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(۳۴ ) 
 

 
 

ته یې کتل او بیا یې دومره خندل چې آن پر تشو یې السونه ایښي وو. باور   میلمه په خندا حجرې ته راننوت، ما
تېر کړ. هیڅ نیمګړتیا مې و نه مونده. اخر وکړئ حیران یې کړم. ځان مې د خپلو سترګو له عمومي چیک آپ څخه 

 :مې زړه تنګ شو
 

 .انډیواله! دا دې څه شروع کړي، غلی کینه او سم په سړیتوب خبره وکړه
 

 .هههه، یاره ژورنالیستانو، څه عجیبه مخلوق یئ. دا څه مسخرې مو را اخیستي؟ حتی خپله لیکنه هم بیرته نه لولئــ  
 بل چیرته خرابه ده: اخر څه خبره ده چې داسې مست یې؟ ارام شوم، ما ویل کیسه ــ 
 

جزییات تازه و    –اختصاصی  »لوستی؟ هغه چې عنوان یې دی:   ېد هشت صبح معتببببببرې ورځپاڼې مضمون دــ  
سخت بوس یې باد کړي.    « ساعت بر غنی و همراهانش چه رفت؟  ۴۰نگفته از ماجرای فرار اشرف غنی؛ در آن  

 ببببر ژورنالیستان داسې وي؛ نو د دې نورو خوارکیو به څه حال وي؟ چې ستاسو معتببببببب 
 

تا اوس څه له ځانه نقاد جوړ کړی، ټول عمر کې دې ایله نن اخبار لوستی او ځان درته مسلکي نقاد ښکاري. د دې  ــ  
 . مضمون لپاره خو یې له نشر مخکې اشتهارات کول، خامخا یې په دقت لیکلی
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 ي:دقت دې د دوی... غوږ شه: یو ځای لیک دقت، ههههه، دا ــ 
 

متین بیک، رییس دفتر ریاست جمهوری با روحیه قوی و عالی برگشت ... تلفنش را گرفت و توییت »کابل امن »
 ړ. است، مردم نگران نباشند و تشویش نداشته باشند« یې پوسټ ک

 

د دې خو دا مانا شوه، چې دغه دوه مهم چارواکي هم تر هغه مهاله نه دي خبر چې نن څه کیږي، کنه دا څه د افریقا  
ای از کارمندان ارگ، برخالف  اما بخش عمده»د ځنګله زمریان وو چې دومره زړور وو. خو بل ځای بیا لیکي:  

یعنې دا مانا چې د ارګ   «حت و غیررسمی پوشیده بودند.روزهای گذشته، یا پیراهن تنبان به تن داشتند و یا لباس را
 !کارمندان آن له پرون خبر و چې سبا کابل او ارګ سقوط کوي

 

د میلمه خبرو کې کشش و. ځانته یې راکاږلم. ما ویل دا مضمون یې ښه په دقت لوستی. پیاله مې ور تازه کړه او ــ  
 !بیا مې ویل: ښه، نور وایه

 

چهار نفری که در چهار   ۵۴از میان  »هههههههههه، د دې معتببببببرې ورځپاڼې دې خبرې ته ګوره چې فرمایي:  
ها و کارمندان فنی  ها ]پیلوټان[، کمک خلبانشان خلبان تن   ۲۲بال در ترمز فرود آمدند، در کنار سایر مقامات،  چرخ

خو له لیکوال   «شان پاسپورت نداشتند.شان محافظان رییس جمهوری بودند و هیچ کدامتن دیگر  ۲۲قوای هوایی و  
درجریان  » بیا دا خبره هیریږي، چې د ازبکستان ترمز هوایي ډګر کې نشست کوي، نو د هغه ځای په اړه فرمایي:  

تر مورد  مان که پاسپورت و یا سند اقامت کشورهای دیگری را داشتند، کمعده از همراهانوجوی بدنی ما، آنستج
ښه اوس ته ووایه چې اول هیچا پاسپورت نه درلوده، نو په الره کې یې بیا له کومه    «تحقیر و شماتت قرار گرفتند

