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 توضیح عتیق رحیمی

 در جملۀ امضاء کنندگان نامه عنوانی امانوئل مکرون  انش اسم  درج پیرامون

 

اخیراً نامه ای عنوانی امانوئل مکرون رئیس جمهور کشور فرانسه از سوی عده ای از افغان ها و  

دوستان اروپایی شان تهیه و به نشر رسیده است، عنوان نامه:» تمدن و انسانگرایی برای خراسان  

  افغانستان « و به فرانسوی /

«HUMANISME ET CIVILIASTION  POUR L’AFGHANISTAN  » 

گزیده شده است. در پایان نامه فهرستی از امضاء کنندگان آن نامه نشر گردیده است که در فهرست    

 ور اسمای محترمان عتیق رحیمی و صدیق برمک نیز درج می باشد. مذک

به خواهش عالقمندان، از طریق یکی از دوستانم با جناب عتیق رحیمی نویسنده، سینماگر و شخصیت  

فرهنگی معزز افغان ها تماس گرفته و از ایشان در بارۀ امضاء و احیاناً تائید محتوی نامۀ مورد  

ین من از وجود و نشر ابحث، طالب نظر شان شدیم، جناب عتیق رحیمی چنین معلومات دادند :»  

نامه اطالع دارم که به دو زبان فاریس و فرانسوی به نشر رسیده است، قبل از انتشار نامه، دوست  

م کشور ما با من تماس گرفت، که از او تقاضا شده بود تا   عزیزم صدیق جان برمک سینماگر محتر

ن مساییل مداخله نیم کنم و سه  در چنی 
ً
م نیم آن نامه را امضاء کند. برایش گفتم که من شخصا

اجرا  به  را  عشقم  این  ام  تخصیص  جایگاه  از  و  دارم  دوست   
ً
عمیقا را  وطنم  و  مردم  من  م،  گت 

ی ندارم،    عالقه ای به سهم گت 
ً
 جنایح سیایس اصال

ً
میگذارم، ویل در معامالت پیچیده و بعضا

ن آن نامه را امضاء نکرد.   بدین جهت آن نامه را امضاء نکردم و جناب صدیق برمک نت 

 الرغم این عدم تمایل ما به امضای آن نامه، تهیه کنندگان نامۀ مورد بحث اسمای من و  اما عیل 

صدیق برمک را در فهرست امضاء کننده گان درج و نشر نموده اند که این روش شان مغایر اصول 
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توافق و یا عدم توافق بر یک موضوع بوده و افادۀ یک نوع جعل در انعکاس ارادۀ واقیع ما نظر  

 م امضای آن نامه خواهد بود. به عد

ن این احتمال وجود دارد که موارد جنایح  ممکن است آن نامه حاوی نکات جالب و مهیج باشد و نت 

ن  اینکه میر ای  اضافه  به  باشد  آن خامه گردیده  و مردم در  اسایس وطن  نیاز های  از  به دور  و 

ن فاریس آن زیاد با هم همخوانن ندارند. این مکث ها  برای من زیاد دلچسپ نیست.   فرانسوی و میر

تهیه کننده  آنچه مهم است، من و صدیق برمک آن نامه را امضاء نکرده ایم؛ حتر آقای برمک از 

 « گان آن نامه از راه تیلفون تقاضا نمود تا نام های ما را از آن فهرست حذف و پاک کنند. 

آن نامه به دست ما رسیده  این بود نکات نظر جناب محترم عتیق رحیمی که در بارۀ امضاء نکردن  

 است که ما با ابراز امتنان از محترم رحیمی توضیح شان را به نشر می سپاریم. 

 

 


