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 2۰2۱آگست  ۱۵شنبه، یک
های نظامی در ها و طیارهصدای هیلی کوپتر آگست: ۱۵شنبه، صبح یک ۴:۰۰شب تا  ۱2:۰۰

آیندی از هر های ناخوشفضای کابل پیچیده است. بدون آن شر و شور، هم خوابیدن محال است. خبر
د و انارد زندان پلچرخی شدهدهند که طالبان وهای اجتماعی خبر میشود. شبکهسوی کابل تبادله می

خیزش زندانیان در »کند که در داخل زندان جنگ جریان دارد. ساعتی بعد امرهللا صالح توییت می
. اندشهر هم شکسته و طالبان تا کمپنی پیش آمدهمهار شده است. امشب خط میدان« زندان پلچرخی

های شان در دهبوری موتره از جلو خانهگذارد ک. کسی پیام میهای اجتماعی پر از شایعات استشبکه
 دهد که پغماناند. یکی پیام میقیمت شدهدهد که طالبان وارد ارزاناند. یکی پیام میطالبان گذشته

گونه ناند. ایکند که رییس جمهور و داکتر محب و داکتر فضلی فرار کردهسقوط کرد. یکی پیام می
 شود.، تمام شب تبادله میهاپیام
نویسد که قرار نیست برایم می نویسم: آیا امشب چیزی واقع شدنی است؟یک مقام امنیتی پیام میبه 

تر و های امنیتی از من بیچارهدانم که مقامبخش نیست. میچیزی واقع شود. این پیام برایم اطمینان
 ست.ند. کابل امشب بیدار است. نگران است. ترس عجیبی کابل را فرا گرفته اترخبربی
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 مانم. اولین خبری که صبحبرد. تا روشنی صبح بیدار میروم. خوابم نمیصبح به بستر می ۴:00
آباد، آخرین شهر کالن و استراتژیک، به دست طالبان است. این خوانم، سقوط جاللوقت آن روز می

 شهر هم بدون اندکی مقاومت و جنگ به دست طالبان سقوط کرده است.
روم. عکس خانه ارگ میرسم. طبق معمول به چایبه دفتر می آگست: ۱۵ شنبه،صبح یک ۹:۰۰

ام. کنند، دوست شدهخانه کار میهایی که در چایجوش ندارد. با بچهوخانه امروز جمعمعمول، چای
ان شام را برایم بدهند تا پولماههگویم حساب یکگیرم و میاند. قهوه میخانه پریشانکارمندان چای

 کنم شاید دیگر فرصت نشود.دازم. احساس میرا بپر
رییس جمهور با سالم رحیمی مجلس دارد و  8:۳0اندازم. اوقات روزمره ارگ نظر میبه تقسیم

شود که من مجلس صبحانه دایر می ۹:۳0صبح قرار است با مشاور امنیت ملی ببیند. ساعت  ۹:00
بیند. س جمهور با داکتر خپلواک میصبح ریی 10:00هم باید در آن حضور داشته باشم. ساعت 

شام  ۷:00تا  11:۳0احمد غوریانی، وزیر تجارت، مجلس دارد. از ساعت با نثار 11:00ساعت 
ها مختص شده است )بعداً عکسی به رسانه« صدور هدایات امنیتی»اوقات رییس جمهور به تقسیم

صبح با معاون استخبارات امارات داد رییس جمهور و مشاور امنیت ملی همان درز کرد که نشان می
اوقات رسمی رییس جمهور اند. این دیدار شامل تقسیمسرا دیداری داشتهمتحده عربی در صحن حرم

گی و جزییات این دیدار اطالع دست اول ندارم؛ ولی نبود، به همان دلیل من از زمان دقیق، چگونه
نویسم که در مورد جا به دلیلی نمیر ایناً در مورد جزییات آن مجلس شنیدم؛ معلوماتی که دبعد

 کنم.(صحت و سقم آن هنوز تدقیق می
رسانم. در صحن سرا میخود را برای اشتراک در مجلس صبحانه به صحن حرم ۹:۳0ساعت  

سرا، سرا رییس جمهور با مشاور امنیت ملی مصروف صحبت است. دهن دروازه ورودی حرمحرم
آید. از یار رییس جمهور پیشم میمانم. یک دستجا منتظر میاند. آنیاران رییس جمهور نشستهدست

شان اند. طالبان بعد از تصرف غزنی، به خانهجاغوری غزنی است. پدر و مادرش در شهر غزنی
 اند. نگران امنیت پدر و مادرش است.رفته

مورد وضعیت خواهد تا در شود. رییس جمهور آرام است. از من میمجلس آغاز می ۹:۳0ساعت 
تر کسی در شهر کابل دیشب خوابیده باشد. گویم در شهر پانیک عجیبی است. شاید کمبگویم. می

