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l.  صلح  فراگيرپروسه  برای گذاشتن تهدابی –پيشينه 

  را از طريق شان های يک ابتکاريست که در آن مردم عادی افغانستان ميتوانند ديدگاه) گفتمان مردم( گفتمان افغانها پيرامون صلح
/ سيزده نهاد. و حاکميت قانون بيان نمايند مباحثات فراگير مردمی روی جوانب صلح، آشتی، امنيت، اقتصاد، پيشرفت، حقوق بشر

 به حيث ت کنندگانباشد آنچه را که مشارک جامعه مدنی راه اندازی اين مباحثات مردمی را متقبل گرديده و به آن پرداختند تا شبکه
  1.به هم وصل سازند ،اند بيان داشته" مردمی، حکومت و جامعه بين المللیاجتماعات فاصله ميان "

، شده توانمند ساختهکه مردم افغانستان با ارايه آگاهی از پروسه صلح و آشتی ملی  حاصل کندگفتمان مردم هدف دارد تا اطمينان 
ها برای رسيدن به صلح ها و برنامهزان در تمام پروسهسااز طريق پاليسی شوند و آنراهای بجای مردم شنيده مینگرانی از نارضايتی

   .پايدار در افغانستان تقويت بخشيده و يکجا سازند

ترين وسيع وورزد تا مشارکت وسيع مردم افغانستان برنامه صلح در آينده، گفتمان مردم تالش می هرفراگير بودن  با حمايت از 
واليت افغانستان با مشارکت بيش  312در گروهی مباحث  78ميالدی  2011ه اکتوبر در جريان ما .تضمين نمايدرا از افکار  یطيف
همه  های مختلف قومی و ازمباحث مردان و زنان افغان از گروه. افغان و جوانان برگزار گرديد 3تن مردان و زنان 1500از 

بشمول نهادهای زنان،  اينده گان جامعه مدنی،جريانات حيات اجتماعی بشمول کارمندان خدمات عامه، زارعين، صاحبان تجارت، نم
گان علما و شوراهای زنان، دانشمندان های خانه، نماينده، خانماجتماعاتگان افراد بی روزگار، نماينده گان جوانان و اقوام، و نماينده

که به پروسه صلح ی نگجويانمذهبی، متخصصين صحی، کارگران، فعالين جامعه مدنی، ژورناليستان، قربانيان جنگ، هنرمندان و ج
  .ديرا شامل ميگرد ،اندو ادغام مجدد پيوسته

تن مردان و زنان افغان که در  1500دارد که توسط بيش از را ارايه میهايی و نگرانی ای از نکات کليدیفشردهارش حاضر زگ
از طريق اين گزارش صدای مردم افغانستان را  خواهدجامعه مدنی افغانستان می .است گرديده دايرا ،اندگفتمان مردم شرکت ورزيده

ها و ها، نگرانیکه ديدگاهاز ايناطمينان  برای حصولبرساند، در تالش ) 2011دسامبر  5(به کنفرانس بين المللی بن در آلمان 
ط با صلح و ثبات در مرتبنکات مهم که  دريگمیقرار  یگانخواستهای عامه مردم افغانستان شنيده شده و مورد توجه تصميم گيرنده

  .دهندمیبازتاب آينده افغانستان  را در بن 

  .انداند که در اين گفتمان شرکت داشته افغانیو جوانان زنان  ،های بازتاب يافته در اين گزارش منحصر به مردانديدگاه

  

  

  

  

  

                                                            
، شبکه حقوق بشر و )ACSF(مجتمع جامعه مدنی افغانستان : يک کميته  گرداننده فعاليت گفتمان مردم را رهبری نمود که اعضای آن عبارتند از  1

، سازمان حقوق )AMCA(، اتحاديه ملی کار کنان افغانستان )AIHRC (، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )ACSHRN(جامعه مدنی افغانستان 
، سازمان اجتماعی )AWSDC(، مرکز انکشاف مهارتهای زنان افغان )AWN(،شبکه زنان افغانستان) AOHREPَ(بشر و محيط زيست افغانستان

