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 1۱/۲2/2۲1۲          دفتر مطبوعاتی انجمن افغان های مقیم فرانسه
 

 قطعه نامه در بارۀ تقبیح اعمال تروریستی در افغانستان
 

تظاهراتی را به هدف تقبیح از اعمال و جنایات ترورستی  2۲1۲فبروری  11انجمن افغان های مقیم فرانسه به تأریخ 
 تروریزم و همدردی با آنان در شهر پاریس فرانسه در محل یادگاری از قربانیان و ابراز پشتیبانی در افغانستان

place de la republique  بر پا نمود که در آن صد ها تن از افغان های مقیم فرانسه و عده ای از فرانسوی ها
 شرکت نموده بودند.

 

 
 

نگیزه های داخلی، منطقوی و بین المللی که زمینۀ رشد و احیاناً در جریان این گردهمایی مطالبی پیرامون عوامل، ا
 کاهش و جلو گیری از تروریزم در کشور ما شده می تواند، زیر ارزیابی و توضیح قرار داده شد.

گردهمایی به این نکات دقیق شد که نیرومندی و تقویۀ نظام در کشور و تقویۀ قوای مسلح مملکت می تواند، اسباب 
ز امنیت و حیات مردم را فراهم سازد، همانطور که تضعیف نظام و ایجاد بی ثباتی شرایط مساعد را برای محافظت ا

 بروز و رشد تروریزم فراهم میکند.
از عوامل عمده و تعیین کنندۀ دیگر داخلی در امر امحای تروریزم، اتحاد و وحدت واقعی مردم افغانستان است که 

 و وطن شکل می دهد.ی دفاع از اتباع نیروی اساسی را در مقابله برا
مخالفین مسلح دولت اگر افغان اند و منافع کشور برای شان اهمیت و اولویت دارد باید اختالفات خود با دولت را از 
راه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند و حیات و امنیت مردم را در این مسیر گروگان نه گیرند و هموطنان شان 

 ه نمایند و دارایی های عمومی و خصوصی وطن را تباه نه کنند.را قتل و جرح ن
سلح م صلح و مسالمت آمیز را با مخالفیندولت افغانستان باید تمام تدابیر الزم نظامی، استخباراتی، مدنی و نیز راه 

 ر باشد.افغان خود باز گذارد. اصول اساسی رهنمود صلح با مخالفان مسلح، ارزش ها و مفاد قانون اساسی کشو
از لحاظ منطقوی دولت های منطقه و جنوب آسیا باید بدانند، که ثبات و امنیت افغانستان، نقش مهم در امنیت و ثبات 
آنها دارد، مخصوصاً کشور های منطقه اگر با صدور تروریزم به کشور ما ادامه دهند، این فاجعه در آینده دامنگیر 

ه چندان دور در این زمینه تجربه هم دارند. پس بهتر است حتی به خاطر خودشان خواهد شد، چنانچه در گذشته های ن
د. آنهای که در تدارک مسلح کردن امنیت خود نیز، نگذارند، تروریزم در خاک مملکت شان پناه گرفته و رشد کن

ان داده تأریخ نش مخالفان افغانستان اند و تالش دارند از این طریق، منافعی در افغانستان برای خود دست و پا کنند،
است که این لقمه ها گلوی حریصان را دریده است. هم آنانیکه در مسایل داخلی وطن ما از طریق تحریک های 
منطقوی، قومی و فرهنگی قصد مداخله دارند، در گام نخست اقوام مختلف مقیم در قلمرو خود را قانع بسازند، چنین 
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، هرگز به ما افغان ها که بیگانه های شان هستیم، رحم، شفقت و مهربانی دولت های که به اقوام خود ستم روا میدارند
 مفت و رایگان نه خواهند کرد.

ً در عرصۀ ابزار های جنگی قوای  جامعۀ جهانی و متحدان بین المللی افغانستان باید در تمام زمینه ها مخصوصا
فوق داشته باشد، همزمان با آن واقعیت های مسلح کشور را در حدی مجهز نمایند که نسبت به مخالفان مسلح اش، ت

عنعنوی و جدید جامعۀ افغانی را در نظر بگیرند و نسبت به ساختار دولت افغانستان، نگاهی داشته باشند که ممد ثبات 
 و آرامش در این کشور جنگ زده و آسیب پذیر باشد.
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