
 و روشنایی جنبش و حکومت بین تفاهم باره در جمهور رئیس دوم معاون دانش سرور استاد مطبوعاتی اعالمیه

 . ۵۹۳۱ اسد ۲ مظاهره لغو

 

 شده ارسال پژواک خبری آژانس به جمهور رییس دوم معاون مطبوعاتی دفتر طرف از اسد اول امروز اعالمیه این

 .است ذیل قرار که است

 

 عنوان به سالنگ مسیر از ترکمنستان کیلوولت ۱۱۵ لین انتقال پروژه دانید می چنانکه افغانستان، شریف ملت

. گرفت قرار مرکزی مناطق مردم و سیاسی نیروهای از وسیعی بخش اعتراض مورد ملی، اقتصادی مهم پروژه یک

 نمایندگان از مرکب اعتباری با کمیسیونی که کرد پیشنهاد اعتراضات این آغاز همان از ملی وحدت حکومت

 ریاست به را خود پیشنهادات و کرده بررسی جانبه همه را موضوع و شود ایجاد مردمی عالی شورای و حکومت

 تا که دادیم قناعت را ایشان جمهور، رئیس میل خالف بر محقق استاد و جانب این حتی و نماید ارائه جمهوری

 مردم وکالی از کثیری جمعی و شد هم چنین و درآید تعلیق به رابطه این در کابینه مصوبه کمیسیون، کار ختم

 از استفاده سوء با قلیلی عده اما. پذیرفتند را طرح این شد، برگزار جانب این دفتر در که ای جلسه در هم

 حالی در انداختند؛ راه به را ثور ۲2 تظاهرات و گرفتند نادیده را جمهور رئیس شده امضا حکم مردم، احساسات

 تظاهرات از قبل موقف در تازه شما تظاهرات، ختم از بعد که شدم یادآور آنان به تظاهرات از قبل شب دو که

 حکومت جانب از شد، مطرح مظاهره هیاهوی که نیز فعلی مرحله در صورت هر به. گیرید می قرار مذاکره یعنی

 این حکومت، تالش روز سه از بعد اکنون و گردد لغو مظاهره و شود آغاز گفتگو و مذاکره باید که کردیم پیشنهاد

 .اند پذیرفته را گفتگو طریق از مسایل بررسی و مذاکره طرح بزرگان، از جمعی و نشسته ثمر به ها تالش

 استقبال مذاکره و گفتگو منطق از که محترمی و دلسوز های شخصیت از سپاس و امتنان ابراز ضمن جانب این

 نخورند فریب افراد، از ای عده هیاهوی و ساالری غوغا به که داریم تقاضا خود عزتمند و شریف مردم از اند، کرده

 که تفاهمی به دیگر، ضروری غیر های حرکت یا و مظاهره گونه هر از پرهیز و آرامش و خونسردی حفظ با و

 و خیر به انجام سر شود، منتهی که ای نتیجه هر به ها تالش این که باشند مطمئن و کنند اعتماد شده، ایجاد

 .بود خواهد ملت و دولت صالح

 ثبات، امنیت، به و داریم ایمان خود مشترک های ارزش و ها آرمان به همگی و داریم واحد هدف همگی ما

 هیچ از آن تحقق برای و اندیشیم می کشور مردم همه برابری و متوازن انکشاف اجتماعی، عدالت ملی، وحدت

 دیگر، وقت هر از بیش ملی وحدت حکومت دوره در که دهیم می اطمینان شما به و کرد نخواهیم دریغ کوششی



 اعمار و رسانی برق زمینه در مخصوصا و گرفت خواهد صورت تالش طبیعی زندان از مرکزی مناطق آزادی برای

 .است نشده انجام افغانستان تاریخ طول در که شد خواهد تطبیق هایی پروژه مواصالتی، های راه