، گروپ همآهنگی عدالت )SDO(، مرکز انکشاف و آگاهی مردم سنايی )CSDC(،مرکز توسعه جامعه مدنی) AYSCO(فرهنگی جوانان افغانستان
واليات و /اعضای کميته گرداننده دفاترشان را در زونها). WPPC%(50کمپاين / آرمان شهر و مشارکت سياسی زنان ، بنياد)TJCG(انتقالی

با کميته گرداننده در تسهيل اين  UNAMAدفترهيئت معاونت ملل متحد . هايشان را در تسهيل مباحث گروهی بکار گرفتندهمچنان اعضای شبکه
  .مباحث همکاری نمود

در واليات باميان، بغالن، بدخشان، بادغيس، دايکندی، فارياب، فراه، غزنی، غور، هرات، جوزجان، کابل، کاپيسا، کندز، کندهار،  هاگفتمان  2
، پنجشير، پکتيکا، پکتيا، سر پل، }مدعويين  به شهر جالل آباد سفر نمودند{خوست، کنر، لغمان، لوگر، مزار شريف، ننگرهار، نيمروز، نورستان 

  .تخار، ارزگان و زابل برگزار گرديدسمنگان، 
  .ها و مباحثات در سرتاسر کشور شرکت ورزيدندتن از زنان در گفتمان 500بيشتر از   3
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ll   .مبانی کليدی رسيدن به صلح  
  عادی دخيل ساختن افغانهای: راه اندازی يک پروسه فراگير

  "شنودنمی صدای ما را نداده ومردم گوش سخن هيچ کسی به " 

های آنها در مورد اين نخستين باری است که  ديدگاهبيان کردند که و مردم در سرتاسر کشور ابتکار گفتمان مردم را استقبال نموده 
شوند اين بود که مردم بطور کافی آگاه ساخته نمی گرديدديدگاهی که همواره تکرار می. شودصلح، ثبات و آينده افغانستان پرسيده می

  .شونددخيل ساخته نمی ،که بمنظور ايجاد صلح ميباشد و يا هم در ابتکاراتی

  ."حکومت ميکانيزمی را مهيا نساخته که عامه مردم را در پروسه صلح شريک ساخته و حمايت آنها را با خود داشته باشدکنون تا "

از  ید که برای جامعه مدنی فرصت محدودی داده شده است  که در پروسه صلح همکار باشند و تعدادبسياری از مردم نظر دادن
از واليت زابل محصل يک . اندشدهنگهداشته از اين پروسه محروم هميشه در مجموع  ،به ويژه زنان و جوانان ،معينهای گروه

  :تچنين بيان کرده اس ،نظرش را که در سرتاسر کشور انعکاس داشته

های صلح را مطابق های مشورتی دعوت نمايد، آنها بايد تالشحکومت بايد سلوک خود را تغيير دهد و مجامع مدنی را در برنامه"
را بازی نمايد تا صلح و ثبات  تواند يک نقش حياتیدر مجموع هر افغان بنوبه خود می}  ...{ خواست مردم ملکی برنامه ريزی کنند

کنند تا صلح و را تحميل میهايی روشبرخی مردم از بيرون . کندهای ما توجه نمیاما هيچ کس به ما و ديدگاه ،وردرا به افغانستان بيا
  ." گی مردم در نقاط دور دست آگاهی ندارندددر حاليکه آنها از شرايط زن ،ثبات را بياورند

ميان حکومت عميقی فاصله "همنوا بودند که  ،م ابراز گرديدای از مردگان با اين نظر که توسط مجموعهواليت لوگر اشتراک کننده در
بسياری ." انديشيميتوانيم حتی به صلح بخواهند با ما نزديک باشند، در چنين شرايطی ما نمیو مردم ايجاد شده است، رهبران ما نمی

  .از مردم نکات مشابهی را در سرتاسر کشور بيان داشتند

بطور نمونه مردم گفتند که . شان را مبنی بر ايفای نقشی در ايجاد صلح تصريح کردندو زنان خواستتقريبًا در تمام  مباحث، مردان 
اند بمثابه اعضای جامعه مدنی، بمثابه جوانان، بمثابه معلمين و يا محض به حيث شهروند عادی افغان نقشی را در ايجاد آنها مشتاق

  ."استبرای حکومت مردم قدرت بزرگی اجتماعات حمايت " :يان نمودچنانچه يک معلم چنين ب. صلح در کشور بازی نمايند

