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 فرھاد وياړ: ژباړه

 ٢٠١٣ جنوری ٠۴

  موږ د شوروي خلک
  

زيږې او ځالنده سترګې يې په ښادۍ او . څيره يې د ھلکانو په شان وه.  کلنه وه؛ آرامه او ضعيف بدنه١٩ھغه 

د داسې انجلۍ ليدل، ھغه ھم دلته، جبھې ته نژدې، د پوځيانو په . ښايسته جامې يې په ځان وی. رانتيا نړۍ ته کتلېحي

  .منځ کې چې زاړه کوټونه يې اغوستې ول، حيرانونکي وه

وه، دې انجلۍ دا کلې، چې په کې قرارګاه . موږ د خټين کور د سپين ديوال غاړې ته ناست وو. د اګست آرامه ماښام و

  : ناڅاپه زما خوا ته راستانه شوه او راته يې وويل. ټول شيان ورته عجيبه ښکاره کيدل. په ځيرتيا تر پام الندې نيولی و

په دې ھغه ! نه، تاسو په دې پوھيدلی نشئ! شايد فکر وکړئ چې زه ولې ټولو شيانو ته په دومره ليوالتيا ګورم -

لو خپلوانو او دوستانو تر منځ نه وي، ھغه څوک چې اړ شوی څوک پوھيدلی شي چې د ډيرې مودې لپاره د خپ

په دې ھغه څوک پوھيدلې شي چې مجبوره شوی وي په وحشي نړۍ کې ژوند ! وي خپلې ټولې اړيکې پرې کړي

 ....وکړي

  .سترګې يې آرامه او ھوډمنه ښکاره کيدې. څيره يې نوره ھلکانو ته ورته نه وه. انجلۍ ته مې کتلې

ھغه د . دې پيغلې او تاندې انجلۍ د جګړې تر ټولو خطرناکه دنده تر سره کوله.  په مخينه پوھيدمزه د دې انجلۍ

د دښمن له پټو نقشو به خبريده او موږ ته . په ھغو ښارونو کې چې فاشيستانو به نيول، پاتې کيده. اطالعاتو ماموره وه

په ماشومتوب کې . نوميالي اوکرائيني پوھاند لور وهھغه د يو . و» بری يوزا«مستعار نوم يې .  به يې ګزارش راکاوه

موسيقي، سندرې او بھرنۍ ژبې زده کړی وی او په آسانۍ يې په اوکرائيني، روسۍ، فرانسوۍ او الماني ژبو خبرې 

او د نرسينګ د چارو زده کړه يې پيل کړه چې . جګړه چې پيل شوه خپلې پوھنتوني زده کړې يې خوشی کړی. کولی

خو دا دوره يې ھم ونشو کړای پای ته ورسوي ځکه چې دښمن  د ھرې ورځې په تيريدو سره ښار . ړه شيجبھې ته ال

پالر او مور يې له ھغې وغوښتل چې . ښايی له ھغه ځايه تللی وی. د جبھې خط د ښار شاوخوا و. ته رانژدې کيده

يد مبارزه وکړي؟ په ياد يې راغله چې غوښتل يې مبارزه وکړي خو څرنګه با. خو انجلۍ و نه منله. ورسره الړه شي

پوځيان تلل او . په ګوندي کميټې کې ټول په کار بوخت ول. د سيمې ګوندي کميټې ته الړه. په الماني ښه پوھيږي

د منشي خوا ته الړه او وې ويل چې په الماني په .تلفونونو زنګ ووھو، خو انجلۍ  له ھغه ځايه بھر راونه وتله. راتلل

د سيمې د کميټي منشي د ھغه . ولی شي او غواړي چې ورته يې يو جنګي مسووليت وسپارل شيآسانۍ خبرې ک

  :سندونه وارزول او ترې پوښتنه يې وکړه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ته په الماني پوھيږئ؟ -

