بيانيه مطبوعاتی

افغانھا از حكومت شان ميطلبند که يک راھکار را براي صلح و آشتي ملي انکشاف دھد
)كابل – افغانستان  4دسامبر  13 /2011قوس ( 1390
يك راپور جامع امروز تحت عنوان گفتمان مردم افغنستان پيرامون صلح پخش گرديد :مباني براي تھداب گذاري
براي پروسه فراگير صلح يا فته ھاي يك ابتكار  14نھاد افغاني است كه توسط جامعه مدني افغانستان به تحليل
گرفته شده است تا صداي مردان ،زنان و جوانان افغان را بر مسايل كليدي كه حيات آنھا را متاثر ميسازد ھمچون
 :صلح ،امنيت  ،و حكومت داري خوب كه بايد يك نقشه اي راه را براي صلح به گونه ايكه ھمه افغانھا را شامل
باشد انكشاف دھد.
با سھمگيري تمام جريانات فعال از سراسر افغانستان 1500 ،تن افغان در گفتمان ايكه رو به وخامت گذاشتن
وضع امنيتي  ،بيعدالتي ،حاكميت ضعيف نھاد ھاي حاكميت قانون،فساد گسترده ،فقدان انكشاف اقتصادي و عدالت
اجتماعي و حمايت اندك حقوق بشر بشمول حقوق زنان را به مثابه موانع عمده فراه راه صلح پايدار در
افغانستان تشخيص نمودند سھم گرفتند.
"افغانھا در سراسر كشور براي ما گفتند كه حكومت ضرورت دارد تا به عوامل كليدي كه باعث تداوم جنگ شده
اند تركيز نمايد اگر ما ميخواھيم به صلح و ثبات پايدار نايل گرديم /عنوان كردن اين مشكالت ميتواند پايه ھاي
اساسي صلح پايدار را تنظيم نمايد.
افغانھا ييكه در گفتمان شركت داشتند بيان داشتند كه حكومت افغانستان به حمايت مردم افغانستان به خاطر رسيدن
به يك صلح پايدار و با محتوا ضرورت دارد  .چنانچه يك متعلم د رواليت كندز گفت ":ما كساني استيم كه آينده
افغانستان را خواھيم ساخت " افغانھا ھمچنان قويا ً خاطر نشان ساختند كه ھر كوششيكه براي رسيدن به صلح
صورت ميگيرد بايد حتما ً فراگير باشد  ،وحدت ملي را ترويج نموده و تحت رھبر ي افغانھا باشد.
" يك استراتيزي واحد براي افغانستان وجود ندارد :تنھا كشور ھاي مختلف  ،افكار گوناگون ،بر نامه ھاي
مختلف وجود دارد .ما به يك پالن و يك مجموعه اي ا زاھداف نيازمنديم" اينرا يك معلم ا زواليت خوست ابراز
نمود،چيزايكه توسط اكثر افغانھا در زمينه يك نقشه واحد راه براي صلح دوامدار اظھار گرديد.
گزارش بيان ميكند كه مخالفين مسلح نبايد مردم ملكي را ضرر رسانند و بايد قانون جنگ را رعايت نمايند " .ما
از مخالفين مسلح توقع داريم تا اگر آنھا واقعا ً افغان ھستند ،نبايد اوامر ي را از بيرون كشور تحويل بگيرند و
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بايد به يك توافق با حكومت افغانستان د رموضوع صلح برسند .آنھا بايد سالح ھاي خود را بزمين بگذارند و در
پروسه باز سازي كشور ويران شده شان سھيم گردند" .
اين موضوع د رجريان گفتمان توسط مردان و زنان در واليت بغالن ابراز گرديد.
