
 

 

  :بارۀ گفتاری مختصری در
  

  
  

 ، شبانھ روز مذبوحانھ تالشافغانستان "اسالمی"کنونی دست نشانده دولت جمھوری " رھبری"

گمراه و " ملی"میورزد، با شیوه ھای عوامفریبانھ، و با کشاندن بخشی بھ اصطالح سازمانھای سیاسی 

آماده شده، خلقھای افغانستان را قانع سازد، تا گام مأجور، و لویھ جرگۀ قالبی پیش از پیش ساختھ و 

" پایگاه نظامی دایمی"جدید خائنانھ ضدملی، تثبیت و تشدید بیشتر اشغال نظامی امپریالیستی را بھ نام 

با در نظر گرفتن مصالح علیای وطن، خلقھای ستمدیده افغانستان و ماھیت مبارزه ملی و ! بپذیرند

ملی بھ بررسی این پروسۀ  حدتاستقالل، تمامیت ارضی حاکمیت و ودموکراتیک در راه آزادی، 

  .خائنانھ، پرداختھ شود

  

*     *     *  

  

در واقعیت امر موجودیت اشغال نظامی را در یک کشور، قانونیت دایمی می  "پایگاه نظامی دایمی"

ً سلب میکند، کلیھ پروسۀ اقدامات و . بخشد استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی را رسما

، با نیازمندیھای شرایط پایگاه نظامی دایمی، ماھیت ملی خودرا از دست میدھد تحوالت ً . ملی عمال

  !ھرگونھ اجرائت را، باید مطابق با مواذین و پالنھای خواھشات تسلط خارجی عیار ساختھ شود

پایگاه نظامی دایمی نسبت با ھرگونھ شرایط، تحوالت و نیازمندیھای نظامی بعدی در داخل و خارج 

ز کشور، تنھا بھ یک پایگاه مرکزی، بھ حیث قرارگاه عملیات اکتفا نخواھد کرد و قرار نخواھد ا

داشت، بلکھ فعالیت ھای نظامی بھ مراکز، مناطق و شھرھای مختلف دیگری در کشور، انتقال 

  !سازماندھی جابجا میشوند ق با ضرورتطابمینمایند و م

  

گاه مرکزی دایمی، مشخص، محدود و منحصر نخواھد لذا عملیات و فعالیت ھای نظامی بھ یک پای

چنانچھ در پروسۀ عملیات و  .تر ضرورتھای خود قرار خواھد دادبود، و مناطق وسیعتری را زیر چ

فعالیت ھای نظامی بعدی پایگاه، با طرح و استفاده از بھانھ ھای گوناگون نظیر احتمال تجاوز 

فع تجاوزات و یا ضرورت ستر سرحدات، ھر اقدام نظامی در زمینھ، نھ تنھا کشور را در خارجی، د



 

 

چارچوب نظامی ھمسایھ گان میکشاند، بلکھ بھ مناسبات ھمسایھ گی، تیره گیھای جدیدی را افزایش 

  !یرساندبھ پیچیده گی ھای بیشتری ممی بخشد، و مشکالت الینحل گذشتھ را 

ً آزادی، استقالل، حاکمیت ملی در آن وقت خصلت  خودرا دارا خواھد بود کھ با تسلط و " رسمی"عمال

و زیر تأثیر و فشار .! سازماندھی خارجی، اراده خودرا در پیشبرد فعالیت ھا و تحوالت، وابستھ سازد

  .خارجی بھ ھر سویھ ای کھ باشد قرار گیرد

  

دایمی در افغانستان، خواه نا خواه، کشور را با ھر تحرک نظامی و موجودیت پایگاه نظامی و آنھم 

درگیر میسازد و دچار مشکالت و بدبختیھای  عملیات جنگی و زد و خورد ھا، منطقوی و جھانی

بررسی موضوع از تمام جوانب آن بھ اثبات . گوناگون میسازد، و شخصیت مستقل آن پایمال میشود

ً در برابر بخشیدن میرساند کھ پذیرفتن پایگاه دا یمی نظامی و قانونیت بخشیدن بھ آن، دولت مجبورا

باید رضائیت کامل، دور از ھرگونھ ! سر خم کند و بپذیرد باید ،امتیازات کھ دارنده پایگاه میطلبد

  .ممانعت داشتھ باشد

  

، ، سیاسی، نظامی و اجتماعی از طرف کشور دارنده پایگاهھر نوع امتیازی کھ از لحاظ اقتصادی

برای افغانستان داده میشود، بھ شکل کلی در چوکات منافع و مقاصد انحصارات سرمایھ داری ذیربط 

  .سپرده میشود، و بھ ھیچ وجھ با منافع خالص ملی افغانستان، تطابق نخواھد داشت

ً دارنده گان پایگاه نظامی دایمی، بھ تنھائی خود عملیات و فعالیت ھای خودرا پیشبرده نمیت وانند، حتما

ً در ردیف  بھ ھمکاری و ھمدستی ارگانھای استخباراتی و اطالعاتی دیگری نیاز مبرم دارند، کھ عمال

آن تشکل و سازماندھی خواھد یافت، و در تمام مراکز، و شھرھا ایجاد و بھ فعالیت آغاز خواھد کرد، 

د و زنده گی آن در اسارت و کشور در چنگ شبکھ ھای وسیع نظامی استخباراتی و اطالعاتی می افت

  !و کنترول بیشتر و دامنھ دار قرار میگیرد

  

فراموش نباید کرد، کھ ھمراه با موجودیت پایگاه دایمی، عناصر ضدملی و ضد مبارزه ملی، بھ آسانی 

ه سازی در دستگاه ند در پناھگاه ھای مشخص جا بجا شوند و در آغوش آموزش، تجھیز و آمادمیتوان

ھای امپریالیستی نظامی، استخباراتی و اطالعاتی بھ حیث اجیران و نیروی دھشت افگن ذخیره آینده 

البتھ ! ھر لحظھ ای کھ، ضرورت شود، مورد استفاده قرار میگیرد در داخل و خارج از کشور و در

  !زمینھ دارا میباشدمافیای چندین ملیتی بین المللی نقش عمده تھیھ کننده و فعالی را در 

  



 

 

خلقھای زحمتکش و رنجدیده افغانستان از دیدگاه بنیادی ملی و دموکراتیک خود دور از ھرگونھ 

، تثبیت و تشدید "پایگاه نظامی دایمی"سازش و معاملھ گری، ھر اقدامی را درین راه، بھ منظور ایجاد 

و بھ سوی ایجاد ! بیشتر اشغال نظامی امپریالیستی، خیانت ملی میشمارند، و بھ ھیچ وجھ آنرا نمیپذیرند

ارگانھای پایدار و بنیادی دموکراتیک، منجملھ نیروھای مسلح، دفاعی و امنیتی  دارای میت ملیحاک

ً ملی، پاکسازی شده از عناصر مأجور و وابستھ بھ سیاه چھره گان گذشتھ، مینگرند   .واقعا

  

*     *     *  

 

  محمد طاھر نسیم

  ٢٠١١می  ١٥فرانکفورت، 

  


