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 :مودبخش 

استراحت، زنگ ساعت مرا برای نماز صبح بیدار ساخت. در هنگام ورود به هوتل سراغ آدرس مسجد را گرفته بودم ساعت  دو از پس

 را مو تعهد ،نداشت. ادای نماز صبح، خستگی های سفر و کم خوابی را تا حدی رفع گردانید قرار ی آن محل کی هایدر نزدمتأسفانه که 

 دوباره بخاطر آورد:

 .«داز برای هوای نفس بهدر نخواهم بر که کمترین لحظۀ خویش را تعهد با پروردگارم»

، و از ایشان بودم ( فرستادهسخنگوی امارت اسالمی ذبیح هللا مجاهدبرای مجاهد صاحب ) را ایمیلی ،سفر از بخاطرم رسید که قبل

( هوتل بدون کودنمبر فعال گشت و wifiرا نموده بودم. خوشبختانه ) «دفتر امارت اسالمی در قطر»درخواست آدرس و نمبر تلیفون 

. وی از لغو کنفرانس خبر داده بود که دیگر برایم ناوقت بود، و نزدهم اپریل ارسال شده بود را دریافتم 41:50جواب ایمیل که ساعت 

 .برایم ارسال داشته بودنیز را  اسالمی امارت سخنگویی دفترسهیل شاهین محمد در ضمن نمبر تلیفون 

پنداشته، و از عدم برخورد با چهره های منفور و خائن احساس  جل جاللههللا  خیر از جانب ،نس توسط رژیم دست نشانده راسبوتاژ کنفرا

، و با فرزندان عظمی بردهااستفاده خویش در قطر حضور از موجودیت  خود گفتم، زمانی آن فرا رسیده تا آرامش برایم پدید آمد. با

 ، گفتگو و تفاهم صورت گیرد.)امارت اسالمی( خطهی این عدلسوز و نمایندگان واق

ا گشتم. اروپآنجا با  ل میداشتم متوجه تفاوت سیستم برقبا برق وص ار« لپ تاب»ده ساخته، و زمانی که امیزکار را آمدر اولین فرصت 

 (printerمطبعه )راغ هوتل مراجعه نموده، ضمن درخواست اداپتر تبدیل برق، س «رسپشن» دفتر پذیرش به «صبح وقت»در همان 



و انواع وسایل  پرنتر وتر ها،یکمپ، (Media Tech) رسانه یی تمام وسایل. خوشبختانه در آنجا صالون بزرگی مجهز با را نیز شدم

ود. در خیلی موثر بو خستگی  گرفتگینیز وجود داشت که در رفع خوابماشین تهیه قهوه  مدر اطاق نیز موجود بود. ازی های کمپیوتریب

. از اینکه در م( که داشتم فایل نوشته هایم را باز نمودUSBزده و با ) تیک ریان کار، برای اطمینان خاطر سری به صالون میدیاج

 م.اولین یاداشت هایم را چاپ نمود بعدا   آنرا نصب و نخست کمپیوتر آنجا زبان دری موجود نبود،

 برقرار نمایم که در دوحه م تا ارتباط با دفتر امارت اسالمی افغانستانسعی داشت ساعت هشت صبح با داخل شدن اوقات کاری مکررا  

نداد. زمانی که از ایشان سراغ آدرس دفتر امارت اسالمی را گرفتم،  هدم، اما نتیجطلبی. از مرکز خدمات هوتل نیز کمک موفق نشدم

 .برایم باز گردید )طالبان( تازه یکی دیگر از صفحات مظلومیت این جریان

به تصویر می کشانند، همه دروغ  زیوندفتر امارت را به روی صفحات تلوی در میدیا های ملی و بین اللملی، تصویری از که آنچه بلی!

