
  به مردمعبدالله  واشرف غنی  ییهواوعده های 

  )صباح(استاد 
 

، ن استشاانتخاب  گرو امنیت ما در، مال، را کھ جان  کسانیخاصتتآ  و اعتماد کنیم؟ میتوانیم بھ یک نفر چطور

ھای فریبنده   سپاریم و گول حرف  سرنوشت خود را بھ دست آنھا می، مورد سوابق آنھا مطالعھ در بدون تحقیق و

  . وریم؟خ  آنھا را می

  

 
ی تقلب را حتی یک روز نمی پذیریم فقط حکومتی باید در چوکی قرار   کنم کھ نتیجھ  من بھ ملت اعالم میعبدهللا 

ھستند کھ ما حکومت خود را  انتظار بودند و در میخواھند و ما خواستند و مردم از. خواستھ است بگیرد کھ ملت

ق ھای تقلبی ھم شاھد حتی صندو بلکھ دار و درخت و مردم این کشورم کھ نھ تنھا کن  من اعالم می اعالم کنیم و

زادی قربانی دادند از رای خود بھ حیث آھمھ بدانند کھ مردمی کھ برای  این انتخابات چھ گذشت و بودند کھ در

تان را ادید و انگشت کردید و بھ ما رای د شما کھ ما را قدر وی تاکید کرد کھ. کنند  عزت و ناموس خود دفاع می

دست دادید ما بھ شما این تعھد را میسپارم کھ جان خود را قربانی شما میکنم  عزیزان تان را از از دست دادید و

مام اقوام این تمام نقاط و ت حالی کھ تقاضای مردم از در، داشت عبدهللا بیان. ولی حکومت تقلبی را نمی پذیرم

این قدردانی است  ھست و بوده واین تقاضای مردم  الم کنیم وکومت خود را اعدارند کھ ما ح تقاضا را داشتند و

مردم خواھش مان این است کھ بھ  نادیده گرفتھ نمی توانیم ولی از آنھا باالی ما حق دارند و ما صدای مردم را و

  . نھ ملت و دنھ مردم بو و تصاحب نمود را یزیم ریز یپولھا و یکھ کرسیزمان اما. ما چند روز وقت بدھند
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 چنین است رسم سرای فریب

 نشیب  گھی در است و فراز گھی در

  چنین است رسم سرای جفا

  . وفا نباید از او چشم داری

میان دو نامزد یکی را  خواستند از  می، ھای رای رفتند  با وجود تھدیدھا بھ پای صندوق نفرحدود ھشت میلیون 

برگزاری  شد کھ دو نامزد پیشتاز دور اول توافق کنند تا از  ای مطرح میھ  زنی  آن زمان نیز گمانھ. انتخاب کنند

خواستند رئیس جمھوری برآمده   اما بسیاری با این امر مخالف بودند زیرا می. دور دوم انتخابات جلوگیری شود

گری جان  نجیاساس توافق امضا شده میان دو نامزد با میا سرانجام بر. افغانستان را رھبری کند، از آرای مردم

ھای مھم مانند گزینش   دو تیم انتخاباتی در قدرت سھم دارند و تصمیم ھر، کری وزیر خارجھ ایاالت متحده امریکا

ھای مختلفی کھ ھر دو نامزد در جریان   واضح نیست برنامھ. گیرند  ھای حکومتی را در مشوره با ھم می  مقام

باالخره روسای دولت وحدت ملی پس از اینکھ . شوند  فیق داده میچگونھ تل، دادند  مبارزات انتخاباتی وعده می

رییس ، بازنده ھمدیگر را بغل کرده و ماچ کردند سوگند یاد کردند و برنده ی انتخابات رییس جمھور و مکرر

  . اجرایی شد

ھ ھر اقتصادی و فرھنگی روبرو است ک، امنیتی، ھای جدی ساختاری حکومت وحدت ملی پس از تشکیل با چالش

ترین انتخابات ملی و حتی در   انتخابات یکی از پرچالش. یک ناشی از عوامل مختلف داخلی و خارجی ھستند

توافق ، غنی و عبدهللا امضا گردید  اساس طرح حکومت وحدت ملی کھ میان اشرف بر. المللی بوده است  سطح بین

  . دهللا باشندغنی و رئیس اجرایی آن عب جمھور حکومت جدید اشرف  شد کھ رئیس

تقسیم وزارت خانھ ھا و معرفی . رئیس جمھور و رئیس اجرائیھ وزارت خانھ ھا را میان خود تقسیم نموده است

وزرای کھ از ، زیرا. وزرا از سوی دو تیم کار را برای ھر رئیس جمھور و رئیس اجرائیھ سخت خواھد کرد

اینکھ رئیس جمھور . ھ کار خواھد کرد و برعکسسوی رئیس جمھور معرفی خواھد شد با سختی با رئیس اجرائی

اگر وزرای حکومت افراد متخصص باشد باز . و رئیس اجرائیھ چگونھ این مسئلھ را حل خواھد کرد معلوم نیست

بھ باور نگارنده زد و بند ھای درون حکومت میان رئیس جمھور و . کار کردن با دو رئیس سخت خواھد بود

امکان ندارد کھ رئیس جمھور و رئیس اجرائیھ برخورد ھای . وحدت ملی است رئیس اجرائیھ جزء از حکومت

این طرز فکر . ھر دو دارای طرز فکر ھای متفاوت می باشد، زیرا. در درون حکومت وحدت ملی نداشتھ باشد

ھبود حکومت کارآمد و یا ب سخن گفتن از، این بنابر. معلوم شدمتفاوت آن ھا در دوران کارزار ھای انتخاباتی 

ھم برای رئیس جمھور و ھم برای رئیس اجرائیھ سخت . کارایی نھاد ھای دولتی تا حدودی سخت و دشوار است

الزم است کھ قبل از تشکیل کابینھ بھ این ، این بر بنا. است کھ سخن از تغییر کارکرد نھاد ھای حکومتی بزند

   . مسئلھ نیز توجھ نماید

www.esalat.org
PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 جمھور قرار داده و ریاست اجرایی در  اختیار رئیس صورت متمرکز درموجود قدرت را بھ اما قانون اساسی 

تصور ، مقابل در. وزیری است  حد نخست در، عبدهللا از ریاست اجرایی تصور. قانون تعریف نشده است

