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 های سه روز آخر در ارگساعت پسین جمهوریت؛ روایتی از رویداد72
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ظهر ازبعد ۳:00اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان، ساعت های حامل محمدهیلی کوپتر
معلوم پرواز کردند. سه هیلی مقصد ناآگست، از ارگ ریاست جمهوری به سوی  1۵شنبه، روز یک

ها در حومه قصر دلگشای ریاست جمهوری و یک هیلی کوپتر از میدان کوپتر از میدان هیلی کوپتر
دادند؛ هدفی که معلوم انتقال مینفر را به هدف نا ۵۳ها هوایی کابل به هوا خاستند. این هیلی کوپتر

ه عکس شایعدانست. برولی بودند، کسی دیگر نمیبه جز سه تا چهار نفری که در هیلی کوپتر ا
معمول، کسانی که در این چهار هیلی کوپتر آن روز سوار شده بودند، همه نزدیکان رییس جمهور 

ها پیلوتان قوای تن آن 22ها جا یافتند، نفری که از قضا در این هیلی کوپتر ۵۳غنی نبودند. از 
مربوط به گارد ریاست جمهوری )محافظت ریاست  ها محافظانتن آن 22هوایی افغانستان و 

ها فکر جمهوری( بودند که آن روز در ارگ مسوولیت داشتند. اکثر سرنشینان آن هیلی کوپتر
 روند.کردند که با رییس جمهور به وزارت دفاع میمی

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

 طالب سقوط کرد.
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آگست در تاریخ به نام روز سقوط جمهوری اسالمی افغانستان ثبت شد؛ اما در جریان سه  1۵روز 
ساعت پسین قبل از سقوط  72های جا رویداددر این روز قبل از این فاجعه در ارگ چه واقع شد؟

کنم تا این بحث تاریخی منحرف نشود. این نوشته تحلیلی داری نقل مییک و با امانتبهکابل را یک
و توجیهی نیست. هیچ کسی در این نوشته خاین یا قهرمان نیست؛ فقط نگارش وقایعی است که در 

. من این روایت را به بهانه اتهام ساعت پسین در ارگ اتفاق افتاد و من گواه این اتفاقات بودم 72
د، هایی که خواهد شنویسم و مسوول انتباهات و قضاوتبستن بر کسی یا برائت گرفتن کسی نمی

 نیستم.
 آگست ۱2، شنبهپنج

خانه ارگ ریاست جمهوری جمع جوانان زیادی در تاالر سالم آگست: ۱2ظهر ازبعد ۳:۰۰ساعت 
کند که ای را برای تجلیل از روز جوانان برگزار میبرنامه اند. وزارت اطالعات و فرهنگشده

قرار است رییس جمهور غنی در آن صحبت کند. قبل از آن در جریان روز، رییس جمهور با چند 
سرباز خط اول از طریق تلفن صحبت کرده و بعد از آن با علمای شیعه در مورد تامین امنیت 

 برگزاری مراسم عاشورا مجلس داشته است.
باد باد رییس جمهور و زندههای زندهشود. صداوارد تاالر می ۳:۳0رییس جمهور غنی ساعت 

ها های قبلی، این برنامه سرد است و صداعکس برنامهشود؛ ولی جمهوریت، از میان تاالر باال می
ی هالرزان و نارسا. از من هم دعوت شده است. من در صف اول کنار وزیر فرهنگ و رییس ارگان

های بد رسیده است. این چهار ام، ولی نگرانم. از هرات، قندهار، هلمند و غزنی خبرمحل نشسته
 والیت استراتژیک سقوط کرده است و روحیه عمومی برای تجلیل از روز جوانان آماده نیست.

ات عزاده، سرپرست وزارت اطالبینم؛ قرائت قرآن کریم، سخنرانی داکتر وفاییاجندای برنامه را می
های دو تن از جوانان، اهدای تندیس به رییس جمهور از سوی جوانان و سخنرانی و فرهنگ، صحبت

زاده، سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ، مجلس را رهنمودی رییس جمهور. داکتر قاسم وفایی
ه را کشوم. یکی از همکارانم زاده، آهسته از جا بلند میهای وفاییکند. در جریان صحبتافتتاح می

خانه که در شوم. به چایخانه بیرون مینشانم. خودم از سالمام میدر تاالر حضور دارد، در کرسی
 روم.خانه است، میمتری قصر سالمپنجاه

کند. سازی حکومت و این و آن صحبت نمیدر آن روز رییس جمهور در مورد جوانان و جوان
ت جوانان داخل حکومت رو گشتانده و به این نظر های اخیر حکومتش از اکثریرییس جمهور در ماه

داری گماشت، از اعتماد او است که جوانانی را که او فرصت داد و به مناصب کالن حکومت
کند و از تر در مورد وضعیت صحبت میسوءاستفاده کردند. در این مجلس رییس جمهور بیش

گی هبستدهد. بر ضرورت اتحاد و همنان میگی خود در مقابل طالبان تا آخرین قطره خون اطمیایستاده
حساساتی تر ااش بیشها در مورد سقوط احتمالی نظام را رد کند. بیانیهکند آوازهکند. تالش میتاکید می

های اخیر فصل ناتمام خودش نزدیک داند روزکند که میو عاطفی است و مثل رهبری صحبت می
تر و نگرانی بیش از حد است. جوانان شور و هلهله کمهای قبلی، در میان عکس سخنرانیاست. 

