شبکه های والیتی زنان
از خشونت به حیث وسیله ای تاکتیکی استفاده نگردد
-۱
 ۲۳قوس ۱۳۹۹

بسم هللا الرحمن الرحیم
پس از موافقت باالی پروسیجر برای مذاکرات بین االفغانی ،بیانیه مشترک منتشر شده توسط تیم های مذاکره کننده جمهوری اسالمی
افغانستان وامارات اسالمی پیشرفت دیگری در روند صلح است .ما زنان افغان ازوالیات مختلف افغانستان برای این پیشرفت چشمگیر هر
دو طرف را تحسین می کنیم .همچنان ،ما از دولت اسالمی قطر برای میزبانی تیم های مذاکره کننده در ماه های گذشته تشکری میکنیم .ما
معتقدیم ،در پهلوی شرکا و متحدان بین المللی ما ،کشورهای اسالمی از جمله همسایگان ما برای دستیابی به یک توافقنامه سیاسی نقش
سازنده ای در روند صلح افغانستان بازی دارند.
چند سال قبل،هیچ یک از ما تصور نمیکردیم که روند صلح آغاز شود و طالبان از آن استقبال کنند .امروز طالبان نه تنها از مذاکرات
حمایت میکنند بلکه در گفتگوها نیزشرکت میکنند .در حالیکه حل اختالفات چندین دهه در افغانستان کارآسان نیست ،اما اختالفات هر قدر
که پیچیده باشند با تعهد ،فداکاری و گفتگوهای صادقانه میتوانند مورد بحث و حل قرار گیرند.
برای نفوذ بیشتر صلح در جامعه افغانستان و ایجاد پذیرش گسترده تری ازاجندا و نتایج روند صلح  ،الزم است که شفافیت در مورد اجندا
در مذاکرات حفظ شود .همچنان ،به عنوان یک اصل ،افغانان حق قانونی دارند که ازاجندای مذاکرات آگاه باشند زیرا آینده آنها در معرض
خطر است .بنابرین ،ما خواستاریم که موضوعات مذاکرات و پیشنهادهای دو طرف با مردم افغانستان شریک شوند .تمام موضوعات اجندا
باید به طور گسترده با مردم از جمله احزاب سیاسی ،جامعه مدنی ،سکتور خصوصی و رسانه ها در سراسر افغانستان مورد بحث قرار
گیرد .شریک نمودن موضوعات آجندا برای صلح پایدار مهم است زیرا این امر به مردم احساس مشارکت در روند صلح کشورشان را
میدهد.
اکنون ،هنگامیکه مذاکرات صلح به مدت  22روز متوقف شده است ،ما از هر دو طرف میخواهیم که روی رایزنی ها برای نهایی کردن
اجندا تمرکز نمایند تا دور بعدی مذاکرات هر چه زودتر آغاز گردد .ما از هر دو طرف میخواهیم که از تشدید خشونت ها به عنوان یک
تاکتیک برای مذاکره استفاده نکنند .ما همچنان از جامعه بین المللی و کشورهای همسایه میخواهیم که از نفوذ وفشار خود برای جلوگیری
از تشدید خشونت در جریان گفتگوهای بین االفغانی استفاده کنند.
بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی  2019انستیتوت اقتصاد و صلح ( ،)IEPافغانستان کم مسالمت آمیز ترین کشور در جهان است که
جایگزین سوریه شده است .افغانستان در رتبه اول شاخص جهانی تروریزم  -اندازه گیری تأثیر تروریزم  -با باالترین تأثیر اقتصادی،
معادل  16.7درصد (تولید ناخالص داخلی) ،قرار دارد .عالوه بر این ،از  20حمله مرگبار تروریستی در سال  6 ،2019مورد در
افغانستان رخ داده است که این جنگ خشونت آمیزترین درگیری جهان با بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از جنگ و تروریزم است .مردم
افغانستان رنج های زیادی دیده اند .حتی دیروز شاهد شلیک ده موشک در مناطق مسکونی کابل بودیم که منجر به تخریب و جراحت جانی
شد .سطح تخریب و ضربه ای که مردم به طور مکرر در افغانستان تجربه میکنند قابل تصور نیست .ا ز سوی دیگرگسترش ویروس
کرونا در زمان انتقال سیاسی دشوار  ،درگیری شدیدتر و عدم اطمینان قابل توجه در مورد حمایت های آینده  ،افغانستان را زیر فشار قرار
داده است .اقتصاد افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا سخت آسیب دیده است ،این امر تأثیرات منفی زیادی بر مصرف ،صادرات و
پرداختها داشته و کشور را در معرض فقر قرار داده است.

شبکه های زنان والیات شبکه های مردمی هستند PWN .ها زنان را ازطبقه های مختلف در هروالیت دور هم جمع می کنند .تا اعتماد و اطمینان
ایجاد کنند  ،با اعضای ذیدخل مختلف اتحاد ایجاد کنند و در جوامع ،آنها برای حل منازعات  ،ایجاد صلح و ارائه خدمات کار کنند.

ما از هر دو طرف میخواهیم که خواسته های مردم را جواب مثبت داده ،به خشونت تشدید ندهند ،در مورد اجندا به توافق برسند و
مذاکرات را پس از  5جنوری 2021 ،بدون تأخیر از سر بگیرند .با وجودیکه افغان ها عزیزان خود را به دلیل جنگ روزمره از دست می
دهند ،بازهم ما خوش بین هستیم و به تیم های مذاکره کننده از هر دو طرف امیدوار هستیم تا مذاکرات را بدون تأخیر از سر بگیرند و به
یک توافق سیاسی پایدار هر چه زودتر برسند.
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