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 په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
 )پرتلنه(

 پنځه لسمه برخه

 
 

 افغانستان:

 :لیونۍ تېښتې عوامل ولسمشر غني ټینګ دریځ ماتېدل او د

مه( د بلخ والیت د ۱۴لکه وړاندې چې یادونه وشوه، ښکاري چې د ولسمشر په ټینګ دریځ کې تېره شپه )د اګست 
امله بدلون راغلی وي او بل عامل یې د دفاع وزیر بسم هللا خان، طالبانو ته له ورایه تسلیمدل، پنجشېر ته د سقوط له 

لومړي مرستیال امرهللا صالح په پټه تلل چې نوموړی له آره د ولسمشر غني په څېر یا له هغه زیات د طالبانو پر 
 وړاندې والړ ؤ او نه پخوال کیدونکي دریځ باندې والړ ؤ.

دفاع وزیر جنرال بسم هللا خان، په نه لیدو له ورایه طالبانو ته تسلیم شوی او مورال یې له السه ورکړی ؤ، هغه مهال 
چې نوموړی جنرال د کابل باالحصار ته له ولسمشر غني سره د روان حالت په هکله د یو ویډیویي پیغام د ثبتولو په 

د طالبانو پر وړاندې د مقاومت خبرې کولي ولسمشر ته یې حصار کې د دولت پر مهال په باالرباني د موخه تللی ؤ، 
ښار له الرې کابل   دانیاو طالبان ونه توانېدل چې د م جګړېدلی دیپر وړاندې  طالبانو دیو کال ویل چې له دغه ځایه 

 کار تکرار شي.م امتحان دی چې عین ېدا دو[  ]ښاغلی وحید عمر چې له دوی سره مل ؤ هغه ته وایي:ته راننوځي. 
وروستي ساعتونه؛  ۷۲د جمهوریت  )وحید عمر:« دا وارې سخته ده.»]دفاع وزیر[ په نهیلۍ ګوري او ورو وایي:

 ، لیکنه(ارګ کې د درییو وروستیو ورځو پېښو روایت

دفاع د ...  ځانګړی امنیتي ناسته داېرېږي...  مه د جمعې ورځې په دوه نیمو بجو،۱۳وړاندې له دې د د اګست په 
ګوري. هڅه  ورته باورۍ وزیر خفه دی، د مقاومت خبره لږه کوي. امرهللا صالح چې غږېږي، د دفاع وزیر په بې

دي، له خلکو سره یې بد چلند نه دی کړی. د بسم هللا شوي کوي دا ووایي چې طالبان په کومو ځایونو کې چې واکمن 
وري نه دی. امرهللا صالح د بسم هللا خان دا خبرې د طالبان خان له خبرو داسې ښکاري چې نور د مقاومت په نتیجې با

سپین ښودل بولي او وایي په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې چې کوم مغلوب ذهنیت رامنځته شوی، دا د ماتې المل 
 ږي.کېږي. د امرهللا صالح او بسم هللا خان ترمنځ څو جملې تبادله کېږي. ولسمشر مداخله کوي او د ناستې فضا سړې

 )هماغه سرچینه(
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ښایي ولسمشر او نور چارواکي د جنرال بسم هللا خان د جګړې نه کولو په نیت او ټیټ مورال پوهیدلي وي چې له امله 
یې جنرال سمیع سادات چې هغه هم د هلمند له سقوط وروسته کابل ته راتښتیدلی ؤ، د کابل د امنیتي ځواکونو عمومي 

 قوماندان وټاکل شو.

