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 ۱۶/۰۷/۲۰۲۲                                                                                   یگفتمان مل ونیس یکم

 
 اعالم موجوديت گفتمان ملی گام ديگر در راستای تحکيم انديشۀ ملی 

 
 !هموطنان عزيز

حرکت مستقل غير وابسته و به مثابۀ وجيبۀ ملی وسرتاسری برای  طوری که آگاهی داريد گفتمان ملی منحيث يک     
نجات افغانستان از وضع کنونی کار در جهت گفتمان ملی را راه اندازی نموده  ودرنتيجه زحمات شباروزی دانشمندان، 

دهنده  و مردان هموطن ما »ديدگاه گفتمان ملی«  را که انعکاس  متخصصان، استادان عرصه های مختلف شامل زنان  
وآرزوی اعضای گفتمان ملی  برای يک افغانستان آزاد، مستقل، متحد، مرفه بوده و راه حل های برای بيرون  نظر  

رفت از وضع ناهنجار کنونی را هم شامل ميگردد، طرح وتدوين نمود. خوشبختانه اعضای  گفتمان ملی در مجمع  
د »ديدگاه گفتمان« و اصول ساختاری  )شورای هم وتبادل نظر وسيع سنبعد غور    2022جوالی    6عمومی مورخ  

 .آهنگی( را برای نيل به اهداف تعين شده تصويب نمودند
 

  .نفری از ميان همفکران گفتمان ملی غرض انسجام امور برگزيده شد 38درپرتو مصوبه فوق شورای هماهنگی 
به    23:00الی    19:00نشست که از ساعت  جوالی نخستين نشست خود را فراخواند. در اين    14اين شورا به تاريخ  

وقت اروپا دوام داشت. شورای هم آهنگی مطابق به نياز مقطع کنونی به ايجاد هفت کميسيون تصميم اتخاذ نمودند. 
تصميم ايجاد کميسيونهای و انتخاب مسئووالن و اعضای آنها در فضای آزاد صورت گرفت. همچنان سکرتريت شورای  

  .تباط و فراخوان نشستها ايجاد شدهمآهنگی غرض تأمين ار
تن شامل مسئوول شورای همآهنگی، معاونان، اعضای کميته تسويد    17در پايان کميته انسجام ) داراالنشا( با ترکيب  

ديدگاه گفتمان ملی، مسئووالن کميسيون ها وبرخی نماينده گان سازمان ها، انجمنها ونهاد ها و ذوات ودانشمندانی که  
  .نهاد ها را ندارند ، برگزيده شدندعضويت احزاب 

 :ذوات آتی درپست های شورای همآهنگی گفتمان ملی برگزيده شدند
 
 .بارکزی" مسئوول شورا ی هماهنگی ومسئوول کميته انسجام -محترم عنايت "نبيل - 
  .محترمه خانم فوزيه "اعتمادی" معاون- 
 .محترم دوکتور زمان "ستانيزی"  معاون- 

که گفتمان ملی منحيث يک حرکت اجتماعی بتواند نقش موثر و مساعدت کننده يی  برای تالش هموطنان ما برای اين 
در جهت احقاق حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی شان مانند شهروندان ساير کشورهای اسالمی، 

ايفا نمايد، پيشنهاد مبنی بر اينکه مثمر ثمری شده بتواند و درراستای صلح، استقرار وثبات  نقش مثبت وموثری  
هريک از کميسيون ها وبخشها راهکارها و اصول وظايف داخلی خود را تشخيص وبرمبنای آن فعاليتهای شان را در  
اين کار بزرگ ملی ورضا کارانه ودر جهت نيل به اهداف تعين شده به پيش ببرند، مورد تاييد شورای هم آهنگی قرار  

 .گرفت
 

 وفيق ومن هللا الت
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