جمھوری است کھ با حکم وی منصوب و   اداره ریاست حد رئیس در ریاست اجرایی چیزی در غنی از اشرف

ترین چالش احتمالی برای   غنی اولین و مھم این تفاوت در برداشت عبدهللا و اشرف. واھد بودمجری اوامر وی خ

  . تواند باشد  ناکام ماندن تجربھ دولت وحدت ملی می

این ادامھ  اند بنابر  دولت وحدت ملی اعالم و آن را دشمن خود معرفی کرده طالبان موضع خود را در خصوص

  . تأمین امنیت بھ وجود خواھد آوردھای جدی برای   جنگ محدودیت

نظام ریاستی و توأم با تمرکز . تمرکز قدرت و یا توزیع قدرت ھمچنان چالشی اساسی برای دولت آینده خواھد بود

بحثی جدی است کھ ھواداران و مخالفان خود را ، قدرت یا نظام پارلمانی و توزیع قدرت در قالب نوعی فدرال

  . دارد

تواند امیدوار باشد کھ با کسب حمایت خارجی بھ تدریج نیروھای امنیتی را تقویت   ملی می ھرچند کھ دولت وحدت

ً از ھر حال در و بھ حفظ امنیت کمک کند ولی در طریق نظامی قابل حصول  ارزیابی نھایی حفظ امنیت صرفا

خالف دولت است نیست و نیازمند تحرکات سیاسی و پیشبرد روند مصالحھ ملی با طالبان و نیروھای مسلح م

ای و ارتباطات افغانستان و برخی  امری کھ خارج از توان دولت وحدت ملی است و بھ چگونگی مناسبات منطقھ

ھای منطقھ در  منافع قدرت. ھای بزرگ جھانی بستگی خواھد داشت  ھمسایگانش و چگونگی عملکرد قدرت

قدرت را مطرح کرده کھ الاقل سھ کشور و بوی ایدئولوژیک گرفتھ و بحث الگوی اسالمی   افغانستان رنگ

دو رقیب دور دوم انتخابات ، اشرف غنی و عبدهللا. و عربستان سعودی را درگیر آن کرده است، ایران، پاکستان

، یکی بھ عنوان رییس جمھور و دیگری بھ سمت رییس اجرایی دولت، ریاست جمھوری سال جاری خورشیدی

غنی رییس ، بر بنیاد توافق سیاسی، در چنین روزی، اه میزان سال جاریدر ھفتم م. سوگند وفاداری یاد کردند

  . جمھور شد و عبدهللا نیز ریاست اجرایی را در اختیار گرفت

ھای موازی داده  ان برداشتن حكومتیاز م، ن صلحیتام، ھای مشمول مبارزه با فساد غنی در مراسم تحلیفش وعده

  . بود

  . دانست ھای مھم حكومت وحدت ملی می  انستان و از برنامھاز اساسی افغیكی از نیاو صلح را 

ھای خارجی خود را در پنج حلقھ برای مردم توضیح داد و تاکید کرد کھ برای جلب   رییس جمھور سیاست

ھای حکومت وحدت  مبارزه با فساد اداری از اولویت. ھای خارجی بھ شدت تالش خواھند کرد  سرمایھ گذاری

  او در روزھای نخست کاری. س جمھور غنی در مراسم سوگند وفاداری اش بودییرانی رن سخنیملی در نخست

ی کابل بانک را صادر کرد و ھشدار داد کھ اشخاص آلوده بھ فساد و دزدان  ی پرونده  اش فرمان بررسی دوباره

  . کند  ھای ملی را محاکمھ می  دارایی
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برھمکاری ھای مشترک و اثرگذار در ، وفاداری اش ز در مراسم سوگندین، رییس اجرایی حکومت، عبدهللا

بھ منظور ، ی ھماھنگ در حکومت وحدت ملی او تاکید کرد کھ بھ گونھ. تعھد سپرده بود، حکومت وحدت ملی

  . کند پیشرفت و ارایھ خدمات بھتر بھ مردم کشور کار می

 وعده ھای انتخاباتی آنان را ھای حکومت وحدت ملی در روز تحلیف و مبارزات  تمام وعده مردمشماری از 

  . سرخرمن دانستھ اند

س جمھور غنی و ییھای ر ھنوز ھم وعده، كاری حكومت وحدت ملی ن مدتیاآنان بر این باورند کھ با گذشت 

ھا توسط معینان ارشد  وزارت، تمام متھمان کابل بانک مجازات نشدند. ی الزم عملی نشده است  عبدهللا بھ گونھ

کار در نھادھای دولتی بھ ، ھیچ تغییری در فساد و رشوت ستانی در نھادھای دولتی رونما نشد ،شود  رھبری می

ردم با م. یی در مورد تامین صلح دایمی نیز باز نشده است  ناامنی افزایش یافت و ھیچ دریچھ، رود  ُکندی پیش می

  . دھند  یوند میھا مشکل دیگر را نیز بھ ناکامی حکومت وحدت ملی پ ده، بیان این موضوعات

افغانستان کھ بھ صورت رسمی یک حکومت مبتنی بر تقسیم  اولین بار است در: گوید مضان بشردوست میر

تشکیل چنین حکومتی برای نخبگان سیاسی افغانستان . . . چوکی و پول ایجاد می شود و رسمیت پیدا می کند

واشنگتن و مسکو بھ ارمغان می آورد؛ اما برای  ،پاریس، دوبی، قصر و سفرھایی بھ تاجیکستان، کاخ، لندکروزر

سال گذشتھ شاھد آن  ۴٠کشتھ شدن و بی عزت شدن است کھ متاسفانھ ما در ، فقر، گرسنگی، مردم افغانستان

  . ھستیم

  سرخرمن اند؟؟؟ یوعده ھا یاشرف غن داکتر یا وعده ھایآ
خواھد  یم یاستبداد یمش ش گرفتنیبا پ كھآن. است یھرگونھ خودكامگ از زیپرھ یوطن دوست ھای نشانھ از یكی

ھن یم خدمت بھ خلق و و ان استبدادیكھ م رایز. شده است یبزرگ یخطا گمان دچار یب، بھ وطن خدمت كند

