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 :موسبخش 

با آغاز زمان صرف غذا، وقت را غنیمت شمرده و زود سری به اطاقم زدم. از تلیفون آنجا نخست با عمار یاسر و بعداٌ با سخنگوی 

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

ایشان گفتند در صورتی که مهمانان تصمیم برگشت را داشته باشند، سعی خواهیم کرد تا جلسه را انیم. ما منتظر تصامیم شما می م

دادم، اما اطمینان برگشت سریع مهمانان امشب دایر نمایم، در غیر این صورت ان شاء هللا فردا آنرا ترتیب خواهیم داد. به وی از عدم 

ز ، کدام چراغ سبصدوراتمام با  و بعداٌ روز پیهم )مانند کنفرانس اصلی( جلسه  درخواست دو نسبت بهوی در رابطه به پیشنهاد بنده 

اینجا بود که دریافتم که نشست با بزرگان امارت شاید محدود به یک جلسه گردد که می باید بعضی گفتنی ها را در روی نشان نداد. 

 اما تاهنوز تصمیم نهایی معلوم نبود. کاغذ آماده سازم،

بلی! محدود بودن زمان و کثرت گفتنی ها، بار مسئولیت را سنگین و سنگین تر می گردانید، که به همین علت کمتر در حلقه های 

جدیت به کارم ادامه می و  جل جاللههللا توکل به و از نشست های جانبی و سیر و سیاحت به دور مانده بودم. با  ،میافتمی دوستان حضور 

 . یافتنظم و جمع بندی می نوشته ها و یاداشت های پراگنده،  آرام آرام  م، وداد

اپریل( ضمن  02اطالع حاصل نمودیم که ایشان فردا )« دفتر امارت اسالمی». از شب آغاز شد، و برنامه فردا نیز یقینی گشت

 آنهاا بود، و ضرورت به مصرف گزاف دوباره از برای . هرچند که هوتل ما شامل غذاند گرفتهترتیب مهمانی را نیز برای ما مالقات، 

نمی رفت. اما آنها یک بار دیگر رسم افغانیت و مهمانوازی شان را به تمثیل کشانیدند. آنها از این هم بیشتر برای مهمانان شان عزت 

 َدر ورودی هوتل نزد ما آمدند. قایل گشتند، و فردای آن روز )ساعت ده صبح( با سرویس جهت انتقال مهمانان به محل جلسه، به 



دوره اول جهاد آسانتر از دیگران بود. چونکه در دوره های مختلف جهاد با رهبران و  برای بنده درک همچو حاالت و مقایسه آن با

، مصاحبه ها و سفر های جهادی داشتم. حالت فعلی، تصویری از حاالت قبلی را در برابر «نشست و برخاست ها»بزرگان جهادی 

 نیز بود، می گفت: حزبش دیدگانم مجسم می ساخت. بخاطرم رسید که یکی از بزرگان دوره اول جهاد؛ که مسئول تعلیم و تربیه

 «با مرمی استقبال خواهیم کرد!از آنهای که در غرب زندگی دارند در میدان های هوایی بعد از پیروزی، ما »

 94امریکا و ) زینفاتحان شکست متجاوز مایان،گویی که  ته قلب دارند با ما برخورد خالصانه و ازاما حاال، بزرگان طالب چنان 

 .باشیم( کشور متحدش

، هیوالیی داستان های خود ساخته میدیا های غربی مسئول و مامور ایشان پیدا نبود( میان)که فرقی بلی! نزدیکی بیشتر با افراد طالب 

 اخالق شان می گردانید. فتهیشو وابستگان مزدور ایشان را هر لحظه کمرنگ و کمرنکتر می ساخت و مهمانان را بیشتر 

اعد می گردانید تا گفتنی ها و طرح های اینکه نشست قطر به  یک مقیاس کوچکتری شکل می یافت، برای ما وقتی بیشتری را مس

خویش را مطرح ساریم. این مطلب که می باید، مهمانان با همآهنگی قبلی، از وقت شان استفاده اعظمی برند، مرا از عقب کمپیوتر به 

ن اۀ بیبود، که در جریان صحبت ها به توافق رسیدیم تا بعد از غذا نشست کوت نیز کشاند. زمان صرف غذای شب« صالون البی»

 برای برنامه فردا داشته باشیم.  همدیگر از

انستیوت »داشت، بخصوص مهمانانی که از طرف  ادامهاز برای نشست قطر تاهنوزهم  ،از وضع چنان پیدا بود که آمدن مهمان ها

