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 ندهیآ یجمهور استیاتمر در انتخابات ر فینقش حن

 

تالش ها را آغاز کرده اند تا با  زین یاسیس یها انیجر یجمهور استیانتخابات ر یشدن زمان برگزار کینزد با
 از خود نشان دهند.   تریانتخابات حضور قو نیدر ا رومندین یها تالفیا جادیا

 نیاستفاده کنند که ا تریقو یانتخابات یموفق خواهند شد که از تکت ها یها انیجر ندهیآ یجمهور استیانتخابات ر در
 صفات مشخص باشند.   یتواند دارا یتکت ها م

سازننده و اثر گذار است ، مردم با حضور در  ندهیآ یجمهور استی؛ نقش مردم در انتخابات ر ینفوس مردم نخست
انتخابات را رقم زند و از سو هم مانع کالن در برابر تقلب و  ندهیتواند ا یمناسب م دیکاند کیاز  تیانتخابات و حما

 شود.   یم هها رقم زد انیجر یبرخ یشوند که از سو یها یسازمانده

استفاد صورت  یانتخابات یها تالفیدر ا یاز افراد دیافغانستان است که با ندهیآ یسودمند برا یدوم طرح ها بحث
سود  کیو سودمند باشد تا از  یکنند که آن برنامه ها عمل هیافغانستان ارا ندهیآ یرا برا یکه بتوانند برنامه ها ردیگ

 انیپا یابیره افغانستان به کامروند صلح و مذاک گرید یو از سو ردیرا به دنبال گ یاسیو س ی، اجتماع یثبات اقتصاد
 .  ابدی

انتخابات  یبرا یاسیس یها تالفیا جادیدر ا دیاست که با گریمورد د یانتخابات یتکت ها یروابط خارج شاخص
 یها انیکه در جر یانتخابات است چون فرد ینگرش عمده برا کیاصل  نیمورد نظر باشد. ا یجمهور استیر

 یالملل نیب یو نامش در سازمان ها شتهمنطقه و جهان را با خود دا یکشور ها تیحما دیشود با یداخل م یانتخابات
 شود.  یدانسته م یجد ازین کیاصل  نیا نیشود ا ادی یکیبه ن

و  یخیتار یبا امتحان ها ابدی یحضور م ندهیجمهور آ استیکه در انتخابات ر یکرد فرد ادیبا تکرار  دیبا
خواهد کرد،  تیریمد ندهیپنج سال آ یکه افغانستان را برا یکس یروبرو خواهد شد. دغدغه عمده برا یسازسرنوشت

 خوب است.   یدارکومتو ح یوگو با مخالفان مسلح دولت، فساد ادارگفت ت،یاقتصاد، امن

 ییخودکفا یرا برا خود دیجهان خواهد بود، اما همزمان با یاقتصاد یهاکمک ازمندین ندهیدر چند سال آ افغانستان
 .  میآماده کن

بردن  نیاز ب یبرا یاگسترده یهااصالح شود. برنامه یدولت یکار در نهادها وهیبرود و ش نیاز ب دیبا یبروکراس
که در فساد دست  یمکافات شوند و افراد دیکنند با یکه خوب کار م یدست گرفته شود . افراد یرو دیبا یفساد ادار
 ببرد.  نیفساد را از ب لیدال  ندهیجمهور آ سییر دیبا یمجازات شوند ول دیدارند با

در حکومت افغانستان به عهده  نیاز ا شیپ زیبلند را ن یکه چند کرس یمل تیامن یشورا نیشیاتمر مشاور پ فیحن
ره کرده است اشا یاست. و تیامن نیقانون و تام تیحاکم یرو شتریکرده است که  تمرکز اش ب دیداشت بار ها تاک

روابط  دیاتمر همچنان گفته است که با ی. اقادیبهبود بخش توانیاقتصاد را م رد،یصورت بگ یگذارهیسرما یکه وقت
تا افغانستان به مرکز  میکشورها عمل کن نیا انیبه عنوان نقطه اتصال م میو بتوان میکن شتریب هاهیخود را با همسا
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 یاز سو تینبود حما لیاتمر در چند سال گذشته به دل یاقا یبرنامه ها نیو تجارت منطقه بدل شود. اما ا یاقتصاد
 نیا زیاش استعفا داد ن یکه از کرس لیاز دال یکیعمل قرار نگرفت و  یبه کرس یحاکمان در حکومت وحدت مل

 شود.   یموضوع گفته م

کشور که از گسترش نا  یبا توجه به اوضاع بحران یجمهور استیر  ندهیاتمر در انتخابات آ یحال حضور اقا نیا با
 است.   یجد ازین کی دهدیمردم را فشار م یگلو زیو بحران اقتصاد ن دهیسخت صدمه د یامن

تکت فعال و اثر گذار در  کی ثیاتمر منح یموضوع شده اند که داشتن اقا نیاکنون متوجه ا زین یاسیس یها انیجر
 است.   ازین کی یجمهور استیر ندهیانتخابات آ

حاصل کرده و همچنان روابط اش با کشور  یرا در حکومتدار یاسیاتمر در چند سال گذشته تجارب خوب س یاقا
 شود .   یگفته م شیاش قابل درک و ستا ریاخ تیمنطقه به خصوص در مامور یها

 تیمشاور امن ۷و کارنامه  یبه زندگ ینگاه " مردان مقتدر؛ تریت ریز نیاز ا شیپ زیمشهور خبر نامه ن تیسا بیو
 بیو نیافغانستان عنوان کرده بود. در بخش مقاله ا تیدر وضع ستهیمدار کار دان و شا استیاتمر را س ی" اقا یمل
اداره گسترده  نیافغانستان، ساختار ا یمل تیامن تیمشاوراتمر در  فینوشته شده است که " اکنون با حضور حن تیسا

افغانستان  یخارج استیس یو حت یتیامن ،ینظام ،یدفتر در امور اطالعات نیموثرتر یمل تیامن یشده و    دفتر شورا
 یو م هاثر گذار بود زیکشور ن ندهیآ یجمهور استیاتمر در انتخابات ر یکه نقش اقا دهدینوشته نشان م نیباشد. ا یم

 کند.   جادیدور از انتظار را ا رییت تغتواند با حضور در هر حلقه انتخابا
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