ماڼۍ لومړی مرستیال امرهللا صالح بېګا شپه یا د یکشنبې په سهار وختي پرته له دې چې ولسمشر غني ته  د ولسمشرۍ
خبر ورکړي؛ کابل پرېښی پنجشېر ته تللی دی. د ولسمشر غني دویم مرستیال استاد دانش ارګ ته تللی دی چې د کابل 

 )هماغه مرجع(ته پرواز وکړي... هوایي ډګر ته په چورلکه کې والړ شي او له هغه ځایه استانبول 

صبح ورځپاڼې د امتیاز خاوند ۸د ښاغلي وحید عمر په څېر، د ولسمشر غني یو بل همکار او د تېښتې ملګری چې د 
د اشرف غني د تېښتې تازه او ښاغلي سنجر سهېل، د راوي په غوښتنه هویت نه څرګندوي په یوه ځانګړي لیکنه:)

په همدې »( کې لیکي:ت ساعتونو کې پر اشرف غني او ملګرو یې څه تېر شولناویل شوې خبرې؛ په هغو څلویښ
وخت کې خبر راورسېد چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرهللا صالح دوه ورځې مخکې پنجشیر ته تللی او تراوسه 

 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح: د تلي ۸)« بېرته نه دی راغلی.

مه ۲۴د ولسمشر غني د ټینګ دریځ د ماتیدلو بل عامل پاکستان ته د افغان سیاسي مشرانو تېښته وه چې د زمري په 
مه( نېټه د شمالي ټلوالې او ځیني نور د امریکایانو مزدوران او خواخوږي پاکستان ته په تښتیدو وو، په ۱۵)اګست 

صالح الدین رباني، یونس قانوني، احمد ضیا مسعود، دغه تښتیدلیو کې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، 
احمد ولي مسعود، لطیف پدرام، کریم خلیلي، محمد محقق او خالد نور شامل وو، د دغو کسانو په هکله ویل کیدل چې 
د پاکستان حکومت له خوا غوښتل شوي دي خو موږ ګمان نه کوو چې دوی به د پاکستان په غوښتنه، په داسې حساس 

په دغو اتو ي حالت کې غوښتل شوي وي، دا داسې حالت دی چې د دوی په څېر کسان له هېواده په تېښته دي، او بېړن
تنو کې یو پښتون هم نشته، دوی په داسې بېړنیو حاالتو کې تل له پردیو یرغلګرو سره د افغانستان په نیولو کې مرسته 

وویني او پاکستان چې تر پرونه پورې یې خپل د سر  کړي ده، اوس مهال په وېره کې دي چې د خپلو اعمال سزا به
 دښمن ګاڼه، پنا وروړي.

ښاغلی عمر وړاندې د دوی له تګ لیکي چې د اګست په 
مه ]نېټه د غونډې په پای کې[ یونس قانوني ولسمشر ۱۴

ته وایي چې د مقاومت یو شمېر سیاسي مشران اسالم 
الړ آباد ته بلل شوي دي، ټاکل شوي ده چې سبا هلته و

کېږي  غوسهپه شو، له ولسمشر اجازه غواړي، ولسمشر 
او وایي چې دا وخت پاکستان ته د تللو نه دی. په دې 
وخت کې پاکستان ته د سیاسي مشرانو تګ به ښه پیغام 

 .ونه لري، قانوني هېڅ نه وایي

 د افغان خایینانو په منځ کې( ربهرنیو چارو وزی)د پاکستان د   

باید له واکه لیرې شي، د ډاکتر غني چې  غونډه کې د سیاسي مشرانو موخه دا ده[په ] ماسپښین دمه ۱۴د اګست په 
ه د خپلو بهرنیو چارو وزیر په شمول، هېچا ته د منلو نه دی. په دولت کې دننه او بهر سیاسیونو محاسب هغه د کار دوام

  چې دا ده

مشارکتي حکومت به جوړ کړي. طالبانو  او دوی سره جوړجاړی وکړيلبان به له ووځي، طا که ډاکتر غني له صحنې
وروستي  ۷۲د جمهوریت  )وحید عمر: په دې اړه مخکې له مخکې سیاسي مشرانو ته ځیني پیغامونه ورکړي وو.