 یناامن مرج و ھرج و را از كشور تواند یمصلحانھ م یكتاتورید كنند یم تصور یبرخ. دارد وجود یادیفاصلھ ز

مصلحانھ  یكتاتورید تراااست كھ خس ین درحالیا. كنند یم یجانبدار نھ استبدادنگویا جھت از نیبد و نجات دھد

 . دشوار است كتاتوریاثبات مصلح بودن د، یوانگھ. د آن استیفوا از شتریب اریبس
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 فردا كھ حتماً ، امروز نھ اگر

ً ، ن جا نشدیا اگر  آن جا كھ حتما

 است ریخ! نشد اگرا ین دنیا در

ً  ایبا من آن دن ییآ یم   . كھ حتما

بھ عنوان مشاور اقتصادی ، ھجری شمسی ١٣٨٠در سال . کنفزانس بن بھ افغانستان بازگشت اشرف غنی بعد از

کھ در این جریان وی با اخضر ابراھیمی ھمکاری نمود و مسؤول بازسازی و ، دولت موقت کرزی تعیین شد

ھ یمال اشرف غنی بھ عنوان وزیر، ١٣٨١دربعد از لویھ جرگۀ اضطراری . کمک ھای خارجی بھ افغانستان گردید

  . پوھنتون کابل را پذیرفت ریاست ھ استعفا ویاشرف غنی از وزارت مال، ١٣٨٣در سال . دولت انتقالی تعیین شد

اداره  وی در. ھم نامزد انتخابات ریاست جمھوری شد اما بھ پیروزی نرسید ١٣٨٨انتخابات  اشرف غنی در

دور دوم  ریاست جمھوری در انتخابات اخیر اشرف غنی در. را بدوش گرفتکرزی مسؤولیت پروسۀ انتقال 

از آرای مردم را بھ خود اختصاص  صد شش در پنجاه و از شتریبانجام توانست رشد و س وارد رقابت با عبدهللا

سرانجام توافق شد تا دولت وحدت ملی بھ ، خصوص شمارش آرا نتیجھ بھ وجود آمدن اختالفاتی در در. دھد

  . رکت عبدهللا تشکیل شودش

در این پوھنتون پیرامون نفت و گاز تحقیق خواھد شد و . گاز مى سازم قاتى نفت ویپوھنتون تحق :جوزجان -

 . انجنیران و کارگران فنی آموزش خواھند دید

ات از گاز این والیت باید برق تولید شود کھ در ابتدا برای مصارف جوزجان و سپس بھ سایر والی: جوزجان -

  . شمال و کابل تمدید گردد

  . ھیچ فردی در کشور بدون مسکن نخواھدبود، در مدت پنج سال حکومتداری ام: کابل -

، قانون را ابتدا بر خود. انجام کارھای الزم برای حمایت از سرمایھ گذاران و مصوونیت سرمایۀ آنھا: کابل -

  . جنرال دوستم و سرور دانش تطبیق خواھم کرد
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م و برای حاصالت پنبۀ ھلمند یبرای بازسازی بند کجکی بھ طور جدی توجھ مى کن، ر صورت پیروزید: ھلمند -

  . م کردیبازار مناسب پیدا خواھ، کھ در گدام ھا ذخیره می شود و بازار فروش ندارند

سط خود ھ گذارى در کشور را توینۀ سرمایزم. والیات سرحدی را بھ والیات ترانزیتی تبدیل خواھد کرد: کابل -

  . گوش ما سوى کمک ھاى خارجى باشد د چشم ویم؛ نبایافغانھا مساعد می کن

خط آھن را ، این والیت را محور ترانزیت بین المللی می سازیم و با سرمایھ گذاری در بندر شیرخان: کندز -

  . ازین مسیر تمدید خواھیم کرد

ى و یدان ھوایتوسعھ م، جاد پوھنتون زراعتىیا، زه ساختن زراعتیكانیم، اى آمویم سواحل دریتحك: کندز -

ت کارى ام قرار خواھد یدر اولو، ع دستى زنانیرشد بخش خصوصى و صنا، ازدیاد دو ولسوالى، شھركندز

  . داشت

میدان ھوایی خوست را بین المللی می سازیم و بخاطر بازسازی جاده غالم خان ، در صورت پیروزی: خوست -

  . رداقدام خواھیم ک، این والیت

  . بندھای آب از جملھ بند مچلغو را خواھیم ساخت، ت را بھ منطقۀ ترانزیتی تبدیل خواھم کردین والیا: پکتیا -

یک پوھنتون اسالمی بھ سویھ بین المللی در . والیات شرقی را بھ صادرکنندۀ برق تبدیل خواھم کرد: ننگرھار -

ی کھ حتی اقالم تولیدی آن بھ خارج از کشور صادر این شھر را بھ یک مرکز صنعت، جالل آباد خواھیم ساخت

  . کانال ننگرھار را اعمار و آب آن را مھار خواھیم کرد، مبدل می کنیم، شود

تمدید خط ، ساخت خط آھن در اسپین بولدک، تبدیل کردن کندھار بھ مرکز ترانزیتی در سطح منطقھ: کندھار -

ساخت یک جاده دو طرفھ از ، یل کندھار بھ یک مرکز انتقال گازو تبد، لولھ گاز ترکمنستان از طریق افغانستان

  . ایجاد برنامھ ھمبستگی ملی بخاطر بازسازی شھرھا شامل برنامھ ھاى حکومت ما خواھد بود، کندھار تا ارزگان

ھرات و اتصال -ساخت شاھراه بامیان، بازسازی، در این والیت) سیاحت(زم یبر تقویت صنعت تور: بامیان -

  . میکنیت جنوبی و شمالی از طریق بامیان تمرکز موالیا

مدیریت آب ھای ، فراھم ساختن زمینۀ صادرات از میدان ھوایی ھرات، تکمیل خط آھن ایران بھ ھرات: ھرات -

تبدیل کردن ھرات بھ مرکز ترانزیت بین المللی و . اقدام برای تمدید خط لولھ گاز ترکمنستان، جاری این والیت

  . وون برای سرمایھ گذارانایجاد فضای مص

رخان کندز و اتصال آن بھ خط آھن یرتان بلخ و شیح، ابینۀ فاریساخت خط آھن بین بندر آق: فاریاب -