ها پیدا یابد. صحبت رییس جمهور، پوشش چندانی در رسانهعصر خاتمه می ۵:00برنامه ساعت 
 کند.نمی

گردم. تعداد زیادی باره به دفترم در تعمیر سنگی ارگ بر میدو آگست: ۱2ظهر ازبعد ۶:۰۰ساعت 
های رییس شان روز جوانان و صحبتند، ولی دغدغهاد. همه جوانناز همکارانم در دفتر منتظر

ها، دانند که سقوط نظام ناگزیر است. چند روز پیش امریکاییاند. همه میجمهور نیست. همه پریشان
 کنند. تمام قرایناند که تعداد زیادی را از افغانستان بیرون میها اعالم کردهها و انگلیسکانادایی

ی شان بکاهم؛ ولهایکنم که از نگرانیشدنی است. تالش میمترقبه واقعند که چیزی غیردهنشان می
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دهم که کنم و وعده میخودم هم دلیلی برای نگران نبودن ندارم. دو ساعت با همکارانم صحبت می
 روم.شب به خانه می ۸:00شان خواهم کرد. ساعت از هر راه ممکن کمک

اوقات رییس جمهور را شب در خانه هستم. تقسیم ۹:00ت ساع آگست: ۱2شب  ۹:۰۰ساعت 
وقات اشب با کسی از طریق تلفن صحبت کند. در تقسیم ۸:00بینم. قرار بود رییس جمهور ساعت می

تالش دارم بدانم که رییس جمهور با کی صحبت  اند مکالمه تلفنی.نوشته نیست با کی؛ فقط نوشته
پرسم رییس جمهور با کی صحبت کرد و چه گذارم. میام میکرد. به رییس دفتر رییس جمهور پی

خواهم برایم جزییات گوید رییس جمهور با وزیران دفاع و خارجه امریکا صحبت کرد. میگفت. می
اند. ها با رییس جمهور تنها صحبت کردهگوید او در صحبت حضور نداشت و آنبدهد. متین بیگ می

شود که گویا وزیران خارجه و دفاع امریکا خواهان استعفای می های اجتماعی شایعاتی پخشدر شبکه
دهد. به اند. وزیر خارجه در جریان نیست. مشاور امنیت ملی به پیامم پاسخ نمیرییس جمهور شده

نویسم. او در خانه است و ظاهراً یار رییس جمهور پیام میرییس جمهور دسترسی ندارم. به دست
گوید رییس جمهور تنها بوده و کسی دیگر آگاهی ندارد. هی ندارد. میاز جزییات صحبت تلفنی آگا

کند. از جانب ما چیزی حکومت امریکا بعداً یک خبر عمومی از صحبت تلفنی را همان شب نشر می
اند و رییس جمهور چه گفته ها واقعاً به رییس جمهور چه گفتهداند که آنشود. کسی نمینشر نمی

 ماند.در آرشیف حکومت چیزی به جا نمیاست. از این مکالمه 
 های عجیبی در شهر شنیدهتواند بخوابد. آوازهخوابی است. کسی نمیهای بیدارشبی سخت است. شب

ت. آمیز اسشود. هیچ کسی بر کسی اعتماد ندارد. فضای داخل و بیرون حکومت دلگیر و اختناقمی
آمده است. همه . زنگ سقوط به صدا درداندآمده میهر کسی، دیگری را مسوول وضعیت پیش

شود. کسانی از من جویای اپ تبادله میهای واتسدانند که عمر حکومت کوتاه است. تمام شب پیاممی
 .شوند و من از دیگراناحوال وضعیت می

ها و دانیم که این طیارهکنند. یک تعداد ما میها تمام شب در فضای کابل شر و شور میهیلی کوپتر
جمهور  کنند. رییسهای امریکایی و بریتانیایی را در میدان هوایی کابل پیاده میها نیرویلی کوپتره

فرستد تا در میدان هوایی مستقر شوند و نفس به کابل میهزار عسکر تازهبایدن اعالم کرده که سه
ها یرون کنند. انگلیسشان را از افغانستان بمانده و همکاران افغانهای باقیکارمندان سفارت، نیرو

همکاران »اند. بسیاری در دولت و بیرون از دولت به اصطالح ها هم همین اعالم را کردهو کانادایی
 کنند شامل فهرست خواهند بود.اند و فکر میدل بسته« المللیهای بینافغان نیرو

مان رحمان، معین خان و رح. در هرات اسماعیلقندهار، هلمند، غزنی و هرات امروز سقوط کرد
ارشد امنیتی وزارت داخله، صبور قانع، والی هرات و حسیب صدیقی، رییس امنیت هرات، به دست 

. آباد و کابل در تسلط حکومت استجالل های بزرگ تنها مزار شریف،اند. از شهرطالبان اسیر شده
حومه شهر رسیده و  جا هیچ تحرکی نیست. در مزار شریف جنگ بهآباد آرام است و در آنجالل

