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 فرھاد وياړ: ژباړه
 ٢٠١٣ جنوری ٠۶

  د پارتيزانانو ملګرتيا
  

 اسير والديمير ګودف د شوروي سرتيری په جګړه کې ټپی او. دا پيښه د سترې ھيوادنۍ جګړې پر مھال رامنځته شوه

. فاشيستانو اسيران په بيړې کې سپاره کړل او ھغوې يې ناروی ته ويوړل. ھغه يوه موده په آلمان کې زنداني و. شو

فاشيستانو ھمدا چې اسيران يې پنډغالي ته بوتلل، ورته يې دستور ورکړ چې د زندان په انګړ کې . ھلته ھم يو زندان و

له منډې څه شيبه وروسته زيات زندانيان پر . باً ھيڅ څه خوړلي نه ووڅو ورځې کيدې چې اسيرانو تقري. منډې ووھي

کومو اسيرانو چې وکړای شول يو کيلومتر منډه . څوک چې به پر ځمکه وليدو په مردکي به ويشتل کيدو. ځمکه وليدل

  .ګوُدف ھم د ھغوې په منځ کې و. ووھي، ژوندي پاتې شول

  :ګودف شپې غزيدلې و او فکر يې کاوه

  !د ژوندي پاتې شوو، ژوندي پاتې شوو او غچ واخلوـ باي

ھرځل . اسيرانو ښايي ھلته واټ جوړ کړی وی. فاشيستانو ھره ورځ اسيران اړ ايستل چې د غره څوکي ته پورته شي

  .چې به اسيران له کلي تيريدل، د سيمې خلکو به کوښښ کاوه چې ھغوې ته په پټه ډوډۍ ورکړي

يوه ورځ يو کارګر ګودف ته په پټه . ډيرې يې کمونيستان ول. وړولو لپاره کار کاوهنارويجي ګارګرانو ھم د واټ ج

  :اره ورکړه او وې ويل

کوښښ وکړه چې د اورګاړي د ډبۍ ديوال اره کړی،   .دا اره ده. ـ فاشيستان سبا تاسو په اورګاړي کې بل ځای ته بيايي

  .انان له دې خبر دي او تا پسې به ځنګل ته راشيپارتيز. د ډبې په منځ کې سوری جوړ کړی او ځنګل ته وتښتې

ګودف محرمانه خپلو دوستانو ته وويل چې غواړي وتښتي او . فاشيستانو، غرمې اسيران په اورګاړي کې سپاره کړل

  .له نورو اسيرانو سره مرسته وکړي

کله چې .وری وکړشپې، ګودف د ډبې په ديوال کې س. پريکړه وشوه چې څلور نور جنګيالي له ھغه سره وتښتي

څو شيبې . اورګاړی د غرنې الرې ورو ورو تيريده، ګودف او څلورو نورو ملګرو يې له ډبی نه بھر ودانګلی

  .وروسته ھغوې ټول په ځنګل کې ول

. پارتيزانانو باالخره ھغوې پيدا کړل. پوره شپږ ورځې په ځنګله کې پټ ول او نارويجي پارتيزانان ورپسې ګرځيدل

.  روسان له يوبل سره اوږه په اوږه په يوې پارتيزاني ډله کې د المانيانو په وړاندې په جګړه بوخت شولنارويجيان او

  :راوغوښت او دستور يې ورکړ» ګودف«يوه ورځ د پارتيزانانو د ډلې قوماندان، 
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ګودف او . يږيھغه په روسۍ ژبه پوھ. بايد دا کار وکړی» برسن«ته او . ـ تاسو بايد د تيلو زيرمې له منځه ويسئ

د تيلو زيرمې چې بايد ويجاړه شوی وی، په ھمدې کلي کې . باالخره کلي ته نژدې شول. برسن له غرنۍ الرې الړل

  .ھغوې په ځنګل کې کلي ته نژدې پټ شول.وی

ګودف په پټه زيرمې ته نژدې شو او . ګودف د شپې لخوا د ځمکې د اکتشاف لپاره الړ او برسن په ځنګله کې پاتې شو

د تيلو پوځي . د زيرمې د احاطې د دروازې تر څنګ يوازې يو ساتونکی ودريدلی و. په څارنې يې بوخت شو

