وﻋﺪﻩ هﺎی هﻮاﯾﯽ اﺷﺮف ﻏﻨﯽ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(
ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم؟ و ﺧﺎﺻﺗﺗﺂ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،اﻣﻧﯾت ﻣﺎ در ﮔرو اﻧﺗﺧﺎب ﺷﺎن اﺳت،
ﺑدون ﺗﺣﻘﯾق و ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﻣورد ﺳواﺑق آﻧﮭﺎ ،ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ دﺳت آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﯾم و ﮔول ﺣرف ھﺎی ﻓرﯾﺑﻧده
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺧورﯾم؟.

ﻋﺑدﷲ ﻣن ﺑﮫ ﻣﻠت اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺗﻘﻠب را ﺣﺗﯽ ﯾﮏ روز ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم ﻓﻘط ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎﯾد در ﭼوﮐﯽ ﻗرار
ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﻠت ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت .ﻣردم از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﻧد و ﻣﯾﺧواھﻧد و در اﻧﺗظﺎر ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧود را
اﻋﻼم ﮐﻧﯾم و ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم اﯾن ﮐﺷور ﺑﻠﮑﮫ دار و درﺧت و ﺣﺗﯽ ﺻﻧدوق ھﺎی ﺗﻘﻠﺑﯽ ھم ﺷﺎھد
ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﮫ ﮔذﺷت و ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای آزادی ﻗرﺑﺎﻧﯽ دادﻧد از رای ﺧود ﺑﮫ ﺣﯾث
ﻋزت و ﻧﺎﻣوس ﺧود دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .وی ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻗدر ﮐردﯾد و ﺑﮫ ﻣﺎ رای دادﯾد و اﻧﮕﺷت ﺗﺎن را
از دﺳت دادﯾد و ﻋزﯾزان ﺗﺎن را از دﺳت دادﯾد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﺗﻌﮭد را ﻣﯾﺳﭘﺎرم ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮑﻧم
وﻟﯽ ﺣﮑوﻣت ﺗﻘﻠﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم .ﻋﺑدﷲ ﺑﯾﺎن داﺷت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣردم از ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط و ﺗﻣﺎم اﻗوام اﯾن
ﺗﻘﺎﺿﺎ را داﺷﺗﻧد و دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧﯾم و اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣردم ﺑوده و ھﺳت و اﯾن ﻗدرداﻧﯽ اﺳت
و آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺣق دارﻧد و ﻣﺎ ﺻدای ﻣردم را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وﻟﯽ از ﻣردم ﺧواھش ﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺎ ﭼﻧد روز وﻗت ﺑدھﻧد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﮐرﺳﯽ و ﭘوﻟﮭﺎی زﯾر ﻣﯾزی را ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣود و ﻧﮫ ﻣردم ﺑود و ﻧﮫ ﻣﻠت.
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ﭼﻧﯾن اﺳت رﺳم ﺳرای ﻓرﯾب
ﮔﮭﯽ در ﻓراز اﺳت و ﮔﮭﯽ در ﻧﺷﯾب
ﭼﻧﯾن اﺳت رﺳم ﺳرای ﺟﻔﺎ
ﻧﺑﺎﯾد از او ﭼﺷم داری وﻓﺎ.
ﺣدود ھﺷت ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﺎ وﺟود ﺗﮭدﯾدھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻧدوق ھﺎی رای رﻓﺗﻧد ،ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد از ﻣﯾﺎن دو ﻧﺎﻣزد ﯾﮑﯽ را
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد .آن زﻣﺎن ﻧﯾز ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی ﻣطرح ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ دو ﻧﺎﻣزد ﭘﯾﺷﺗﺎز دور اول ﺗواﻓق ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﺑرﮔزاری
دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﻣﺧﺎﻟف ﺑودﻧد زﯾرا ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﺑرآﻣده
از آرای ﻣردم ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رھﺑری ﮐﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓق اﻣﺿﺎ ﺷده ﻣﯾﺎن دو ﻧﺎﻣزد ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔری ﺟﺎن
ﮐری وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ،ھر دو ﺗﯾم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ در ﻗدرت ﺳﮭم دارﻧد و ﺗﺻﻣﯾم ھﺎی ﻣﮭم ﻣﺎﻧﻧد ﮔزﯾﻧش
ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ را در ﻣﺷوره ﺑﺎ ھم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ ھر دو ﻧﺎﻣزد در ﺟرﯾﺎن
ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ وﻋده ﻣﯽ دادﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻠﻔﯾق داده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎﻻﺧره روﺳﺎی دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﮑرر ھﻣدﯾﮕر را ﺑﻐل ﮐرده و ﻣﺎچ ﮐردﻧد ﺳوﮔﻧد ﯾﺎد ﮐردﻧد و ﺑرﻧده ی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﯾس ﺟﻣﮭور و ﺑﺎزﻧده ،رﯾﯾس
اﺟراﯾﯽ ﺷد.
ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﭘس از ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎ ﭼﺎﻟشھﺎی ﺟدی ﺳﺎﺧﺗﺎری ،اﻣﻧﯾﺗﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ روﺑرو اﺳت ﮐﮫ ھر
ﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠف داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﻧد .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﮑﯽ از ﭘرﭼﺎﻟش ﺗرﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ و ﺣﺗﯽ در
ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑوده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس طرح ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن اﺷرف ﻏﻧﯽ و ﻋﺑدﷲ اﻣﺿﺎ ﮔردﯾد ،ﺗواﻓق
ﺷد ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺣﮑوﻣت ﺟدﯾد اﺷرفﻏﻧﯽ و رﺋﯾس اﺟراﯾﯽ آن ﻋﺑدﷲ ﺑﺎﺷﻧد.
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﻣﯾﺎن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﻧﻣوده اﺳت .ﺗﻘﺳﯾم وزارت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻣﻌرﻓﯽ
وزرا از ﺳوی دو ﺗﯾم ﮐﺎر را ﺑرای ھر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ ﺳﺧت ﺧواھد ﮐرد .زﯾرا ،وزرای ﮐﮫ از
ﺳوی رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھد ﺷد ﺑﺎ ﺳﺧﺗﯽ ﺑﺎ رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد و ﺑرﻋﮑس .اﯾﻧﮑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
و رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺣل ﺧواھد ﮐرد ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .اﮔر وزرای ﺣﮑوﻣت اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص ﺑﺎﺷد ﺑﺎز
ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ دو رﺋﯾس ﺳﺧت ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧده زد و ﺑﻧد ھﺎی درون ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و
رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ ﺟزء از ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ اﺳت .اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ ﺑرﺧورد ھﺎی
در درون ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .زﯾرا ،ھر دو دارای طرز ﻓﮑر ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن طرز ﻓﮑر
ﻣﺗﻔﺎوت آن ھﺎ در دوران ﮐﺎرزار ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻌﻠوم ﺷد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ،ﺳﺧن ﮔﻔﺗن از ﺣﮑوﻣت ﮐﺎرآﻣد و ﯾﺎ ﺑﮭﺑود
ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺗﺎ ﺣدودی ﺳﺧت و دﺷوار اﺳت .ھم ﺑرای رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ھم ﺑرای رﺋﯾس اﺟراﺋﯾﮫ ﺳﺧت
اﺳت ﮐﮫ ﺳﺧن از ﺗﻐﯾﯾر ﮐﺎرﮐرد ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑزﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
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اﻣﺎ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣوﺟود ﻗدرت را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺗﻣرﮐز در اﺧﺗﯾﺎر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻗرار داده و رﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ در
ﻗﺎﻧون ﺗﻌرﯾف ﻧﺷده اﺳت .ﺗﺻور ﻋﺑدﷲ از رﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ ،در ﺣد ﻧﺧﺳت وزﯾری اﺳت .در ﻣﻘﺎﺑل ،ﺗﺻور
اﺷرفﻏﻧﯽ از رﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ ﭼﯾزی در ﺣد رﺋﯾس در اداره رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑم وی ﻣﻧﺻوب و
ﻣﺟری اواﻣر وی ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﺗﻔﺎوت در ﺑرداﺷت ﻋﺑدﷲ و اﺷرفﻏﻧﯽ اوﻟﯾن و ﻣﮭم ﺗرﯾن ﭼﺎﻟش اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑرای
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧدن ﺗﺟرﺑﮫ دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﺷد.
طﺎﻟﺑﺎن ﻣوﺿﻊ ﺧود را در ﺧﺻوص دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ اﻋﻼم و آن را دﺷﻣن ﺧود ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﻧد ﺑﻧﺎﺑر اﯾن اداﻣﮫ
ﺟﻧﮓ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺟدی ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺑﮫ وﺟود ﺧواھد آورد.
ﺗﻣرﮐز ﻗدرت و ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت ھﻣﭼﻧﺎن ﭼﺎﻟﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای دوﻟت آﯾﻧده ﺧواھد ﺑود .ﻧظﺎم رﯾﺎﺳﺗﯽ و ﺗوأم ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز
ﻗدرت ﯾﺎ ﻧظﺎم ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت در ﻗﺎﻟب ﻧوﻋﯽ ﻓدرال ،ﺑﺣﺛﯽ ﺟدی اﺳت ﮐﮫ ھواداران و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺧود را
دارد.