نھ در سرحد با یسرمایھ گذاری در بندر تجارتى آق، تبدیل کردن فاریاب بھ یک مرکز تجارتی، ترکمنستان

ادامۀ شاھراه حلقوی بین فاریاب و ، آب ولسوالى المار ع کار بندیتسر، ترکمنستان و احیاى بندر خواجھ قچى

  . تبدیل کردن فاریاب بھ گدام زراعتی افغانستان، نیرشد صنعت قال، بادغیس

بھ ، زراعت و استخراج معادن آن، اب را با اقدام در راستای رشد تجارتیب فاریر وغریت فقیوال: فاریاب -

  . ل می کنیمیوالیت غنى تبد
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ن وصل نموده و آنرا بھ مرکز یبھ چ، کندیشم را کھ از بدخشان عبور میدم اول شاھراه تجارتى ابردر ق: بدخشان: 

  . میتى جھان مسمى مى کنیترانز

  . تقویت بانکداری اسالمی در کشور: کابل -

  . رسیدگی بھ قضیھ کابل بانک و محاکمۀ عوامل آن: کابل -

  :اجتماعی و دینی، امور فرھنگی

ایجاد مدارس بزرگ دینی برای ھر حوزه بخاطر جلوگیری از ، انستان بھ مرکز تفکر اسالمیتبدیل افغ: کابل -

اتحاد و ھمبستگى ، ارگ و مسجد را وصل نموده. سفر مردم برای ادامھ تحصیالت علوم دینی بھ خارج از کشور

  . ن احترام مى گذارمین آنھا مى آورم؛ بر حقوق مادى و معنوى عالمان دیب

معنوى علما  بھ حقوق مادى و م ویکنیجاد میان مردم ایم ھمبستھ گى، میبرین میارگ ومسجد را ازب انیفاصلھ م -

  . میینمایاحترام م

  . ج می دھیمیزبان ھاى رسمى را ترو -

  :محیط زیست

مشکلی است کھ قابل ، مشکل آب. از اثر آلودگی ھوا با مشکالت فراوان روبھ رو است، شھرھای بزرگ: کابل -

عی ضروری است و در اقدامات ما کنترول مواد نفتی یحفاظت منابع طب، برای حفظ محیط زیست. است توجھ ما

ن یحل ا براى. است ان را با خطر جدى مواجھ ساختھیشھر، درشھر کابل ستیط زیت محیوضع. شامل خواھد بود

   .ت را خواھد گرفت و دوباره کابل را سرسبز خواھد کردیفیل بی کیجلو ورود ت، مشکل

، پروژه ھای مشابھ آنچھ را کھ قبالً از سوی آلمان در راستای حفاظت جنگل ھای پکتیا صورت گرفتھ بود: پکتیا -

  . اجرا خواھم کرد

  :حکومت داری

اقوام با ھم برادر ، جھت تامین حضور پایدار و با ثبات نخبگان سیاسی، در صورت پیروزی در انتخابات: کابل -

معاونت جدید ریاست جمھوری را تاسیس و ، دولتی از طریق تعدیل قانون اساسیکشور در سطح رھبری نظام 

  . ترکیب ملی را تکمیل و تامین می نماید

پست ، طی یک فرمان تقنینی، بعد از مراسم تحلیف، تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست معاونت: کابل -

ایجاد ، رییس جمھور تعیین و تفویض می شود ریاست اجرایی حکومت را با صالحیت ھای مشخصى کھ از سوی

  . خواھد کرد

در ، دھیم تامشكالت مردم والیاتیات و ادارات محلى اختصاص میدرصد بودجھ ملى را براى وال ٤٠: کابل -

اصالح ، ساختن حکومت مردمى، وحدت ملى، ذ کامل قانونیعرصھ ھاى مختلف رفع شود و ھمچنان با تنف

ت ھاى شان را عملی یش صالحیانتخابى شدن شاروال ھا و افزا، کار براى جوانان نھ ھاىیجاد زمیا، محاکم

  . خواھیم کرد
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  . موافقت نامھ امنیتی دوجانبھ را در روز ھای اول رسیدن بھ قدرت امضا می کنم-

دولت را بھ شرکت سھامی تبدیل نخواھد کرد و ھر شش ماه در مورد حکومتداری بھ مردم گزارش : کابل -

  . دادخواھد 

  . با انتخابات ولسی جرگھ کار خواھد کرد، برای برگزاری ھمزمان انتخابات شوراھاى ولسوالی: کابل -

با فساد بھ طور جدی مبارزه خواھد کرد و افرادی را کھ از سال ھا پیش بھ اینسو در یک والیت بھ : کابل -

  . برکنار خواھد نمود، عنوان والی کار می کنند

س یدر میان ادارات عدلی و قضایی و پول، مجازات مجازات نموده و با ایجاد سیستم مکافات و مجرمان را: کابل -

  . ھماھنگى الزم را بھ میان خواھد آورد

  ده سالھ کردن زمان اعتبار پاسپورت بھ منظور جلوگیری از فساد اداری: کندھار -

اگر یک سال بھ وی وقت . ا مصوون بدانندچوروالی را دوباره بھ شاروالی مبدل مى کنم تا مردم خود ر: کابل -

  . شھر کابل را بھ یکی از بھترین مناطق شھرى تبدیل خواھد کرد، در راستای بھبود اداره و بازسازی، داده شود

تبدیل قبالھ ھای عرفی بھ شرعی و بازپس گیری زمین ، ایجاد یک اداره برای مدیریت زمین ھای دولتی: کابل -

  . ھای غصب شده

  :و امور نظامیامنیت 

  . ن گرددیت در کشور تامیجاد مى کنم تا امنیقوماندانی قوای مسلح افغانستان را ا، در روز اول: کابل -

ت کرده و از نظامیانی یاز معلولین دوران جھاد حما، از حقوق نیروھای امنیتی و وارثان شھدا دفاع نموده: کابل -

ى یدر روشنا. م ساختیمسلح خودسر را قانونمند خواھ افراد. یم کردتقدیر خواھ، کھ فعالیت ھای مؤثر داشتھ باشند

  . م نمودیتکاران جنگى رفتار قانونى خواھین حقوق بشر و جنایبھ ناقض، ت ھاى قانونىیصالح

