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indu Kush, Afghanistan.
Sinubukang gawin ni Colin iyon, ang 

mag-ingat. Hindi naman sa walang pakundangan 
siyang sumusuong sa gitna ng panganib, pero Navy 
SEAL siya. Ang maipapangako lang niya ay mag-
iingat siya habang patungo sa gitna ng panganib. 

Kulay berde ang mundong nakikita ni Colin mula 
sa night vision scope na nakakabit sa kanyang helmet. 
Nababalot ng nyebe at yelo ang tuktok ng Hindu 
Kush kung saan lumilipad ang kanilang sinasakyang 
helicopter. 

Magkaibayo ang klima ng Afghanistan. May mga 
panahong pwede kang magluto ng itlog sa buhangin 
ng disyerto, pero may mga panahon ring tulad ngayon 
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at mga lugar na tulad nito kung saan sila naroon, na 
halos negative thirty degrees Celsius ang temperatura.  

 Sa gitna ng ingay ng elesi ng sinasakyang CH-
47 Chinook helicopter, naririnig pa rin ni Colin ang 
tibok ng kanyang puso. Mabagal iyon na para lamang 
nakahiga siya sa kama at nagre-relax. 

Sa buong US Navy—heck, sa buong US 
military—kakaunti lang ang mga sniper na mas 
magaling sa kanya. Biro nga ng kanyang CO na si 
Commander Herrera, kukunin siya nito sa bago 
nitong itatatag na SEAL Team dahil tipid siya sa bala. 
Isinasabuhay niya ang sniper motto: One shot. One kill. 

Ngayon, nagmamasid si Colin sa kabundukan 
ng Afghanistan habang patungo sila sa isang rescue 
mission. Nakatanggap sila ng tawag mula sa isang 
NATO helicopter na nag-crash kahapon ng umaga.

Sa opinyon ni Colin, walang mga bay*g ang mga 
kasalukuyang nakatataas sa base, natakot ang mga 
itong magpadala ng QRF—quick reaction force—para 
i-rescue ang mga maaari pang i-rescue. 

Kung hindi pa nanggagalaiting tumawag sa 
base si Admiral John Herrera na bagong lider ng 
Naval Special Warfare Command, baka hindi pa 
nagpa-assemble ng rescue team ang hangal na 
kapitan sa base. As it is, nagawa pa nilang hintayin si 
Commander Herrera na lumipad mula pa sa Pilipinas 
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para lamang sa misyon na ito. Akala talaga ni Colin, 
susuntukin ni Mac si Captain Baugher kanina nang 
malamang nag-antay pa ito bago mag-greenlight ng 
rescue op. Siguro, kaya rin napasama na sa misyon ang 
commander. 

Isa pa, lima sa labing-anim na sakay ng nag-crash 
na Chinook ay mga tauhan ni Commander Herrera sa 
SEAL Team One. Hindi niya lubos maisip ang sakit 
na nadarama ng lalaki kung wala na silang maabutang 
buhay sa crash site. Hindi rin niya lubos maisip kung 
anong klaseng pagdadalamhati ang madarama ng mga 
pamilya ng mga sundalong namatay na. 

Naisip niya bigla ang babaeng naghihintay sa 
kanya. Well, naisip niya ulit—dahil every two minutes 
ay naiisip niya ito. Ano kaya ang gagawin nito kung 
sakaling kumatok si Commander Herrera at ang 
isang Navy chaplain sa pinto ng apartment nito para 
sabihing pumanaw na siya? 

At ano ba naman ’yang pinag-iiisip mo, Torres? 
tanong niya sa sarili. Habang nasa helicopter ka malapit 
sa stronghold ng Al-Qaeda? 

Lalong humigpit ang hawak ni Colin sa dalang 
armas nang marinig ang tinig ng pinakabatang 
miyembro ng kanilang grupo na si Lt. Michael 
McKendrick. “Movement on the ground at eight 
o’clock.” 
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Nagsimulang lumuhod si Colin nang marinig ang 

sigaw ng chief petty officer mula sa kabilang pinto. 
“Shooter on the ground!” 

