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 2021بر نوام  6  داکترسیدعبدهللا کاظم                                                          ارسالی: 
 

 ساعت پسین جمهوریت؛  ۷۲

 های سه روز آخر در ارگروایتی از رویداد 
 

 ی جمهور ریاست  استراتژیک و عامه ارتباطات اداره  پیشین رییس عمر، وحید 

 ( ۲۰۲۱سپتمبر  ۶) ۱۴۰۰عقرب   ۱۵

 )برگرفته از روزنامه وزین هشت صبح(

محمدبالچرخ حامل  جمهور  های  رییس  غنی،  اشرف 
ساعت   افغانستان،  روز ازبعد   ۳:۰۰پیشین  ظهر 

به   ۱۵شنبه،  یک جمهوری  ریاست  ارگ  از  آگست، 
بال از میدان  معلوم پرواز کردند. سه چرخ سوی مقصد نا

ها در حومه قصر دلگشای ریاست جمهوری و بالچرخ
این  بال از میدان هوایی کابل به  یک چرخ هوا خاستند. 

انتقال مینفر را به هدف نا  ۵۳ها  بالچرخ دادند؛  معلوم 
بال اولی  هدفی که به جز سه تا چهار نفری که در چرخ

نمی دیگر  کسی  بربودند،  معمول، دانست.  شایعه  عکس 
چرخ  چهار  این  در  که  شده  کسانی  سوار  روز  آن  بال 

  ۵۳بودند، همه نزدیکان رییس جمهور غنی نبودند. از  
این چرخ  در  از قضا  یافتند،  بالنفری که  تن    ۲۲ها جا 

و  آن  افغانستان  هوایی  قوای  پیلوتان  آن   ۲۲ها  ریاست  تن  )محافظت  جمهوری  ریاست  گارد  به  مربوط  محافظان  ها 
چرخ آن  سرنشینان  اکثر  داشتند.  مسوولیت  ارگ  در  روز  آن  که  بودند  میبالجمهوری(  فکر  رییس  ها  با  که  کردند 

 روند.به وزارت دفاع میجمهور 

و روز روز  آن  جریان  بعدی  در  روز   –های  سقوط  حتا  از  قبل  مقام   –های  و  اکثر  پارلمان  اعضای  حکومتی،  های 
 ای افغانستان را ترک کردند و افغانستان عمالً به دست طالب سقوط کرد.رهبران سیاسی، مدنی و رسانه 

اسالمی افغانستان ثبت شد؛ اما در جریان سه روز قبل از این    آگست در تاریخ به نام روز سقوط جمهوری  ۱۵روز  
داری  یک و با امانتبهساعت پسین قبل از سقوط کابل را یک  ۷۲های  جا رویداد در این   فاجعه در ارگ چه واقع شد؟ 

این نوشته  نقل می این نوشته تحلیلی و توجیهی نیست. هیچ کسی در  تاریخی منحرف نشود.  خاین یا  کنم تا این بحث 
ساعت پسین در ارگ اتفاق افتاد و من گواه این اتفاقات بودم. من    ۷۲قهرمان نیست؛ فقط نگارش وقایعی است که در  

نمی گرفتن کسی  برائت  یا  بر کسی  بستن  اتهام  بهانه  به  را  روایت  قضاوتاین  و  انتباهات  و مسوول  که  نویسم  هایی 
 خواهد شد، نیستم.

 آگست ۱۲ ،شنبهپنج

تاالر سالم آگست:  ۱۲  ظهرازبعد  :۰۰۳  ساعت زیادی در  ارگ ریاست جمهوری جمع شده جوانان  اند. وزارت  خانه 
کند که قرار است رییس جمهور غنی در آن  ای را برای تجلیل از روز جوانان برگزار میاطالعات و فرهنگ برنامه

اول از طریق تلفن صحبت کرده و بعد از آن  صحبت کند. قبل از آن در جریان روز، رییس جمهور با چند سرباز خط  
 با علمای شیعه در مورد تامین امنیت برگزاری مراسم عاشورا مجلس داشته است. 
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از میان  باد رییس جمهور و زندههای زندهشود. صدا وارد تاالر می   ۳:۳۰رییس جمهور غنی ساعت   باد جمهوریت، 
ها لرزان و نارسا. از من هم دعوت شده  ین برنامه سرد است و صدا های قبلی، اعکس برنامهشود؛ ولی  تاالر باال می

ام، ولی نگرانم. از هرات، قندهار، هلمند و های محل نشستهاست. من در صف اول کنار وزیر فرهنگ و رییس ارگان
روز های بد رسیده است. این چهار والیت استراتژیک سقوط کرده است و روحیه عمومی برای تجلیل از  غزنی خبر

 جوانان آماده نیست. 

می را  برنامه  وفاییاجندای  داکتر  سخنرانی  کریم،  قرآن  قرائت  فرهنگ،  بینم؛  و  اطالعات  وزارت  سرپرست  زاده، 
های دو تن از جوانان، اهدای تندیس به رییس جمهور از سوی جوانان و سخنرانی رهنمودی رییس جمهور.  صحبت

وفایی قاسم  اطداکتر  وزارت  سرپرست  میزاده،  افتتاح  را  مجلس  فرهنگ،  و  صحبت العات  جریان  در  های کند. 
نشانم. خودم از ام می شوم. یکی از همکارانم را که در تاالر حضور دارد، در کرسیزاده، آهسته از جا بلند میوفایی
 روم. خانه است، میمتری قصر سالمخانه که در پنجاهشوم. به چایخانه بیرون میسالم

آن روز ری مورد جوانان و جواندر  در  نمییس جمهور  آن صحبت  و  این  و  در سازی حکومت  کند. رییس جمهور 
های اخیر حکومتش از اکثریت جوانان داخل حکومت رو گشتانده و به این نظر است که جوانانی را که او فرصت  ماه

تر در ن مجلس رییس جمهور بیشداری گماشت، از اعتماد او سوءاستفاده کردند. در ایداد و به مناصب کالن حکومت
دهد. بر ضرورت  گی خود در مقابل طالبان تا آخرین قطره خون اطمینان می کند و از ایستادهمورد وضعیت صحبت می

هم و  میبستهاتحاد  تاکید  میگی  تالش  آوازهکند.  بیانیهکند  کند.  رد  را  نظام  احتمالی  سقوط  مورد  در  بیشها  تر  اش 
های اخیر فصل ناتمام خودش نزدیک است. داند روز کند که میست و مثل رهبری صحبت میاحساساتی و عاطفی ا

عصر    ۵:۰۰تر و نگرانی بیش از حد است. برنامه ساعت  های قبلی، در میان جوانان شور و هلهله کمعکس سخنرانی
 کند. ها پیدا نمییابد. صحبت رییس جمهور، پوشش چندانی در رسانه خاتمه می

گردم. تعداد زیادی از همکارانم در  باره به دفترم در تعمیر سنگی ارگ بر میدو آگست:  ۱۲  ظهرازبعد  :۰۰۶  ساعت
اند. همه  های رییس جمهور نیست. همه پریشان شان روز جوانان و صحبتند، ولی دغدغه ا ند. همه جوان دفتر منتظر

اند که تعداد زیادی  ها اعالم کردهها و انگلیسا، کاناداییهدانند که سقوط نظام ناگزیر است. چند روز پیش امریکاییمی
بیرون می افغانستان  از  نشان می را  قراین  تمام  واقعدهند که چیزی غیرکنند.  است. تالش میمترقبه  از شدنی  کنم که 

کنم و وعده  شان بکاهم؛ ولی خودم هم دلیلی برای نگران نبودن ندارم. دو ساعت با همکارانم صحبت میهاینگرانی
 روم.شب به خانه می  ۸:۰۰شان خواهم کرد. ساعت دهم که از هر راه ممکن کمکمی

بینم. قرار بود رییس اوقات رییس جمهور را میشب در خانه هستم. تقسیم  ۹:۰۰ساعت   آگست:  ۱۲  شب  ۹:۰۰  ساعت
اند مکالمه  با کی؛ فقط نوشته  اوقات نوشته نیستشب با کسی از طریق تلفن صحبت کند. در تقسیم  ۸:۰۰جمهور ساعت  

می  تلفنی. پیام  رییس جمهور  دفتر  رییس  به  کرد.  با کی صحبت  رییس جمهور  که  بدانم  دارم  می تالش  پرسم گذارم. 
گوید رییس جمهور با وزیران دفاع و خارجه امریکا صحبت کرد.  رییس جمهور با کی صحبت کرد و چه گفت. می 

ها با رییس جمهور تنها صحبت گوید او در صحبت حضور نداشت و آن ن بیگ میخواهم برایم جزییات بدهد. متیمی
شود که گویا وزیران خارجه و دفاع امریکا خواهان استعفای رییس  های اجتماعی شایعاتی پخش میاند. در شبکهکرده

ییس جمهور دسترسی دهد. به راند. وزیر خارجه در جریان نیست. مشاور امنیت ملی به پیامم پاسخ نمیجمهور شده
دست به  میندارم.  پیام  رییس جمهور  ندارد. یار  آگاهی  تلفنی  از جزییات صحبت  و ظاهراً  است  خانه  در  او  نویسم. 

گوید رییس جمهور تنها بوده و کسی دیگر آگاهی ندارد. حکومت امریکا بعداً یک خبر عمومی از صحبت تلفنی را می
اند و ها واقعاً به رییس جمهور چه گفتهداند که آن شود. کسی نمینشر نمی  کند. از جانب ما چیزیهمان شب نشر می

 ماند.رییس جمهور چه گفته است. از این مکالمه در آرشیف حکومت چیزی به جا نمی

است. شب بیدارشبی سخت  نمیهای  است. کسی  آوازهخوابی  بخوابد.  میتواند  شنیده  در شهر  عجیبی  هیچ های  شود. 
آمیز است. هر کسی، دیگری را مسوول  اعتماد ندارد. فضای داخل و بیرون حکومت دلگیر و اختناق  کسی بر کسی
پیش میوضعیت  در آمده  به صدا  سقوط  زنگ  میداند.  همه  است.  تمام شب آمده  است.  کوتاه  حکومت  عمر  که  دانند 

 . من از دیگران شوند وشود. کسانی از من جویای احوال وضعیت میاپ تبادله میهای واتسپیام

های ها نیروبالها و چرخ دانیم که این طیاره کنند. یک تعداد ما می ها تمام شب در فضای کابل شر و شور می بالچرخ
می  پیاده  کابل  هوایی  میدان  در  را  بریتانیایی  و  سه امریکایی  که  کرده  اعالم  بایدن  جمهور  رییس  عسکر  کنند.  هزار 

میتازه کابل  به  تنفس  نیروفرستد  سفارت،  کارمندان  و  شوند  مستقر  هوایی  میدان  در  باقیا  همکاران های  و  مانده 
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اند. بسیاری در دولت و بیرون از ها هم همین اعالم را کردهها و کاناداییشان را از افغانستان بیرون کنند. انگلیسافغان 
 کنند شامل فهرست خواهند بود.فکر می اند و المللی« دل بستههای بیندولت به اصطالح »همکاران افغان نیرو

خان و رحمان رحمان، معین ارشد امنیتی وزارت . در هرات اسماعیلقندهار، هلمند، غزنی و هرات امروز سقوط کرد
شده اسیر  طالبان  دست  به  هرات،  امنیت  رییس  حسیب صدیقی،  و  هرات  والی  قانع،  شهرداخله، صبور  از  های  اند. 

