته راشۍ ... 
 ما ري اکه پکه شوه ځای پرځای ودریده ، له ځان سره یې په وارخطایۍ په لوړآواز  یو دوه ځلې تکرارکړه : 

 جنازه ... دچا ؟ ـ جنازه... 
 کوم چا ځواب ورکړ :

 فن ... ید زوی مړی یې اوس له الوتکې را کښته کیږي ... د ست -
اودستیفن نوم نه و یوه ټکه وه چې په ماري باندې راولویده،ځای پرځای کیناسته او دستیفن په دغه ناڅاپی مرګ 

،هغه هم دداسې چاپه اړه چې یوڅوک له هغه سره یې،هرڅه له یاده وایستل،ځکه داددې لپاره یوډیربد او ناڅاپي غږو
دژوند یوعالم خوږې او ترخې لري،دستیفن مرګ دماري لپاره دنه منلو وړو، ځکه ستیفن له هغې ورځي ، یوه ورځ 
وروسته چې له ماري سره یې وروستی خبرې کړې وې په کونړکې له ژوند سره خدای پامانی کړی و،پرهغه مهال 

وو چې زه ناروغه یم، او په دې یې هم باورراغلی و چې دی به یا امریکا ته لیږې او یاهم  چې ماری ته یې ویلی 
دده په خپله ویناله کونړه نیغ جنت ته ... له همدغې خبرې یې یوازي یوه ورځ وروسته په هماغه پوځي روغتون کې 

 چې ماري هلته دنده درلوده  له نړۍ سترګې پټي کړې وې ... 
 جنازی سره ملګرې شوه او ترهغویی چې دده څیره نه وه لیدلې ، باوریی نه کیده ... ما ری دستیفن له 

څو تا بوتونه یوځای د درناوي ځانګړي ځای ته راوړل شول،په هغو کې دده تا بوت نه و،په دویمه څپه کې دده تابوت 
 دټولو په مخکې وچې پرې لیکلي وو : 

 کونړ افغانستان  -کلن  ۲۷ستیفن ... 
  ۱۶یته د نوامبر  دمرګ ن

 ماری ورته په ژړا شوه اوپه درنه چغه کې یې ترخوله راووتل : 
 ته خو ترما دمخه امریکا ته راورسیدې ...  ...ستیفن  ... فنیـ  ست
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زه مې له ملګروسره دلته اوسیږم .... تا خو ویل چې زه تورې نه ځم ، نه ځم ...تاخو ویل زه امریکا ته نه ځم ...
  اوس ولې راغلې ، ته نه پوهیدې چې دمایکل الهم پرتا زړه تکیه او ډاډه و ...  ...خو امریکا ته نهې ته ځم بور

دژوند ترټولو خواشینونکې پیښه اوخواشینونکې شیبه...چې دماري په غوږو اوماغزوکې یی  اوس هم دده د وروستۍ 
 خبرې په توګه خپل درانه انګازه کول : 

ي چې امریکایان زورواکي نور ما دلته پرې نه ږدي  ځکه دوی غواړي چې ما یا ـ  ناروغه یم ... داسې ښکار
 تهکله اوچیر امریکاته واستوي او یاهم له کونړه مخامخ جنت ته ... اوس به وګورم چې قسمت به

 ؟؟؟؟؟ ووایي ...راته لومړی هرکلی 

 
        Google pic 
 

 

(۱۷) 
 

 ...د نړۍ مطبوعاتو په خپلو ټولو اړخونو داخبر سره خپورکړ:»
 لمبوکې لولپه شو...درنو ا پهجنګیالیوله خوآی ایی مرکز دافغان خوست کې د سی 

 

کال دسامبر وروستۍ ورځي په افغانستان کې د مني وروستۍ او دژمي د راتګ سړې ورځې وي  ۲۰۰۹د            
، هرې خواته چي ځې ، هلته دتازګی او سمسورتیا نښې نښانی نه ترسترګو کیږي، هرڅه د یوې اوږدې آرامۍ لپاره 