زنان و مردان بيان  ،به عنوان مثال در زون غرب. بعضی از مردم بطور مشخص تذکر دادند که کنفرانس بن يک رويداد مهم است
. تقويت نمود را افغانستان هستند امنی درناهای شخصی جنگ ساالران و کسانی را که مسوول مندیعالقه اول داشتند که کنفرانس بن

  .را آنها گفتند که کنفرانس بن دوم بايد نظر مردم را بگيرد نه از جنگ ساالران

  .در تمام مباحث مطرح گرديد" ست ميان حکومت و مردما جامعه مدنی پلی"اين ديدگاه که 

  ."رسانندب ،س بن که در راه استنکنفرابه طلبيم تا صدای ما را ما از جامعه مدنی می"

  }بکمری واليت بادغيسآيک باشنده ولسوالی { 

  راه اندازی يک پروسه تحت رهبری افغانها و وحدت ملی
اين ديدگاه بحيث يک امر . در بسياری از مباحث مردم قويًا به اين نظر بودند که پروسه صلح حتمًا بايد تحت رهبری افغانها باشد

مردم همچنان به اين از بسياری . های مسلح را به گفتگوی صلح بکشاندو ساير گروه و مشروط ياد آوری گرديده تا طالبانضروری 
تواند توسط آميز تنها میموفقيتميانجيگری اينکه يک  بازتاب دهد ورا  یمهر پروسه معيارهای اسالضروری است که نظر بودند که 
  .مسلمان ايفا گردد ميانجيگران

های بين المللی ابراز داشتند ولی همچنان اصرار داشتند که اين را از کمک شانم حمايتمرداجتماعات واليت کاپيسا اعضای  در
افغانستان يک کشور مستقل است و اين پروسه صلح بايد توسط افغانها رهبری " :آنها بيان داشتند که. ها بايد بدون مداخله باشدکمک
  .دهدور نشان میزمينه در سرتاسر کشاين اين نظر ديدگاه کلی را در ."  گردد
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اينده افغانستان، بسياری از افغانها اعم از زن و مرد  ایاند برگفتگوهايی پيرامون صلح هاگفتگو يک از که هر با در نظر داشت اين
مستقل افغانستان بايد "در واليت لوگر بطور مثال مردم اصرار داشتند که . بيان داشتند که افغانستان نيازمند است تا بيشتر مستقل گردد

  ."خواهيم که جامعه بين المللی  تمام امور کشور را کنترول نمايدباشد، ما نمی

  .هر برنامه صلح در تعدادی از گفتگوها مورد بحث قرار گرفتضرورت تقويت وحدت ملی توسط وحدت ملی و  ضرورت

ما منافع يک گروپ مشخص نظر داشته باشيم هر گاه ما به خواهيم که صلح واقعی را ببينيم ما به وحدت ضرورت داريم، اگر ما می"
  ."توانيم کاری بکنيمنمی

  }نماينده مجتمع زنان، واليت خوست{ 

دهاقين، دکانداران و اعضای شوراهای زنان در واليت  . ها مرتبط دانسته شددر برخی از مناطق مسئله وحدت ملی به حقوق اقليت
های قومی مخالف بايد منطبق با منافع تمام گروهگروه های  گوها و مذاکرات با دايکندی با اين نظر که هر برنامه صلح بشمول گفت

  .و توافق داشتند اظهار نظر ،افغنستان باشد

 30اولين قربانيان جنگ در  جمله ها ازحقوق اقليت" :گان يک نهاد جوانان در واليت نيمروز گفتندبه همين گونه معلمين و نماينده
  ."اين برای بسياری مردم در افغانستان مهم است. بايد توجه خاصی را به اين مبذول داريم سال گذشته بوده است، ما

lll  .های صلح پايدارمولفه  
ها اعم از زن و مرد به آنچه که مهمترين اجزای صلح با ثبات گفته د، افغاناکه در تمام حصص افغانستان براه افت مباحثی 78در تمام 

فساد  تر شدن اوضاع امنيتی، بی عدالتی و نبود حاکميت قانون، فقدان انکشاف اقتصادی،يان داشتند که وخيمآنها ب. پرداختند ،شودمی
حمايت ناچيز  بيکاری گسترده،  ،ادارات دولت و مقامات تنفيذ قانون، کيفيت پايين ارايه خدمات مانند معارف و صحت بينگسترده در 