جا هیچ تحرکی نیست. آباد آرام است و در آن . جاللآباد و کابل در تسلط حکومت استجالل  بزرگ تنها مزار شریف،
حلقه   دارد.  کابل جریان  در دروازه شهر  میدان شهر  در  به حومه شهر رسیده و جنگ شدید  در مزار شریف جنگ 

 رود.تر شده میمحاصره کابل تنگ

 آگست  ۱۳ جمعه، 

گذارد یار رییس جمهور برایم پیام میروز جمعه است و در خانه هستم. دست آگست:  ۱۳  جمعه،  صبح  ۱۰:۰۰  ساعت
 ریزی شده بود، صبح برنامه  ۱۰:۳۰گان داخلی در شهر نو که برای  جا شدهکه برنامه دیدار رییس جمهور از کمپ بی

گوید وضعیت رو به وخامت است و رییس نم. می به تاخیر افتاده است. به هر حال من پالن نداشتم در برنامه اشتراک ک
ظهر مجلس عاجل امنیتی دایر شود. من معموالً در مجالس امنیتی اشتراک ازبعد   ۲:۳۰جمهور هدایت داده تا ساعت  

منتظر میمی بار  این  نمیکنم،  برسد. کسی مرا دعوت  برایم  تا دعوت مجلس  امنیت  مانم  داراالنشای شورای  با  کند. 
دارد. برایم میگیتماس می نام  امنیت، مهدی طه  تا به جز  رم. منشی شورای  داده  امنیت ملی هدایت  گوید که مشاور 

نویسم و برایش  معاونان رییس جمهور و وزیران بخش امنیتی، کسی دیگر دعوت نشود. به مشاور امنیت ملی پیام می
  ۲:۳۰شود. قرار است ساعت  لس شامل می خواهم در مجلس اشتراک کنم، نامم در فهرست اعضای مجگویم که میمی

 در آخرین مجلس امنیتی اشتراک کنم.

شود. این مجالس چند بار در مرکز سوق و اداره وزارت دفاع در یک ماه گذشته تقریباً هر روز مجلس امنیتی دایر می
. معاون اول ریاست شدی. پیش از آن مجالس امنیتی تحت نظر مشاور امنیت ملی در دفتر شورای امنیت دایر مدایر شد

هللا خان به وزارت دفاع،  کرد. بعد از آمدن بسم جمهوری مجالس امنیتی خودش را داشت که در دفتر خود برگزار می 
رقابت بر سر رهبری دستگاه امنیتی در سه جای جریان دارد؛ دفتر معاون اول، دفتر شورای امنیت و وزارت دفاع. به 

رقابت این  الحاقیه سالم   ا،هخاطر مهار کردن  تعمیر  در  این سو مجالس  به  هفته  ارگ تحت نظر شخص  از سه  خانه 
 کنند. شود و همه در آن اشتراک می رییس جمهور دایر می

شود. عکس خانه دایر می مجلس امنیتی ویژه در تعمیر الحاقیه قصر سالم  آگست:  ۱۳  جمعه،  ظهرازبعد  ۲:۳۰  ساعت
این   در  امنیتی،  مجالس  هم سایر  خارجه،  وزیر  اتمر،  حنیف  و  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبدهللا،  داکتر  مجلس 

دوم،  معاون  دانش،  سرور  اول،  معاون  امرهللا صالح،  دارند.  بسم   حضور  محب، جنرال  داکتر  دفاع،  وزیر  خان،  هللا 
فضلی، رییس اداره    جنرال میرزکوال، وزیر داخله، ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، داکتر  مشاور امنیت ملی،

امور و متین بیک، رییس دفتر رییس جمهور هم در این مجلس حضور دارند. برای معاونان در سمت راست رییس 
این  سر  بر  جنجال  است.  شده  گذاشته  کرسی  جمهور  رییس  سمت چپ  در  عبدهللا  داکتر  برای  و  دوم جمهور  نفر  که 

بود موجود  همیشه  است،  کی  رییس جمهور  از  بعد  عبدهللا  مملکت  داکتر  که  مجالسی  اکثر  در  دلیل  همین  به  است.  ه 
های تشریفاتی گذشته و کسی اعتراضی بر سمت حاضر است؛ ولی حال کار از جنجالکند، معاون اول غیراشتراک می

 راست و چپ ندارد. 

گان  کنندهکگوید که این لحظه تصمیم است. از تمام اشترافضای مجلس سرد است. در شروع مجلس رییس جمهور می
ایستادهمی ندارند  اگر تصمیم  اعالم کنند. همه در جا توانند همینگی کنند، میخواهد که  کوب هستند،  های خود میخجا 

 گوید.کسی چیزی نمی

جمهور صحبت می رییس  ادامه  را  خود  انقالبی  ایستادههای  از  به  دهد.  کمک  رسانیدن  از  خون،  قطره  آخرین  تا  گی 
  ۱۰گوید. صحبت ابتدایی رییس جمهور تقریباً  شهر و از تالش برای بسیج مردم، سخن می و میدانجبهات مزار شریف  

 گی است.کند. پیامش پیام مقاومت و ایستادهدقیقه دوام می 

کند و مثل همیشه دیالوگ توصیفی  گی رییس جمهور تمجید میکند. از ایستادهمعاون اول هم همان سخنان را تکرار می
شود )روابط رییس جمهور و معاون اول همیشه خیلی نزدیک است. در  جمهور و امرهللا صالح تکرار می میان رییس  

های دور و دراز توصیفی  دو سال اخیر معمول است که یک قسمت زیاد مجالس کابینه و شورای امنیت وقف دیالوگ
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کند(. امرهللا صالح از رییس ت میتر صحبشود. معاون دوم در این مجالس کممیان رییس جمهور و معاون اولش می
می رییس  جمهور  است؟  خوانده  بود،  سپرده  برایش  پیش  روز  یک  که  را  کابل  امنیتی  تصویری  طرح  آیا  که  پرسد 

کند و  های او تمجید میو باقی کار  ۶:۳۰جمهور مثل همیشه از کارش برای تامین امنیت کابل، از مثمر بودن مجالس  
 موافق است.گوید سندش را خوانده و می

بار که ریاست اجراییه از میان رفته و او لقب رییس شورای عالی مصالحه ملی را گرفته، اولینداکتر عبدهللا پس از این
هایش با طالبان خوب  کند. صبح آن روز تازه از قطر برگشته و ظاهراً صحبتاست که در مجلس امنیتی اشتراک می

خواهند به زور مسلط شوند. اشتراک وگو در مورد مشارکت نیستند و قطعاً میگوید طالبان آماده گفتنبوده است. می
 کند که دیگر از صلح و مذاکره دست شسته باشد.رییس شورای عالی مصالحه در مجلس امنیتی، برداشتی را ایجاد می

های بعدی سهم  خواند و در بحثزند؛ فقط در شروع مجلس اجندا را میمشاور امنیت ملی در این مجلس حرف نمی
کند، وزیر زند. وقتی معاون اول صحبت می گی حرف می تر در مورد ایستاده گیرد. وزیر دفاع افسرده است و کمنمی

هایی که تسلط دارند، برخورد بدی با مردم  کند بگوید که طالبان در جا تر تالش مینگرد. بیشدفاع ناباورانه به او می
شود که او دیگر باور ندارد مقاومتی نتیجه بدهد. امرهللا صالح این سخنان  معلوم می  اند. از سخنان وزیر دفاع نکرده

های امنیتی به وجود آمده  ای که در رهبری نیروگوید ذهنیت مغلوبهکند و مینمایی طالبان تلقی می هللا خان را سفیدبسم
تبادلاست، باعث شکست می دفاع  اول و وزیر  کند. شود. رییس جمهور مداخله میه میشود. چند جمله میان معاون 

 شود.فضای مجلس سرد می

دهنده است؛ ولی وزیر داخله  کنند. گزارش رییس امنیت هشدار شان را ارایه می هایوزیر داخله و رییس امنیت گزارش
های کمکی را  نیروگوید  شکند. میگوید وضعیت کابل قابل نگرانی نیست، کمربند میدان شهر مستحکم است و نمیمی

نویسم: آیا واقعاً شهر فرستاده است. ضیا سراج، رییس امنیت ملی، در پهلویم است. روی کاغذ سفید برایش میبه میدان
 گوید«.نویسد: »دروغ میخواند. میشهر محکم است؟ کاغذ را می کمربند میدان

کنم که وع مجلس ثبت نشده است. پیشنهاد میگویم سخنان رییس جمهور در شرگیرم. می در اخیر مجلس من نوبت می
اعضای مجلس موافقت می کنیم.  و نشر  ثبت  تا  کند  تکرار  را  این سخنان  از مجلس، رییس جمهور  کنند. مجلس بعد 

گردم  یابد. به دفتر برمیخواهی طالبان، خاتمه میگی و مقاومت در مقابل تمامیتظهر با پیام ایستادهازبعد   ۵:۰۰ساعت  
 م ثبتی رییس جمهور را آماده کنم.تا پیا

می تصمیم  ملی  امنیت  مشاور  اسالمی دفتر  جمهوری  امنیتی  مجلس  آخرین  از  نشود.  نشر  مجلس  آن  خبر  که  گیرد 
نمی نشر  رسمی  گزارش  در  افغانستان  را  مجلس  جزییات  از  قسمتی  مجلس،  از  بعد  ساعت  یک  صالح  امرهللا  شود. 

 کند. بوک خود نشر میصفحات توییتر و فیس

کنم. پیام کوتاه ولی قاطع و جنگی  پیام رییس جمهور را در یک صفحه آماده می  آگست:  ۱۳  جمعه،  ظهرازبعد  ۶:۰۰
سپارد که تا آخرین لحظه از مردم دفاع کند. از مردم  کند و وعده میاست. رییس جمهور در این پیام قاطع صحبت می

رمی کنند.  دفاع  کابل  از  و  شوند  آماده  تا  همینخواهد  امنیتی  مجلس  )وحیه  بود  شایعهگونه  سوی  عکس  از  که  ای 
ها پخش شد که گویا پیامی که من نوشته بودم، متن استعفای رییس جمهور بود. آن پیام استعفای مسووالن یکی از رسانه

ایستاده پیام  نبود؛  و مناطقی بود که هرییس جمهور  از کابل  دفاع  مقاومت و فراخوان عمومی برای  نوز تحت  گی و 
 تسلط حکومت بودند.( 

خواهد گوید رییس جمهور نمییار رییس جمهور میکنم. دستپیام آماده ثبت است. به دفتر رییس جمهور تیلیفون می
گویم که باالحصار جای مناسبی است، خواهد پیام را در تپه باالحصار ثبت کند. برایش میمی  پیام در ارگ ثبت شود؛
وزیر دفاع، وزیر داخله و رییس امنیت ملی هم دعوت    لی بهتر است معاونان رییس جمهور،اهمیت تاریخی دارد؛ و

 شوند و در وقت ثبت پیام در کنار رییس جمهور بایستند؛ وحدت نظر باید نشان داده شود. 

