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 22/90/2912 افغان جرمن آنالین
 

 نخستین سخنرانی اشرف غنی احمدزی، 
 رئیس جمهوری جدید افغانستان

 

 ۀ افغانستان بی بی سی اخذ شدبا تشکر از صفح

 
اش پس از اعالم نتیجه انتخابات افغانستان   جدید افغانستان در نخستین سخنرانی اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور

 ولیت خواهد بود."ؤحکومت قانون، عدالت، شفافیت و مسگفت که حکومت وحدت ملی، "
 

کرد، گفت که "این   کابل صحبت می)نجات( اش در تاالر لیسه امانی  پیروزی آقای احمدزی که در مراسم تجلیل از 
دیگر به صورت  ان است که قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهورافغانست تأریخنخستین بار در برای 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اشرف غنی احمدزی را به عنوان رئیس  " شود.  آمیز منتقل می  مسالمت
 جمهور جدید افغانستان اعالم کرد.

 و ءو بحران بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا اختالفدوم انتخابات را پس از سه ماه ج دور ئاین کمیسیون نتا
 صدی آن اعالم کرد.فی 

وحدت ملی را  حکومت ۀگو، موافقتنام و  ها گفت  پیش از آن اشرف غنی احمدزی و عبدهللا عبدهللا پس از هفته
دست آورد رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست ی را به أراساس آن نامزدی که بیشترین  کردند که بر ءامضا

 اجرایی در اختیار تیم نامزد دیگر قرار خواهد گرفت.
ی شان برا  مندی  خاطر حوصلهه از مردم افغانستان ب های انتخاباتی گفت: "  آقای احمدزی بدون اشاره به جنجال

 کنم."  می طوالنی شدن روند انتخابات تشکر
ردم که رقیبان دیروز ما همکاران امروز ما خواهند بود و سیاست حذف را ما حذف ها اعالم ک او گفت: "بار
 خواهیم کرد."
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او گفت که ثبات افغانستان باالتر از همه چیز است و "ما در عمل ثابت کردیم که ثبات افغانستان را قربانی 
 کنیم."  نمی

ردم افغانستان است و "هدف واحد اصالحات تمام م ۀوحدت ملی نمایند حکومترئیس جمهور جدید افغانستان گفت 
 کند."  گسترده برای تحول متداوم را دنبال می

بوده که اکنون کید کرد که "اصالحات گسترده" شعار آقای عبدهللا و "تحول متداوم" شعار او أاشرف غنی احمدزی ت
 او تأکید کرد که: وحدت ملی تبدیل شده است. حکومتبه شعار مشترک 

 

 وجود آمده اساس تقسیم وظایف ب بلکه بر ،اساس تقسیم قدرت نه ملی بر حکومت وحدت»
 و "محک آن نیز قانون اساسی است."

 

 م داد."ـیـواهـزارش خـه ملت بزرگ افغانستان گـون اساسی بـانـر شش ماه از تطبیق قـ"ه :ده دادــآقای احمدزی وع
گذاری  احمدزی حضور داشتند و آقای احمدزی سپاسدر مراسم امروز بیشتر اعضای ارشد تیم انتخاباتی آقای 

 افغانستان و از رهبران جهادی افغانستان به عمل آورد. اسبقهللا مجددی رئیس جمهور   از صبغتخاصی 
 19هجری شمسی مطابق به 1101 آینده روز دوشنبه هفتم میزان ۀقرار است مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید هفت

 برگزار شودم 2912 سپتمبر 
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