. حکومت فلج است. کارمندان حکومتی به ها خلوت استکند. امروز جادهآوازه است کابل سقوط می
شود. و چه واقع میگذرد دانند چه میاند. حتا وزیران و معینان حکومت نمیتر آمدهشان کمدفاتر

حیث وظیفه این جمالت دانند؛ فقط منها نو نیست و همه در مجلس وضعیت را میدانم این خبرمی
 گویم تا گفته باشم.را می

ها هایی در جریان روز داشته باشد که از طریق رسانهگوید الزم است او برنامهرییس جمهور می
س تر نشود. به رییس دفتر و ریید تا نگرانی مردم بیشنشر شود. وضعیت باید نورمال نشان داده شو

گان داخلی در دشت پدوله را آماده جا شدهدهد تا زمینه رفتنش به کمپ بیاداره امور هدایت می
پیش از  خواهد به دشت پدوله برود؟شوم. رییس جمهور در این وضعیت میزده میسازند. حیرت

گویند وضعیت کابل قسمی نیست که رییس جمهور کنند. میمن متین بیک و داکتر فضلی مداخله می
 به دشت پدوله رفته بتواند.

کند که به عوض رفتن به دشت پدوله، جلسه کابینه فراخوانده شود. به وزیران و کسی پیشنهاد می
شان واضح بگوید که وضعیت های حکومتی وضعیت تشریح شود. رییس جمهور باید برایمقام

ظهر مجلس کابینه دایر ازبعد 2:00کند. قرار است ساعت س جمهور موافقت میچگونه است. ریی
سپارد که با معاون اول هم صحبت کنند تا مشکلی شود. رییس جمهور به بیک و فضلی وظیفه می

دانم. در آن وقت دلیلش را نمی به وجود نیاید. چرا باید بیک و فضلی با امرهللا صالح صحبت کنند؟
م که معاون اول بعد از مجلس امنیتی روز جمعه تماس مستقیمی با رییس جمهور نداشته )بعداً شنید
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است. ظاهراً روز شنبه، بعد از مجلس با سیاسیون که در آن رییس جمهور با فرستادن هیات به قطر 
کند، مشاور امنیت ملی و رییس اداره امور پیش معاون و گرفته شدن مقدمات انتقال قدرت موافقت می

شنبه کنند. امرهللا خان همان شب و یا صبح وقت روز یکروند و وی را از تصمیم آگاه میول میا
 تر تدقیق کنم.(کند. در مورد صحت و سقم این معلومات باید بیشکابل را ترک می

من و رییس دفتر رییس جمهور از مجلس با رییس جمهور  آگست: ۱۵شنبه، یک ۱۰:۳۰ساعت 
رود با معاون کنیم. رییس اداره امور میخانه در سایه درخت صحبت میصر گلبرآمده در مقابل ق

د. معاون زناول وقت بگیرد تا او و متین بیک همراهش صحبت کنند. پنج دقیقه بعد به بیک زنگ می
ل گیرد. معاون اول در کابهایش پاسخ نداده است. چند دقیقه بعد دوباره تماس میها و تلفناول به پیام

ست. دفترش خالی است. امرهللا صالح بدون اطالع به رییس جمهور، دفترش را خالی کرده و به نی
گوید به احتمال غالب به پنجشیر رفته باشد. خبر جای نامعلومی رفته است. یک همکارش می

آیا امروز چیزی  ای است. معاون اول چگونه بدون اطالع کابل را ترک گفته است؟کنندهناراحت
 دنی است؟واقع ش

شود. یونس ای در میدان هوایی کابل نشر میآیهای اجتماعی تصاویری از داخل طیاره پیدر شبکه
الدین ربانی، باتور دوستم و خالد نور در پرواز خاص قانونی، کریم خلیلی، محمد محقق، صالح

این روز مهم به ها را چرا در آباد استند. آنشرکت هوایی پاکستان در حال پرواز به سوی اسالم
پی میدان آیرسد که یک تعداد اعضای کابینه در بخش ویاز میدان هوایی خبر می برند؟آباد میاسالم

ایر و ترکش ایرالین هستند. با نادر نادری، رییس کمیسیون اصالحات های کامهوایی منتظر پرواز
رود. سفر رسمی به قطر میگوید برای کنم. در سالون میدان هوایی است. میاداری، صحبت می

شوم که در چنین وضعیتی تدویر . مطمین میها معطل استجا رفته، ولی پروازصبح وقت به آن
 مجلس کابینه ممکن نیست. مجلس کابینه در آن روز دایر نشد.

