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 پیشنهاد عاجل برای حل بحران انتخاباتی در کشوریک 
 

ارشد دولت و نیز  ن، سران جهادی و اراکیو تیم های مربوطه شان یریاست جمهورمحترم این پیشنهاد خدمت دو کاندید 
ندرکاران جامعه جهانی بخصوص ایاالت متحده امریکا  و نمایندگی ملل متحد در افغانستان به این امیدواری تقدیم ا تدس

أمین ترداشت منافع ملی کشور در جهت میگردد تا در حل عادالنه معضله انتخابات برطبق قانون اساسی و نیز با درنظ
تفاهم و ارادۀ دو تیم میتواند به  سعی و بذل مساعی نمایند. مسلم است که در این مرحلۀ حساس درکشور صلح و ثبات

با گذشت هرروز و حتی هر ساعت زندگی مردم  کمک جامعه جهانی کشور را از این بحران خطیر نجات دهد، بحرانیکه
می برد و عواقب زیانبار آن بدوش همه دست اندرکاران داخلی و خارجی می فرو را مثل یک طوفان مدهش به کام خود 

 .افتد
 

با  ملی و بین المللی و، ناظران دبا توافق نمایندگان هردو کاندی  أبا تفتیش مجدد همه آرچندی قبل راه حل تخنیکی که 
ز تدقیق پس ا بررسی شکایاتمستقل داشت و نظارت یونیما آغاز گردیده بود، اکنون به پایان رسیده و کمسیون  حضور

آن در این روزها که همه از جریان  آنرا به کمسیون مستقل انتخابات جهت اعالم نتایج نهائی دور دوم ارسال داشته است
مذاکرات ممتد بین دو کاندید و پا درمیانی آگاهی دارند. راه حل سیاسی مبنی بر تشکیل "حکومت وحدت ملی" با وجود 

شخصیتهای ارشد خارجی و ملل متحد به سویه عالی تاحال به نتیجه نرسیده و اعمال فشار بر دو کاندید بنا بر دالئلی 
ید را در زمینه تقسیم قدرت باهم نزدیک سازد و اعالن نتایج نهائی انتخابات نیز در گرو موقف دو کانداست نسته نتوا

 همین معضله قرار گرفته و حوصله مردم و جامعه جهانی بسر برده است.
 

ت که این تفاهم دو کاندید به نحوی باهم تفاهم نمایند، ولی مسلم اس ،وردن فشارهای همه جانبهاگر فرض شود که با آ
در خانۀ خدا منجر خواهد شد و بار دیگر سالها قبل های جهادی  و فردای آن به سرنوشت تعهد تنظیممؤقت بوده 

ناسازگاری بین آنها در تشکیل حکومت و ادارۀ کشور به وجود خواهد  آمد و اینبار بیک جدال جدید و دوامدار تبدیل 
ر بطومعضله این پیشنهاد خواهد بود. لذا برای رفع به مراتب خطرناکتر ور و مردم برای کشخواهد شد که عواقب آن 

 ردد؛ راه گشای مشکل گخدمت تقدیم میگردد تا آگر روی آن غور و دقت فوری صورت گیرد، شاید بتواند بسیار مختصر
 

 از اینقرار:

وسط رأ تآمجدد  به استناد تفتیشرا نتایج نهائی انتخابات دور دوم تعهد بسپارند که  یندید ریاست جمهوراـ هردو ک 1

 می پذیرند و به آن احترام می گذارند؛کمسیون مستقل انتخابات 
 

قدام کند و مستقالنه ابرنده به حیث رئیس جمهور تعهد بسپارد تا در تشکیل حکومت و تعیین اعضای کابینه  دـ کاندی 2

د. اعضای حکومت  را از بین اشخاص مسلکی مستقیم و غیر مستقیم در کابینه راه ندههیچیک از اعضای تیم خود را 
 و غیر جانبدار که الحمدهلل تعداد شان در کشور کم نیست، انتخاب نماید.

 
هم به حیث سفرا و سران  ۀمقابل را با مشورخود و تیم آگاه و مسلکی تیم  هایرئیس جمهور تعهد کند که شخصیت 

و دارای بیطرف  یشش بعمل آورد تا شخصیت هاامور والیات کوراس نمایندگی های خارجی کشور تعیین نماید. در 
انتخاب و بکار م افغانستان جوانان با درد هرقواز میان از درد مردم آگاهی داشته باشند، که  راسوابق کاری روشن 

  د، چانس خدمت بدهد.چیز دیگر میدانهرو به نسل جوان کشور که منافع ملی را باالتر از  بگمارد
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 ،مسیونهای مسلکی را در چند ساحه عمده از جمله اقتصاد، امنیت، اداره ، تعلیم و تربیهکهد کند که یس جمهور تعئـ ر 3

هر از مؤثر اجتماعیهای و دیگر ساحات به اشتراک دانشمندان و کارمندان مجرب فنی و نیز شخصیت سیاست خارجی 
طبیق ور را به تاحترام گذاشته و وزرای هر سکتبه مقصد طرح پالیسی های عمده تشکیل کند و به نظر مسلکی آنهاجناح 

 .نها را از وظیفه برکنار سازدو در صورت تعلل  آ جداً نظارت کندجدی آن پالیسی ها موظف گرداند و بر امور آنها 
 

در ، مسلماً برطبق معمول همه کشورهای جهان است نشدهدر انتخابات دو ردوم ـ تیمی که قادر به اخذ اکثریت آرأ  4

 ذارد. گاثر  بر حکومت و اعمال آنمیتواند شامل حیات سیاسی فعال کشور گردیده ونقش اپوزسیون در آمده و از آنطریق 

زسیون را که واجد شرایط مسلکی و حرفوی باشند، در کمسیونهای پالیسی وـ رئیس جمهو رتعهد کند که اعضای اپ 5

  ارج میگذارد.الزم شان  مسلکی و مشوره های یاتنظر بهو  ساز به عضویت می پذیرد 
 

ایجاد فضای اعتماد و همکاری و تفاهم  اهرگاه این پیشنهاد مورد تائید و قبول طرفین قرار گیرد، نتیجۀ حاصلۀ آن همان
ارزش های احترام به ت وحدت ملی" از یکطرف و م"حکوروحیه واقعی استحکام  دربین هر دو تیم خواهد بود که 

یج نهائی نی نتاعخواهد انجامید. در این پیشنهاد  هم به راه حل تخنیکی ی ازطرف دیگر انون اساسی کشورقمندرج 
کی یوقع گذاشته شده و یکی متمم دیگر بوده میتواند، بدون آنکه یعنی تفاهم دوطرف انتخابات و نیز به راه حل سیاسی 

واند که هردو تیم ارادۀ واقعی برای حل مشکل کشور وقتی عملی شده میت داین پیشنها شود.آن قربانی دیگر این دو راه از
 داشته باشند و بستگان هردو تیم حاضر به قبول آن شوند. پایان
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