تر شده جنگ شدید در میدان شهر در دروازه شهر کابل جریان دارد. حلقه محاصره کابل تنگ
 رود.می

 آگست ۱۳جمعه،  
یار رییس جمهور روز جمعه است و در خانه هستم. دست آگست: ۱۳صبح جمعه،  ۱۰:۰۰ساعت 

گان داخلی در شهر نو که برای جا شدهگذارد که برنامه دیدار رییس جمهور از کمپ بیبرایم پیام می
به تاخیر افتاده است. به هر حال من پالن نداشتم در برنامه  ریزی شده بود،صبح برنامه 10:۳0

 2:۳0گوید وضعیت رو به وخامت است و رییس جمهور هدایت داده تا ساعت اشتراک کنم. می
کنم، این بار جالس امنیتی اشتراک میظهر مجلس عاجل امنیتی دایر شود. من معموالً در مازبعد

کند. با داراالنشای شورای امنیت مانم تا دعوت مجلس برایم برسد. کسی مرا دعوت نمیمنتظر می
گوید که مشاور امنیت ملی هدایت گیرم. منشی شورای امنیت، مهدی طه نام دارد. برایم میتماس می
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امنیتی، کسی دیگر دعوت نشود. به مشاور  داده تا به جز معاونان رییس جمهور و وزیران بخش
خواهم در مجلس اشتراک کنم، نامم در فهرست گویم که مینویسم و برایش میامنیت ملی پیام می

 در آخرین مجلس امنیتی اشتراک کنم. 2:۳0شود. قرار است ساعت اعضای مجلس شامل می
این مجالس چند بار در مرکز سوق و شود. در یک ماه گذشته تقریباً هر روز مجلس امنیتی دایر می

. پیش از آن مجالس امنیتی تحت نظر مشاور امنیت ملی در دفتر شورای اداره وزارت دفاع دایر شد
. معاون اول ریاست جمهوری مجالس امنیتی خودش را داشت که در دفتر خود شدامنیت دایر می

، رقابت بر سر رهبری دستگاه امنیتی در هللا خان به وزارت دفاعکرد. بعد از آمدن بسمبرگزار می
سه جای جریان دارد؛ دفتر معاون اول، دفتر شورای امنیت و وزارت دفاع. به خاطر مهار کردن 

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

خانه مجلس امنیتی ویژه در تعمیر الحاقیه قصر سالم آگست: ۱۳ظهر جمعه، ازبعد 2:۳۰ساعت 
شود. عکس سایر مجالس امنیتی، در این مجلس داکتر عبدهللا، رییس شورای عالی مصالحه دایر می

 حضور دارند. امرهللا صالح، معاون اول، سرور دانش، معاون دوم،و حنیف اتمر، وزیر خارجه، هم 
جنرال میرزکوال، وزیر داخله،  هللا خان، وزیر دفاع، داکتر محب، مشاور امنیت ملی،جنرال بسم

ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی، داکتر فضلی، رییس اداره امور و متین بیک، رییس دفتر 
حضور دارند. برای معاونان در سمت راست رییس جمهور و برای رییس جمهور هم در این مجلس 

 که نفر دومداکتر عبدهللا در سمت چپ رییس جمهور کرسی گذاشته شده است. جنجال بر سر این
مملکت بعد از رییس جمهور کی است، همیشه موجود بوده است. به همین دلیل در اکثر مجالسی که 

های تشریفاتی حاضر است؛ ولی حال کار از جنجالن اول غیرکند، معاوداکتر عبدهللا اشتراک می
 گذشته و کسی اعتراضی بر سمت راست و چپ ندارد.

گوید که این لحظه تصمیم است. از تمام فضای مجلس سرد است. در شروع مجلس رییس جمهور می
د. همه جا اعالم کنننتوانند همیگی کنند، میخواهد که اگر تصمیم ندارند ایستادهگان میکنندهاشتراک

 گوید.کوب هستند، کسی چیزی نمیهای خود میخدر جا
گی تا آخرین قطره خون، از دهد. از ایستادههای انقالبی خود را ادامه میرییس جمهور صحبت

گوید. شهر و از تالش برای بسیج مردم، سخن میرسانیدن کمک به جبهات مزار شریف و میدان
 گی است.کند. پیامش پیام مقاومت و ایستادهدقیقه دوام می 10هور تقریباً صحبت ابتدایی رییس جم

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

یلی نزدیک است. در دو سال اخیر معمول است که یک قسمت زیاد مجالس کابینه و اول همیشه خ
شود. های دور و دراز توصیفی میان رییس جمهور و معاون اولش میشورای امنیت وقف دیالوگ
پرسد که آیا طرح کند(. امرهللا صالح از رییس جمهور میتر صحبت میمعاون دوم در این مجالس کم

کابل را که یک روز پیش برایش سپرده بود، خوانده است؟ رییس جمهور مثل تصویری امنیتی 
های او تمجید و باقی کار ۶:۳0همیشه از کارش برای تامین امنیت کابل، از مثمر بودن مجالس 

 گوید سندش را خوانده و موافق است.کند و میمی
قب رییس شورای عالی مصالحه ملی که ریاست اجراییه از میان رفته و او لداکتر عبدهللا پس از این