 .بيخي لکه خپلې اوکرائينې ژبې په شان -

  :ورته يې وکتلې او وی ويل

 !ممکن دنده دې سخته او خطرناکه وي -

 !قبلوم يې -

  :تلفون وکړمنشي يو چا ته 

ښه خلک . مور او پالر يې پيژنم. ھو، په الماني ښه پوھيږي... اورئ، يوه کسه مې پيدا کړی چې په کار مو راځي -

 ....اوس به ستا خوا ته درشي. دي

  :د انجلۍ سترګو ته يې په ځيرتيا وکتلې او وې ويل. د سيمې د کميټې منشي تلفون کيښود

شايد په دې پوھه نشئ چې څه به .  سره چې په ښار کې پاتې کيږي، کار وکړئـ ډير ښه، ته به زموږ له ھغو ملګرو

  .ھره شيبه امکان لري چې فاشيستان پوه شي چې ته څوک يې او تا به ووژني. درپيښ شي

 .دا ټول قبلوم. په دې پوھيږم -

 ھغې المانيانو ته وويل چې .او په دې ډول، انجلۍ په ښار کې چې باالخره د المانيانو تر نيواک الندې راغی، پاتې شوه

. د يوې شتمنې کورنۍ لور ده او نه يې غوښتل چې خپل کور خوشې کړي او په ختيځ کې يو نامعلومه ځای ته الړه شي

جنرال د کور د څښتانه پيغله لور خوښه شوه؛ د شپې لخوا به . يو الماني جنرال د پروفيسر په لوي کور کې ميشت شو

جنرال، ھغه د قرارګاه له نورو افسرانو سره آشنا . شعرونه به يې په الماني ژبه ويل» تهګو«دواړو پيانو غږوله، د 

خو ھيڅوک نه پوھيدل چې دا ښکلې . اوس نو اغلې له ھر ھغه څه خبريده چې د المانيانو په قرارګاه کې به تيريدل. کړه

» ١ماين کامپف «ي چترۍ، بکس او د انجلۍ، ښکلې کوچنې لمر. انجلۍ ھره اونۍ د ھغو ښايسته جامو سره چيرې ځي

پياده پياده به د ښار څنډې ته تلله، د يوه موچي . کتاب، چې جنرال ورته د ډالۍ په توګه ورکړی و، له ځان سره وړل* 

کله به . کور ته به ورننوتله، بوټان به يې له بکس څخه راويستل او موچې ته به يې ويل چې بوټان يې  ورته وګنډي

. زې پاتې کيدل، ټول ھغه څه به يې چې په قرارګاه کې ليدلي او اوريدلي ول، موچي ته به يې ويلیچې دواړه يوا

انجلۍ، يوازې دلته، له موچي سره، چې اطالعاتي مامور و، په ښکاره ويلی شول چې ژوند ورته د فاشيستانو په منځ 

انجلۍ . ده او له مينې ډکې خبرې واوريدلته يې د موچې سره کوالی شول چې سا. کې څومره ستونزمن او کرکجن دی

  .به د خپلې کوچنې څيرې سره بيرته ښار ته ستنيده

خو انجلۍ به . ښار ميشتو به په کرکې او سپکاوي ورته کتلې. په ښار کې به يې په خوشالۍ يوه لنډه الماني ترانه ويله

د ھمدې لپاره کار يې ډير زيات . مبارزه کويھغې ټولو ته نشو ويل چې څوک ده، ولې دلته ده او د څه لپاره . غلې وه

  .ستونزمن و
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پياوړي اعصاب درلودل او خپل رول يې په ښه ډول لوبو او کار يې ډير ګټور و، تر دې چې يوه » بري يوزا«خو 

 د انجلۍ شپې د نشئی په حال کې. ته د واده وړانديز وکړ» بري يوزا«الماني جنرال . ورځې بده پيښه رامنځته شوه

جنرال ويل چې المانيان نور مسکو ته نژدې دي او د شوراګانو . انجلۍ غوښتل وتښتي خو وی نشو کړای. کوټې ته الړ

نور ونشو کړای منتظره پاتې » بري يوزا«. حکومت پای ته رسيدلی او غواړي چې د انجلۍ سره المان ته الړ شي