ف شخصی عزم سفر و اقامه در این هوتل گزاف را نموده بودند. نکته ای که برایم سوال و آنها به مصر ،دعوت نشده بودند« دوحه

ی را نیز پیش می برم، توان همچو سفر ها، و اقامه در دارم و مسلک انجنیرمی سال در اروپا زندگی  53برانگیز بود، زیرا بنده که 

 ند؟خواهند باشدر چه سطح  «افراد داوطلب»همچو هوتل های گزاف را ندارم، پس این 

 :شتمی گان ایشدیدگاه های  زابیشتر  آشنایی گاه و بیگاه مسبب ،با همسفران نشست های کوتاه

 روی حل بحران کشور می اندیشیدند. « نیات نیک»ریت افراد با دیدگاه های متفاوت فضای صحبت میان مان را شکل می داد، اما اکث

ا ر و تثبیت انواع حقوق مدنی نوع حکومتداری ،بنده از دوستان خواستم تا از این فرصت محدود استفاده اعظمی بریم، و مطالب جانبی

 بگذاریم؛ دور بعدیجلسات  برای

با اداره کابل و نقش دوباره چهره های خائن در آینده تشویش داشتند، که محور سواالت شان  «معامله گری»تعداد کثیری از مهمان، از 

 ؛ یافتمی نیز روی همین مطلب شکل 

 یک تعدادی روی نوع حکومتداری و تثبیت انواع حقوق، و ابعاد کاری حکومت آینده تاکیید داشتند؛

مدح گرایانه  و توصیف قاومت، قضایا را بر مبنای گروهی،روی مشان در بین نی خود تعدادی محدودی نیز از برای شخصیت سازی

 آنها تحلیل و می سنجیدند؛

را نیز براساس  ی، صلح با اداره کابل را مبنای راه حل کشور می دانستند، و مطالب«مهمانان ناخوانده»تعدادی محددوی بشمول 

روی همین نیز حدود صحبت ها را داشتند تا فضای مسعی بعداٌ همین تعداد  .مطرح می ساختنداز زوایایی مختلف  «معامله گری»

. نماینده( اداره کابل نبود 032وقت مساعد گردد، خطری که کمتر از سیاهی لشکر ) مطالب جانبی گرم نگه بدارند تا به دیگران کمتر

از خبر این نشست را زیر  بخشی نشردر دوحه را تشکیل می داد که  «دفتر امارت اسالمی» همین مطلب یکی از نکات ضعف فرهنگی

 ؛شکل داده بود اش پوشش

 ...ووو

در  را« حرانمحور ب»کمتر فردی از شهرنشینان و تحصیلکرده ها،  ؛بلی! در حالی که بیش از چهار دهه از بحران افغانستان می گذرد

را در اولویت حل بحران قرار می دادند، هرچند که به آن « شریعت الهی»می دیدند. کمتر دیدگاه ها « شریعت الهی» طبیقت عدم

مجزا از حکومتداری بوده، و آن یک تکلیف فردی می باشد. « شریعت الهی»احترام می گذاشتند. چنان تصور می داشتند که گویی 

)بی  ویا اینکه خود را ُگل یا نمی دیدند و یا احساس نمی کردند« کشورما بحران»ی از جنگ عقیده را در برخی افراد اصالٌ نشانه ها

 . می زدند خبر(



می پیدا  دست« طرق عملی رفع بحران» آسانی به ، تا بهفتمی ر« شناسایی بحران»پس در عدم درک این احساس؛ ضرورت به 

می رسید. تصمیم گرفتم تا عملی بنظر  کار دشوار و غیر ،«شش و نیم ساعته»اما عدم گنجایش این دو بحث در یک نشست  یم!نمود

را در جلسه به بحث بکشانم. طبیعی ست که ترتیب  «طرق عملی رفع بحران»را روی کاغذ تهیه بدارم، و « شناسایی بحران»بحث 

تر ضرورت می دارد. زود دوستان را ترک گفته و در و وقت زیاد یشترب ، به مراتب به دقت«بیان مطلب»به تناسب « نشر مطلب»

را  خویش بکار خویش ادامه دادم. در جریان کار معلومات حاصل نمودم که می باید از برای پنجاه نفر، مطلب« صالون میدیاتیک»

گشت. تمام  )پرنتر( چاپگر کار می کردم، رنگ« طرق عملی رفع بحران»چاپ نمایم. ساعت دو شب در حالی که بر مضمون دومی 

دیگر وقت صرف غذای آنجا را ترک گفته به اطاق برگشته، و پس از دونیم ساعت استراحت از برای نماز صبح از خواب برخواستم. 

