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                                                         حميد انوری
 

  سيری در تفکر چکری
  

 شب  که ديدگاِهۀ برنام. اعضای رهبری جمعيت اسالمی ربانی داريم در طرزتفکر صديق چکری يکی ازسير کوتاهی
ی ی و يکی از استادان پوهنمصاحبه ای داشت با جناب چکر  از تلويزيون آريانا پخش گرديدمارچ١٣سه شنبه 

گل (شان هم مانند هميشه آقای چکری در اين مصاحبۀ ). صافی(تون کابل بنام محترم ودير حقوق وعلوم سياسی پوهن
 ديگری به یتکراری چيز  الحق که استادان ورزيده داشته اند که به جز از چند جمله محدود و).گفتند و در سفتند

شان به حافظه مانده است ) نغز (  گفتارآنچه از .)ازل گفت بگو، ميگويد آنچه استاد(ار طوطی و ايشان نيآموخته اند و
 چه در آن جناب تا چه قبول افتد و  چکری ميزنيم اندر طرز تفکر متحجر،در اين مختصر آورده و با يک سير کوتاه

  .نظر آيد
  

از هفت هزار نفر در }  خارجی است  ی)او-جی-ان( يک { ايشان ۀ بگفت حقوق بشر کهۀايشان فرمودند که اگر موسس
  . ...و پنجاه هزار نفر را دعوت کرديم   ما يکصد،مورد رهبران جهادی نظر پرسی نمودند

پنجا هزار نفر  کری صاحب  خود اعتراف ميکنند که از يکصد وَچ. و چه بجا گفته اند. ميگويند درغگو حافظه ندارد
آور شد که دعوت نمودن  بايد ياد. ران شان در غازی استديوم جمع شوندبودند تا به طرفداری از رهبدعوت کرده 

اين رسم . ۀ غذا برايشان داده شوداشخاص و افراد مشخص در يک محل مشخص به معنی آنست که ال اقل يک وعد
به دعوت جوزجان و ميمنه  دعوت شده از واليات در حاليکه تعداد بيشماری از اين افراِد و. مهمان نوازی افغانهاست

، به کابل تشريف فرما شده بودند....  و به دعوت ربانی و سياف تعداد ديگری از بدخشان و پغمان،اشتر جنرال دوستم
عکس ها ی جنايتکاران مشهور و معلوم الحال بدست های . ، سفر خرچ شان نيز پرداخت شده بود پول نانۀبرعالو

  پنجاه هزار نفر دعوت  سر ديدند که از يکصد و  همه با چشم وو اما در جهت ديگر قضيه.... شان داده شده بود و
از جانب ديگر اگر قبول کنيم که حد اقل صد هزار و يا . ا دوازده هزار نفر گردآمده بودند صرف حدود ده ت،شده گی
پنج   و از بيست،پنجاه هزار نفر جهت حمايت جنگ ساالران گرد آمده بوده باشند کری صاحب همان يکصد وبگفته ِچ

 ، هم نميشود نفوس کشور که تعداد شان حتی يک فيصدافراد دعوت شدهصرف يک مشت ، مليون نفوس افغانستان
  .را نشان ميدهد مردم از جنگ ساالران  عميقتنفر خود داللت به مجرم بودن شان نموده و نفرت و

  
وليتی تمام گفتند که تمام ميخ ؤ بی مسکری با آقای ِچ،صافی متذکره به جواب سوال محترم ۀدرقسمت ديگر از مصاحب

همه وهمه تبليغات .... بينی بريدنها و گوش و و) رقص زنده(    رقص مرده و زنده سوختاندن انسانها،به سر کوبيدنها
  ....سند بيآورند و، دشمنان است و حقيقت ندارد و کسانيکه همچو مسائل را مطرح ميکنند

 هزار ت کشتار بيش از شص،تخريب سيستماتيک کابل. ) چراغ داردکه بکفچه دالور است دزدی  (!هللا ای وای َو
يک جنايت ديگر را در حق   و هزار و تجاوز به نواميس مردم, تارج دارايی های مردم  چور و،باشندگان بيگناه  کابل

 مسعود توپ های به ياد بيآوريد روزگاری را که احمدشاه. هموطنان مسلمان ما  روا داشتيد و امروز سند ميخواهيد
 گلوله های توپ گرفته و افشار  افشار و کارته سه را زير رگبار اوبوس را به کوه تلويزيون جابجاه کرده و از آن باال

  و کارته سه را که جنگجويان حزب وحدت در آن سنگر گرفته بودند با خاک سياه برابر کرده و بعد از فتح آن 
انی و شورای نظار مسعود و اتحاد اسالمی سياف آنچه باقی بود  چور کردند   جنگ آوران جمعيت اسالمی رب،مناطق

. يدند  که کافر در حق مسلمان نکندمردانه تجاوز کردند و چنان در آن مناطق وحشت آفر به زنان و دختران شان نا و
  . بشناسيدوجدان را البته اگر چيزی بنام . ؟ وجدان شما واقعا بايد مرده باشدکری سند ميخواهيدو شما جناب ِچ

  
رو بطرف آنها کرده گفتند که ) صافی( آقای ،کری از اين  جنايات انکار کرد و آنرا تبليغات دشمنان خواندزمانيکه ِچ

ده با وبدون سوراخ های مرمی  يافت نميشود و از آقای چکری خواستند تا لطف نم در تمام کابل يک خانه سالم و
بزنند ) عفو عمومی( و)مصالحه(هده نمايند و بعد داد ازه و حاصل جنايات شانرا مشا در شهر کابل زدکِرَچيک ايشان 

کری فرمودند که حق العبد بعد از سپری شدن ده سال از جنايت باطل ميشود و مردم افغانستان همه آقای َچ... و
صورت نگيرد شما شاهد ) مصالحه( اگر اين اند که خواهان جنگ اند و) او-جی-ان(چند خواهان صلح اند و اين فقط 

