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دﻟﺘﻨﮕﯽ "ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری" در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻼﻋﻤﺮ
و اﺳﺎﻣﻪ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖِ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻣﺤﻤﺪاﮐﺮام اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ
ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری رهﺒﺮ ﮔﺮوﻩ "اﺳﻼم ﺑﺮای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ" در ﺻﺪد ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ
راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در ﺷﻬﺮ "ووﺗﻮن ﺑﺴﺖ" در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی "وﯾﻠﺖ ﺷﺎﯾﺮ" واﻗﻊ
ﺟﻨﻮب ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ اﺳﺖ .ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻮدری ﺑﺮای راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

در ﺁن ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺟﺴﺎد ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
رهﺒﺮ ﮔﺮوﻩ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﺿﺪ ﺟﻨﮓ
ﭘﻨﺠﺼﺪ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﺎﻟﯽ را در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮاﻣﯽ دارد و اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺑﻴﺎن
ﺷﻮد) .ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ(
ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺎﮐﻢ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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.
اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺘﻤﺪاران ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ و ﮔﺮوﻩ هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻴﺎن و
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎی
ﭼﻮدری ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﻮی ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ
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
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻓﻐﺎﺳﺘﺎن از هﺮات ﺗﺎ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و از ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﺎ ﻓﺎرﯾﺎب و ﺗﺨﺎر دﺳﺖ
زدﻧﺪ .در ﺁن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﺎن ﻋﺮب اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﺷﻤﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در وﻻﯾﺎت
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ﭘﺮوان و ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دادﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺻﺪای اذان را از ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮهﺎ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺆذن هﺎ در داﺧﻞ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﺁهﺴﺘﮕﯽ ﺁذان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪی در اﯾﻤﺎن و ﻋﺰم ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮن رﯾﺰی و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد اﯾﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻨﺠﻢ
ﭼﻮدری و دﻟﺴﻮزی او ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن در ﮐﻮﭼﻪ
هﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد اﻋﺘﺮاﺿﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻮادﻩ ی ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری و ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﮔﺮوﻩ
اﺳﻼﻣﯽ او در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺁﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ ﻣﯽ
روﻧﺪ .ﭼﻮدری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺁﻧﺎن را در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﺮا اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد .اﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺷﺎن دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ا زﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎز
داﺷﺘﻨﺪ و دروازﻩ هﺎی ﻣﺪارس و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﺼﻴﻞ را ﺑﺮوی ﺁﻧﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺮا در ﺁن
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری از ﮔﺮوﻩ ﺣﻮﯾﺶ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در
ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﯾﻨﺪ و از ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ
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
زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﮐﻮﭼﻪ هﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﻼق ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ
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
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »:اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮ هﺎی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ "ووﺗﻮن ﺑﺴﺖ"
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭽﮑﺲ ﺣﻖ اﺷﻐﺎل ﺁﻧﺮا ﻧﺪارد«.
ﺁﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮهﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن و ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮب او
ﻣﻴﺮاث ﭘﺪری ﺁی .اس.ﺁی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ژﻧﺮاﻻن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن هﺰاران ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺁﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺸﺘﺎر و زﻣﻴﻦ
ﺳﻮزی ﺷﺪﻧﺪ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ از ﺷﻬﺮ هﺎی ﮐﺸﻮر اﺳﺎﻣﻪ و ﻋﺮب هﺎی
اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺁی.اس.ﺁی و ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ و ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺤﻖ.
اﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﺁن وﺟﺪان ﺑﻴﺪار و ﺑﺼﻴﺮت ﺣﻖ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﻬﺎ و ﻋﺮب هﺎ ﺣﻖ
اﺷﻐﺎل و ﺧﻮن رﯾﺰی را در ﺁن ﻧﺪارﻧﺪ؟
واﻗﻌﻴﻴﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ و ﻧﻴﺖ ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری رهﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از دﻟﺴﻮزی او ﺑﻪ
اﺳﻼم و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﯾﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد .او ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ دل ﺗﻨﮓ اﺳﺖ .ﻋﻨﺠﻢ ﭼﻮدری ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻴﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ راﻩ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻼﻋﻤﺮ و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ی اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ در ﮐﺸﺘﺎر و
اذﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﯾﻪ ی ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻔﮑﺮ
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ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮای ﺟﻬﻞ ،ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ،اﺳﺘﺒﺪاد و ﻧﺰاع ﺧﻮﻧﻴﻦ و
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻔﺮت و ﺧﺼﻮﻣﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬهﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻧﮋادی
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ.