تمام افغانھاييكه در گفتمان شركت داشتند  ،ديدگاه شانرا نسبت به اينكه وضع امنيتي به تدريج د رمملكت رو به
وخامت نھاده است ابراز داشتند .گويا آنھا در بين آشوبگران و افغانھا و قواي بين المللي به دام افتيده اند .گزارش
خاطرنشان ميسازد كه مردم ا زقوا ي بين المللي ميطلبند كه عمليات ھا ي شبانه و گرفتاريھاي دسته جمعي و
توقيف ھاي خود سرانه را كه باعث گسترش اغتشاش ميگردد متوقف سازند.
افغانھا ھمچنان متذكر شدند كه ھمكاريھاي بين المللي ايكه ظرف ده سال گذشته برا ي افغانستان فراھم گرديد
تاثير الزم براي ارتقاي امنيت نداشته است  .رفاه عامه و خدمت رساني اعم از كمك رساني متناسب بين المللي
توسط دولتمردان مورد سوء استفاده قرار گرفته است .يك عضو شورا ي محلي از واليت كندز كه فقدان حاكميت
قانون را بمثابه"سرطان جامعه افغاني" شمرده است و فساد را در ھمه سطوح حكومت باعث فقر گرديده است
خالصه نموده است.
با بازتاب ديدگاه ھايي كه در سرتاسر مملكت انعكاس يافت ،يكتن از باشند ه گان د رواليت بادغيس گفت ":ما
واقعا ً د رمورد شرايط اين كشور كوشيديم ،ھر كسي با فساد آلوده است ،و عدالت برا ي مردم نيست  .يك قاتل
ممكن د ربازار آزاد گشت و گذار نمايد و يك قرباني ممكن بي دادرس باقي بماند .ما ھيچ چيزي نميتوانيم .زنان
با فيصله محاكم مجتمعات محلي كشته ميشوند و توجه يي از سوي حكومت بر ھمچو مسايل وجود ندارد.
گزارش ھمچنان فقدان انكشاف اقتصادي و عدالت اجتماعي را بمثابه عاملي براي بي ثباتي دانسته و بيان ميدارد
كه فقر و انكشاف نا متعادل جغرافيايي ،بيكاري گسترده  ،و عدم مساوات در تقسيم منابع مشكالتي د رحكومت اند
كه د رده سال گذشته به نا كامي منجر شده اند.
"مردم پيشرفتھايي را در اشكال ايجاد مكاتب،سركھا و شفاخانه ھا به ياد دارند ولي اين دستآورد ھا با مليارد ھا
دالري كه به كشور وارد گرديد ھمخواني ندارد .مردم ھمچنان نا ھمگوني ميان انكشاف دھات و شھر را
وضاحت دادند .د ربرخي مناطق مردم به مكاتب و نيز به شفاخانه دسترسي نداشتند  ،د راينجا ضرورت به
انكشاف متعادل به نظر ميرسد  .گفته ...
گذارش ھمچنان بيان ميدارد كه حمايت و ترويج حقوق بشر بشمول حقوق زنان يك موضوع عمده برا ي ايجاد
صلح و افغانستان با ثبات ميباشد .يك خانم از واليت بغالن گفت ":تمام اتباع افغانستان بشمول زنان بايد مساويانه
تحت توجه دولت شان قرار داشته باشند و بايد آنھا قادر به تمتع از حقوق شھروندي شان بطور انفرادي بوده نه
اينكه بر بنياد جنسيت ،قوميت و يا وابستگي قومي شان .زنان نبايد بحيث شھروندان درجه دوم نگريسته شوند و
تبارز آنان د ر امور سياسي و اجتماعي سمبوليك و يا بر بنياد جنسيت نباشد .آنھا بايد در تمام امورزند گي شان
باز تواني يافته و موازين حقوق بشري بايد بخصوص توسط نھاد ھاي تنفيذ قانون رعايت گردد".
گزارش ھمچنان تذكر ميدھد كه يك اجماع عمومي اينست كه بايد معافيت درخصوص كسانيكه حقوق بشررادر
گذشته در افغانستان نقض كرده اند وجود نداشته باشد.
