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    مالعمربازگشت  به در بریتانيا "جم چودریعن"ی دلتنگ   

    افغانستان  ِتحاکميدر سامه ا و                   
اکرام اندیشمندمحمد                                                             

گزاری یک در صدد بر" برای بریتانيا اسالم"رهبر گروه  یعنجم چودر 
واقع " ویلت شایر"در منطقه ی " ستووتون ب"راهپيمایی ضد جنگ در شهر 

مسير مورد نظر چودری برای راهپيمایی محلی است که . جنوب بریتانيا است  

   
این . در آن مراسم رسمی بازگرداندن اجساد سربازان بریتانيا برگزار می شود

در این راهپيمایی ضد جنگ رهبر گروه اسالمی در بریتانيا می گوید که 
پنجصد تابوت خالی را در خيابان اصلی شهر مذکور حمل می کند تا یاد 

که در افغانستان توسط نيروهای بریتانيا و امریکا کشته می را مسلمانانی 
شوند گرامی دارد و اعتراض او به اشغال افغانستان توسط این نيروها بيان 

)سی.بی.سایت بی. (شود  
استمداران حاکم و گروه های مختلف سياسی و اجتماعی بسياری از سي

بریتانيا با انجام این راهپيمایی به عنوان عمل توهين آميز عليه سربازان 
مقتول بریتانيایی در جنگ افغانستان مخالفت خود را نشان دادند و آنرا 

. محکوم کردند  
ان و اینکه دولتمداران بریتانيا و گروه های سياسی آن کشور با چه بي
داخته اند استداللی در مخالفت با راهپيمایی مورد نظر عنجم چودری پر

که به آقای قابل پرسش مورد بحث و اما نکته ی مربوط به خود شان است؛ 
چودری بر ميگردد این است که او چرا چنين راهپيمایی را در مخالفت با 

ی حاکميت کشتار مسلمانان افغانستان از سوی طالبان و القاعده در سالها
آنها براه نينداخت؟ در آن سالهای که طالبان و هزاران جنگجوی عرب و غير 

عرب همراه آنها به کشتار مسلمانان افغانستان در مناطق مختلف این کشور 
در آن سالهای که طالبان و القاعده به قتل عام مسلمانان . پرداختند

تا فاریاب و تخار دست افغاستان از هرات تا تاکستانهای شمالی و از باميان 
در شمال پایتخت در والیات  عرب القاعده در آن سالهای که فرماندهان. زدند
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دادند تا در تمام مساجد منطقه می به جنگجویانشان دستور پروان و کاپيسا 
صدای اذان را از بلند گوها ببندند و متوجه باشند که مؤذن ها در داخل 

ویا تردیدی در ایمان و عزم جنگجویان آنها مساجد با آهستگی آذان بگویند تا گ
اما کجا بود ایمان اسالمی عنجم . برای خون ریزی و کشتار مردم ایجاد نشود

 در کوچه  چودری و دلسوزی او برای مسلمانان افغانستان که در آن زمان 
بریتانيا دست به راهپيمایی  بزند و فریاد اعتراضش را بلند کند؟ های   

و دختران خانواده ی عنجم چودری و خانواده های گروه  بدون تردید زنان
به مدارس و دانشگاه ها می اسالمی او در بریتانيا جهت آموزش و تحصيل 

چودری نه تنها تعليم و تحصيل آنان را در مخالفت با اسالم تلقی نمی  . روند
در سالهای طالبان اما . کند بلکه آنرا الزامات اسالمی و شرعی می پندارد

دختران و زنان مسلمان افغانستان را ا زتعليم و تحصيل باز  کميت شان حا
چرا در آن  . بستند ل را بروی آنانداشتند و دروازه های مدارس و مراکز تحصي

در   تا نخواستمسلمانان بریتانيا گروه حویش و از از سالها عنجم چودری 
و القاعده بخواهند  و از طالبان محکوميت این عمل طالبان به خيابانها بيایند

که نيمی از جمعييت مسلمان افغانستان را از تعليم و تحصيل که فریضه ی 
؟ همه زنان و مردان مسلمان است محروم نسازند  

آیا عنجم چودری و گروه او در سالهای حکومت طالبان و سلطه ی القاعده که 
خوردند زنان مسلمان افغانستان در کوچه ها و خيابانهای پایتخت شالق می 
و در ميدان ورزشگاه کابل سنگسار می شدند یک روز هم در دفاع از 

 مظلوميت آن زنان مسلمان سخن گفت و به تقبيح ظلم طالبان پرداخت؟ 
عنجم چودری به خانواده های سربازان بریتانوی مقتول در افغانستان می 

" ستووتون ب"افغانستان یکی از شهر های بریتانيا در نزدیکی  «:گوید که
» .ت که هيچکس حق اشغال آنرا نداردنيست، بلکه کشوری مسلمانی اس  

آیا افغانستان یکی از شهرهای کشور اسامه بن الدن و جنگجویان عرب او 
آی پاکستان و ژنراالن پاکستانی بود که در سالهای .اس.ميراث پدری آی 

ين حاکميت طالبان هزاران جنگجوی آنها در این کشور مرتکب کشتار و زم
سوزی شدند؟ مسلمًا افغانستان نه از شهر های کشور اسامه و عرب های 

. آی و طالبان فضل الرحمن و سميع الحق.اس.القاعده بود و نه سرزمين  آی
اما کجا بود آن وجدان بيدار و بصيرت حق بين عنجم چودری که در آن زمان نيز 

رب ها حق می گفت افغانستان کشوری مسلمانی است که پاکستانيها و ع
 اشغال و خون ریزی را در آن ندارند؟ 

واقعييت این است که انگيزه و نيت عنجم چودری رهبر سازمان اسالم برای 
 بریتانيا در اعتراض به جنگ امریکا و بریتانيا در افغانستان از دلسوزی او به

گشت او برای بر. انستان ریشه نمی گيردمردم مسلمان افغ اسالم و
می خواهد که  عنجم چودری. و القاعده دل تنگ استحاکميت طالبان 

تا راه برای بازگشت  خارج شوندسربازان بریتانيا و امریکا از افغانستان 
و حاکميت آنها در کشتار و بن الدن اسامه  القاعده ی سربازان مالعمر و 

اذیت مردم  مساعد شود و مردم مسلمان این کشور در سایه ی ظلمت تفکر 
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، استبداد و نزاع خونين و قاعده به قهقرای جهل، بی عدالتیطالبانی و ال
نفرت و خصومت های مختلف مذهبی، قومی، زبانی و نژادی پایان ناپذیر 
. سقوط کنند  

 
 