کجا با مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان به ويژه کشورهای همسايه زنان، تبعيض، يحقوق رعايت حقوق بشر و از 
مردم قويًا اظهار داشتند که دولت نيازمند است تا اين عوامل را به حيث . باشدثباتی در افغانستان میعوامل عمده تداوم جنگ و بی

  .اجزای اساسی برای رسيدن به صلح پايدار در نظر گيرد

  :را تبارز داد که تقريبًا در همه گفتگوها به آن اشاره شده است اینه از واليت کندهار احساس عمومیيک خانم خا

صلح بمعنی کار کردن، دست بدست دادن تمام مردم با هم . گناه و سوء استفاده از منابع اين کشور نيستصلح بمعنی کشتن مردم بی"
و سخت بسازيم کشور را  يکجا کار کنند تا. است خواهربا برادر  و لمللی و ملیبين ا افغانستان،پاکستان با  ...يکجا، زن با زن

  ." دارتقا دهن، اقتصاد و صحت را رفاتا معبکوشند 

پالن يا نمايند ميتواند همچنان  رسيدگیاين عوامل به هايی که برنامه. رکز داشتندمگردد تهای جنگ تصور میمردم به آنچه که ريشه
جنگ در افغانستان مانند يک آفت مزمن " :چنانچه يک معلم از واليت کابل گفته استشود، پروسه صلح ترسيم ه آيندبرای اهدافی 

های جنگ را نخست ما بايد علل و ريشه. است، هرگاه يک داکتر علت مريضی را نفهمد اين مشکل خواهد بود تا آنرا تداوی کند
  ."ل را پيدا کنيم و تنها در آنصورت صلح خواهد آمدبدانيم، فقط در آنصورت قادر خواهيم بود تا راه ح

های يک صلح پايدار توسط تمام افغانها اعم از مرد و زن و جوان در گفتمان مردم مفصًال  ذيًال بيان گرديده هر چهار اجزاء و يا پايه
انکشاف اقتصادی و عدالت اجتماعی و  عدالتی و فقدان حاکميت قانون، واقعبينیدر برابر فساد، بیبرخورد ايجاد امنيت، : که شامل

  .باشدمی ،بشمول حقوق زنان ،ترويج و حمايت از حقوق بشر

  

 امنيتايجاد 
  "تمام دنيا به افغانستان آمد اما نتوانستند امنيت را تامين کنند"

اظهار داشتند که از  ،اختندرا در گفتمان مردم شريک س شانکه نظريات تقريبًا تمام افغانها اعم از مرد و زن در تمام حصص مملکت
زنان در . وضعيت موجود وخيم بوده و هرروز روبه وخامت است. به وخامت گذاشته است وضعيت امنيتی بتدريج رو 2005سال 
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فتند ها مردم گدر بسياری از زون ."گردند يا نهروند آنها متيقن نيستند که زنده برمیکه مردم بيرون از خانه میوقتی " کندهار گفتند که
  .ها داردکه شرايط امنيتی رو به وخامت نهاده و دولت تنها کنترول محدودی به مراکز ولسوالی

 های مختلف مملکت مثال کشته شدن رئيس جمهور سابق و رئيس شورای صلح آقای برهان الدين ربانی را از مردم از بخش یتعداد
که چگونه شرايط امنيتی روبه وخامت نهاده  دادنداضح نشان ودر داخل منزلش در روز جهانی صلح به حيث يک ميزان سنجش 

بسياری مردم بيان نمودند که هرگاه فردی مانند وی نتواند محافظت شود پس توانمندی دولت در حفاظت مردم عادی قطعًا غم . است
  .انگيز است

که مردم ملکی را مورد  در بين اغتشاشگرانیکه نمايند آنها احساس میها تصريح نمودند که در جريان بسياری از مباحثات افغان
های ناقص که روشايهای بين المللی و افغان گيرند و بين قوتمردم بی گناه را گروگان می وکرده ، اعدام دادههدف قرار 

ای شبانه، ههای هوايی، عملياتبمباردمان{حفاظت مردم ملکی مانند مغاير دينی و  باراتی، مغاير کلتور و رسوم افغانی وخاست
زمانی که ها همچنان گفتند که تا بسياری از افغان. اندبرند، گير ماندهرا بکار می} های خودسرانهو توقيفهای گسترده بازداشت

