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صالح الدین سعیدی

په زور کلی نه کیږی!
خصوصی سازی جنگ افغانستان بعد از عامل خبثانۀ استابلشمنت پاکستان و ایران موجب شکست افتضاح آمیز
امریکا در افغانستان و منطقه را حتمی خواهد کرد!
آنها در طول تأریخ معاصر در لشکر کشی ها و جنگ های بزرگ خویش به آن آشنا اند و انتخاب خود شان است،
اما وای به قربانی ملت افغان و قربانی مردم .مردم مظلوم منطقه و امریکا که در همچو تصمیم گیری ها نقش
مباشر ندارند و قربانی سیر حوادث می شوند!

راههای حل:
از هفت افشن و هفت بر خورد ممکن که ترامپ بر میز کاری دارد سفارش های ذیل دارم:
کس خواسته باشد و یا نه ،پاکستان در بغل کشور چین موقعیت دارد و کشور چین با امکانات و برنامه های
اقتصادی اش در منطقه ،خصوصا ً بندر گوادر بلوچ ها و مواد خام پشتون ها به این منطقه ضرورت دارد .چین
این مناطق را با نام پاکستان و یا بدون نام پاکستان از خود کردن می خواهد و خط مواصالتی و تجارتی کاشغر
گوادر و سرمایه گزاری عظیم کشور چین با شرایط چینی دیگر پاکستان را از روابط قبلی امریکا و پاکستان،
پاکستان و انگلیس خارج ساخت! صرف سؤال وقت است.
ایران در روابط تنگاتنگ با روسیه قرار دارد و اگر مشکل اسرائیل و ایران نمی بود این روابط بس نزذیکتر می
شد .روسیه به اسرائیل از عدم ضرر ممکن ایران به اسرائیل اطمینان می دهد و ایران هم خواست روسیه را در
این عرصه جداً مراعات می کند.
اگر امریکا با روش های نامردانۀ حاکمیت پنجاب راه مناسب به نفع متحد جدید خویش افغانستان نیز گرفتن کار
دارد .یگانه و یا عمده ترین اقدام ،تدبیر و راه اساسی موضع جدید و مثبت در مورد داعیۀ برحق مردم پشتون و
بلوچ ،در قسمت آزادی شان از یوغ پنجاب و تقویت افغانستان است.
تقویت افغانستان با اردوی اجیر و نوکر ،به اردوی بلک واټر و خصوصی سازی جنگ افغانستان نه تنها که نمی
شود بلکه عواقب افتضاح آمیز تأریخی برای امریکا و متحدین خواهد داشت!
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افغانستان به اردوی عاریتی و اجیر نه ،بلکه اردو و نیروهای قوی استخباراتی خود و دو چند کردن توان اردو
و نیروهای امنیتی و استخباراتی خود ضرورت دارد.
ضعـف کـار نـیـروهـای اسـتـخـبـاراتــی افـغـان در ده هـا مـورد و از جمله در جنگ غـزنی روشـن و مبرهن شد.
افغانستان امکانات وسیع بالقوه در منطقه داشت و دارد که برعالوه ،ارزان بودن در مقایسه به استخدام اردوی
اجیر و خصوصی سازی جنگ در افغانستان است ،بلکه منافع طویل المدت امریکا را نیز در منطقه حامی شده
می تواند!
خصوصی سازی جنگ در افغانستان راه حــل نیست و پشیمانی تأریخی بـه بـار خـواهــد آورد2018/08/18 .
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