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یاسیراه حل اختالفات س      

متقابل در مورد یک موضوع یا یک فریضه میباشد. اختالف اختالف به معنی تفاوت در دیدګاه و نظر دو طرف 
سیاسی میتواند اختالف نظر و یا در دریافت کردن راه حل بر مسایل باشد که بر جامعه اثر ګذاشته بتواند. اختالف 

زیر  سیاسی حد اقل بوعد دو جانبه داشته میتواند، که در بین این دو اشخاص و یا فرقه ها اختالف نظر راجع به مسله
اختالف قبیلوی،اختالفات دینی، اختالف محیطی،  مانند اختالف اجتماعی، دست موجود باشد. انواع اختالفات بسیار اند،

اختالف، و غیره و غیره که هر یک میتواند به اختالفات عملی )فزیکی و حتی نظامی تبدیل شود( که اختالف سیاسی 
 را در این نوشته تحت بررسی قرار میدهم. 

فقدان افهام و تفهیم درست در مورد نظر جانب طرف  غلط فهمی، مانند: ت های ایجاد اختالف میتواند مختلف باشد،عل
فشار کاری و اجتماعی و یا هم امراض روحی  بی حوصله شدن،  مقابل، عدم موجودیت پالن ګذاری در کار کرد ها،

یجاد اختالف نام برد. اختالف میتواند بین دو و روانی. این همه و حتی علت های دیګری را میتوان در بخش ا
یک شخص و یا ګروه اشخاص در مقابل طبیعت و یا هم میتواند بین  یک شخص و یا ګروه در مقابل جامعه، شخص،

 یک شخص و یا ګروه اشخاص مقابل تکنالوژی روز و وسایل کاری باشد. 
قضیه در سدد پیدا کردن و باالخره قبول کردن حل  راه حل مشکل و اختالف سیاسی به این معنی است، که دو جانب

صلح آمیز در مورد مسله اختالف باشند. مشکل و اختالف سیاسی میتواند یک مشکل شخصی بین طرفین، مشکل 
راه حل و مذاکره به این مجلس صرف در   اقتصادی، سیاسی، یا هم میتواند یک مشکل احساساتی بین دو طرف باشد.

 و ګر نه مذاکره نه بلکه اسم مجادله و درګیری به آن میزیبد. ین حالت است،موجودیت و تصدیق ا
یاد آور باید شد که موجودیت اختالف یک چیز عادی و حتی یک امر مهم در بهبود ارتباط بین طرفین به شمار رفته 

خود را تحت بحث میتواند. به این معنی که وقتی دوستی اضافه تر و محکمتر میشود که دو طرف اختالف نظریات 
قرار دهند و راه حل صلح آمیز را به آن دریابند. برای حل اختالف سیاسی به مدیریت خاص و تجربه صالحیت و 
فهم میآنجی ضرورت است. میآنجی که در دریافت راه حل اختالف سیاسی در بین دو جناح در سدد کوشش و تدبیر 

 است باید حد اقل دارنده صفت های ذیل باشد: 
 مندی و تجربه در دریافت راه حل به شکل صلح آمیزتوان -
 قابلیت سخنګویی و بحث کردن به شکل عملی، دوستانه و عام فهم با طرفین متخاصم را داشته باشد -
تمام توجه را بر پیش آمد و چیګونګی حالت که اختالف را به میآن آورده داشته باشد. در صورت تغیر در  -

ت کافی داشته باشد تا بتواند توجه مذاکره را دوباره به موضوع اصلی معطوف موضوع تحت بحث، در مورد معلوما
 کند

 شنونده خوب و تحلیل ګر چیره دست در مسایل سیاسی، اجتماعی، دینی و ابعاد دیګر زنده ګی باشد -
ابعاد و موضوعات اختالف را درست رشته بندی کرده بتواند و بحث را به طوری مدیریت کند که مسایل  -

 مهم را از مسایل عام و عادی تفکیک و علویت در بحث دهد.  داغ و
در مورد راه حل هر ماده اختالف یک پالن کاری و یا پالن بهبود ارتباط و نظر سنجدی بین طرفین را  -

 طرح و بعدا قابلیت تطبیق و مدیریت آنرا داشته باشد
 

روری اند، که با نګاهی به این نکات ذیل، ذیل برای حل اختالف و مشکل سیاسی په طور صلح آمیز امر ض شرایط 
فهمیده میشود که جناههایی سیاسی و ونظامی در کشور عزیز ما که بین خود اختالفات دارند، به این مسایل احترام 
قایل نمی شوند، که نتیجه آنرا امروز همه تجربه کرده ایم و با عث به وجود آمدن شرایط فعلی در کشور عزیز ما 

 است. 
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خون سرد بود. خون سردی در مذاکره شرط اساسی در ګرفتن تصمیم درست و بحث مثبت در مذاکره باید  -
است. به یاد داشته باشید که یګانه حس که شما میتوانید آنرا در کنترول خود داشته باشید حس شخصی نفس خود شما 

 است. 
ګفتن باشد. اګر قضیه جانب مقابل را مکمل ګوش کردن باید دو چند و یا اضافه تر از آن، نظر به سخن  -

نشنوید و در حین سخنرانی و تشریحات جانب مقابل، سخنرانی و بحث را ګرم و ګرمتر سازید، نتیجه آن نفهمیدن 
  مقصد و مرام جانب مقابل و از بین رفتن خون سردی خواهد شد.

باشید که در برنده شدن و ګفتار آخرین حین مذاکرات با جانب مقابل در مورد اختالف سیاسی، به یاد داشته  -
حرف در مذاکره، هیچ انعام و یا مدالی منتظر شما نیست و به شما اهدا نخواهد شد. از صدا بلند کردن و از بی 

 احترامی  به نظرو و احساس جانب مقابل خود داری کنید و سراپاه ګوش و هوش باشید. 
های برادرانه عنعنه ملی کشور عزیز ما است، مګر  اګرچه نزدیک نشستن در بحث بین دوستان و صحبت -

در مذاکره در مورد اختالف در یک موضوع سیاسی، دو جناح از همدیګر در فاصله آرام و خوشایند باید نشست 
 دوری و دوستی. این را میتوان در این جهت کار برد(.  داشته باشند )چنانچی بزرګان ګفته اند:

قابل خود داری کنید. حرف زشت و لهجه ناپسند باعث ایجاد اختالف میشود، از دشنام دهی و تحقیر جانب م -
 در جستجو کردن راه حل هیچ مشکلی کمک کرده نمی تواند. 
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