اند. سراسیمه و خانه جمع شدهاکثر همکارانم در چای آگست: ۱۵شنبه، صبح یک ۱۱:۰۰ساعت 
اند. شان به دفتر حاضر شدهولی خالف کارمندان سایر ادارات داخل ارگ اکثریت اند،ناراحت

کنند، همیشه خود را در دستگاه ارگ کلک همکارانی که با من در دستگاه اطالعاتی حکومت کار می
ساز نیستند و بعد از آمدن من از ایتالیا به ارگ شمارند. اکثریت همکاران من از تیم دولتششم می

ها به نگاه شک دیده شده است. به نام تیم وحید عمر، اند و در دو سال گذشته همیشه به آنآمده
اش مشهورند؛ تیمی که از نظر معاونت اول ریاست جمهوری، شورای امنیت و اداره امور وفاداری

شان این است شان من هستم. دغدغهوضعیت، یگانه امید به رهبری دولت زیر سوال است. در این
مترقبه، من و همکارانم قربانی شویم. کسانی به همکارانم نشود در صورت بروز حالت غیرکه 
اند که تمام دستگاه ارگ پالنی برای وضعیت غیرمترقبه دارد که تیم ما در آن شامل نیست. گفته

 گویم که از چنین پالنی آگاهی ندارم.شان میبرای
ها در شهر بار گلولهایم که ناگهان صدای رگبتشان مصروف صحهایبا همکارانم در مورد دغدغه

اند بپذیرند که طالبان ها از قبل آماده شدهشود. ذهنشود. انارشی عجیبی در ارگ حاکم میشنیده می
)دروازه  خانه کنار دروازه خروجی ارگچنار قدیمی در مقابل چایاند. ما در زیر پنجهداخل کابل شده

اس به سوی پییم. کارمندان ارگ به شمول یک عده محافظان پیبینهستیم و همه را می( 1۵
دوند. برآمده به سوی چهارراهی آریانا می 1۵دوند. یک تعداد از دروازه های خروجی میدروازه

ای از خان خارج شوند. برای لحظهروند تا از دروازه پل محمودیک تعداد به سوی اداره امور می
کند. به یکی از همکارانم در دستگاه محافظت ریاست جمهوری کار میجنبیم. برادر جای خود نمی

 کنیم که باید از ارگ برآییم.دهد که از ارگ برآید. ما هم بالفاصله فکر میهمکارم پیام می
ه اند( بشان تا هنوز در افغانستاننویسم، چون یک تعدادشان را نمیهایمن و شش تن همکارانم )نام

دانیم رویم. نمیشویم. با سرعت به سوی چهارراهی آریانا میارگ خارج می 1۵عجله از دروازه 
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دانم. خانه گویم نمیگوید: عمر صاحب، کجا برویم؟ میرویم. در وسط راه یک همکارم میکجا می
تر این است که داخل ارگ شویم و در یک گوشه گوید خانه محفوظ نیست. شاید محفوظمی برویم؟

همان دروازه مشهور که بیرق  –ظر خوبی است. دوباره با همکارانم از دروازه جنگی پناه بگیریم. ن
شویم. در کنار تعمیر مرکز سوق و اداره در سمت وارد ارگ می –رنگ باالیش نصب بود سه

شوند. ارگ اس در حرکت میپیها و وسایط پینشینیم. تانکراست دروازه جنگی، روی چمن می
ر صحن ارگ به جز گارد محافظت ریاست جمهوری و چند کارمند من، کسی دیگر نظامی شده و د

 اند.دقیقه ارگ تخلیه شده است. تعداد معدودی در ارگ مانده 1۵شود. در ظرف دیده نمی
من و همکارانم هنوز در صحن ارگ در کنار تعمیر  آگست: ۱۵شنبه، ظهر یک ۱2:۰۰ساعت 

موش شده است. هر کسی تالش دارد تا با خانواده و دوستانش ها خاایم. صدای فایرمرکز توحید نشسته
وزه گوید حافراشته شده، دیگری میهای طالبان برگوید در دشت برچی پرچمصحبت کند. یکی می

و  شان را گذاشتهاند که سالحها را دیدهگوید پولیساند و سومی میکارته نو را طالبان تسخیر کرده
اپ صحبت اند. من با چند دوستم از طریق واتسها را تخلیه کردهحوزه لباس ملکی به تن کرده و

روم تا خبر جا باشند. من به شورای امنیت میگویم هماناند. به همکارانم میکنم. همه نگرانمی
 بگیرم.

گی حاکم است. در برنده عقبی تعمیر شورای امنیت داکتر روم. سراسیمهبه دفتر شورای امنیت می
ینم. بین بیک، سالم رحیمی، رفیع فاضل معاون شورای امنیت و یکی دو نفر دیگر را میمحب، مت

 گوید باید اعالم کنیم که کابل محفوظکند. متین بیک میهر یک تلفن به دست با کسی صحبت می
های پراکنده صورت گرفته بود. مردم باید به آرامش فراخوانده شوند. همین جمله را از است و فایر

نم تا کشان دکته میای را برایزنم و جملهکند. به همکارانم زنگ مییتر شخصی خود توییت میتوی
 از طریق صفحات ارگ نشر کنند.

