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 وعدۀ بزرگ  پنجاه
 مردم افغانستان داده استکه اشرف غنی احمدزی ب

 برگزیده از آژانس خبری پژواک
 

بر سخنان اشرف غنی احمدزی، نشان می دهد که وعده های این نامزد ریاست جمهوری، بیشتر بر محور  مرورى
 مسایل اقتصادی و بهبود و ارتقاى درآمد مردم و دولت مى چرخد.

 
 اقتصادی:

 

جنیران خواهد شد و ان تحقیقنفت و گاز مى سازم. در این پوهنتون پیرامون نفت و گاز  تحقیقاتي پوهنتون جوزجان:-1
 و کارگران فنی آموزش خواهند دید.

برای مصارف جوزجان و سپس به سایر والیات  ء: از گاز این والیت باید برق تولید شود که در ابتداجوزجان-4
 شمال و کابل تمدید گردد.

 بود. داری ام، هیچ فردی در کشور بدون مسکن نخواهد : در مدت پنج سال حکومتکابل-1
بر خود، جنرال  ءنیت سرمایۀ آنها. قانون را ابتداو مصو گزارانای حمایت از سرمایه الزم بر : انجام کارهایکابل-4

 دوستم و سرور دانش تطبیق خواهم کرد.
و برای حاصالت پنبۀ هلمند  کنیم: در صورت پیروزی، برای بازسازی بند کجکی به طور جدی توجه مى هلمند-٥

 کرد. خواهیمها ذخیره می شود و بازار فروش ندارند، بازار مناسب پیدا  که در گدام
در کشور را توسط خود  گذاریزمینۀ سرمایه  : والیات سرحدی را به والیات ترانزیتی تبدیل خواهد کرد.کابل-0

 گوش ما سوى کمک هاى خارجى باشد. ؛ نباید چشم وکنیمها مساعد می  افغان
بین المللی می سازیم و با سرمایه گذاری در بندر شیرخان، خط آهن را ازین  ترانزیتور کندز: این والیت را مح-٧

 مسیر تمدید خواهیم کرد.
 پوهنتون زراعتى، توسعه میدان هوایى و شهر ایجاد: تحكیم سواحل دریاى آمو، میكانیزه ساختن زراعت، کندز-٨

 کارى ام قرار خواهد داشت. اولویتان، در زن دستيو صنایع  خصوصي، رشد بخش ولسوالیدو  ازدیادكندز، 
: در صورت پیروزی، میدان هوایی خوست را بین المللی می سازیم و بخاطر بازسازی جاده غالم خان این خوست-٩

 والیت، اقدام خواهیم کرد.
 .م ساختهای آب از جمله بند مچلغو را خواهی : این والیت را به منطقۀ ترانزیتی تبدیل خواهم کرد، بندپکتیا-16
کنندۀ برق تبدیل خواهم کرد. یک پوهنتون اسالمی به سویه بین المللی در  : والیات شرقی را به صادرننگرهار-11

جالل آباد خواهیم ساخت، این شهر را به یک مرکز صنعتی که حتی اقالم تولیدی آن به خارج از کشور صادر شود، 
 ا مهار خواهیم کرد.مبدل می کنیم، کانال ننگرهار را اعمار و آب آن ر

 سپین بولدک، تمدید خط لولهی در سطح منطقه، ساخت خط آهن در : تبدیل کردن کندهار به مرکز ترانزیتکندهار-14
گاز ترکمنستان از طریق افغانستان، و تبدیل کندهار به یک مرکز انتقال گاز، ساخت یک جاده دو طرفه از کندهار تا 

 لی بخاطر بازسازی شهرها شامل برنامه هاى حکومت ما خواهد بود.ارزگان، ایجاد برنامه همبستگی م
هرات و اتصال والیات جنوبی - در این والیت، بازسازی، ساخت شاهراه بامیان: بر تقویت صنعت توریزم بامیان-11

 .کنیم مي تمركزو شمالی از طریق بامیان 
مینۀ صادرات از میدان هوایی هرات، مدیریت آب های : تکمیل خط آهن ایران به هرات، فراهم ساختن زهرات-14

و ایجاد  بین المللی زیتترانجاری این والیت، اقدام برای تمدید خط لوله گاز ترکمنستان. تبدیل کردن هرات به مرکز 
 .گزارانن برای سرمایه فضای مصو

