اعالمیه مطبوعاتی خانه صلح افغانستان پیرامون برگزاری جرگه مشورتی صلح برای رها سازی  ۴۰۰زندانی طالب
تاریخ ۱۷ :اسد ۱۳۹۹ ،
کابل ،افغانستان  :هرچند امید واری های زیاد برای پروسه صلح افغانستان وجود داشت اما تالش ها به صورت پراکنده و سلیقه
محور میباشد ،حکومت جمهوری اسالمی افغانستان با تصمیم رها سازی  ۵۰۰۰زندانی طالب در مقابل  ۱۰۰۰زندانی حکومت موافقه
نمود در حال که این تبادله جز از بند های توافقنامه ایاالت متحده امریکا و نماینده طالبان در قطر صورت گرفت.
جرگههههههه مشههههههورتی صههههههلح پیرامههههههون رههههههها سههههههازی  ۴۰۰زنههههههدانی طالههههههب نمیتوانههههههد پروسههههههه صههههههلح را کمهههههه نمایههههههد در حههههههال
کهههههه  ۴۶۰۰زنهههههدانی اطهههههر نهههههال طالبهههههان بهههههه شهههههمول انههههه حقهههههانی بهههههدون مشهههههوره وصهههههالب مهههههردم افغانسهههههتان از بنهههههد رهههههها
شهههههههدند .هرچند حکومهههههههت افغانسهههههههتان صهههههههد هههههههها برنامهههههههه ملهههههههی را در اولویهههههههت دارد امههههههها بهههههههازهم مصهههههههرو برنامهههههههه ههههههههای
نمایشی و پراکنده میباشد که اذهان عامه را مغشوش و پروسه را به چالش میکشاند.
نگرانی های خانه صلح افغانستان پیرامون برگزاری جرگه مشورتی صلح قرار ذیل اند:
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برگهههههههزاری جرگههههههههه مشههههههههورتی صههههههههلح موجودیههههههههت شهههههههورای عههههههههالی مصههههههههالحه ملههههههههی و پارلمههههههههان افغانسههههههههتان را
پرسش برانگیز سااته و وضعیت جاری را کم نمیتواند.
در وضههههههعیت کههههههه افغانسههههههتان زیههههههر اههههههط فقههههههر شههههههدید اقتصههههههادی قههههههرار دارد مصههههههار جرگههههههه صههههههدمه اقتصههههههادی
بزرگ محسوب میشود.
اجندا جرگه کامال پراگنده و بحث های اساسی صلح در ان جا داده نشده است.
عهههههدم حضهههههور اک ریهههههت اقهههههوام افغ انسهههههتان دریهههههن جرگهههههه دیهههههده میشهههههود و تفهههههاوت دیهههههدگاه و تفهههههاهم سیاسهههههی میهههههان
احزاب نتیجه جرگه را میتواند به چالش بکشاند.
مردم افغانستان از فروپاشی و تنش های شدید سیاسی پ از جرگه نگران اند.
در حهههههال کهههههه شهههههیون ویهههههرو کرونههههها هنهههههوز ههههههم تهدیهههههد جهههههدی بحسهههههاب میایهههههد حضهههههور  ۳۲۰۰تهههههن اطهههههر بهههههزرگ
صحی میباشد.
بیشهههههتر اشههههههترال کننههههههده هههههههای جرگههههههه حامیههههههان و کارمنهههههدان حکومههههههت میباشههههههد در حالیکههههههه بههههههرای پروسههههههه صههههههلح
اشترال و حضور اک ریت مردم الزامی شمرده میشود.
عههههه دم حضهههههور چههههههره ههههههای تههههها یر گهههههذار صهههههلح ،نماینهههههده ههههههای جامعهههههه مهههههدنی ،احهههههزاب سیاسهههههی ،اعهههههم از اقهههههوام
افغانستان دیده میشود.
در صههههههورتیکه فیصههههههله جرگههههههه اههههههال توافقنامههههههه سیاسههههههی طالبههههههان و ایههههههاالت متحههههههده امریکهههههها باشههههههد افغانسههههههتان
ی بار دگر به بحران سیاسی کشانیده میشود.
برگزاری جرگه بسیار شتاب زده و بدون برنامه قبل از وقت برگزار گردید.
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حکومت افغانستان برای پروسه صلح باید صادقانه عمل نماید تا این پروسه به ناکامی مواجه نگردد.
جرگه تمرین اوب است اما درین مقطع زمان نیاز شمرده میشود تا تصامیم بیشتر استراتیژل و عملی باشد.
حضور چهره های تا یر گذار صلح ی امر االزمی بوده و پروسه را کم مینمایند
حکومت افغانستان باید ازین فرصت استفاده اعظمی نمایند از برگزاری برنامه های نمایشی و مصار هنگفت جلوگیری
نماید.
برای عملی نمودن توافقنامه سیاسی میان داکتر عبدهللا و اشر غنی صادقانه عمل گردد.
حکومت افغانستان برای انسجام سیاسی و مشارکت مردم در پروسه صلح برنامه های بزرگ ملی را اولویت بندی نماید.