  ...(ساعتونه

پورته او نور عوامل د ولسمشر غني د ټینګ دریځ د بدلون سبب شول چې د پروني جګړه ییز پیغام چې په باالحصار 
 د خپل عمر وحید ښاغلییو بل د معقولې سیاسي حل الرې پیغام خپور شو. په تړاؤ یې  کې ثبت شوی ؤ، پر ځای یې

له همکارانو سره ګلخانې ماڼۍ ته ځم چې د :»بجې نیمې لس سهار د مه۱۴ اګست د لیکي: داسې حال لیدلی سترګو
ولسمشر نوی پیغام ثبت کړو. له ملي راډیو ټلویزیون او د ارګ له ټولنیزو پاڼو اعالن کوو چې ولسمشر افغان ولس ته 
 مهم پیغام لري، خو اصالً د ویلو لپاره مهم څه نه لري. پیغام خنثی او بې محتوا دی، راښکون په کې نشته، په رسنیو

، خو د نشر اجازه مو یې ؤ، هغه ښه ؤکې پوښښ نه پیدا کوي. پرون چې په باالحصار کې کوم پیغام ثبت شوی 
، په ننني پیغام کې د مقاومت خبره نشته، په ننني پیغام کې د ؤد پرون پیغام د مقاومت او درېدو پیغام  ترالسه نه کړه.

)معقولې سیاسي  د)معقولې سیاسي حل الرې( خبره شوې ده. پرون شپه څه وشول او ولې )د مقاومت او درېدو پیغام( 
  ...«حل الرې په موندلو( بدل شو؟
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رزي او نورو سیاسي مشرانو له ولسمشر ماسپښین دوه نیمې بجې پخواني ولسمشر حامد ک»ښاغلی عمر وړاندې وایي:
غني څخه د واک د لېږدولو غوښتنه وکړه او ولسمشر غني د واک پرېښودلو ته غاړه کېښوده ویې ویل چې یو 
باصالحیته پالوی دې وټاکل شي چې سبا ورځ قطر ته والړ شي او له طالبانو سره نهایي پرېکړه وکړي، ]ولسمشر[ دا 

 « بې له خدای په امانۍ له ناستې ووت. خبره وکړه او په بېړې سره

 مه د لویې تېښتې ورځ۱۵مه، د اګست ۲۴د زمري 

 :د ولسمشر غني د لیونۍ تېښتې عوامل

داسې ښکاري چې کله د ولسمشر غني ټینګ مورال د بېالبېلو الملونو له کبله ټیټ شو او د واک تر سپارلو پورې 
ور خطرونه هم رامنځ ته شول چې له امله یې ولسمشر یوې نا حاضر شو نو د دا ډول ټیټ مورال پر وړاندې ال ن

ښار خط هم مات شوی او طالبان تر کمپنۍ را مخکې   د مېدان شپه مه۱۵ په اګست د سنجول شوي تېښتې ته اړ کړ،
شوي دي. څوک پیغام کوي چې په دهبوري کې یې د کور په مخ کې د طالبانو موټر تېر شو. بل پیغام کوي چې 

زان قیمت ته دننه شوي دي. بل پیغام کوي چې پغمان سقوط وکړ، بل وایي جمهور رئیس، ډاکتر محب او طالبان ار
وروستي  ۷۲د جمهوریت  )وحید عمر: .ډاکتر فضلي تښتېدلي دي، ټوله شپه همدا ډول پیغامونه تبادله کېږي

 (...ساعتونه

په نهه »رښتني مالومات ورکوي هغه وایي:د نورو چارواکو تر څنګ ښاغلی وحید عمر ولسمشر ته وېروونکي خو 
نیمو بجو زموږ ناسته پیلېږي، ولسمشر آرام دی، له ما غواړي چې د وضعیت په اړه ورته ووایم، زه ورته وایم چې: 
په کابل کې عجیبه وېره ده، ښایي لږ خلک تېره شپه ویده شوي وي، آوازه ده چې کابل سقوط کوي. نن واټونه تش 

، حکومتي کارکوونکي دفترونو ته لږ راغلي، آن د حکومت وزیران او مرستیاالن نه پوهېږي دي، حکومت فلج دی
چې څه روان دي او څه کېږي، زه پوهېږم چې دا خبرونه نوي نه دي، په ناسته کې ټول پر وضعیت پوهېږي؛ یوازې 