کندز و اتصال آن به خط آهن ترکمنستان،  : ساخت خط آهن بین بندر آقینۀ فاریاب، حیرتان بلخ و شیرخانفاریاب-1٥
بندر  حیایاآقینه در سرحد با ترکمنستان و  تجارتيبه یک مرکز تجارتی، سرمایه گذاری در بندر  فاریابتبدیل کردن 
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المار، ادامۀ شاهراه حلقوی بین فاریاب و بادغیس، رشد صنعت قالین، تبدیل  ولسوالیخواجه قچى، تسریع کار بند آب 
 به گدام زراعتی افغانستان. فاریابکردن 

: والیت فقیر وغریب فاریاب را با اقدام در راستای رشد تجارت، زراعت و استخراج معادن آن، به والیت فاریاب-10
 غنى تبدیل می کنیم.

وصل نموده و آنرا به مرکز  نچیکند، به  را که از بدخشان عبور مي ابریشم تجارتيبدخشان: در قدم اول شاهراه -1٧
 .کنیمترانزیتى جهان مسمى مى 

 داری اسالمی در کشور. : تقویت بانککابل-1٨
 : رسیدگی به قضیه کابل بانک و محاکمۀ عوامل آن.کابل-1٩

 

 
 امور فرهنگی، اجتماعی و دینی:

 

: تبدیل افغانستان به مرکز تفکر اسالمی، ایجاد مدارس بزرگ دینی برای هر حوزه بخاطر جلوگیری از کابل -46
ن بی همبستگیارگ و مسجد را وصل نموده، اتحاد و  ورصیالت علوم دینی به خارج از کشسفر مردم برای ادامه تح

 عالمان دین احترام مى گذارم. معنويآنها مى آورم؛ بر حقوق مادى و 
لما ع معنوي وبه حقوق مادى و کنیم مي ایجادمیان مردم  همبستگی، بریم فاصله میان ارگ ومسجد را ازبین مي -41

 .نماییم احترام مي
 را ترویج می دهیم. رسميزبان هاى  -44
 

 محیط زیست:
 

هوا با مشکالت فراوان روبه رو است. مشکل آب، مشکلی است که قابل  کابل: شهرهای بزرگ، از اثر آلودگی -41
ضروری است و در اقدامات ما کنترول مواد نفتی شامل  طبیعيتوجه ما است. برای حفظ محیط زیست، حفاظت منابع 

حل این  است. براى  شهر کابل، شهریان را با خطر جدى مواجه ساخته  در خواهد بود. وضعیت محیط زیست 
 کل، جلو ورود تیل بی کیفیت را خواهد گرفت و دوباره کابل را سرسبز خواهد کرد.مش
پکتیا: پروژه های مشابه آنچه را که قبالً از سوی آلمان در راستای حفاظت جنگل های پکتیا صورت گرفته بود،  -4۴

 خواهم کرد. ءاجرا
 

 حکومت داری:
 

حضور پایدار و با ثبات نخبگان سیاسی، اقوام با هم برادر  تأمینکابل: در صورت پیروزی در انتخابات، جهت  -4۵
یب سیس و ترکأ، معاونت جدید ریاست جمهوری را تقانون اساسی تعدیلکشور در سطح رهبری نظام دولتی از طریق 

 می نماید. تأمینملی را تکمیل و 
یف، طی یک فرمان تقنینی، پست قانون اساسی و ایجاد پست معاونت، بعد از مراسم تحل تعدیلکابل: تا زمان  -4۶

می شود، ایجاد  تفویضیس جمهور تعیین و ئکه از سوی ر مشخصيریاست اجرایی حکومت را با صالحیت های 
 خواهد کرد.

مشكالت مردم والیات، در  دهیم تا صد بودجه ملى را براى والیات و ادارات محلى اختصاص مي یف 46کابل:  -4٧
ن با تنفیذ کامل قانون، وحدت ملى، ساختن حکومت مردمى، اصالح محاکم، عرصه هاى مختلف رفع شود و همچنا

 صالحیت هاى شان را عملی خواهیم کرد. افزایششدن شاروال ها و  انتخابيزمینه هاى کار براى جوانان،  ایجاد
 می کنم. ءجانبه را در روز های اول رسیدن به قدرت امضا موافقت نامه امنیتی دو-4٨
داری به مردم گزارش  به شرکت سهامی تبدیل نخواهد کرد و هر شش ماه در مورد حکومت کابل: دولت را -4٩