  .ناآرامی ادامه پيدا خواهد کرد ،افغانهای عادی خود را ناامن و مورد تهديد قوای نظامی احساس کنند

در سرتاسر کشور  . زندرا متوقف ساهای خودسرانه نيز بازداشتو های شبانه ستند تا عملياتالمللی خوامردم از قوای نظامی بين
  .دهدامنی را گسترش میناچنين روشها جنگ را دامن زده و  را بازتاب دادند که اين شانها قويًا ديدگاهافغان

مردم ملکی، محالت بود و باش مردم، اماکن مقدسه و مردم همچنان با اتفاق آراء از عناصر مخالف دولت خواستند تا هدف قراردادن 
  :که در مباحثه در واليت بغالن حضور يافته بودند در سراسر کشور بازتاب داشت نظر مردان و زنانی. کنندتوقف مها را شفاخانه

بر . جنگ را مراعات کنند ست که نبايد به مردم ملکی در جريان جنگ صدمه برسانند و بايد قانونا توقع ما از مخالفين مسلح اين"
آنها واقعًا افغان هستند پس نبايد اوامر بيرون کشور را بپذيرند و بايد با دولت  که اگراز مخالفين مسلح توقع داريم  را عالوه اين ما

  ."گردندشان سهيم های خودرا بگذارند و در بازسازی وطن ويران شدهآنها بايد سالح. افغانستان بر سر صلح به موافقه برسند

که کشورهای همسايه خصوصًا پاکستان و همچنان ايران در دست  افغانها بشمول مردان و زنان در سرتاسر کشور قويًا بر نقشی
کار نمايند تا کشورهای همسايه را از بيشتر آنها توافق داشتند که جامعه بين المللی بايد . تاکيد ورزيدند ،داشتن مستقيم در جنگ دارند

، های امن و حمايت از شورشيان دست برداردگاهفراهم سازی پناه فغانستان بازدارند و بر پاکستان فشار وارد نمايند که ازمداخله در ا
توانند افغانستان و نمی کند درمملکت کار می 40چگونه اين ممکن است که : "پرسان نمود که چنانچه يک بزرگ قوم در واليت فراه

در جريان  بسياری از مباحثات در اين موضوع پيشنهاد گرديد که جامعه بين المللی بايد بر پاکستان ." اعمال يک کشور را مهار کنند
  .تا مداخالتش را در افغانستان قطع کند)  ISI( و خصوصًا بر سرويس استخباراتی پاکستان فشار بيشتر وارد سازد

ن يک ديدگاه روشن برای صلح و ثبات و انکشاف اقتصادی اجرا های مختلفی که در افغانستان بدواز برنامه نيزنان همچن مردان و
  :چنانچه يک معلم زن از واليت خوست اظهار داشت. آنچه که بطور عاجل نياز است ؛صحبت نمودند ،گردندمی

ما به يک . دروجود دا های مختلفتنها کشورهای مختلف، افکار گوناگون و برنامه. يک استراتيژی واحد برای افغانستان وجود ندارد"
  ."ای از اهداف نياز داريمبرنامه واحد و يک مجموعه

هش مکررًا افغانها اين نظر را تبارز دادند که دولت و جامعه بين المللی بايد با هم يکجا کار نمايند تا فاصله ميان آنها و مردم عادی کا
  .وستن به آشوبگران دلسرد ساختمردم گفتند اين کمک خواهد کرد که صلح را آورده و مردم را از پي. يابد

  ظرفيت ملی  ارتقای ساختارهای امنيتی و
 متحد را که برای صلح و انکشاف يک دستگاه امنيتی کارا، موثر و ،که در گفتمان ملی اشتراک نموده بودند یتقريبًا تمام زنان ومردان

عدم توانايی دولت در ارتقای ظرفيت نهادهای .نمودندباشد، منحيث هدف مطلوب خويش بيان رونق اقتصادی حياتی می امنيت آينده و
 ناشی از فساد اداری يا فقدان اشخاص تحصيل کرده و(امنيتی تقريبا توسط همۀ اشتراک کنندگان به فساد اداری و رهبری ضعيف 

