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صالح الدین سعیدی

خط های سرخ ما!
افتادن از سبز و خاکستري به سرخ و از سرخ به خاکستری و سبز و حال باز و بار دیگر قدم های
عجوالنه برداشتن خطاء است .در تاریخ معاصر کشور ما ،ما ضرر های جبران ناپذیری ازین خیز زدن
ها دیده ایم .نباید بار دیګر آن را تکرار کرد! اما اصل و اساس منافع مصالح اند است که معیار دوستي
و دشمنی ما با جهان می باشد.

مسائــل چنین سـیـاه و سـفـیـد هـــم نیست!
بلی اقتصاد امریکا ،وسعت امریکا و تأثیر سیاسی امریکا تا امروز در جهان و عالم اسباب بی بدیل بود .اما دارد
این مقام را در منطقه بلی منطقۀ کشور چین و باز هم در منطقه به نحوی روسیه می گیرد.
اگر ما به خاطر داشتن اداره و منجمنت ضعیف ما پاکستان توانسته با قناعت دادن و مصارف امریکا در داخل
خاک افغانستان حاکمیت پاکستان دروازه ،سیم خاردار ،دیوار و سرحد می کشد و به اساس سفارش جنرال زید
حامد ،جنرال جنایت کار پاکستان ،پاکستان با تجاوز صریح و راکت پراگني های متواتر مناطق بین افغانستان و
پاکستان امروز را مجبور به تخلیه و مردم منطقه را از خانه و کاشانۀ شان متواری می سازد و این جنایت به
مصارف دیگران و سکوت اجباری کابل صورت می گیرد و زون  ۵0کیلو متری فاصل جنرال زید حامد در حال
تطبیق و اجراء است و حکومت کابل تمام موانع کدری و  . . .را از راه تطبیق این پالن برمیدارد  ،و اگر صد ها
طیارۀ خارجی ها به افغانستان سر خود آمده و هرچه دار و ندار ما را استخراج و مفت می برند  ،و اگر یازده
مرکز نظامی امریکا در داخل خاک افغانستان مفت و رایگان وجود دارد در حالیکه امریکا برای یک مرکز
نظامی خویش در آسیای میانه ساالنه هشت ملیارد دالر می پردازد ،و اګر هزاران هزار اتباع افغان در زندان
های معلوم و نامعلوم خارجی ها بدون سرنوشت وجود دارد و اگر در پنجشیر بزرگترین زندان خارجی ها وجود
دارد ،و اګر معادن الجورد و زمرد ما در پنجشیر و بدخشان و  ...بطور غیر قانونی و دوامدار استخراج و تاراج
می شوند ،و اگر معیار در حاکمیت سیاسی بودن اول عضویت در حلقات استخباراتی دیګران بودن است ،و اګر...
و اګر ...و اګر ...درین صورت کجاست ضمیر بیدار افغان که با اولویت دادن منافع و مصالح کشور به جهانیان
خط های سرخ غیر قابل قبول و غیر قابل عبور را بیان بدارد و مطابق آن عوض نشستن در زیر سایۀ درخت سبز
شده در سورین به مغز کامالً سرد و آرام و با استفادۀ اعظمی از تجارب تلخ تاریخ و تالش کامل در تصحیح این
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خطاء و تخلفات صریح که در  18سال گذشته جریان دارند ،بر سر بدیل ها و حل این مسایل بس مهم و جدی تاریخ
و عزت ما و کشور ما تمرکز شود .این کار را کی بکند و از کجا آغاز شود؟ وظیفۀ همۀ ماست تا درین راه ،همین
امروز و حال قدم برداریم تا حقایق و منطق سخن نشر و پخش و عام شود .وما علینا اال البالغ المبین

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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