کند. صبح آن روز تازه از قطر برگشته و بار است که در مجلس امنیتی اشتراک میرا گرفته، اولین
وگو در مورد مشارکت گوید طالبان آماده گفتهایش با طالبان خوب نبوده است. میظاهراً صحبت

ً می ییس شورای عالی مصالحه در مجلس خواهند به زور مسلط شوند. اشتراک رنیستند و قطعا
 کند که دیگر از صلح و مذاکره دست شسته باشد.امنیتی، برداشتی را ایجاد می
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خواند و در زند؛ فقط در شروع مجلس اجندا را میمشاور امنیت ملی در این مجلس حرف نمی
 زند.حرف می گیتر در مورد ایستادهگیرد. وزیر دفاع افسرده است و کمهای بعدی سهم نمیبحث

ید که کند بگوتر تالش مینگرد. بیشکند، وزیر دفاع ناباورانه به او میوقتی معاون اول صحبت می
اند. از سخنان وزیر دفاع معلوم هایی که تسلط دارند، برخورد بدی با مردم نکردهطالبان در جا

نمایی یدهللا خان را سفن سخنان بسمشود که او دیگر باور ندارد مقاومتی نتیجه بدهد. امرهللا صالح ایمی
های امنیتی به وجود آمده است، ای که در رهبری نیروگوید ذهنیت مغلوبهکند و میطالبان تلقی می

شود. رییس جمهور مداخله شود. چند جمله میان معاون اول و وزیر دفاع تبادله میباعث شکست می
 شود.کند. فضای مجلس سرد میمی

دهنده کنند. گزارش رییس امنیت هشدارشان را ارایه میهایرییس امنیت گزارشوزیر داخله و 
گوید وضعیت کابل قابل نگرانی نیست، کمربند میدان شهر مستحکم است است؛ ولی وزیر داخله می

شهر فرستاده است. ضیا سراج، رییس امنیت ملی، های کمکی را به میدانگوید نیروشکند. میو نمی
 شهر محکم است؟ کاغذ رانویسم: آیا واقعاً کمربند میداناست. روی کاغذ سفید برایش میدر پهلویم 

 «.گویددروغ می»نویسد: خواند. میمی
گویم سخنان رییس جمهور در شروع مجلس ثبت نشده است. گیرم. میدر اخیر مجلس من نوبت می

ای رار کند تا ثبت و نشر کنیم. اعضکنم که بعد از مجلس، رییس جمهور این سخنان را تکپیشنهاد می
گی و مقاومت در مقابل ظهر با پیام ایستادهازبعد ۵:00کنند. مجلس ساعت مجلس موافقت می

 گردم تا پیام ثبتی رییس جمهور را آماده کنم.یابد. به دفتر برمیخواهی طالبان، خاتمه میتمامیت
لس نشر نشود. از آخرین مجلس امنیتی گیرد که خبر آن مجدفتر مشاور امنیت ملی تصمیم می

شود. امرهللا صالح یک ساعت بعد از مجلس، جمهوری اسالمی افغانستان گزارش رسمی نشر نمی
 کند.بوک خود نشر میقسمتی از جزییات مجلس را در صفحات توییتر و فیس

پیام کوتاه  کنم.پیام رییس جمهور را در یک صفحه آماده می آگست: ۱۳ظهر جمعه، ازبعد ۶:۰۰
سپارد که تا کند و وعده میولی قاطع و جنگی است. رییس جمهور در این پیام قاطع صحبت می

خواهد تا آماده شوند و از کابل دفاع کنند. روحیه مجلس آخرین لحظه از مردم دفاع کند. از مردم می
ی پخش شد که گویا پیام هاای که از سوی مسووالن یکی از رسانهعکس شایعهگونه بود )امنیتی همین

که من نوشته بودم، متن استعفای رییس جمهور بود. آن پیام استعفای رییس جمهور نبود؛ پیام 
گی و مقاومت و فراخوان عمومی برای دفاع از کابل و مناطقی بود که هنوز تحت تسلط ایستاده

 حکومت بودند.(
ییس گوید ریار رییس جمهور میم. دستکنپیام آماده ثبت است. به دفتر رییس جمهور تیلیفون می

خواهد پیام را در تپه باالحصار ثبت کند. برایش می خواهد پیام در ارگ ثبت شود؛جمهور نمی
گویم که باالحصار جای مناسبی است، اهمیت تاریخی دارد؛ ولی بهتر است معاونان رییس می

شوند و در وقت ثبت پیام در کنار  وزیر دفاع، وزیر داخله و رییس امنیت ملی هم دعوت جمهور،
 رییس جمهور بایستند؛ وحدت نظر باید نشان داده شود.

