
Amenokalen i Kidal 

CMA’s underskrivelse af fredsaftale er nært forestående1:  

Amenokalen fra Kidal, Mohamed Ag Intallah’s, historiske rolle 

- oversat af Gitte Vejlgaard fra 

http://www.tamoudre.org/signature-prochaine-de-laccord-par-la-cma-le-role-

historique-de-lamenokal-de-kidal-mohamed-ag-intallah/geostrategie/  

- fodnoter af Jørgen Olsen 

af Amadou Sangho 

 

Det er langt fra en spøg: De samlede Azawad-bevægelsers (CMA2) underskrivelse af fredsaftalen 

finder sted den 20. juni 2015 under international beskyttelse. Denne aftale, der har stor historisk 

betydning, og som også er profileret som en sådan, er resultatet af intense forhandlinger. En af de 

primære aktører i hele forhandlingsprocessen er amenokalen3 fra Kidad, Mohamed Ag Intallah.  

CMA’s tilbageholdenhed og dets vedvarende spil for galleriet havde nået et så overdrevet niveau 

at det begyndte at gå ud over relationerne mellem den maliske regering og de strategiske parter, 

først og fremmest MINUSMA4, der mistænkes for at have en særdeles forsonende relation til 

rebellerne. Den heftige ordveksling mellem Republikkens præsident, Ibrahim Boubaca Kéita og 

Hervé Ladsous, FN’s underdirektør, som står i spidsen for vedligeholdelsen af fredsprocessen, er et 

glimrende eksempel herpå.  

 

 

                                                           
1
 Aftalen ER underskrevet, jf. 

http://globalnyt.dk/content/oproersgrupper-i-mali-skriver-under-paa-fredsaftale 
- Indeværende artikel er skrevet kort forinden. 
-   

2
 CMA = Coordination des Mouvements de l’Azawad 

 
3
 En ”amenokal” - kan også staves ämenûkal - er den øverste traditionelle høvding hos det tuaregiske folk, jf. disse to 

links på henh. engelsk og fransk 
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenokal 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amenokal + denne billedserie 
https://www.google.dk/search?q=amenokal&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GvKOVfX
CMbOO7AbJ056QDA&sqi=2&ved=0CC0QsAQ  
 
4
 FN’s fredsbevarende styrker http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/ 

 

http://www.tamoudre.org/signature-prochaine-de-laccord-par-la-cma-le-role-historique-de-lamenokal-de-kidal-mohamed-ag-intallah/geostrategie/
http://www.tamoudre.org/signature-prochaine-de-laccord-par-la-cma-le-role-historique-de-lamenokal-de-kidal-mohamed-ag-intallah/geostrategie/
http://globalnyt.dk/content/oproersgrupper-i-mali-skriver-under-paa-fredsaftale
https://en.wikipedia.org/wiki/Amenokal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amenokal
https://www.google.dk/search?q=amenokal&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GvKOVfXCMbOO7AbJ056QDA&sqi=2&ved=0CC0QsAQ
https://www.google.dk/search?q=amenokal&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GvKOVfXCMbOO7AbJ056QDA&sqi=2&ved=0CC0QsAQ
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/


Alt dette har imidlertid ikke udraderet fredsindsatsen fra fredens apostle, herunder særligt 

indsatsen fra amenokalen fra Kidal, Mohamed Ag Intallah. Lige siden krisens opståen, har 

sidstnævnte, som utrættelig patriot på jagt efter fred, lagt krop og sjæl i forsøget på en hurtig og 

definitiv genskabelse af freden i det nordlige Mali.  

De seneste måneder har budt på lejligheden for amenokalen til at fremhæve sine talenter som 

raffineret forhandler, men i særdeleshed, til at understrege i verdens øjne, at med den rette 

overbevisning og den rette mængde gensidig tillid, kan der findes løsninger på problemer, der 

ellers ansås for uløselige.  

I dag kan man roligt sige, at det enorme arbejde, som amenokalen har udført, har båret frugt. 

Efter en enorm og månedslang indsats præget af søvnmangel, ængstelse og usikkerhed, 

besluttede hans blodbrødre sig for igen at tilslutte sig den republikanske fold.5  

For Republikkens skyld og for Malis, foretrak Mohamed Ag Intallah at tilsidesætte sine privilegier 

for at kunne give fødsel til den dag, hvor CMA og den maliske regering kunne ryge en fredspibe 

sammen. Den maliske befolkning er derfor lykkelige over, at de endeligt når denne velsignede dag 

den 20. juni, sådan som det højtideligt er blevet erklæret af de algeriske fredsmæglere. Men indtil 

da, sikke en vej, der er blevet tilbagelagt. 6 

                                                           
5
 Altså i modsætning til at gå ind for et selvstændigt Azawad, bestående af Malis tre nordlige regioner, Timbuktu, Gao 

og Kidal. 
 
6
 Franskkyndige kan følge den videre udvikling http://www.tamoudre.org/ 

 

http://www.tamoudre.org/