بان گیرند. طالبعدتر متین بیک و سالم رحیمی با رهبری طالبان در قطر از طریق تلفن تماس می
ها کنند، افراد طالبان نیستند. رحیمی از آناند و کسانی که شلیک میها وارد کابل نشدهگویند که آنمی
 کنند.خواهد که برای اطمینان اعالمیه صادر کنند. چند لحظه بعد طالبان قطر اعالمیه صادر میمی

 گویند که قصد ندارند وارد کابل شوند.طالبان در اعالمیه خود می
خارجی تماس برقرار کنند. تر مشاور امنیت ملی و همکارانش تالش دارند تا با همکاران آن طرف

ا با هگوید آندهد و میدهد. باالخره یک افسر امریکایی پاسخ میشان را پاسخ نمیظاهراً کسی تلفن
کنند. ریزی میزی، همین لحظه در میدان هوایی جلسه دارند و برنامههللا علیدرستیز، هیبتلوی
هراً در این لحظه باقی مسووالن دستگاه ها وارد شهر خواهند شد. ظاگوید اگر ضرورت شد، آنمی

المللی است. از وزیران دفاع و داخله امنیتی در آن طرف میدان هستند. میدان در کنترل نیروهای بین
 های حکومتی خبری نیست. ظاهراً دستگاه دولت دیگر از کار افتاده است.و رییس امنیت و سایر مقام

روم. دوباره پیش همکارانم به صحن ارگ می آگست: ۱۵شنبه، بعدازظهر یک ۱2:۳۰ساعت 
دهنده بود. دیگر من مطمینم که برای داکتر غنی چیزی وضعیتی که من در شورای امنیت دیدم، تکان

به نام حکومت و دستگاه اداری و امنیتی نمانده است. دیگر چیزی به نام دولت وجود ندارد. دولت 
ً فروپاشیده است؛ فقط کسی باید این را کنم که به رسمی اعالم کند. به همکارانم عذر می رسما

تواند پای شان پناه بگیرند. هر کدام میهای دوستان و خویشاوندانشان بروند و یا در خانههایخانه
شان گویند تا من همراهها خارج شده و خود را به جای امنی برساند. میپیاده از یکی از دروازه

 کنم.اری همکارانم را تا زنده هستم فراموش نمیروند. این عینروم، جایی نمی
زند و به خانه رییس جمهور در قصر یار رییس جمهور، زنگ میاحمد، دستسهراب 12:۳۵ساعت 

جا داخل احمد منتظرم است. یکشوم. در دهلیز خانه رییس جمهور سهرابشماره یک فراخوانده می
سالم رحیمی، رییس دفتر و رییس اداره امور در  شویم. رییس جمهور، مشاور امنیت ملی،اتاق می
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گوید برای اطمینان دادن به مردم، باید یک پیام ثبت کند. اتاق حضور دارند. رییس جمهور می
گویم مردم شوکه هستند و مشکل است پیام اطمینان در این وضعیت کمک کند؛ ولی اگر رییس می

به وزیران دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت  کنم کهخواهد چیزی بگوید، پیشنهاد میجمهور می
کنیم. ها هدایت تامین امنیت شهر را بدهد؛ ما این مکالمه تلفنی را ثبت و نشر میملی تلفن کند و به آن

اقل مردم ببینند که هنوز دولت هست و رییس جمهور با وزیران داخله و دفاع و رییس خواهم حدمی
ت خانه ثبشود. مکالمه باید در قصر گلتر همین است. موافقت میشامنیت ارتباط دارد. منظورم بی

 شود.
برداری و عکاسی را آماده کنند های فلمگویم کمرهروم. میدوباره پیش همکارانم می 12:۴۵ساعت 

ار ها فربرداران ریاست جمهوری نیستند، آنگویند عکاسان و فلمخانه بروند. همکارانم میو به گل
بردار ارگ که در جای نامعلومی است، زنگ گیرم. به فلمبرداری را میخودم کمره فلماند. کرده
برداری چگونه باید کار بگیرم. قرار است آخرین پیام کند که از کمره فلمزنم. برایم تشریح میمی

 ای که بلد نیستم، ثبت کنم.رییس جمهور از آدرس ریاست جمهوری را خودم با کمره
خانه آماده ثبت مکالمه هستیم. رییس جمهور با در قصر گل آگست: ۱۵شنبه، هر یکظازبعد ۱:۳۰

رسند. مشاور امنیت ملی خانه مییارش به گلسالم رحیمی، رییس دفتر، رییس اداره امور و دست
گذاری احمدشاه هللا خان جلو عکس مراسم تاجشان نیست. رییس جمهور در پشت میز امانهمراه