  .... خانه ها خواهيد بود وۀسوراخ شدن دوبار
  
هوايی تان با تمام ديده درايی ذاتی تان به  ديده درايی تا کدام اندازه ؟ شما با اين حرف های مفت و! کری صاحب َچ

) مصالحه (حاضر بهنرا نبخشيده و  مردم  اخطار ميدهيد که اگر شما جنايتکاران و رهبران رهزن و جنگ ساالر تا
  .ند بازهم دست به ماشه خواهيد بردنشو

پشم  شما جماعت ريش و. ترسانی های شما جايی را نمی گيرداين حنای شما ديگر رنگی ندارد و بچه !  جناب 
بيشه خزيديد و حتی فرصت نيافتيد تا  به هر گوشه و با سرعت تمام از کابل فرار کرده وهمانگونه که شب هنگام 
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شما شير های کاغذی با يک شمال ديگر به فرسخ ها دور ، نرا از فرار شبانگاهی تان با خبر سازيد کابينه تااعضای 
درست است که مردم . ای تان انجام داده نخواهد توانستهم کاری بر B52پرتاب خواهيد شد و اينبار مطمئن باشيد که 

که عدالت ی در کشور. صلح هرگز برنخواهد گشت، دولی تا عدالت در کشور تامين نشو، افغانستان صلح ميخواهند
کس هيچ . دن از صلح هم مفهومی نخواهد داشتامنيت هرگز بوجود نخواهد آمد و تا امنيت نباشد حرف ز، اجرا نشود

 حقوق بشر و يا هيچ منبع ديگر ملی و بين ۀنه مردم افغانستان و نه هم موسس. در افغانستان خواهان جنگ نيست
و به  تفنگ های تانرا ماشه کنيد   شما جنابان فورًا،به عمل آيد بازخواستی  اين بدان معنی نيست که اگر ولی، المللی

 مردم افغانستان درهر  پس از بازخواست چرا وحشت داريد ؟ ،اگر جنايت نکرده ايد. مردم چنگ و دندان نشان دهيد
 جنگ ساالران وحشی را ندارند چون قرار معلوم حال از حکومت موجوده انتظار بازخواست از جنايتکاران جنگی و

به يقين که ،  و اگر هم بازخواستی صورت گيرد و شما جنابان را به محاکمه ای بکشانندهمه سر و ته يک کرباس ايد
 چه از ،مردم حق شانرا خواهند گرفت! اما  ولی و. از دريچه بيرون خواهيد رفت از در وارد محکمه خواهيد شد و

 افغانستان شما جنابان را محکمه صحرايی ۀمردم رنج ديد.  و يا بيشتر از آن سالا ده سال بگذرد يا بيستجنايات شم
 يا  ض مهلک سرطان وامراالبته اگر چانس آورده و قبل از آن به مرگ پرذلت به ، رد و اعدام صحرايی کخواهند

د يک گلوله را حرام تان کرده و شما را از اين  که اگر به چنگ مردم افتاديد شايچانس از سبِب. ايدز نمرده باشيد
مردانه عمل نخواهند کرد که گوش  مردم افغانستان مانند شما ها نا.  يک مرگ آنی و بی درد. برهانندنگبت بارزندگی 

کری مدعی هستيد که جنگ های  شما جناب َچ.  و رقص زنده باالی تان اجرا کننديا رقص مرده و بينی تانرا بريده و
  . ده بود و دست قدرت های خارجی بوديمی شما از خارج برشما تحميل شتنظ

  
در اين هيچ جای شک . دی گک های لته يی  بيگانه هاشما ها همه نوکران قدرت های بيگانه بوديد و گ. قبول ميکنيم

م مردم به و نخواهيم به چشاما اگر از حق نگذريم و واقع بين باشيم . نيست و خوب است که خود اعتراف کرديد
 زمانيکه افراد شما جنگ ،ال را همه در گردن همسايه ها و قدرت های خارجی بيندازيمَب هللا واصطالح خاک زده و َا

ساالران گوش و بينی هموطنان خود را ميبريدند و يا به زن و دختر مردم نامردانه تجاوز ميکردند و رقص مرده و 
يدادند و شبش های موهای ژوليده وکثيف شانرا به زور تفنگ باالی زنده اجرا کرده و گوشت آدم به خورد مردم م

 و آيا اين جنايات و اين وحشت و شما جناب کجا بوديد؟..... مردم ميفروختند و به زنان مرستون تجاوز ميکردند و
ا مجبور ورين خارجی باالی سر تان موجود بودند و شما ر قصاوت و بربريت هم کار خارجی ها بود و يا اينکه مشا

  نا مردمی ها و نا مسلمانی ها ميکردند ؟ به اين وحشی گری ها و نامردی ها و
کجا شد تره کی؟ کجا شد امين ؟ کجا . ری به گذشته نچندان دور بيندازيد  جناب چکری قدمی به عقب برگشته  و نظ

مسعود ؟ کجا شد يعقوبی شد ببرک ؟ کجا شد نجيب ؟ کجا شد مزاری ؟ کجا شد خالص ؟ کجا شد محمدی ؟ کجا شد 
شما دو .  کفن را هم نصيب نشدند يکا همانببينيد در بهترين حالت يکی از اينها از يک کفن بيش نبردند و اکثًر..... و

ۀ راه داريد يا از مردم معذرت خواسته و در صف مردم قرار گيريد و يا اينکه در صف دشمنان مردم  منتظر محکم
  .صحرايی

   نا حق دست از دامان قاتل برنداشتخون
  ديده  باشی  لکه  های  دامن  قصاب  را

  
  پايان
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