Kasabay niyon ay ang putok ng ilang rifle mula sa 
kanang bahagi ng helicopter. 

“RPG!” sigaw ni Chief Kelvin na nasa left-side 
gunner’s door ng helicopter. 

Naramdaman pa ni Colin na gumewang sila sa 
pagsubok ng piloto na iwasan ang rocket-propelled 
grenade. Pero nakita niya ang nakasisilaw na puting 
linya ng buntot ng RPG na papalapit sa kanila. 

Narinig niya ang pagsabog sa bandang buntot ng 
Chinook. Narinig niya ang sigaw ng piloto mula sa 
cockpit ng helicopter na susubukan nitong mag-hard 
landing sa nyebeng bumabalot sa kabundukan. 

Naramdaman niyang itinulak siya padapa ng 
kanilang team medic na si Petty Officer David Carter 
para masigurong pantay ang impact sa kanyang 
buong katawan kung mag-crash man sila. Natawa si 
Colin roon. Kahit pa pantay ang impact sa katawan 
niya, sasalya pa rin siya sakaling mag-crash sila, at 
mababalian ng buto. 

O kaya ay mamamatay. 
At gaya ng iniisip niya, pakiramdam niya nalagas 

ang mga ngipin niya nang mag-land ang helicopter. 
Land, my ass! Lamang lang ng isang paligo sa 
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crash ang naganap.
Nagmamadaling tumayo si Colin. 
“Are you okay?” tanong ni David. Pero hindi na 

siya nito hinintay sumagot bago ito nagmamadaling 
nagtungo sa cockpit para i-check ang dalawang piloto 
ng Chinook. 

Halos mag-dive siya palabas ng helicopter 
patungong Impyerno. Kumain siya ng snow nang 
mag-land doon na una ang mukha.

“Chief!” sigaw ni Colin nang makitang duguan si 
Chief Kelvin. Katabi nito ang alaga nitong MWD—
military working dog—na si Odin at dinadaluhan ni 
Mikey.

“I’m okay!” sigaw ni Kelvin sa kanila. Hinila nito 
ang isang rifle kahit pa hawak nito ang duguang 
tagiliran. “Just a scratch! Move!” 

Tumango siya bago mabilis na tumakbo patungo 
sa isang malaking bato. Naroon na si Mac at ang 
iba pang miyembro ng team na naunang nakalabas 
ng helicopter, nakikipagpalitan na ng putok sa mga 
kalabang nagtatago sa likuran ng punong nababalutan 
ng snow. 

Isa-isa niyang tinira ang mga kalabang nakikita 
niyang lumalabas mula sa mga pinagtataguan para 
paputukan sila. Mayamaya, nainip na yata si Mac. 
Nakita niyang kumuha ng granada ang commander, 
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z

inalis ang pin niyon bago inihinagis sa kakahuyan. 
“Frag out!” sigaw nito na sinundan ng 

nakabibinging pagsabog. “Move back! Move back!” 
utos nito. 

Si Colin ang nagbigay ng cover fire para sa dalawa 
habang bumabalik ang mga ito sa helicopter para 
tulungan ang mga nasugatan o ang mga hindi na 
nila maaaring isalba. Iyong mga sundalong may mga 
pamilyang kailangang dalawin ni Commander Herrera 
para sabihing hindi na muling uuwi ang kanilang 
anak, asawa, ama o kapatid. 

Nagngalit ang ngipin ni Colin habang alertong 
sinisilip ang scope ng kanyang rifle. Pasasabugin niya 
ang bungo ng susunod na sisilip mula sa kakahuyan. 
Hindi siya papayag na may madagdag pa sa listahan 
ng mga pamilyang hindi na muling makikita pa ang 
kanilang mahal sa buhay. 

At hindi siya papayag na uuwi siya sa babaeng 
pinakamamahal habang nasa loob ng isang kahong 
binalutan ng watawat ng Estados Unidos.