و دفتری برای امارت اسالمی  ،زمانی که دریچه ای از برای گفتگو و تفاهم در دوحه قطر باز گردید ،و خیالی می باشد. هشت سال قبل

خواند، و با فشار های  با خود ( آنرا حکومت موازیهر طالبان را برادر خطاب می داشتکابل )که در ظاتاسیس یافت، اداره فاسد 

 .ندندرا به روی همه بب این دفتردروازه های  توانست تا ،ه بودوارد نمود بر کشور قطر ی کهپیهم

 ؛ زمانیبعد از پنج ساعت کار طلب همکاری گشتم. ایمیل فرستاده و از وی در این رابطه (ذبیح هللا مجاهدبرای مجاهد صاحب )دوباره 

ی که سراغ محل رستورانت را اطاق را بقصد رستورانت هوتل ترک گفتم. زمان نمانده بود، صبحانهبه ختم صرف  ینیم ساعت که

  د.مرا به گوشه یی از رستورانت رهنمایی نمود که دیگر افراد دعوت شده به این کنفرانس حضور داشتن ی هوتلم، رهنماگرفت

ختی که از شنا با گرمی از بنده استقبال نموده و نیز علمعبید هللا برادر  شان پیوستم.ایبود که بنده در جمع  شان دیگرجوی معرفی یک

در جریان معرفی همدیگر، دفترچه و قلمی را که در دسترس داشتم به دوستان پیشکش  .معرفی داشت نیز به دیگران نوشته هایم داشت

داؤد م ترمح. با شکل گیری اسامی بر روی کاغذ، شان را بنویسند تلیفون و نمبر «بود و باش»شان خواستم تا اسم، محل نموده و از ای

گرفتند که « WhatsApp»در « افغانی سولی ناسته»ابتکار ساختن گروپی را زیر عنوان  عمران فیروزو  حدید هللا نظیم ،عظیمي

  پدید آورد. نیامیان ما در ارتباطاتسهولت مزیدی را 

تبادل افکار و ارائه نظریات، آغاز نخستین شناخت از دیدگاه های همدیگر بود که در مجموع منتهی به موضیعگیری مشترک گردید تا 

می باید نظریات، دیدگاه ها و طرح های ابتکاری خویش را با بزرگان  بدین منظور از حضور خویش در دوحه استفاده مثبت بریم. پس

جلوه دادن  «بی اهمیت»می روی بحث بکشانیم. بنده پای را از این هم فراتر گذاشته و از دوستان خواستم تا از برای اسال امارت

 نیز در پایانو  ،اپریل نمایم 05و  04سعی نمایم تا برادران طالب را متقاعد به ادامه کنفرانس در روز های  حضور افراد اداره کابل،

باید قبل از آغاز جلسه می که  ،امکان پذیر بود «جرأت عمل»یم. کاری دشوار؛ اما با بخش پایان را جلسه خویش با صدور قطعنامه،

تفاهم بعمل  «دفتر امارت اسالمی»با برادران در قدم نخست مقدمات آن فراهم می گشت. برای فراهم نمودن این مقدمات، در کار بود تا 

( با عظیمی صاحب صحبت نمودم، و در محمد سهیل شاهینی دفتر امارت ). از مشکل تخنیکی عدم آدرس و تماس با سخنگودمی آم

ز همکاران دفتر ا دیگر . عظیمی صاحب لطف نموده و نمبر یکییاد آور شدم که منتظر جواب ایمیل مجاهد صاحب می باشم یزن ضم

 د.امارت را برایم سپر

را داشتند. قبل از حرکت بسوی مسجد، به اطاق خویش آندر  اشتراکدوستان حلقه ما تمایل  نزدیک می گشت، ونماز جمعه وقت 

فظه خ استاد یاسر)پسر اعمار یاسر نمودم. خوشبختانه تماس هایم از طریق را با دفتر امارت  ماسسعی بر برقراری ت دوباره و ،هسرزد

و  04ه کنفرانس در روز های معتقد به ادام با سخنگوی دفتر امارت اسالمی نیز برقرار گردید. بنده سعی داشتم تا شاهین صاحب را (هللا

همان روز با ت این مطلب در نشست وضاح که ،اپریل نمایم، اما قیوداتی وضع شده از جانب کشور قطر، دست باز به آنها نمی داد 05

 .گشت هویدانیز  «دوحه تمرکز مطالعات بشری و منازعات انستیتو»رئیس  ؛برکاتسلطان 

 «تکسی ران»از  ،هستند. اطاق را بقصد ادای نماز جمعه ترک گفته، و با چند تن دیگر خبر داد که روندۀ مسجد« وتس اپ»گروپ 

در یک فضای آرام یافتیم.  ،که در کنارۀ جاده قرار داشت ؛محل برساند. مسجد زیبا و مدرن راآن ما را به نزدیکترین مسجد خواستیم تا 

آن محل، کسی از باشندگان قطری را در آنجا نیافتیم. مسجد بدون امام  به جز چند تن از کارگران آسیایی ساختمان های در حال عمران

و خالی از نمازگزاران؛ آنهم در یک کشور عربی، مرا بفکر اروپا انداخت که در روز جمعه جای پای ماندن در مساجد پیدا نمی شود. 