مرغان چی له یخنۍ سره د مقابلې توان نه لري،هغوی هم ځانونه هغو خواووته رسموي چې هلته تیاری نیسې،هغه 
هوا توده وي او ژوند ته یې سړي شپې ورځې لکه امریکایی ظالم پوځونه نه ګواښیږي. کوچیان له خپلورمو سره له 

لم حکومتونه پرهرخوا باندې نه ایلبندوراکوزیږی اود هیواد جنوب ته ځانونه رسوي ، پخوا چې پولې نه وې او ظا
وو برالسي،دغه پښتانه کوچیان به ان دګنګا اوجمنا ترغاړو پورې تلل او هلته به یې ژمي له خپلو رمو او مالونو سره 
تیرول ، خو له هغې ورځې چې دانګریز نا سورګام پرآسیا باندې لګیدلي،دوی بیا د آرامۍ او سوکالۍ ورځ نه ده 

ه کوې چې ښکیالک ددغو خلکو هرڅه له دوی  اخیستی اود دوی برخلیک یي پر سختو لیدلې،کوچیان خو ال څ
ستونزو ورمخه کړی دی،دوی یې په دوو هیوادو هند اوپاکستان باندې ویشلي ، دوی یې نا چا رکړي چي دژوند 

وښکیالک له دنورواړخونوپرځای یوازې،د ژوندي پاتې کیدو په هیله ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي اود ژوند ا
 ټولو ناخوالو اوستونزو سره پرله پسې مقاومت وکړي. 

اوس هم چې ددغه هیواد هرې خواته ځې اوهرڅه ته یې ګورې، له هغوټولو،هرڅوک یوازې یوتعبیرکوي چې هغه 
مرګ او بدمرغي ده اوبس، خو په دې بیا ډیرلږ پوهیږي چې د ګوړۍ )کالوې ( سرچیرې اوترچا پورې رسیږي 

 اوچا دغه ملت پردغه ناسور برخلیک وراړولي دی ؟  
نوې له ماري سره خداپامانی کړی و، جان هغه په هم ورځ چې مایکل، رنه سیلي لګیده، په کونړکې په هغه ورځ د

څوک چې له ده سره یوځای اوسیده یې مخې ته ودرید او داخبریې ورته راوړچې ګواکي  دضربتي )ګوزاریزې ( 
ورته  دلې ده . مایکلډلې یاران باید زرترزره دتګ تیاری ونیسي،بیا په کوم ځای کې څه درنه ټکه پردوی باندې لوی

وخندل، اودمسافرخان متل یې ورته ووایه چې :) نرغویي خدای د یوېې لپاره پیداکړی ( ګوزاریز ډله هم خدای دمرګ 
 لپاره پیداکړې،باید ومري ، باید یوتن یې هم ژوند ی پاتې نه شي...

ه څنګ کې پرځمکه راپریوتې د دوی دواړو دغه خبرې ال هم روانې وې چې دوې غبرګې تورې چنوک بیا دغونډ پ
چې ورسره سم دبیړني زنګ غږهم پورته شو،ټول سرتیري حیران شول چي بیا څه خبره ده،خو جان ال مخکې مایکل 

 ته خبر راوړی و ، چې بیا کونړ ته نژدي چیرې دکومې درنې ټکې دروند غږاو ماتم دی ... 
و ې چنوک بیرته په عملیاتی لوري یرغل ته تیارې شوې،امایکل له خپلو یارانوسره المخکې تیارشوی،په یوڅو شیبو ک

په بیړه یې الوتنه وکړه ... ترډیرو پورې نه پوهیدل چې پرکومه خوا روان دي،خو له یوه یونیم ساعته وروسته ورته 
 اعالن شوه چې دوی خوست ته روان دي او س نوي له سټوکنډو څخه دخوست په لور ور واښتل ...

