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صالح الدین سعیدی

مذاکرات صلح و حکومت موقت!
قرار یک خبر توافق و یا تالش برای توافق در قطر صورت گرفته و در حال تسوید است که در نتیجۀ آن منافع و مصالح امریکا
و پاکستان درین مرحله برآورده می شوند.
در نتیجۀ این توافق و طرح به ظاهر و برای فعالً مصارف مالی و جانی امریکا تقلیل خواهد یافت ،با داشتن حد اقل دو پایگاه
نظام حضور امریکا در منطقه تضمین و تأمین خواهد شد ،جناب ترامپ در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری امریکا تحت تأثیر
این توافق ،پیروز و چند بی هویت شرف باخته ،نوکر زر و زور بر قسمتی از افغانستان مسلط ساخته خواهند شد .با تعامل با
عُمال پاکستانی که در قسمت ساحۀ نفوذ خویش به نیروهای علیه منافع امریکا حق و فرصت فعالیت ندهند ،تجزیۀ افغانستان
شکل خواهد گرفت!

برنامه و پروژۀ قبلی استعمال طالب علیه ایران عملی خواهد شد!
به این ترتیب زمین ،فضا و نیروی بشری افغان و در قدم اول طالب برای منافع دیگران علیه همسایه ها به کار گرفته خواهد
شد! ُحکام سعودی نیز با تمویل این پروژه به خواست های خویش علیه رقیبان خود و براندازی ایشان در منطقه خواهند
رسید .تعداد یتیمان و یسیران ،بیوه ها و مادران غمدیده از فراق پسر و شوهر افغان به صدها هزار بلند خواهد رفت .قربانی و
عواقب جنگ بازیگران و دایرکتران اصلی شرق میانه و فلسطین را امریکا و مردم ما به دوش خواهند کشید.
رژیم آخوندی ایران و مردم آن به مشکالت جدید و جدی مواجه شده و عده ای از سادګان سیاسی و بی وجدان هم یک چند روز
دیګر زر بیشتر خواهند اندوخت!
بلی درین بازی جنایتکارانه ُحکام پاکستان و ایران یا به طور حساب شده و یا هم احمقانه به هر قیمت آمادۀ رول بازی کردن اند.
یک جانب مسرت و هدف این دو بازیګر و این دو همسایۀ حریص و طماع ما این است تا طراحان استفاده و مدیریت أب ،برق،
معدن ،چوب ،سنګ ،سرک ها ،مواصالت ،زراعت ،جلغوزه ،زعفران ،مالداری ،بازار ،نیروی بشری و موانع در برابر
سرحدات داخل خواست پاکستان را در افغانستان برطرف و نابود سازند!
اگر این هدف مرحله به مرحله ،با َملِک ساختن دوبارۀ َملِک قبلی و با به قدرت رساندن دزدان سرگردنه در قسمت افغانستان و
به این ترتیب تجزیۀ افغانستان ،فروش پرچون و یا حتی کامل امتعه ای به نام طالب و یا هر وسیلۀ دیگر هم تمام شود ،این
برنامه را روی دست خواهند ګرفت!
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مسلم و قابل ګفتن است که اگر به طور کوتاه مدت نوبت این جنراالن پاکستانی و در موارد ایرانی نرسد ،به طور دراز مدت به
یقین خواهد رسید و یا بعد از بر طرف کردن موانع اولی در داخل افغانستان ،نوبت خود شان هم خواهد رسید ،درین هیچ شک
و تردیدی نیست.
بلی در نتیجۀ این برنامه مصارف مالی و جانی امریکا اقالً برای فعالً تقلیل خواهد یافت و حضور نظامی شان با داشتن حد اقل
دو پایګاه نظامی در افغانستان تضمین شده و بدست آوردن هزار ها سرباز کور و کر طالب و کسب فدایان مدارس حقانی و
بسیج شان علیه بسیجي ها خواهد انجامید.
و اما اینکه این آتش ریش بر افروز را هم خواهد سوخت و مارګیر را مار خودش خواهد ګزید ،عمالً ثابت شده ،خانم هیالری
کلنتون و عده ای زیادی از واقعبینان آنرا اقرار کرده اند.
ما با تنوېر و استادګی مانع تطبیق چنین شرارت ،جنایات و کوته فکری ها شده می توانیم و نباید این خواب وحشتناک به حقیقت
مبدل شود.
باید مانع شد و این به عزم و ارادۀ متین شما که این حقایق را درک ،اشاعه و پخش می کنید ،ممکن هست.
ان شاء هللا تعالی.
تطبیق قوانین ،قانون اساسی در عمل ،عدم بازګشت به  1۸سال قبل ،عدم بازگشت به تصامیم اساسی در کنفرانس های بُن،
تصامیکه تصامیم در مورد آن حق ملت است ،با محتوی ساختن انستیتوت و ساختار های بی محتوای موجود ،تنویر دوامدار راه
حل است!
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