 سلطان محمد صاحب قاريز تحیات مسجد از . بعد ادهدنماز ظهر را برای ما جماعت  حداقل د کهنمی شو دیدهحاال حتی یک فرد مقیم 

ن اشانی باز آنرا پذیرفته و از کارگرزمانی که از من خواهش نمودند، با پیدوستان تقاضا کردیم، وی گفت که نمازش را انفرادی خوانده است. 

 مکمل ادا نمایند، چونکه ما مسافرهستیم. را آسیایی خواستم تا آنها نماز شان



ت و تذکر رفت که ساع شدم. در جریان کار، تلیفون از مرکز مطالعات دوحه آمد رک دوستان در پی اتمام نوشته هابا تدوباره به هوتل برگشتیم، و 

ده دقیقه قبل از آغاز جلسه در آنجا حضور یافتم که مسبب معرفت با  نشست داریم. سلطان برکاتدو بعد ظهر در یکی از صالون های رستورانت با 

 :چنین جواب دادگرفتم که  سایت )نن آسیا(در را  از وی سراغ عدم چاپ مضامینم ،نیز گشت. در ضمن صحبتآسیا( )ژورنالیست نن  فدا جان

 «تنویر صاحب، ما با نوشته های خودت کمی مشکل داریم.»

 تم.می گشمشکل را  جویایی ایننگشت تا  مساعددیگر تا ختم سفر، متأسفانه موقع 

و  ،دناز شاگردانش در آنجا حضور یافت یبا تیم «دوحه تت بشری و منازعات انستیتومرکز مطالعا»رئیس  ؛برکاتسلطان پروفیسور 

آرام و خوش برخورد که در آغاز صحبتش خواست تا به جز از مهمانان دعوت  یبه دور میزی که از قبل ترتیب یافته بود نشستیم. مرد

 ا را ترک گفت.)ژورنالیست نن آسیا( آنج فدا جانکه  شده، دیگران جلسه را ترک گویند

پرداخت و سپس از مهمانان خواست تا  انستیتوت دوحهو اعضای تیم اش و نیز  ،شرفی فشرده خویوی پس از خیر مقدم گفتن مهمانان، به مع

انان( همدیگر تیم ما )مهمافراد  ،می شدپیدا  «ترجمه» به ضرورت کهزمانی ، امابه زبان انگلیسی بود همه هاخودشان را معرفی بدارند. صحبت 

دند. محور اصلی صحبت های آقای برکات روی لغو کنفرانس تمرکز یافته بود، که عامل آن را هر دو طرف مذاکره کننده نمو شان را همکاری می

چانس میزبانی همچو تا در آینده  ؛بود استوار ، و از برای حفظ روابط دولمحتاطانه)امارت اسالمی و حکومت کابل( می دانست. حرف های وی 

 .بودس محسو هویدا و هایش به آسانی البالی صحبت ت ندهند. اما تقصیر حکومت کابل، دراز دس کنفرانس ها را

آگاهی حاصل نموده، و از ادامه کنفرانس  «اسالمی دفتر امارت»از وضعیت چنان پیدا بود که آقای برکات از تماس و ارتباطات مهمانان با اعضای 

 :نمودمهمانان پیشکش دو گزینه در ا، ر «ادامه کنفرانس عدم»خیلی تشویش داشت. به همین منظور، وی بدیل 

 ترتیب برگشت سریع مهمانان به کشور های شان؛ -5

 ( در کشور قطر و دیدن از اماکن مهم و تاریخی آن کشور.travel tours) یاحتیس شردگترتیب  -0

