
 

 ا استخدمت به شم ،برنامۀ حکومت وحدت ملی

 

برنامۀ حکومت وحدت ملی؛ : محترم داکتر عبدهللا عبدهللا رییس اجرایی حکومت وحدت ملی خطاب به مردم کشور

 3333میزان  3امروز  جاللتئاب محترم داکتر عبدهللا عبدهللا رهبر تیم اصالحات و همگرایی،! ا استخدمت به شم

در گردهمایی بزرگ و با شکوه در میان هزاران تن از هوادارانش در خیمه لویه جرگه در کابل، به دوام خدمتگذاری 

نه ترین تممیم برای امضای توافقنامۀ حکومت وحدت ملی، عاقال: اش به مردم افغانستان تاکید نمود و اعالم کرد

وی از شهروندانی که جان های شیرین شان و .خدمت به مردم افغانستان و حفظ آرامش و ثبات در کشور بوده است

همچنان از کسانی که انگشت های دست شان را به خاطر حضور در پای صندوق های رای از دست دادند، به نیکی یاد 

الحات و همگرایی ، هیچگاهی این عزیزان را از یاد نبرده و شریک هر نموده افزود که وی و همکارانش در تیم اص

رییس اجرایی .لحظه ای که مردم افغانستان به خاطر به درازا کشیده شدن معضله انتخابات رنج دیده اند ، بوده اند

سازی انتقال حکومت وحدت ملی افغانستان، با ابراز امتنان از نقش حامدکرزی رییس جمهور پیشین کشور در زمینه 

درهمین حال، وی امضای .قدرت، تاکید کرد که احترام آقای کرزی نزد وی و مردم افغانستان محفوظ خواهد ماند

توافقنامه حکومت وحدت ملی را برای داکتر اشرف غنی تبریک گفته و افزود که این حکومت منتخب بوده و 

حات و همگرایی در همین حال ابراز امیدواری کرد که رهبر تیم اصال.برخواسته از اراده مردم افغانستان می باشد

حکومت وحدت ملی، از تمام مردم افغانستان نمایندگی نموده و هر دو تیم با نیت خوب برای خدمت به مردم افغانستان 

: وی خطاب به مردم افغانستان گفت.و ارج گذاری به ارزش های دینی و ملی آنان، با همدیگر همکاری می نمایند

ما به خاطر وحدت مردم افغانستان و به منظور خدمت بیشتر به مردم و حفظ . چ کسی نباید تشویش داشته باشدهی»

بنابرین از طرف خود و تیم اصالحات و همگرایی به صورت مطلق اطمینان می دهم و . سالمت افغانستان یکجا شده ایم

ه تا آخر این راه با هم و در کنار هم به مردم خدمت کنیم و امیدوارم که تیم شریک ما با ما موافق باشند که با این روحی

از رنج مردم کاسته و در راستای مساعد ساختن فضا بهتر و زندگی زیباتر و مرفه تر با هم یکجا به پیش 

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با تاکید بر اینکه تشکیل وحدت ملی تمثیل رای مردم افغانستان «.برویم

تمام تالش ما این بوده که معقول ترین راه حل را پیدا » : و ما آگاهانه در این راه گام برداشته ایم، تمریح نموداست 

وی «.کنیم و با نظرداشت شرایطی که داشتیم ، دولت وحدت ملی بهترین گزینه و بدیل برای مردم افغانستان می باشد

ی دیگر نیز برای رسیدن به آزادی و عدالت و حق تعیین عبور از دشواری ها را امری طبیعی دانست که ملت ها

رهبر .سرنوشت شان طی نموده و به اهداف شان رسیده اند و ملت با غرور افغانستان نیز توانایی چنین کاری را دارد

ودتر تیم اصالحات و همگرایی با اظهار این مطلب که با کمال تواضع از مردم افغانستان پوذش میخواهم که نتوانستیم ز

حاال روزهای انتظار به پایان رسیده و برنامه حکومت وحدت ملی، برنامه همه » :به این مشکل خاتمه دهیم افزود

برنامۀ حکومت وحدت ملی، برنامۀ تامین امنیت و صلح . مردم برنامه و برنامه بهبود زندگی برای همه است

