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 مکړ ړېـبشپ خبرې ګیالني اسحاق پیر د غواړم
 
  
 غوړولي  وزرونه  خپل  لمر  وو،  څاښت  تنکی  ... وو  کړي  تاوده  هډوکي  ډاګونو  رنګینو  د  کرغې  د  وړانګو  تنکېېو  لمر  د

 شوه  خوره ترها   کې  ورېیو  په  کې  توخ   دغه  په  چې  څرېدل،  کې  لمنو  په  غونډېیو  د  کرغې  د  وري  تنکي  مېږو  د  وو...
  ، لشو پورته سروته بامونو د ښځې او نر سرواخسته... په کرغه ټوله غږونو هارنډونو د او غوراهار موټرو د او

 ؟ده ولېدلې ټکه څه بیا  چې کتل، وېرې ـ وېرې په ېې ته وبل ي او ووتل را کورونو خپلو له زاړه او واړه
 اولمنې ...دغونډېیوسرونه شول خواره ته دواړوغاړو دډنډ اودکرغې شول موټرونوراښکته  له وال وسله پسې یودبل
 نازولی کوم نا  کړه،چې راغبرګه بیا  به اوچا  دي عملیات وېل به چا  غوږشول، غوږپه خلک کړې...دسیمې الندې
 له اونئ تېره هغه  دېږي،چې مویا  شول؟...نه  راښکته ترې اوخادستان دخادموټران ټول ګورۍ،چې ،نه  دی مېلمه

  کړه...  بنده کال  ېې سیمه اوټوله راغلل خادستان وواوهمدغسې کارراغلی یوسترسال دګورباچوف نه اتحاد شوروي
 ...لالړ اوبیا  چکروواهه زړه ډاډه په کې مېلمنوکرغه شوروي

 دېنه له مېلمه نازولي وو...هودغه راغلی پاکستانه له ووراغلی،بلکې نه اتحاده شوروي له مېلمه نازولی داواردغه
 ېې وواوبیا  لیدلي کې اوفرانسه دوبۍ،سویس،ایتالیا  په چارواکوسره لوړپوړوخادستي له ډاکترنجیبد څووارې دمخه

 نازولۍ هودغه  وو؟ څوک میلمه دغه چې راغی...پوهېږۍ ته  بل کا  نیغه په  اونیغ واخست  ورته ټکت طرفه دوه
 ...وو ګیالني پیرسېداسحاق اوسترمېلمه

  لیکه   په  ته  مخابرې  ډاډېې  دامنیت  سېمې  اودټولې  کړه  بنده  کال  خادستانوکرغه  الزیات  تېرنه  له  بیا   یوځل  وخت،چې  هغه 
 بیا  یوځل ووچې نږدې ته تندي لمرداسمان وو،چې مهال داسې ورکړ...نودا ته دخادمشروزیریعقوبي

  هم  ددرنووسلوګاډو کې څنګ په وسلې داواردسپکې چې داځکه ولړزوله کرغه ټوله ودرب دموټرواوازونواودرب
 ...يزوروروښې خپل اوهم کړي خوشحاله مېلمه هم وې،چې کړې غبرګې ورسره یکېل خپلې
 در اوکیڼې ښې دموټرله ککرې غبرګې دوه کړې بېرته دروازې ګاردانوورته باډي موټر،چې توردېپلومات یوه بیاله

 دکرغې هوو...دواړ ګیالني سترمجاهدپیرسېداسحاق یې اوبل یعقوبي سترجنرال یویې شوې،چې بهر را نه وازې
 شروع  اوډزوډوزیې  راوړل  ورته  ټوپک  دویشتلوځانګړي  دنښې  یې  اوبېا   ودرېدل  څېرمه  ته  ماڼئ  دکرغې  پلوته  دډنډښي

 ...ړک
  کرغه   په  شاوخواکې  په  بجې  دیوې  وواوواېې  تکړه  نه  یعقوبي  له  ویشلوکې  نښه  په  دی  ده،چې  کیسه  دخولې  دسیداسحاق