  . تبدیل کردن والیات شرقی بھ مرکز صلح و امنیت: ننگرھار -

س ملى و مسلکى یالت پولیشتر ساختن تشکیز و آموزش اردوى ملى در سطح کشور و بیتجھ، تیتقو: بدخشان -

  . سازمیع میوس، اتى مانند بدخشان را کھ محدود استیشدن آنھا در وال

  :معارف و تحصیالت عالی

ک متعلم صنف نھم یکھ ، م آوردیان خواھیط و چھارچوب را براى معارف بھ میک محیقبل از ھمھ : کابل -

در ، ت و حفظ جان خود و کشوریانتظام امور جامعھ و ھم براى تقودر ، ن را داشتھ باشد کھ در اقتصادیت ایقابل

گر آمادگى یمات دیدر ذھن خود بھ ادامۀ تعل، ا دوازدھمین بعد از فراغت صنف نھم یمتعلم. م شودیھمھ امور سھ

  . داشتھ باشند

بلکھ افرادى ، خواندد مجبور شود کھ چھار سال پوھنتون بیک محصل نبایم تا یاد داریز توجھ زین مورد نیما در ا

، اقتصادى، تىیان دو سال بھ بازار داخل شوند؛ افرادى کھ از اثر مشکالت امنیم تا در جریھ کنیز تربیرا ن

  . م خود باز مانده اندیفرھنگى و جامعھ از تعل
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ن یعلمم تا متیارى می کنیمع، سى آنیت تدریفیمکاتب را بر اساس ک. ادى اصالح شودیز بطور بنیامتحان کانکور ن

ى یبرنامھ ھا، بھ اساس تجارب جھانى، جوانانی کھ از مکتب و پوھنځى می مانند. الت عالى دور نمانندیاز تحص

ک سالھ کار را یک قوۀ یپس ما . مھ مسلکى شوندین، ھفتھ ١٠ان یبراى آنان راه اندازى خواھد شد کھ در جر

ان کار یدر جر، ھفتھ گرفتھ تا شش ماه ١٠ز جوانان بی سواد ا، ان آنیم کرد کھ در جریمطرح و عملى خواھ

  . نندیعملى آموزش ھاى مسلکى بب

  :صحت

ر مادران و اطفال کاھش یتا سطح مرگ و م، والدى -ىیبلند بردن سطح داکتران زن بخصوص در بخش نسا-

ھا و شفاخانھ . میشرفتۀ طبى و بلند بردن کدرھاى تخصصى و فنى ھستیل پیان آوردن وسایخواھان بھ م. ابدی

ھ و صحت معتادان اعمار یم و مراکز صحى را براى تربیز می کنیل عصرى تجھیمراکز صحى را بھ وسا

  . م کردیخواھ

  :حقوق بشر بھ ویژه حقوق زنان 

. بھ زنان سھم زیادی در حکومت خواھم داد و افرادی را مجازات خواھم کرد کھ با زنان خشونت می کنند: کابل -

یک پوھنتون بزرگ ، تنھا برای زنان، برای آنان از اولویت ھای کاری ام خواھد بود تعلیم زنان و خدمات صحی

شدیداً مجازات خواھد ، حکومت من کسی بھ زنان با چشم بد ببیند اگر در. و درجھ اول می سازیم تا تحصیل کنند

  :تعیین یک قاضی زن در ستره محکمھ در راستای بھبود امور قضایی زنان. شد

اجازۀ کار براى شان داده نمى ، ل سنتى بودن جامعھیى کار را در ادارات دارند؛ اما بھ دلیتوانا نزنا: بدخشان -

  . کنمینۀ کار در ادارات دولتى را براى شان مساعد میت زنان را بلند برده و زمی؛ من ظرف، شود

  :انیآزادى ب

حدود آزادى ، ارى با نھادھاى مدنىھمک در. میقانونمند می ساز کشور ان را دریآزادى ب، نده خودیحکومت آ در -

ک فرھنگ آزاد ملى بھ وجود یم تا یمی دھ رییت رسانھ ھا را بھ گونھ اساسى تغیریمد. مییان را مشخص می نمایب

م تا آزادى ییک می نمایحق هللا وحق العبد را ازھم تفک، ستان رسیدگی می کنیمیبھ تمام پرونده ھای قتل ژورنال. دیآ

  . ان حفاظت گرددیب

  :مھاجرین و بیجاشدگان داخلی

ما آماده ایم کھ برای ھدف منطقوی و . آرامی مھاجرین در اولویت ھای کاری ما قرار دارند برگشت و: کابل -

ما برگشت مھاجرین بھ کشور را بر اساس یک . تمامی مشکالت را مشترکاً بررسی کرده و از بین ببریم، کشوری

پروژه . برای آنھا راه ھای زندگی ومعیشت را فراھم میسازیم. گردانیمبھ یک امر جدی مبدل می، برنامۀ منسجم

ماھی و مرغ؛ این پروژه ھا را ، ی کھ حال برخی ھموطنان ما در آن مصروف اند مانند فارم ھای زنبوردارىیھا

جھ صحی شان تو آنھا را در پروسۀ ملی با خود شریک میسازیم و بھ امور تعلیمی و. برای آنھا فراھم میسازیم

  . خاص صورت خواھد گرفت
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  . اعطای پاسپورت بھ مھاجرین افغان کھ با پاسپورت ھای پاکستانی در کشورھای عربی بھ سر می برند -

بازگرداندن مھاجرین والیات جنوبی از کویتۀ . ایجاد مکان سکونت برای بیجاشدگان داخلی مقیم ھرات: ھرات -

  . پاکستان بھ زادگاه ھای شان

  :صلح با طالبان

  . تامین صلح بھ کمک علمای دینى در کشور -

ط یشرا، خواھمیاجماع ملى م، رى با مخالفان مسلح دولتین صلح سراسرى درکشور و موقفگیبھ ھدف تام -

  . دیایدار بیم تاصلح پایکنیاجماع را فراھم م

ن یاز ھمھ مخالف. میک اجماع واحد برسیاسى بھ یت کارى ما قرار دارد تا از راه سیدر اولو، ت ملىیحاکم - 

ات و یبعضى نظر، م کھ براى ساختار نظام قوى و مشارکت ملىیخواھیمسلح بالخصوص طالبان مسلح م