ھرﭼﻧد ﮐﮫ دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺳب ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺗﻘوﯾت
و ﺑﮫ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد وﻟﯽ در ھر ﺣﺎل در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺻرﻓﺎ ً از طرﯾق ﻧظﺎﻣﯽ ﻗﺎﺑل ﺣﺻول
ﻧﯾﺳت و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺣرﮐﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘﯾﺷﺑرد روﻧد ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت اﺳت
اﻣری ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺗوان دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ اﺳت و ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﻧطﻘﮫای و ارﺗﺑﺎطﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرﺧﯽ
ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎﻧش و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻗدرت ھﺎی ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧواھد داﺷت .ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻗدرتھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻧﮓ و ﺑوی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺣث اﻟﮕوی اﺳﻼﻣﯽ ﻗدرت را ﻣطرح ﮐرده ﮐﮫ ﻻاﻗل ﺳﮫ ﮐﺷور
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﯾران ،و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی را درﮔﯾر آن ﮐرده اﺳت .اﺷرف ﻏﻧﯽ و ﻋﺑدﷲ ،دو رﻗﯾب دور دوم اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧورﺷﯾدی ،ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﯾس ﺟﻣﮭور و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺳﻣت رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ دوﻟت،
ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری ﯾﺎد ﮐردﻧد .در ھﻔﺗم ﻣﺎه ﻣﯾزان ﺳﺎل ﺟﺎری ،در ﭼﻧﯾن روزی ،ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﺗواﻓق ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻏﻧﯽ رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور ﺷد و ﻋﺑدﷲ ﻧﯾز رﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓت.
ﻏﻧﯽ در ﻣراﺳم ﺗﺣﻠﯾﻔش وﻋدهھﺎی ﻣﺷﻣول ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ ،از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﺣﻛوﻣتھﺎی ﻣوازی داده
ﺑود.
او ﺻﻠﺢ را ﯾﻛﯽ از ﻧﯾﺎز اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﮭم ﺣﻛوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺳت.
رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود را در ﭘﻧﺞ ﺣﻠﻘﮫ ﺑرای ﻣردم ﺗوﺿﯾﺢ داد و ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠب
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد .ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری از اوﻟوﯾتھﺎی ﺣﮑوﻣت وﺣدت
ﻣﻠﯽ در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺧﻧراﻧﯽ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻏﻧﯽ در ﻣراﺳم ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری اش ﺑود .او در روزھﺎی ﻧﺧﺳت ﮐﺎری
اش ﻓرﻣﺎن ﺑررﺳﯽ دوﺑﺎره ی ﭘروﻧدهی ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ را ﺻﺎدر ﮐرد و ھﺷدار داد ﮐﮫ اﺷﺧﺎص آﻟوده ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و دزدان
داراﯾﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ را ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
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ﻋﺑدﷲ ،رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ ﺣﮑوﻣت ،ﻧﯾز در ﻣراﺳم ﺳوﮔﻧد وﻓﺎداری اش ،ﺑرھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﺷﺗرک و اﺛرﮔذار در
ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ،ﺗﻌﮭد ﺳﭘرده ﺑود .او ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫی ھﻣﺎھﻧﮓ در ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﭘﯾﺷرﻓت و اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭﺗر ﺑﮫ ﻣردم ﮐﺷور ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
ﺷﻣﺎری از ﻣردم ﺗﻣﺎم وﻋده ھﺎی ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ در روز ﺗﺣﻠﯾف و ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ آﻧﺎن را وﻋده ھﺎی
ﺳرﺧرﻣن داﻧﺳﺗﮫ اﻧد.
آﻧﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت اﯾن ﻣدت ﻛﺎری ﺣﻛوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ،ھﻧوز ھم وﻋدهھﺎی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻏﻧﯽ و
ﻋﺑدﷲ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻻزم ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷده اﺳت .ﺗﻣﺎم ﻣﺗﮭﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺟﺎزات ﻧﺷدﻧد ،وزارتھﺎ ﺗوﺳط ﻣﻌﯾﻧﺎن ارﺷد
رھﺑری ﻣﯽ ﺷود ،ھﯾﭻ ﺗﻐﯾﯾری در ﻓﺳﺎد و رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ روﻧﻣﺎ ﻧﺷد ،ﮐﺎر در ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ
ُﮐﻧدی ﭘﯾش ﻣﯽ رود ،ﻧﺎاﻣﻧﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت و ھﯾﭻ درﯾﭼﮫ ﯾﯽ در ﻣورد ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ داﯾﻣﯽ ﻧﯾز ﺑﺎز ﻧﺷده اﺳت .ﻣردم ﺑﺎ
ﺑﯾﺎن اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت ،دهھﺎ ﻣﺷﮑل دﯾﮕر را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دھﻧد.
رﻣﺿﺎن ﺑﺷردوﺳت ﻣﯽﮔوﯾد :اوﻟﯾن ﺑﺎر اﺳت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت رﺳﻣﯽ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺗﻘﺳﯾم
ﭼوﮐﯽ و ﭘول اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود و رﺳﻣﯾت ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد . . .ﺗﺷﮑﯾل ﭼﻧﯾن ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑرای ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻟﻧدﮐروزر ،ﮐﺎخ ،ﻗﺻر و ﺳﻔرھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،دوﺑﯽ ،ﭘﺎرﯾس ،واﺷﻧﮕﺗن و ﻣﺳﮑو ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد؛ اﻣﺎ ﺑرای
ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮔرﺳﻧﮕﯽ ،ﻓﻘر ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن و ﺑﯽ ﻋزت ﺷدن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﺎ در  ۴٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺎھد آن
ھﺳﺗﯾم.

آﯾﺎ وﻋده ھﺎی داﮐﺗر اﺷرف ﻏﻧﯽ وﻋده ھﺎی ﺳرﺧرﻣن اﻧد؟؟؟
ﯾﻛﯽ از ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی وطن دوﺳﺗﯽ ﭘرھﯾز از ھرﮔوﻧﮫ ﺧودﻛﺎﻣﮕﯽ اﺳت .آﻧﻛﮫ ﺑﺎ ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن ﻣﺷﯽ اﺳﺗﺑدادی ﻣﯽ ﺧواھد
ﺑﮫ وطن ﺧدﻣت ﻛﻧد ،ﺑﯽ ﮔﻣﺎن دﭼﺎر ﺧطﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺷده اﺳت .زﯾرا ﻛﮫ ﻣﯾﺎن اﺳﺗﺑداد و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠق و ﻣﯾﮭن
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی وﺟود دارد .ﺑرﺧﯽ ﺗﺻور ﻣﯽ ﻛﻧﻧد دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﻣﺻﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻛﺷور را از ھرج و ﻣرج و ﻧﺎاﻣﻧﯽ
ﻧﺟﺎت دھد و ﺑدﯾن ﺟﮭت از اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳﺗﺑداد ﺟﺎﻧﺑداری ﻣﯽ ﻛﻧﻧد .اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﻛﮫ ﺧﺳﺎرات دﯾﻛﺗﺎﺗوری ﻣﺻﻠﺣﺎﻧﮫ
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﻓواﯾد آن اﺳت .واﻧﮕﮭﯽ ،اﺛﺑﺎت ﻣﺻﻠﺢ ﺑودن دﯾﻛﺗﺎﺗور دﺷوار اﺳت.
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اﮔر اﻣروز ﻧﮫ ،ﻓردا ﻛﮫ ﺣﺗﻣﺎً
اﮔر اﯾن ﺟﺎ ﻧﺷد ،آن ﺟﺎ ﻛﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً
در اﯾن دﻧﯾﺎ اﮔر ﻧﺷد! ﺧﯾر اﺳت
ﻣﯽ آﯾﯽ ﺑﺎ ﻣن آن دﻧﯾﺎ ﻛﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً.
اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑﻌد از ﮐﻧﻔزاﻧس ﺑن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺷت .در ﺳﺎل  ١٣٨٠ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺷﺎور اﻗﺗﺻﺎدی
دوﻟت ﻣوﻗت ﮐرزی ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ،ﮐﮫ در اﯾن ﺟرﯾﺎن وی ﺑﺎ اﺧﺿر اﺑراھﯾﻣﯽ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣود و ﻣﺳؤول ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔردﯾد .ﺑﻌد از ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮥ اﺿطراری در ،١٣٨١اﺷرف ﻏﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ
دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد .در ﺳﺎل  ،١٣٨٣اﺷرف ﻏﻧﯽ از وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ اﺳﺗﻌﻔﺎ و رﯾﺎﺳت ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل را ﭘذﯾرﻓت.
اﺷرف ﻏﻧﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١٣٨٨ھم ﻧﺎﻣزد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺷد اﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﯾروزی ﻧرﺳﯾد .وی در اداره
ﮐرزی ﻣﺳؤوﻟﯾت ﭘروﺳﮥ اﻧﺗﻘﺎل را ﺑدوش ﮔرﻓت .اﺷرف ﻏﻧﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺧﯾر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در دور دوم
وارد رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﻋﺑدﷲ ﺷد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺗواﻧﺳت ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﻧﺟﺎه و ﺷش در ﺻد از آرای ﻣردم را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص
دھد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ وﺟود آﻣدن اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺧﺻوص ﺷﻣﺎرش آرا ،ﺳراﻧﺟﺎم ﺗواﻓق ﺷد ﺗﺎ دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﺑﮫ
ﺷرﮐت ﻋﺑدﷲ ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.
