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ولی احمد نوری
 ١۴جنوری ٢٠١۵

سھمگيری عده ای از افغان ھای مقيم فرانسه
در گردھمائی اعتراضی عليه اعمال تروريستی در پاريس

بيرق پُر افتخار افغانستان بر فراز مينار ميدان جمھوريت در پاريس
فوتو :ثريا نوری
به تأريخ  ٧جنوری  ٢٠١۵ميالدی بازھم تروريزم کور و کر با خصوصيت درندگی خود در پاريس پايتخت کشور
فرانسه با وحشت و بربريت به خونريزی و قتل نفس انسان ھای بيگناه پرداخت ،که اين واقعه با دلھره و وحشت ،تا
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سه روز ادامه يافت .اين بار تروريزم با ھجوم بر جان فرھنگی ھا و ھنرمندان جامعۀ آزاد فرانسه که مھد تمدن
اروپائی تلقی می شود ،به يکی از ارزش ھای جھانی حقوق بشری که جواز و اثبات اساسی آزادی انسان مدنی
امروزی است ،حمله ور شد.
اين ارزش عبارت از حق
آزادی بيان و ابراز آزادانۀ
تفکر ،انديشه و باور
است،

که

انديشمندان

فرانسه به ھمين دليل ،اين
تعرض را تجاوز به
ارزش ھای معنوی مدنيت
امروزی جامعۀ انسانی
شناسائی نمودند ،اما اين
حق ھم بايد با انعطاف و
نرمش و با رعايت باور
فوتوی باال با تشکر از صفحۀ انترنت از سايت ) (www.rtl.frاخذ شده است
ھای ديگران اگر عمل شود عکس العملی ايجاد نمی کند ،اما اگر در تطبيق حق آزادی بيان اشتباھی ھم رُخ دھد ،نمی
بايستی کفارۀ آن چنين وخيم و با ديد ايديولوژيک کشتار آدم ھا درجه بندی شود ،در جامعۀ آزاد ھر کسی می تواند از
حقوق مادی و معنوی و باور ھايش به صورت قانونی دفاع کند ،جامعۀ دارای ارزش ھای ديموکراسی چنين ابزار
دفاع از حقوق را برای ھر کسی فراھم دارد.
تصريح می گردد که تروريزم و قتل نفس و کشتن انسان زير ھر نام و عنوانی که ارتکاب يابد ،عمل شنيع بوده و قابل
محکوميت و انزجار می باشد ،ھيچ اصلی باالتر از حيات انسان ھا نبوده و ترور با ھيچ منطق و قاعده ای قابل دفاع
نيست.
نتيجۀ اين حملۀ ناشيانه و بزدالنه ،اثبات ناجوانمردی ،پستی ،بيھودگی و رسوائی ھرچه بيشتر تروريست ھا بود که
ارمغان اين واقعه شمرده می شود ،پيامد ديگر اين عمل وحشيانه ،کشتار  ١٧انسان بی غرض )شامل  ١١نفر مسيحی،
چھار يھود و دو مسلمان( که در آنھا ترکيب کامل جامعۀ فرانسه ديده می شود حضور داشتند ،اين واقعيت بيانگر آن
است که تروريزم متحجر به ھيچ اصل و عقيدۀ مقدسی باور ندارد ،برای او ھمۀ جامعۀ بشری دشمن اند ،از ھر مذھب
و ھر طريقتی که باشند.
حاصل ديگر اين واقعه برای جامعۀ فرانسه اين است که فرانسوی ھا به خوبی به اين حقيقت آگاه و متيقن گرديدند که
اتحاد و وحدت گروه ھای متنوع انسانی جامعۀ فرانسه برای پيشبرد ھر ھدفی به خصوص امر مبارزه عليه تروريزم
چه نقش نھادی و تعيين کنندۀ دارد ،فرانسه مانند تمام کشور ھا مسکن انسان ھای دارای فرھنگ ھای متنوع است و
آنان چاره ای جز با ھم زيستن و از ھمديگر حمايت و حفاظت نمودن کدام راه ديگر ندارند.
حاصل ديگر اين واقعه ،برخورد و ارزيابی مدبرانه با آن ،نزديک شدن و متحد ساختن ھرچه بيشتر کشورھای
اروپائی و ساير کشور ھای قربانی تروريزم ،برای مبارزه عليه اين مصيبت عظيم قرن  ٢١است .دولت ھای اروپائی
