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 اعالمیه

 اعالمیه حرکت گفتمان ملی دررابطه به یک ساله گی به قدرت رسیدن حکومت سرپرست طالبان

ند  یک سال از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان سپری گردید. در این مدت یک سلسله انکشافات قابل تذکرمان

 بهبود امنیت سراسری، خلع جزایر قدرت و تقلیل قابل مالحظه فساداداری، در کشور صورت گرفت.   

اما طالبان تاحال به مسایل اساسی و حیاتی دیگر چون طرح، تدوین و تطبیق قانون اساسی که در آن کلیه حقوق همه  

ده باشد، نپرداخته اند.  نقش مردم در تعین  شهروندان بدون تبعیض قومی، زبانی، جنسیتی، مذهبی و فرهنگی تسجیل ش

سرنوشت شان از طریق انتخابات آزاد، دموکراتیک و سراسری که بهترین وسیله تبارز ارادۀ مردم درانتخاب نماینده 

اند. دروازه های مکاتب دختران برای متعلمات  گان شان وماهیت وشیوه حکومتداری میباشد، را کامال نادیده گرفته 

صنف ششم ) متوسطه وعالی(، با وصف وعده های مکرر طالبان به گشایش مکاتب، هنوز به روی دختران    باالتر از

بازنشده است.  زنان از حق کار محروم گردیده ومحدودیتهای غیر معقول و غیرضروری  را که در هیچ کشور اسالمی  

 در جهان وجود ندارد، بر آنها وضع نموده اند. 

یک نهاد مستقل و غیر وابسته به جریانات سیاسی گذشته و کنونی از حکومت سر پرست  حرکت گفتمان ملی، بحیث  

طالبان، بحیث نهاد مسوؤل در کشور، میخواهد به حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و دختران افغانستان به مثابه وجیبه 

بحیث وظیفه اسالمی ، ملی و  خویش در قبال میثاقهای بین الملل در عرصه حقوق بشر که افغانستان عضو آنها است و  

افغانی خود احترام و آنرا رعایت نماید. مکاتب متوسطه و عالی را به روی دختران که فرزندان و آینده سازان کشور 

اند بگشایند، برای زنان مانند همه کشورهای اسالمی کلیه حقوق شان، به شمول حق کار را فرآهم ورعایت نمایند. به 

ده و به مطالبات جامعه جهانی که  انعکاس خواسته های اکثر مردم افغانستان است، پاسخ مثبت  انحصار قدرت پایان دا

داده و با جامعه جهانی در تقابل قرار نگیرند.  از سیاست دوستی و همکاری با سازمان ملل متحد و همه کشورهای  

توسعه همکاری و مساعدت های شان برای مردم  گیتی، چنان که خود ادعای آنرا مینمایند،  کار گیرند تا دنیا با ادامه و 

افغانستان ادامه داده وجلو فاجعه جبران ناپذیری را که افغانستان را تهدید مینماید، گرفته شود. از طالبان و مخالفین مسلح  

کشور و غیرمسلح شان میخواهیم اختالفات شان را از راه مذاکره و گفتمان حل نمایند. تاریخ بیشتر از چهارده اخیر  

 ثابت نمود که جنگ را حل نیست.    

 رهبری شورای هم آهنگی گفتمان ملی

 عنایت نبیل بارکزی مسول عمومی 
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