 ﺟوزﺟﺎن :ﭘوھﻧﺗون ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻰ ﻧﻔت و ﮔﺎز ﻣﻰ ﺳﺎزم .در اﯾن ﭘوھﻧﺗون ﭘﯾراﻣون ﻧﻔت و ﮔﺎز ﺗﺣﻘﯾق ﺧواھد ﺷد واﻧﺟﻧﯾران و ﮐﺎرﮔران ﻓﻧﯽ آﻣوزش ﺧواھﻧد دﯾد.
 ﺟوزﺟﺎن :از ﮔﺎز اﯾن وﻻﯾت ﺑﺎﯾد ﺑرق ﺗوﻟﯾد ﺷود ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﺟوزﺟﺎن و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎتﺷﻣﺎل و ﮐﺎﺑل ﺗﻣدﯾد ﮔردد.
 ﮐﺎﺑل :در ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺣﮑوﻣﺗداری ام ،ھﯾﭻ ﻓردی در ﮐﺷور ﺑدون ﻣﺳﮑن ﻧﺧواھدﺑود. ﮐﺎﺑل :اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران و ﻣﺻووﻧﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮥ آﻧﮭﺎ .ﻗﺎﻧون را اﺑﺗدا ﺑر ﺧود،ﺟﻧرال دوﺳﺗم و ﺳرور داﻧش ﺗطﺑﯾق ﺧواھم ﮐرد.
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 ھﻠﻣﻧد :در ﺻورت ﭘﯾروزی ،ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻧد ﮐﺟﮑﯽ ﺑﮫ طور ﺟدی ﺗوﺟﮫ ﻣﻰ ﮐﻧﯾم و ﺑرای ﺣﺎﺻﻼت ﭘﻧﺑﮥ ھﻠﻣﻧدﮐﮫ در ﮔدام ھﺎ ذﺧﯾره ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎزار ﻓروش ﻧدارﻧد ،ﺑﺎزار ﻣﻧﺎﺳب ﭘﯾدا ﺧواھﯾم ﮐرد.
 ﮐﺎﺑل :وﻻﯾﺎت ﺳرﺣدی را ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﮐرد .زﻣﯾﻧﮥ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذارى در ﮐﺷور را ﺗوﺳط ﺧوداﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؛ ﻧﺑﺎﯾد ﭼﺷم و ﮔوش ﻣﺎ ﺳوى ﮐﻣﮏ ھﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎﺷد.
 ﮐﻧدز :اﯾن وﻻﯾت را ﻣﺣور ﺗراﻧزﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم و ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﻧدر ﺷﯾرﺧﺎن ،ﺧط آھن راازﯾن ﻣﺳﯾر ﺗﻣدﯾد ﺧواھﯾم ﮐرد.
 ﮐﻧدز :ﺗﺣﻛﯾم ﺳواﺣل درﯾﺎى آﻣو ،ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزه ﺳﺎﺧﺗن زراﻋت ،اﯾﺟﺎد ﭘوھﻧﺗون زراﻋﺗﻰ ،ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯾدان ھواﯾﻰ وﺷﮭرﻛﻧدز ،ازدﯾﺎد دو وﻟﺳواﻟﻰ ،رﺷد ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﻰ و ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﻰ زﻧﺎن ،در اوﻟوﯾت ﮐﺎرى ام ﻗرار ﺧواھد
داﺷت.
 ﺧوﺳت :در ﺻورت ﭘﯾروزی ،ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺧوﺳت را ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم و ﺑﺧﺎطر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎده ﻏﻼم ﺧﺎناﯾن وﻻﯾت ،اﻗدام ﺧواھﯾم ﮐرد.
 ﭘﮑﺗﯾﺎ :اﯾن وﻻﯾت را ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮥ ﺗراﻧزﯾﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﺧواھم ﮐرد ،ﺑﻧدھﺎی آب از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﻧد ﻣﭼﻠﻐو را ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت. ﻧﻧﮕرھﺎر :وﻻﯾﺎت ﺷرﻗﯽ را ﺑﮫ ﺻﺎدرﮐﻧﻧدۀ ﺑرق ﺗﺑدﯾل ﺧواھم ﮐرد .ﯾﮏ ﭘوھﻧﺗون اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ درﺟﻼل آﺑﺎد ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت ،اﯾن ﺷﮭر را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻗﻼم ﺗوﻟﯾدی آن ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺻﺎدر
ﺷود ،ﻣﺑدل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻧﮕرھﺎر را اﻋﻣﺎر و آب آن را ﻣﮭﺎر ﺧواھﯾم ﮐرد.
 ﮐﻧدھﺎر :ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﮐﻧدھﺎر ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗراﻧزﯾﺗﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳﺎﺧت ﺧط آھن در اﺳﭘﯾن ﺑوﻟدک ،ﺗﻣدﯾد ﺧطﻟوﻟﮫ ﮔﺎز ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،و ﺗﺑدﯾل ﮐﻧدھﺎر ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز ،ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺟﺎده دو طرﻓﮫ از
ﮐﻧدھﺎر ﺗﺎ ارزﮔﺎن ،اﯾﺟﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺧﺎطر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﮭرھﺎ ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.
 ﺑﺎﻣﯾﺎن :ﺑر ﺗﻘوﯾت ﺻﻧﻌت ﺗورﯾزم )ﺳﯾﺎﺣت( در اﯾن وﻻﯾت ،ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺳﺎﺧت ﺷﺎھراه ﺑﺎﻣﯾﺎن-ھرات و اﺗﺻﺎلوﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ و ﺷﻣﺎﻟﯽ از طرﯾق ﺑﺎﻣﯾﺎن ﺗﻣرﮐز ﻣﯾﮑﻧﯾم.
 ھرات :ﺗﮑﻣﯾل ﺧط آھن اﯾران ﺑﮫ ھرات ،ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن زﻣﯾﻧﮥ ﺻﺎدرات از ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ھرات ،ﻣدﯾرﯾت آب ھﺎیﺟﺎری اﯾن وﻻﯾت ،اﻗدام ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﺧط ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن .ﺗﺑدﯾل ﮐردن ھرات ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗراﻧزﯾت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و
اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی ﻣﺻوون ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران.
 ﻓﺎرﯾﺎب :ﺳﺎﺧت ﺧط آھن ﺑﯾن ﺑﻧدر آﻗﯾﻧﮥ ﻓﺎرﯾﺎب ،ﺣﯾرﺗﺎن ﺑﻠﺦ و ﺷﯾرﺧﺎن ﮐﻧدز و اﺗﺻﺎل آن ﺑﮫ ﺧط آھنﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﻓﺎرﯾﺎب ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرﺗﯽ ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﻧدر ﺗﺟﺎرﺗﻰ آﻗﯾﻧﮫ در ﺳرﺣد ﺑﺎ
ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن و اﺣﯾﺎى ﺑﻧدر ﺧواﺟﮫ ﻗﭼﻰ ،ﺗﺳرﯾﻊ ﮐﺎر ﺑﻧد آب وﻟﺳواﻟﻰ اﻟﻣﺎر ،اداﻣﮥ ﺷﺎھراه ﺣﻠﻘوی ﺑﯾن ﻓﺎرﯾﺎب و
ﺑﺎدﻏﯾس ،رﺷد ﺻﻧﻌت ﻗﺎﻟﯾن ،ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﻓﺎرﯾﺎب ﺑﮫ ﮔدام زراﻋﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
 ﻓﺎرﯾﺎب :وﻻﯾت ﻓﻘﯾر وﻏرﯾب ﻓﺎرﯾﺎب را ﺑﺎ اﻗدام در راﺳﺗﺎی رﺷد ﺗﺟﺎرت ،زراﻋت و اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎدن آن ،ﺑﮫوﻻﯾت ﻏﻧﻰ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
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 :ﺑدﺧﺷﺎن :در ﻗدم اول ﺷﺎھراه ﺗﺟﺎرﺗﻰ اﺑرﯾﺷم را ﮐﮫ از ﺑدﺧﺷﺎن ﻋﺑور ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ ﭼﯾن وﺻل ﻧﻣوده و آﻧرا ﺑﮫ ﻣرﮐز
ﺗراﻧزﯾﺗﻰ ﺟﮭﺎن ﻣﺳﻣﻰ ﻣﻰ ﮐﻧﯾم.
 ﮐﺎﺑل :ﺗﻘوﯾت ﺑﺎﻧﮑداری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺷور. ﮐﺎﺑل :رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺣﺎﮐﻣﮥ ﻋواﻣل آن.اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﻧﯽ:
 ﮐﺎﺑل :ﺗﺑدﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗﻔﮑر اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺟﺎد ﻣدارس ﺑزرگ دﯾﻧﯽ ﺑرای ھر ﺣوزه ﺑﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری ازﺳﻔر ﻣردم ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور .ارگ و ﻣﺳﺟد را وﺻل ﻧﻣوده ،اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﻰ
ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻰ آورم؛ ﺑر ﺣﻘوق ﻣﺎدى و ﻣﻌﻧوى ﻋﺎﻟﻣﺎن دﯾن اﺣﺗرام ﻣﻰ ﮔذارم.
 ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯾﺎن ارگ وﻣﺳﺟد را ازﺑﯾن ﻣﯾﺑرﯾم ،ھﻣﺑﺳﺗﮫ ﮔﻰ ﻣﯾﺎن ﻣردم اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﺑﮫ ﺣﻘوق ﻣﺎدى و ﻣﻌﻧوى ﻋﻠﻣﺎاﺣﺗرام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم.
 زﺑﺎن ھﺎى رﺳﻣﻰ را ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ دھﯾم.ﻣﺣﯾط زﯾﺳت:
 ﮐﺎﺑل :ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ،از اﺛر آﻟودﮔﯽ ھوا ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻓراوان روﺑﮫ رو اﺳت .ﻣﺷﮑل آب ،ﻣﺷﮑﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮫ ﻣﺎ اﺳت .ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺣﻔﺎظت ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﺿروری اﺳت و در اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ ﮐﻧﺗرول ﻣواد ﻧﻔﺗﯽ
ﺷﺎﻣل ﺧواھد ﺑود .وﺿﻌﯾت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت درﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﺷﮭرﯾﺎن را ﺑﺎ ﺧطر ﺟدى ﻣواﺟﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑراى ﺣل اﯾن
ﻣﺷﮑل ،ﺟﻠو ورود ﺗﯾل ﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت را ﺧواھد ﮔرﻓت و دوﺑﺎره ﮐﺎﺑل را ﺳرﺳﺑز ﺧواھد ﮐرد.
 ﭘﮑﺗﯾﺎ :ﭘروژه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻗﺑﻼً از ﺳوی آﻟﻣﺎن در راﺳﺗﺎی ﺣﻔﺎظت ﺟﻧﮕل ھﺎی ﭘﮑﺗﯾﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود،اﺟرا ﺧواھم ﮐرد.
ﺣﮑوﻣت داری:
 ﮐﺎﺑل :در ﺻورت ﭘﯾروزی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن ﺣﺿور ﭘﺎﯾدار و ﺑﺎ ﺛﺑﺎت ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﻗوام ﺑﺎ ھم ﺑرادرﮐﺷور در ﺳطﺢ رھﺑری ﻧظﺎم دوﻟﺗﯽ از طرﯾق ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧت ﺟدﯾد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺗﺎﺳﯾس و
ﺗرﮐﯾب ﻣﻠﯽ را ﺗﮑﻣﯾل و ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 ﮐﺎﺑل :ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﺟﺎد ﭘﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ،ﺑﻌد از ﻣراﺳم ﺗﺣﻠﯾف ،طﯽ ﯾﮏ ﻓرﻣﺎن ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ،ﭘﺳترﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﻰ ﮐﮫ از ﺳوی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﻔوﯾض ﻣﯽ ﺷود ،اﯾﺟﺎد
ﺧواھد ﮐرد.
 ﮐﺎﺑل ٤٠ :درﺻد ﺑودﺟﮫ ﻣﻠﻰ را ﺑراى وﻻﯾﺎت و ادارات ﻣﺣﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯾدھﯾم ﺗﺎﻣﺷﻛﻼت ﻣردم وﻻﯾﺎت ،درﻋرﺻﮫ ھﺎى ﻣﺧﺗﻠف رﻓﻊ ﺷود و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ﮐﺎﻣل ﻗﺎﻧون ،وﺣدت ﻣﻠﻰ ،ﺳﺎﺧﺗن ﺣﮑوﻣت ﻣردﻣﻰ ،اﺻﻼح
ﻣﺣﺎﮐم ،اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ھﺎى ﮐﺎر ﺑراى ﺟواﻧﺎن ،اﻧﺗﺧﺎﺑﻰ ﺷدن ﺷﺎروال ھﺎ و اﻓزاﯾش ﺻﻼﺣﯾت ھﺎى ﺷﺎن را ﻋﻣﻠﯽ
ﺧواھﯾم ﮐرد.
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ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ اﻣﻧﯾﺗﯽ دوﺟﺎﻧﺑﮫ را در روز ھﺎی اول رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗدرت اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧم. ﮐﺎﺑل :دوﻟت را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﺧواھد ﮐرد و ھر ﺷش ﻣﺎه در ﻣورد ﺣﮑوﻣﺗداری ﺑﮫ ﻣردم ﮔزارشﺧواھد داد.
 ﮐﺎﺑل :ﺑرای ﺑرﮔزاری ھﻣزﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷوراھﺎى وﻟﺳواﻟﯽ ،ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد. ﮐﺎﺑل :ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﺑﮫ طور ﺟدی ﻣﺑﺎرزه ﺧواھد ﮐرد و اﻓرادی را ﮐﮫ از ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش ﺑﮫ اﯾﻧﺳو در ﯾﮏ وﻻﯾت ﺑﮫﻋﻧوان واﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑرﮐﻧﺎر ﺧواھد ﻧﻣود.
 ﮐﺎﺑل :ﻣﺟرﻣﺎن را ﻣﺟﺎزات ﻧﻣوده و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﯾﺳﺗم ﻣﮑﺎﻓﺎت و ﻣﺟﺎزات ،در ﻣﯾﺎن ادارات ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﭘوﻟﯾسھﻣﺎھﻧﮕﻰ ﻻزم را ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺧواھد آورد.
 ﮐﻧدھﺎر :ده ﺳﺎﻟﮫ ﮐردن زﻣﺎن اﻋﺗﺑﺎر ﭘﺎﺳﭘورت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺳﺎد اداری ﮐﺎﺑل :ﭼورواﻟﯽ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺑدل ﻣﻰ ﮐﻧم ﺗﺎ ﻣردم ﺧود را ﻣﺻوون ﺑداﻧﻧد .اﮔر ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﮫ وی وﻗتداده ﺷود ،در راﺳﺗﺎی ﺑﮭﺑود اداره و ﺑﺎزﺳﺎزی ،ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎطق ﺷﮭرى ﺗﺑدﯾل ﺧواھد ﮐرد.
 ﮐﺎﺑل :اﯾﺟﺎد ﯾﮏ اداره ﺑرای ﻣدﯾرﯾت زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺗﺑدﯾل ﻗﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋرﻓﯽ ﺑﮫ ﺷرﻋﯽ و ﺑﺎزﭘس ﮔﯾری زﻣﯾنھﺎی ﻏﺻب ﺷده.
اﻣﻧﯾت و اﻣور ﻧظﺎﻣﯽ:
 ﮐﺎﺑل :در روز اول ،ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﻗوای ﻣﺳﻠﺢ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﯾﺟﺎد ﻣﻰ ﮐﻧم ﺗﺎ اﻣﻧﯾت در ﮐﺷور ﺗﺎﻣﯾن ﮔردد. ﮐﺎﺑل :از ﺣﻘوق ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و وارﺛﺎن ﺷﮭدا دﻓﺎع ﻧﻣوده ،از ﻣﻌﻠوﻟﯾن دوران ﺟﮭﺎد ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده و از ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧﯽﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣؤﺛر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﻘدﯾر ﺧواھﯾم ﮐرد .اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ ﺧودﺳر را ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت .در روﺷﻧﺎﯾﻰ
ﺻﻼﺣﯾت ھﺎى ﻗﺎﻧوﻧﻰ ،ﺑﮫ ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران ﺟﻧﮕﻰ رﻓﺗﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
 ﻧﻧﮕرھﺎر :ﺗﺑدﯾل ﮐردن وﻻﯾﺎت ﺷرﻗﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت. ﺑدﺧﺷﺎن :ﺗﻘوﯾت ،ﺗﺟﮭﯾز و آﻣوزش اردوى ﻣﻠﻰ در ﺳطﺢ ﮐﺷور و ﺑﯾﺷﺗر ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺷﮑﯾﻼت ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﻰ و ﻣﺳﻠﮑﻰﺷدن آﻧﮭﺎ در وﻻﯾﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻧد ﺑدﺧﺷﺎن را ﮐﮫ ﻣﺣدود اﺳت ،وﺳﯾﻊ ﻣﯾﺳﺎزم.
ﻣﻌﺎرف و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ:
 ﮐﺎﺑل :ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﯾط و ﭼﮭﺎرﭼوب را ﺑراى ﻣﻌﺎرف ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﺧواھﯾم آورد ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺗﻌﻠم ﺻﻧف ﻧﮭمﻗﺎﺑﻠﯾت اﯾن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﻗﺗﺻﺎد ،در اﻧﺗظﺎم اﻣور ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھم ﺑراى ﺗﻘوﯾت و ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺧود و ﮐﺷور ،در
ھﻣﮫ اﻣور ﺳﮭﯾم ﺷود .ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺑﻌد از ﻓراﻏت ﺻﻧف ﻧﮭم ﯾﺎ دوازدھم ،در ذھن ﺧود ﺑﮫ اداﻣﮥ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت دﯾﮕر آﻣﺎدﮔﻰ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎ در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ زﯾﺎد دارﯾم ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺣﺻل ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺟﺑور ﺷود ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘوھﻧﺗون ﺑﺧواﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓرادى
را ﻧﯾز ﺗرﺑﯾﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ در ﺟرﯾﺎن دو ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﺎزار داﺧل ﺷوﻧد؛ اﻓرادى ﮐﮫ از اﺛر ﻣﺷﮑﻼت اﻣﻧﯾﺗﻰ ،اﻗﺗﺻﺎدى،
ﻓرھﻧﮕﻰ و ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﺗﻌﻠﯾم ﺧود ﺑﺎز ﻣﺎﻧده اﻧد.