  . اسى داخل کنندیک نظام سیند و خود را در یھ نمایشنھادات خود را ارایپ

  ؟؟؟آفتاب گذاشت بر خ نوشت وی عبدهللا چگونھ بر
 یمنافع مل را بر منافع خود یكس اگر. است یمنافع شخص بر یح منافع ملیترج یق وطن دوستیمصاد كی ازی

، جان و كند یم یگر ثاریراه وطن ا آنكھ در. بوم دم بزند و عشق زاد و یوطن دوست تواند از ینم، ت دھدیاولو

 دن ویجنگ تنھا در یگذشتگ خود از. است یقیگمان وطن دوست حق یب، كند یھن میم یرا فدا خود یمال و آبرو

، ابدیتوسعھ  و جھ آن كشور رشدینت در و كند یراه وطن فداكار در ینحو ركس بھ ھ بلكھ ھر، ستیشھادت ن

 . كرده است ثاریا، امان بماند در یا از خطریشود  توانمند

  
  . ایم  ایم کھ باورشان داشتھ  این نیست کھ دریابیم فریب ھمان کسانی را خورده از تر چیزی ویرانگر

 پرست را خوردیم یارجخ ھای جنگ ساالر دھا و لبخن  ما حداقل یکبار فریب اشک اعتراف کنیم بسیاری از

، فریب، دروغ، ھا  بازی رنگ میتوانیم نشان دھیم کھ دیگر،  تفنگ گروپ جنگ و شر اما اکنون برای خالصی از

 و عطر ده ویپوش ییکتاین کھ امروز یجنگ ساالر و دل بھ جند تفنگدار یلھ و نیرنگ کارساز نخواھد بود وح

  . میرانیم خود نھ ازک نھ مردای با نمی بندیم و. . .  زنندیم عنبر
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  بھ آتش میکشانی ساحل من 

  گل من آب و در یپا ماند چرا

 رمینامت بگ گریخواھم دینم

  . دل من از دست بردار تو برو

 من بھ ملت اعالم می. . . . نتیجھ اعالم شد و ما این نتیجھ را رد و تقبیح میکنیم و قبول نداریم :گفت یمعبدهللا 

. چوکی قرار بگیرد کھ ملت خواستھ است می پذیریم فقط حکومتی باید دری تقلب را حتی یک روز ن  کنم کھ نتیجھ 

کنم  مردم از ما خواستند و میخواھند و در انتظار بودند و ھستند کھ ما حکومت خود را اعالم کنیم و من اعالم می

تخابات چھ کھ نھ تنھا مردم این کشور بلکھ دار و درخت و حتی صندوق ھای تقلبی ھم شاھد بودند کھ در این ان

گذشت و ھمھ بدانند کھ مردمی کھ برای ازادی قربانی دادند از رای خود بھ حیث عزت و ناموس خود دفاع 

شما کھ ما را قدر کردید و بھ ما رای دادید و انگشت تان را از دست  وی خطاب بھ مردم تاکید کرد کھ. کنند می

د را میسپارم کھ جان خود را قربانی شما میکنم ولی دادید و عزیزان تان را از دست دادید ما بھ شما این تعھ

 . حکومت تقلبی را نمی پذیرم

حالی کھ تقاضای مردم از تمام نقاط و تمام اقوام این تقاضا را داشتند و دارند کھ ما امروز حکومت خود را  در

ند و ما صدای مردم را اعالم کنیم و این تقاضای مردم بوده و ھست و این قدردانی است و آنھا باالی ما حق دار

 ٢٠٠٩از آنچھ در . نادیده گرفتھ نمی توانیم ولی از مردم خواھش مان این است کھ بھ ما چند روز وقت بدھند

نیست و آن سال ما بھ خاطر عزت و  ٢٠٠٩اتفاق افتاده بود بھ عنوان جام زھر یاد کرده و گفت امسال دیگر 

ما ، لی این بار کھ بازھم مردم بر ما منت گذاشتھ است و رای دادندابروی مردم و منافع ملی از حق مان گذشتیم و

او در این نشست . تواند ما را نادیده بگیرد  از تک تک رای مردم حراست نموده و ھیچ کسی و ھیچ کشوری نمی

کھ خواستند   از سوی ھواداران اش تحت فشار قرار گرفتھ بود و ھوادران این تیم از عبدهللا عبدهللا می بھ شدت

 . ھمین امروز حکومت شان را اعالم کنند

نی خود با رییس جمھور اوباما رییس جمھور ایاالت متحده امریکا یاد وھای تلف عبدهللا تحت ھمین فشار از صحبت

قول داده کھ جان کری وزیر امور خارجھ ایاالت متحده روز جمعھ بھ کابل آمده و در خاموش  کرده گفت اوباما

افتخار را ھم دارم و میدانم کھ با یک صدای  این مھ این اطمینان را دارم و. کمک خواھد کرد کردن آتش انتخابات

چون ما در موضع حق نشستیم و حق پیروز است و از ھمین جا ، ما افغانستان از این رخ بھ دیگر رخ خواھد شد

و عزت و سربلندی ، جزیھ نیستیمما بھ دنبال ت. اعالم میکنیم کھ اگر قطعھ قطعھ شود حکومت تقلبی را نمی پذیریم

 ما خواستیم یک شانس دیگرھم بھ ساعت گذشتھ ۴٨و  ٢۴در . دانیم  را در تمامیت ارضی این کشور می

  انتخابات بدھیم ھرچند کھ تغییری ھم در تصمیم ما نیامده بود و ان تصمیم این بود کھ نتیجھ ھای درگیر در طرف

میخواھیم و پول میخواھیم ولی ما از کوچک ترین حق مردم نگذشتھ و  پذیریم ولی تعبیر کردند کھ ما چوکی  نمی

  . این فرصت را ندانستند از تک تک رای مردم حفاظت و حراست خواھیم کرد ولی دیگران قدر
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 یسبوکیف یبرگھ ھا از یکی در د است ویگرد یاجتماع یشبکھ ھا در یسرگرم باعث مباحثھ و رآیکھ اخ یمطلب

  : نوشتھ شده

داکتر عبدهللا عبدهللا رییس  امروز با تدبیر و ھوش و نبوغ جاللتمآب محترم بزرگوار، افغانستان بزرگترین مشکل

