
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
 فرھاد وياړ: ژباړه
  ٢٠١٣ جنوری ١١

 

  د مور اتلوالي
و ميرمنې د سرتيرو ميندی، خويندې ا. ښار ته نژدې جنګيده» اودسا«د شوروي پوځ د . ستره ھيوادنۍ جګړه روانه ده

  .ھغوې له ځان سره کبان، انګور او شيدې راوړلی. به اکثراً له ښار څخه د ھغوې ليدنې ته راتلل

 څخه  راتگد ې د ھغودستي ي سرتيرِ .ميرمنې د ھمواليتي قوماندان په دفتر کې په تمه پاتې کيدی او انتظار يې ويست

  . ټول خوړل شوي وخبريدل او نيمه ګړۍ چې به تيريده، وريت کبان او انګور به

سرتيري پوھيدل چې . يوه ميرمن چې دنګه ونه او زيږې او تورې سترګې درلودی، اکثراً به د سرتيرو خوا ته راتلله

خاوند يې په يوه توپاني ورځ کې په سيند کې ډوب شوی . دا ميرمن کب نيونکی ده او د سيند په څنډې کې ژوند کوي

ھغه . و» ماريا واسيليونا«د دې ميرمن نوم ... د ھغوې د ډلې سرتيری و» ينالکساندر پتل«او يوازينې زوي يې . و

رارسيدله » مور«کله به چې . غږ کاوه» مور«سرتيرو ته ګرانه وه او په ډيری سادګۍ سره يې ورته د . ښه ښځه وه

  :له ټولو لومړی به يې پوښتل

    ـ حال يې څنګه دی؟

  :ځواب به يې ورکو. نه کويټول پوھيدل چې مور د خپل زوي په اړه پوښت

  .ـ ژوندی دی موری، ژوندی دی

ماريا واسيليونا به . سرتيرو به له ھغې د ښار په اړه او د ھغې د خپلوانو په اړه پوښتنې کولی. مور به په موسکا شوه

کله . وختيدلمور به د خپل زوی تر څنګ کښيناسته او دوه کسي به په خبرو ب. تل له ځان سره ښادي او آرامتيا راوړله

  سرتيرو به د ھغه آواز ته غوږ . مينه ناک او تود غږ يې درلود. به الکساندر ګيتار غږاوه او سندرې به يې ويلی
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ھو، اکتشافي سرتيري الکساندر ، ... په ياد به وليدل» اودسا«او د خپلو کورنيو، سيند او د خپلو شازدګيو ښار، ايښودو 

د ھغې . الکساندر د خپلې مور په شان و. يو واقعي انسان و او ملګرو ورته درناوی درلودښه آواز درلود، الکساندر 

  .په شان دنګه اونه يې درلوده او السونه يې د کب نيونکي په شان پياوړي او ځواکمن ول

آرام او غلې ميخائيل يو . د اکتشاف لپاره الړل» ميخائيل استريلکف«او » الکساندر پتلين«يوه ورځ دوه دوستان يعنی 

شپه .... خو دوه، دری، څلور ساعته تير شول. ھغوې ښايي د شپې له دوو بجو وروسته راستانه شوی وی. سړی و

خو د . سرتيري د ھغوې راستنيدو ته په تمه او سترګې په الره ول. پای ته ورسيده، خو اکتشافي ډله راستانه نشوه

. بيا ډزې وشوی او بيا د چاودنې غږ واوريدل شو. غږ واوريدل شوناڅاپه د چاودنې . راستنيدنې ھيڅ څرک نه لګيده

  :يو تن سرتيري وويل. او بيا آرامتيا واکمنه شوه

  ...ـ مين وچاوديد

  :بل ځواب ورکړ

  ...ـ شايد ھم نارنجک وي

  ـ امکان لري چې مکتشفين له کومې پيښې سره مخامخ شوي وي؟

  :قوماندان وويل

  .وګوروبيا به . ـ صبر کوو چې رڼا شي

  :ناڅاپه يو سرتيري چيغه کړه. لږه شيبه وروسته رڼا شوه

  .ھغه ھلته غزيدلی دی. وګوری. وګوری! ـ ملګری قوماندان

  .په ورشو کې، د شورويانو او فاشيستانو د مورچلونو تر منځ، يو سړی پر مځکه غزيدلی و

  .ـ ھو،  احتماالً چې په خپله دی

  ـ څوک؟

  .ژل شوی ويداسې ښکاري چې و. ـ استريلکف

  ـ نو الکساندر چيری دی؟

  :قوماندان په د دوربين کې وکتلې

  .ـ نه يې وينم

يوه شيبه يې ځنډ . ھغه ورو ورو د شوروي مورچلونو په لور خوزيده. د قوماندان سترګې په الکساندر ولګيدلیناڅاپه 