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اﻣﺗﺣﺎن ﮐﺎﻧﮑور ﻧﯾز ﺑطور ﺑﻧﯾﺎدى اﺻﻼح ﺷود .ﻣﮑﺎﺗب را ﺑر اﺳﺎس ﮐﯾﻔﯾت ﺗدرﯾﺳﻰ آن ،ﻣﻌﯾﺎرى ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
از ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﻰ دور ﻧﻣﺎﻧﻧد .ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﮑﺗب و ﭘوھﻧ#ﻰ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺟﺎرب ﺟﮭﺎﻧﻰ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﻰ
ﺑراى آﻧﺎن راه اﻧدازى ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن  ١٠ھﻔﺗﮫ ،ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﻠﮑﻰ ﺷوﻧد .ﭘس ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗوۀ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﺎر را
ﻣطرح و ﻋﻣﻠﻰ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن آن ،ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﺳواد از  ١٠ھﻔﺗﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه ،در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر
ﻋﻣﻠﻰ آﻣوزش ھﺎى ﻣﺳﻠﮑﻰ ﺑﺑﯾﻧﻧد.
ﺻﺣت:
ﺑﻠﻧد ﺑردن ﺳطﺢ داﮐﺗران زن ﺑﺧﺻوص در ﺑﺧش ﻧﺳﺎﯾﻰ -وﻻدى ،ﺗﺎ ﺳطﺢ ﻣرگ و ﻣﯾر ﻣﺎدران و اطﻔﺎل ﮐﺎھشﯾﺎﺑد .ﺧواھﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آوردن وﺳﺎﯾل ﭘﯾﺷرﻓﺗﮥ طﺑﻰ و ﺑﻠﻧد ﺑردن ﮐدرھﺎى ﺗﺧﺻﺻﻰ و ﻓﻧﻰ ھﺳﺗﯾم .ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و
ﻣراﮐز ﺻﺣﻰ را ﺑﮫ وﺳﺎﯾل ﻋﺻرى ﺗﺟﮭﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻣراﮐز ﺻﺣﻰ را ﺑراى ﺗرﺑﯾﮫ و ﺻﺣت ﻣﻌﺗﺎدان اﻋﻣﺎر
ﺧواھﯾم ﮐرد.
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ وﯾژه ﺣﻘوق زﻧﺎن :
 ﮐﺎﺑل :ﺑﮫ زﻧﺎن ﺳﮭم زﯾﺎدی در ﺣﮑوﻣت ﺧواھم داد و اﻓرادی را ﻣﺟﺎزات ﺧواھم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺷوﻧت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.ﺗﻌﻠﯾم زﻧﺎن و ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑرای آﻧﺎن از اوﻟوﯾت ھﺎی ﮐﺎری ام ﺧواھد ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای زﻧﺎن ،ﯾﮏ ﭘوھﻧﺗون ﺑزرگ
و درﺟﮫ اول ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ﺗﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد .اﮔر در ﺣﮑوﻣت ﻣن ﮐﺳﯽ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑد ﺑﺑﯾﻧد ،ﺷدﯾداً ﻣﺟﺎزات ﺧواھد
ﺷد .ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ زن در ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ در راﺳﺗﺎی ﺑﮭﺑود اﻣور ﻗﺿﺎﯾﯽ زﻧﺎن:
 ﺑدﺧﺷﺎن :زﻧﺎن ﺗواﻧﺎﯾﻰ ﮐﺎر را در ادارات دارﻧد؛ اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﻧﺗﻰ ﺑودن ﺟﺎﻣﻌﮫ ،اﺟﺎزۀ ﮐﺎر ﺑراى ﺷﺎن داده ﻧﻣﻰﺷود ،؛ ﻣن ظرﻓﯾت زﻧﺎن را ﺑﻠﻧد ﺑرده و زﻣﯾﻧﮥ ﮐﺎر در ادارات دوﻟﺗﻰ را ﺑراى ﺷﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯾﮑﻧم.
آزادى ﺑﯾﺎن:
 در ﺣﮑوﻣت آﯾﻧده ﺧود ،آزادى ﺑﯾﺎن را در ﮐﺷور ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧد ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم .در ھﻣﮑﺎرى ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎى ﻣدﻧﻰ ،ﺣدود آزادىﺑﯾﺎن را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﻣدﯾرﯾت رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﺳﺎﺳﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓرھﻧﮓ آزاد ﻣﻠﻰ ﺑﮫ وﺟود
آﯾد .ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﭘروﻧده ھﺎی ﻗﺗل ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺣق ﷲ وﺣق اﻟﻌﺑد را ازھم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺗﺎ آزادى
ﺑﯾﺎن ﺣﻔﺎظت ﮔردد.
ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن داﺧﻠﯽ:
 ﮐﺎﺑل :ﺑرﮔﺷت و آراﻣﯽ ﻣﮭﺎﺟرﯾن در اوﻟوﯾت ھﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ ﻗرار دارﻧد .ﻣﺎ آﻣﺎده اﯾم ﮐﮫ ﺑرای ھدف ﻣﻧطﻘوی وﮐﺷوری ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺷﮑﻼت را ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً ﺑررﺳﯽ ﮐرده و از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم .ﻣﺎ ﺑرﮔﺷت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﮫ ﮐﺷور را ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﻧﺳﺟم ،ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣر ﺟدی ﻣﺑدل ﻣﯾﮕرداﻧﯾم .ﺑرای آﻧﮭﺎ راه ھﺎی زﻧدﮔﯽ وﻣﻌﯾﺷت را ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزﯾم .ﭘروژه
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑرﺧﯽ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ در آن ﻣﺻروف اﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎرم ھﺎی زﻧﺑوردارى ،ﻣﺎھﯽ و ﻣرغ؛ اﯾن ﭘروژه ھﺎ را
ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزﯾم .آﻧﮭﺎ را در ﭘروﺳﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺧود ﺷرﯾﮏ ﻣﯾﺳﺎزﯾم و ﺑﮫ اﻣور ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و ﺻﺣﯽ ﺷﺎن ﺗوﺟﮫ
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. ھرات :اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎن ﺳﮑوﻧت ﺑرای ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻣﻘﯾم ھرات .ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻣﮭﺎﺟرﯾن وﻻﯾﺎت ﺟﻧوﺑﯽ از ﮐوﯾﺗﮥﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ زادﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎن.
ﺻﻠﺢ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن:
 ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﻰ در ﮐﺷور. ﺑﮫ ھدف ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ ﺳراﺳرى درﮐﺷور و ﻣوﻗﻔﮕﯾرى ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺳﻠﺢ دوﻟت ،اﺟﻣﺎع ﻣﻠﻰ ﻣﯾﺧواھم ،ﺷراﯾطاﺟﻣﺎع را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﯾم ﺗﺎﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾدار ﺑﯾﺎﯾد.
 ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣﻠﻰ ،در اوﻟوﯾت ﮐﺎرى ﻣﺎ ﻗرار دارد ﺗﺎ از راه ﺳﯾﺎﺳﻰ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺟﻣﺎع واﺣد ﺑرﺳﯾم .از ھﻣﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾنﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎﻟﺧﺻوص طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺑراى ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم ﻗوى و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﻠﻰ ،ﺑﻌﺿﻰ ﻧظرﯾﺎت و
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺧود را در ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻰ داﺧل ﮐﻧﻧد.

ﻋﺑدﷲ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑر ﯾﺦ ﻧوﺷت و ﺑر آﻓﺗﺎب ﮔذاﺷت؟؟؟
ﯾﻛﯽ از ﻣﺻﺎدﯾق وطن دوﺳﺗﯽ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .اﮔر ﻛﺳﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود را ﺑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اوﻟوﯾت دھد ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از وطن دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷق زاد و ﺑوم دم ﺑزﻧد .آﻧﻛﮫ در راه وطن اﯾﺛﺎر ﮔری ﻣﯽ ﻛﻧد و ﺟﺎن،
ﻣﺎل و آﺑروی ﺧود را ﻓدای ﻣﯾﮭن ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﺑﯽ ﮔﻣﺎن وطن دوﺳت ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺳت .از ﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺟﻧﮕﯾدن و
ﺷﮭﺎدت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﻛﮫ ھر ﻛس ﺑﮫ ھر ﻧﺣوی در راه وطن ﻓداﻛﺎری ﻛﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻛﺷور رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد،
ﺗواﻧﻣﻧد ﺷود ﯾﺎ از ﺧطری در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧد ،اﯾﺛﺎر ﻛرده اﺳت.

ﭼﯾزی وﯾراﻧﮕر ﺗر از اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯾم ﻓرﯾب ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺧورده اﯾم ﮐﮫ ﺑﺎورﺷﺎن داﺷﺗﮫ اﯾم.
اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﺣداﻗل ﯾﮑﺑﺎر ﻓرﯾب اﺷﮏ ھﺎ و ﻟﺑﺧﻧد ھﺎی ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر ﺧﺎرﺟﯽ ﭘرﺳت را ﺧوردﯾم
اﻣﺎ اﮐﻧون ﺑرای ﺧﻼﺻﯽ از ﺷر ﮔروپ ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ ،ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻧﺷﺎن دھﯾم ﮐﮫ دﯾﮕر ﺑﺎزی رﻧﮓ ھﺎ ،دروغ ،ﻓرﯾب،
ﺣﯾﻠﮫ و ﻧﯾرﻧﮓ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺧواھد ﺑود و دل ﺑﮫ ﺟﻧد ﺗﻔﻧﮕدار و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻری ﮐﮫ اﻣروز ﻧﯾﮑﺗﺎﯾﯽ ﭘوﺷﯾده و ﻋطر و
ﻋﻧﺑر ﻣﯾزﻧﻧد  . . .ﻧﻣﯽ ﺑﻧدﯾم و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮫ ﻣرداﻧﮫ از ﺧود ﻣﯾراﻧﯾم.

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

ﺑﮫ آﺗش ﻣﯾﮑﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎﺣل ﻣن
ﭼرا ﭘﺎ ﻣﺎﻧدی در آب و ﮔل ﻣن
ﻧﻣﯾﺧواھم دﯾﮕر ﻧﺎﻣت ﺑﮕﯾرم
ﺑرو ﺗو دﺳت ﺑردار از دل ﻣن.
ﻋﺑدﷲ ﻣﯽ ﮔﻔت :ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻼم ﺷد و ﻣﺎ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را رد و ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻣﯾﮑﻧﯾم و ﻗﺑول ﻧدارﯾم . . . .ﻣن ﺑﮫ ﻣﻠت اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﺗﻘﻠب را ﺣﺗﯽ ﯾﮏ روز ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم ﻓﻘط ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺑﺎﯾد در ﭼوﮐﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﻠت ﺧواﺳﺗﮫ اﺳت.
ﻣردم از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﻧد و ﻣﯾﺧواھﻧد و در اﻧﺗظﺎر ﺑودﻧد و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﮑوﻣت ﺧود را اﻋﻼم ﮐﻧﯾم و ﻣن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧم
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣردم اﯾن ﮐﺷور ﺑﻠﮑﮫ دار و درﺧت و ﺣﺗﯽ ﺻﻧدوق ھﺎی ﺗﻘﻠﺑﯽ ھم ﺷﺎھد ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭼﮫ
ﮔذﺷت و ھﻣﮫ ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ازادی ﻗرﺑﺎﻧﯽ دادﻧد از رای ﺧود ﺑﮫ ﺣﯾث ﻋزت و ﻧﺎﻣوس ﺧود دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻧﻧد .وی ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣردم ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻗدر ﮐردﯾد و ﺑﮫ ﻣﺎ رای دادﯾد و اﻧﮕﺷت ﺗﺎن را از دﺳت
دادﯾد و ﻋزﯾزان ﺗﺎن را از دﺳت دادﯾد ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن ﺗﻌﮭد را ﻣﯾﺳﭘﺎرم ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧود را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮑﻧم وﻟﯽ
ﺣﮑوﻣت ﺗﻘﻠﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرم.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣردم از ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط و ﺗﻣﺎم اﻗوام اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ را داﺷﺗﻧد و دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ اﻣروز ﺣﮑوﻣت ﺧود را
اﻋﻼم ﮐﻧﯾم و اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣردم ﺑوده و ھﺳت و اﯾن ﻗدرداﻧﯽ اﺳت و آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻی ﻣﺎ ﺣق دارﻧد و ﻣﺎ ﺻدای ﻣردم را
ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وﻟﯽ از ﻣردم ﺧواھش ﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﭼﻧد روز وﻗت ﺑدھﻧد .از آﻧﭼﮫ در ٢٠٠٩
اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ﺑود ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﺎم زھر ﯾﺎد ﮐرده و ﮔﻔت اﻣﺳﺎل دﯾﮕر  ٢٠٠٩ﻧﯾﺳت و آن ﺳﺎل ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋزت و
اﺑروی ﻣردم و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ از ﺣق ﻣﺎن ﮔذﺷﺗﯾم وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎزھم ﻣردم ﺑر ﻣﺎ ﻣﻧت ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت و رای دادﻧد ،ﻣﺎ
از ﺗﮏ ﺗﮏ رای ﻣردم ﺣراﺳت ﻧﻣوده و ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ و ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد .او در اﯾن ﻧﺷﺳت
ﺑﮫ ﺷدت از ﺳوی ھواداران اش ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ھوادران اﯾن ﺗﯾم از ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ ﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ھﻣﯾن اﻣروز ﺣﮑوﻣت ﺷﺎن را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد.
ﻋﺑدﷲ ﺗﺣت ھﻣﯾن ﻓﺷﺎر از ﺻﺣﺑتھﺎی ﺗﻠﻔوﻧﯽ ﺧود ﺑﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اوﺑﺎﻣﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎد
ﮐرده ﮔﻔت اوﺑﺎﻣﺎ ﻗول داده ﮐﮫ ﺟﺎن ﮐری وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده روز ﺟﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده و در ﺧﺎﻣوش
ﮐردن آﺗش اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد .ﻣﮫ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را دارم و اﯾن اﻓﺗﺧﺎر را ھم دارم و ﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻدای
ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اﯾن رخ ﺑﮫ دﯾﮕر رخ ﺧواھد ﺷد ،ﭼون ﻣﺎ در ﻣوﺿﻊ ﺣق ﻧﺷﺳﺗﯾم و ﺣق ﭘﯾروز اﺳت و از ھﻣﯾن ﺟﺎ
اﻋﻼم ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻗطﻌﮫ ﻗطﻌﮫ ﺷود ﺣﮑوﻣت ﺗﻘﻠﺑﯽ را ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم .ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﯾﺳﺗﯾم ،و ﻋزت و ﺳرﺑﻠﻧدی
را در ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ اﯾن ﮐﺷور ﻣﯽ داﻧﯾم .در  ٢۴و  ۴٨ﺳﺎﻋت ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﯾم ﯾﮏ ﺷﺎﻧس دﯾﮕرھم ﺑﮫ
طرفھﺎی درﮔﯾر در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑدھﯾم ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری ھم در ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺎ ﻧﯾﺎﻣده ﺑود و ان ﺗﺻﻣﯾم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﯾم وﻟﯽ ﺗﻌﺑﯾر ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼوﮐﯽ ﻣﯾﺧواھﯾم و ﭘول ﻣﯾﺧواھﯾم وﻟﯽ ﻣﺎ از ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺣق ﻣردم ﻧﮕذﺷﺗﮫ و
از ﺗﮏ ﺗﮏ رای ﻣردم ﺣﻔﺎظت و ﺣراﺳت ﺧواھﯾم ﮐرد وﻟﯽ دﯾﮕران ﻗدر اﯾن ﻓرﺻت را ﻧداﻧﺳﺗﻧد.
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ﻣطﻠﺑﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرآ ﺑﺎﻋث ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ و ﺳرﮔرﻣﯽ در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔردﯾد اﺳت و در ﯾﮑﯽ از ﺑرﮔﮫ ھﺎی ﻓﯾﺳﺑوﮐﯽ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﻣروز ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر و ھوش و ﻧﺑوغ ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب ﻣﺣﺗرم ﺑزرﮔوار داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ رﯾﯾس
ﻋﻣوﻣﯽ اﺟراﯾﯾﮫ و رﯾﯾس ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ و ﺻدراﻋظم اﺟراﯾﯽ و ﻧﺧﺳت وزﯾر آﯾﻧده ﮐﺷور ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣل ﺷد .اﯾﺷﺎن
درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ در اﯾن ﺷراﯾط ﺣﺳﺎس و ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورﻣﺎن در ﻣﻌرض ﺟﻧﮓ ،اﻧﺗﺣﺎر ،ﺗرورﯾزم ،داﻋش و ﺑرف
ﮐوچ ﻗرار دارد ،ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ ﺑﺧﺎطر ﻧﺑودن ﻟﻘب »ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب« ﭘﯾش از ﻧﺎم ﺷﺎن اﺳت .در ﻧﺷﺳت ﻓوق اﻟﻌﺎده ی
ﮐﮫ در ﻗﺻر ﺳﭘﯾدار ﺑﺎ ﺑزرﮔﺎن ﻗوﻣﯽ ،ﺻدھﺎ ﻣﺷﺎور ،ﺧﺑرﻧﮕﺎران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرﮔزار ﺷده ﺑود ،ھﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻟﻘب »ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب« در ﻧﺎم ﻣﺣﺗرم رﯾﯾس اﺟراﯾﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣردم ﺣل ﻣﯽ
ﺷود .ﺣﺎﺿرﯾن ﺑﮫ ﻧﺑوغ داﻧﺷﻣﻧد ﺑزرﮔوار و ادﯾب ﻣﺷﮭور ﺣﺿرت داﮐﺗرﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ ﺣﯾرت ﮐردﻧد و در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
ﯾﺧن ھﺎی ﺧود را ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐردﻧد ﻓرﯾﺎد زدﻧد) :ﭼرا زودﺗر ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷدﯾم؟! ﺧداوﻧد ﺻدراﻋظم اﺟراﯾﯽ را زﻧده
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد(.
