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                                                                        ۰۳/۱۰/۲۰۱۹                                                                                                   مرجان کمال

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت نزدهم

 

 زد وبریزدـریگغم اگر به کوه گویم ب

رانی نتوان کشید باریـه این گـگر بـکه دی 

 

 :ادامۀ گذشته هب 

 :گرفته شد توسط ملل متحد بین طالب ها و مجاهدینِت صلح ابتکار عمل برای موافق

 :نگار که از وی پرسیدصاحبۀ مطبوعاتی، در جواب یک خبرمدر یک  (Norbert Holl)نوربرت هول 

 حقوق خانم ها در کجا گنجانیده خواهد شد؟ ،در صورتی که موافقت صورت بگیرد

 (.Don’t talk about women with me).، در بارۀ خانم ها با من حرف نزنید«? women»خانم ها ؟: جواب
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اشارۀ نداشتم، این یک موضوع کلتوری می باشد، و من کوشش می کنم در مورد صلح  اه خانم من در مورد

 .مبادله و مذاکره کنم

در مورد از بین بردن کوکنار و ختم تولید تریاک در یک سال، متوکل کوشش می کند تا  موضوع  کمک به 

، مگر ملل متحد سریعاً مذاکره ایدبا ملل متحد در میان گذاشته و تقاضای کمک نم زارعین و مشکالت غربت را

 .در این مورد را نمی پذیرد

قتل عبدالرحمن  َملِک برای گرفتن انتقام لارنجمیالدی طالب ها به مزارشریف داخل شدند،  1991در ماه می 

، به داخل شدن طالب ها در شهر مزار ه بودشد  واقع خانۀ دوستمکه بعد از دعوت در  توسط دوستم، پهلوان

 .کندشریف کمک می 

ام اقتدار شان در این شهر، کطالب ها بعد از گرفتن شهر مزار شریف، جهت استح ۀمال غوث از وزارت خارج

 .به مزار شریف داخل شد

ساعت مسلح ساخت، وقتی طالب ها در کارتۀ  44ک هزاره ها را در شهر داخل و همه آن ها را در ظرف لِ مَ 

 .دیصد ها طالب کشته شد و اجساد شان پارچه پارچه گرد. هزاره ها داخل شدند خود را در محاصره یافتند

چاه انداخته و باالی شان با ماشیندار فیر نمودند و بمب های  9اسیران طالب را در دشت های شمال در بین 

تا در این موضوع تحقیقات نماید، ملل متحد اعالن  ندطالب ها از ملل متحد درخواست نمود. دستی پرتاب کردند

 .داد در این مورد ترسته جمعی را بدون تعقیب زیادیک کشتار د

 موردجمع آوری معلومات در   رفت،یک هیئت ملل متحد جهت تحقیق از این حادثه باالی ساحه  وجودی کهبا

در آن کشتارگاه . روشن و هویدا بود و اعمال دلخراش این واقعه کامالً  برای ناظرین ملل متحد این رویداد

 در مورد چگونگی قتل طالب ها و از طرف مردمان قریه برای شان. ندن بودسد شدن و گندیداجساد در حالت فا

برای شان نشان  اه های که طالب ها در آن انداخته شده و بعداً به قتل رسیدندو جای چ ،توضیح داده شده بود

در اطراف چاه ها . رویش با خاک پوشیده شده بود و دو دیگر آن باز بود ،هفت چاهاز جمله  .داده شده بود

در اطراف و اکناف محل پارچه  .به خوبی دیده می شدو بمب های دستی پوچک های مرمی ها و کارتوس ها 

اعالن اسیر  ،به خوبی دیده می شد انسان مانند یک غنچۀ موی، و امثال آنپارچه های بدن  های اسکلیت و

 .کشته شده بودند رقت بار و فجیعهمه شان به وضع  اسیران جنگیالکن  ،طالب را نمودند 4222 نمودن

به دست  ۀبه دست طالب ها افتاد و به قرار احصائی بود و لغمان ار، پکتیا، کنراهدین که در ننگرهکمپ های مج

 .دانستندبالغ می  نفررا به بیست هزار  طالب هاآمده در آن وقت تعداد 

برای  پاکستانی زمینه را (I.S.I)آی .اس.دیت حمایت تاجران بیرونی و هم حمایت لوژیستیکی توسط آیموجو

 .میالدی مساعد ساخت 1991میالدی و پیروزی طالبان در سال  1994تبارز جنبش طالبان در سال 

بزرگ برخورد نمود، که  به یک مانع و مشکل طالب قدرت را به دست آوردند، رژیم آنگاهی کهبرعکس 

نظر به این که ، بود شان باالی تمام قلمروقدرت به صورت مطلق و یک پیروزی قاطع  نداشتنعبارت از 

برعالوه یک تعداد زیاد ممالک حمایت نظامی و . نمودند حفظمقاومت را  چکوک ۀائتالف شمال در یک محدو

فرانسه، ترکیه و )یک تعداد دیگر در خفا مانند  و( روسیه و ایران)مانند ی رسم ، بعضاً به صورتلوژیستیکی

 .به ائتالف شمال می نمودند( امریکا
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سعودی  عربستانکه عبارت از پاکستان، فلهذا طالب ها تنها در سه مملکت نمایندگی های دیپلوماتیکی داشتند، 

ز یک طرف و و امارات متحدۀ عربی بود، به رسمیت نشناختن طالبان یک مانع بزرگ برای عدم تحول شان ا

 . گرایی و پیوستن شان به القاعده از طرف دیگر گردید، زیرا بقای شان در خطر افتاده بودبنیاد

