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چانګ چيه چنګ
ژباړه :فرھاد وياړ
 ١٨جنوری ٢٠١٨

نورمن بسيون په چين کې
)(١

د  ١٩٣٨کال په لومړيو کې ،د اوږده سفر وروسته ،ډاکټر نورمن بسيون ،ستر انترناسيوناليست مبارز چې د کانادا او
امريکا د کمونيست ګوندونو لخوا د جاپان په ضد د چين مقاومت جګړې د مرستې لپاره ليږل شوی و ،چين ته
راورسيد.
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د مارچ په پای کې ،له سخت او خطرناک سفر وروسته ،ملګری بسيون ،د چين د انقالب زانګو ،ينان ته ورسيد .دلته
و چې ھغه له انرژۍ او انقالبي شور ډکو صحنو سره مخامخ شو او د دې ليوالتيا او شور تر اغيزې الندې راغی او دا
ډول يې وليکل»:باالخره ،دلته ،په ينان کې ،نوې چين مې وليد«.

ينان ته له رسيدو يو څه موده وروسته ،ھغه د چين د ولسونو رھبر ،مائوتسه دون سره وليدل.

د شپې ناوخته و چې ملګری بسيون د صدر مائو له ليدنې وروسته کور ته راستون شو ،ھغه دومره پاريدلی و چې وی
نشو کړای بيده شي .په خپل ورځني ياد ليکون کتابچه کې يې داسې وليکل»:اوس پوھيږم چې مائوتسه دون ولې خپل
مالقاتيان دومره تر اغيزې الندې راولي .ھغه يو ستر انسان دی! د دې نړۍ يو له سترو انسانانو څخه«.
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ملګری بسيون د پلي اتم لښکر يونيفورم په تن کړ او د جګړې لومړی جبھې ،يعنې د شانسی – چاھار – ھوپي د پولو
په لورې يې حرکت وکړ .ګوند ،ډاکټر بسيون ته وړانديز وکړ چې يو ساتونکی او يو خدمتکار له ځان سره بوځي؛ خو
ھغه دا وړانديز د دې خبرې په ويلو سره ونه منو»:تاسو په دې جبھه کې ډيرو ملګرو ته اړتيا لری؛ زه يوازې دا
کوچنی شيطان له ځان سره بيايم«.

ملګری بسيون د يوه کاږه واږه واټ الره ونيوله او ھغه جاله ته ورسيد چې د زيړ سيند په څنډه کې تم وه .طبي
محمولې يې په الس کې وی او له دې اللھانده او څپانده سيند څخه په تيريدو ،شانسي – چاھار – ھوپی ته ورسيد.

دوه مياشتې وروسته ،يعنې د جون په اولسمه ورځ ،د ستونزمن او ستومانه سفر او د زياتو غرونو او سيندونو څخه له
تيريدو وروسته ،باالخره ډاکټر نورمن بسيون سرحدي سيمې ته دننه شو .د سيمې خلکو له پوځ سره يوځای د ھغه تود
ھرکلی وکړ.
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د نورمن بسيون لومړنی پوښتنه دا وه»:ټپيان چيرې دي؟« ملګرو له ھغه وغوښتل چې مخکې له دې چې ناروغانو ته
ورسيږي ښه به دا وي چې يو څو ورځې دمه وکړي .خو د نورمن ځواب دا و»:زه دلته د کار لپاره راغلی يم نه د
وخت وژلو لپاره .ما د ټپيانو خوا ته بوځئ«.

د سبانی ورځ سھار وختي د پوځ د روغتون د ليدلو لپاره د سانګينکو کلي ته الړ .د جګړې ټپيان يې يو يو په ځيرتيا
سره معاينه او د جراحۍ عمل خوني يې په ښه توګه وارزوله .شرايط وړ نه وو .د درملو او روغتيايی تجھيزاتو
کموالی ستره ستونزه وه .خو کله چې نورمن بسيون د روغتون کارکوونکي وليدل چې په جديت او ھلوځلو سره په کار
بوخت دي او سيمه ايزه درمل جوړوي ،دې ھلوځلو ورباندې ډير زيات اغيزه وکړه.

ملګري بسيون په ډيرې ليوالتيا او شوق سره داسې وويل»:ھغه څه چې د چين کمونيست ګوند اتم پلي پوځ ته ورکړي،
پرمختللي وسلې نه دي؛ ھغه انقالبي جنګيالي دي چې د اوږده پلي مزل په ترڅ کې پياوړي شوي دي .د داسې
انقالبيونو سره ،چې د انقالب د مال تير جوړوي ،ھر ھغه څه چې اړتيا ورته ليدل کيږي په الس کې لرو«.
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ملګري بسيون ،په ھماغه لومړنۍ اونۍ کې په بی ساري ليوالتيا سره ۵٢٠ ،ټپيانو ته ورسيد او په يوه مياشت کې د
 ١۴٧تنو جراحۍ عمليات وکړل.د ملګري بسيون د روغتيايي خدمتونو له امله ،درمل شوي کسان د جګړې لومړۍ
کرښې ته ستانه شول.
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