شوه چې یومهال یې مسافرخان ته ویلی ووچې تاسې هرکلي ، هرغره او هرښار ته یوه سندره مایکل ته ورپه یاد 
 لرئ اوهغه په خپلو سندرو کې یوه داهم ورته ویلې وه چې : 
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 په خوست ګرمي ده  ماته کیږده چنارونه ... 
 خوږې سنځلې دي...  –یا:  خوست ته به درځمه ګلې  

پرمرکز باندې چې پرسریې دچا خبره مرغانو هم الوتنه نه شوای کوالی شیبه مخکې په خوست کې د سی آی ایی 
مرګونی یرغل شوی و، داسې مرګوني چې نه یوازې یې په افغانستان کې امریکایان او یاران ګوته په غاښ کړي 

 بلکه ټولې امریکا کې داسې مرګوني ګوزار ،هغه هم دسی آی ایی پرمرکز باندې دنه منلو وړ خبره وه ،وو
ه چې دمایکل د ډلې چنوک دمرکز سرته ورسیدې،ویې لیده چې ټول مرکز په سرو لمبو او تورو لوخړوکې پټ کل

دی،داسې چې د اورونو لمبې ان له مرکز څخه دباندې هم خورې شوې دي. په لسګونو موټرونه،دفترونه،همدا اوس 
ه باندې راغلې وه ، په خپل دفترکې ناسته په تورو لمبو کې لولپه شوي وو،مرینه چې همدایومیاشت دمخه دلته پردند

وه چې داورلمبو په خپله غیږه کې را چورلولې وه ، یوالس یې سوی و چې مایکل ځان ور ورساوه او له هغه ځایه 
یې دسترګو په رپ کې را ویسته ، ترسترګو یې تیاره وه ویښته یې ټول سوزیدلي وو، خو بیایی هم دارواښاد ستیفن 

یې نصیب په جنت کې، هلته چي امریکایی چارواکو دخپلوسرتیرو لپاره دیوه خیالي برخلیک په توګه په خبره تراوسه 
په نښه کړی و،نه و. ځکه نو مایکل ترالس راونیوه او په زوره  زوره یی ترغوږ خپله جمله ورتیره کړه،هغه چې 

کې هسې  په یوه غوږ وانه وریده اوپه دمرینې لپاره په رښتیاهم جالبه او هم نوې وه،او هم یې په دغه سخت حالت 
یوازې مسیح  کوالی شي زموږ مل شي بس ... یوازې مسیح له بل یې ونه ایسته هغه چې ده به تل هرچاته ویله : 

 موږ سره مرسته کوالی شي ...
ې کد سي آی اې پردغه مرکز باندې دغه مرګوني ګوزارپه داسې حال کې وشو چې،په خپله دجاسوسی ادارې په منځ 

یوې بلې استخباراتي ادارې الره کړې وه. همداوه چې دغه مرکز ته یې دننوتو الره موندلې وه او ویې کوالی شول 
چې د سي آی ایې خورا مهم مامورین هم په دغه یرغل کې لولپه کړي،مرینا له آره یوه یهوده امریکایی استخباراتي 

کې ترسره کړې وې، په عربي ژبه داسې لکه چې مورنۍ  ماموره وه چې خپلې زده کړې یې په امریکا اواسرایلو
ژبه یې وي پوهیده،اسالمی حجاب یی هم اغوسته،همداوه چې له یوې مسلمانې عربي نجلۍ سره یې توپیرنه کیده.ویل 
کیدل چې له یوې خورا بډایی کورنۍ څخه وه. پالریې دمرستیال ولس مشرله نږدې دوستانواو قراردادیانوڅخه و. 

لته یوازې په دې خاطر راوستلې وه چې له هرچاسره په اسالمي ډول چلند وکړي څوله دغې الرې په یوه اودایې د
 ګټوره وسیله اویوه ماهره کارپوهه باندې بدله شي . 

