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 یجمهور استیانتخابات ر یبرا یاسیس یها انیجر ییصف آرا

 
 

ی ئبرگزار شود صف آرا شمسیبا نزدیک شدن زمان برگزاری ریاست جمهوری که قرار است در بهار سال آینده 
  .احزاب سیاسی نیز اوج گرفته است

های   کند که فعالً مصروف آمادگی در حالی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مشخص میافغانستان 
انتخابات پارلمانی ماه اکتوبر است؛ انتخاباتی که هم با مشکالت امنیتی و ساختاری مواجه است و هم به دلیل اتهامات 

 .اردکاری در جریان ثبت نام رای دهندگان مورد انتقاد قرار د  تقلب و جعل
با نزدیک شدن این پروسه سخت در تالش اند تا با رایزنی های طوالنی شخص مورد نظر شان را   احزاب سیاسی

برای انتخابات ریاست جمهوری دریافت کنند که آن شخص دارای صفات به خصوص مانند شناخت جهانی و ملی 
 . داشته باشد و همچنان از سوی تمام گروه ها مورد پسند باشد

یس ئسیاسی همچنان می خواهند فردی را برای نامزدی ریاست جمهوری انتخاب کنند که بتواند در برابر راحزاب 
جمهور غنی در انتخابات آینده رقابت کند چون اقای غنی در انتخابات سال آینده از کرسی حاکمیت کاندید شده و تمام 

راه انتخابات یک فرد شایسته و با نفوذ در کرسی نامزدی منابع الزم دولتی را با خود دارد که در برابر این فرد یگانه 
  .ریاست جمهوری از سوی احزاب سیاسی است

برخی منابع می گویند شماری از احزاب کالن سیاسی تالش دارند تا حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی را 
شده است. اقای اتمر نیز طرح های به این در تکت های انتخاباتی شان داشته باشند و صحبت های ابتدایی نیز آغاز 

  .احزاب ارایه کرده است تا نامزدی کرسی ریاست جمهوری را قبول کند
 

  . این طرح شامل چند مورد عمده به احزاب سیاسی است
طرح حنیف اتمر در مورد صلح این است که احزاب سیاسی باید طرح روشن در مورد صلح داشته  :موضوع صلح

رح بتواند راه را برای مذاکره با گروه های مخالف باز کند تا شهروندان افغانستان بتوانند به ثبات باشد که این ط
  .اساسی دست یابند و طرح های بی اثر و کهنه مورد پسند نبوده و نمی تواند بر مشکل جنگ خاتمه دهد

قای اتمر آنیز شامل درخواست  مدیریت جنگ و چگونگی رهبری نیرو های امنیتی :موضوع تقویت نیرو های امنیتی
است که از احزاب سیاسی خواسته است تا برنامه امنیتی شان را ارایه کنند چون این برنامه می تواند یک رهنمود 

ثر پس از کامیاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری است و می تواند از دست و پاچگی های که در چند سال ؤم
  .ودگذشته حکومت شاهد آن بود تجربه ش

یس جمهور غنی در زمان کمپاین های انتخابات از طرح های بلند اقتصادی خبر داد که با گذشت ئر :اقتصاد ۀمسل
چهار سال هیچ یک از این طرح های عملی نشده و اقای اتمر می خواهد که این تجربه تکرار نشود و جریان های 

ای بیرون رفت از مشکالت اقتصادی کشور ارایه کنند تا ثر را برؤسیاسی پیش از رفتن به انتخابات باید طرح های م
  .فقر و بیکاری گسترده یی که در چهار سال گذشته دامن گیر مردم شده است یک راهی حل برای آن دریافت شود

اقای حنیف اتمر بار ها گفته است که بدون وحدت هیچگاه نمی توان به ثبات دایمی در  :وحدت میان مردم این کشور
رسید و نباید کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری سبب چند پارچگی مردم متحد این کشور شود چون چند کشور 

قای اتمر می گویند در تیم انتخاباتی شریک خواهد شد آپارچگی مردم کشور را به بحران بیشتر از این خواهند کشاند. 
 .ن نیز برای همه مردم باشدگذاری آکه در آن همه مردم افغانستان خود را در یابند و اثر

فعال در یابند و نباید دادن حق  ۀگونه زنان به اساس قوانین کشور حق دارند که در نظام موجود خود را ب :حقوق زنان
به زنان بگونه سمبولیک باشد . احزاب سیاسی در این مورد نیز باید نشان دهند که حق قانونی زنان افغانستان پایمال 

در انتخابات علیه حق تلفی زنان مبارزه کرده و نمی گذارند که خشونت دامن مادران و خواهران نیست و با پیروزی 
  . این کشور را بگیرد
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کالن برای حکومت های گذشته بوده است که هر کس بدون نظر گرفتن  لنجاین یک چ :توزیع کرسی های حکومتی
، کابینه افغانستان ای به وجود آمده را تلف کرده اندشایسته ساالری به کرسی های حکومتی لنگر انداخته و فرصت ه

کم سابقه از شایسته ساالری برخوردار باشد و افراد صادق در آن به کرسی  ۀگونه پس از پیروزی تیم انتخاباتی باید ب
  .قرار گیرند تا از تجربه های تلخ دوری شود و کابینه در صورت امکان پیش از انتخابات در ورق مشخص شود

افغانستان در شرایط کنونی نیاز سخت با داشتن روابط با کشور های خارجی دارد و باید یک  :د روابط خارجیمور
 .گذار را برای این روابط داشته باشیم یعنی داشتن سیاست خارجی مطرح شودطرح اثر
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