ا زطريق گزارش ،نھاد ھا ي جامعه مدني كه گفتمان را براه انداختند د رنظر داشتند تا صداي مردم افغانستان زا
براي كنفرانس فرداي بن برسانند و اطمينان حاصل نمايند كه ديدگاه ھا ي مردم افغانستان انعكاس دھنده تمام
تالش ھايي است كه ميخواھد به صلح پايدار د رافغانستان منتج شود.
براي رسيدن به صلح و ثبات مردم افغانستان د رگفتمان نكات آتي را پيشنھاد ميكنند:
به حكومت افغانستان:
• يک استراتيژی کامل و راھبرد حفظ صلح در افغانستان را با تعريف مشخص از اھدافی که تعھدات تمام
ھمکاران را دارا باشد ،برنامه ريزی نمايد که اين استراتژی بايد باالی امنيت ،پيشرفت اقتصادی،
حاکميت قانون ،عدالت و حقوق بشر به عنوان ايجاد مولفه ھای مھم صلح پايدار تمرکز داشته باشد.
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•

ارزشھای حقوق بشری را در ھمه تالشھا برای مذاکراتی که به منظور مصالحه و ايجاد صلح پايدار
صورت میگيرد را مراقبت نمايد و مخصوصا اطمنان حاصل نمايد که دست آوردھای حقوق بشری که
حاصل شده ،و به ويژه حقوق زنان و دختران افغان ،تضمين شده و قربانی ھيچ تالش صلح نشود.

به جامعه بين المللی:
• اطمينان حاصل کند که تمام کمکھای دونرھا به دست استفادهکنندگان مورد نظر برسد؛ پروگرامھايی را
که باالی دھات و قريه جات دور تمرکز دارد ،تمويل کند؛ اطمينان حاصل کند که کمکھا نتائج غير
مقصود ،مانند تمويل منازعه و جدايی اقوام از يکديگر نداشته باشد؛ معيار کمک مفيديت از لحاظ کيفيت
باشد نه از لحاظ کميت و تمرکز ير انکشاف بر اساس ضرورتھای مردم باشد؛ از طريق ميکانيزم
مناسب اطمينان حاصل شود که سرمايه اھداء شده مورد سوء استفاده قرار نگيرد و کسانيکه اين وجوه را
مورد سوء استفاده قرار دھند مجازات شده واز مناصبشان بر کنار شوند.
به مخالفين مسح:
• حفاظت مردم ملکی  :به قوانين جنگی احترام بکذارند  ،ھدف قراردادن مردم ملکی  ،ساحات مسکونی ،
محالت دينی  ،شفاخانه ھا و مکاتب را متوقف ساخته به عمليات ھای ترور خاتمه بدھند.
• با حکومت افغانستان بخاطر حصول يک صلح پايدار داخل گفتگو شوند.
به جامعه مدنی:
• صدای عامه مردم افغانستان را بلند نمايند -اطمينان حاصل شود که نظريات مردان ،زنان وجوانان
بطور منظم انتقال يافته ودر برنامه ھا و تشکالت بمنظور حصول نھائی صلح در افغانستان بشمول
کنفرانس بن منعکس شود ،گفتگوی وسيع به سطح کشوربا مردم را ،با تمرکز خاص باالی دھات
ومردم محالت دورافتاده با مشارکت زنان وجوانان را براه اندازد.
گزارش مکمل فوق به زبانھای دری  ،پشتو و انگليسی ميتواند از ويب سايت ھای زيرين دونلود گردد:
www.sanayee.org.af
http://www.cshrn.af
http://www.aihrc.org.af
http://www.acsf.af
http://www.afghanwomennetwork.af
برای تماس مطبوعاتی اطفا ً با افراد زير تماس بگيريد:
•
•
•

محترم احمد فھيم حکيم معاون کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و عضو کميته گرداننده گفتمان مردم
افغانستان پيرامون صلح  .شماره تماس 0700203532:
محترم وزير احمد خرمی مسوول ارتباطات عامه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان .عضو کميته
0700260942
گفتمان مردم .