شوم. مبایلم را به یکی از همکارانم برداری را گرفته آماده ثبت میگیرد. من کمره فلممیابدالی قرار 
ود که نشبرداری را چندان بلد نیستم، سپارم تا او مکالمه را در تلفن هم ثبت کند. من کمره فلممی

شوند. قرار بود اپ رخ میدرست 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،وزیر دفاع و یا لوی

د. وزیر دهشان میبرای کند. هدایاتیرییس جمهور تقریباً هفت دقیقه با آن دو مقام امنیتی صحبت می
یابد. این گویند. مکالمه خاتمه میتر چیزی میشنوند و کمها را میداخله و رییس امنیت صحبت

بخش نیست. به هر حال مکالمه را باید نشر یی که در آن اتاق هستیم، اطمینانمکالمه حتا برای ما
ظاتی که مکالمه تلفنی رییس جمهور چه را بعداً در مورد غیبت مشاور امنیت ملی در لح)آن کنیم

شود شنیدم، مهم است. ظاهراً در عین زمانی که ما مصروف ثبت مکالمه رییس جمهور با ثبت می
هم وزیر داخله و رییس امنیت هستیم یا دقایقی قبل از آن، داکتر محب و خلیل حقانی از طریق تلفن با

شود، داشته دقیقه بعدی واقع می ۹0چه در نکنند. این صحبت تلفنی تاثیر مستقیمی بر آصحبت می
دانم؛ ولی جزییات این صحبت تلفنی است. محب به حقانی زنگ زد یا حقانی به محب زنگ زد، نمی

ام که بعد از تدقیق الزم در یک زمان دیگر جا حضور داشت، شنیدهرا دست اول از کسی که در آن
 به آن خواهم پرداخت.(

شویم. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در مقابل دروازه یخانه بیرون ماز قصر گل
 (ها در شهر)شاید بعد از شلیک سوخانه منتظر رییس جمهور است. سرور دانش از ساعتی بدینگل

در ارگ است. دفاتر معاون اول و معاون دوم در عین محوطه در قصر صدارت قرار دارند. دفاتر 
به آدرس نامعلومی، ظاهراً پنجشیر، رفته است. استاد دانش هم به  امرهللا صالح خالی شده و وی

گوید. خانه، دانش چیزی در گوش رییس جمهور میارگ آمده است. در مقابل دروازه ورودی گل
دهد تا مشکل او را رفع کند. تر ایستاده، وظیفه میرییس جمهور به رییس اداره امور که آن طرف

خواهد به میدان هوایی کابل برود و از بعداً شنیدم که دانش می) دانمدر آن وقت نمیکدام مشکل؟ 
خواهد با موتر برود. فضای شهر، فضای انارشی است. دانش جا به استانبول پرواز کند؛ ولی نمیآن

خواهد ریسک بگیرد و با موتر به میدان برود. به ارگ آمده تا رییس جمهور هدایت بدهد که نمی
اس درخواست دانش را رد پیه میدان هوایی هیلی کوپتر فراهم کنند. فرمانده پیبرای بردن او ب
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شود و همان لحظه با موتر . دانش مایوس میها در میدان هوایی استگوید هیلی کوپترکند و میمی
 شود.(روانه میدان هوایی می

شویم. حین برآمدن می خانه خارجبا همکارانم از گل آگست: ۱۵شنبه، ظهر یکازبعد 2:۰۰ساعت 
گوید: آقای عمر، نام کنیم. برایم میپرسی میبا سرور دانش که منتظر رییس جمهور است، احوال

گویم ما مثل کارمندان شفاخانه هستیم؛ در وقت جنگ و ند. به طنز میتان حاضرخدا تمام همکاران
ی ما در صحن ارگ، کنار مرکز شود. دوباره با پنج همکارم به جای قبلتر میبحران کار ما بیش

رویم. حوصله و امکانات نیست تا فلم ثبت شده مکالمه تلفنی رییس جمهور با وزیر داخله توحید، می
و رییس عمومی امنیت ملی را از کمره به کامپیوتر ارسال کنیم. فلمی را که همکارم در تلفن موبایل 

الش بوک باید نشر کنیم. تلم را از طریق فیسگویم همین درست است؛ همین فبینم. میثبت کرده، می
کنیم فلم را نشر کنیم، ولی حجم فایل زیاد است. انترنت ارگ مشکل دارد. فایل را به مسوول می

 بوک و توییتر نشر کند.فرستم تا در فیساپ میهای اجتماعی از طریق واتسبخش شبکه
دار هنوز در صحن ارگ هستیم. یک چای من و پنج همکارم آگست: ۱۵شنبه، ظهر یکازبعد 2:۳۰