ر است.  ها در قصر دلگشا آماده رفتن به باالحصابالزنند که رییس جمهور در میدان چرخبرایم زنگ می   ۶:۳۰ساعت  
بال هستند. از  شوم. فقط رییس جمهور و وزیر دفاع در چرخبال باال میرسانم. به چرخ جا میبه عجله خود را به آن 

 ها نتوانستند برسند. داند. شاید وقت کم بود و آن پرسم که چرا دیگران نیستند. نمیسهراب می

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 15تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

ام، به رییس جمهور  بال هستیم. پیامی را که نوشتهچرخکنند. رییس جمهور، وزیر دفاع و من در  ها پرواز میبالچرخ
 سپارم تا بخواند. او هم نظری ندارد.دهم. رییس جمهور نظری ندارد. پیام را به وزیر دفاع می می

گوید که در زمان دولت مجاهدین یک سال در باالحصار در  رسیم، وزیر دفاع برایم میوقتی نزدیک باالحصار می
گویم این امتحان دوم است تا همین شهر به کابل داخل شوند. برایش میید و طالبان نتوانستند از میدانمقابل طالبان جنگ 

 گوید: »امدفعه سخت اس.«بیند. آهسته برایم میکار تکرار شود. وزیر دفاع عاجزانه به سویم می

داند چه گپ شوند. کسی نمیهوا بلند می  باره بهآیند، ولی قبل از نشست دوها در دامنه کوه باالحصار فرود میبالچرخ
زنند. دقیقه در فضای غرب کابل دور می   ۱۰ها  بالاست. ممکن مشکل امنیتی باشد. شاید مشکل تخنیکی باشد. چرخ

 آیند.باره در دامنه باالحصار فرود می دقیقه، دو   ۱۰بعد از 

اند و آماده ثبت  جا رسیدهرویم. همکارانم از بخش مطبوعات ریاست جمهوری از قبل آنبه آخرین نقطه باالحصار می
خواند و  شوند. رییس جمهور یک بار پیام را میپیام هستند. رییس جمهور و وزیر دفاع هر دو در یک فریم ایستاد می

شود. بعد از ثبت  ای ثبت میو متشدد است. پیام چهار دقیقه  کند. پیام کوتاه ولی سخت جلو کمره از حفظ صحبت می
کند. های کابل به رییس جمهور قصه می هللا خان از جنگزنیم. بسمپیام، برای چند دقیقه بر فراز تپه باالحصار قدم می 

در یک موتر سوار  ها برسیم. رییس جمهور و وزیر دفاع  بالرویم تا به چرخ ها میدقیقه بعد دوباره به سوی موتر  ۱۰
ناگهان دروازه را باز میمی قبل از نشر پیام با    گوید: »عمر صاحب،کند و به پشتو به من میشوند. رییس جمهور 

دانم. ولی باید قبل از نشر پیام با رییس عمومی امنیت  نمی  رییس عمومی امنیت( مشوره کن.« چرا؟ سراج صاحب ) 
 ملی مشورت کنم. 

گویم که ویدیوی پیام رییس جمهور را برای رسم. به همکارانم میباره به دفتر میدو گست:آ  ۱۳  جمعه،  شام  ۷:۳۰
گوید پیام کند و میدهد. لحظاتی بعد ضیا سراج برایم تیلیفون میکنم، پاسخ نمینشر آماده کنند. به ضیا سراج تلفن می

می نکنم.  نشر  ساعت  چند  برای  را  جمهور  میرییس  چرا؟  طالپرسم  کردهگوید  توافق  اسماعیل بان  که  والی  اند  خان، 
ها گوید قرار است برای آن هرات، معین امنیتی و رییس امنیت هرات را رها کنند و اجازه برگشت به کابل بدهند. می

ها را با خطر  تواند رهایی آن شان بدهد؛ نشر پیام جنگی رییس جمهور میاز کابل طیاره فرستاده شود تا به کابل انتقال
سپارد که به مجرد پرواز طیاره از هرات به سمت کابل، برایم احوال بدهد تا پیام را نشر کنم. تا واجه کند. وعده میم

 رسد.مانم، ولی از ضیا سراج و پرواز طیاره خبری نمیصبح روز شنبه منتظر می ۲:۰۰

سرنشین پرواز کرد، ولی    ۸۵ت با  دهد که طیاره از هراصبح معاون دفتر شورای امنیت برایم پیام می  ۲:۰۰ساعت   
اسماعیل خان از دروازه میدان هوایی هرات دواسماعیل اش برگشته است. باره به خانهخان در طیاره نیست؛ ظاهراً 

 .شودیابم تا در مورد نشر پیام مشورت کنم. نشر پیام معطل میکسی را نمی

ش تصمیم گرفته شد که از مزار شریف باید قاطعانه  شبی سخت است. مزار شریف هم سقوط کرده است. چند ساعت پی
کرد؟  سقوط  چرا  مزار  ساعت  چند  ظرف  در  شود.  و    دفاع  بود  کرده  سفر  مزار  به  جمهور  رییس  پیش  روز  چند 

محمد نور و فرماندهی جنگ در مزار را به یک شورای مرکب از نظامیان دولتی و رهبران سیاسی سپرده بود. عطا 
ب گفته  دوستم  میمارشال  دفاع  مزار  از  خون  قطره  آخرین  تا  که  آنودند  را  کنند.  نور  عطامحمد  جلسه  اولین  در  ها 

های  عنوان فرمانده عمومی جنگ در مزار تعیین کرده بودند. ناوقت شب ناگهان خبر شکست مزار شریف با عکسبه
و عطاقطار دوستم  مارشال  عامل  همراهانهای  و  نور  ممحمد  نشر  حیرتان  پل  از  مزاری ی شان  خبرنگار  شود. یک 
کند. مارشال دوستم و استاد  بوک نشر میکند، مستقیم در فیسهای سقوط مزار را که از برنده خانه خود ثبت میویدیو

 عطا به ترمذ رفته اند و مزار شریف سقوط کرده است.

ی دولتی و رهبران نظامی در کابل  هاآباد کماکان آرام است. نیروآباد است. جالل بعد از سقوط مزار، تنها امید جالل
های امریکایی خط  شهر جنگ شدید جریان دارد و ظاهراً نیروغافل هستند. چرا تحرکی در ننگرهار نیست؟ در میدان

تا ساعت  اول را بمباردمان کرده آن شب  نیامده است.  تا هنوز شکستی  بیدار می  ۴:۰۰اند. در خط کابل  مانم. صبح 
 کیست که بخوابد! 
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 ۲۰۲۱ آگست ۱۴ شنبه،

سرا مجلس صبحانه ارگ با رییس جمهور در صحن حرم  سقوط(:  از   قبل  ساعت  ۲۹)  آگست  ۱۴  شنبه،  صبح  ۹:۳۰
اوقات رییس جمهور شده است. من معموالً در مجالس صبحانه شود. مجالس صبحانه در آخرین ماه شامل تقسیمدایر می

کنم و بعد مجلس را های جمعی و اجتماعی ارایه مییابم و گزارش وضعیت را در رسانهدقیقه حضور می ۱۵برای  
. امروز قبل از ما سالم رحیمی با رییس جمهور مجلس داشته است. به تعقیب آن رییس جمهور با داکتر  کنمترک می

آن  اصلی  است. سخنان  دیدار کرده  امور،  اداره  داکتر فضلی، رییس  و  ملی  امنیت  است. محب، مشاور  گفته شده  جا 
 تر تشریفاتی است.مجلس ما بیش

شود. برنامه آن روز رییس جمهور مختصر است. سه در آن گفته نمی  کند و حرف زیادیدقیقه دوام می   ۱۵مجلس  
فعالیت شامل اجندای کاری رییس جمهور برای آن روز است. اول پیامی که دیروز در باالحصار ثبت شده بود، نشر  

 کرد؟  آن روز پیام دیگری ثبت کند. از شام دیروز تا امروز چرا موقف تغییر  ۱۰:۳۰نشود. رییس جمهور باید ساعت  
شرق به گان داخلی که از والیات شمالجا شدهگی به بی دانم. بعد از آن رییس جمهور تصمیم دارد در مورد رسیده نمی

اند، مجلس دایر کند. بعد از چاشت قرار است با رهبران سیاسی و جهادی مجلس داشته باشد )رییس جمهور کابل آمده
های خود با وزیر خارجه امریکا اشاره بود. در این مجلس به صحبت  شب گذشته با وزیر خارجه امریکا صحبت کرده

حل معقولی پیدا شود.« چون این  اجمالی داشت و شاید در متن همان صحبت گفت: »دو الی سه هفته وقت داریم تا راه 
تر ی مفصل، در قسمت جزییات این بخش مجلس در نوشته بعدهایم در کابل استصحبت دقیق به یادم نیست و یادداشت

 نویسم.( می

رویم تا پیام نو رییس جمهور را ثبت کنیم. از  خانه می با همکارانم به قصر گل آگست:  ۱۴  شنبه،   صبح  ۱۰:۳۰  ساعت
کنیم که رییس جمهور پیامی مهم برای مردم افغانستان بوک ارگ اعالم میطریق رادیو ـ تلویزیون ملی و صفحات فیس

پیام ثبت   پیام خنثا و بیمیدارد.  ندارد.  ندارد.  شود، ولی اصالً حرف مهمی برای گفتن  محتوا است، کشش و جاذبه 
کند. پیامی که دیروز شام در باالحصار ثبت شده بود، پیام بهتری بود؛ ولی اجازه نشرش ها پیدا نمیپوششی در رسانه

گی نیست. پیام امروز  م امروز حرفی از مقاومت و ایستادهگی بود. در پیارا نیافتیم. پیام دیروز، پیام مقاومت و ایستاده
ایستادهحل معقول سیاسی« حرف می از مشورت در مورد »راه  گی« به  زند. دیشب چه واقع شد و چرا »مقاومت و 

های رییس جمهور و وزیر دفاع را  دانم. در همین روز عکس این را نمی  حل معقول سیاسی« تبدیل شد؟ »دریافت راه 
هدف و بدون پیام اصلی با شرح »دیدار رییس جمهور و وزیر دفاع از ، بیدیروز که در تپه باالحصار گرفته شدهشام  

 کنیم. باالحصار کابل« نشر می

کنم. این مجلس  گان داخلی دارد، اشتراک نمیجا شدهگی با بیدر مجلسی که بعد از آن رییس جمهور در مورد رسیده
 انجام است.سرمورد و بیوقت، بیبی

