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 !از موانع مصالحۀ سیاسی یبخش
 
 
 
 

بلی ضرورت مردم، امر خیر و انسانی  بلکی ضرورت، مجبوریت و کار درست است.  ،سیاسی انتخاب نه ۀمصالح

 .است

ق مشروع توسط نیروهای واقعی سیاسی جامعه است. علم از طر سیاسی تالش برای پُرکردن ستیج سیاسی ۀمصالح

 : که است ثابت کرده 

  آمده نمی تواند، نباشد هیچ نوع مصالحه و استقرار در یک جامعه  صلح که تا زمانی 

 شود و ستیج سیاسی تبلور از چهرۀ واقعی جامعه جامعه ن تا اینکه ستیج سیاسی منعکس کنندۀ واقعیت های

 آمده نمی تواند، لحه هیچ نوع مصا، نباشد

راه حل واقعی و رسیدن به صلح را در عالم اسباب میسر ساخته دادن جواب درست  امطرح اند که ب یهای الؤاما س

 .تواند می

دولتی و سیاسی در غیاب و بدون حضور مرجع مشروع آن ممکن است؟ های سیاسی تقسیم غنایم و کرسی  ۀآیا مصلح

های صلح و مذاکرات باید و باید  برخواست ونشست به یقین که مرجع مشروع حاکمیت باید ملت باشد و هست و این 

 سیاسی باشد و درک درست از موضوع داشته باشند.   ۀاولتر از همه توسط معتقدین به امر و ضرورت مصالح

ل مطرح کشور و تقسیم حاکمیت افغانی هم  ئها قبول نسخه های متقابل در رابطه به مسا نشست و برخواستاین 

 .نیست

 ۀاست که مرجع مشروعیت دهند یها با حفظ هویت و نسخه های مطرح قابل قبول، تالش این نشست و برخواست

مردم ما مسلمان اند و اګر امارت اسالمی  د. تطبیق نسخه های این و یا آن جانب باید از مردم و قوت مردم ګرفته شو

 .فهم طالبان را در موافقت به فهم اسالمی بدانند، همان را انتخاب خواهند کرد

اما درین مذاکرات و تفاهمات جوانب مختلف، ملت باید از مراعات اصول و قواعد این تفاهمات که معامله در مورد 

 .سرنوشت ملت در غیاب ملت نباشد، مطمئن شود
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خاطر تحقق اهداف شوم، محدود این و یا آن جانب به معامله ه سرباز ملت درک کند که مذاکره کننده، سر وی را ب اگر

 .خواهد دادنای ګذارد و قربانی خواهد کرد، درین صورت  مذاکرات  نتیجه  تواند و می ګذاشته می

 .اصلی شوددر مذاکرات تمرکز اصلی بر سر این است که ملت چطور تصمیم ګیرندۀ 

و نه کدام مرجع دیګر، غیر از ملت افغان، حق تصمیم ګیری در مورد سرنوشت   یهدرین مباحث نه امریکا و نه روس

سیاسی به مفهوم واقعی کلمه، و مانع در راه  ۀها ناکام و خالف فهم درست مصالح چنین تالش ملت افغان را دارد. 

 وما علینا اال البالغ المبین. دود اندها مر رسیدن به صلح و استقرار و به همین علت

 

 

 غلیاښنفرستاده است. اما  در اجالس ماسکوهیچیک نماینده ای وزارت امور خارجه گفته است که 

سفیر افغانستان در ماسکو در کنار نمایندگان طالبان  در  قیوم کوچی )کاکای رئیس جمهور غنی(

 این جلسه حضور دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

  !!است ماتاندیپلو یرما در دست غدیپلوماسی 

 !!هست و نتائج کار همین است که

 

 


