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 2022جنوری  04شنبه  سه  حمید انوری                                                             

        "دمی با "بی بی سی

 
 دانستم  پیشین افغانستان: از قصد فرار اشرف غنی چیزی نمی   (فرار)وزیر دفاع

 (؟!آیا در مورد فرار خود چیزی می دانستی ) آنچه میدانستی کدام بود؟!        

 

 

 

 

افغانستان در دولت اشرف غنی، برای    (جنرال ماشینی)ژنرال بسم هللا محمدی، وزیر دفاع سابق 

گفته است "از قصد    (اگست )اولین بار درباره آخرین روزهای نظام جمهوری در پانزدهم آگوست 

 ؟!( آنچه میدانستی کدام بود ) دانستم."فرار رییس جمهور چیزی نمی

  وزارت فرار( )سقوط، سرپرست وزارت دفاعمحمدی که در چهل روز پایانی پیش از    ( جنرال)ژنرال

های سقوط نظام و آخرین روزهای  شنبه در مطلبی در روزنامه هشت صبح کابل زمینه شد، روز یک 

 سقوط را تشریح کرده است. 

باره روز    های اخیر اشرف غنی در  نوشته محمدی پاسخی به گفته 

 سقوط کابل است. 

مریکایی نیز  اهای اطالعاتی    سازمان های    ترین پیش بینی ه  بدبینان 

َکل گفت و کور  )  کردند. سقوط نظام جمهوری در افغانستان در پانزدهم آگوست را پیش بینی نمی 

 . (باور کرد 

هرگز  ) "گفته شده"  گفته شده که حتی طالبان نیز انتظار سقوط زودهنگام را پیش بینی نکرده بود. 

 . (سند نمی شود 
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ماشینی)ژنرال بود محم  (جنرال  مسعود  احمدشاه  با  همراه  جهادی  فرماندهان  از  از  )دی  خربوزه 

ها به عنوان رئیس ستاد ارتش، وزیر کشور و  و در دو دهه گذشته، سال   (د رخربوزه رنگ میگی

 . (خیانت کرده است )های حامد کرزی و اشرف غنی خدمت کرده است   وزیر دفاع در دولت 

سی درباره آخرین لحظات پیش از    بی   نیک کارتر برای بی   (جنرال)در گفتگو با ژنرال  اشرف غنی 

هللا خان به من زنگ زد و گفت که همه چیز از هم فرو پاشیده است. این  فرار از کابل گفته بود "بسم 

وسائل  )دقیقه منتظر بودم، ولی خودروها  2۵خواستم به وزارت دفاع بروم.    زمانی بود که من می 

حالیست که نام خدا محمدی وزیر فرار مدعی است که سه فروند هلی کوپتر  این در    نیامدند."  (نقلیه 

ریاست   قصر  داخل  از  هم  آنها  کنترول  که  بودند  پرواز  آمادۀ  جمهوری  ریاست  قصر  در  همیش 

 جمهوری صورت میگرفت و... 

هللا محمدی به عنوان یک  مریکا، از بسم اپنج روز پیش از سقوط کابل، جو بایدن، رئیس جمهوری  

آیا مقصد جو بایدن کتره و کنایه بوده است یا اینکه به دستورات پنتاگون  )  بارز جدی" یاد کرده بود. "م

 ؟(عمل کردن و به کشور و مردمی خیانت کردن در نظر او "مبارزه" جلوه میکرده است 

 ''فرار غنی'' چگونه اتفاق افتاد؟ 

 تی ارایه کرده است.های سقوط روایت متفاو اما، آقای محمدی در مورد آخرین لحظه 

، سه بال هلیکوپتر  202۱آگوست    ۱۵شنبه،  بعدازظهر روز یک   2او نوشته است: "حوالی ساعت  

از ارگ برخاستند و به استقامت شمال پرواز کردند. من از کلکین )پنجره( دفترم هلیکوپترها را  

رییس جمهور همیشه در ارگ  کنند. سه بال هلیکوپتر    آمد می  و  دیدم. فکر کردم طبق معمول رفت 

 اش طبعاً به دست خودشان بود."  دهی  بودند و فرمان 

 ) بنازم این گونه وزیر دفاع را که فقط نظاره گر اوضاع بوده است(

)فرمانده( قول  افزوده که "بعدتر قوماندان  داد که هلیکوپتر  او  به من اطالع  اردوی )سپاه( هوایی 

ملی اشرف غنی( از میدان هوایی برخاسته و جمعاً هر چهار   چهارم به دستور محب )مشاور امنیت 

قوماندان قول اردوی هوائی متذکره از کجا میدانست که مقصد  )  هلیکوپتر به ازبکستان فرار کردند."

هلی کوپتر ها کشور ازبکستان بوده است. این درحالیست که وزیر دفاع در مورد هیچ نمی دانسته  

 (است 
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او در مورد اتفاقات سه روز آخر سقوط گفته است که "از درون ارگ اطالعات موثق داشتم که  

اند؛ اما    دار داشته  های دوام   ها صحبت   ها تامین شده است و آن ارتباط آقای محب با )شبکه( حقانی 

 دانستم."  از قصد فرار رییس جمهور چیزی نمی 

سط گماشتگان خود از داخل قصر ریاست جمهوری اطالعات به دست  بلی هموطن! وزیر فرار تو  )

می آورده است و مشغول جاسوسی در داخل رژیم بوده است، اما در مورد طالبان خاطرش آسوده  

بوده است. در حقیقت این گماشتگان شورای نظاری در داخل رژیم بودند که مصروف انتقال همه  