 )هماغه منبع( «.د خپلې وظیفې په توګه درته دا خبرې کوم
د ډزو غږ اورېدل کېږي. په  ... بجې یوولس سهار د مه۱۵ اګست د عامل بل وېرې د ملګرو د هغه د او ولسمشر د

)هماغه . دې ته چمتو دي چې طالبان کابل ته را ننوتي دينه ارګ کې عجیبه انارشي خپرېږي، ذهنونه له مخکې 
 منبع(

پخلنځي ته  چېکله »بل د تېښې ملګری داسې وایي: په همدې ورځ په ارګ کې دننه د ګډوډۍ په هکله د ولسمشر یو
الړو ومو کتل، تیار شوي خواړه له السوهنې پرته پر منقلونو ایښي، خو د ارګ د پخلنځي کارکوونکو درک نه 

. په همدې وخت کې د ارګ شاوخوا د ډزو غږونه اورېدل کېدل او په دې سره وېره وښکارېده. هغوي هم تښتېدلي و
د .. .ویل، چې ډزې د خلکو د خورولو لپاره دي، چې له بانکونو د خپلو پیسو د ایستلو لپاره هلته تللي زیاته شوه. ځینو

وویرول او په همدې وخت کې جوپه یې د ارګ کارکوونکي . چې ارګ شاوخوا ډزې یوولس یا یوولس نیمې بجې وې
 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح: د تلې ۸) .جوپه له ارګ څخه ووتل
میدان د نړیوالو ځواکونو په کنټرول کې دی. د دفاع مه له غرمې وروسته: هوایي ۱۵اګست په په داسې حال کې چې د 

نوره له  هوزیر، د ملي امنیت رئیس او نورو حکومتي چارواکو هېڅ درک نشته، داسې ښکاري چې د دولت دستګا
دي، نور د دولت په نوم څه نه دي  ډاکتر غني ته د حکومت او اداري او امنیتي دستګاه په نوم څه پاتې .کاره لوېدلې ده

 ...(وروستي ساعتونه ۷۲د جمهوریت  )وحید عمر: پاتې، دولت رسماً پاشل شوی.
کابل هوایي ډګر ته د امریکایانو نوي سرتیري راغلي او د راتلو په حال کې دي، هوایي ډګر د دوی په الس کې ؤ، 

امریکایي ځواکونو ټول افغان ځواکونه »دنده درلودله وویل:زما )لیکوال( د تره زوی چې په هوایي ډګړ کې یې پوځي 
له هوایي ډګره وایستل په داسې حال کې چې لویه ګډوډي روانه وه، په هوایي ډګر کې هغه الوتکې چې د افغان په 

و هوایي ځواک پورې یې تړاؤ درلود، کابل هوایي ډګر پرېښود هوا ته والوتلې، امریکایي ځواکونه هېڅ ډول کورنۍ ا
 «بهرنیو الوتکو ته د ناستې او ښکته کیدو اجازه نه ورکوي.

د کابل هوایي ډګر او د افغانستان هوایي قلمرو د امریکایانو په واک کې ؤ، ښایي دا وجه وي چې ولسمشر غني او 
ي ورسره کسان کابل هوایي ډګر ته پرواز ونه شو کړای چې له کبله یې اړ شول په هغو چورلکو کې له هېواد ووځ

 چې په ارګ کې ناستې وې.
چورلکې، په معمولي توګه  ۍایم اوولس روس»په دې تړاؤ د ارګ یو چارواکی او د ولسمشر همرکابه داسې وایي:

ناست زه کوونکی او یو تخنیکر دی. په هغې چورلکې کې چې  لري چې یو پیلوټ، د پیلوټ مرسته]عمله[ درې خدمې 
خو هغه د الوتنې د ځای په هکله څه نه وایي. یواځې وایي، چې  ؟ه روان یویم، له تخنیکر څخه مې وپوښتل چې چېرت

ته له امریکایانو سره له همغږۍ پرته د الوتنې  ید افغانستان هوایي قلمرو د امریکایي ځواکونو په الس کې دی، هغو
چورلکې د تخنیکر  فرصت تراوسه نه دی برابر شوی او له همدې امله نه پوهېږي، موخه کوم ځای دی. دې مسالې د

