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 1۰/11/2۰1۸           دوكتور صالح الدین سعیدي
 

 سیاسی! بخش از موانع مصالحهٔ 
 

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

 

 
 فرانس مسکو نه فرستاده است،به کن ندهٔ ینما چیگفته است که ه افغانستان وزارت امور خارجه

 کنفرانس حضور دارد. نیسابق سفر افغانستان در مسکو کنار طالبان در یکوچ یآقا
 

ت. اسهای واقعی سیاسی جامعه  سیاسی تالش برای پُرکردن ستیج سیاسی از طروق مشروع توسط نیرو مصالحهٔ 
واقعیت  هٔ علم ثابت کرده که تا زمانی صلح و استقرار در یک جامعه آمده نمی تواند، تا اینکه ستیج سیاسی منعکس کنند

جواب  واقعی جامعه نباشد. اما سوالهای مطرح اند که به دادن  هٔ های جامعه نه شود و ستیج سیاسی تبلور از چهر
  در عالم اسباب میسر ساخته میتواند. راراه حل واقعی و رسیدن به صلح خیر  درست 

سیاسی تقسیم غنایم و کرسی دولتی و سیاسی در غیاب و بدون حضور مرجع مشروع آن ممکن است؟ به  هٔ آیا مصلح
برخواستهای صلح و مذاکرات باید و باید  یقین که مرجع مشروع حاکمیت باید ملت باشد و هست و این نشست و 

این  سیاسی باشد و درک درست از موضوع داشته باشند.  هٔ قدین به امر و ضرورت مصالحاولتر از همه باید توسط معت
 یست.ن نشست و برخواستها قبول نسخه های متقابل در رابطه به مسایل مطرح کشور و تقسیم حاکمیت افغانی هم 

بیق تط هٔ عیت دهنداین نشست و برخواستها با حفظ هویت و نسخه های مطرح قابل قبول، تالش است که مرجع مشرو
ر امارت اسالمی فهم گرفته شود. مردم ما مسلمان اند و اگنسخه های این و یا آن جانب باید از مردم و قوت مردم 

 طالبان را در موافقت به فهم اسالمی بدانند، همان را انتخاب خواهند کرد.
واعد این تفاهمات که معامله در مورد اما درین مذاکرات و تفاهمات جوانب مختلف، ملت باید از مراعات اصول و ق

 سرنوشت ملت در غیاب ملت نباشد، مطمئن شود.
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سرباز ملت درک کند که مذاکره کننده، سر وی را بخاطر تحقق اهداف شوم، محدود این و یا آن جانب به معامله  اگر 
  اهد داد.نتیجه نه خو مذاکرات  ذارد و قربانی خواهد کرد، درین صورت گذاشته میتواند و میگ

  اصلی شود. هٔ یرندگدر مذاکرات تمرکز اصلی بر سر این است که ملت چطور تصمیم 
یری در مورد سرنوشت گر، غیر از ملت افغان، حق تصمیم گدرین مباحث نه امریکا و نه روس و نه کدام مرجع دی

واقعی کلمه، و مانع در راه  سیاسی به مفهوم هٔ ملت افغان را دارد. چنین تالشها ناکام و خالف فهم درست مصالح
  رسیدن به صلح و استقرار و به همین علتها مردود اند. 

 
 وما علینا اال البالغ المبین
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