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   2022اپریل  16شنبه                                                         وری ن فریده           

 افغانستان از چشم دید یک شخص نیکوکار 

 در کشورقر شدن طالبان تبعد از مس

 Mercierنویسنده:  

 مترجم: فریده نوری 

 قسمت اول 

خواه و نیکو کار که یک قسمت زیاد عمر خود را وقف کار  یک شخص خیری از آخرین سفر  ا ه  قص

 ، به دو دلیل:برده شود   نام  او نخواست که ازهای خیریه در افغانستان نموده است. وی  

 ذاشته شود. گبه نمایش  هایش    که کمک  آرزو ندارد وی : دلیل اول  

دلیل دوم: با وجود کبر سن نمی تواند از افغانستان دل بکند. زیرا وی از رجال سابقه هراس دارد.  

 آخر خود چنین عنوان داده است.  چشم دید های وی به 

 نمی کنند فادهتاس عتیشر از  طالبانی که

  بعد از ظهر، به میدان هوایی کابل توسط پرواز   ۀساعت یک بج   ، میالدی  2021نوامبر    2۵تاریخ  ه  ب

آریانا افغان هوایی شرکت از طریق اسالم آباد رسیدم، به مجرد پیاده شدن از طیاره مسافرین توسط  

طیاره به دفتر کنترول پاسپورت ها، که   ۀ، از دهن دروازیک مینی بس مربوط شرکت هوایی آریانا

رسانید.  از افغانستان هیچ نوع تغییر نکرده است،    201۹از زمان آخرین خروج من در ماه اکتوبر  

 اً برایم یک نوع هیجان و احساسات پیدا شد. دفعت

غرفه های چوبی که در آن پاسپورت های مسافرین کنترول می شود بدون تغییر پابرجا بود. پولیس  

اه خسته مانند همکاران قبلی شان، پاسپورت های مسافرین  گ سابق و همان نها ملبس به عین یُنیفورم  

 تازه وارد را تاپه می زدند. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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شخصی که پاسپورت مرا تاپه کرد، بدون ریش بود، قبل از این که به بسیار ادب پاسپورت مرا برایم  

 یکه قبل از من بودند. ا ر مسافرانگاً مانند دی، آن را فوتوکاپی نمود، عینمسترد نماید 

که از    روانه شدم، هیجان و احساساتی کسی  اتاه  گبعد از خارج شدن از میدان هوایی به طرف ایست

 زمان خروج طیاره برایم رخ داده بود، آرام نشده بود و اشک از چشمانم جاری شد.

 .   دوباره یافتم ،کشوری را که دو سال قبل رها کرده بودم باالخره من 

شیوع مرض من   د. در اوایلیرد گبرای من یک سال مرده به دلیل کرونا محسوب می    2020سال  

و همچنان    نقاهت بسیار طوالنی بود   ۀ دور  م. دوباره به دست آورد و صحت خود را  به آن مبتال شدم 

 ردیده بود.  گ  به دلیل مرض کرونا قیودات زیاد برای سفر نمودن وضع

 نبود،  ضروری باید یاد آوری نمود که بعد از اسالم آباد پوشیدن ماسک 

زرد    گ کسی به رناکسی ها همه به نوبت برای حمل و نقل مسافرین صف بسته بودند، به یک تات

 انه مشتری بودم. گباید عالوه کنم که من ی . سوار شدم 

یک تابوت باز بود، چندین    اوی  گو مطبوع بود، اما رانند   برخورد کسی یک شخص خوش  ا ران تموتر

 بود، داخل شویم.  ما در حرکت  بلمقامرتبه من فکر می کردم که ما شاید در موتریکه در 

ً عین اوضاع ترافیک کابل   و    م، عین پولیس های ترافیک با عین یُنوفور هاموتر    ازدحام مانند قبل،  ا

همه خانم    .عابرین تعداد خانم ها زیاد است   ۀمتوجه شدم که در جمل   یک اندازه چملک تر از سابق،

تنها یک چادر، لباس های شان مانند سابق، بعضی شیک و باسلیقه.    ها مانند سابق بدون چادری