  .ته د الماني جنرال تنه پر ځمکه پراته وهڅه شيبه وروس... د جنرال تپانچه يې راکش کړه. شي

ھغه د جبھې له کرښې تيره . تري تم شوی وه» بري يوزا«. فاشيستانو ورپسې ټول ځايونه ولټول خو ھغه يې پيدا نکړه

په نامه يوه انجلۍ » ارناوينر«کې چې د المانيانو تر نيواک الندې و، د » خارکف«لږه موده وروسته، دلته په . شوی وه

کيسه کوله چې پالر يې چې يو الماني » ارناوينر«. ھغه ښکلې انجلۍ وه او ډيره ښه الماني ورته ياده وه.  شوهپيدا

الماني » خارکف«کله چې د . ھغه يې له فاشيزم سره د ليوالتيا په ګناه بندي کړ. توکمه و، له انقالب مخکې ډير شتمن و

  . وړانديز وکړ چې د ھغوې ژباړونکی شيته يې» ارناوينر«قومندان د ھغه په تيره پوه شو، 

  .يوځل بيا د المانيانو په قرارګاه کې په کار بوخته شوه» بري يوزا«او په دې ډول 

خو ھيڅ چا د يوې شيبې لپاره ھم په . فاشيستان متوجې شول چې يو څوک د ھغوې پټې نقشې روسانو ته ورکوي

  .شک ونکړ» ارناوينر«

ھغې . و استنطاقونو، چيرې چې فاشيستانو د شوروی خلک شکنجه کول، شتون درلودپه ډيرو پټ» بري يوزا«اوس نو 

يوازې له ھيواد سره . بايد د مرګ دمخه د شورويانو خبرې ژباړلی وی او سپکې سپورې او سپکاوی يې اوريدلی وی

  .مينه دې انجلۍ ته توان وربخښه چې دا کار تر سره کړي

  .دلته نژدې کي» خارکف«د شوروی ځواکونه 

په دې اړه په خپله بری يوزا، د اګست مياشتې په دې آرامه . په تمه و» بری يوزا«وروستی او دروند آزمايښت د 

  :ماښام کې راته څه داسې کيسه وکړه

ھغوې کوښښ کاوه، . ته نژدې کيدل، فاشيستان څومره ډاريدل» خارکف«ـ حتماً تاسو پوھيږئ کله چې زموږ ځواکونه 

څه شيان به يې ... د انځورګرۍ تابلوګانې، د موزيم شيان، فرنيچر او:  شول له ځان سره ويسيھر څه يې چې کوالی

په ځانګړي توګه يې د شوروی ھوايي ځواک په . ھلته نوره قرارګاه نه وه، بلکې د بازار بڼه يې نيولي وه. چې نه ويل

 الوتکې الوزي او روسان زرګونه ماشينونه   څخه يو ډول نوې**١ويلې چې له دالنی واستوک . اړه ډيرې افسانې ويلی

  :ھره شپه به ټولو افسرانو تھکاوي ته پناه وړله، ان زه ھم د دومره ډار څخه حيرانه کيدم!  لري

  .آيا واقعاً ټول وژل شوي دي؟ ھغوې به باالخره ما ووژني. ـ ښاغلی تورن

  :تورن سره د دې چې ډاريده خو ځواب يې راکړ

  !!...ان ډير پياوړی دیـ څه وايې پيغلې، الم

  .او بيا يې راته وويل چې ته دا چانس لری چې له ما سره په موټر کې المان ته الړه شی

ما ته يې وويل . د کوټې له يوې څنډې بلې څنډې ته تلو. کوټې ته وغوښتلم، تورن وارخطا و يوه شپه يې زه د تورن

په کوټه کې غيرعادي چمتوالی روان و، د ميز پر سر شراب او ميوه . چې اوس يو ډير مھم استنطاق مخې ته لري

  :تپوس مې وکړ. ايښودل شوی وو
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  ـ آيا بل جنرال راغلی دی؟