 معنوی بود:

ی به یرآنجا  انسر می زدم تا آنکه کارمند« صالون میدیاتیک»ادامه داده، و گاه و بیگاه به  دوباره بکارم« اذکار صبح»پس از نماز و 

یشتر پرداختم. تا ساعت نه ونیم صبح، نتوانستم ب خویش ، دوباره به چاپ مطلب)پرنتر(چاپگر جیکارترتبدیل  . پس ازبرگشتند انش کار

 «صالون البی»از سی دانه چاپ نمایم. با خود گفتم که برای همسفران، بعد از برگشت از مجلس آنرا تهیه خواهم داشت. زمانی که به 

مهمانان چهره های جدید نیز دیده می شد، که در معرفی  هوتل برگشتم، همه را در حال انتظار در مقابل َدر ورودی هوتل یافتم. در بین

کوتاه یکه باهم داشتیم، کمتر خلوص نیک نسبت به صلح در ایشان دیده می شد، و آنها بیشتر معتقد معامله گری و تقسیم قدرت بودند. از 

 عبدالرحمن مدنیو حدید هللا نظیم ت وضع چنان پیدا بود که هرکس نمی توانست در این نشست خودسرانه اشتراک نماید، به همین عل

)فدا جان ژورنالیست نن آسیا( مصروف تماس های تلیفونی با دفتر امارت بودند تا اجازه اشتراک آنها را دریابند. لحظه ای نگذشت که 

گفتم که کاری خوبی را مخاطب قرار داد که می تواند در جلسه اشتراک نماید. برای نظیم صاحب  خالد هادینظیم صاحب با آواز بلند، 

نکردی، وی )خالد هادی( ژورنالیست سی ان ان می باشد، و احتمال زیاد می رود تا وقت محدود مایان را در سواالت غیر ضروری به 

 هدر ببرد. فدا جان ژورنالیست نن آسیا به دفاع از خالد پرداخت و وی را مسئول سایت بینوا نیز معرفی داشت.

نه ام را صرف ننموده بودم، از رستورانت آنجا سریعاٌ چند چیزی سادۀ را برداشتم، و از ژورنالیست جوان و بنده که تاهنوز صبحا 

 خواستم تا با رسیدن سرویس برایم اطالع دهد.عمران فیروز بابصیرت 

تا بسوی محل ورودی هوتل حاضر گشت، و اعضای دفتر امارت از همه محترمانه خواستند  درست ده صبح، سرویس در برابر َدر

، پُر ساخته بود. بطور کلی، می باید با بزرگان طالب مطرح سازندبرگزاری نشست حرکت نمایم. فضای سرویس را، سواالتی که 

، در ابعاد کاری حکومت آینده تشکیل می داد، و تعدادی نیز مدنی با اداره کابل، و تثبیت انواع حقوق معامله گری محور سواالت را عدم

بی؛ برای نمی گفتند که ما بیشتر منتظر شنیدن هستیم تا گفتن. از دوستان خواستم تا اگر بجای مطرح ساختن سواالت غیرضروری و جا

ه ک اش مانند عادت همیشگی ؛غالم نبي غوثيعملی رفع بحران کشور دارم. اما  د، گفتنی های زیادی در ابعادبنده کمی بیشتر وقت دهن

)ناشی از تعقیب  نیز محدود و در یک حصار فکری ظرفیت تحلیل مسایل در وی جانب دیگراز  عالقمند رهبری و پیش دستی در امور را داشت و

 گردید. سبت به پرسشمپاسخ دیگران ن بسر می برد، باعث عدم اخبار یک بعدی(

 

 :مبخش چهار

 ،ادبا چهره های ش طالبان .به جوار صالون کنفرانس رسیدند لیزهچند د عبوراز سرویس به محل برگزاری نشست رسید، و مهمانان بعد 

در هنگام را به عمق صالون مسیر می داد.  مهمانانطوری ایستاده بودند که  از برای مصافحه در یک صف طوالنی و تبسم بر لبان

 ...مخوردبر فاوتیعکس العمل های مت بههالند( تنویر از با معرفی کوتاه ) مصافحه

 بمانید( مچهار بخش مطلب در )منتظر ادامه
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