 دا ها مانند سابق. گ یتعداد 

مردم جمع شده بودند، فکر کردم شاید کدام   ممزدح، در یک قسمت در بین راه میدان هوایی و دفترم

تالشی بود. به همه حال دیدم که به تعداد ده نفر از    ۀترافیکی اتفاق افتاده باشد، اما یک پوست  ۀحادث

برای ما در خبرها و همه رسانه ها مانند    2021  ست گا، که در ماه  های دراز  مبارزان جوان با مو 

 .  ه بودند ند، نشان داده شد وحشی ها که به خون کابلی ها تشنه ا

 . خارجی ها در داخل یک چوکات و با نظم برای شان مشوره داده می شود توسط متوجه شدم که 

 طرز برخورد را یاد می دادند؟   آنها شاید برای 

همین خارجی ها مردمان یک اندازه خشن معلوم می شدند، قوی هیکل، ملبس با واسکت های    اما

، با چهره های پرچین و چروک، این ها کی  ر کمربند های شان د چه  گبا تفنبودند    مسلح    لولهگضد  

 فتند که ترک ها می باشند(.  گ )برایم  ها هستند؟  
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های شان همه مجهز با عینک و    گ رد های شان همه با سالح های نو امریکایی مجهز، و تفنگشا

 اند.  که بازیچه های پالستیکی  کرد بسیار پاک و صیقل شده که انسان فکر می 

به صورت زیکزک در بین    ند بود   ر جوان های مو دراز سوا  گونه چند موتر پولیس که در آن همین  

ل مزین بود، شاید به عالمت  گُ فته نماند که موتر های شان با یک دسته  گترافیک در حرکت بودند. نا 

 صلح؟ 

ل عالقه  گسال قبل نیز به    2۵  حتی طالبان    ،ل را خوش دارند گُ من خوب میدانم که افغان ها بسیار  

 داشتند. 

مانند همه    2021  ست گآ  1۵در   توسط طالبان  گ  ،مردممن هم  ها  رفتن کابل را  از طریق رسانه 

 . مشاهده نمودم 

 سال به این طرف بود.........  20اجتناب ناپذیر و حتمی از  ۀ برای من یک واقع 

  های   اعالمیه  و  بیانات   من  شد،  داده  تمثیل  مترقبه  غیر   ۀحادث  یک  مانند   ما  های  رسانه  توسط  الکن

  به   سوار  ،چشمان  به   سیاه   های  عینک  با  سینما  هنرپیشۀ  یک  د مانن  که  را  کابل   در   فرانسه  سفیر

  به   »من   فرمود   چنین   :   شنیدم   ،داد   می   انتقال   کابل   هوایی   میدان   به   سفارت   از  را   وی   که   هلیکوپتری 

  مؤسسات   با   که   ی ئها  افغان   استقبال   برای   شوم،  می   زین گ  اقامت   جا   آن   در  و  روم   می   کابل   هوایی   میدان

 ( https://huffingtonpost.fr( . اند« کرده همکاری   فرانسه یاردو  و  فرانسه دولتی غیر 

  نموده   همکاری   من  با  فغانستان ا  در  من   حضور  مدت   تمام   در  که  یئها   فغانا  تمام   ،اعالن  این  شنیدن  با

  من   از  تیلفون   طریق  از  یا  و   پیغام  نمودن   روان  با  د یرس  می   نفر  هزاران  به  شان  تعداد   که   ،بودند 

  وزیر   بیانات   از  بعد   نمایم،   خارج   افغانستان  از   شان  های   فامیل   با   را  ها  آن  که  نمودند   درخواست 

 ......   ( monde.fr()  (, publique.fr-vie)  مکرون  جمهور  رئیس و   فرانسه ۀخارج

  . شوند   می  خارج  افغانستان  از  اند   کرده  کار  ها  فرانسوی  با   که  ئیهاآن  ۀهم  که   بود   مسلم   ها   افغان   برای