 .وراغل ته مېلمستون سره یعقوبي روزی دامنیت پال میلمه خپل له وواوبیا  تم کې
 : يغوځو داسې کیسه خپله اغاصیب

 ،ویروونکي کیدل ښارتوغول په دکابل چې توغندي وم،خوکوم وې،ډېرخوشحاله کې کابل په مې چې شپې کومې
 . مو کې امن په توګه بشپړه په زه چې ددې  وو...سره اوبوګنوونکې

 ناری سبا  لماسره خېره له به :سبا  ووېل،اغاصیب کرښه په تلېفون راته اله نوډاکترنجیب راځم سبا  دې په چې کله
 له راغی اودی کیناستم کوچ په همالته کړ، ګوته  په را ځاې ورغلم...یوځانګړی وخت ټاکلي همغه په وکړې...سبا 

 اوس کړل،زه راته ؟ده ګناګاری ما ډاکترصیب وېل ومې ورته او کړې چاپي پښې زما  ېې اوبیا  کیناست ې الند کوچ
 ...دمری ستا  یم زی احمد نجیب یم نه ولسمشر

 ...ېو هم مرغئ دپئ خبره دچا  ،هغه  اوهرڅه خواړه،مشروب ډول وو،ډول کړی ترتیب یې مېز ډیرښه
 هغوسره  له  هم  ما   غږېده  ژبه  پارسي  په  سره  کورنئ  خپلې  ...له  دوم  یا   اولورګانې  میرمن  راوپېژندله  کورنئ  خپله  یی  بیا 
 ...لپښتونپوهېد په کړې،ځکه شروع خبرې پارسي په
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 څه ګان ووېل،موږبېچاره ورته دي؟نوما  دڅه کې بکس په صیب اغا  وېل وې شو،نوراته نږدې تلووخت درا چې کله
  ال  دسترګو خو ورکړه مې .کلي وګورم چې راکړۍ تاسوکلي یی کړل یو...نوراته ل کډوا کې وطن  پردي په لرو،
 . ېراکړ کلي یې اوبېا  کېښوده کې بکس په راته یې کڅوړه ډکه یوه چې لید څاره،ومې مې ندې

 رالنډولې الرې اودمنزل پرانستل وزرونه الوتکې ...بیاچې وختم ته الوتکې چې اوکله واخست را ترې مې رخصت
 مې  کړپاکټ  راخالص  بکس  مې  بیړه  ډېره  ایښي؟په  پکې  څه  ډاکترنجیب  وګورم  کړ،چې  راخالص  بکس  خپل  نوزرمې

 ...وو شوي رانغاړل پکې دډالروسلګونی ټول ترګوتوکړ،چې مې بنډل یوغوښن لیدل مې پرانست،چې
 ...هکورب وواوهم کورمېلمه ددې هم دی کوله ته کورنۍ بیانویوې دپېښورکبا  کیسه دا ده

 . هو دالینګار دلغمان بي موربي درلودې،خودده مېرمنې دوه نامتووو...پالریې شېراغا  پالرپه داغاصیب
 کې وخت دسلطنت هللا میرحبېبدا مشهوروواودی صیب نقیب په نومېده،چې سېدحسن نیکه ګیالني دسېداسحاق

 ووژل کې ګوش کله په امیردلغمان چې ...کله ورکړه ځمکه رودکې سره په ورته اوامیر راغی ته افغانستان
 ته خان اویوشمېرنوروامېرنصرهللا حضرت دچارباغ چا،میرمعصوم پورپا  داسالم جان شو،نوسېدحسن،میرصاحب

 اونوروپه  المشایخ،دتګاومالحمیدهللا  شمس  چې  څرنګه  لکه ،  سرکړه  په  پګړۍ  ېې چا  دپا   ورته  صیب  وکړاونقیب  بیعت
 ودرنودوستان سرکړ.مننه په تاج دسلطتنت ته خان هللا ن اما  کې کابل
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