خواسته آگست:  ۱۴  شنبه،  ۲:۳۰  ساعت مالقات  وقت  جمهور  رییس  با  جهادی  و  سیاسی  برای  رهبران  مجلس  اند. 
چنار کنم و به سوی قصر چهارظهر تنظیم شده است. از من دعوت نشده است، ولی اعتنایی نمیازبعد   ۲:۳۰ساعت  

رییس جمهور، کسی دیگر حضور ندارد. داکتر خپلواک  چنار به جز اکرم خپلواک، مشاور سیاسی  روم. در چهار می
هم مشاور رییس جمهور است و هم معاون شورای عالی مصالحه و معموالً تنظیم این مجالس مسوولیت او است. از او  

ها در قصر سپیدار مجلس دارند و در ختم مجلس همه گوید آناند. میپرسم که چرا رهبران سیاسی و جهادی نیامدهمی
 آیند.جا میاین باهم

تاخیر به ارگ می   ۳:۳۰رهبران سیاسی و جهادی ساعت   آغاز میبا یک ساعت  شود. معاونان رییس  رسند. مجلس 
فضل عبدهللا،  عبدهللا  داکتر  کرزی،  جمهور  رییس  ندارند.  حضور  مجلس  در  رییس جمهور  مسلمیار  الهادی 

محمدمشرانو محمدجرگه،  قانونی،  محمدیونس  خلیلی،  حمدهللا   کریم  خارجه،  وزیر  اتمر  حنیف  دوستم،  باتور  محقق، 
فضل فضلی رییس اداره امور، اکرم خپلواک مشاور   متین بیک رییس دفتر رییس جمهور،  محب مشاور امنیت ملی،

جرگه رحمان رحمانی رییس ولسیکننده در مجلس حضور دارند. میررییس جمهور و سالم رحیمی عضو هیات مذاکره
از شروع مجلس جلس میدیرتر به م قبل  ندارد.  استاد سیاف کرسی گذاشته شده است، ولی وی حضور  رسد. برای 

می  فرا  را  امور  اداره  رییس  کرزی  جمهور  می رییس  گوشش  به  چیزی  و  کمرهخواند  از  فضلی  داکتر  داران  گوید. 
ا برای آرشیف بگیرد؛ این مجلس گویم که بماند و تصاویر مجلس رخواهد تا مجلس را ترک کنند. من به عکاس می می

 مهم است و تصاویر آن باید ثبت تاریخ شود.
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خندد. ظاهراً رهبران سیاسی به  اند و کسی نمی. همه آرام ها عبوس و پریشان استتنش است. چهرهفضای مجلس پر
کند. س را آغاز می شود و بعد رییس جمهور مجلاند و پیامی مهم دارند. طبق معمول قرآن کریم قرائت میارگ آمده

گوید که آماده است از  کند و به داکتر عبدهللا میخالف معمول، رییس جمهور گفتنی زیادی ندارد. مایک را روشن می 
 خواهد تا پیام را برساند.ها بشنود. داکتر عبدهللا از رییس جمهور کرزی میآن 

ریزی در کابل نگران است. با کنایه به و خونگوید از احتمال جنگ های عاطفی دارد. می رییس جمهور کرزی صحبت
خواستند ها میگوید جرمناش در کابل است. می تر نگران است که تمام خانوادهگوید که او به دلیلی، بیشدیگران می

خواهد فرزندانش در گوید او نمیساله به آلمان ببرند، ولی او موافقت نکرده است. میپسرش میرویس را با بورس پنج
گوید که وقت تصمیم  رسد. به رییس جمهور میارج باشند و از درد فرزندان مردم آگاه نباشند. بعد به اصل مطلب میخ

کند، ریزی و ویرانی در کابل جلوگیری شود. رییس جمهور کرزی در لفافه صحبت میو قربانی است و باید از خون
 دانند که هدفش چه است.ولی همه می

ها تقریباً کنند. پیامهللا، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی و شاید کسی دیگر صحبت میبه تعقیبش داکتر عبد
است خون مشابه  از  این  ؛  در  کسی  هیچ  امنیتی،  دیروز  مجلس  شود. خالف  جلوگیری  باید  کابل  در  ویرانی  و  ریزی 

کنند. در تر و ویرانی کابل صحبت میریزی بیشکند؛ همه از جلوگیری از خونمجلس از مقاومت و دفاع صحبت نمی
های خود برای دفاع از نقاط مختلف افغانستان صحبت  مجالس قبلی با رهبران سیاسی عده یی از این رهبران از توانایی

خواستند. ولی این بار هیچ کسی از مقاومت و خیزش و مفرزه  کردند و از دولت اسلحه و مهمات و امکانات می  می
 گوید.  امنیتی چیزی نمی

ایستاده و  مقاومت  از  همه  می دیروز  یکگی حرف  امروز  اما  میزدند،  همه  خون باره  از  که  کابل خواهند  در  ریزی 
دانم. ظاهراً رییس جمهور پیام رهبران سیاسی و  ساعت گذشته چه واقع شده است؟ نمی  ۲۴جلوگیری شود. واقعاً در  

می  درک  را  جمعجهادی  در  ایستادهکند.  و  مقاومت  از  هم  او  مجلس  نمیبندی  حرف  میگی  با  زند؛  که  گوید 
قطر برود و تصمیم نهایی    صالحیت را تعیین کنند تا فردا بهسپارد که هیاتی با شان موافق است. وظیفه میهایپیشنهاد

شود. آخرین مجلس رهبران سیاسی را با طالبان بگیرند. این را گفته و به عجله و بدون خداحافظی از مجلس خارج می
 کند.افغانستان تنها نیم ساعت دوام می

اند  اد دعوت شدهآبگوید که او و یک جمع دیگر از رهبران سیاسی مقاومت، به اسالمقبل از ختم مجلس یونس قانونی می
گوید این وقت شود و می آشفته میطلبد. رییس جمهور برجا بروند. از رییس جمهور اجازه می و قرار است فردا به آن 

چیزی   قانونی  داشت.  نخواهد  خوبی  پیام  مقطع  این  در  پاکستان  به  سیاسی  رهبران  رفتن  نیست؛  پاکستان  به  رفتن 
 گوید.نمی

آباد ها به اسالم که رییس جمهور با رفتن آن شوم. از این رو میاالر با یونس قانونی روبهبعد از ختم مجلس در بیرون ت
خواهد به رییس جمهور گوید. از من میموافقت نکرده است، برآشفته است. سخنان سختی به آدرس رییس جمهور می

شنوم، آباد ندارد. سخنانش را میاسالم بگویم که از روی احترام چیزی نگفته و اال نیازی به اجازه کسی برای رفتن به  
 گویم. قرار نیست من میان قانونی و رییس جمهور قاصد باشم. ولی چیزی نمی

چنار داکتر عبدهللا، کریم خلیلی، حنیف اتمر، متین بیک و اکرم خپلواک  تر در میدان پیش روی قصر چهارآن طرف 
کند و  گویند. وزیر خارجه در وسط ایستاده است و صحبت میشوم تا بشنوم چه میکنند. به جمع نزدیک میصحبت می

که پیامی که قرار بود به رییس جمهور برسد در لفافه گفته شد و واضح  . وزیر خارجه از این شنونددیگران به دقت می 
است. می  ناراحت  داکتر عبدهللانبود،  است.  نفهمیده  را درست و واضح   گوید رییس جمهور خواست رهبران سیاسی 

گونه عاجل انتقال پیدا کند. وزیر خواهند او کنار برود و قدرت بهها میموافق است. شاید رییس جمهور ندانست که آن
تر برایش بگویند تا او در  کند که او و داکتر عبدهللا پیش رییس جمهور بروند و این پیام را واضح خارجه پیشنهاد می

رود تا از رییس سرا میتا از رییس جمهور وقت بگیرد. داکتر خپلواک به حرم فرستندابهام نباشد. داکتر خپلواک را می
سرا با داکتر پذیرد؛ او در عقب تعمیر حرمجمهور وقت بگیرد. ظاهراً رییس جمهور داکتر عبدهللا و حنیف اتمر را نمی

 محب و داکتر فضلی مصروف است.

ت: رییس جمهور باید کنار برود. ادامه کار او دیگر برای  برداشت من از پیام رهبران سیاسی در آن مجلس واضح اس
هیچ کسی، به شمول وزیر خارجه خودش، قابل قبول نیست. محاسبه سیاسیون داخل و بیرون از نظام این است که اگر  
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این   آمد و حکومت مشارکتی خواهند ساخت. طالبان در  با دیگران کنار خواهند  برآید، طالبان  داکتر غنی از صحنه 
هایی به رهبران سیاسی داده بودند )سوالی که در ذهن من است، این است که حال که طالبان بدون جنگ ورد قبالً پیامم

شان نخواهد شد، به چگونه  دانند که در کابل هم مقاومت جدی علیهاند و میهای کابل رسیدهو مقاومت جدی به دروازه
توانند به دست بیاورند،  گونه مطلق میه دارند قدرتی را که از راه زور و بهای آماده خواهند بود؟ آیا طالبان عالقمعامله

 با کسی تقسیم کنند؟ چرا باید این کار را بکنند؟ این نکته قابل بحث است.(

المللی است های بینبرنامه بعدی رییس جمهور دیدار با سفیر امریکا و رهبری نظامی نیرو آگست:  ۱۴  شنبه،  ۶:۳۰
اوقات شده است. در  گونه عاجل شامل تقسیماوقات نبود و بهدایر شود. این مجلس صبح در تقسیم  ۵:۴۵ت  که باید ساع

دفتر کارم هستم. ساعت   نیستم. در  تیلیفون می  ۶:۳۰این مجلس دعوت  دفتر رییس جمهور برایم  گویند کنند و میاز 
های امریکایی در حضور، مشاور امنیت ملی، یروخبری را باید نشر کنیم. رییس جمهور با سفیر امریکا و فرمانده ن

امور، اداره  هیبت  رییس  و  دفتر  علیرییس  بینهللا  همکاران  و  است  کرده  دیدار  درستیز،  لوی  تداوم  زی،  از  المللی 
دهم تا خبر را عاجل نشر کنند. ساعتی  اند. به همکارانم هدایت میهمکاری و پیکار مشترک علیه طالبان اطمینان داده 

کنند. خبری دیگر را باید نشر کنیم. در مجلس فیصله شده است تا جنرال سمیع سادات که بعد از  عد باز برایم تلفن می ب
های  های امنیتی در کابل تعیین شده و تمام نیروعنوان فرمانده عمومی نیروبه  سقوط لشکرگاه به کابل برگشته است،

چه واقع شد؟ ساعتی پیش بحث از انتقال قدرت و اعزام هیات به قطر    اند. بازده شدهامنیتی در کابل به وی گزارش
های متناقض چه  کنیم. مردم از این خبر های مقاومت و جنگ علیه طالبان را نشر میبود. یک ساعت بعد دوباره پیام

