
فرانسه. بيش از  -شهر استراسبورگ  رد پناهندگانو  با مردم افغانستانهمبستگی شب  ٢٠٢١نوامبر ١٠چهارشنبه 
و دوستداران مردم افغانستان شرکت کرده بودند و به خاطر مراعات قوانين  نشهروند فرانسوی، پناه جويا ۶٠٠

شوند. موسيقی، نمايش عکس و تابلو، بيان خاطرات تلخ از  زيادی نتوانستند داخل سالون ١٩بهداشتی و کويد 
شهردار استراسبورگ خانم  جز برنامه شب همبستگی بود.و... رويداد های اخير، نمايش دو فيلم کوتاه، شعر 

 برسگيان با حمايت از پناهجويان و مردم افغانستان درين شب شرکت و سخنرانی کوتاهی انجام داد.
 

 ظاهر ديوانچگی

زير بزبان فرانسه پيش در آمد شب بود که درين جا به فارسی برگردان شده است.متن   

 

گذشته طالبان وارد کاخ رياست جمهوری شدند، حال آن که رئيس جمهور به امارات متحدۀ عربی متواری  آگست ١۵
 شده بود.

فتاد حال آنکه مردمی که پرسند: چه شد که ناگهان کشور به دست يک گروه مسلح متحجر اها از خودشان میبعضی
 بيست سال پيش حکومت سياه آنها را تجربه کرده بودند، هيچ عالقه ای به آنها نداشتند؟

بر ميگردد که طالبان دفتر سياسی خود را در دوحه، پايتخت قطر باز کردند. رفته رفته برخی  ٢٠١٢اين راز به سال 
نها را تروريست می دانستند، از اردوگاه گوانتانامو و زندان های از کادرهای طالبان که در ليست سياه قرار داشتند و آ

پاکستان آزاد شدند. آنگاه اين افراد در ميان نمايندگان همين طالبان يافت شدند که مذاکرات را با آمريکا به پيش 
ای برخی منابع، ه ميان آمريکا و اينان امضا شد. مطابق با گفتهمعاهده ، در دوحه، يک ٢٠٢٠فبروری  ٢٩برند. می
!است . بقيه جزء اسرار دفاعی قرار گرفته استصفحۀ آن انتشار يافت ۴صفحه است که فقط  ۴٠٠شامل معاهده اين   

مطابق با اين منطق، برای پيش بردن روند صلح، نمايندۀ دولت آمريکا از حکومت افغانستان خواست تا زندانيان 
يکبار و  زندانی ۵٠٠٠نايات بزرگ قرار داشتند، آزاد کند. در نتيجه شان افرادی متهم به ج طالبان را که در ميان

ما «آزاد شدند که بخشی از آنها بسيار خطرناک بودند. مايک پومپئو در يک اعالميه اقرار کرد که  بار ديگر ٢٠٠٠
.»ميدانيم که آزاد کردن اين زندانيان بسيار ناپسنديده است  
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و  ها شهروندان افغانستان را بسيار متنفز و خشمگين کرد ولی مانع از آن نشد که طالبان خشونت بی حداين آزاد سازی
زنان جامعۀ مدنی  همين طورها و ، قتل شخصيتها مرز خود را ادامه ندهند : سوء قصدهای انتحاری، انفجار بمب

نستان قرار داشتند. شاهدين متعددی وجود دارند که ميگويند که افغانستان يا آنها که در استخدام حکومت سابق افغا
ارتش دستور داشت که مقاومت نکند و فرمانداران شهرهای بزرگ دستور داشتند محل استقرار خود را به شورشيان 

نجام برنامه ريزی شده، يک بده بستان سياسی ا تسليم کنند. اکنون با گذشت زمان ميتوان ديد که در عملياتی بسيار
 گرفته است. بدين ترتيب طالبان در جنگ پيروز نشدند: افغانستان به آنها تقديم شد.