عکس  زود گلیسی داشتمقبل از آنکه دوستان موقع حاصل نمایند تا روی این دو گزینه تصمیم گیرند، با تسط محدودی که به زبان ان

حا  صری بنده شد.می نیز کمک  را العمل نشان داده، که خوشبختانه نظیم صاحب که در پهلویم قرار داشت در شرح و تفصیل آن بنده

 برای آقای برکات بیان داشتم که:

 داما عالقمند بازدی .میا سفر نموده اج نیبه ا احتیس یو نه ما از برا م،یگرد یبر م به کشور های خویش شده نییما نه قبل از موعد تع»

ابل افراد اداره ک« بودن و نبودن»اصال  برای ما  می باشیم. «دفتر سیاسی امارت اسالمی»انستیتوت دوحه پس از نشست با بزرگان  از

 که این خود یک ت، وقت بیشتر برای ما مساعد گردیده اس(افراد اداره کابل) سیاهی لشکر در عدم حضورحاال از  قبل بی ارزش بود. 

، تا بتوانیم به راحتی یمده می باشما خواهان ادامه کنفرانس در همین روز های تعیین ش فرصت طالیی برای ما بوده می تواند. پس

 «کشور می باشند، در میان گذاریم. دیدگاه های خویش را با مسئولین امارت اسالمی؛ که طرف اصلی قضیه

ان ش را نیز بیدر ضمن نظریات خود روشنی بیشتری انداخت و وضاحت و وان انگلیسی روی این مطلببعدا  حدید هللا نظیم به زبان ر

بیشتری حاصل نمود. اما آقای برکات با پس منظر قضیه، و ثقلت موضعگیری ما یید بیشتر اعضای تیم ما، با تا خوشبختانهکه  داشت

وی صریحا  بیان داشت که مهمانان نمی توانند از حساس بودن آن در روابط دول، بر عدم ادامه این کنفرانس اصرار می داشت. 

را  دالیل بیشتری این رابطهنمایندگان طالب استفاده برند، و در امکانات هوتل و صالون های کنفرانس آنجا از برای ادامه کنفرانس با 

 مساعد گشت برایش گفتم:برایم موقع ، و زمانی که دوباره کشیدبه درازا ا . صحبت مانمودپیشکس 

تلویزیون »ارزش قایل است. به همین علت نقش « آزادی بیان» نیموازکشور قطر یگانه کشوری خلیج می باشد که بیشتر به »

بوده می تواند که شما مایان « آزادی بیان»در رسانیدن اخبار در هر گوشه و کنار جهان محسوس می باشد. پس این چگونه  «الجزیره

ما با دیدگاه ها و دالیلی که ارائه در این جای شک نیست که دارید؟ ی مکشور خودمان )طالبان( منع با نمایندگان « دید و بازید»را از 

فت و ر»و « دید و بازید»پس شما نیز نباید مانع  ترتیب نمی دهیم. داشتید احترام می گذاریم، و جلسات خویش را در صالون های اینجا

 «ور خودمان شوید.واقعی کش نمایندگاندیگران و  یان، بااهای م« آمد

وفیسور . خوشبختانه پرندروی این مطلب، و مطالب دیگر، صحبت تفصیلی و طوالنی با ایشان داشت یروزو عمران ف بعدا  حدید هللا نظیم

 Sheraton« )شراتون گرند»هوتل برکات، قبل از صرف غذا با ما به توافق رسید که جلسات با طالبان را در محل غیر از 

Grand )انفرادی با طالبان هیچ کدام « رفت و آمد»و « دید و بازید»وی در ضمن نیز بیان داشت که در برابر  ی توانیم ترتیب دهیم.م

 .وجود نخواهد داشتی لو مشکمحدودیت 



 :بخش سوم

وی گزمان صرف غذا آغاز یافت، و از موقع استفاده برده و زود سری به اطاقم زدم. از تلیفون آنجا نخست با عمار یاسر و بعدا  با سخن

، و خواهد بودکه بعد از این ابتکار عمل در دست شما شاهین صاحب صحبت تفصیلی نمودم و از ایشان خواستم  «دفتر امارت اسالمی»

 ...می مانیم. تصامیم شما ما منتظر

 بمانید( ومس بخش)منتظر ادامه 
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