  !نن به پوه شو چې روسانو راته څه په پام کې نيولي دي! ـ ھو، ډير مھم، ډير جالب

تذکره يې د ميز . څو شيبې وروسته يې تذکره دننه کوټې ته راوړه. پوھه شوم چې ھغوې يو روسي افسر نيولی دی

زه . ھغوې ته دستور ورکړ چې له کوټې ووځي الماني سرتيري د تذکرې شاوخوا ودريدل، خو تورن. خوا ته  کيښوده

تورن تريخه موسکا وکړه او له . ټې په څنډه کې ناسته وم او ليدلی می نشول چې په تذکرې کې څوک پروت دید کو

ته ژباړه وکړم او ووايم چې تورن په خپله پيلوټ دی او د دې پيلوټ له ليدنې خوشاله » ميلمه«ما يې وغوښتل چې 

  :تورن وويل .چې سر يې  ټپ لريومی کتل چې ھلته په تذکره کې يو ځوان پيلوټ پروت دی . شوی دی

ً ھغه ته ووايه چې بی وسلې دښمن مونږ دښمن نه شميرو ورته ووايه چې نوی المان کې  زړورتيا ته . ـ پيغلې، لطفا

  ...درناوی لري، ورته ته ووايه چې غواړم ورسره شراب وڅښم

جار او سپکاوی و چې کم پاتې و په ژړا په کتنه کې داسې کرکه، انز. کله چې ما دا خبرې ژباړلی، پيلوټ ما ته وکتلې

  .شم

  :پيلوټ ځواب ورکړ

  .ـ ورته وژباړه چې زه به ھيڅ څه ونه وايم او له ھغه سره به شراب ھم و نه څښم

  .بيا يې مخ ديوال ته واړو

باالخره تورن دستور . خو پيلوټ ھمغسې مخ ديوال ته پروت او غلې و. ما ھم وژباړلی. تورن زياتې خبرې وکړی

  .کړ چې پيلوټ بوځئور

داسې می فکر کاوه چې پيلوټ . ھغه شپه سره له دې چې د ستومانتيا احساس مې کاوه خو ومې نشو کړای چې بيده شم

په موټر کې . تورن، سھار راپسې تورن راغی. داسې ښکاريده چې د ھغه کلک او انګازين غږ اورم. ما ته ګوري

  :راته وويل

موږ ته معلومه شوی چې . ه ھره بيه چې کيږی بايد پوه شوو چې روسان څه کويـ موږ ته  دستور راکړ شوی چې پ

آغلي پيغلې ته بايد . موږ يې بايد مجبور کړو چې خبرې وکړي. دا پيلوټ د نوي الوتکې په اړه په ځينو شيانو پوھيږي

، خو خبرې ته ھر څه چې دې زړه کيږي ورته ووايئ. زندان ته د ھغه خوا ته الړه شئ او ورسره خبرې وکړئ

  .راوباسئ چې روسان د څه لپاره چمتوالی نيسي؛ که په دې کار کې بريالی شوی، مډال تر السه کوی

ً ګټوری وی. ما له دې دستور څخه سرغړاوی نشو کوالی کوالی می شول چې . له پيلوټ سره دوکسيزه خبرې حتما

و خو پوھيږی چې دې روسي پيلوټ زما په اړه څه تاس. خو راته سخته وه چې خوا ته يې الړه شم. ھغه دمخه پوه کړم

  !ډول فکر کاوه

په . سترګې يې زيږې ښکاره کيدې. پيلوټ له پرون څخه خوار شوی و. خو ځان مې تللو ته اړ کړ. راته سخته وه

  .کرکه او سپکاوي راته وکتلی

  :د دې لپاره چې خبرې پيل کړم، و مې ويل

  ـ  څنګه ياست؟ ډاکټر يې درته راوست؟

  :يلوټ راته وويلپ

  .ـ په خپله يې ونشو کړای ما خبرو ته اړ باسي، خپله سپۍ يې راليږلی ده

  .زه سره شوم

فکر کوئ چې له المانيانو سره ځئ او زموږ ! ـ د څه لپاره سره کيږی، ستا غوندې کسان مجبوره نه دي چې سره شي