  ها   آن  از  یک   هیچ   برای  و   ذشت گ  می   ها   روز  الکن   ردید،گ  طوالنی  بسیار  نیز   من  همکاران   لست 

  در  همیشه  ایشان  با  که    من   افغان  همکاران  امید   هم  .ردیدند گن  جخار   افغانستان  از  و  نشد   داده  ویزه

 ردید. گ قطع  ها   آن برای ویزه   دریافت  از من امید  هم  و  هستم  تماس 

ً یقین   ،ام  نموده   سپری  افغانستان  در  را   عمرم  زیاد   قسمت   یک   ر گا  من   من   که   است   نبوده   این   برای   ا

  بتوانند   تا   باشم   آموخته   چیزی   ها نآ  به   باشم   توانسته   که   بود   این  یم وآرز   ،بیاورم  فرانسه   به  را   ها   آن   تمام 

 ردند. گ شان   کشور برای خدمت  مصدر

https://huffingtonpost.fr/
http://vie-publique.fr/
http://monde.fr/
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  که   کردند   فکر  همکارانم  همه   فرانسه،  دولت   اقتدار  صاحب   اشخاص   ۀ النسؤ م  غیر  بیانات   از  بعد   اما

  با     را  شکوه  با  یگزند   فرانسه  در  و  شوند   می  داده  انتقال  فرانسه  به  طیاره  توسط  شان  های   فامیل  با

 کنند..........   می  رها   طالبان  برای  را  افغانستان   و   کرد،  خواهند   آغاز   مساعد   شغل  و  زبان  رفتن گ  فرا

  برایم   من   پرسونل   و  همکاران  جانب   از  یز گبران  سوال  های   پیغام   روز  هر  و   ذشت گ  ها   ماه   و   ها   روز

 رسید:  می

 ام؟  ردهک تهیه  دوسیه شان  برای   من راستی  به   آیا

 ام؟  کرده روان  مربوطه  مراجع  به   را ها  ه سیدو آیا

 ام؟  کرده ارسال  درست  های  آدرس به   را ها  دوسیه  آیا

ً   حتی  ً   بفرستم،  آدرس   آن  به  را  شان   های  دوسیه  که   ند اد فرست   می  آدرس  برایم  شان  خود   بعضا   اب   بعضا

  فته ر  فرانسه   به  شان  ایه  فامیل   با  که  شناسند   می  را  کسانی  ها  آن  که  ،فتند گ  می  یزگ بران  سوال  لحن

 ذرانند. گ  می  را خوشی  ی گزند  و  اند 

ً   ،بودم  تماس  در  انترنت   یا   و   تیلفون  طریق  از  یا  ،ها  آن  با   منظم   صورت   به  من   بعضی   که  خصوصا

   بعضی  چنان  هم   و  کنند  می  ی گزند  مخفی  صورت  به   و  دارند  قرار گمر  خطر  در که  فتند گ  می شان 

  برای   و   ام   کرده   یگ زند   کشور  این   در  طوالنی   مدت   که   من    نمودند،   می  شکایت   بیکاری   از   آنها   از

  عادات   و  خوی  به  و  شناسم  می  خوب   بسیار  را   ها  افغان   ر گدی  طرف  از  باشد،  می  دومم  وطن  من

 دارم.  بلدیت  شان 

  سپری   ها   آن   با  بود،  خطرناک   و   وخیم   بسیار   و  بد   العاده  فوق   اوضاع   که   داخلی  های   گ جن  تمام   در  من 

  غزنی   به  طالبان  تحریک  ولینا  1۹۹۴ـ1۹۹۵  زمستان در  اول  بار برای   ه زمانیک در من  ام.  نموده

 . بودم  مردم  با  ،رسیدند 

  برای   اصطالح   به   ریختند،  افغانستان   به   دنیا   تمام   که   بودم   جا   آن   در   من   نیز   2002  سال   در  چنان هم  و 

 افغانستان.  مجدد  احیای و   آبادی

  کار   افغانستان   آبیاری(  و   )زراعت   اریزمیند   سیستم   باالی   من  که   شود   می  سال  سی  مدت   عنقریب  