آورد. فضای ارگ مطلقاً آرام باشی که هنوز هم در ارگ است، در همان حالت برای ما چای می
کنیم به روی خود نیاوریم. است. کسی در اطراف ما نیست. صحنه عجیبی است، ولی کوشش می

 گیریم.چند عکس یادگاری با همکاران می
گویند گذارند. میزمان پیام میچند خبرنگار داخلی و خارجی برایم هم دقیقه بعدی، 10در ظرف 

خواهند خبر آوازه است که رهبری دولت از کابل خارج شده و خالی قدرت به وجود آمده است. می
های دهم. همین چند لحظه پیش رییس جمهور با مقامکنم و جواب نمیرا رد یا تایید کنم. اعتنایی نمی

رار یابند که رییس جمهور به جایی فکرد. وقتی ویدیو را نشر کنیم، حداقل اطمینان میامنیتی صحبت 
 نکرده است.

دوست  اس که با منپیشود. یک محافظ پیلحظاتی بعد صدای شلیک یک گلوله در نزدیکی شنیده می
از ارگ  تانجا امن نیست، با همکارانگوید: عمر صاحب، اینآید. به گوشم میشده است، پیشم می

گم وضعیت خوب نیس عمر تان میبر»گوید: ها چه شدند؟ میگویم سایر مقامخارج شوید. می
 «صاحب، خانه برین!

روم جا بمانید و خارج نشوید، من میگویم که همینکند. به همکارانم میچیزی به ذهنم خطور می
افتم. تر شورای امنیت راه میببینم چه گپ است. به عجله از مسیر وسط میدان تشریفات به سوی دف

روم. دفتر مشاور امنیت ملی خالی است. در شوم. به منزل دوم میوارد تعمیر شورای امنیت می
شوم. یک محافظ را در منزل اول ها پایین میشورای امنیت هیچ کسی نیست. به عجله از زینه

به  گوید شایدشان؟ میهمکاران پرسم چه شدند داکتر محب و سالم رحیمی و متین بیک وبینم. میمی
 سوی خانه رییس جمهور به قصر نمبر یک رفته باشند.

م. حتا در شورای امنیت کسی نیست. آیا همه فرار شوم. متردداز دفتر شورای امنیت بیرون می
کنم. پیش همکارانم بروم و باید عاجل خارج شویم. چند قدم ای فکر میبرای لحظه اند؟کرده
افتم. کسی را گردم. به سوی خانه رییس جمهور در قصر نمبر یک راه میمیباره برم. دوداربرمی

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

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

شوم. از دروازه بیرونی وارد می از حویلی قصر نمبر یک که خانه رییس جمهور در آن واقع است،
متر فاصله است. از دور  ۵0شوی تا تعمیر قصر نمبر یک تقریباً بر یک میکه وارد صحن قصر نم

قابل های دودی ایستاد است. در مبینم که نزدیک تعمیر قصر نمبر یک موتر لکسس سفید با شیشهمی
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اند. رییس جمهور، رییس هم در حال صحبتدروازه موتر، مشاور امنیت ملی و رییس اداره امور با
 بینم.جا نمییمی را در آندفتر و سالم رح

یار رییس جمهور، ایستاد است. به سوی سهراب احمد، دستمتری سهراب 10تر در فاصله آن طرف
گوید جنرال بسم هللا خان، وزیر دفاع، زنگ سهراب می پرسم که چه گپ است.روم. از وی میمی

ور داشت. بعد از آن صحبت، زده بود. با رییس جمهور کوتاه صحبت کرد. پیام مهمی به رییس جمه
گویم من از کنم. به سهراب میرویم. تعجب میرییس جمهور به من گفت که به وزارت دفاع می

 رود.ام؛ کسی برایم احوال نداده بود که رییس جمهور به وزارت دفاع میجا آمدهروی تصادف به این
 گوید.سهراب چیزی نمی

ایم، مشاور امنیت ملی و رییس اداره امور اب ایستادهمتری از جایی که من و سهر 10در فاصله 
د کناند. در جریان صحبت ناگهان داکتر محب دروازه موتر سفید را باز میهنوز مصروف صحبت

کند. داکتر فضلی به عجله به سوی دروازه خروجی شود. موتر به عجله حرکت میو وارد موتر می
های بیرونی رییس روم )در سفرشان میاز دنبال رود. من همرود. سهراب هم مینمبر یک می

های شامل قطار دویم در موترهمه می افتد،جمهور معمول است وقتی موتر رییس جمهور راه می
م که در داخل موتر رییس جمهور معمولی نیست.( تا این دم من به این فکرشویم. چیزی غیرسوار می

رویم. چیزی غیر از آن در و به سوی وزارت دفاع میاست، مشاور امنیت ملی با او سوار شده 
تر رویم. موتر سفید دیگری آن طرفدویده به دروازه بیرونی قصر نمبر یک میذهنم نیست. دویده