  .وپه برلين کې به دې پيدا کړ! له منګولو تښتئ؟ موږ به دې خوښ شوو
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ځان مې ورته په غيږه کې ورواچاوه او په بنده بنده ژبه مې ورته . ومی نشو کړای ځان ونيسم. په خندا يې پيل کړی

  :وويل

ھغوې ډاريږي، په وحشتناکه ډول . ـ ھغوې په څه نه پوھيږي، غواړي د نوی ډول الوتکو په اړه له تا خبرې واخلي

  .ډاريږي، څه ورته ونه وايې، ھيڅ څه

  :بيا ما ته په موسکا شو او په چيغو يې پيل وکړ. ته په حيرانتيا غوږ وپيلوټ را

  !ـ ووځه، پلورل شوې سپۍ، زه تا ته ھيڅ څه ھم نه وايم

  :اوږدې چيغې يې ووھلی او بيا يې په آرامه وپوښتل

  ـ ته د شوروي اطالعاتي ماموره يې؟

  !ـ ھو

  ـ  ما وژني؟

  .ـ ھو، که څه ونه وايی

  .خواشينی يم کاش ژوندی پاتې شوی وی. لنډ دیـ بيا نو زما ژوند 

  ـ غواړی خپل ھيواد ته کوم پيغام وليږي؟

ً ... ستا سترګې بيخي. ـ زه نور په تا اعتماد لرم ھم ستا لپاره، ھم زما . ھمداسې ښه ده. نه، پريږده، څه نه وايم. تقريبا

  ....د تل لپاره خدای په امان. لپاره

څه يو ستر . کم پاتې و چې وژاړم. ې شروع کړی، چې المانيان څه ته متوجې نشيھغه بيا په اوچت غږ سپکې سپور

  !په رښتيا چې يو ستر انسان و! انسان و

  .په ژړا شوم. تورن په منډو کې ګرځيده. منډو ته مې منډه کړه... ھيڅ مرسته مې ھم ورسره نشو کوالی

  :تورن په ويرې او تښتيدلي رنګ راته وويل

  .چې نور مو په کار رانشي، وژنو يې.  دنده بوخته يېـ مه ژاړه،  ته په

  .په ياد مې نه دي چې څنګه له زندان څخه راووتم

  .د ډير وخت لپاره غلې وه. انجلۍ غلې شوه

خو زړه مې غواړي چې ټوله دنيا ورباندې پوه شي چې د شوروی خلکو له .  ـ ډيره ستونزمنه ده چې تعريف يې کړم

په زندان . آخر، ھيڅوک، له ما پرته د دې پيلوټ د ژوند له وروستيو ګړيو خبر نلري.  کاوهالمانيانو سره څنګه چلند

بيا مې ال وحشتناکه موضوع مخې ته . کې د وروستيو خبرو وروسته، ګواکی چې ټوله ورځ په خړه کې په الره تللم

نه وم خو دا په آزمايښتونو کې تر ټولو زه تازه کاره . تاسو شايد زموږ د کارونو په ھکله په ځينو شيانو پوه شئ. لرله

  .ستونزمن آزمايښت و

تصميم يې ونيو چې په خپله له . ھغه د فاشيستانو اتل او د ګورينګ محبوب و. د ھوايي ځواکونو يو جنرال راغی

س يې پيلوټ ته ورغی او ال. په خپله زندان ته راغی. جنرال ښايسته و او دنګه ونه يې لرله. پيلوټ څخه پلټنې وکړي

  .پيلوټ ورته شا راواړوله او ځواب يې ورنکړ. وراوږد کړ

ته نه پوھيږئ چې د سرتيرۍ شرافت څه ته . د دوو جګړو قھرمان يم. زه جنرال يم! ـ دا چلند دې ښه نه دی ځوانه

  ...وايي

  .دا جمله مې وژباړله

  :پيلوټ په کرکه وويل

  .ـ ته څنګه کوالی شئ له شرافت وغږيږئ
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  :جنرال ځواب ورنکړ او بيا يې پوښتنه وکړه. دا مې وژباړل