ها در قصر دلگشا آماده زنند که رییس جمهور در میدان هیلی کوپتربرایم زنگ می ۶:۳0ساعت 
 ییسشوم. فقط ررسانم. به هیلی کوپتر باال میجا میرفتن به باالحصار است. به عجله خود را به آن

اند. دپرسم که چرا دیگران نیستند. نمیجمهور و وزیر دفاع در هیلی کوپتر هستند. از سهراب می
 ها نتوانستند برسند.شاید وقت کم بود و آن

کنند. رییس جمهور، وزیر دفاع و من در هیلی کوپتر هستیم. پیامی را که ها پرواز میهیلی کوپتر
سپارم تا جمهور نظری ندارد. پیام را به وزیر دفاع میدهم. رییس ام، به رییس جمهور مینوشته

 بخواند. او هم نظری ندارد.
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گوید که در زمان دولت مجاهدین یک سال رسیم، وزیر دفاع برایم میوقتی نزدیک باالحصار می
شهر به کابل داخل شوند. برایش جنگید و طالبان نتوانستند از میداندر باالحصار در مقابل طالبان 

ه بیند. آهستگویم این امتحان دوم است تا همین کار تکرار شود. وزیر دفاع عاجزانه به سویم میمی
 «امدفعه سخت اس.»گوید: برایم می

شوند. اره به هوا بلند میبآیند، ولی قبل از نشست دوها در دامنه کوه باالحصار فرود میهیلی کوپتر
 10ها داند چه گپ است. ممکن مشکل امنیتی باشد. شاید مشکل تخنیکی باشد. هیلی کوپترکسی نمی

 آیند.باره در دامنه باالحصار فرود میدقیقه، دو 10زنند. بعد از دقیقه در فضای غرب کابل دور می
جا وعات ریاست جمهوری از قبل آنرویم. همکارانم از بخش مطببه آخرین نقطه باالحصار می

ند. شواند و آماده ثبت پیام هستند. رییس جمهور و وزیر دفاع هر دو در یک فریم ایستاد میرسیده
کند. پیام کوتاه ولی سخت و خواند و جلو کمره از حفظ صحبت میرییس جمهور یک بار پیام را می

 ثبت پیام، برای چند دقیقه بر فراز تپه باالحصار شود. بعد ازای ثبت میمتشدد است. پیام چهار دقیقه
دقیقه بعد دوباره به  10کند. های کابل به رییس جمهور قصه میهللا خان از جنگزنیم. بسمقدم می

ها برسیم. رییس جمهور و وزیر دفاع در یک موتر سوار رویم تا به هیلی کوپترها میسوی موتر
قبل  عمر صاحب،»گوید: کند و به پشتو به من میه را باز میشوند. رییس جمهور ناگهان دروازمی

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

که ویدیوی پیام رییس  گویمرسم. به همکارانم میباره به دفتر میدو آگست: ۱۳شام جمعه،  7:۳۰
دهد. لحظاتی بعد ضیا سراج کنم، پاسخ نمیجمهور را برای نشر آماده کنند. به ضیا سراج تلفن می

را؟ پرسم چگوید پیام رییس جمهور را برای چند ساعت نشر نکنم. میکند و میبرایم تیلیفون می
ین امنیتی و رییس امنیت هرات را خان، والی هرات، معاند که اسماعیلگوید طالبان توافق کردهمی

ها از کابل طیاره فرستاده شود گوید قرار است برای آنرها کنند و اجازه برگشت به کابل بدهند. می
ها را با خطر مواجه تواند رهایی آنشان بدهد؛ نشر پیام جنگی رییس جمهور میتا به کابل انتقال

ز هرات به سمت کابل، برایم احوال بدهد تا پیام را سپارد که به مجرد پرواز طیاره اکند. وعده می
 د.رسمانم، ولی از ضیا سراج و پرواز طیاره خبری نمیصبح روز شنبه منتظر می 2:00نشر کنم. تا 

سرنشین  ۸۵دهد که طیاره از هرات با صبح معاون دفتر شورای امنیت برایم پیام می 2:00ساعت  
ره نیست؛ ظاهراً اسماعیل خان از دروازه میدان هوایی هرات خان در طیاپرواز کرد، ولی اسماعیل

یابم تا در مورد نشر پیام مشورت کنم. نشر پیام معطل اش برگشته است. کسی را نمیباره به خانهدو
 .شودمی

شبی سخت است. مزار شریف هم سقوط کرده است. چند ساعت پیش تصمیم گرفته شد که از مزار 
چند روز پیش رییس  اع شود. در ظرف چند ساعت مزار چرا سقوط کرد؟شریف باید قاطعانه دف

جمهور به مزار سفر کرده بود و فرماندهی جنگ در مزار را به یک شورای مرکب از نظامیان 
محمد نور و مارشال دوستم گفته بودند که تا آخرین قطره دولتی و رهبران سیاسی سپرده بود. عطا

عنوان فرمانده عمومی جنگ ها در اولین جلسه عطامحمد نور را بهآنکنند. خون از مزار دفاع می
های های قطاردر مزار تعیین کرده بودند. ناوقت شب ناگهان خبر شکست مزار شریف با عکس

شود. یک خبرنگار شان از پل حیرتان نشر میمحمد نور و همراهانعامل مارشال دوستم و عطا
کند. بوک نشر میکند، مستقیم در فیسه از برنده خانه خود ثبت میهای سقوط مزار را کمزاری ویدیو

 مارشال دوستم و استاد عطا به ترمذ رفته اند و مزار شریف سقوط کرده است.
های دولتی و رهبران آباد کماکان آرام است. نیروآباد است. جاللبعد از سقوط مزار، تنها امید جالل
شهر جنگ شدید جریان دارد حرکی در ننگرهار نیست؟ در میداننظامی در کابل غافل هستند. چرا ت
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اند. در خط کابل تا هنوز شکستی نیامده های امریکایی خط اول را بمباردمان کردهو ظاهراً نیرو
 مانم. کیست که بخوابد!صبح بیدار می ۴:00است. آن شب تا ساعت 

