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 اشتراک کننده گان مذاکرات مسکو یزنان افغان برا شش فقرهٔ  یآجندا
 یمطبوعات هیاعالم

 

 ۷۶شماره مسلسل :
 افغانستان –کابل 

 م 2۰1۹ یفبرور ۴ه ش مصادف با  1۳۹۷دلو 1۵
 

در حرکت هستند. آنها  یاسیدرست س ریدر مس شهینشان داده که زنان افغان هم خیتار
بوده اند. باوجود جنگها و  یو انکشاف اجتماع یاز طرفداران دموکراس یکی شهیهم

خود وانکشاف کشور شان سهم فعال  ی، زنان در قسمت انکشاف مهارت هاها تیمحدود
د ده گرفتنوزارت خانه ها را به عه یداشتند، رهبر لگرفته اند. آنها در انتخابات سهم فعا

 یستیفراهم کرده و در راه بهز انی، مکاتب و صحت خدمات شاو در قسمت گسترش معارف
ده بر زنان را وارد ش یها تیمحدود شانیها تیو با فعال فاینقش مهم را ا گرید ینسل ها

ه به خطر مواجه ساخت زین شانرا یبار ها زندگ یراتیتغ نیآوردن چن یبردند و برا نیاز ب
 یوسفزادهمنیره            اند.

 

ا ه ونیلیم زمیترور هیطالبان و در مبارزه عل یدر افغانستان منجمله در زمان زمامدار یزیدهه جنگ و خونر نیچند
چهار دهه  یکه جنگها می. ما زنان افغان باورمنددندیگرد وبیها معلول و مع و مرد میتیاطفال شان  وه،یزن افغان ب

. به جا مانده مفتخر باشد یها یرانیبخاطر خشونت ها و و دیبان یمرد چینداشته است و ه یبرنده ا چیافغانستان ه یا
 شما را مفتخر سازد. تواندیکه منجر به صلح دوامدار گردد م یآتش بس فور کیتنها در صورت بوجود آوردن 

در سطح کشور. در  ایصلح پرور بوده اند، چه در خانه و چه در اجتماع  شهیهمه مهمتر آنست که زنان افغان هم از
هم مجبور شدند  ایشدند و  یقرار گرفته ، کشته و زخم یزنان مورد تجاوز جنس کهیدر حال یداخل یزمان جنگ ها

 اشند.ب دهیبه اهداف شان به خشونت توصل ورز دنیسشده که بخاطر ر دهیبه ندرت د یترک کنند ول شانرایتا خانه ها
غان . ما ، زنان افکنندیمذاکرات صلح با طالبان صحبت م شان در مورد یالملل نیب نیمرد و مئتلف ونیاسیس امروز

 دکننیدر مذاکرات صلح شرکت م کهیمردان ا یما از تمام هیاعالم نیا قی. از طرمیپروسه هست نینگران ا اریبس
 تا: میتقاضا دار

را که بعد از سقوط طالبان بوجود آمده است ، زنان  یی یو دموکراس یاسی: نظام سدینده ریرا تغ یاسینظام س – 1
ردن آو ئین، پایمسلک ی، مهارت ها التیاستخدام ، تحص نهیزنان زم یافغان را توانمند ساخته است، ادارات عامه برا

 یراسدموک ینو پا ستمیس متیبه ق دیاند. مذاکرات صلح نبا ههم کردرا فرا ینسب تیمادران و امن ریمرگ و م زانیم
. دباشیزنان افغان قابل قبول نم یمختلف، برا یجناح ها انیمانند وزارت خانه ها م یادارات دولت هیتمام شود و تجز

 .ردیقرار گ یاسیاحزاب س یمورد معامله ها دینبا یدموکراس
افغانستان بعد از خروج  یو اردو سیرفتن پول انیکه بعد از م ی: هرج و مرجدیبا قانون و نظم عامه معامله نکن -2
به افغانستان از جمله زنان کشور  یریجبران ناپذ یوقت صورت گرفت ضربه ا یشورو ریاتحاد جماه یها روین

اه محض و شتبا کیسازد و  یثبات افغانستان را راض نیمخالف تواندیفقط م یتیامن یها رویساختن ن یوارد نمود. ملغ
 یکیا عمل ر نیصدراعظم وقت پاکستان ا فیتوسط نواز شر کهیکه همانطور ا میبگذار دیاست. و نبا ریجبران ناپذ

 دیبا ندکنیدر مذکرات صلح شرکت م کهیپاکستان خواند، دوباره تکرار گردد. مردان افغان ا یخیتار یاز دستاورد ها
 دیشهروند است که نبا کی ثیزنان افغان منح یبرا رخسکشور خط  یتیامن یها رویبدانند که لغو ساختن ن اً واضح