مخصوصاً  ،بر عکس سفارت های افغانستان منجمله چوکی افغانستان در ملل متحد توسط اعضای ائتالف شمال

مثال بسیار . بسیار شدید شان مساعد ساختکه این حالت زمینه را برای فعالیت های  اشغال شده بودیعتی ها جم

به  و بود داود میر که نمایندۀ جمعیت در پاریس ورِ به دَ  که در فرانسه فابل توجه و چشمگیر، شبکۀ دوستی بود

 .، تشکیل گردیده بودایفای وظیفه می نمود( chargé d’affaires)عنوان دیپلومات بلند رتبه 

مانند پارلمان فرانسه، وزارت  ،فرانسه و مختلف معتبرمؤسسات  جمعیت در داخل ارتباطی حزب ۀوی نمایند

همچنان متضمن یک .رول بازی می کردها و تعدادی دیگر مؤسسات اروپایی خارجۀ فرانسه و همچنان رسانه 

یی ها سر و صدا فرانسه ی، که در رسانه هابود درۀ پنجشیر بهدو سناتور فرانسوی  یسفر پر سر و صدا

به نام ( Christophe de Panfilly)و باعث ساختن یک فلم توسط کریستوف ُد پانفیلی  مودن ابرپ را زیادی

 .مسعود افغان گردید

 راپور دادن عد ساخت،افرصتی خوبی که این دعوت برایش مس و ،دشعوت دپارلمان اروپا مسعود ار طرف 

، و طرز تضاد تمدن ها توضیح نموده ، و این اختالفات را مانند یکبود الف شمال  با طالبان ائت مخالفتِ  های

نظر سیاسی ـ کلتوری و  و عالوه نمود که منافع غرب از دانست، منافع غربی ها عمل طالب ها را خالف

 .ستراتیژیکی به بازی گرفته شده است

وزارت خارجه فرانسه به پاریس دعوت شد، واین دعوت  توسط آخند باالخره وزیر صحیه افغانستان مال عباس

 .متهیج شدن بسیار شدید نمایندگان جمعیت در پاریس گردیده و از خود مخالفت و اعتراضات نشان دادندسبب 

های  در این دیدار، طالب ها در مورد به حاشیه راندن شان از طرف جامعۀ جهانی سخن گفته و تقاضای کمک

 Organisation Non Gouvernementale, ONG) را ی برگشت دوبارۀ مؤسسات غیر دولتیزیادتر تقاضا. بشری نمودند

)  

ولتی و نمایندۀ طالب ها دبعد از مذاکرات بسیار زیاد بین مؤسسات غیر  ال یک سند مؤافقهثبه طور م. نمودند

  .مال عباس آخند امضاء گردید

ها یکی در مورد این که دفاتر مؤسسات غیر دولتی را که طالب : در مورد دو مشکل مذاکرات صورت گرفت

همه را در پوهنتون پولیتخنیک منتقل ساختند و علت آن را محافظه نمودن این دفاتر در صورت حمله مخالفین 

 .، که در صورت حمله از آن ها محافظت صورت گرفته شده بتواندبودند پنداشته

ح در این جا باید توضی. ممنوع قرار دادن کارکنان خارجی کمک های بشری با همکاران محلی شان نقطه دوم

زیرا عملی نمودن  کمک و . داده شود که سیاست زور و فشار طالبان به صورت کلی فاقد انسجام می باشد

      .غیر ممکن می باشدکارکنان داخلی بدون همکاری همکاری 

شروع محکوم نمودن رژیم طالب ها توسط جامعۀ بین المللی با فعالیت های شدید که توسط چهره های 

این ها چادری را شعار خود . آغاز گردید بودند، و مردان زنانتساوی حقوق بین ر که خواستاامریکایی 

 .ساختند، بدون مد نظر گرفتن حقوق بشر که حق تمام باشندگان هر سر زمین می باشد
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، بود میالدی 1998در سال  یی امریکا دیپلوماتیک مله بر تآسیساتح طالب ها، دلیل دیگری محکوم نمودن

 درمیالدی و دومی در عین روز باالی سفارت امریکا  1998گست ا 1به تاریخ  ایروبی پایتخت کینیان به یکی

از پناه گاهش در توره بوره که در والیت  ،دنو گرفتن مسئولیت آن توسط اسامه بن ال دارالسالم پایتخت تانزانیا

 .، بودننگرهار موقعیت دارد

های حمله ها بر  گرفتن مسئولیت ایدر جواب ادع رژیم طالب ها،جهت تحریم و محکوم نمودن  اقدامات امریکا

 .بود دنبن ال اسامه از طرف تأسیسات دیپلوماتیک امریکا

از طرف دیگر از ملل  و ،دوب( Missile) راکت رهبری شدهیک  پرتاپ ل مشا از یک طرفو این تحریم ها 

 . بپردازد طالبان رژیم مالی علیه متحد درخواست نمود تا به تحریم

 .مخصوصاً  تحریم هوایی برای پرواز ها و ممنوعیت کمک های بشری بودند ،تحریم ها

، عدم کمک مالی و غربت بی سابقه و و تکراری جامعه بین المللیمهلک  ،محکوم نمودن های بسیار شدید، تند

عدالتی  گردید، و جواب به مقابل بی طالبان باعث فشار باالی رژیم خشک سالی چند سال به صورت متواتر،

نزدیک شدن زیاد شان با شبکه سلفی  سبب همانا ،عۀ بین المللی باالی شان تحمیل گردیدهمکه از طرف جا

 .وعملی نمودن بعضی از ایدیولوژی های آن شبکه توسط طالب ها گردید

 

 ادامه دارد
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