 2۰2۱آگست  ۱۴شنبه، 
مجلس صبحانه ارگ با رییس جمهور  ل از سقوط(:ساعت قب 2۹آگست ) ۱۴صبح شنبه،  ۹:۳۰

اوقات رییس جمهور شده شود. مجالس صبحانه در آخرین ماه شامل تقسیمسرا دایر میدر صحن حرم
یابم و گزارش وضعیت را در دقیقه حضور می1۵است. من معموالً در مجالس صبحانه برای 

کنم. امروز قبل از ما سالم ا ترک میکنم و بعد مجلس رهای جمعی و اجتماعی ارایه میرسانه
رحیمی با رییس جمهور مجلس داشته است. به تعقیب آن رییس جمهور با داکتر محب، مشاور امنیت 

جا گفته شده است. مجلس ملی و داکتر فضلی، رییس اداره امور، دیدار کرده است. سخنان اصلی آن
 تر تشریفاتی است.ما بیش
شود. برنامه آن روز رییس جمهور و حرف زیادی در آن گفته نمی کنددقیقه دوام می 1۵مجلس 

مختصر است. سه فعالیت شامل اجندای کاری رییس جمهور برای آن روز است. اول پیامی که 
آن روز پیام دیگری  10:۳0دیروز در باالحصار ثبت شده بود، نشر نشود. رییس جمهور باید ساعت 

دانم. بعد از آن رییس جمهور تصمیم نمی ا موقف تغییر کرد؟ثبت کند. از شام دیروز تا امروز چر
اند، مجلس شرق به کابل آمدهگان داخلی که از والیات شمالجا شدهگی به بیدارد در مورد رسیده

دایر کند. بعد از چاشت قرار است با رهبران سیاسی و جهادی مجلس داشته باشد )رییس جمهور 
های خود با وزیر کا صحبت کرده بود. در این مجلس به صحبتشب گذشته با وزیر خارجه امری

دو الی سه هفته وقت داریم »خارجه امریکا اشاره اجمالی داشت و شاید در متن همان صحبت گفت: 
، در هایم در کابل استچون این صحبت دقیق به یادم نیست و یادداشت« حل معقولی پیدا شود.تا راه

 نویسم.(تر میدر نوشته بعدی مفصلقسمت جزییات این بخش مجلس 
رویم تا پیام نو رییس خانه میبا همکارانم به قصر گل آگست: ۱۴صبح شنبه،  ۱۰:۳۰ساعت 

ه کنیم کبوک ارگ اعالم میجمهور را ثبت کنیم. از طریق رادیو ـ تلویزیون ملی و صفحات فیس
شود، ولی اصالً حرف مهمی برای یرییس جمهور پیامی مهم برای مردم افغانستان دارد. پیام ثبت م

ند. پیامی کها پیدا نمیمحتوا است، کشش و جاذبه ندارد. پوششی در رسانهگفتن ندارد. پیام خنثا و بی
که دیروز شام در باالحصار ثبت شده بود، پیام بهتری بود؛ ولی اجازه نشرش را نیافتیم. پیام دیروز، 

گی نیست. پیام امروز از امروز حرفی از مقاومت و ایستاده گی بود. در پیامپیام مقاومت و ایستاده
مقاومت و »زند. دیشب چه واقع شد و چرا حرف می« حل معقول سیاسیراه»مشورت در مورد 

های دانم. در همین روز عکساین را نمی تبدیل شد؟« حل معقول سیاسیدریافت راه»به « گیایستاده
هدف و بدون پیام ، بییروز که در تپه باالحصار گرفته شدهرییس جمهور و وزیر دفاع را شام د

 کنیم.نشر می« دیدار رییس جمهور و وزیر دفاع از باالحصار کابل»اصلی با شرح 
گان داخلی دارد، اشتراک جا شدهگی با بیدر مجلسی که بعد از آن رییس جمهور در مورد رسیده

 نجام است.سرامورد و بیوقت، بیکنم. این مجلس بینمی
اند. رهبران سیاسی و جهادی با رییس جمهور وقت مالقات خواسته آگست: ۱۴شنبه،  2:۳۰ساعت 

 کنمظهر تنظیم شده است. از من دعوت نشده است، ولی اعتنایی نمیازبعد 2:۳0مجلس برای ساعت 
ییس چنار به جز اکرم خپلواک، مشاور سیاسی رروم. در چهارچنار میو به سوی قصر چهار

جمهور، کسی دیگر حضور ندارد. داکتر خپلواک هم مشاور رییس جمهور است و هم معاون شورای 
پرسم که چرا رهبران سیاسی عالی مصالحه و معموالً تنظیم این مجالس مسوولیت او است. از او می

جا اینها در قصر سپیدار مجلس دارند و در ختم مجلس همه باهم گوید آناند. میو جهادی نیامده
 آیند.می
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شود. رسند. مجلس آغاز میبا یک ساعت تاخیر به ارگ می ۳:۳0رهبران سیاسی و جهادی ساعت 
معاونان رییس جمهور در مجلس حضور ندارند. رییس جمهور کرزی، داکتر عبدهللا عبدهللا، 

