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نورمن بسيون په چين کې
)(۵

د دې لپاره چې د بی ھوښۍ په اړه د خپلو زده کړياالنو تکنيک لوړ کړي ،يوځل کل چې غوښتل د ھغه له پښې څخه
يوه ميکروبي دانه ليرې کړي ،د خپلو زده کړياالنويې وغوښتل چې د موضعي بی ھوښۍ پر ځای ھغه ته عمومي بی
ھوښي ورکړي چې زده کړياالن يې ښه تمرين ولرلی شي.
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زده کړياالنو د ملګري بسيون غوښتنه ومنله او ھغه ته يې عمومي بی ھوښي ورکړه .له عمليات وروسته ،ملګري
بسيون وويل»:ګورئ ،که د بی ھوښۍ درمل او د جراحي عمليات سره په ښه توګه ھم مھاله تر سره کړی ،د بی
ھوښۍ موده کمولی شئ .په دې ډول کوالی شئ د ټپي ناروغ د درد او رنځ اندازه کمه کړئ .زده کړياالنو د ملګري
بسيون له روغتيايي ښوونو په دوامدار ډول الھام اخيستو.

»د کار يادونی اونۍ« لړۍ ډير ژر پای ته ورسيده .زده کړياالنو نشو کوالی له ملګري بسيون څخه جال شي .له ھغې
يې ډير څه زده کړي وو .ھغوې ويل»:د دې اوو ورځو په ترڅ کې مو دومره ډير شيان زده کړل چې په اوو مياشتو
کې د کتاب لوستلو سره مو زده کوالی نشول«.
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يو خوځنده روغتيايي ټيم »د جبھې په لور! د ټپيانو په لور!« د ملګري بسيون په وړانديز جوړ شو .داسې يو ټيم چې
غړو يې شپه او ورځ غرونه او دښتې شا ته پريښودی او ھڅه به يې کوله چې ان په سخته جګړيزه مھال کې ھم ټپيانو
ته ورسيږي.

ملګری نورمن بسيون د ھغو الرو په لټه کې و چې وکړای شي د غلچکيو جګړو پر مھال روغتيايی درمل او وسايل
په آسانۍ ،اړينو مرکزونو ته وليږدوي .يو ورځ يې يو کليوال وليده چې حيواني سره پر خپل خره باندې يو ځای ته
ليږدوي .په دې خر باندې دواړو خوا ته خورجين ځوړند و .بسيون په خوشالۍ چيغه کړه»:ومی موند!«

بسيون د ھماغی خورجين له مخې چې د خر پر شا يې ليدل و ،داسې يوه طرحه جوړه کړه چې په وسيله يې کوالی
شول ټول د عمليات خونې وسايل او د پانسمان لوازم په هښ ډول وليږدول شي .کله چې به يې دا وسيله خالصوله نو
کيدای شو چې ورڅخه د جراحۍ د کټ په توګه ھم کار واخلي او بيرته به يې چې راټوله نو ھماغه باروړنکی
خورجين به ترې جوړيده .ټولو ملګرو دغه اختراع ستايله.
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ملګری بسيون بی له دې چې خپل امنيت ته پام وکړي ،خوځنده روغتيايي ټيم به يې د جګړې جبھې ته بيوو او ھم ھلته
د جګړې په بھير کې به يې د ټپيانو درملنه کوله.

د  ١٩٣٩کال په فبرورۍ کې د ھوپي په سيمه کې يوه بشپړه جګړه روانه وه .ملګری بسيون غوښتنه وکړه چې ھلته
واستول شي .له دې غوښتنې سره ھوکړه وشوه .ډير ژر »د ختيځ ليږدونکی روغتيايی ټيم« رامنځته او د ھوپی په لور
يې حرکت وکړ.
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