ره کې یې په روښانه توګه ډار وینم. نوموړی زیاتوي، چې له امریکایي ځواکونو سره ېپر روحیې اغېزه کړې او په څ
له همغږۍ پرته چې د افغانستان هوایي قلمرو یې تر کنترول الندی دی، کوالی شي وژونکی وي. هغه وایي، حتي هغه 
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

هوایي قلمرو په وي، نه شي کوالی له هغو سره له همغږۍ پرته د افغانستان  الوتکه چې ولسمشر هم په هغې کې ناست
 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح: د تلې ۸) .«کې الوتنه وکړي

 له اماراتو عربي د چې وي سپارلي دنده ته محب حمدهللا سالکار امنیت ملي د غني ولسمشر چې ښکاري داسې
 ولسمشر بیا او کسانو نورو او میرمن ولسمشر د لومړۍ ېچ وکړي خبرې اړه په پنا سیاسي راتلونکي د سره چارواکو

وروسته چې رسنیو  بجې نهه سهار د مه۱۵ په اګست د»وایي: عمر وحید ښاغلی یې هکله په او ورکړي پنا ته غني
کې کوم عکس خپور شو، ښودل یې چې ولسمشر او د ملي امنیت سالکار په هغه سهار د متحده عربي اماراتو د 
استخباراتو له مرستیال سره د حرمسرای په انګړ کې لیدلي دي. دا لیدنه د ولسمشر په رسمي مهالوېش کې شامله نه 

نګوالي په اړه لومړی الس معلومات نه لرم. خو وروسته مې د هغې وه. په دې خاطر د دغې لیدنې د جزیاتو او څر
یات واورېدل، هغه معلومات دلته په دې خاطر نه لیکم چې د صحت او سموالي په اړه یې اوس هم تدقیق ئناستې جز

 « کوم.
ي هغه مالومات چې ښاغلي عمر نه دي تکمیل کړي، د ولسمشر غني بل چارواکی یې په دې ترتیب روښانه کو

 ]جوړ[ زه وروسته پوه شوم، چې ځینو لوړپوړو حکومتي چارواکو لکه حمدهللا محب څو ورځې وړاندې پالن»وایي:
، چې اشرف غني ته نږدې ځینې کسان متحده عربي اماراتو ته ولېږي. هغوي د همدې لپاره په متحده عربي ؤکړی 

. د دې ډلې غړي ووت ته یې د دې ډلې د سفر ویلي اماراتو کې د افغانستان له سفارت سره اړیکه نیولې وه او سفار
یو مرستیال یې او  ،چې په هغو کې د ولسمشر میرمن روال غني، د ملي امنیت شورا سالکار حمدهللا محب وتنه و ۱۳

. له بده مرغه سرچینې د لسو نورو کسانو د هویت په هکله اړین معلومات نه وځیني نور روال غني ته نږدې کسان و
کسانو ته د هغې  ۱۳دغو  .وخو ویل یې چې د دې ډلې پاتې غړي د روال غني نږدې کسان او دستیاران و درلودل،

 يد اماراتو هوایي الوتکه کې دیارلس څوکۍ ریزرف شو مه۲۴یانې د یکشنبې پر ورځ د زمري پر  ،ورځې الوتنې
ه ناسته وکړي او په هماغه ورځ څلور وې. د تېر په څېر تمه وه چې اماراتو الوتکه له غرمې وروسته یوه نیمه بج

که څه هم د اماراتو الوتکې د کابل پر لوري  ،بجې او شل دقیقې له خپلو مسافرینو سره له کابله دوبۍ ته الوتنه وکړي
ته شوې ګډوډۍ او پر دغه هوایي ډګر د زرګونو کسانو د هجوم له  الوتنه وکړه، خو په کابل هوایي ډګر کې د رامنځ

، ونه توانېده ناسته وکړي. د اماراتو الوتکه بیرته د دوبۍ لوري ته ځي او له همدې کبله ؤیې ګډوډ کړی  کبله چې نظم
په هغې ورځ هم څلور الوتکې د ارګ په انګړ کې والړې وې.  ،کسانو چې یادونه یې وشوه، وتل ناممکن شول ۱۳د 