کریم خلیلی، محمد محقق، باتور محمدیونس قانونی، جرگه، محمدالهادی مسلمیار رییس مشرانوفضل
متین بیک رییس دفتر رییس  دوستم، حنیف اتمر وزیر خارجه، حمدهللا محب مشاور امنیت ملی،

فضل فضلی رییس اداره امور، اکرم خپلواک مشاور رییس جمهور و سالم رحیمی عضو  جمهور،
جرگه دیرتر به مجلس ولسی رحمان رحمانی رییسکننده در مجلس حضور دارند. میرهیات مذاکره

رسد. برای استاد سیاف کرسی گذاشته شده است، ولی وی حضور ندارد. قبل از شروع مجلس می
گوید. داکتر فضلی خواند و چیزی به گوشش میرییس جمهور کرزی رییس اداره امور را فرا می

بماند و تصاویر مجلس را گویم که خواهد تا مجلس را ترک کنند. من به عکاس میداران میاز کمره
 برای آرشیف بگیرد؛ این مجلس مهم است و تصاویر آن باید ثبت تاریخ شود.

خندد. ظاهراً اند و کسی نمی. همه آرامها عبوس و پریشان استتنش است. چهرهفضای مجلس پر
و بعد  شوداند و پیامی مهم دارند. طبق معمول قرآن کریم قرائت میرهبران سیاسی به ارگ آمده

کند. خالف معمول، رییس جمهور گفتنی زیادی ندارد. مایک را رییس جمهور مجلس را آغاز می
ها بشنود. داکتر عبدهللا از رییس جمهور گوید که آماده است از آنکند و به داکتر عبدهللا میروشن می
 خواهد تا پیام را برساند.کرزی می

ریزی در کابل گوید از احتمال جنگ و خونیهای عاطفی دارد. مرییس جمهور کرزی صحبت
اش در تر نگران است که تمام خانوادهگوید که او به دلیلی، بیشنگران است. با کنایه به دیگران می

 ساله به آلمان ببرند، ولیخواستند پسرش میرویس را با بورس پنجها میگوید جرمنکابل است. می
خواهد فرزندانش در خارج باشند و از درد فرزندان مردم یگوید او نماو موافقت نکرده است. می

گوید که وقت تصمیم و قربانی است و رسد. به رییس جمهور میآگاه نباشند. بعد به اصل مطلب می
کند، ریزی و ویرانی در کابل جلوگیری شود. رییس جمهور کرزی در لفافه صحبت میباید از خون
 .دانند که هدفش چه استولی همه می

به تعقیبش داکتر عبدهللا، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانونی و شاید کسی دیگر صحبت 
ریزی و ویرانی در کابل باید جلوگیری شود. خالف مجلس ؛ از خونها تقریباً مشابه استکنند. پیاممی

گیری از کند؛ همه از جلودیروز امنیتی، هیچ کسی در این مجلس از مقاومت و دفاع صحبت نمی
کنند. در مجالس قبلی با رهبران سیاسی عده یی از این تر و ویرانی کابل صحبت میریزی بیشخون

کردند و از دولت  های خود برای دفاع از نقاط مختلف افغانستان صحبت میرهبران از توانایی
مفرزه امنیتی خواستند. ولی این بار هیچ کسی از مقاومت و خیزش و اسلحه و مهمات و امکانات می

 چیزی نمی گوید.
خواهند که از باره همه میزدند، اما امروز یکگی حرف میدیروز همه از مقاومت و ایستاده

دانم. ظاهراً ساعت گذشته چه واقع شده است؟ نمی 2۴ریزی در کابل جلوگیری شود. واقعاً در خون
بندی مجلس او هم از مقاومت معکند. در جرییس جمهور پیام رهبران سیاسی و جهادی را درک می

ی سپارد که هیاتشان موافق است. وظیفه میهایگوید که با پیشنهادزند؛ میگی حرف نمیو ایستاده
صالحیت را تعیین کنند تا فردا به قطر برود و تصمیم نهایی را با طالبان بگیرند. این را گفته و به با

. آخرین مجلس رهبران سیاسی افغانستان تنها نیم شودعجله و بدون خداحافظی از مجلس خارج می
 کند.ساعت دوام می

گوید که او و یک جمع دیگر از رهبران سیاسی مقاومت، به قبل از ختم مجلس یونس قانونی می
طلبد. رییس جا بروند. از رییس جمهور اجازه میاند و قرار است فردا به آنآباد دعوت شدهاسالم

گوید این وقت رفتن به پاکستان نیست؛ رفتن رهبران سیاسی به پاکستان د و میشوآشفته میجمهور بر
 گوید.در این مقطع پیام خوبی نخواهد داشت. قانونی چیزی نمی
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 که رییس جمهور با رفتنشوم. از اینرو میبعد از ختم مجلس در بیرون تاالر با یونس قانونی روبه
گوید. برآشفته است. سخنان سختی به آدرس رییس جمهور می آباد موافقت نکرده است،ها به اسالمآن