 

ندارند. بنا بر اين آن ها منتخب مردم نيستند. در دوران انتخاباتی که طی بيست  نداشتند و طالبان آراء عمومی را قبول
هروندانی را که برای رأی دادن ميرفتند به سال گذشته انجام گرفت، آن ها انگشتان رأی دهندگان را قطع کردند. ش

را ويران کردند. تيرهای انتقال برق را منفجر  مکاتبها پلها، راه ها ومرگ تهديد کردند. طی بيست سال جنگ، آن
را تخريب کردند.  و ميراث فرهنگی کشور ها کردند تا زندگی را برای شهروندان نا ممکن کنند. عالوه بر اين ثروت

های بودا را به خاطر بياوريد.ها و انهدام پر سر و صدای مجسمه غارت موزه  

 بدين ترتيب طالبان هيچ مشروعيتی برای تبديل شدن به اربابان کشور را ندارند.
 

گويند که از زمانی که طالبان روی  سئوال کرديم. آنها به ما می در افغانستان ما برای شما از اعضای جامعۀ مدنی
واين سرزمين ناشناس شده است. انگار بر اين مملکت خاکستر مرگ افشانده اند.  هکشور تغيير کرد کار آمدند، چهرۀ

ديگر خنده وجود ندارد؛ شوخی نيست؛ شب نشينی و مهمانی ديگر وجود ندارد. کشور بی صدا و بدون موسيقی مانده 
خود سانسوری وحشتناک حاکم شده  چرخند. يکاست. آوازها در گلوها دفن شدند، کلمات ديگر به صورت عادی نمی

ر گپوشند. ريششان را بلند می کنند و می کوشند به چشم نيايند. زنان دي است. مردان ديگر مانند گذشته لباس نمی
شوند مگر آن که در برقع پيچيده شده باشند. چهرۀ شهرها با حضور طالبان آغشته شده است که به همراه  خارج نمی
دارند که آمريکائی ها برايشان گذاشته اند.های مدرن خود سالح  

برند به مرزهای ايران، تاجيکستان، ازبکستان ها خالی اند و کوچه ها به کوير شباهت دارند. مردم هجوم میپس کوچه
زادگاه برخی از آنان است. اقتصاد کامالً متوقف شده است. کارمندان دولت حقوق خود را  رو حتی به پاکستان که کشو

در صد باال تر رفته اند. 50الی  30ها تا کنند. مردم ديگر پول برای خريدن اغذيه ندارند. قيمتفت نمیدريا  

خودشان  کوکانکه خانواده ها  ههای خود را حراج می زنند. در بعضی نقاط ديده شدمادرها دارائی -در بازارها، پدر
ت ترين فصل افغانستان، فرا می رسد. هر سال سرما فروشند. گرسنگی کشور را تهديد می کند. زمستان، سخ را می

 قربانی می گيرد ولی امسال قربانيان بيشتری خواهيم داشت. يک فاجعۀ انسانی در راه است.



 

شوند هائی که دستگير میکوبند. آن را می  های نظاميان پيشين، مأمورين انتظامی و فعالين اجتماعی طالبان درب خانه
شوند. طالبان مانند گذشته، اعدام ها را  گردند. آنها به شکل اسرار آميزی ناپديد میود باز نمیهای خديگر به خانه

 اعالم نمی کنند.
بدين ترتيب گروهی که طالبان ناميده ميشوند در کاخ رياست جمهوری مأوا گزيدند. چه شغلی و چه مهارتی دارند ؟ : 

های کشور و نابود کردن زندگی!!دن دست، تخريب زير ساختبمب گذاری، تربيت گروه های انتحاری، کشتار، بري  

 

تروريست نشسته اند که نامشان در فهرست سياه  ١٧دنيا چشمش را می بندد حال آن که ميبيند که در دولت طالبان 
ها بود ناپديد خواهند شد.قرار داشت. می بينند که هنر، فرهنگ، تمدن و شهروندی در کشوری که گهوارۀ تمدن  

امشب اينجا هستيم تا فرانسه، اروپا و سراسر دنيا به حرکت در بيايند و نگذارند که افغانستان در زير پای طالبان ِله  ما
 شود.



 