رلس کسیزه ډله چې مخکې یادونه وشوه، کابل په همغې ورځ پوه شوم چې د دغو چورلکو له ډلې یوه به یې هغه دیا
]د ولسمشر غني د ورتګ  د دوبۍ پر لور الوتنه وکړي او دوه نورې چورلکې یهوایي ډګر ته ولېږدوي، تر څو هغو

د ولسمشر ساتونکي په ملي دفاع وزارت کې ځای پر ځای کړي او همدارنګه ټولې دغه  د امنیت ساتلو په موخه[
  .«لسمشر د دفاع وزارت ودانۍ ته بوځيچورلکې تیارې وې چې و

د ارګ شاوخوا د ډزو له اورېدو ساعتونه مخکې د ولسمشر ډېریو ساتونکو خپلې جامې بدلې کړې وې او یو شمېر یې 
مراتبو او   وه او هېڅ یوه د پوځي سلسله يد ولسمشر د ساتونکو قطعه په همغو شیبو کې ړنګه شوو ... له ارګه وتلي و

 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح:د تلې ۸). اطاعت نه کاوهاوامرو څخه 
ولسمشر غني وروسته له تښتې څخه په خپله یوه وینا کې چې له عربي متحده اماراتو خپره شوه، تاییدوي چې د ارګ 

سره له دې چې طالبانو کابل ته د »ساتندویه ځواکونه پاشل شوي وو او د دفاع ځواک یې نه درلود ښاغلی غني وایي:
نه کړي وه خو دوی د ارګ د دروازو په شاواخوا ځای پرځای شوي وو او زموږ امنیتي مسؤلینو د نه داخلیدو ژم

 «امنیت توان ]یې[ له السه ورکړی ؤ.
ډاکتر محب او خلیل حقاني په خپلو کې په ټیلیفون خبرې کوي. دغه  ،بجه نیمه یوه ماسپښین د مه۱۵ په اګست د

حقاني ته زنګ  ،دقیقې وروسته واقع کېږي. محب ۹۰ټیلیفوني خبرې پر هغه وضعیت مستقیم اغېز لرلی شي چې 
ته یات مې له هغه چا واورېدل چې هلئکه حقاني محب ته، نه پوهېږم؛ خو د دې ټیلیفوني خبرو لومړی الس جز ؤوهلی 
 ؤ. موجود

 خلیل چې ښکاري داسې لري، اغېز مخامخ حالت روان په اړیکې ټیلیفوني دغه چې لیکلي عمر ښاغلي چې څرنګه لکه
 د او برید د طالبانو والو وسله ډلې یوې د باندې ارګ په ته محب حمدهللا ښاغلي سالکار شورا امنیت ملي د حقاني

تصیمم این بود که »وایي: کوي یادونه هم یې ولسمشر خپله په چې وي ورکړی خبر وېرونکی وژلو د غني ولسمشر
 «سال قبل در افغاستان رخ داده بود تکرار شود. ۲۵آنچه کې 

که پاتې وای د افغانستان جمهور رییس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو پر وړاندې په دار ځړول »ولسمشر زیاتوي:
 «ار شوي وای.شوی وای او یوه لویه شرمناکه فاجعه به تکر

رئیس  رخوا په لس متره فاصله کې د جمهو ها وبج ونیم دوه په ماسپښین د مه۱۵ اګست د چې وایي عمر وحید ښاغلی
دستیار سهراب احمد والړ دی، زه د سهراب خوا ته ورځم، پوښتم یې چې څه خبره ده؟ سهراب وایي دفاع وزیر بسم 

، له ولسمشر سره یې لنډې خبرې وکړې. کوم مهم پیغام یې ورته درلود، له هغه پیغام ؤهللا خان زنګ را وهلی 
 . وویل چې د دفاع وزارت ته ځوراته وروسته جمهور رئیس 

تر همغې شیبې پورې مې ګومان کاوه، چې موږ د دفاع وزارت ودانۍ پر  د ارګ هغه بل چارواکی هم وایي چې ...
 لور ځو.
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