  ها   کاریز  از  باشد   می   عبارت   که  کشور   آن   آبیاری  سیستم  مورد   در  تجسساتم   و  طالعات م    و  کنم  می

  اوضاع   و   حاالت   و  شرایط  نوع  هر  در  که  زراعتی  حاصالت   هم   و  رسانی  آب   های   کانال  ها،  چشمه  ،

 شود.........  کفاء  خود  زراعت   نظر  ه طنق از  افغانستان یعنی  ،کند  سیر  را مردم  شکم

  فرانسه   دولت   و   نمود   مسدود   کابل   در   را   خود   سفارت   فرانسه   ،طالبان  توسط  قدرت   رفتن گ  مجرد   به 

  اسالم   در  فرانسه   ریگقونسل  به   باشند   داشته  را  فرانسه  به  آمدن   آرزوی  که  ی ئها   افغان   که   نمود   اعالن 
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  مسدود   سرحدات   که   باشند   این  فکر  به   که  این   بدون  شود،  می   داده  ویزه  شان   برای  کنند   مراجعه   آباد 

  باالخره   ، پاکستانی  مسافرتی   آژانس   یک   طریق  از  مغلق   بسیار   راه   یک  پیمودن  د وجوبا   اینکه   یا   و  شد،

ً   داعش  که   نداشت   ارزش    فرانسوی  لین سؤم  برای   همچنان  و  شد،  می   رد   شان   ۀ ویز ً   وقتا   سرک   فوقتا

  1۹  تاریخ  به  را  آباد   جالل  در  طالبان   بر  حمله  ادعای  داعش  )افغانستان:  داشت.  دست   به  را  تورخم

    (     .   https://www.sudouest.fr ود نم  2021  سپتامبر

  به   یا   و  دری  به  یا   که   کند   نمی  هم   را  این   کوشش  حتی   آباد   اسالم  در  فرانسه  ریگقونسل  ۀویز  دفتر

  افغانستان   در  مطلق  اکثریت   که   باشد   می  فرانسوی  به  تنها  جواب   بدهد،  جواب   شان  برای  لیسیگان

 نیستند.  زبان  فرانسوی 

  همچنان   و   بودند   افغانستان   در   نوبت   به   سال   بیست   این   در  که یا   سفرا   ، یدولت  غیر   مؤسسات   فرانسه   در

  و   جسته  صورت   به   و  نمودند،  ها  کنفرانس   و  ها  سمینار  مجالس،  به   شروع   سیاستمداران   از  بعضی 

ً  باالخر   و  القاعده  داعش،   ، یعت شر طالبان،  ،پراگنده  یا  و  ریخته گ   از   همه   و  اسالمیست   و  اسالم   بعضا

 ........ کنند  می  محکوم  را همه  ،شده  برهم  و   درهم شان نزد 

  با   طالبان  عملالطرز  باالی  کنند   محکوم  مضامین  دارند   نماینده  افغانستان  در  که   ها  رسانه  ارانگخبرن

ً   ،   ردمم   2021  سپتامبر   دوم   تاریخ   به   کنفرانس   : کوچک   مثال   یک )   نویسند   می   ها   خانم   با   مخصوصا

  تاریخ   به   افغانستان  مورد   در    بروکسل   در  کنفرانس  ،    .frhttps://wwww.paris     پاریس  بلدیه  در

   (  , europa.eu(    2021 اکتوبر  ۵  و  ۴

  کند   می   افغانستان   برای   فت گهن  پول   مقدار  یک  تقاضای   و   شود   می   داخل  بازی   در   نیز   متحد   ملل

( news.un.org ,26.01.2022 Guterres, Antonio déclaration Afg.Onu ) 

  این   به   نه  اما   ،هستند   تعداد   یک   که   دانستم   می  من   که   افغانستان   متخصصین  یا  و   شناسان   افغانستان

 کنند.  می  نظر  ابراز  خشم   با  و  شدند  ین گخشم همه  ،اندازه

 بروم:  افغانستان به که  رفتم گ تصمیم  من

 دارد ادامه
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