ایشان . شناسایی و حل شد، آینده کشور عمومی اجراییھ و رییس کابینھ و صدراعظم اجرایی و نخست وزیر

داعش و برف ، یزمترور، انتحار، دریافتند کھ در این شرایط حساس و خطرناکی کھ کشورمان در معرض جنگ

ی  در نشست فوق العاده. نام شان است زپیش ا» جاللتمآب«تمام بدبختی ھا بخاطر نبودن لقب ، کوچ قرار دارد

ھمھ بھ این ، خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شده بود، صدھا مشاور، بزرگان قومی با سپیدار قصر رکھ د

یس اجراییھ اضافھ شود تمام بدبختی ھای مردم حل می در نام محترم ری» جاللتمآب«نتیجھ رسیدند کھ اگر لقب 

حاضرین بھ نبوغ دانشمند بزرگوار و ادیب مشھور حضرت داکترعبدهللا عبدهللا حیرت کردند و در حالیکھ . شود

خداوند صدراعظم اجرایی را زنده ! چرا زودتر متوجھ نشدیم؟(  :یخن ھای خود را پاره می کردند فریاد زدند

   .)داشتھ باشد

  . در بست مافوق رتبھ مقرر گریده استدارد کھ  معاونیت اول ریاست اجرایی نفر مشاور ١١ تنھا

   ییاست اجرایمعاون دوم ر ن حدود ازیھمچنان در

 . ییس اجراییشخص جاللتمآب ر ن تعداد ازیھم و

 . سیاسی و امور بین المللی عزیز فرزند عبدالمحمد بحیث مشاور محمد ظاھر

 . ید محمد امین بحیث مشاور امور فرھنگی و اجتماعمحمد حلیم تنویر فرزن

 . عبدالجبار شولگری فرزند عبدالعلیم بحیث مشاور امور حقوقی و امور پارلمانی

 . قاضی نجی هللا فرزند عطاء هللا بحیث مشاور امور دینی

 . و رسانھ ھا یداکتر صفی هللا فرزند محمدهللا بحیث مشاور امور فرھنگ

 . رزند محمد خان بحیث مشاور اقوام و قبایلداکتر سیف الدین ف

 . محمد سرور ذاکر فرزند علی خان بحیث مشاور اقوام و قبایل

 . محمد رضا فاضل فرزند محمد ایوب بحیث مشاور امور دینی

 . امور امنیتی عبدالمنان فرزند عبدالرسول بحیث مشاور

 . اریعبدالصبور توحیدی فرزند عبدالشکور بحیث مشاور امور حکومت د

  . اسد هللا فرزند معین خان بحیث مشاور امور انکشافی و اقتصادی

  . ارشد عبدهللا شاورمجنرال عبدالملک 

  . خاص عبدهللا مشاور اغبر جنرال ظاھر

 مھم عبدهللا مشاور ځدران
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  : عبدهللا یوعده ھا
بھ صورت اساسی  ،وصل می کند والیات مرکزی و ھرات را باھم، سرک گردن دیوار را کھ کابل: دایکندی -

از منطقۀ گردن دیوار ولسوالی حصۀ اول ، کیلومتر طول دارد ٧٠٠سرک گردن دیوار کھ حدود . خواھیم ساخت

 . شودیغور بھ ھرات وصل م دایکندی و، بھسود والیت میدان وردک آغاز و از راه والیات بامیان

  . رق رفع خواھیم نمودق ساخت بند ھاى بیمشکل آب آشامیدنی و زراعتى را از طر: دایکندی -

  . م کردیت غور توجھ جدى خواھیزراعت و پوھنتون در وال، بند ھاى برق، برای ساخت جاده: غور -

  . م دادیت را از درجھ دوم بھ والیت درجھ اول ارتقاء خواھین والیا: نیمروز -

  . م کردیل خواھیتکم، مھ تمام استیمروز را کھ کار آن نیى نیدان ھوایبند کمال خان و م: نیمروز -

فراھم ، کنندیآب آشامیدنی مورد نیاز مردم این والیت را کھ اکنون اکثر آنھا از آب شور استفاده م: نیمروز -

  . خواھیم ساخت

  . پروان و پنجشیر بند آب خواھیم ساخت در، صورت پیروزی در: پروان -

ت درجھ اول ارتقاء خواھیم یرجھ دوم بھ والبند مچغلو را خواھیم ساخت و پکتیا را از د، پیروز شوم اگر: پکتیا -

  . داد

  . این والیت خواھیم آورد و بعداً بیکاری را از بین خواھیم برد در امنیت را، در مرحلھ نخست: غزنی -

  . راه ھای بزرگ مواصالتی و پوھنتون برای این والیت خواھیم ساخت: غزنی -

  . م ساختیسردخانھ خواھ، نیم کرد و برای دھاقانرژی برق مورد نیاز مردم را تامین خواھی: غزنی -

  . ساخت بند بخش آباد از جملھ اولویت ھای ما خواھد بود، در صورت پیروزی: فراه -

  . م کردیاین والیت تامین و جاده ھای تمام ولسوالی ھا را قیرریزی خواھ ت را دریامن: فراه -

ن یا ت ھاى ما دریاز اولو، بازسازی جاده ھای شھرجنوب از طریق بامیان و  -ساختن شاھراه شمال: بامیان -

  . ت استیوال

رفع مشکل کوچی ھا با ، ایجاد سردخانھ برای محصوالت زراعتی، خاتمھ دادن بھ محرومیت بی برقی: بامیان -

  . باشدیشامل برنامھ ھاى ما م، مردم بومی بامیان

  . ھ ویژه بند آب کیلگی را خواھیم ساختدر راستای بازسازی والیت بغالن کار خواھیم کرد و ب: بغالن -

تقویت زراعت ، م سواحل آمویتحک، ساخت و بازسازی جاده حلقوى کندز، احیای دوباره تصدی سپین زر: کندز -

  . و تطبیق ماسترپالن شھری کندز در صدر برنامھ ھاى ما قرار خواھد داشت

تورخم و  -جالل آباد، جالل آباد -انىیھراه خوگساخت شا، ساخت پل بھسود، بازسازی کانال ننگرھار: ننگرھار -