د ګودف پام شو چې ساتونکی . و او بيرته يې تړوساتونکي ور خالص. ټانکرونه شيبه په شيبه زيرمې ته رانژدې کيدلې

  .د موټرونو سندونه نه ګوري

له . ھغوې د بريد نقشه جوړه کړه. ګودف د خپل ملګري خوا ته راستون شو او څه چې يې ليدلي وو ھغه ته يې وويل

  په کې دې وروسته ګودف او برسن واټ ته نژدې پټ شول، ھغوې داسې ګاړي ته په انتظار کې ول چې يوازې

باالخره داسې ګاړی راورسيد او لکه چې  د دوې له څنګه تيريده، برسن دننه ګاړي ته ورودانګلی او په . ډريور وي

کله چې . بيا دواړه پارتيزانان په ګاړي کې کښينستل او د زيرمې لورې ته روان شول. يوې ضربې يې چلونکی وواژه

ګودف او برسن له ګاړی . و ګاړی د زيرمې احاطې ته وننوتزيرمې ته روسيدل، ساتونکي دروازه خالصه کړه ا

د تيلو زيرمه ويجاړه شوی وه، . د غټې چاودنې غږ پورته شو. راکښته شول و د تيلو زيرمو ته يې څو نارنجکه واچول

  .پارتيزانان بيرته ګاړي کې کښينستل او د ستيندو الره يې ونيوله

فاشيستانو په ډزو . ې شا ته را روان دی او فاشيستان په کې ناست ديشيبه وروسته، ګودف يو ګاړی وليد چې د ھغو

  :ګودف، برسن ته وويل.د ھغوې ګاړی د پارتيزانانو له ګاړي ګړندی و. پيل کړی

  :برسن ځواب ورکړ. فاشيستان موږ ته رانژدې کيږي! ـ ګړندئ شه

  !ـ موږ نشو کوالی له دې تيز حرکت وکړو

. شيبه وروسته فاشيستان بيخې ھغوې ته نژدې شول.  شو، خو ال يې ګاړی چلووبرسن ټپي. فاشيستانو ډزې کولی

  :ګودف وړانديز وکړ

  .ـ بايد ګاړی خوشی کړو او ځنګل ته منډې کړو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :برسن وويل

  .زه ھمداسې ګاړی چلوم. ته يوازې الړ شه. ـ زه منډه وھلی نشم، ټپی شوی يم

  :ګودف فکر وکړ

  » بايد خپل ھم جنګيال وژغورم؟څه بايد وکړم؟ څنګه«ـ 
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  :او ناڅاپه يې ښه فکر وکړ، برسن ته يې وويل

  .ـ ھر کله چې د چاودنې غږ دې واوريد، ګاړی ودروه

ګودف له ګاړي څخه ودانګلی، د يوې غټې ډبرې شاته چې د واټ تر څنګ پراته وه، پټ شو او فاشيستانو ته منتظر 

د . رانژدې شو، ګودف د ھغې لورې ته درې نارنجکه ګوځار کړلکله چې د فاشيستانو ګاړی بيخي . پاتې شو

  .فاشيستانو ګاړی نابود شو

ګاړي . ګودف ګاړي ته منډه کړه او د برسن تر څنګ کښيناست. برسن چې د چاودنې غږ واوريد ګاړی يې ودرو

 څو متره تللي نه و چې ال. حرکت وکړ، دوه کيلومتره وروسته يې ګاړی ودرو او دوو جنګياليو د غرونو الره ونيوله

له دوو ورځو وروسته، ھغوې د . ګودف په شا کړ او خپله الره يې ونيوله. ھغه نور نشو تللی. برسن پر ځمکه وليد

  .خپلې ډلې سره يوځای شول

ګودف خپل .جګړه پای ته ورسيده. نارويجيانو او روسانو د جګړې تر پاې پورې له يو بل سره اوږه په اوږه جنګيدل

  .پارتيزانان ھغه ته د ھرکلي  ويلو لپاره بندر ته راغلل. ته راستون شوھيواد 

  .ھغوې يو بل ته اکثراً د ملګرتيا او له مينې ډک ليکونه ليږل. خو نارويجيانو ګودف ھير نکړ. کلونه تير شول

 

 