 خواهد داد.
 هاى ولسوالی، با انتخابات ولسی جرگه کار خواهد کرد. کابل: برای برگزاری همزمان انتخابات شورا -16
سو در یک والیت به  ه اینکابل: با فساد به طور جدی مبارزه خواهد کرد و افرادی را که از سال ها پیش ب -11

 عنوان والی کار می کنند، برکنار خواهد نمود.
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 پولیسکابل: مجرمان را مجازات نموده و با ایجاد سیستم مکافات ومجازات، در میان ادارات عدلی و قضایی و  -14
 الزم را به میان خواهد آورد. هماهنگی

 ر جلوگیری از فساد اداریکندهار: ده ساله کردن زمان اعتبار پاسپورت به منظو -11
مبدل مى کنم تا مردم خود را مصوون بدانند. اگر یک سال به وی وقت  ښاروالیکابل: چوروالی را دوباره به  -1۴

 تبدیل خواهد کرد. هريشداده شود، در راستای بهبود اداره و بازسازی، شهر کابل را به یکی از بهترین مناطق 
: ایجاد یک اداره برای مدیریت زمین های دولتی، تبدیل قباله های عرفی به شرعی و بازپس گیری زمین کابل -1۵

 های غصب شده.
 

 امنیت و امور نظامی:
 

 مى کنم تا امنیت در کشور تامین گردد. ایجادکابل: در روز اول، قوماندانی قوای مسلح افغانستان را  -1۶
دوران جهاد حمایت کرده و از نظامیانی  معلولین: از حقوق نیروهای امنیتی و وارثان شهدا دفاع نموده، از کابل -1٧

 ساخت. در روشنایى خواهیمسر را قانونمند  مسلح خود که فعالیت های مؤثر داشته باشند، تقدیر خواهیم کرد. افراد
 نمود. خواهیم قانونیرفتار  جنگی جنایتکاران، به ناقضین حقوق بشر و قانونیصالحیت هاى 

 ننگرهار: تبدیل کردن والیات شرقی به مرکز صلح و امنیت. -1٨
 سلکیمملى و  پولیس تشکیالتبدخشان: تقویت، تجهیز و آموزش اردوى ملى در سطح کشور و بیشتر ساختن  -1٩

 سازم. مانند بدخشان را که محدود است، وسیع مي والیاتيشدن آنها در 
 

 
 تحصیالت عالی:معارف و 

 

چوب را براى معارف به میان خواهیم آورد، که یک متعلم صنف نهم  کابل: قبل از همه یک محیط و چهار -۴6
قابلیت این را داشته باشد که در اقتصاد، در انتظام امور جامعه و هم براى تقویت و حفظ جان خود و کشور، در همه 

داشته  آمادگیم یا دوازدهم، در ذهن خود به ادامۀ تعلیمات دیگر امور سهیم شود. متعلمین بعد از فراغت صنف نه
 باشند.

را  أفراديما در این مورد نیز توجه زیاد داریم تا یک محصل نباید مجبور شود که چهار سال پوهنتون بخواند، بلکه 
و  نگیفره، اقتصادى، أمنیتيکه از اثر مشکالت  إفراديتا در جریان دو سال به بازار داخل شوند؛  کنیمنیز تربیه 

 جامعه از تعلیم خود باز مانده اند.
ا متعلمین از ت کنیمآن، معیارى می  تدریسيامتحان کانکور نیز بطور بنیادى اصالح شود. مکاتب را بر اساس کیفیت 

ى ا، برنامه هایى برجهانیمی مانند، به اساس تجارب  پوهنځی. جوانانی که از مکتب و نماینددور  عاليتحصیالت 
 عمليشوند. پس ما یک قوۀ یک ساله کار را مطرح و  مسلکیهفته، نیمه  16خواهد شد که در جریان  اندازیآنان راه 

آموزش هاى  عمليهفته گرفته تا شش ماه، در جریان کار  16خواهیم کرد که در جریان آن، جوانان بی سواد از 
 .ببینند مسلکی

 

 صحت:
 

، تا سطح مرگ و میر مادران و اطفال کاهش والدي - نسائيدر بخش  بلند بردن سطح داکتران زن بخصوص-41
راکز . شفاخانه ها و مهستیمو فنى  تخصصيهاى  پیشرفتۀ طبى و بلند بردن کدر سائلویابد. خواهان به میان آوردن 