  . دھدیل میى ما را تشکیربنایبرنامھ ھاى ز، کابل -جالل آباد

  ن غریبندھاى برق کوچک در دامنھ ھاى سپ ساخت بندھاى برق بر دریاھای کنر و کامھ و اعمار -

  . تامین برق مورد نیاز کندھار: کندھار -
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ساخت بند برق قمچاق ولسوالی سیاه گرد و ساخت یک بند ، جبل سراجفعال سازی کارخانھ سمنت : پروان -

  . آبگردان بر رودخانھ پنجشیر

فراھم کردن زمینھ ارتباط پوھنتون خوست ، احیای بندر غالم خان، گردیز -ساخت کامل شاھراه خوست: خوست -

   .با پوھنتون ھای جھان و فراھم کردن زمینھ ادامۀ تحصیل برای استادان پوھنتون

، تبدیل میدان ھوایی خوست بھ یک میدان ھوایی بزرگ در سطح منطقھ، گردیز -ساخت جاده خوست: خوست -

تبدیل خوست بھ یک مرکز ترانزیتی و ایجاد یک ، ایجاد فرصت ھای کاری برای بیکاران و توسعھ معارف

  . شھرک صنعتی و تمدید برق از کابل بھ خوست

پنج سال آینده حداقل  در. یدات داخلی از اولویت ھای کاری ام خواھد بودحمایت از بخش خصوصی و تول: کابل -

  . ھزار شغل و در سالھای بعدی چند برابر خواھد شد٨٠جاد خواھم کرد؛ در سال اول ییک میلیون شغل ا

ده و با عبور از ولسوالى ھاى یشم را کھ از ولسوالى بھارک بدخشان آغاز گردیشاھراه تجارتى ابر: بدخشان -

  . بھ چین وصل خواھیم کرد، ردوج بھ اشکاشم این والیت می رسدو

  ل كرده در ُپست ھاى دولتىیسھم دادن جوانان تحص، كاریجاد زمینھ كار براى افراد بیا: تخار -

اى كوكچۀ سفلى و وصل ساختن ولسوالى درقد بھ یاعمار بندبرق بر در، توسعھ ولسوالى ھاى ماوراى كوكچھ-

  . مركز تخار

  . اجرای برنامھ ھای ویژه برای حمایت از معلولین و بازماندگان شھدا :بلخ -

  . رى علوم دینی بھ کشورھای ھمسایھینی بھ خاطر جلوگیری از رفتن جوانان برای فراگیجاد مدارس دیا: کندھار -

  :اجتماعی و دینی، امور فرھنگی

  . بھ صورت خاص بھ خواستھ ھای علمای دین توجھ خواھم کرد: کابل -

  . ت ورزشکاران در محراق توجھ حکومت ما خواھد بودیتمرکز بر وضع: کابل -

  :حکومتداری

  . خواھد بود ت ھاى منیکا از اولویتى با امریامن امضاى سند، انتخابات روزى دریصورت پ در: کابل -

  . حکومت خویش اجازه نخواھیم داد تبعیض را در استفاده جویی و، ھیچنوع زورگویی: کابل -

  . آن خود را خواھند دیدبلکھ تمام مردم در، نھفرد محور ، حکومت بھ رھبری من: کابل -

  . م کردیاساس قانون حل خواھ ن را بریمشکل کوچى و ده نش: کابل -

  . جاد نموده و وعده ھاى خود را عملى خواھیم کردیحکومت جوابده را ا: کابل -

در محدوده والیات ( زنگىیت مستقل بھ نام دایوالخواستھ ھاى مردم بھ شمول ، مطابق با قانون کشور: غور -

  . م نمودیرا مطابق با قانون عملی خواھ) دایکندی و بامیان، غور

  ایجاد وزارت امور جوانان: بلخ -

  . با ھمسایگان روابط نیک خواھیم داشت؛ اما در عین حال از مردم و کشور خود دفاع خواھیم کرد: کابل -
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استفاده جویی و تبعیض را در حکومت ، ھیچنوع زورگویی. و احترام بھ ھمھ اقوام خدمت، کار صادقانھ: پکتیا -

  . خویش اجازه نخواھیم داد

  . گماشتن افراد نخبھ خوست در ُپست ھای عمده دولتی: خوست -

  . قانون بر ھمھ شھروندان بدون تبعیض یکسان تطبیق خواھد شد: کابل -

  . ورت جدی مبارزه خواھیم کردبا فساد اداری و مواد مخدر بھ ص: کابل -

  . ف شده با جامعھ جھانىیداشتن روابط با احترام متقابل و تعر -

  :حقوق بشر بھ ویژه حقوق زنان

، لیتحص م ویتعل، ن فرصتھاى مناسب براى زنان در عرصھ ھاى آموزشیط و تامیجھت بھبود شرا: کابل -

گام ھاى جدى برمی ، جامعھ قوق و منزلت زن درنظارت و بررسى و توسعھ ح، عدالت، اقتصاد، سازى توانمند

  . میدار

ھ زنان و دختران است و ما این مشکل را در یکى از علل خشونت گسترده علینبود قانون منع خشونت : کابل -

  . روزھاى نخست حکومت خود رفع خواھیم کرد

  . م داد بھ مسائل قومی دامن بزندیبھ ھیچ کس اجازه نخواھ: پکتیا -

  :بیجاشدگان داخلی مھاجرین و

  . فراھم آوری تسھیالت وشرایط برای برگشت مھاجرین بھ کشور: بلخ -

  :صلح با مخالفان مسلح

  . آوردن صلح و حفظ منافع ملی کشور را در اولویت کاری خویش قرار می دھیم: کابل -

ما در این راستا قدم ھای باید تفاھم بین االفغانی برمبنای مصالح ملی شکل بگیرد و ، برای تامین صلح: کابل -

با ھم گفتگو نماییم و راه ، راه منطقی این است کھ در چوکات قانون اساسی. ساز و بلندی را بر می داریم اعتماد

  . حل ھای عملی را با توجھ بھ زمینھ ھای مشترک بھ وجود بیاوریم

  . »یحوادث نگار و یسیقت نویاستناد بھ حق رامون آن بخاطریتبصره پ و یمنابع خبر ن بھره ازیشتریب«
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