ﺗﻧﮭﺎ  ١١ﻧﻔر ﻣﺷﺎور ﻣﻌﺎوﻧﯾت اول رﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ دارد ﮐﮫ در ﺑﺳت ﻣﺎﻓوق رﺗﺑﮫ ﻣﻘرر ﮔرﯾده اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن درﯾن ﺣدود از ﻣﻌﺎون دوم رﯾﺎﺳت اﺟراﯾﯽ
و ھﻣﯾن ﺗﻌداد از ﺷﺧص ﺟﻼﻟﺗﻣﺂب رﯾﯾس اﺟراﯾﯽ.
ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﻋزﯾز ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﻣﺣﻣد ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ.
ﻣﺣﻣد ﺣﻠﯾم ﺗﻧوﯾر ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد اﻣﯾن ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﺷوﻟﮕری ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﻌﻠﯾم ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور ﺣﻘوﻗﯽ و اﻣور ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺟﯽ ﷲ ﻓرزﻧد ﻋطﺎء ﷲ ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور دﯾﻧﯽ.
داﮐﺗر ﺻﻔﯽ ﷲ ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣدﷲ ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ.
داﮐﺗر ﺳﯾف اﻟدﯾن ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل.
ﻣﺣﻣد ﺳرور ذاﮐر ﻓرزﻧد ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل.
ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﻓﺎﺿل ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣد اﯾوب ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور دﯾﻧﯽ.
ﻋﺑداﻟﻣﻧﺎن ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟرﺳول ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور اﻣﻧﯾﺗﯽ.
ﻋﺑداﻟﺻﺑور ﺗوﺣﯾدی ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟﺷﮑور ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور ﺣﮑوﻣت داری.
اﺳد ﷲ ﻓرزﻧد ﻣﻌﯾن ﺧﺎن ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎور اﻣور اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی.
ﺟﻧرال ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ ﻣﺷﺎور ارﺷد ﻋﺑدﷲ.
ﺟﻧرال ظﺎھر اﻏﺑر ﻣﺷﺎور ﺧﺎص ﻋﺑدﷲ.
#دران ﻣﺷﺎور ﻣﮭم ﻋﺑدﷲ
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وﻋده ھﺎی ﻋﺑدﷲ:
 داﯾﮑﻧدی :ﺳرک ﮔردن دﯾوار را ﮐﮫ ﮐﺎﺑل ،وﻻﯾﺎت ﻣرﮐزی و ھرات را ﺑﺎھم وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺎﺳﯽﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت .ﺳرک ﮔردن دﯾوار ﮐﮫ ﺣدود  ٧٠٠ﮐﯾﻠوﻣﺗر طول دارد ،از ﻣﻧطﻘﮥ ﮔردن دﯾوار وﻟﺳواﻟﯽ ﺣﺻﮥ اول
ﺑﮭﺳود وﻻﯾت ﻣﯾدان وردک آﻏﺎز و از راه وﻻﯾﺎت ﺑﺎﻣﯾﺎن ،داﯾﮑﻧدی و ﻏور ﺑﮫ ھرات وﺻل ﻣﯾﺷود.
 داﯾﮑﻧدی :ﻣﺷﮑل آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ و زراﻋﺗﻰ را از طرﯾق ﺳﺎﺧت ﺑﻧد ھﺎى ﺑرق رﻓﻊ ﺧواھﯾم ﻧﻣود. ﻏور :ﺑرای ﺳﺎﺧت ﺟﺎده ،ﺑﻧد ھﺎى ﺑرق ،زراﻋت و ﭘوھﻧﺗون در وﻻﯾت ﻏور ﺗوﺟﮫ ﺟدى ﺧواھﯾم ﮐرد. ﻧﯾﻣروز :اﯾن وﻻﯾت را از درﺟﮫ دوم ﺑﮫ وﻻﯾت درﺟﮫ اول ارﺗﻘﺎء ﺧواھﯾم داد. ﻧﯾﻣروز :ﺑﻧد ﮐﻣﺎل ﺧﺎن و ﻣﯾدان ھواﯾﻰ ﻧﯾﻣروز را ﮐﮫ ﮐﺎر آن ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم اﺳت ،ﺗﮑﻣﯾل ﺧواھﯾم ﮐرد. ﻧﯾﻣروز :آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣردم اﯾن وﻻﯾت را ﮐﮫ اﮐﻧون اﮐﺛر آﻧﮭﺎ از آب ﺷور اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻓراھمﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت.
 ﭘروان :در ﺻورت ﭘﯾروزی ،در ﭘروان و ﭘﻧﺟﺷﯾر ﺑﻧد آب ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت. ﭘﮑﺗﯾﺎ :اﮔر ﭘﯾروز ﺷوم ،ﺑﻧد ﻣﭼﻐﻠو را ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت و ﭘﮑﺗﯾﺎ را از درﺟﮫ دوم ﺑﮫ وﻻﯾت درﺟﮫ اول ارﺗﻘﺎء ﺧواھﯾمداد.
 ﻏزﻧﯽ :در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ،اﻣﻧﯾت را در اﯾن وﻻﯾت ﺧواھﯾم آورد و ﺑﻌداً ﺑﯾﮑﺎری را از ﺑﯾن ﺧواھﯾم ﺑرد. ﻏزﻧﯽ :راه ھﺎی ﺑزرگ ﻣواﺻﻼﺗﯽ و ﭘوھﻧﺗون ﺑرای اﯾن وﻻﯾت ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت. ﻏزﻧﯽ :اﻧرژی ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣردم را ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑرای دھﺎﻗﯾن ،ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت. ﻓراه :در ﺻورت ﭘﯾروزی ،ﺳﺎﺧت ﺑﻧد ﺑﺧش آﺑﺎد از ﺟﻣﻠﮫ اوﻟوﯾت ھﺎی ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود. ﻓراه :اﻣﻧﯾت را در اﯾن وﻻﯾت ﺗﺎﻣﯾن و ﺟﺎده ھﺎی ﺗﻣﺎم وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ را ﻗﯾررﯾزی ﺧواھﯾم ﮐرد. ﺑﺎﻣﯾﺎن :ﺳﺎﺧﺗن ﺷﺎھراه ﺷﻣﺎل -ﺟﻧوب از طرﯾق ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎده ھﺎی ﺷﮭر ،از اوﻟوﯾت ھﺎى ﻣﺎ در اﯾنوﻻﯾت اﺳت.
 ﺑﺎﻣﯾﺎن :ﺧﺎﺗﻣﮫ دادن ﺑﮫ ﻣﺣروﻣﯾت ﺑﯽ ﺑرﻗﯽ ،اﯾﺟﺎد ﺳردﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﻣﺣﺻوﻻت زراﻋﺗﯽ ،رﻓﻊ ﻣﺷﮑل ﮐوﭼﯽ ھﺎ ﺑﺎﻣردم ﺑوﻣﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن ،ﺷﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 ﺑﻐﻼن :در راﺳﺗﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ﮐﺎر ﺧواھﯾم ﮐرد و ﺑﮫ وﯾژه ﺑﻧد آب ﮐﯾﻠﮕﯽ را ﺧواھﯾم ﺳﺎﺧت. ﮐﻧدز :اﺣﯾﺎی دوﺑﺎره ﺗﺻدی ﺳﭘﯾن زر ،ﺳﺎﺧت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎده ﺣﻠﻘوى ﮐﻧدز ،ﺗﺣﮑﯾم ﺳواﺣل آﻣو ،ﺗﻘوﯾت زراﻋتو ﺗطﺑﯾق ﻣﺎﺳﺗرﭘﻼن ﺷﮭری ﮐﻧدز در ﺻدر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى ﻣﺎ ﻗرار ﺧواھد داﺷت.
 ﻧﻧﮕرھﺎر :ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻧﮕرھﺎر ،ﺳﺎﺧت ﭘل ﺑﮭﺳود ،ﺳﺎﺧت ﺷﺎھراه ﺧوﮔﯾﺎﻧﻰ -ﺟﻼل آﺑﺎد ،ﺟﻼل آﺑﺎد -ﺗورﺧم وﺟﻼل آﺑﺎد -ﮐﺎﺑل ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎى زﯾرﺑﻧﺎﯾﻰ ﻣﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد.
 ﺳﺎﺧت ﺑﻧدھﺎى ﺑرق ﺑر درﯾﺎھﺎی ﮐﻧر و ﮐﺎﻣﮫ و اﻋﻣﺎر ﺑﻧدھﺎى ﺑرق ﮐوﭼﮏ در داﻣﻧﮫ ھﺎى ﺳﭘﯾن ﻏر -ﮐﻧدھﺎر :ﺗﺎﻣﯾن ﺑرق ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﻧدھﺎر.
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 ﭘروان :ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﻣﻧت ﺟﺑل ﺳراج ،ﺳﺎﺧت ﺑﻧد ﺑرق ﻗﻣﭼﺎق وﻟﺳواﻟﯽ ﺳﯾﺎه ﮔرد و ﺳﺎﺧت ﯾﮏ ﺑﻧدآﺑﮕردان ﺑر رودﺧﺎﻧﮫ ﭘﻧﺟﺷﯾر.
