
 !حکومت وحدت ملی می سازیم: کمیسیون وحدت ملی

کمیسیون مشترک تیم های انتخاباتی اصالحات و همگرایی و تحول و تداوم، روز چهارشنبه کار روی 

 .تدوین موافقتنامه تفصیلی برای حکومت وحدت ملی را در کابل آغاز کردند

شمار اشتراک کنندگان در این کمیسیون سی تن بوده و قرار است در جریان هفت روز توافق حاصله 

از مذاکرات فشرده و همه جانبه در مورد چگونگی حکومت وحدت ملی را در اختیار جاللتمئاب داکتر 

 .عبدهللا عبدهللا رهبر تیم اصالحات و همگرایی و داکتر اشرف غنی احمدزی قرار دهند

ناطقی که ریاست تیم اصالحات و همگرایی را بر عهده دارد در سخنانی اعالم نمود که هر دو تیم محمد

یکی است و برای تحقق یک هدف تالش می کنند که همانا ایجاد حکومت وحدت ملی و مساعد ساختن 

 .زمینه های الزم برای عملی شدن آن می باشد

بیست و یکم سرطان میان رهبران هر دو تیم وی این نشست را بر مبنای قانون اساسی توافقات 

انتخاباتی و اعالمیه مشترک اخیر عنوان نمود و اظهار خوشبینی کرد که این نشست بتواند بن بست 

 .ها را شکسته و ثبات در کشور را به میان آورد

حاجی دین محمد رییس تیم انتخاباتی تحول و تداوم نیز اعضای کمیسیون مشترک را متشکل از 

یت هایی دانست که به منافع ملی و مصالح عامه متعهد بوده و با تصمیمی که دارند بر جنجال شخص

 .های چند ماهه ی انتخاباتی نقطه پایان گذارند

 .همچنان در این نشست توافق شد تا از این ببعد این کمیسیون به نام کمیسیون وحدت ملی یاد شود

فت، سید آقا فاضل سانچارکی سخنگوی تیم در همین حال و در نشست خبری ای که صورت گر

اصالحات و همگرایی و عضو کمیسیون وحدت ملی و فیض هللا جالل سخنگوی تیم تحول و تداوم به 

 .سواالت خبرنگاران پاسخ داده و بر حل معضل انتخابات تاکید کردند

د امروز سرآغاز سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی با بیان این مطلب که امی

وحدت و همدلی در کشور باشد ، این نشست را محصول تالش های چندین روزه سران هر دو تیم 

 .دانست که قرار است سرنوشت سیاسی افغانستان را رقم زنند

وی در همین حال از دوام روند تفتیش آراء که به منظور اعاده حیثیت روند انتخابات و تضمین 

اد نمود و افزود که در عرصه سیاسی هم توافقاتی میان رهبران تیم های شفافیت صورت می گیرد ی

انتخاباتی به منظور حفظ ثبات صورت گرفت و اینکه در قالب توافقات روشن اما کلی با هم همکاری 

 .نمایند

سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی با تاکید بر اینکه کمیسیون وحدت ملی را به به امید برابر شدن 

 .ای وحدت و همدلی به فال نیک می گیریمزمینه ه

وی زمان کار کمیسیون ها را یک هفته عنوان نمود و عالوه کرد که به منظور تسریع گفت و گوها 

 .قرار است مذاکرات در گروپ های کوچک صورت گیرد



آقای سانچارکی مساله پُست اجرایی و اینکه حوزه صالحیت هایش تا چه حدی است را از مهمترین 

د مورد بحث عنوان نمود و تصریح کرد که بر مبنای توافقاتی که صورت گرفته رییس اجرایی موا

 .دارای صالحیت های صدراعظم می باشد

درهمین حال فیض هللا جالل سخنگوی تیم تحول و تداوم نیز نیت برای رسیدن به توافق میان اعضای 

قرار است در این نشست زمان ختم : زودکمیسیون وحدت ملی را محکم و عمیق دانسته تاکید کرد و اف

کار این کمیسیون، زمان پایان کار تفتیش آراء و مشخص ساختن زمان تحلیف رییس جمهور جدید 

 .مشخص گردد

وی تاکید کرد که قرار است مذاکرات به صورت فشرده صورت گرفته و روزانه تا ده ساعت کار 

 .خواهند کرد

حال از دست اندرکاران رسانه های همگانی خواستند تا با  سخنگویان کمیسیون وحدت ملی در همین

نظر داشت منافع ملی و مصالح علیای کشور، از پخش و نشر موارد اختالف انگیز خودداری نموده و 

 .اجازه دهند تا اعضای این کمیسیون در فضای آرام به کار خود رسیدگی نمایند
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