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نورمن بسيون په چين کې
)(۶

د مرکزي ھوپي په ټولو برخو کې ،د نورمن بسيون نوم د خلکو په ژبه ګرځيدو .يوه شپه د اپريل مياشت کې په چی
ھويی که سخته جګړه روانه وه ،ملګري بسيون روغتيايی ټيم د ونچياتون کلي ته چې د جګړې له جبھې څخه يې دری
نيم کيلومټره واټن درلود ،وليږو .ھلته ،په يو کوچني معبد کې ،بسيون د عمليات خونه جوړه کړه.
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په داسې حال کې چې د دښمن ھوايی بريدونو بی ځنډه ادامه درلودل او زمونږ د ځواکونو خوا ته د دښمن د ماشينګړو
ډزې کيدی او د دښمن نارنجکونه ھم راغورځيدل ،ملګری بسيون تل ټپيانو ته رسيدو .ھغه دوه شپې او ورځې بی له يوه
شيبه ځنډ څخه کار وکړ.

د دښمن يو بم د معبد تر څنګه راوليد ،ټوله ودانۍ يې کلکه ولړزوله او د شا ديوال يې ړنګ کړ.

د ډاکټر بسيون ملګرو له ھغه وغوښتل چې يو خوندي ځای پيدا کړي او خپل ځان له بمونو څخه وساتي .بسيون ځواب
ورکړ » :کله چې يو انقالب مخې ته بيايو او له فاشيستانو سره جنګيږو؛ نو نه ښايي چې د خپل شخصي خونديتوب په
اړه فکر وکړو .د کمونيست ګوند يو غړی ھيڅکله خپله شخصي ګټه د نورو پر ګټو لومړی نه ګڼي«.
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شپه راورسيده خو ډاکټر بسيون ال ھم د ټپيانو په جراحۍ بوخت و .چوپړيال يې چې د بسيون ماښامنۍ څو ځله توده
کړی وه او ال يې د ھغه انتظار ايستو ،له سختې انديښنې څخه يې اوښکی تويولی.

قومندان ھه سو ،د دښمن په وړاندې د يوې پوځي ډلې د الرښونۍ پر مھال د خيټې په برخه کې سخت ټپي شوی و.
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د قوماندان د ستونزمن وضعيت سره سره ،ھغه تر بريا پورې د جګړې په ډګر کې پاتی شو.

قوماندان ھه سو يې پر روان کټ باندې د ډاکټر بسيون د عمليات خونې ته ويوړ .له معاينې وروسته د ډاکټر بسيون پام
شو چې د قوماندان کولمې په لسو ځايونو کې څيرې شوي دي ،داسې وويل»:دا قوماندان څومره زړور سړی دی.
خوشاله يم او وياړم چې د داسې ملګرو درملنه کوم«.

جګړه د بريا سره پای ته ورسيده .ډاکټر بسيون دری شپې او ورځې بی ځنډه او بی دمې ټپيانو ته ورسيده .د ډاکټر
بسيون د درملنی له امله  ٨۵سلنه ټپيان ښه شول .بسيون په خوشالۍ وويل»:وخت ،ژوند دی«.

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

