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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جوالی ١٠
  

  ١ - با قطعنامۀ کنفرانس قطر  آنبستن مھار شتر به دم خر و رابطۀ
تر چيزی شنيده باشيد، اگر ھم نشنيده باشيد لطف شايت  شايد شما ھم راجع به شک: کابل-١٣٩٨ سرطان ١٨ - سه شنبه 

  . با دقت ھميشگی تان بخوانيدرانموده يادداشت امروز

ای حيوان نجيب، صبور و خستگی ناپذير، می توانی : " شنا بود، از شتر پرسيدآگويند زمانی کسی که با زبان حيوانات 

، روز ھا و ھفته ھا بی آب و علف دشت ھای سوزان را زير پای بگوئی که در تمام مسافرتھائی که تا حال انجام داده ای

يز اذيت کرده و باعث چگذاشته ای تا بار اوالد آدم را به سرمنزل مقصود برسانی، چه چيزی تو را بيشتر از ھمه 

  :شتر بعد از اندکی مکث و فکر در بارۀ تمام مسافرتھا و رنجھايش جواب داد" رنجت شده است؟

اين است که در تمام مسافرتھا و راه پيمائی ھا آنچه بيشتر از ھمه چيز مرا رنج داده است، زمانيست که واقعيت مسأله "

کاروان به ناگذير به عقب برگشته است و مھار من را به دم خير بسته اند، اين بيشتر از ھمه چيز من را رنج داده و می 

  "دھد

*****  

رانيھای نخ بعد از جلسات و س١٧+۶٠قطر يعنی کننده در کنفرانس طبق اعالم رسانه ھا روز گذشته، اعضای شرکت 

آنھا ھم بعد از ساعتھا . مذاکرات شان را بنويسندچھار آتشۀ اين و آن، سرانجام چند تن را در اتاقی فرستادند تا قطعنامۀ 

ًيدا تقاضا نمودند تا آن ً ماده به تصويب رسانده، تقريبا از تمام جھان اک٨شور و جلسه، چيزی را به نام قطعنامه در 

ًدر نتيجه من که اساسا وقتم را به بحث در مورد چنين جلساتی که . قطعنامه را به رسميت شناخته، از آن حمايت نمايند

ناگذير شدم تا در جواب اين نيز از سير تا پياز آن وابسته به استعمار و ارتجاع ھار مذھبی اند، ضايع نمی سازم؛ 

ًا عرض بدارم که از نظر من تمام مسايل را به اسالم و دساتير آن گره زدن، چيزی شبيه ھمان فراخوان عمومی مختصر

  .ًاگر باور نداريد مشترکا می خوانيم. بستن مھار شتر به دم خر است

*****  

؛ "حاکميت نظام اسالمی" در چند مادۀ اين قطعنامه در موارد مختلف از اسالم تذکار به عمل آمده است، در مادۀ دو-١

؛ در بند دوم مادۀ پنج عام .."ارزش ھای واالی " ،  مادۀ سه به صورت غير مستقيم"حفظ ارزش ھای اسالمی"مادۀ سه 

گره زدن؛ در " چارچوب ارزش ھای اسالمی"المنفعه دانستن نھاد ھای دينی و مذھبی؛ در مادۀ ششم حقوق زنان را به 
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؛ سرانجام در مادۀ ھشتم سگان زنجيری امپرياليسم "توافق روی نظام اسالمی در افغانستان"بند اول مادۀ ھفتم  با جملۀ 

  .تضمين کنندۀ صلح اعالم داشتنرا " سازمان کنفرانس کشور ھای اسالمی"امريکا يعنی 

  :بدين معناست" توافق روی نظام اسالمی در افغانستان"و " حاکميت نظام اسالمی"  بحث - ٢

افغانستان و قانون اساسی آن اسالمی نيست، ھرگاه تمام شرکت کنندگان در کنفرانس و امضاء کنندگان  دولت فعلی - الف

قطعنامه بدين باور می بودند که نظام فعلی در افغانستان اسالمی است، می بايست از حفظ آن صحبت به عمل می 

  .آوردند

 در کدام قالب و شکل می خواھند آن را تجسم  سرانجام کسی نگفته که منظور آنھا از نظام اسالمی چيست؟؟ و- ب

  ببخشند؟؟ امارت طالب، جمھوری دولت دست نشانده، خالفت نوع داعش و يا ھم سلطنتی نوع عربستان؟؟

ً قطعنامه مشخص نمی سازد که اصوال نظام اسالمی چه نوع نظاميست؟ چه مناسباتی با حقوق و آزاديھای - پ

قادی به اسالم ندارد و به اصطالح آخوند ھا مرتد است، حق حيات قايل است و يا برای فردی که اعت دموکراتيک دارد؟

نه؟ برداشت آنھا از داشتن و نداشتن دين و مذھب چيست؟ در نظام اسالمی افراد جامعه شھروند ھستند و يا عبد و عبيد 

 مگر تمام اين موارد د؟؟و ناگذير به اطاعت از اوامر و فرامين نظام که زير عنوان فتوای شرعی صادر می گرد

 سال غسل خون ۴٠؟؟ آيا مردم ما بعد از  خرعقبگرد نيست؟؟ مگر چيز ديگريست به غير از بستن مھار شتر به دم

  ھمين شايستگی را دارند که چيزی را به نام نظام اسالمی از گورستان تاريخ بيرون کشيده بر آنھا تطبيق نمائيم؟؟

  ادامه دارد

  