برنامۀ ما ، . قوق زنان و تمام شهروندان کشور استسرتاسری، مبارزه با فساد و بی عدالتی و برنامه حمایت از ح

هدف ما .برنامۀ بهبود روابط در سطح منطقه و جامعۀ بین المللی. برنامۀ پاسداری از ارزش های دینی و ملی ما است



ن این است که با تطبیق این برنامه یک گام بسیار بزرگ در تامین امنیت، صلح و حاکمیت قانون باشد و اینکه افغانستا

جایگاه با عزت خود را کسب و مردم مجبور به فرار کشور نشوند و سرمایه داران مجبور به ترک کشور و مغزهای 

هدف ما تامین همچو شرایط به مردم افغانستان . متفکر و جوانان ما چشم شان به فرار به دیگر کشورها نباشد

ما را متهم به معامله گری و »: افغانستان گفترییس اجرایی حکومت وحدت ملی درهمین حال، خطاب به مردم «.است

رهبر تیم اصالحات و «.ما به آنچه تعهد کرده بودیم پایدار ماندیم و همچنان استوار می مانیم. چوکی خواهی نکنید

همگرایی همچنان متعهد شد که حکومت وحدت ملی در اصالح نظام انتخاباتی و نهاد های انتخاباتی خواهد پرداخت تا 

وی مشکل بزرگ در حکومت گذشته را فاصله .ا که مردم و نامزدان انتخاباتی کشیدند دیگر هرگز تکرار نشودرنجی ر

میان مردم و حکومت دانسته اعالم نمود که ما به مردم افغانستان اطمینان میدهیم که کسب رضای خدا و خدمت به شما 

جدا نمی مانیم و برای ساختن آینده بهتر از هیچ یگانه خواست و آرزوی ما است و برای یک لحظه هم ازمردم خود 

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنان و با بیان اینکه راه طوالنی و چالش های زیادی در .تالشی دریغ نمی کنیم

راه است، با هم بودن و در کنار هم بودن مردم افغانستان در زیر چتر عدالت را یگانه راه برای مقابله با همه دشواری 

از یکسو خدمت به مردم و از جانبی، جلب و مساعد ساختن زمینه های سرمایه گذاری »: نوان نمود و عالوه کردع

وی درهمین حال و با تمریح این مطلب که ما «.سبب خواهند شد تا همه در برابر چالش ها موفق و کامیاب گردیم

اصولی را که »: چوکی بسته نکرده ایم؛ افزود زندگی و مبارزه ای خود را به یک منظور خاص و برای رسیدن به یک

ایجاد پُست اجراییه ، سهم . به خاطرش زندگی کرده و مبارزه نموده ایم پا بر جا است و هیچ معامله ای نکرده ایم

گیری در حکومت وحدت ملی به خاطر خدمت به مردم و دفاع از حق آنان بوده است زیرا اگر کشور به نا آرامی و بی 

ما و تیم ما انتقاد . رفت؛ نه مردم به حق شان می رسیدند و نه هم ما به تعهدات مان عمل کرده می توانستیم ثباتی می

نه به خاطر ترس و نه به . پذیر هستیم اما با کمال صداقت و سربلندی اعالم می کنیم که چیزی را معامله نکرده ایم

م گرفتن برای رفتن به سوی خشونت ساده بود، اما رنج و تممی»:به گفته رهبر تیم اصالحات و همگرایی«.خاطر فشار

اکنون و با عبور از بحران، امیدوار . ناآرامی ای را که مردم در این راستا متحمل می شدند، تلخ و غیر قابل تحمل بود

ییس فرجامین سخنان ر«.هستیم که تشکیل حکومت وحدت ملی ، نقطۀ آغاز برای پایان دردهای مردم افغانستان باشد

اجرایی حکومت وحدت ملی کشور، فراهم شدن فرصت برای ترسیم آینده روشن برای مردم سرفراز افغانستان و ارایه 

خدمت برای آنان و امتنان از تالش جامعه جهانی برای زمینه سازی موافقتنامه و ایجاد حکومت وحدت ملی و کمک 

 .های چندین ساله شان به افغانستان بود
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