زه په منډه یوې چورلکې ته پورته کېږم، څه ګورم؟ چورلکه له مخکې ډکه ده، ښاغلی عمر وړاندې ځي وایي چې 
اووه تنه په کې سپاره دي. د جمهور رئیس مېرمن او یاور یې، د ملي امنیت سالکار او د امنیت شورا څلور 

ک او رحیمي هم په ارګ کې وو، هغوی کارکوونکي همدا اووه کسان دي او نور څوک نشته؟ ولسمشر چېرې دی؟ بی
 څه شول؟

مې ولیدل چې د چورلکو څرخونه تاوېږي او  لېرېله »د ارګ بل چارواکی چې د ولسمشر سره مل ؤ په دې اړه وایي:
په بله چورلکه کې  ،ځان مې یوې چورلکې ته ورساوه او چورلکه کې د یوې کړکۍ سره کېناستم ،الوتنې ته تیارې دي

و. ما ګومان کاوه، وحمدهللا محب، د ولسمشر د ساتنې قطعې رییس جنرال قاهر کوچی، روال غني او ځیني نور ناست 
 .«هغه چورلکه غواړي، چې د کابل هوایي ډګر پر لور والوځي؛ خو داسې ونه شوه

چې موږ د دفاع وزارت ودانۍ پر لور ځو. له بلې خوا تر همغې شیبې پورې مې ګومان کاوه، »راوی زیاتوي او وایي:
خو ومې لیدل، چې حمدهللا محب او جنرال ظاهر کوچی له اولې چورلکې پیاده شول او یوه موټر ته چې همالته نږدې 

ه دقیقې وروسته بېرته له همغه موټر سره والړل او ؤسپاره او د اشرف غني د کور پر لور، چې همالته نږدې  ؤوالړ 
 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح:د تلې ۸) .«مې لیدل چې هغوي له ځان سره اشرف غني هم راوستی دی ،راستانه شول

کله چې هغه سپین رنګي معمولي موټر کې چې څو دقیقې وړاندې حمدهللا محب او د ولسمشر د ساتونکې قطعې رییس 
ختل. په همدې بېرته راغلل، ومې لیدل چې اشرف غني یې له ځان سره راوستی دی. هغوي په بېړه چورلکې ته و

ته نږدې کېږي. ما د چورلکې له کړکۍ لیدل، چې د ولسمشر  وخت کې د ولسمشر ډېر شمېر ساتونکي د چورلکو لور
وهلو چورلکې ته پورته شي. دا په  چې د بل په ټېل د ساتونکو ترمنځ فزیکي شخړه پیل شوی ده او هر یو هڅه کوي

نې شوې وې او پر پورته کېدو یې پیل وکړ. ما ولیدل چې د داسې حال کې وه چې چورلکو اووه دقیقې مخکې چاال
وهلو ځان چورلکې ته  ولسمشر ساتونکي یو بل پر سوکانو او لغتو وهل او هر یوه هڅه کوله، چې د بل په ټېل

کېدو وې، د ولسمشر څو ساتونکي له هڅو سره سره ونه توانېدل،  ورسوي. په داسې حال کې چې چورلکې په هوا
 .«سپاره شي او همالته په ارګ کې پاتې شول چورلکه کې

بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د ولسمشر هم رکابه ؤ په داسې وخت کې ارګ ته راورسید چې چورلکې الوتي  
حنیف اتمر په ورستیو شیبو کې ارګ ته رارسېږي او د ولسمشر پاسپورټ یې په جیب کې دی. خو د ولسمشر وې، 

رحیمي او بیک ته وایي، چې لومړی کس تللی دی. له همدې امله هغوي د سالم رحیمی  چورلکې الوتې دي. اتمر،
 (۱۴۰۰مه ۱۰صبح: د تلې ۸). کور ته او له هغه ځایه کابل هوایي ډګر ته ځي

 

 
 )حنیف اتمر او نور د کابل په هوایي ډګر کې(

 ل. ل۸/۱۴۰۰نېټه: /
 نور بیا
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