  .سرتيري د ھغه عالمت ته متوجې شول. بيا يې خپل الس پورته کړ او بيرته يې راکښته کړ  او بيا يې پورته کړ. وکړ

  !ـ کمک غواړي

  :ه کړهسرتيرو غوښتل ورمنډې کړي، خو قوماندان چيغ

  .اجازه نه درکوم چې ورشئ! ـ چيرې؟ ودريږئ

  !ګورئ چې ملګري مو ھلته دي! ـ ملګری قوماندانه

  :بيا يې چيغه کړه. قوماندان ځواب ورنکړ

  !وژل کيږئ! حرکت مه کوئ! څملئ! ساشا! ـ الکساندر

 ھغوې مرستې لپاره تللی سرتيري پوه شول چې قوماندان په حقه و، که د. په دې وخت کې دښمنانو بيا ډزې پيل کړی

  : يو تن سرتيري وويل. وی، وژل کيدل

  ...ګوری چې ټپی شوي دي! ـ ھغوې وژل کيږي

  :ناڅاپه ټولو يو ښځينه آواز واوريد. چوپتيا واکمنه شوه
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  !تا ته وايم چې پريږده زه الړه شم!... ـ پريږدی چې زه الړه شم

قوماندان ورته اجازه نه ورکوله او .  دلته، مورچل ته رارسولی ونه پوھيدو چې څنګه يې ځان. دا ماريا واسيليونا وه

  : ورته يې وويل

  !ـ امکان نلري مورې، تا وژني

ھغه له مورچل ووتله او په دنګه ونې سره ھغه سيمې ته چې زوي يې . خو ماريا واسيليونا په دې خبرو غوږ نه ګرو

دښمنانو  د دې ښځې په ليدو سره چې په زړورتيا . شيسرتيري منتظر ول چې څه به و. په کې پروت و، روانه شوه

خو ماريا واسيليونا د تل په شان . د ھغوې لپاره ھم حيرانونکی وه. يې د مردکيو ھرکلی کاوه، له ډزو الس په سر شول

  .زوي ته نژدې شوه ھغه ته يې اوبه ورکړی. ھغه ھمداسې مخ ته تلله. کلکه او آرامه په الره تلله

  .آراموي دی... ـ زويه اوڅښه

  :ساشا وپوښتلې. دښمنانو له سره ډزې شروع کړی

  ژوندی دی؟... ـ ميخائيل څنګه دی؟

  .ھغه خوا پروت دی. ـ ھو، ژوندی دی

  :مور خپل زوي ته وويل. خو ماريا واسيليونا ډزو ته ھيڅ پام ونه اړوه. ډزو ادامه درلوده

ګرانه زويه اورئ چې .ھغه ھم تږې دی. د ميخائيل خوا ته ځمزه . مردکي تا ته نه رارسيږي. ـ ھمدلته آرامه وغزيږه

  څه درته وايم؟

  ....ځه! ـ ھو مورې

  :مور په اوچت آواز وويل. ډزې ال سختې شوی

  ـ خدای پامان

... بيا ھا خوا ته، چيرې چې ښار ليده کيده وکتلې. ميخائيل ته نژدې شوه او ودريده. او د ميخائيل خوا ته روانه شوه

  :سرتيرو له يو بل تپوس کاوه. مور د ميخائيل تر څنګ پر ځمکه وغزيدله... »ااودس«ھغه 

  ؟!ـ څه کوي

فاشيستانو پر ھغه ځای ډزې . خو دا ځل مردکي بيخي د مور او ميخائيل تر څنګ تيريدل. دښمنانو ډزو ته ادامه ورکړه

رتيري پوھيدل چې مور ولې ھلته اوس س. مور بی حرکته پراته وه. کولی چې ماريا واسيليونا په کې غزيدلې وه

سرتيری د ھغه خپل زوي نه و، خو . ھغه غزيدلې وه چې د خپلې ټولې تنې سره له سرتيري ساتنه وکړي. غزيدلې ده

  .مور له مرګ نه ډاريده ځکه د مور مينه له مرګ پياوړې ده. ھغې ټول سرتيري خپل زامن ګڼل

د ماريا واسيليونا بدن په مردکيو . ر او ميخائيل مورچلونو ته راوستلشپې، سرتيرو، مور او دوه ټپي مکتشفين، الکساند

  .سرتيرو، مور اودسا ته نژدې ورشو کې ښخه کړه. سوری سوری شوی و

که کله ستاسو د ادوسا نژدې ورشو ته مخه شوه او ھلته مو يو وړکی قبر وليد، لږ ځنډ شی، شايد دا قبر د ماريا 

 !واسيليونا وي

 

 