 کند.شویم. موتر حرکت میدانم. وارد موتر مینمی ایستاده است. موتر کی است؟
زند و وزارت دفاع است، به سوی چپ دور میخانه که راه رفتن به موتر نارسیده به دروازه سالم

گویم وزارت دفاع آن طرف است. شود. به راننده میاز دروازه قصر دلگشا وارد این قصر می
ها رفتند. به وزارت دفاع چرا با هیلی کوپتر های دیگر به سمت میدان هیلی کوپترگوید موترمی
 باشد. عجیب است. ولی شاید دالیل امنیتی داشته رویم؟می

سه  شود.ها ایستاد میموتر ما در میدان میان قصر دلگشا و قصر سپیدار در نزدیکی هیلی کوپتر
لی ند. به عجله به یکی از هیدیگر ایستاده و آماده پروازهیلی کوپتر در فاصله تقریباً چهل متر از هم

یس نشین دارد. همسر ریفت سر؟ هیلی کوپتر قبل از ما پر است. هبینمشویم. چه میها باال میکوپتر
ند و کسی دیگری جمهور و یاورش، مشاور امنیت ملی و چهار کارمند شورای امنیت. همین هفت نفر

)بعداً دانستم  دانمنمی کجا هستند؟ بیک و رحیمی هم در ارگ بودند، رییس جمهور کجا است؟ نیست؟
س سرا رفته بودند و رییوردن به قصر حرمکه سالم رحیمی و متین بیک لحظاتی قبل به خاطر نان خ

جمهور هم تا آن لحظه در قصر نمبر یک در خانه خود بود. حنیف اتمر هم در آخرین دقایق به ارگ 
رسیده بود. رییس جمهور در آخرین دقایق توسط مشاور امنیت ملی و قوماندان محافظت ریاست 

 شود. وزیر خارجه،ها انتقال داده میوپترجمهوری با یک موتر از قصر نمبر یک به یکی از هیلی ک
شوند و به خانه سالم های خود میها سوار موترسالم رحیمی و متین بیک بعد از پرواز هیلی کوپتر

های رسانند و به سایر مقامجا خود را به میدان هوایی کابل میروند. از آندرک میرحیمی در شش
پیوندند. در مورد یگران که در میدان هوایی هستند، مینظامی، اعضای پارلمان و دنظامی و غیر

ها کشانیده شد، معلومات نسبتاً که رییس جمهور در آخرین لحظات چگونه به سوی هیلی کوپتراین
نویسم؛ چون برای بسیاری باور نکردنی است. ولی این قصه موثقی دارم که فعالً آن را به دلیلی نمی

 نویسم.(ق الزم، در فرصتی آن را با جزییات میقابل گفتن است و بعد از تدقی
کسی پاسخ  اند وپرسم چه گپ است؟ همه خاموشنشینیم. میهای کناری هیلی کوپتر میدر کرسی

شود. مشاور امنیت ملی دهد. چند ثانیه بعد قوماندان محافظت رییس جمهور وارد هیلی کوپتر مینمی
ود. همسر شبرد. لحظاتی بعد، کسی وارد هیلی کوپتر مید میکند و با خورا از هیلی کوپتر پایان می

ها چرا از هیلی کوپتر پایین شدند؟ کنند. آنرییس جمهور و یاورش را نیز از هیلی کوپتر پایین می
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داند که چه واقع شود. کسی نمیدانستم. دروازه هیلی کوپتر ما بسته میدر آن وقت نمی کجا رفتند؟
خواهم از هیلی کوپتر ای میبرای لحظه رویم؟هستم. آیا واقعاً وزارت دفاع می شدنی است. من متردد

 میدان هوایی؟ کجا؟ وزارت دفاع؟ رویم؟شود. کجا میپایین شوم؛ ولی هیلی کوپتر به هوا بلند می
شود. به سمت مخالف وزارت دفاع به سوی شمال هیلی کوپتر با ارتفاع بسیار کم از ارگ خارج می

ین کند که ارسند، چیزی در ذهنم خطور میخانه میها به فضای خیررود. وقتی هیلی کوپترمی کابل
رگشت بها قرار نیست در جایی در کابل نشست کنند؛ این سفر دور و دراز و شاید بیهیلی کوپتر

به  دانم.ای هستم که هدف و مقصد آن را نمیگی مسافر سفر ناخواستهاست و من بار اول در زنده
دهم: شان احوال وضعیت را بیاورم، پیام میهمکارانم که هنوز در صحن ارگ منتظرند تا برای

 «عاجل از ارگ خارج شوید!»
 «روید؟کنید و کجا میسفیر صاحب، شما چه می»هند: داز آن طرف برایم پیام می

 دانم!نمی گویم:می
 :یادداشت پایانی

 