محترم محمد راشد وطنپال عضو موسسه محترم بنياد سنايی عضو کميته گرداننده گفتمان مردم .
0798181974

يادداشت برای ويراستاران:
 .1گفتمان افغانھا پيرامون صلح) گفتمان مردم( يک ابتکار ايست که در آن مردم عادی افغانستان ميتوانند ديدگاه ھای
شانرا از طريق مباحثات فراگير مردمی روی جوانب صلح  ،آشتی  ،امنيت ،اقتصاد  ،پيشرفت ،حقوق بشرو
حاکميت قانون بيان نمايند .سيزده نھاد جامعه مدنی  /شبکه ھا راه اندازی اين مباحثات مردمی را متقبل گرديده
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و به آن پرداختند تاباشد آنچه را که مشارکين به حيث" يک فاصله ميان مجتمعات مردمی  ،حکومت و جامعه
بين المللی" بيان داشته اند به ھم وصل سازند.
گفتمان مردم ھدف دارد تا اطمينان بخشد که مردم افغانستان را با ارايه آگاھی از پروسه صلح و آشتی ملی باز
توانی بخشيده ،نگرانی از نا رضايتی ھای بجای مردم شنيده ميشوند و آنرااز طريق پاليسی سازان در داخل تمام
پروسه ھا و بر نامه ھا برای رسيدن به صلح پايدار در افغانستان تقويت بخشيده و يکجا سازند.با حمايت فراگير
شدن در ھريک از پروسه ھای صلح در آينده ،گفتمان مردم ميکوشد تا از مشارکت وسيع افغانھا و فراگير شدن
فراخ ترين طيف ديدگاه ھای ممکن مردم اطمينان حاصل شود.
 .2يک کميته گرداننده فعاليت گفتمان مردم را رھبری نمودکه اعضای آن عبارتند از :مجتمع جامعه مدنی افغانستان
) ،( ACSFشبکه حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان ) ،(ACSHRNکميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان)
 ،(AIHRCاتحاديه ملی کار کنان افغانستان) ،(AMCAسازمان حقوق بشر و محيط زيست
افغانستان َ)،(AOHREPشبکه زنان افغانستان)،(AWNمرکز انکشاف مھارتھای زنان افغان
اجتماعی ،فرھنگی جوانان افغانستان)،(AYSCOمرکز توسعه جامعه
)،(AWSDCسازمان
مدنی)،(CSDCمرکز انکشاف و آگاھی مردم سنايی ) ،(SDOگروپ ھمآھنگی عدالت انتقالی)،(TJCGبنياد
آرمان شھر و مشارکت سياسی زنان /کمپاين  .(WPPC)%50اعضای کميته گرداننده دفاتر شانرا در
زونھا/واليات و ھمچنان اعضای شبکه ھای شانرا در تسھيل نمودن مباحث گروپی بکار گرفتند .دفترھيئت
معاونت ملل متحد  UNAMAبا کميته گرداننده در تسھيل اين مباحث ھمکاری نمود.
 .3گفتمان ھا  78مباحث گروپی را در واليات  :باميان ،بغالن،بدخشان،بادغيس ،دايکندی،فارياب ،فراه ،غزنی،
غور ،ھرات ،جوزجان ،کابل ،کاپيسا ،کندز ،کندھار ،خوست ،کنر ،لغمان ،لوگر ،مزار شريفف ننگرھار،
نيمروز ،نورستان} مدعويين به شھر جالل آباد سفر نمودند{ ،پنجشير ،پکتيکا،پکتيا ،،سر پل  ،سمنگان ،تخار،
ارزگان ،داير نمود .بيشتر از  500تن از زنان در گفتمان ھا و مباحثات در سرتاسر کشور شرکت ورزيدند.
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