ساعت آینده ـ وقتی کابل   ۲۰کنیم و قرار است او تا  به هر حال، خبر مقرری سمیع سادات را نشر می  برداشت کنند؟
 کند ـ مسوول دفاع از کابل باشد.سقوط می

نگرانی  ۷:۳۰ساعت   هستند.  دفتر  در  هم  هنوز  همکارانم  است.  بیشهایشام  امروز  اطمینان  شان  من  از  است.  تر 
لیسه امانی شویم. تا  شب از دفتر خارج می  ۸:۰۰شان بدهم. نزدیک به ساعت  توانم برایخواهند؛ اطمینانی که نمیمی

 رویم.های خود میشویم و به خانهجا همه جدا می رویم. از آن پای پیاده می

به کرایه گرفته  ام. خانهاز خانه قبلی به جایی دیگر کوچ کرده آگست:  ۱۴  شنبه،  شب  ۱۲:۰۰  تا  ۸:۰۰ ای که قبالً 
باختن دوست و همکارم دواخان فاع و جانبمب بر خانه وزیر دپذیر بود. بعد از حمله موتربودم، در مکان نسبتاً آسیب

کشی به خانه نو هنوز تکمیل نشده است. یک ام. کوچتری به کرایه گرفتهتازه خانه دیگری را در جای محفوظ  پال،مینه
 آمدنی است.ای پیشمترقبهکند وضعیت غیرکنم. چیزی در ذهن مادرم گشته و فکر میساعت با مادرم صحبت می

ر کسی دیگری در حکومت، دوستان زیادی در میان خبرنگاران و فعاالن جامعه مدنی و اقشار بیرون  من نسبت به ه
شان در دستگاه حکومت با من است. چیزی برای گفتن و اطمینان از حکومت دارم. همه نگران هستند و یگانه تماس

دوستم در میدان هوایی است و به دبی یا گی به اوج رسیده است. همه در فکر برآمدن هستند. یک  دادن ندارم. سراسیمه 
کند که وضعیت خراب است و در اولین پرواز باید از کابل بیرون شوم. به  استانبول پرواز دارد. مسلسل برایم پیام می

دانم که برنامه مشخصی ندارم. من عکس اکثریت »طبقه نخبه کنم، ولی خودم می دهم که این کار را میاو وعده می 
جا بروم. ساعتی بعد یک دوستم که ام در کابل است و وطن دومی ندارم تا آن حکومتی«، خانه و کاشانهیرحکومتی و غ

کام شرکت  میدر  کار  میایر  زنگ  برایم  میکند،  مقامزند.  اکثریت  نخبهگوید  و  حکومتی  غیر های  در های  حکومتی 
ایر های کامتواند در یکی از پرواز بیرون شوم، وی می   خواهم از کابل اند، اگر می های آینده تکت گرفتههای روزپرواز

دهم. یک تعداد اعضای خانواده با نان  گویم اگر ضرورت شد، احوال می کنم و می برایم عاجل جای پیدا کند. تشکر می
ر طالبان  که اعضای خانواده در خانه در کنارم هستند، خوشحالم ولی نگرانم. اگآیند. از این شب پخته شده به خانه می 

روند. اعضای  کنند و میشب همه خداحافظی می  ۱۲:۰۰ها آسیبی برسد. ساعت  نشود که به آن   امشب به کابل برسند،
 کنم. کوچه خانه ما خالی است و حس دیگری دارد. چیزی واقع شدنی است. خانواده را تا بیرون دروازه خانه بدرقه می

 ۲۰۲۱ آگست  ۱۵ شنبه،یک

های نظامی در فضای کابل پیچیده است. ها و طیارهبالصدای چرخ آگست: ۱۵ شنبه،یک صبح ۴:۰۰ تا شب ۱۲:۰۰
خبر  است.  محال  خوابیدن  هم  شور،  و  شر  آن  ناخوشبدون  میهای  تبادله  کابل  سوی  هر  از  شبکهآیندی  های  شود. 

زندان جنگ جریان دارد. ساعتی بعد امرهللا   اند و در داخل دهند که طالبان وارد زندان پلچرخی شدهاجتماعی خبر می 
توییت می میدانصالح  امشب خط  است.  پلچرخی« مهار شده  زندان  در  زندانیان  که »خیزش  شهر هم شکسته و کند 

آمده پیش  کمپنی  تا  شبکهطالبان  استاند.  شایعات  از  پر  اجتماعی  میهای  پیام  کسی  خانه .  جلو  از  که  در  گذارد  شان 
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دهد که پغمان  اند. یکی پیام میقیمت شدهدهد که طالبان وارد ارزان اند. یکی پیام میای طالبان گذشتههدهبوری موتر
، تمام شب هاگونه پیاماند. اینکند که رییس جمهور و داکتر محب و داکتر فضلی فرار کرده سقوط کرد. یکی پیام می

 شود.تبادله می

نویسد که قرار نیست چیزی واقع شود. برایم می  امشب چیزی واقع شدنی است؟نویسم: آیا  به یک مقام امنیتی پیام می
ند. کابل امشب بیدار است.  ترخبرتر و بیهای امنیتی از من بیچارهدانم که مقامبخش نیست. میاین پیام برایم اطمینان

 نگران است. ترس عجیبی کابل را فرا گرفته است. 

می   ۴:۰۰ بستر  به  خوابمصبح  می نمی  روم.  بیدار  صبح  روشنی  تا  روز  برد.  آن  وقت  صبح  که  خبری  اولین  مانم. 
آباد، آخرین شهر کالن و استراتژیک، به دست طالبان است. این شهر هم بدون اندکی مقاومت و خوانم، سقوط جاللمی

 جنگ به دست طالبان سقوط کرده است.

خانه  روم. عکس معمول، چایخانه ارگ میمعمول به چایرسم. طبق  به دفتر می آگست:  ۱۵ شنبه،یک  صبح ۹:۰۰
اند. قهوه خانه پریشانام. کارمندان چایکنند، دوست شدهخانه کار میهایی که در چای جوش ندارد. با بچهوامروز جمع

 فرصت نشود.کنم شاید دیگر شان را بپردازم. احساس میام را برایم بدهند تا پولماههگویم حساب یکگیرم و میمی

تقسیم ارگ نظر میبه  و    ۸:۳۰اندازم.  اوقات روزمره  دارد  با سالم رحیمی مجلس  قرار    ۹:۰۰رییس جمهور  صبح 
شود که من هم باید در آن حضور داشته باشم.  مجلس صبحانه دایر می  ۹:۳۰است با مشاور امنیت ملی ببیند. ساعت  

می  ۱۰:۰۰ساعت   خپلواک  داکتر  با  جمهور  رییس  ساعت  بیصبح  نثار  ۱۱:۰۰ند.  تجارت، با  وزیر  غوریانی،  احمد 
اوقات رییس جمهور به »صدور هدایات امنیتی« مختص شده است  شام تقسیم  ۷:۰۰تا    ۱۱:۳۰مجلس دارد. از ساعت  
داد رییس جمهور و مشاور امنیت ملی همان صبح با معاون استخبارات ها درز کرد که نشان می )بعداً عکسی به رسانه 

اوقات رسمی رییس جمهور نبود، به اند. این دیدار شامل تقسیمسرا دیداری داشته متحده عربی در صحن حرم   امارات
اً در مورد جزییات آن گی و جزییات این دیدار اطالع دست اول ندارم؛ ولی بعدهمان دلیل من از زمان دقیق، چگونه

 کنم.( ه در مورد صحت و سقم آن هنوز تدقیق مینویسم کجا به دلیلی نمی مجلس شنیدم؛ معلوماتی که در این

سرا رییس جمهور  رسانم. در صحن حرمسرا میخود را برای اشتراک در مجلس صبحانه به صحن حرم  ۹:۳۰ساعت  
جا  اند. آن یاران رییس جمهور نشستهسرا، دست با مشاور امنیت ملی مصروف صحبت است. دهن دروازه ورودی حرم 

اند. آید. از جاغوری غزنی است. پدر و مادرش در شهر غزنی یار رییس جمهور پیشم میدستمانم. یک  منتظر می
 اند. نگران امنیت پدر و مادرش است. شان رفته طالبان بعد از تصرف غزنی، به خانه

گویم در خواهد تا در مورد وضعیت بگویم. میشود. رییس جمهور آرام است. از من می مجلس آغاز می   ۹:۳۰ساعت  
کند. امروز تر کسی در شهر کابل دیشب خوابیده باشد. آوازه است کابل سقوط میشهر پانیک عجیبی است. شاید کم

اند. حتا وزیران و معینان حکومت  تر آمدهشان کم . حکومت فلج است. کارمندان حکومتی به دفاترها خلوت استجاده
مینمی چه  میدانند  واقع  چه  و  اینشود. میگذرد  را میخبر  دانم  در مجلس وضعیت  همه  و  نیست  نو  فقط  ها  دانند؛ 
 گویم تا گفته باشم.حیث وظیفه این جمالت را میمن

ها نشر شود. وضعیت هایی در جریان روز داشته باشد که از طریق رسانهگوید الزم است او برنامهرییس جمهور می
دهد تا زمینه به رییس دفتر و رییس اداره امور هدایت می   تر نشود.باید نورمال نشان داده شود تا نگرانی مردم بیش

شوم. رییس جمهور در این وضعیت  زده میگان داخلی در دشت پدوله را آماده سازند. حیرتجا شدهرفتنش به کمپ بی
می گویند وضعیت کابل قسکنند. میپیش از من متین بیک و داکتر فضلی مداخله می   خواهد به دشت پدوله برود؟ می

 نیست که رییس جمهور به دشت پدوله رفته بتواند.