 کړل چې پاسپورټ واال یې پریښودل؟  
 

 .ګنګس وم. که د ژورنالیستانو غیبت مې کاوه، نو زه هم پکې راتلم. ما ویل پریږده یې چې نور څه وایيغلی شوم.   ــ
 

 میلمه پیاله پورته کړه: کله دې چورلکه کې سفر کړی؟   ــ
 

هو، یو ځل له نورو خبریاالنو سره په ګډه مو د خبري پوښښ لپاره له ښاغلي کرزي سره خوست او پکتیا ته سفر   ــ
 .کړی و

 

 یوه چورلکه وه؟ ــ 
 

 نه، دوه درې وې؟  ــ
 

 الره کې نورې درته ښکاریدې؟  ــ
 

کله به کومه یوه لږه ښکاره شوه، خو د هرې یوې ترمنځ بال واټن و. دا خو د بزکشۍ اسونه، نه دي چې جوړه    ــ
 !روانې وي

 

بال  من از پنجره چرخ»ههههه، نو هشت صبح واال څنګه د ښاغلي غني د سفر د یوه ملګري په حواله لیکي چې : ــ 
های زره، اسلحه و چیزهای دیگری را از  بال دیگر نیز شماری از واسکتلحظاتی بعدتر متوجه شدم که از دو چرخ

های این وسایل هنگامی صورت گرفت که ما از دامنه   پرتابزنم  ها به بیرون پرتاب کردند. حدس می بالداخل چرخ
 « .های والیت کندز قرار داشتیمهندوکش فرود آمدیم و در فضایی از دشت 

 

غلی وم. داسې راباندې سر ګرځیده لکه د حجرې په ځای چې ) چرخبال( کې ناست یم او دهندو کش په لمنه کې  ــ
 . راښکته کیږو

 

دا راوي له ولسمشر سره په سفر کې دی، هرڅه له نږدې ګوري، خو چې کله خبره یوې   میلمه بیا موسک شو: ښه ــ
مهمې نکتې ته رسیږي، نو بیا لیکوال صیب په یوې بلې سرچینې حواله ورکوي. ته خو ژورنالیست یې. چې د خبري 

 ه د لرو سرچینو؟پوښښ لپاره د پیښې ځای ته الړ شې، د هماغه ځای د عیني شاهدانو په حواله خبره کوې او ک
 

 .نه، نه. راپور کې عیني شاهدان مهم ويــ 
 

ښه، خو دا جناب د هر څه په اړه پوره جزیات ورکوي، خو چې کله خبره د ډالرو د انتقال کیږي، نو لیکوال دا راوي 
میلیون دالر    ۱۶۹گفتنی است که پیش از این سفارت روسیه در افغانستان از انتقال پول هنگفت  »پریږدي او لیکي:  
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ګوره، دا ژورنالیست ټوله کیسه د همدې راوي له خولې    د«توسط غنی و همراهانش به خارج از کشور خبر داده بو
 لیکي او دلته بیا... ښه، له دې دومره ډیرو ډالرو روسیه ښه خبره وه که د یوه سفر او یوې چورلکې ملګری یې؟

 

د پیالې ډکولو غوښتنه یې وکړه او بیا یې په خندا خبره شروع کړه: د دې مضمون د لیکوال هم عجیبه ماغزه دي.  
 : ول کې د راوي له خولې لیکيا

 
ام بود. نانی برای خوردن و آبی برای نوشیدن  آورترین لحظات زندگیترین و رنجساعت انتظار از طوالنی ۳۱آن  »

گوی خبر  گیری از طریق بلند... دقایق بعد هواپیما حرکت کرد و بعد از ارتفاع»خو بیا وروسته لیکي:    «نداشتیم.
دادند که قرار است به سمت شهر ابوظبی در امارات متحده عربی برویم. در داخل هواپیما برای نخستین بار بعد از  