علی العجاله چند تصميم در مورد استحکام تدابير امنيتی و تبادل اطالعات مربوط به اين عرصه با ھم توافق نمودند.
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بايد معترف بود که دول پيشرفته تا حال ستراتيژی ھا و سياست ھائی که در مبارزه عليه تروريزم اتخاذ کرده اند،
چندان کار آمد نبوده و مثمر دستاورد ھای قناعت بخش نگرديده است ،مخصوصا ً ناکارآمدی و ناکافی بودن اين
سياست ھای آنھا در ديگر کشور ھائی که در گير آفت تروريزم بوده اند ،واضح و عريان است .اگر آن سياست ھای
شان منطبق و مناسب با اوضاع آن جا ھا می بود حال دامنۀ اين مصيبت تا اين جا ھا سرايت نمی کرد ،اين ارزيابی
نشان می دھد که ستراتيژی ھای مورد بحث ،بدون ھيچ ترديدی نياز به تجديد نظر و تغيير عميق دارند.
به منظور محکوم کردن تروريزم ،دفاع از آزادی ،باالخص آزادی بيان ،و حرمت گزاری به کشته شدگان اين واقعه
روز  ١١جنوری  ٢٠١۵در شھر پاريس گردھمائی بزرگی به اشتراک يک و نيم ميليون فرانسوی و غير فرانسوی
برگزار گرديده بود که در آن سران تقريبا ً  ۴۵کشور جھان اشتراک نموده بودند و اتباع بسياری از کشور ھای ديگر
نيز در اين گرد ھمائی با بر افراشتن بيرق ھای ملی کشور ھای شان در دور و کنار محل ياد و بود جمھوريت شرکت
کرده بودند که ميان شرکت کنندگان بيش از پنجاه تن زن و مرد افغان به شمول دو تن از نويسندگان فرھيخته و
سينماگران معروف افغان ،عتيق رحيمی ١و برمک اکرم ٢ھم حضور داشتند .از اين ميان يکی از شير بچه ھای افغان
در باالی مينار مزبور در ميدان جمھوريت بيرق ملی کشور ما درفش افغانستان عزيز را ھم به اھتزاز آورده و
برافراشته بود که فوتوی قشنگ آن را در باال مالحظه می فرمايند .افغانستان اولين قربانی تروريزم معاصر بوده و به
ھمين جھت در صف اول کشور ھای که در مبارزه عليه تروريزم متعھد اند ،قرار دارد .به ھمين جھت کامالً موجه
است که بيرق آن بر فراز مينار يادگار جمھوريت فرانسه به اھتزاز درايد.
فوتو ھا و گزارشات بيشتر اين گردھمائی بزرگ و تأريخی را که در پاريس که امروز پايتخت جھان شده بود به کمک
لينک ھای ذيل ديده می توانيد:
EN IMAGES - La marche républicaine de Paris en photos ...
www.rtl.fr › Actu › Société et faits diversTranslate this page
12 hours ago - EN IMAGES - Suivez en images le rassemblement de ce 11 janvier à la
capitale, en hommage aux victimes des attentats perpétrés entre le 7 et ...
Manifestation Charlie Hebdo : rassemblement à Paris, les ...
www.linternaute.com › Actualité › SociétéTranslate this page
9 hours ago - Manifestation Charlie Hebdo : rassemblement à Paris, les images de la ... [Mis
à jour le dimanche 11 janvier à 20h30] Le cortège parisien ...
Journée historique - Le Monde
www.lemonde.fr/.../en-direct-des-coups-de-feu-au-sieg... - Translate this page
5 days ago - Selon notre décompte, près de trois millions de personnes ont défilé dimanche en
province, et plus d'1,5 million à Paris, à la suite des attentats ...

