افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

چانګ چيه چنګ
ژباړه :فرھاد وياړ
 ٢٧جنوری ٢٠١٧

نورمن بسيون په چين کې
)(٣

د سانګينکو په کلي کې د بيلګه ايزه روغتون د پرانيستلو ورځ وه .د پوځ استازي ،د سرحدي سيمو يو شمير استازي او
څه باندې دو زره کسان راټول شوي وو چې د روغتون د پرانيستلو لمانځغونډه کې ګډون وکړي .ملګری بسيون په ډير
شوق او ليوالتيا سره د وينا ځای ته الړ او خلکو ته يې وينا وکړه.
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وروسته له ھغې چې غونډه پای ته ورسيده ،ملګري بسيون په ډيرې خوشالۍ سره روغتون خلکو ته ښکاره کړ .دا
روغتون که څه ھم په ھغو امکاناتو جوړ شوی وی چې په الس کې وو ،خو واقعا ً يو بيلګه ايز روغتون و.

د سپټمبر په وروستيو کې ،جاپاني يرغلګرو د  ٣٠٠٠٠پلي سرتيرو ،سپاره سرتيرو او ټانکونو او ھوايی ځواکونو سره
د سرحدي سيمو پر زړه بريد وکړ.

دستور دا و چې بيلګه ايزه روغتون پر خپل ځای خوشې کړي او ناروغان له ځان سره بوځي .ملګری بسيون پر آس
سپور يوځل بيا شا ته راستون شو او په ځلغنده يې روغتون ته وکتل او په قھر سره يې وويل»:تو لعنت دې وي پر دې
جنايتکارو فاشيستانو ،دلته مو ھم په آرامۍ نه پريږدي«.
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له ډيرو غرونو او غونډيو څخه په تيريدلو سره ،ملګری بسيون د ھغو ډير شمير کليو او بانډو څخه ھم ليدنه وکړه چې د
ھغوې په الره کې وو .کله چې يې کليوال ليدلی چې د دښمن د بريدونو سره مخامخ دي او د جاپانيانو د »بشپړ نابودۍ«
د ھڅو په وړاندې جنګيږي ،د زړه له کومې خوشاله کيده او يو ځل يې ھم خپل ژباړونکی ته داسې وويل»:د دې ډول
خلکو سره ،د چين د ولس بريالی څرګند او يقينی دی«.

جنايتکارو جاپاني يرغلګرو د سانګينګو کلي ته خپله الره پرانيسته خو کله چې کلي ته ورسيدل يو تش کلی يې وموند
چې ھيڅ څوک په کې نه وو .د جاپاني يرغلګرو نښه چې په تيږه لګيدلی وه ،د کليوالو کورونو ته يې اور واچو .زمونږ
پوځيان د دښمن د ځواکونو له شا تير شول او ھغوې يې کالبند کړل .د شيپنکو په سيمه کې دښمن نابود شو او له مړو
يې غونډۍ شا ته پريښوده.

د »بشپړ نابودۍ« جګړه چې دښمن په الره اچولی وه ،له ماتې سره مخ شوی وه .په الره کې ،ملګري بسيون د دښمن
پوځي تجھيزات چې په غنيمت اخيستل شوي وو او ھغه جنګي زندانيان چې زمونږ د پوځ لخوا اسير شوي وو ،وليدل.
په خوشالۍ يې وويل»:د دې فاشيستانو ځواب په ښه ډول ورکړئ .د پوځ سرتيرو ته مو ووايی چې داسې ډيرې نورې
برياوی ھم زمونږ په برخه کړي«.
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