ه در آن زنان ک یساختار مل کی ثیمنح دیشوند و با یساز یاسیس دیافغانستان نبا یتیامن یها رویاز آن عبور کنند. ن
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و اردو  سیافغان از جمله پول یتیامن یها رویمختلف افغانستان سهم دارند حفاظت شود. ن یها تیو مردان از مل
 شان نقش یف مهارت هاو انکشا جادیکننده در ا لیتمو یپردازان کشور ها هیکشور اند و مال تیامن نیممتعهد به تأ 

 گرفته شود. دهیناد دیها نبا روین نیا یداشته اند و قربان ییبه سزا
از زنان در مذاکرات صلح  یتعداد راً یاخ کهیمذاکرات حضور فعال داشته باشند: در حال زیدر م دیزنان افغان با -۳

. ما خواهان میدانیزنان افغان م یکرده و آنرا جٍز از دستاورد ها تیشرکت خواهند کرد که ما از حضور شان حما
از زنان در سرتاسر افغانستان وجود دارد که  یقو شجنب کی نجای. امیزنان در مذکرات صلح هست یحضور با معن

 باشند. حضور زنان در مذاکرات میدر مذاکرات صلح سه دیزنان با نی. اکنندیها م تیو مل اتیوال یاز تمام یگ ندهینما
 در مذاکرات شرکت کنند. یو با معن یبصورت واقع دیمحدود شود. زنان با یاسیبه احزاب س دیصلح نبا

 یادیبن یها یاز دست دادن آزاد متی: زنان افغان صلح را به قدیقبول کن دیحقوق بشر را نبا نیصلح بدون تام -۴
دومدار نخواهد بود.  یچگاهیشان باشد ه یادیبن یها یبه حقوق زنان و آزاد دیتهد کهی. صلح اخواهندیشان نم
 یی. در صورت نهاستیقابل قبول ن الً اص تیامن وحقوق زنان تحت نام صلح  یباال یها حتا به طور مقطع تیمحدود

و حق  یتحرک اجتماع یآزاد م،یبه صحت و تعل یحق دسترس ،ین حق زندگزنا یساختن موافقتنامه صلح برا
 ضمانت گردد. دیبا یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یها تیاشتراک فعال در فعال

ً در مورد حقوق زنان علن -۵  واضح سازند که نرایا دیبا کنندیمذاکرات شرکت م نیدر ا کهی: مردان ادیصحبت کن ا
است و زنان  یکشور اسالم کی. افغانستان در حال حاضر ردیگیمورد معامله قرار نم یعنوان چیحقوق زنان به ه

و  لیزنان دوباره مورد تحل یکه زندگ ستین یازی. نکنندیم یزندگ یافغان با در نظر داشت فرهنگ و آداب اسالم
سان ها و کرامت ان یه زندگآنرا در مورد احترام ب دیمجدد باشد با لیو تحل ریبه تفس ازی. هرگاه نردیقرار گ ریتفس

و شما از  مییشما یکشور همتا نیدفاع کنند! ما در انکشاف ا گریفقط زنان از حقوق زنان د دیمعطوف کرد. نبا
 .دیکن تیفعال زیبخاطر منافع زنان ن دیتوانیآمده م ستبد تیموقع

صورت گرفته  ریسال اخ 1۸که در طول  ی: با وجود انکشافات شگرفدیبه انزوا نکشان گرید کباریافغانستان را  -۶
بخاطر محو امراض چون  دیملت با کی ثیاست. ما منح یالملل نیب یاست افغانستان هنوز هم وابسته به کمک ها

رقم  نینفوس کشور بخاطر داشتن باالتر تیوضع تیری، مدمادران و اطفال ریمرگ و م زانیآوردن م نییپا و،یپول
نکشافات مدت ا نی. افغانستان در امیحاضر دست به کار شو یها یمانند خشکسال یعیت طبو آفا اینفوس در دن شیافزا

 میباعث بوجود آمدن تحر کهیتجارت در سطح منطقه و جهان نموده است. از هر معامله ا یها نهیدر زم یقابل توجه
 شود. یریفقر سوق دهد جدآ جلوگ یشود و کشور ما را دوباره بسو ندهیدر آ یاقتصاد یها
 داریلح پاص کیکار کنند تا به  کجایبا ما  توانندیکه مردان شرکت کننده در مذاکرات صلح م میزنان افغان باور دار ما
 .میکن فایتا در پروسه مذاکرات صلح سهم فعال خود را ا می. ما انتظار دارمیمبرم جامعه است برس ازین کهیا
 

زنان  ،دهات مرکز، شهر و و اتیمختلف وال یافکار زنان از سکتور ها و اتینظر یجمع آور یسند ط نی: انوت
 است . دهیگرد هیاز کشور توسط شبکه زنان افغان ته رونیافغان ب

 . دیریبا محترمه روشن مشعل در شبکه زنان افغان تماس گ شتریب التیتفص ینموده برا لطف
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