ترنم چي دسي آی اې په همدغه مرکزکې یې د آی اس ای داستازې په توګه کارکاوه ، تل هغه له ځان سره ګرزوله   
ې لوبه چې څنګه کوالی شي دوی افغانان اودسیمې نور ولسونه په خپلو لومو کې را ښکیل کړی دې اوهغه استخبارات

ته ورزده کوله، مانا داچې ترنم بیا په دغه سیمه کې اوس ددې ښوونکې وه ، دمرینا خرمایی ویښتان به تل لکه 
اړکاوه لنډ پرمخ را پراته وو،هغه داسرایلو دباندنیوچارو د وزیرې،هغې چې دخپل هیواد لپاره یې په رنډیتوب وی

وزیره میرمن چې په یوه مرکه یې داخبره کړې وه چې ګواکۍ هغې دخپل ملک دګټو په خاطرله رنډیتوبه هم ځان نه 
دی سپمولې،مرینا یوازې یوڅوساعته  نوره په خوست کې پاتې شوه ،له خورالنډې مودې ورسته په بیړنۍ توګه 

ودایی له خوست څخه دباګرام په لور  را والوزوله،دالوتکې ته دپورته کیدو پرمهال ځانګړې الوتکې پسې راورسیدې ا
یې مایکل ته خپله پته ورکړې وه ، ددې دمایکل وروستې خبره هغه چې دده عادت شوې وه او هرچاته به یې په 

 سخت وخت کې کوله، ډیره خوښه شوې وه ، ځکه یې ورته ویلي وو : 
واوسه ستا له دغې مرستې به دتل لپاره منندویه وم ... ستا خبره به مې هم کله له یاده ونه ـ  له ماسره په تماس کې 

 وزي : یوازې مسیح دې زموږ مل شي اوبس ... 
اومرینا په داسې حال کې چې خرمایې زلفو یې د درانه اور اولوغړن دود بوی کاوه ، خوست مایکل او یارانو ته 

 ورپریښود. 
په هغه شپه ، ترسهاره پورې د ګولیو چاودنه په مرکز کې روانه وه ، اته تنه دومره لوی مامورین چې دسی آی ایی 
لپاره یې دلته کارکاوه نور په دغه دنیاګۍ کې نه وو ، پنتاګون هم وارخطا شوی واونه پوهیده چې د دوی دغې 

ه خبردسترګو په رپ کې د نړۍ مطبوعاتو په خپلو اوسپنیزې کال ته څنګه ددوی دښمن الره وروکړه ، ځکه نو دغ
 ټولو اړخونو سره خپورکړ :  

 لمبوکې لولپه شو... درنو له خو ا په آی ایی مرکز دافغان جنګیالیوخوست کې د سی    
مایکل  نږدې درې ورځې په خوست کې تیرې کړې، له هغه ځایه بیاکابل ته والړ... امریکایانو زیات شمیر کسان 

وه اوبله خواکې ددغه برید په تورونیول او په پرله پسې توګه یې څیړنې ترې پیل کړې، په ګربزو کې یې یو یې په ی
شپیه کلن اوږد ږیرې چې دماغی ستونزه یې درلوده او څیره یې مال حقاني ته ورته کیده هم نیولې و،مایکل یوه شپه 

و،ځکه چې ده ورته ویلي وو،چې دی نه مجاهد او نه پرهغه باندې پیره و، ټاکلومامورینوپه لومړي خل  سخت وهلی 
طالب ، یوپښتون دی،یوفیلسوف دی ... فیلسوف ، یانی هغه څوک چې ناویلې به یې ویلې ، له آسمان اومځکې به 
سرو،ګرویږنکو هم فکرکاوه چې ګواکې اصل څوک یې موندلي ،خواوس ځان د فیلسوف په پلمه تیروي ... ځکه یې 

ه له دې چې پوښتنې ترې وکړي ښه حل اومل کړی و،داچې ناروغ و ، هیڅ یې هم نه ویل ، په په لومړۍ ورځ پرت
لومړۍ ورځ یوازې یوه اسرایلې، پوښتنې ترې کولې،په دویمه ورځ یوه تن چې دترکې داستخباراتو په استازیتوب یې 

ریمه ورځ یې ترنم ورته دلته کارکاوه پوښتنې ترې وکړې،هغوی یوهم دده په ژبه نه پوهیدل، ترڅو چې په د
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