 ته راښکته شول؟   ۲۸ساعته څنګه ( ۳۱ښه، دا ) «ساعت، اندکی غذا و آب صرف کردیم. ۲۸
 

 !کیدای شي ساعت به یې بې ټیمه و ــ
 

یو ځای وایي چې موږ ته یې د خوراک او څښاک لپاره څه  !ههههه، خدای مو خوار نکا ژورنالیستانو په دې دقتــ 
 .نه راکول او بل ځای بیا لیکي چې دومره یې میدان لړلی و چې بوی یې ټول ګنګس کړي و

 

رقمه غوښو کیسه نه وه اوریدلې؟ ممکن دا هماغه وه    ۱۸کینه مړه، له تا هم اخره کې کیسه ګډه وډه شوه. تا هغه د   ــ
 !چې ارګ کې یې خوړلې وه او ایله هلته ورته د تخلیې نوبت ور ورسیده

 

لس او پنځلس  د دې حساب خو به لومړۍ تخیله کې خالص شوی وي ؛ نو بیا څنګه وایي چې هر   .ههههههه، ښه ــ
دقیقې وروسته زیاتو همکارانو یې تخلیې ته اړتیا پیدا کوله؟ که د دې المل رواني فشارونه وي؛ نو د رواني فشارونو 

 .پر وړاندې خو د ټولو بدنونه یو ډول غبرګون نه ښیي
 

چې به یوه شاګرد    دا د غبرګون ساده الره وه او کیدای شي دا غبرګون ساري و. هیر دې شول؟ ابتدایه ښوونځي کې ــ
 !ګوته پورته کړه او ویل به یې استاذه تشناب ته اجازه ده؟ ور پسې به ټولو ګوتې جیګې کړې

 

 .ههههه، خدای دې خوار نکا، غټ غټ خلک درته ماشومان ښکاره شول ــ
 

پیدا شوه نو حجره  اول دې چای درواخله چې پیاله دې سړه شوه. دا خو څه د ترمز هوایي ډګر نه دی چې اړتیا دې  ــ  
به ولړې، د حجرې تشناب ته ډاډه ننوځه. نور دا انتقادونه پریږده، هغه بې چاره لیکلي چې میدان هوایي کې پنځوس 

 .کسانو تخلیه کاري کړې وه، دې بدبوی هم راوي ګنګس کړی دی او هم یې د دې کیسې لیکونکی
 

های خود را  ها با وجود آنکه ماشینبالحالی بود که چرخ این در »نه، هیڅ ګنګس نه و. وګوره یو ځای کې لیکي: ــ 
یعنې په دغه شان اضطراري شرایطو کې یې آن د چورلکې د چاالنیدو    «از هفت دقیقه قبل روشن کرده بودند...

 . دقیقې هم شمیرلې وې
 

 په هرصورت، اخر له دغه شان اختصاصي مرکې یې موخه څه وه؟ 
 

و مضمون ی  Junbish Daud کال د ثور په پنځمه( ښاغلي۱۳۹۷که یاد دې شي، بي بي سي پښتو ویبپاڼه کې د )ــ  
، د هشت صبح مسوول مدیر هم غوښتل دغه شان یو څه  «ساعتونه  ۲۴د داود خان د ژوند وروستي  »خپور کړی و:  

 .ولیکي؛ خو کیسه ترې ګډه وډه شوې
 

کولمو تخلیه کاري نه ده لیدلې، که  ښه، دا خبرې پریږده، تا سخته نه ده لیدلې. تا پر سپین میدان د پنځوس کسانو د  
وې وینې د راتګ په وخت خو در ځینې د دې حجرې ادرس هم غلط شي. راوي او لیکوال ته دې بیا هم افرین وي  

 .چې دومره لویه کیسه یې وکړه
 

 !میلمه موسک شو، پورته شو او بیا یې په روانیدو کې ویل: خدای مو دې له داسې سخت ساعته وساتي
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