خواهد به رییس جمهور بگویم که از روی احترام چیزی نگفته و اال نیازی به اجازه کسی از من می
 گویم. قرار نیست من میان قانونیشنوم، ولی چیزی نمیآباد ندارد. سخنانش را میبرای رفتن به اسالم

 م.و رییس جمهور قاصد باش
چنار داکتر عبدهللا، کریم خلیلی، حنیف اتمر، متین بیک تر در میدان پیش روی قصر چهارآن طرف

گویند. وزیر خارجه در شوم تا بشنوم چه میکنند. به جمع نزدیک میو اکرم خپلواک صحبت می
ه می ککه پیا. وزیر خارجه از اینشنوندکند و دیگران به دقت میوسط ایستاده است و صحبت می

 گوید رییسقرار بود به رییس جمهور برسد در لفافه گفته شد و واضح نبود، ناراحت است. می
جمهور خواست رهبران سیاسی را درست و واضح نفهمیده است. داکتر عبدهللا موافق است. شاید 

ر د. وزیگونه عاجل انتقال پیدا کنخواهند او کنار برود و قدرت بهها میرییس جمهور ندانست که آن
ر برایش تکند که او و داکتر عبدهللا پیش رییس جمهور بروند و این پیام را واضحخارجه پیشنهاد می

فرستند تا از رییس جمهور وقت بگیرد. داکتر بگویند تا او در ابهام نباشد. داکتر خپلواک را می
هور داکتر عبدهللا و رود تا از رییس جمهور وقت بگیرد. ظاهراً رییس جمسرا میخپلواک به حرم

 سرا با داکتر محب و داکتر فضلی مصروف است.پذیرد؛ او در عقب تعمیر حرمحنیف اتمر را نمی
برداشت من از پیام رهبران سیاسی در آن مجلس واضح است: رییس جمهور باید کنار برود. ادامه 

محاسبه سیاسیون  کار او دیگر برای هیچ کسی، به شمول وزیر خارجه خودش، قابل قبول نیست.
داخل و بیرون از نظام این است که اگر داکتر غنی از صحنه برآید، طالبان با دیگران کنار خواهند 

هایی به رهبران سیاسی داده آمد و حکومت مشارکتی خواهند ساخت. طالبان در این مورد قبالً پیام
جنگ و مقاومت جدی به بودند )سوالی که در ذهن من است، این است که حال که طالبان بدون 

شان نخواهد شد، به چگونه دانند که در کابل هم مقاومت جدی علیهاند و میهای کابل رسیدهدروازه
 توانندگونه مطلق میای آماده خواهند بود؟ آیا طالبان عالقه دارند قدرتی را که از راه زور و بهمعامله

 ن کار را بکنند؟ این نکته قابل بحث است.(به دست بیاورند، با کسی تقسیم کنند؟ چرا باید ای
های برنامه بعدی رییس جمهور دیدار با سفیر امریکا و رهبری نظامی نیرو آگست: ۱۴شنبه،  ۶:۳۰

گونه عاجل اوقات نبود و بهدایر شود. این مجلس صبح در تقسیم ۵:۴۵المللی است که باید ساعت بین
از دفتر  ۶:۳0دعوت نیستم. در دفتر کارم هستم. ساعت  اوقات شده است. در این مجلسشامل تقسیم

ا گویند خبری را باید نشر کنیم. رییس جمهور با سفیر امریککنند و میرییس جمهور برایم تیلیفون می
رییس دفتر و  های امریکایی در حضور، مشاور امنیت ملی، رییس اداره امور،و فرمانده نیرو

المللی از تداوم همکاری و پیکار دیدار کرده است و همکاران بین زی، لوی درستیز،هللا علیهیبت
دهم تا خبر را عاجل نشر کنند. ساعتی اند. به همکارانم هدایت میمشترک علیه طالبان اطمینان داده

کنند. خبری دیگر را باید نشر کنیم. در مجلس فیصله شده است تا جنرال سمیع بعد باز برایم تلفن می
های امنیتی در عنوان فرمانده عمومی نیروبه د از سقوط لشکرگاه به کابل برگشته است،سادات که بع

اند. باز چه واقع شد؟ ساعتی ده شدههای امنیتی در کابل به وی گزارشکابل تعیین شده و تمام نیرو
و های مقاومت پیش بحث از انتقال قدرت و اعزام هیات به قطر بود. یک ساعت بعد دوباره پیام

به هر حال،  های متناقض چه برداشت کنند؟کنیم. مردم از این خبرجنگ علیه طالبان را نشر می
ساعت آینده ـ وقتی کابل سقوط  20کنیم و قرار است او تا خبر مقرری سمیع سادات را نشر می

. شام است. همکارانم هنوز هم در دفتر هستند 7:۳0ساعت  کند ـ مسوول دفاع از کابل باشد.می
شان توانم برایخواهند؛ اطمینانی که نمیتر است. از من اطمینان میشان امروز بیشهاینگرانی

ا جرویم. از آنشویم. تا لیسه امانی پای پیاده میشب از دفتر خارج می ۸:00بدهم. نزدیک به ساعت 
 (پایان قسمت اول)                         رویم.های خود میشویم و به خانههمه جدا می


