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  هـــــــاوب
نو له ښار څخه دفاع ډيره سخته وه، ځکه چې فاشيستا. ته نژدې شوي ول» اودسا« کال په دوبي کې فاشيستان ١٩۴١د 

  .په سويل کې ھم سيند بھيده. له لويديځ، شمال او ختيځ څخه بريدونه کول

د ښار اوبه له ھغې ټانکۍ چې ښار ته نژدې وه، پوره کيدې او ټانکې ھم د فاشيستانو په . د څښلو اوبه نلرلی» اودسا«

  .الس کې وه

کې کارګران او سرتيري د نوې ټانکۍ » ودساا«په خپله . دغه کال، ډير تود کال و او بې له اوبو ژوند په سختۍ تيريده

خو ټول پوھيدل چې ټانکۍ به له يوې . ھغوې کوښښ کاوه چې ډير ژر دا ټانکۍ جوړه شي. په جوړيدو بوخت ول

له دې امله د شوروي د . خو اوبه نه وی. زرونو ماشومانو له تندې ژړلې او اوبه يې غوښتلې. اونۍ دمخه چمتو نشي

دفاع يې په غاړه درلودله، تصميم ونيو چې د سرتيرو يوه کوچنی ډله پخوانې ټانکۍ ته » دسااو«پوځ جنرال، چې د 

دا ډله ښايي ټانکۍ ونيسي، ماشينونه په کار واچوي، ښار ته اوبه برابرې . چې د فاشيستانو په الس کې وه، وليږي

  .سه کړيکړي او څو ګړۍ له فاشيستانو سره وجنګيږي څو ښار په دغه موده کې اوبه تر ال
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. ھغوې ټول داوطلبان ول. شپې ھغه جاله چې په کې شل سرتيري او دوه افسران ناست ول، له ساحل څخه روانه شوه

داوطلبان په برياليتوب ټانکۍ سره . او په دې پوھيدل چې د مرګ خوا ته روان دي. وکړيټول ښه پوھيدل چې څه بايد 

  فاشيستان ورته متوجې نشول. نژدې ساحل ته ورسيدل

داوطلبانو د ھغو . اوس بايد ھغه کارګران چې کوالی شول ماشينونه ولګوي او اوبه راخالصې کړي، پيدا کړي

يو تن يې کارګرانو پسې الړ او د .  کاوه، د ھستوګنځي څخه خبر درلودهکارګرانو چې مخکې يې په ټانکۍ کې کار

د وضعيت په اوريدلو سره پنځو کارګرانو ومنله چې له داوطلبانو سره . ښار سخت وضعيت يې ورته تشريح کړ

  .مرسته وکړي

.  ټانکۍ تصرف کړهداوطلبانو د ھغوې په وژنې سره. د ټانکۍ سره دوه فاشيستان ودريدلي ول. ھغوې ټانکۍ ته الړ

. د څښلو اوبه اودسا ته وبھيدلې او د ځمکې الندې پيپونو کې روانې شوی. کارګرانو په چټکۍ ماشينونه په کار واچول

  .جګړه پيل شوه. يوه ګړۍ وروسته فاشيستانو پر ټانکۍ يرغل راوړ

. اعتونو لپاره روانه وهجګړه د څو س. خو وې نشو کړای چې سمالسي ټانکې تصرف کړي. فاشيستان ډير زيات ول

  .فاشيستانو يوازې ھغه وخت وکړای شول چې ټانکۍ بيا تصرف کړي چې ټول داوطلبان او کارګران وژل شوي ول

او په . او بيا ناڅاپه بندې شوې... کورونو ته ورسيدلې، سطلونه ډک او د حمام بوکې يې ډکې کړی» اودسا«اوبه د 

  .ماشومان وژغورل شولدې ډول ښار له اوبو ډک شو او زرګونه 

 

 

 