های حکومتی  کند که به عوض رفتن به دشت پدوله، جلسه کابینه فراخوانده شود. به وزیران و مقامکسی پیشنهاد می
برای باید  جمهور  رییس  شود.  تشریح  موافقت وضعیت  جمهور  رییس  است.  چگونه  وضعیت  که  بگوید  واضح  شان 

سپارد که ظهر مجلس کابینه دایر شود. رییس جمهور به بیک و فضلی وظیفه می ازبعد  ۲:۰۰ست ساعت کند. قرار امی
در آن    با معاون اول هم صحبت کنند تا مشکلی به وجود نیاید. چرا باید بیک و فضلی با امرهللا صالح صحبت کنند؟

نیتی روز جمعه تماس مستقیمی با رییس جمهور دانم. )بعداً شنیدم که معاون اول بعد از مجلس اموقت دلیلش را نمی
نداشته است. ظاهراً روز شنبه، بعد از مجلس با سیاسیون که در آن رییس جمهور با فرستادن هیات به قطر و گرفته  

روند و وی را از  کند، مشاور امنیت ملی و رییس اداره امور پیش معاون اول میشدن مقدمات انتقال قدرت موافقت می
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کند. در مورد صحت و سقم  شنبه کابل را ترک می کنند. امرهللا خان همان شب و یا صبح وقت روز یکگاه میتصمیم آ
 تر تدقیق کنم.(این معلومات باید بیش

مقابل  آگست:  ۱۵  شنبه،یک  ۱۰:۳۰  ساعت در  برآمده  با رییس جمهور  از مجلس  دفتر رییس جمهور  من و رییس 
رود با معاون اول وقت بگیرد تا او و متین بیک کنیم. رییس اداره امور میصحبت میخانه در سایه درخت  قصر گل 

دقیقه بعد به بیک زنگ می پنج  پیام همراهش صحبت کنند.  به  اول  تلفن زند. معاون  نداده است. چند  ها و  هایش پاسخ 
 صالح بدون اطالع به رییس  گیرد. معاون اول در کابل نیست. دفترش خالی است. امرهللادقیقه بعد دوباره تماس می

گوید به احتمال غالب به پنجشیر رفته  جمهور، دفترش را خالی کرده و به جای نامعلومی رفته است. یک همکارش می
آیا امروز چیزی واقع شدنی    ای است. معاون اول چگونه بدون اطالع کابل را ترک گفته است؟ کنندهباشد. خبر ناراحت

 است؟

شبکه اجدر  پیهای  داخل طیاره  از  تصاویری  میآیتماعی  نشر  کابل  هوایی  میدان  در  کریم  ای  قانونی،  یونس  شود. 
محقق، صالح محمد  حال  خلیلی،  در  پاکستان  هوایی  شرکت  خاص  پرواز  در  نور  خالد  و  دوستم  باتور  ربانی،  الدین 

رسد که از میدان هوایی خبر می  برند؟د میآباها را چرا در این روز مهم به اسالم آباد استند. آن پرواز به سوی اسالم 
بخش وی در  کابینه  اعضای  تعداد  پروازآی یک  منتظر  هوایی  میدان  کام پی  نادر  های  با  هستند.  ایرالین  ترکش  و  ایر 

گوید برای سفر رسمی به  کنم. در سالون میدان هوایی است. مینادری، رییس کمیسیون اصالحات اداری، صحبت می 
شوم که در چنین وضعیتی تدویر مجلس  . مطمین میها معطل استجا رفته، ولی پروازصبح وقت به آن رود.  قطر می 

 کابینه ممکن نیست. مجلس کابینه در آن روز دایر نشد. 

چای  آگست:  ۱۵  شنبه،یک  صبح  ۱۱:۰۰  ساعت در  همکارانم  شدهاکثر  جمع  ناراحتخانه  و  سراسیمه  ولی  اند.  اند، 
اند. همکارانی که با من در دستگاه اطالعاتی  شان به دفتر حاضر شده ادارات داخل ارگ اکثریتخالف کارمندان سایر  

ساز شمارند. اکثریت همکاران من از تیم دولتکنند، همیشه خود را در دستگاه ارگ کلک ششم میحکومت کار می
ها به نگاه شک دیده شده است. به  یشه به آن اند و در دو سال گذشته همنیستند و بعد از آمدن من از ایتالیا به ارگ آمده 

اش نام تیم وحید عمر، مشهورند؛ تیمی که از نظر معاونت اول ریاست جمهوری، شورای امنیت و اداره امور وفاداری 
شان این است که نشود در صورت  شان من هستم. دغدغه وضعیت، یگانه امید  به رهبری دولت زیر سوال است. در این 

به همکارانم گفتهیربروز حالت غ اند که تمام دستگاه ارگ پالنی برای مترقبه، من و همکارانم قربانی شویم. کسانی 
 گویم که از چنین پالنی آگاهی ندارم. شان میوضعیت غیرمترقبه دارد که تیم ما در آن شامل نیست. برای

شود.  ها در شهر شنیده میبار گلوله ایم که ناگهان صدای رگشان مصروف صحبتهایبا همکارانم در مورد دغدغه 
آماده شدهشود. ذهنانارشی عجیبی در ارگ حاکم می قبل  از  داخل کابل شدهها  بپذیرند که طالبان  اند. ما در زیر اند 

بینیم. کارمندان ارگ هستیم و همه را می(  ۱۵)دروازه   خانه کنار دروازه خروجی ارگچنار قدیمی در مقابل چایپنجه
برآمده به سوی    ۱۵دوند. یک تعداد از دروازه  های خروجی میاس به سوی دروازه پییک عده محافظان پی   به شمول

می آریانا  میچهارراهی  امور  اداره  سوی  به  تعداد  یک  محموددوند.  پل  دروازه  از  تا  برای  روند  شوند.  خارج  خان 
کند. به همکارم ه محافظت ریاست جمهوری کار میجنبیم. برادر یکی از همکارانم در دستگاای از جای خود نمی لحظه 

 کنیم که باید از ارگ برآییم.دهد که از ارگ برآید. ما هم بالفاصله فکر می پیام می

اند( به عجله از دروازه  شان تا هنوز در افغانستاننویسم، چون یک تعدادشان را نمیهایمن و شش تن همکارانم )نام 
می   ۱۵ خارج  سارگ  با  میشویم.  آریانا  چهارراهی  به سوی  نمیرعت  میرویم.  کجا  یک دانیم  راه  وسط  در  رویم. 

تر گوید خانه محفوظ نیست. شاید محفوظمی  دانم. خانه برویم؟گویم نمیگوید: عمر صاحب، کجا برویم؟ میهمکارم می
  –مکارانم از دروازه جنگی  این است که داخل ارگ شویم و در یک گوشه پناه بگیریم. نظر خوبی است. دوباره با ه

شویم. در کنار تعمیر مرکز سوق و اداره وارد ارگ می  –رنگ باالیش نصب بود  همان دروازه مشهور که بیرق سه
می  چمن  روی  جنگی،  دروازه  راست  سمت  تانکدر  پی نشینیم.  وسایط  و  میپیها  حرکت  در  دیگر اس  ارگ  شوند. 

شود. در ظرف  فظت ریاست جمهوری و چند کارمند من، کسی دیده نمینظامی شده و در صحن ارگ به جز گارد محا
 اند. دقیقه ارگ تخلیه شده است. تعداد معدودی در ارگ مانده ۱۵

توحید  آگست:  ۱۵  شنبه،یک  ظهر  ۱۲:۰۰  ساعت مرکز  تعمیر  کنار  در  ارگ  صحن  در  هنوز  همکارانم  و  من 
گوید در  ها خاموش شده است. هر کسی تالش دارد تا با خانواده و دوستانش صحبت کند. یکی میایم. صدای فایر نشسته

پرچم برچی  بردشت  طالبان  میهای  دیگری  شده،  کردهافراشته  تسخیر  طالبان  را  نو  کارته  حوزه  و  گوید  سومی اند 
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اند. من با چند ها را تخلیه کردهشان را گذاشته و لباس ملکی به تن کرده و حوزهاند که سالحها را دیدهگوید پولیسمی
واتس از طریق  نگراناپ صحبت میدوستم  به همکارانم میکنم. همه  امنیت گویم هماناند.  به شورای  باشند. من  جا 

 روم تا خبر بگیرم. می

گی حاکم است. در برنده عقبی تعمیر شورای امنیت داکتر محب، متین بیک،  روم. سراسیمهامنیت می  به دفتر شورای 
بینم. هر یک تلفن به دست با کسی صحبت  سالم رحیمی، رفیع فاضل معاون شورای امنیت و یکی دو نفر دیگر را می

ای پراکنده صورت گرفته بود. مردم باید به  هگوید باید اعالم کنیم که کابل محفوظ است و فایرکند. متین بیک میمی
ای را  زنم و جملهکند. به همکارانم زنگ میآرامش فراخوانده شوند. همین جمله را از توییتر شخصی خود توییت می

 کنم تا از طریق صفحات ارگ نشر کنند.شان دکته می برای

ها گویند که آن گیرند. طالبان میلفن تماس میبعدتر متین بیک و سالم رحیمی با رهبری طالبان در قطر از طریق ت
خواهد که برای اطمینان اعالمیه  ها میکنند، افراد طالبان نیستند. رحیمی از آن اند و کسانی که شلیک میوارد کابل نشده

ند وارد  گویند که قصد ندارکنند. طالبان در اعالمیه خود میصادر کنند. چند لحظه بعد طالبان قطر اعالمیه صادر می 
 کابل شوند.

طرف  کسی آن  ظاهراً  کنند.  برقرار  تماس  خارجی  همکاران  با  تا  دارند  تالش  همکارانش  و  ملی  امنیت  مشاور  تر 
زی، هللا علیدرستیز، هیبتها با لویگوید آندهد و میدهد. باالخره یک افسر امریکایی پاسخ میشان را پاسخ نمیتلفن

ها وارد شهر خواهند  گوید اگر ضرورت شد، آنکنند. می ریزی می ه دارند و برنامههمین لحظه در میدان هوایی جلس
المللی شد. ظاهراً در این لحظه باقی مسووالن دستگاه امنیتی در آن طرف میدان هستند. میدان در کنترل نیروهای بین

ظاهراً دستگاه دولت دیگر از   های حکومتی خبری نیست.است. از وزیران دفاع و داخله و رییس امنیت و سایر مقام
 کار افتاده است.

روم. وضعیتی که من در  دوباره پیش همکارانم به صحن ارگ می آگست:  ۱۵  شنبه،یک  بعدازظهر  ۱۲:۳۰  ساعت
دهنده بود. دیگر من مطمینم که برای داکتر غنی چیزی به نام حکومت و دستگاه اداری و  شورای امنیت دیدم، تکان 

. دیگر چیزی به نام دولت وجود ندارد. دولت رسماً فروپاشیده است؛ فقط کسی باید این را رسمی  امنیتی نمانده است
شان پناه بگیرند. های دوستان و خویشاوندانشان بروند و یا در خانههایکنم که به خانهاعالم کند. به همکارانم عذر می

شان گویند تا من همراهو خود را به جای امنی برساند. میها خارج شده  تواند پای پیاده از یکی از دروازه هر کدام می 
 کنم. روند. این عیاری همکارانم را تا زنده هستم فراموش نمینروم، جایی نمی

دستسهراب   ۱۲:۳۵ساعت   میاحمد،  زنگ  جمهور،  رییس  یک  یار  شماره  قصر  در  جمهور  رییس  خانه  به  و  زند 
شویم. رییس جمهور، جا داخل اتاق میاحمد منتظرم است. یکشوم. در دهلیز خانه رییس جمهور سهرابفراخوانده می 

گوید برای ارند. رییس جمهور میسالم رحیمی، رییس دفتر و رییس اداره امور در اتاق حضور د  مشاور امنیت ملی،
گویم مردم شوکه هستند و مشکل است پیام اطمینان در این وضعیت اطمینان دادن به مردم، باید یک پیام ثبت کند. می

کنم که به وزیران دفاع و داخله و رییس عمومی خواهد چیزی بگوید، پیشنهاد میکمک کند؛ ولی اگر رییس جمهور می
خواهم کنیم. میها هدایت تامین امنیت شهر را بدهد؛ ما این مکالمه تلفنی را ثبت و نشر میو به آن  امنیت ملی تلفن کند

اقل مردم ببینند که هنوز دولت هست و رییس جمهور با وزیران داخله و دفاع و رییس امنیت ارتباط دارد. منظورم حد
 ه ثبت شود.خانشود. مکالمه باید در قصر گل تر همین است. موافقت میبیش

می  ۱۲:۴۵ساعت   همکارانم  پیش  می دوباره  کمرهروم.  فلم گویم  گل های  به  و  کنند  آماده  را  عکاسی  و  خانه برداری 
برداری  اند. خودم کمره فلم ها فرار کردهبرداران ریاست جمهوری نیستند، آن گویند عکاسان و فلم بروند. همکارانم می

برداری  کند که از کمره فلم زنم. برایم تشریح می جای نامعلومی است، زنگ می  بردار ارگ که در گیرم. به فلم را می 
با کمره آدرس ریاست جمهوری را خودم  از  پیام رییس جمهور  آخرین  باید کار بگیرم. قرار است  بلد  چگونه  ای که 

 نیستم، ثبت کنم.