 و مراکز صحى را براى تربیه و صحت معتادان اعمار خواهیم کرد. کنیمتجهیز می  عصري وسائلصحى را به 
 

 حقوق زنان : خصوصوق بشر به حق
کابل: به زنان سهم زیادی در حکومت خواهم داد و افرادی را مجازات خواهم کرد که با زنان خشونت می کنند.  -44

تعلیم زنان و خدمات صحی برای آنان از اولویت های کاری ام خواهد بود، تنها برای زنان، یک پوهنتون بزرگ و 
، شدیداً مجازات خواهد شد. دببیننحکومت من کسی به زنان با چشم بد  کنند. اگر دردرجه اول می سازیم تا تحصیل 

 زن در ستره محکمه در راستای بهبود امور قضایی زنان: قاضىتعیین یک 
بودن جامعه، اجازۀ کار براى شان داده نمى  سنتيتوانایى کار را در ادارات دارند؛ اما به دلیل  بدخشان: زنان  -41

 کنم. فیت زنان را بلند برده و زمینۀ کار در ادارات دولتى را براى شان مساعد ميشود،؛ من ظر
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 بیان: آزادی
 

 یآزادهاى مدنى، حدود  با نهاد همکاری . درسازیمقانونمند می  کشور بیان را در آزادیخود،  آیندهحکومت  در -44
تا یک فرهنگ آزاد ملى به وجود آید. می دهیم  تغییر اساسیبیان را مشخص می نماییم. مدیریت رسانه ها را به گونه 

بیان  زادیآهم تفکیک می نماییم تا  های قتل ژورنالیستان رسیدگی می کنیم، حق هللا وحق العبد را از دوسیهبه تمام 
 حفاظت گردد.

 
 شدگان داخلی: و بیجا مهاجرین

 

م که برای هدف منطقوی و در اولویت های کاری ما قرار دارند. ما آماده ای مهاجرینآرامی  کابل: برگشت و -4٥
به کشور را بر اساس یک  مهاجرینکشوری، تمامی مشکالت را مشترکاً بررسی کرده و از بین ببریم. ما برگشت 

سازیم. پروژه  معیشت را فراهم می گردانیم. برای آنها راه های زندگی و برنامۀ منسجم، به یک امر جدی مبدل می
وف اند مانند فارم های زنبوردارى، ماهی و مرغ؛ این پروژه ها را هایی که حال برخی هموطنان ما در آن مصر

صحی شان توجه  سازیم و به امور تعلیمی و سازیم. آنها را در پروسۀ ملی با خود شریک می برای آنها فراهم می
 خاص صورت خواهد گرفت.

 های پاکستانی در کشورهای عربی به سر می برند. افغان که با پاسپورت مهاجریناعطای پاسپورت به  -40
والیات جنوبی از کویتۀ  مهاجرینشدگان داخلی مقیم هرات. بازگرداندن  هرات: ایجاد مکان سکونت برای بیجا -4٧

 پاکستان به زادگاه های شان.
 

 صلح با طالبان:
 

 در کشور. دینیصلح به کمک علمای  تأمین -4٨
خواهم، شرایط  کشور و موقفگیرى با مخالفان مسلح دولت، اجماع ملى مي در سراسریبه هدف تامین صلح   -4٩

 بیاید. پایدارصلح  تا کنیم اجماع را فراهم مي
واحد برسیم. از همه مخالفین مسلح  جماعابه یک  سیاسيکارى ما قرار دارد تا از راه  اولویتملى، در  حاکمیت -٥6 

نظریات و پیشنهادات خود  بعضينظام قوى و مشارکت ملى،  که براى ساختار خواهیم بالخصوص طالبان مسلح مي
 داخل کنند. سیاسيو خود را در یک نظام  نمایند ارائهرا 

آژانس خبری پژواک این وعده های اشرف غنی احمدزی را بر اساس خبرها و گزارش هایی خود از دو دوره 
وجود دارد که وی برخی وعده های دیگر را نیز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ترتیب نموده و این احتمال نیز 

 در دیدار با مردم مطرح کرده باشد، که در اینجا درج نشده است.
این دوره،  می شود. در سال جاری در سراسر کشور برگزار جوزاي 44دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در  

 عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی احمدزی با هم رقابت می کنند.
 

 پایان
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