 -١از فلم ھای معروف و ھمه پسند عتيق رحيمی ميتوان از فلم )شاھی در تبعيد(" ،زندگی اعليحضرت محمد ظاھرشاه" ،از کتاب )خاک
و خاکستر( که فلم زيبايی ھم از آن تھيه شد ومردم جھان را متوجه جنگ ھا و بدبختی ھای مردم افغانستان ساخت ،و کتاب )سنگ
صبور( که حايز کالن ترين جايزۀ فرانسه گرديد و فلمی دردناکی ھم از زندگی يک خانوادۀ برباد رفته از جنگ در افغانستان را به
نمايش گذاشت ،ميتوان ياد کرد.
 -٢از فلم ھای معروف و با وجاھت برمک اکرم می توان از فلم )طفلی از کابل( که با قلم توانايش داستان يک طفل افغان را نمايش ميدھد
و فلم )وژمه( داستان اجتماعی و عشقی که در اکثر سينما ھای فرانسه و تلويزيون ھای اين کشور به نمايش گذاشته شد.
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Marche républicaine : Paris, capitale mondiale de l ...
www.leparisien.fr/.../en-direct-marche-republicaine-de...Translate this page
17 hours ago - Une rassemblement hors norme encadré par un dispositif de sécurité lui aussi
inédit. R.T avec ... Daisy Lorenzi (@D_Lorenzi) 11 Janvier 2015.
پايان
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يادداشت:
با تشکر از نويسندۀ توانمند کشور آقای »نوری« به خاطر گزارش مبسوطی که فرستاده اند ،بايد بنگاريم:
 -١با آن که ما در ميھن خود شرکت در غم و شادی ديگران را نمودی از درک مسؤوليت ھای اجتماعی افراد می دانيم،
مگر با تأسف طی سالھای اخير روی داليلی که شگافتن آن بحث ھای خاصی را ايجاب می نمايد ،ما افغانھا ضمن آن که
خود از ھمه انتظار داريم تا در غم و شادی ما شرکت نمايند ،مگر کمتر بدان توفيق يافته ايم که سنت پسنديدۀ مردم خود
را در خارج از کشور نيز اجراء نموده ،معرف فرھنگ واالی جامعۀ مان بگرديم .به نظر ما شرکت افغانھا در تجمع
تظاھراتی پاريس در خور آن است تا به تمام شرکت کنندگان آن تبريک گفت.
 -٢بر افراشتن بيرق افغانستان ،صرف نظر از آن که فردی با آن بيرق در اساس موافق باشد و يا مخالف و يا ھم
نمايندکی از دولت دست نشاندۀ افغانستان نمايد ،در ھمچو تجمعاتی حد اقل حسن آن در اين است که حضار و شرکت
کنندگان تجمع را متوجه افغانستان در خون تپيده ،اين قديمی ترين و برجسته ترين نمونۀ تروريزم دولتی و تروريزم
کور نموده ،وجدان انسانھای آزاده را به حمايت از مردم ما و ختم انواع تروريزم در افغانستان نمود.
 -٣شرکت جنايتکارانی چون نيتانياھو ،سارکوزی ،اوالند ،مرکل و ساير زمامداران کشور ھای غربی که دست ھريک
شان تا مرفق به خون خلقھا من جمله خلق افغانستان سرخ است در چنين تجمعاتی و تالش آنھا به منظور سوار شدن
برجنبش مردم آزاده و دردمند اين و يا آن کشور ،گذشته از آن که نبايد مورد تقدير قرار گيرد می بايد آگاھانه و عامالنه
عليه چنين شرکت ھائی مواضع روشنی اتخاذ نموده ،از آنھا فرصت سوار شدن برچنان جنبش ھا را گرفت و نگذاشت
تا چھرۀ سياه و دستان خونين شان را در عقب کلمات زيبا ،از انظار مخفی دارند.
ادارۀ پورتالAA-AA
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