گل  آگست:  ۱۵  شنبه،یک  ظهرازبعد  ۱:۳۰ قصر  هسدر  مکالمه  ثبت  آماده  رحیمی، خانه  با سالم  جمهور  رییس  تیم. 
شان نیست. رییس جمهور در رسند. مشاور امنیت ملی همراه خانه می یارش به گل رییس دفتر، رییس اداره امور و دست

برداری را گرفته آماده  گیرد. من کمره فلمگذاری احمدشاه ابدالی قرار می هللا خان جلو عکس مراسم تاج پشت میز امان
از همکارانم میشوم.  ثبت می فلم مبایلم را به یکی  تلفن هم ثبت کند. من کمره  او مکالمه را در  تا  برداری را  سپارم 
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شوند. اپ رخ میچندان بلد نیستم، نشود که درست ثبت نکنم. وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی از طریق واتس
 ها برقرار نشده است.اما ظاهراً تماس با آن  درستیز هم در این مکالمه باشد، قرار بود وزیر دفاع و یا لوی 

دهد. وزیر داخله و رییس شان میکند. هدایاتی برایرییس جمهور تقریباً هفت دقیقه با آن دو مقام امنیتی صحبت می
تاق  یی که در آن ایابد. این مکالمه حتا برای ما گویند. مکالمه خاتمه میتر چیزی میشنوند و کمها را میامنیت صحبت

چه را بعداً در مورد غیبت مشاور امنیت ملی در  )آن  بخش نیست. به هر حال مکالمه را باید نشر کنیمهستیم، اطمینان
می ثبت  رییس جمهور  تلفنی  مکالمه  که  ثبت لحظاتی  ما مصروف  که  زمانی  عین  در  است. ظاهراً  مهم  شنیدم،  شود 

یم یا دقایقی قبل از آن، داکتر محب و خلیل حقانی از طریق مکالمه رییس جمهور با وزیر داخله و رییس امنیت هست
با آن هم صحبت میتلفن  بر  تاثیر مستقیمی  تلفنی  این صحبت  در  کنند.  واقع می  ۹۰چه  بعدی  داشته است.  دقیقه  شود، 

که   دانم؛ ولی جزییات این صحبت تلفنی را دست اول از کسیمحب به حقانی زنگ زد یا حقانی به محب زنگ زد، نمی
 ام که بعد از تدقیق الزم در یک زمان دیگر به آن خواهم پرداخت.(جا حضور داشت، شنیدهدر آن 

خانه منتظر رییس شویم. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در مقابل دروازه گلخانه بیرون میاز قصر گل
بدین ساعتی  از  دانش  سرور  است.  شلیک سوجمهور  از  بعد  شهر)شاید  در  و    (ها  اول  معاون  دفاتر  است.  ارگ  در 

معاون دوم در عین محوطه در قصر صدارت قرار دارند. دفاتر امرهللا صالح خالی شده و وی به آدرس نامعلومی، 
خانه، دانش چیزی در گوش ظاهراً پنجشیر، رفته است. استاد دانش هم به ارگ آمده است. در مقابل دروازه ورودی گل 

دهد تا مشکل او را رفع  تر ایستاده، وظیفه میرییس جمهور به رییس اداره امور که آن طرف گوید.  رییس جمهور می
جا به استانبول خواهد به میدان هوایی کابل برود و از آن بعداً شنیدم که دانش می) دانمدر آن وقت نمیکند. کدام مشکل؟  

خواهد ریسک بگیرد و با موتر  شی است. دانش نمیخواهد با موتر برود. فضای شهر، فضای انارپرواز کند؛ ولی نمی
هوایی چرخ میدان  به  او  بردن  برای  که  بدهد  هدایت  رییس جمهور  تا  آمده  ارگ  به  برود.  میدان  کنند. به  فراهم  بال 

شود و . دانش مایوس میها در میدان هوایی استبالگوید چرخکند و میاس درخواست دانش را رد می پیفرمانده پی
 شود.(لحظه با موتر روانه میدان هوایی می همان

شویم. حین برآمدن با سرور دانش که خانه خارج میبا همکارانم از گل آگست:  ۱۵  شنبه،یک  ظهرازبعد  ۲:۰۰  ساعت
ند. به طنز  تان حاضر گوید: آقای عمر، نام خدا تمام همکارانکنیم. برایم میپرسی میمنتظر رییس جمهور است، احوال 

شود. دوباره با پنج همکارم به جای  تر میویم ما مثل کارمندان شفاخانه هستیم؛ در وقت جنگ و بحران کار ما بیشگمی
تلفنی رییس قبلی ما در صحن ارگ، کنار مرکز توحید، می فلم ثبت شده مکالمه  تا  امکانات نیست  رویم. حوصله و 

ه به کامپیوتر ارسال کنیم. فلمی را که همکارم در تلفن  جمهور با وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی را از کمر
کنیم فلم  بوک باید نشر کنیم. تالش میگویم همین درست است؛ همین فلم را از طریق فیسبینم. میموبایل ثبت کرده، می

به مسوول بخش شبکه را  فایل  دارد.  ارگ مشکل  انترنت  است.  زیاد  فایل  ولی حجم  کنیم،  اجتماعیرا نشر  از   های 
 بوک و توییتر نشر کند. فرستم تا در فیساپ میطریق واتس

دار باشی که هنوز  من و پنج همکارم هنوز در صحن ارگ هستیم. یک چای آگست:  ۱۵  شنبه،یک  ظهرازبعد  ۲:۳۰
آرام است. کسی در اطراف ما نیست.  هم در ارگ است، در همان حالت برای ما چای می آورد. فضای ارگ مطلقاً 

 گیریم.کنیم به روی خود نیاوریم. چند عکس یادگاری با همکاران میعجیبی است، ولی کوشش می صحنه

ظرف   هم  ۱۰در  برایم  خارجی  و  داخلی  خبرنگار  چند  بعدی،  میدقیقه  پیام  میزمان  که  گذارند.  است  آوازه  گویند 
کنم  ر را رد یا تایید کنم. اعتنایی نمیخواهند خبرهبری دولت از کابل خارج شده و خالی قدرت به وجود آمده است. می

های امنیتی صحبت کرد. وقتی ویدیو را نشر کنیم، حداقل  دهم. همین چند لحظه پیش رییس جمهور با مقامو جواب نمی
 یابند که رییس جمهور به جایی فرار نکرده است.اطمینان می

اس که با من دوست شده است، پیشم پیافظ پیشود. یک محلحظاتی بعد صدای شلیک یک گلوله در نزدیکی شنیده می
ها گویم سایر مقامتان از ارگ خارج شوید. می جا امن نیست، با همکارانگوید: عمر صاحب، این آید. به گوشم می می

 گم وضعیت خوب نیس عمر صاحب، خانه برین!« تان میگوید: »برچه شدند؟ می 

روم ببینم چه گپ است. به  جا بمانید و خارج نشوید، من می گویم که همینکند. به همکارانم میچیزی به ذهنم خطور می 
شوم. به افتم. وارد تعمیر شورای امنیت میعجله از مسیر وسط میدان تشریفات به سوی دفتر شورای امنیت راه می

ها پایین زینه   روم. دفتر مشاور امنیت ملی خالی است. در شورای امنیت هیچ کسی نیست. به عجله ازمنزل دوم می
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می می اول  منزل  در  را  محافظ  یک  میشوم.  و  بینم.  بیک  متین  و  رحیمی  سالم  و  محب  داکتر  شدند  چه  پرسم 
 گوید شاید به سوی خانه رییس جمهور به قصر نمبر یک رفته باشند. شان؟ می همکاران

ای  برای لحظه   اند؟ آیا همه فرار کردهم. حتا در شورای امنیت کسی نیست.  شوم. متردد از دفتر شورای امنیت بیرون می
گردم. به سوی خانه رییس  میباره بردارم. دو کنم. پیش همکارانم بروم و باید عاجل خارج شویم. چند قدم برمیفکر می

زند. خیریت  افتم. کسی را باید پیدا کنم. در جریان راه برادرم از خیرخانه زنگ میجمهور در قصر نمبر یک راه می
گویم خیریت است، در دفتر هستم. تا خانه رییس جمهور در قصر نمبر یک تقریباً سه دقیقه فاصله  می کجا استی؟  است؟

کنم. سکوت مطلق در ارگ حاکم است. در تمام این سه دقیقه کسی را در  است. در جریان راه با برادرم صحبت می
 .داران جلو قصر نمبر دو هم نیستندبینم؛ حتا پهرهراه نمی

شوم. از دروازه بیرونی که وارد صحن  وارد می   از حویلی قصر نمبر یک که خانه رییس جمهور در آن واقع است،
بینم که نزدیک تعمیر قصر  متر فاصله است. از دور می   ۵۰شوی تا تعمیر قصر نمبر یک تقریباً  قصر نمبر یک می 

مقابل دروازه موتر، مشاور امنیت ملی و رییس اداره های دودی ایستاد است. در  نمبر یک موتر لکسس سفید با شیشه
 بینم.جا نمیاند. رییس جمهور، رییس دفتر و سالم رحیمی را در آن هم در حال صحبتامور با

روم. از وی یار رییس جمهور، ایستاد است. به سوی سهراب میاحمد، دستمتری سهراب  ۱۰تر در فاصله  آن طرف 
با رییس جمهور کوتاه سهراب می  پرسم که چه گپ است. می گوید جنرال بسم هللا خان، وزیر دفاع، زنگ زده بود. 

