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  صدای بی صدايان:  کشور مالی دوسيۀ
٣  

  مالی در چشم گردباد
 

 غرب درآمد، حدس می زديم که ول و ساحل عاج، که پس از جنگ، به ويژه توسط ارتش فرانسه، تحت کنتراپس از ليبي

  .ھدف بعدی در فھرست مالی خواھد بود

  

  

 

 ھستيم، يعنی "آزاواد"بخش جنبش ملی رھائي شاھد فعال شدن شورشيان ٢٠١٢ وریجناز : نجاميد طول نيه ديری ب

  .سرزمين مالی را مطالبه می کندجنبش جدائی طلبی که بخش صحرائی 

 مل شرقی مالی عليه ارتش مالی انجا تا به دندان مسلح حملۀ پيروزمندانه ای عليه شما"آزاواد"بخش جنبش ملی رھائي

در .  اسير جنگی را به قتل رساندند٨٠، شورشيان در شرايط اسفناکی )در شمال مالی(، در آگل ھوک جنوری ٢٤. داد

  . انجاميد"امدو تومانی توره" به سرنگونی ٢٠١٢چ مار٢١ منشأ خيزش نظامی را ببينيم که اين کشتار می توانيم
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، در واقع، خانواده ھای نظاميان، ولی به ھمچنين جوانان، گردھمآئی ھائی برای افشای ناتوانی رئيس بروریاز ف

 "سگو" و "باماکو" به "کاتی"می اين تظاھرات از اردوگاه نظا. جمھور، و حتی ھمکاری او با شورشيان، تشکيل دادند

  .حرکت کرد

عمل آوردند، ه ، يعنی جائی که با تظاھرات غير دوستانه از او استقبال ب"باماکو" توسط آلن ژوپه در بروری ف٢٦بيانات 

ژوپه بر اعتقادش پافشاری می کرد که بحران شمال مالی راه حل نظامی . جز روغن ريختن بر آتشه کاری نکرد ب

 نيز اعالم کرده "امدو تومانی توره"و رئيس جمھور  ...گو را انتخاب کرد و در نتيجه بايد راه گفت«: فت ندارد و گ

  »است که نيّت او نيز ھمين است

و آتش نشانی . چنين نظرياتی تنھا گواه بر فقدان شناخت وضعيت بحرانی و وضعيت روحی ارتش و مردم مالی است

 توسط افسران جوان برکنار شد، فراموش نکرد تا از محاسن "مدو تومانی تورها"آتش افروز، ھمين ژوپه، وقتی که 

  . قانون و قانون اساسی بگويد و از حکومت نظامی بخواھد که انتخابات را سازماندھی کند

. در اين مدت، مناطق وسيع شمالی به جريان ھای مختلف و گروھک ھای کوچک ولی تا به دندان مسلح سپرده شد

 نيز وجود دارد که سلفی مذھب ھستند و جنبش اصول "آزاواد"، جنبش مردمی "آزاواد"بخش ملی رھائيعالوه بر جنبش 

ب اسالمی را نام ببريم که عليه دولت مالی مبارزه می گرای انصار الدين را تشکيل می دھند، بی آن که القاعده در مغر

  ...کنند، طرفدار برقراری شريعت ھستند و عليه غرب مبارزه می کنند و غيره

ساکنان مناطق شمالی، ھدف حمالت آنان قرار دارند و از اعمال تالفی جويانۀ شان می ترسند، و به ھمين علت به سوی 

سر می ه  نفر از افرادی که از جنگ گريخته اند در شرايط بسيار ب٢٠٠٠٠٠. ندجنوب و يا کشورھای ھم مرز می گريز

کاروان عادی مصيبت جنگ روی سر کشوری خراب می شود که از بخت بد بين مانور سياسی فرانسه و حرص . برند

د قدرت ھای و طمعی که سرزمين ھای وسيع و خالی از سکنه ولی با منابع معدنی سرشار و  دست نخورده می تواند نز

  .  گرفتار آمده است،بزرگ تحريک کند

فرمان ه نظر می رسد، و اگر مالی نخواھد به چنين وضعيتی برای ايجاد دولت عروسکی و مطيع بسيار مناسب ب

  .ذينفع عمل کند، مورد تھديد و تھاجم قرار خواھد گرفت» حفاظت کنندۀ«

يقای غربی، نه فرانسه، نه اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا، که اين فرادر واقع می بينيم که نه اتحاديۀ اقتصادی کشورھای 

ھمه باعجله به شورشيان نظامی بازگشت به قانونيت و جمھوريت را يادآور شدند، از جنبش ھای جدائی طلب در 

 خشونت  عليه دولت و شھروندان مالی دست به اعمالندازند و دائماً  که در صحرا ھرج و مرج به راه نيخواست نکردند

بايد باور کرد که يک مالی نافرمان، نافرمانی از فرمان قدرت ھای خارجی، دست و پا گير تر از جنگ . آميز نزنند

  .داخلی در منطقه ای است که چشم طمع به آن دوخته اند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه  

  ٢٠١٣ جنوری ٢٢
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