ـ ولې دومره سرتمبه يې؟ زموږ له ډاکټرانو راضي نه يې؟ را ته ووايه، دستور ورکوم ھر څه ته چې اړتيا لرئ تا ته 

  .اتل ، اتل دی ان که دښمن وي.يې برابر کړي

  :پيلوټ په ستومانۍ ځواب ورکړ

  ـ ورنه تپوس وکړه چې له ما څه غواړي؟

ً ډير درد يې درلود. ټپي وپيلوټ  د الماني جنرال . خو نه يې غوښتل چې دې موضوع ته د دښمنانو پام شي. حتما

  .حوصله نوره ختميده

ـ ورته ووايه، چې بايد انتخاب وکړي؛ يا د نويو الوتکو په اړه اطالعات راکړي او ډاډه دې وي چې روسان به ھيڅکله 

تر پای پورې به په آرامۍ او ھوساينې ژوند وکړي، يا دا چې بايد د دې موضوع څرک ھم ونه لګوي او د جګړې 

  .ووژل شي

  .پيلوټ په خندا شو. د جنرال خبرې مې وژباړلی

  :جنرال ادامه ورکړه او پيلوټ ته يې وويل

ـ د يو سرتيري په شان راته ووايه چې روسان د شاتګ په وخت کې ولې خپل کورونه سيزي؟ ھغوې مري خو ولې 

  .قشې نه ښکاره کوي، ان کله چې دښمنان يې ھم بريالي کيږيخپلې پټې ن

  :پيلوټ ځواب ورکړ

  .ـ ولې؟ د دې لپاره چې موږ د شوروی خلک يو

ما ليدل !  پوھيږئ. زه يې تر څنګه ودريدلی وم. د ھمدې سره فاشيستان ورباندې راتوي شول او ډير سخت يې ووھو

ډير مې غوښتل چې . ا ښه انسان چې ما تر اوسه ليدلی و؛ وھوچې څنګه دې ځناورانو دا ټپي خو شريف انسان، د

خو په دې پوھيدم چې دا کار ! زه له مرګ نه ډاريدم، نه ډاريدم. غوښتل مې چې ورسره مړه شم. ورسره مرسته وکړم

که ځان مې ښکاره کړی وی زموږ ځواکونه نه . د ولس لپاره الزم دی، حق می نه درلوده چې ځان ښکاره کړم

ځان .  ھماغه ورځ وه چې د يوه واقعي اتلې يوازينې عمل می تر سره کړ. ل چې فاشيستان څه ډول نقشې لريپوھيد

ناپيژانده پيلوټ په . ھغوې پيلوټ زما د سترګو په وړاندې وواژه. مې ورته په غيږه کې وانچو، چيغې مې ونه وھلی

خو ما خپل ځان ښکاره نکړ . له وينو ډک شوي وود کوټې ور او ديوالونه . ميړانې، زړورتيا او په غرور ووژل شو

زه ان نه پوھيدم چې د پيلوټ نوم . ونيو» خارکف«او خپل کار ته مې تر ھغې ادامه ورکړه چې زموږ ځواکونو بيرته 

  !خو ھغه ھيڅکله ھيرولی نشم، ھغه به تل زما مخې  ته وي؛ پايند، زړوور او پرتمين. څه دی، او اوس ھم نه پوھيږم

  .خپله څيره په السونو پټه کړه او په ژړا شوهانجلۍ 

  :تپوس مې ترې وکړ

  ـ اوس څه خيال لرئ چې څه وکړی؟

  .څيره يې سخته او ھوډمنه ښکاريده. سر يې راپورته کړ

  .ال جګړه پای ته نه ده رسيدلی. بيا ورځم. ـ يو څو ورځې دمه کوم

  ـ ھلته؟ له دومره سختۍ وروسته؟

  .زه به د ھغه دا خبره ھيڅکله ھيره نکړم» .موږ د شوروي خلک يو«:يل چېـ ھو،  په ھغه ورځ پيلوټ و

 

 

 