 ﺧوﺳت :ﺳﺎﺧت ﮐﺎﻣل ﺷﺎھراه ﺧوﺳت -ﮔردﯾز ،اﺣﯾﺎی ﺑﻧدر ﻏﻼم ﺧﺎن ،ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﭘوھﻧﺗون ﺧوﺳتﺑﺎ ﭘوھﻧﺗون ھﺎی ﺟﮭﺎن و ﻓراھم ﮐردن زﻣﯾﻧﮫ اداﻣﮥ ﺗﺣﺻﯾل ﺑرای اﺳﺗﺎدان ﭘوھﻧﺗون.
 ﺧوﺳت :ﺳﺎﺧت ﺟﺎده ﺧوﺳت -ﮔردﯾز ،ﺗﺑدﯾل ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺧوﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑزرگ در ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ،اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت ھﺎی ﮐﺎری ﺑرای ﺑﯾﮑﺎران و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻌﺎرف ،ﺗﺑدﯾل ﺧوﺳت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﺗراﻧزﯾﺗﯽ و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺷﮭرک ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﻣدﯾد ﺑرق از ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺧوﺳت.
 ﮐﺎﺑل :ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ و ﺗوﻟﯾدات داﺧﻠﯽ از اوﻟوﯾت ھﺎی ﮐﺎری ام ﺧواھد ﺑود .در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل آﯾﻧده ﺣداﻗلﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺷﻐل اﯾﺟﺎد ﺧواھم ﮐرد؛ در ﺳﺎل اول ٨٠ھزار ﺷﻐل و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌدی ﭼﻧد ﺑراﺑر ﺧواھد ﺷد.
 ﺑدﺧﺷﺎن :ﺷﺎھراه ﺗﺟﺎرﺗﻰ اﺑرﯾﺷم را ﮐﮫ از وﻟﺳواﻟﻰ ﺑﮭﺎرک ﺑدﺧﺷﺎن آﻏﺎز ﮔردﯾده و ﺑﺎ ﻋﺑور از وﻟﺳواﻟﻰ ھﺎىوردوج ﺑﮫ اﺷﮑﺎﺷم اﯾن وﻻﯾت ﻣﯽ رﺳد ،ﺑﮫ ﭼﯾن وﺻل ﺧواھﯾم ﮐرد.
 ﺗﺧﺎر :اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫ ﻛﺎر ﺑراى اﻓراد ﺑﯾﻛﺎر ،ﺳﮭم دادن ﺟواﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻛرده در ﭘُﺳت ھﺎى دوﻟﺗﻰﺗوﺳﻌﮫ وﻟﺳواﻟﻰ ھﺎى ﻣﺎوراى ﻛوﻛﭼﮫ ،اﻋﻣﺎر ﺑﻧدﺑرق ﺑر درﯾﺎى ﻛوﻛﭼﮥ ﺳﻔﻠﻰ و وﺻل ﺳﺎﺧﺗن وﻟﺳواﻟﻰ درﻗد ﺑﮫﻣرﻛز ﺗﺧﺎر.
 ﺑﻠﺦ :اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی وﯾژه ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻌﻠوﻟﯾن و ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮭدا. ﮐﻧدھﺎر :اﯾﺟﺎد ﻣدارس دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از رﻓﺗن ﺟواﻧﺎن ﺑرای ﻓراﮔﯾرى ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ.اﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و دﯾﻧﯽ:
 ﮐﺎﺑل :ﺑﮫ ﺻورت ﺧﺎص ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﺗوﺟﮫ ﺧواھم ﮐرد. ﮐﺎﺑل :ﺗﻣرﮐز ﺑر وﺿﻌﯾت ورزﺷﮑﺎران در ﻣﺣراق ﺗوﺟﮫ ﺣﮑوﻣت ﻣﺎ ﺧواھد ﺑود.ﺣﮑوﻣﺗداری:
 ﮐﺎﺑل :در ﺻورت ﭘﯾروزى در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،اﻣﺿﺎى ﺳﻧد اﻣﻧﯾﺗﻰ ﺑﺎ اﻣرﯾﮑﺎ از اوﻟوﯾت ھﺎى ﻣن ﺧواھد ﺑود. ﮐﺎﺑل :ھﯾﭼﻧوع زورﮔوﯾﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﺟوﯾﯽ و ﺗﺑﻌﯾض را در ﺣﮑوﻣت ﺧوﯾش اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد. ﮐﺎﺑل :ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ رھﺑری ﻣن ،ﻓرد ﻣﺣور ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣردم درآن ﺧود را ﺧواھﻧد دﯾد. ﮐﺎﺑل :ﻣﺷﮑل ﮐوﭼﻰ و ده ﻧﺷﯾن را ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺣل ﺧواھﯾم ﮐرد. ﮐﺎﺑل :ﺣﮑوﻣت ﺟواﺑده را اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده و وﻋده ھﺎى ﺧود را ﻋﻣﻠﻰ ﺧواھﯾم ﮐرد. ﻏور :ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﮐﺷور ،ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎى ﻣردم ﺑﮫ ﺷﻣول وﻻﯾت ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ ﻧﺎم داﯾزﻧﮕﻰ )در ﻣﺣدوده وﻻﯾﺎتﻏور ،داﯾﮑﻧدی و ﺑﺎﻣﯾﺎن( را ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻋﻣﻠﯽ ﺧواھﯾم ﻧﻣود.
 ﺑﻠﺦ :اﯾﺟﺎد وزارت اﻣور ﺟواﻧﺎن -ﮐﺎﺑل :ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن رواﺑط ﻧﯾﮏ ﺧواھﯾم داﺷت؛ اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل از ﻣردم و ﮐﺷور ﺧود دﻓﺎع ﺧواھﯾم ﮐرد.
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 ﭘﮑﺗﯾﺎ :ﮐﺎر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ،ﺧدﻣت و اﺣﺗرام ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻗوام .ھﯾﭼﻧوع زورﮔوﯾﯽ ،اﺳﺗﻔﺎده ﺟوﯾﯽ و ﺗﺑﻌﯾض را در ﺣﮑوﻣتﺧوﯾش اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد.
 ﺧوﺳت :ﮔﻣﺎﺷﺗن اﻓراد ﻧﺧﺑﮫ ﺧوﺳت در ﭘُﺳت ھﺎی ﻋﻣده دوﻟﺗﯽ. ﮐﺎﺑل :ﻗﺎﻧون ﺑر ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﯾﮑﺳﺎن ﺗطﺑﯾق ﺧواھد ﺷد. ﮐﺎﺑل :ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری و ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ ﺻورت ﺟدی ﻣﺑﺎرزه ﺧواھﯾم ﮐرد. داﺷﺗن رواﺑط ﺑﺎ اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﻰ.ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ وﯾژه ﺣﻘوق زﻧﺎن:
 ﮐﺎﺑل :ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط و ﺗﺎﻣﯾن ﻓرﺻﺗﮭﺎى ﻣﻧﺎﺳب ﺑراى زﻧﺎن در ﻋرﺻﮫ ھﺎى آﻣوزش ،ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺣﺻﯾل،ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎزى ،اﻗﺗﺻﺎد ،ﻋداﻟت ،ﻧظﺎرت و ﺑررﺳﻰ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻘوق و ﻣﻧزﻟت زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮔﺎم ھﺎى ﺟدى ﺑرﻣﯽ
دارﯾم.
 ﮐﺎﺑل :ﻧﺑود ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﯾﮑﻰ از ﻋﻠل ﺧﺷوﻧت ﮔﺳﺗرده ﻋﻠﯾﮫ زﻧﺎن و دﺧﺗران اﺳت و ﻣﺎ اﯾن ﻣﺷﮑل را درروزھﺎى ﻧﺧﺳت ﺣﮑوﻣت ﺧود رﻓﻊ ﺧواھﯾم ﮐرد.
 ﭘﮑﺗﯾﺎ :ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل ﻗوﻣﯽ داﻣن ﺑزﻧد.ﻣﮭﺎﺟرﯾن و ﺑﯾﺟﺎﺷدﮔﺎن داﺧﻠﯽ:
 ﺑﻠﺦ :ﻓراھم آوری ﺗﺳﮭﯾﻼت وﺷراﯾط ﺑرای ﺑرﮔﺷت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺑﮫ ﮐﺷور.ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﻣﺳﻠﺢ:
 ﮐﺎﺑل :آوردن ﺻﻠﺢ و ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮐﺷور را در اوﻟوﯾت ﮐﺎری ﺧوﯾش ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم. ﮐﺎﺑل :ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎﯾد ﺗﻔﺎھم ﺑﯾن اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد و ﻣﺎ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻗدم ھﺎیاﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎز و ﺑﻠﻧدی را ﺑر ﻣﯽ دارﯾم .راه ﻣﻧطﻘﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﭼوﮐﺎت ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﮕو ﻧﻣﺎﯾﯾم و راه
ﺣل ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورﯾم.
»ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺑﮭره از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑری و ﺗﺑﺻره ﭘﯾراﻣون آن ﺑﺧﺎطر اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧوﯾﺳﯽ و ﺣوادث ﻧﮕﺎری«.
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