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صالح الدین سعیدی

پروسه مذاکره صلح و زنان

مـذاکــره و مصالــحــه یـعـنی چــــه؟ و کــدام پـروســه را بـایــد تعـقـیـب کــــرد؟
این بسته اوالً باید در ُکل توافق شود .دولت و حاکمیت کابل را نمی پذیرم اما مذاکره می کنم ،خروج عساکر خارجی
را بحث می کنیم اما غیر از خود و چند انتخاب انګشت شمار را قبول و غیر از حاکمیت مطرح خود دیګر چیزی را
نمی پذیرم و  ...التماتوم دادن با مطالبه غیر مشروع یعنی جنگ و در آن صورت ملت را در حالت شفاف قرار دادن
که همه بر متجاوز و متخلف و نابود کردن آن متفقا ً کار با اعتقاد کنند.
ممکن است به خاطر رفع لجاجت بی مورد و رسیدن به صلح و استقرار با عزت فرصت داد که مذاکرات در هر
سطح ممکن و در میان هر جانب و یا بخش از جوانب آغاز و تفاهمات مقدماتی صورت بګیرد .مذاکره طالب با جانب
امریکایی به نحوی همین را ما باید مرحله به مرحله و بعد از اعتماد سازی از پله های اولی آغاز کنیم و به مراحل
بعدی برویم .مراحل اولی بعد از اعتماد سازی کدام اند؟
تالش برای اجماع تمام واقعیت های عینی در ستیج سیاسی ،توافق بر پایان دادن حضور نیروهای نظامی خارجی،
تضمین های عدم مداخلۀ بعدی نظامیان خارجی و عدم بازګشت ایشان ،نقش سازمان ملل متحد در پروسۀ صلح و
استقرار و نقش ایشان در حاکمیت مردم.
پروسه کدام است؟
قانون اساسی را قبول کن ،حقوق زنان را قبول کن ،دیموکراسی و دست آوردهای  1۸ساله را قبول کن ،امارات
اسالمی را قبول کن ،بیرق و سرود ملی را قبول کن ،فدرالی را قبول کن ،صدارتی را قبول کن ،قانون اساسی را
لغوه کن ،کمیتۀ قانون اساسی را قبول کن ،عسکر خود را خارج کن و...و!...

 1از 2

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

** این بحث ضیاع وقت و فیصله در محل غیر و در وقت نامناسب و توسط افرادی است که این
در صالحیت شان نیست**.
مصالحه و مذاکره ،متمدن ساختن مبارزۀ سیاسی است که عوض تفنګ در مبارزه ،ملت تصمیم ګیرندۀ اصلی شود.
مصالحه و مذاکره جست و جوی راه است که به هدف حاکمیت و تصمیم ګیرنده شدن ملت و در حالت ما ملت مسلمان
افغان چګونه تصمیم ګیرندۀ اصلی شود!
در مذاکره و مصالحه صرف و صرف توافق به کار است و درآن نه حقوق زن و نه حقوق مرد و نه امارت اسالمی
و نه قانون اساسی فیصله می شود .درین بحث ها روش های انقالبی که نفیه همه چیز ګذشته است و از دوم روش
متمدن و سازنده.

من ،عقل سلیم و انسان خیر خواه و روش متمدن را انتخاب میکنم .مزۀ انقالب ها ،توقف و خالی
قانون را مردم جهان و ما دیدیم و تجربه کردیم و از تکرار آن نفرت داریم.

عقل سلیم باید پیروز شود و ما باید این پروسه را مساعدت کنیم .
ما باید آنرا دریابیم که چطور؟ منطق خیر را تکمیل و تکثیر کنیم .این یکی از راه های آسان خدمت به حق و ادای
رسالت است
و السالم علی من اتبع الهدی.

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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