آگست عامل سقوط افغانستان  1۵تر غنی از افغانستان در قضاوت حاکم این است که خارج شدن داک
ماند، وضعیت ما متفاوت کرد و در افغانستان مینمی« فرار»بدست طالبان شد. اگر وی در آن روز 

آگست رییس جمهوری داشت که بر  1۵ها این است که افغانستان در روز بود. برداشت بسیاریمی
چه واقع شد، تاثیر داشت. قضاوت حاکم دیگر این است آناوضاع مسلط بود و بودش و نبودش بر 

که سه یا چهار نفر قدرت را انحصار کردند، همه را اغفال کردند و افغانستان را فروختند. من با 
گروهی که امروز مورد خشم و غضب قطعی استند، تفاوت عمیق دیدگاه و سلیقه داشتم و دارم. این 

را موجه و برحق می دانم، اما به موج حاکم انکار، خودفریبی « مردم عام افغانستان»خشم جمعی 
ه همین پیوندم. بنمی« های سیاسی و غیرسیاسی افغانستاننخبه»پذیری در میان و گریز از مسوولیت

ای های دو جملهروز گذشته در زدوخوردهای مجازی در فضای عمومی سهم نگرفتم. تحلیل 80دلیل 
ای فیسبوکی که به درد گذشته ما نخورد، به درد حال و آینده ما هم ههای یک جملتویتری و قضاوت

 گشا مساعد شود.مند و راهخورد. امیدوارم زمانی فرصت برای گفتمان هدفنمی
 نویسم:این جا فقط چهار نکته را به گونه اجمالی و برای بحث بعدی می

ود. پاشی افغانستان یک روند تدریجی باز دید من، سقوط افغانستان در یک روز اتفاق نیفتاد. فرو. 1
چه در افغانستان اتفاق افتاد، تنها سقوط یک دولت نه، بلکه فروپاشی تدریجی یک ساختار کذایی آن

ه های مجازی گذاشتهای تخیلی و ستونسیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که اساس آن را بر استوانه
 ید آغاز شود.بودیم. این بحث ابعاد کالن دارد و یک روزی با

های تاثیرگذار افغانستان چه سیاسی و غیرسیاسی، در جای خود، در حد خود، اکثریت مطلق نخبه. 2
های ساری شامل بودند. بحث نقش نخبههای مختلف در این شرمدر ساحه مسوولیت خود و در نقش

جعه، برای این فا گشاییافغانستان در راه… ای وسیاسی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، رسانه
عیت شان بر وضتر و تاثیرگذاریشان بیشکه توان و قدرتمطلق نیست، نسبی است. قطعاْ کسانی

اند. ولی بپذیریم که هر کسی که در جامعه افغانستان لتر مسوودیگران بیشتر بود، نسبت به بیش
های ما به دوش ای بسیاریساری نقش داشت. برنفوذ و تاثیری داشت، در حد توان خود در این شرم
گی کار آسان نیست. یه همین دلیل تالش داریم تا بردن بار مالمتی در فضای ذلت و شکست خورده

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

انستان این است که چند نفر قدرت را انحصار کردند و همه گفتمان مسلط در فضای عمومی افغ. ۳
های ترین راه برای برائت گرفتن بسیاریترین و آسانما را فروختند. پیوستن به این روایت نزدیک
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شوم. گیرم که سقوط افغانستان به دست چند نفری ممکن ما است، ولی من شامل این خودفریبی نمی
ودند و باقی همه ما با همه ادعاهایی که داشتیم، عاطل، غافل، شد که قدرت را انحصار کرده ب

گی را به کجا ببریم؟ بار گر و بیهوده بودیم، شرمساری این غفلت، این ذلت و این بیهودهنظاره
را به کجا « در ستیز باهم»یک نسل پرمدعا ولی منجمد، متفرق و « شکست خودی»گی و هرزه

عامالن »های سیاسی و غیرسیاسی نسل ما را که در توانمندسازی هببریم؟ بار افت کالن اخالقی نخب
 این فروپاشی نقش داشتند، به کجا ببریم؟« اصلی

هایی کردیم که مسوولیت سال گذشته چه در داخل و چه در بیرون از نظام انتخاب 20نسل ما در . ۴
گذاری مثبت و بودم و تاثیر سال گذشته در درون و بیرون از نظام فعال 20آن را باید بپذیریم. من 

های خوب و بد و محاسبات درست و نادرستی کردم. در منفی در جامعه افغانستان داشتم. انتخاب
ها و محاسباتی که کردم، خودم مسوول استم و سالمتی و مالمتی آن را به دوش قبال همه انتخاب

ن دیگری باشم، سر در گریبا تر از این که دست به گریبان کسیگذارم. من بیشکسی دیگری نمی
 ام به همه همین است.خود استم. توصیه
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