ر بودند و پنتاگون و قصر سفید هم با آنها همکار تنگاتنگ  امکانات مادی و نظامی کشور  به پنجشی

داشتند و از همینرو بوده است که جو بایدن در مورد نام خدا محمدی گفته بود که او مبارز جدی  

 است(

اس گفت که اطالعاتی "موثق"  بی با "رودرو با ملت" در شبکه خبری سی   آقای محب در مصاحبه 

یکا دریافت کرده بودند که "پالن )برنامه( طالبان این است که بیایند  داشتند و از "استخبارات" آمر

 کنند".   رئیس جمهور را اعدام می 

ه، دا می گور ده"اینهمه ترس از مرگ  آقای محب! مگر اشرف غنی نگفته بود که " دا می کور د   )

 چرا؟!( 

آگوست "رییس جمهور یکی دو بار زنگ زد و وضعیت را    ۱۴شنبه،  آقای محمدی نوشته که روز  

پرسید. در همین روز، قرار بود، جلسه کابینه دایر شود، ولی بسیاری از وزرا حاضر نشده بودند و  

 جلسه برگزار نشد." 

صبح همان روز، رییس جمهور زنگ زد و جویای وضعیت شد. من تشریح    ۱0روز یکشنبه"ساعت  

 ستم تا جلسه اضطراری بگیرد." کردم. از رییس جمهور خوا

خواسته که به والیت خوست پرواز کند، در داخل هلی کوپتر به او    آقای غنی گفته بود که او می

آگوست    ۱۵گفته شد که مقصد پرواز خارج است. اما آقای محمدی نوشته که "والیت خوست در  

 سقوط کرد و رییس جمهور از آن آگاهی داشت." 

صورت  وید "سقوط و فروپاشی، زودهنگام و ناگهانی نبود، بلکه فروپاشی به گ   آقای محمدی اما می 

 ها قبل آغاز شده بود." تدریجی و از مدت 

بلی! در خفا از داخل رژیم با طالبان همکاری شد، داکتر عبدهللا طراح این توطئه و نام خدا محمدی    )

ه شامل هلی کوپتر ها، طیارات  ک  و چند رسوای دیگر مجریان آن بودند، ورنه آنهمه وسائل نظامی 
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جنگی، مهمات و ادوات نظامی و نیز میلیونها دالر در پنجشیر چه کار میکرد و نیز امر خدا صالح  

 که معاون رئیس جمهور بود، قبل از فرار رئیس جمهور و تیم او، به پنجشیر فرار کرده بود و...( 

جمهوری"   ریاست  انتخابات  در  "تقلب  ادعاهای  که  نوشته  و  او  آن  از  ناشی  سیاسی  بحران  و 

 کننده روی انگیزه نیروهای دفاعی و امنیتی به جا گذاشت."  های غنی" " اثرات منفی و ناامید "سیاست 

این جنرال ماشینی فراری جرئت شفتالو گفتن نداشته است و تا توانسته است "شف"    در حقیقت )  

شرف غنی تقلب  ا"شف" گفته است. او می خوسته است بگوید که در انتخابات ریاست جمهوری  

کرده بود، ورنه عبدهللا رئیس جمهور بود و همین قضیه باعث شد تا عبدهللا و کج کاله و بندۀ خدا و  

و امر خدا و...، مشغول طرح یک توطئه شوند و با کمک اربابان روسی و امریکائی و  به نام خدا  

 انگلیس خود، دست به یک کودتا بزنند که همین مسائل باعث تضعیف نیرو های نظامی شد و...( 

نامه تقسیم قدرت سیاسی، از طرف داکتر عبدهللا عبدهللا    آقای محمدی نوشته که "من براساس موافقت 

کرد، به عنوان سرپرست وزارت دفاع تعیین    یث رییس شورای عالی مصالحه ملی کار می که به ح 

 یعنی اینکه عبدهللا دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوۀ کودتا کردن آموخت()  شدم." 

ح نکرده  او اما واض )طالبان برای روحیه نظامیان "ویرانگر" بود.  -مریکاااو گفته توافقنامه صلح  

 ظامیان( است که کدام ن

ها به جبهات گرم، سبب تقویه طالبان  زندانی طالبان" و بازگشت "آن   ۷000از طرف دیگر، "رهایی  

هزار نفری تا دندان  350تضعیف یک نیروی    )و تضعیف روحیه نیروهای دفاعی و امنیتی شد."

 هزار نفر. شرم هم خوب چیزی است.( ۷مسح و آموزش دیده در مقابل  

ای" حمدهللا محب، مشاور امنیت ملی را نیز عامل    وزیر دفاع پیشین افغانستان "برخوردهای سلیقه 

عبدهللا و یونس غیر  چرا از برخورد های سلیقه ای داکتر    او)  تضعیف ارتش افغانستان دانسته است. 

و دو سه رسوای دیگر هیچ تذکری    ستم قانونی و مامور اسماعیل و سرمامور بی نور و ماِر شل دو  

 نمی دهد؟!( 

 ای برای اردو )ارتش( نمانده بود، تا من بتوانم مانع مرگ حتمی نظام شوم." اما، "روحیه و انگیزه 

گردد؟ در حالیکه توطئۀ مرگ نظام از قبل با  چگونه امکان دارد که مامور مرگ، مانع مرگ  )     

 ( ؟!حضور مامور مرگ چیده شده بود و نام خدا محمدی، در پنجشیر  مشغول توطئه چینی بود 

 نیز داشته باشد   دیگرهای دم  دمی با بی بی سی ممکن                              


