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صالح الدین سعیدی

سفر ولیعهد سعودی به پاکستان!
خبر بد به آقای عباس ستانکزی که درین چند ماه اخیر خالف امید و توقعات ما با استکبار اظهارات داشت ،مانع تحقق
صلح افغان شده و قصد متالشی ساختن نیروهای امنیتی افغان را هم مخفی کرده نتوانست! بزرګواري اش که دیګران
را هم در حاکمیت شان حصه میدهند در واقعیت ،دیګران به هیچ ګرفتن و مشروعیت دیګران را از خیرات خود
تصور دارد!
ولیعهد سعودي با قساوت خاص ،در روز روشن قاتل قاشقچی ،به پاکستان رفت .ولیعهدي كه بقاء و عدم بقایش در
عالم اسباب در دست امریکا است و آقای دونالد ترامپ این را در اظهارات چند روز قبل خویش با صراحت توهین
کننده ُرک و پوست کنده در پیش تلویزیون و علنی ګفت :بلی همان امریکا در افغانستان معضل و مشکل دارد.
لذا در نتیجه و قرار محاسبۀ دقیق سیاسی درین سفر ولیعهد سعودی به مشکل امریکا در افغانستان راه حل دارد و آن
تسلیمی تمام رهبري طالب دو دست و دو پا از طرف پاکستان به جانب حاکمیت در افغانستان کابل خواهد بود و است !
متأثر خواهم شد اګر طالب را مانند سفیر وقت طالبان در پاکستان لوچ و سرتاپا برهنه تسلیم جانب ثالث کنند ،چیزیکه
جانب پاکستانی از آن عـار ندارد و جنرال "پرویز مشرف" به آن مباهات نیز کرد که ما در مقابل ،دالر کسب کردیم.
غــداری عـمـل شـنـیع و ګـنـاه کـبـیـره است .ایـن تخـلـف بـه عـهـد و پیـمـان در سـرشت نـظـامـیـان پاکستان است!
جنراالن پاکستاني در برابر دالر همه چیز و حتی کلید اطاق خواب خود را هم می فروشند و لیالم می کنند!
اګر کسی در این محاسبۀ مستدل و بارها ثابت شده در ګذشته ،تزلزل دارد و یا باور نمی کند ،منتظر بماند ،زمان
صحت آنرا ثابت خواهد کرد!
ولیعهد سعودی درین سفر و این سفر هدف اساسي دیګر مانند مانع شدن معاملۀ پاکستان با ایران نه بلکه بسیج پاکستان
علیه ایران در جنګ امریکا علیه ایران نیز دارد که این همان نقطه ای است که سیاسیون دست اول حاکمیت افغانستان_
کابل باید برای جلب حمایت ایران از حاکمیت فعلي افغان در مبارزه علیه جانیان افغان دشمن پاکستان باید استفاده کنند
و به کار ببرند .و این همان چیزی است که ایران آخوندي باید به آن متوجه ساخته شود .چیزی که به ګمانم عقل ُحکام
افغان به آن قد نمی دهد !!!
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اګر امکان دارید این منطق را به حکام افغان که منافع افغان و افغانستان را برهمه چیز از تعهدات ممکن آن طرف
اوقیانوس های خویش برتریت دهند.
به این منطق باید مقامات ایرانی را نیز فهماند و درین میان به منافع کشور خویش افغانستان و مردم آن با اولویت کار
کرد .این است یکی از کلید های حل مسائل به نفع کشور و مردم ما.
هنر سیاست و قدم مناسب در وقت مناسب را باید آموخت .چیزی که عقل عدۀ زیادی از ُحکام افغان (افغانستان) به
آن قرار شواهد تجربه شده ،قد نمی دهد!
اما یک معضل دیګر را درین میان نباید نیز فراموش کرد و آن پارتنر شدن اصلی ایران با جانب چینایی در مسایل
نفتی در سه ماه آینده و مخالفت هند با پاکستان!
و ها سفر بعدی ولیعهد سعودی یعنی بعد از پاکستان به کشور هند است .هند برای سه ماه دیگر استثناء امریکا در
خریداری نفت از ایران دارد .هند بند چاه بهار را برای ده سال از ایران در قرار داد دارد و شاید مشکل افغانستان و
موقف هند در این رابطه است ،که بندر چاه بهار شامل تعذیرات اقتصادی امریکا نشود .حال اګر ولیعهد سعودي که
در پې سرنګونی رژیم آخوندی ایران است و امروز از سرباز پاکستانی در سرکوب ایران آخوندی مدد می خواهد،
ممکن است نفت مورد ضرورت هند را عوض ایران به هند داده و ایران را در مضیقۀ بیشتر قرار دهد؟ درین صورت
رابطۀ ایران هند و هند چاه بهار و چاه بهار افغانستان و هند روسیه چه خواهد شد؟
کدام این حاالت به نفع افغانستان و افغان است؟ و چطور در آن نقش فعال بازی کرد؟ و من هللا التوفیق2019/2/18

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