ه به وزارت دفاع  صحبت کرد. پیام مهمی به رییس جمهور داشت. بعد از آن صحبت، رییس جمهور به من گفت ک
ام؛ کسی برایم احوال نداده بود که رییس  جا آمدهگویم من از روی تصادف به اینکنم. به سهراب میرویم. تعجب میمی

 گوید.رود. سهراب چیزی نمیجمهور به وزارت دفاع می

فاصله   ایستاده   ۱۰در  و سهراب  من  جایی که  از  اممتری  اداره  رییس  و  ملی  امنیت  هنوز مصروف  ایم، مشاور  ور 
باز میصحبت را  دروازه موتر سفید  داکتر محب  ناگهان  در جریان صحبت  وارد موتر میاند.  و  به  کند  شود. موتر 

رود. من هم از  رود. سهراب هم میکند. داکتر فضلی به عجله به سوی دروازه خروجی نمبر یک میعجله حرکت می 
دویم همه می   افتد،هور معمول است وقتی موتر رییس جمهور راه می های بیرونی رییس جم روم )در سفر شان می دنبال

م که در داخل موتر رییس  معمولی نیست.( تا این دم من به این فکرشویم. چیزی غیرهای شامل قطار سوار میدر موتر
ذهنم نیست.  رویم. چیزی غیر از آن در  جمهور است، مشاور امنیت ملی با او سوار شده و به سوی وزارت دفاع می 

  تر ایستاده است. موتر کی است؟رویم. موتر سفید دیگری آن طرفدویده به دروازه بیرونی قصر نمبر یک میدویده
 کند.شویم. موتر حرکت میدانم. وارد موتر مینمی

ه قصر  زند و از دروازخانه که راه رفتن به وزارت دفاع است، به سوی چپ دور میموتر نارسیده به دروازه سالم
های دیگر به سمت میدان  گوید موترگویم وزارت دفاع آن طرف است. می شود. به راننده می دلگشا وارد این قصر می 

 عجیب است. ولی شاید دالیل امنیتی داشته باشد.  رویم؟بال میها رفتند. به وزارت دفاع چرا با چرخبالچرخ

بال در فاصله تقریباً شود. سه چرخها ایستاد میبالر نزدیکی چرخموتر ما در میدان میان قصر دلگشا و قصر سپیدار د
بال قبل از ؟ چرخبینمشویم. چه میها باال میبالند. به عجله به یکی از چرخدیگر ایستاده و آماده پروازچهل متر از هم

کارمند شورای امنیت. نشین دارد. همسر رییس جمهور و یاورش، مشاور امنیت ملی و چهار  ما پر است. هفت سر
نفر هفت  نیست؟همین  دیگری  و کسی  است؟  ند  کجا  بودند،  رییس جمهور  ارگ  در  هم  و رحیمی  هستند؟  بیک   کجا 

دانستم که سالم رحیمی و متین بیک لحظاتی قبل به خاطر نان خوردن به قصر حرم  دانمنمی سرا رفته بودند و  )بعداً 
نمبر یک در خانه خود بود. حنیف اتمر هم در آخرین دقایق به ارگ رسیده بود.  رییس جمهور هم تا آن لحظه در قصر  

رییس جمهور در آخرین دقایق توسط مشاور امنیت ملی و قوماندان محافظت ریاست جمهوری با یک موتر از قصر  
ها بالپرواز چرخ   شود. وزیر خارجه، سالم رحیمی و متین بیک بعد ازها انتقال داده میبالنمبر یک به یکی از چرخ

جا خود را به میدان هوایی کابل روند. از آن درک میشوند و به خانه سالم رحیمی در ششهای خود میسوار موتر
پیوندند. نظامی، اعضای پارلمان و دیگران که در میدان هوایی هستند، میهای نظامی و غیررسانند و به سایر مقاممی

ها کشانیده شد، معلومات نسبتاً موثقی دارم که  بالآخرین لحظات چگونه به سوی چرخ که رییس جمهور دردر مورد این
نویسم؛ چون برای بسیاری باور نکردنی است. ولی این قصه قابل گفتن است و بعد از تدقیق فعالً آن را به دلیلی نمی

 نویسم.( الزم، در فرصتی آن را با جزییات می
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دهد. چند ثانیه بعد کسی پاسخ نمی  اند وپرسم چه گپ است؟ همه خاموششینیم. مینبال میهای کناری چرخدر کرسی
چرخ  وارد  جمهور  رییس  محافظت  میقوماندان  چرخ بال  از  را  ملی  امنیت  مشاور  میشود.  پایان  خود بال  با  و  کند 

از چربال میبرد. لحظاتی بعد، کسی وارد چرخ می نیز  پایین میخ شود. همسر رییس جمهور و یاورش را  کنند.  بال 
داند  شود. کسی نمیبال ما بسته می دانستم. دروازه چرخدر آن وقت نمی  بال پایین شدند؟ کجا رفتند؟ ها چرا از چرخآن 

بال پایین خواهم از چرخای میبرای لحظه  رویم؟که چه واقع شدنی است. من متردد هستم. آیا واقعاً وزارت دفاع می
 میدان هوایی؟ کجا؟  وزارت دفاع؟ رویم؟شود. کجا میبه هوا بلند میبال شوم؛ ولی چرخ 

رود. وقتی شود. به سمت مخالف وزارت دفاع به سوی شمال کابل میبال با ارتفاع بسیار کم از ارگ خارج میچرخ
در جایی در کابل  ها قرار نیست  بالکند که این چرخرسند، چیزی در ذهنم خطور میخانه میها به فضای خیربالچرخ

ای هستم که گی مسافر سفر ناخواستهبرگشت است و من بار اول در زندهنشست کنند؛ این سفر دور و دراز و شاید بی
شان احوال وضعیت را بیاورم،  دانم. به همکارانم که هنوز در صحن ارگ منتظرند تا برای هدف و مقصد آن را نمی 

 !«دهم: »عاجل از ارگ خارج شویدپیام می

 روید؟«کنید و کجا میهند: »سفیر صاحب، شما چه می د از آن طرف برایم پیام می

 دانم! نمی گویم:می

 پایانی  یادداشت

آگست عامل سقوط افغانستان بدست طالبان شد.   ۱۵قضاوت حاکم این است که خارج شدن داکتر غنی از افغانستان در  
ها این است  بود. برداشت بسیاریماند، وضعیت ما متفاوت میکرد و در افغانستان میاگر وی در آن روز »فرار« نمی

چه واقع شد،  آگست رییس جمهوری داشت که بر اوضاع مسلط بود و بودش و نبودش بر آن  ۱۵که افغانستان در روز  
داشت و  تاثیر  کردند  اغفال  را  همه  کردند،  انحصار  را  قدرت  نفر  چهار  یا  سه  که  است  این  دیگر  حاکم  قضاوت   .

افغانستان را فروختند. من با گروهی که امروز مورد خشم و غضب قطعی استند، تفاوت عمیق دیدگاه و سلیقه داشتم و  
ما به موج حاکم انکار، خودفریبی و گریز دارم. این خشم جمعی »مردم عام افغانستان« را موجه و برحق می دانم، ا

روز گذشته در    ۸۰پیوندم. به همین دلیل  های سیاسی و غیرسیاسی افغانستان« نمیپذیری در میان »نخبهاز مسوولیت
تحلیل  نگرفتم.  سهم  عمومی  فضای  در  مجازی  جمله زدوخوردهای  دو  قضاوتهای  و  تویتری  جمله ای  یک  ای  های 

گذ درد  به  که  نمیفیسبوکی  هم  ما  آینده  و  حال  درد  به  نخورد،  ما  گفتمان شته  برای  فرصت  زمانی  امیدوارم  خورد. 
 گشا مساعد شود. مند و راههدف

 نویسم: این جا فقط چهار نکته را به گونه اجمالی و برای بحث بعدی می

تد.  ۱ روند  یک  افغانستان  فروپاشی  نیفتاد.  اتفاق  روز  یک  در  افغانستان  سقوط  من،  دید  آناز  بود.  در  ریجی  چه 
افغانستان اتفاق افتاد، تنها سقوط یک دولت نه، بلکه فروپاشی تدریجی یک ساختار کذایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  

های مجازی گذاشته بودیم. این بحث ابعاد کالن دارد و یک روزی  های تخیلی و ستون بود که اساس آن را بر استوانه
 باید آغاز شود. 

مط.  ۲ نخبهاکثریت  ساحه  لق  در  خود،  حد  در  خود،  جای  در  غیرسیاسی،  و  سیاسی  چه  افغانستان  تاثیرگذار  های 
های سیاسی، دولتی، اقتصادی،  ساری شامل بودند. بحث نقش نخبههای مختلف در این شرممسوولیت خود و در نقش

که توان  ت، نسبی است. قطعاْ کسانیگشایی برای این فاجعه، مطلق نیسای و… افغانستان در راهفرهنگی، مدنی، رسانه 
اند. ولی بپذیریم که هر  لتر مسوودیگران بیشتر بود، نسبت به  شان بر وضعیت بیشتر و تاثیرگذاریشان بیشو قدرت

های ساری نقش داشت. برای بسیاری کسی که در جامعه افغانستان نفوذ و تاثیری داشت، در حد توان خود در این شرم 
گی کار آسان نیست. یه همین دلیل تالش داریم تا با شعار  ردن بار مالمتی در فضای ذلت و شکست خورده ما به دوش ب

 ساری شامل نبودم«، از پذیرفتن این بار مالمتی خود را برهانیم.گریزانه و انکاری »من در این شرم آسان، مسوولیت

افغانستان این است که چند نفر.  ۳ قدرت را انحصار کردند و همه ما را فروختند.   گفتمان مسلط در فضای عمومی 
نزدیک روایت  این  به  آسان پیوستن  و  بسیاریترین  گرفتن  برائت  برای  راه  این  ترین  شامل  من  ولی  است،  ما  های 

شوم. گیرم که سقوط افغانستان به دست چند نفری ممکن شد که قدرت را انحصار کرده بودند و باقی  خودفریبی نمی
همه با  ما  نظاره  همه  غافل،  عاطل،  داشتیم،  که  این ادعاهایی  و  ذلت  این  غفلت،  این  بودیم، شرمساری  بیهوده  و  گر 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 15تر  15 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

گی و »شکست خودی« یک نسل پرمدعا ولی منجمد، متفرق و »در ستیز باهم«  گی را به کجا ببریم؟ بار هرزهبیهوده
ل ما را که در توانمندسازی »عامالن اصلی«  های سیاسی و غیرسیاسی نسرا به کجا ببریم؟ بار افت کالن اخالقی نخبه 

 این فروپاشی نقش داشتند، به کجا ببریم؟

در  .  ۴ ما  انتخاب  ۲۰نسل  نظام  از  بیرون  در  چه  و  داخل  در  چه  گذشته  باید سال  را  آن  مسوولیت  که  کردیم  هایی 
تاثیر  ۲۰بپذیریم. من   فعال بودم و  از نظام  افغانستان  گذاری مثبت  سال گذشته در درون و بیرون  و منفی در جامعه 

ها و محاسباتی که کردم، خودم  های خوب و بد و محاسبات درست و نادرستی کردم. در قبال همه انتخابداشتم. انتخاب
تر از این که دست به گریبان کسی گذارم. من بیشمسوول استم و سالمتی و مالمتی آن را به دوش کسی دیگری نمی

 ام به همه همین است.خود استم. توصیه  دیگری باشم، سر در گریبان
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