وګمارله،هغه چې په پښتوباندې پوهیده،هغې شهزاده خان فیلسوف پوښتیدلي و،چې دي په کوم څه پوهیږي چې نور 
نه پوهیږي، ده ورته ویلی و چې زه بیل پکر )فکر( لرم اوتاسې بیل،څه چې زه پوهیږم پرهغو باندې تاسې نه 

 پوهیږئ،شهزاده خان ترنم ته وویل چې:
 ه پوهیږې چې په خوست کې څومره غلې دي اوداڅنګه خالصیږې ؟ ـ ت 
 هغې په لنډو ورته ویلی وو چې نه پوهیږي ... خوهغې بیا له ده پوښتنه کړې وه چې : 
 ځه نو ته یې ځواب راته ووایه...  -

 ده په لنډه ورته ویلي وو:
پوهیږې ، پرهغه زه نه پوهیږم ، اوپرهغه  وینې، ګوره وشه چې هرڅوک په هرڅه نه پوهیږي ، په هغه څه چې ته ـ

 چې زه پوهیږم ، هغه بیا ستا لپاره پردغه لوړغره ختل دی... 
 :  ښه نو دسوال ځواب راته ووایه ترنم

 ـ ګوره وینې چې  داسوال ستا لپاره غر دی،زما لپاره نصوار هم نه دي ... 
 ـ  ښه ، نو وایه یې .. 

 .. پکرکړم .. کړم ... کړم ... کړم ... کړم ...ـ ځواب خو دادي : زه چې پکرکړم .
 ترنم ـ نو بیا ؟ 

 ـ ته خو مې خپل حال ته پریږده .... 
 ـ زه چی پکر کړم  کړم ... کړم  ...  کړم ... کړم  ... کړم ... کړم ... 

 ـ مړه څومره فکرکړې  ... کړې ... یوڅه ووایه ... 
ـ ګوره انسانان خبرې زر  زرکوي ، ، سوالونه زر زر کوالی شي ، خو خوابونه بیا نه زر زر کوالی شي او نه یی 

 هم ویالی شي ... ځکه نو ته هم بیړه مه کوه ... ما خپل حال ته پږیږده ... 
 ـ ښه ځه ، وړاندې ځه اوځواب راکړه ... 

د زړه له کومې په ترنم کې داسې ډوبي شوې چې تابه ویل ـ زه چې پکر کړم ... کړم ... کړم ...) سترګې یې 
 ، او ځواب ورکول یۍ هم له یاده وتلي دي (...  زه چې پکر کړم ... کړم ... کړم ... فکرکول

 ـ مالجانه نور فکرکول بس دی ... 
..  دخوست غلي  ـ  )سر ورته ښوروي (  زه چې پکرکړم ... کړم ....  کړم ... واوره  واوره .. واو ،واو ،  ره 

 ټولې په خویراک تمامیږي ... 
او له دغه ځواب سره سم دترنم له خوا یوه درنه څپړه پر مخ ورغبرګه شوه ، خکه چې دي له دغه ځواب سره سم  

 له کوزه انزال شوی هم و ... 
څه میراجان چې مایکل دشهزاده  دغه ټول سوال اوځواب او دځواب حق الزحمه ټولوته  په داسې حال کې چې داټول 

په میراګی ترجمان نامتو و ورته ژباړل،له خندا شین و... شهزاده خان یې بیرته بند ته ننه یوست... مایکل  په پای 
 کې میراګی ته په خوشاله خوله مخ ورواړاوه اوورته ویې ویل چې: 

مداسې ځواب به له دترنم غوندې ښکلې نجلۍ چې له هرچا دپرونۍ چاودنې په اړه پوښتنې ګرویږنې کوې،ه -
 همداسې مزوسره خامخااوري ... 

 ـ زه چې پکر کړم ... کړم ..کړم .... کړم........ کړم............   
 دخوست غلي ټولې په خویراک خالصیږي ... 
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