  . نسبت داده شد) باسواد از رأس تا قاعده اين نهادهای امنيتی

که در مناطق جنوب شرق صورت گرفت، اين  یبه طور مثال در گفتگوي. لتی نسبت داده نشدمسئله امنيت تنها به موثريت نهادهای دو
. حاليکه پوليس ملی وارودی ملی در آن زمان خيلی ضعيف بودند امنيت نسبتًا خوب بود در 2001موضوع مطرح گرديد که در سال 
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تفاق نظر داشتند که نهادهای امنيتی قوی عنصر کليدی با آن هم مردم ا. مردم گفتند که وضعيت حاضر خيلی بدتر از آن زمان است
امنيت کمی بهبود يافته " تغير دررهبريت نهادهای امنيتی"به طور مثال در واليت ارزگان به دليل . باشدبرای بهبود صلح وامنيت می

. حاکميت قانون تاثير داشته باشد وتواند بر امنيت می ،هرم نيروهای امنيتی يک منطقه قرار دارد که در یمردم گفتند که فرد. است
عدم حاکميت  به تبع آن ناامنی و کارآمدی نهادهای امنيتی و گفتند که رهبريت فاسد نيروهای امنيتی عامل اساسی نامردم مکررًا می

  . باشدقانون می

رسد که قط زمانی به پايان میمنازعه جاری ف راجع به حضور نيروهای بين المللی، بسياری از مردم به اين نظر بودند که جنگ و
که جنگ بين نيروهای بين المللی و شورشيان به  یعلی رغم اين نگرانی، در مناطق. نيروهای بين المللی از افغانستان خارج گردد

از يک تعداد . رددا روهای امنيتی دولتی در تامين امنيت در آنجا وجوديترديد در قسمت توانايی ن شدت جريان دارد، هنوز شک و
  . گفتند که جامعه بين المللی بايد بر آموزش نيروهای امنيتی داخلی تمرکز نمايند گاناشتراک کننده

تمام اشتراک کنندگان اتفاق . از افغانستان، ابراز گرديد 2014راجع به احتمال خروج نيروهای بين المللی در سال  ینظريات مختلف
که  درحالی. صلح پايدار در افغانستان بمانند، نظريات گوناگون و متباعد اظهار گرديد که نيروهای بين المللی تا تحکيم دنظر نداشتن

يک . ديگر نسبت به عواقب احتمالی آن بدبين بودند یالمللی بودند، تعداداز اشتراک کنندگان خواهان خروج نيروهای بين یتعداد
جامعه بين  آمدن صلح حضور نيروهای بين المللی و از يریعامل اساسی در جلوگ: "کارمند رياست معارف در واليت نورستان گفت

نظريات مشابه اين، در ". من هم به اين نظرم که اگر آنها افغانستان را ترک کنند، جنگ داخلی شروع خواهد شد. باشدالمللی می
  . سراسر افغانستان اظهار گرديد

  ضرورت به مهار فساد، بی عدالتی و عدم حاکميت قانون) 2
  ."باشدسرطان جامعه افغانستان می" اکميت قانون نبود ح

  }عضو شورا، واليت کندز{        

داغ بود که در تمام مباحث در  یبين نهادهای تنفيذ قانون، موضوع موجوديت فساد مخصوصا در عدالت و نبود حاکميت قانون و
 لت عامل بدتر شدنکه فساد گسترده در تمام سطوح دو ندمردان افغان اذعان نمود تقريبًا تمام زنان و. سراسر افغانستان مطرح گرديد

  . های عمده در راه تامين امنيت دانسته شدميان رهبری نهادهای امنيتی منحيث يکی از چالش فساد، خصوصًا فساد در. باشدامنيت می

 منافع جامعه و خود را بر که منافع یهای جهانی توسط مقامات فاسدسراسر افغانستان، مردم گفتند که قسمت بزرگی از کمک در
نتوانست اهداف  ،های جامعه جهانی که به افغانستان داده شدمردم گفتند بسياری از کمک. د، ضايع گرديده استندهمملکت ترجيح می

ه تعمير ها گفتند که عدالت خشت سازندبسياری از افغان. باشد، حاصل نمايدارائه خدمات عامه می خويش را که تامين امينت، توسعه و
ذيل نظر يک اشتراک کننده کهن سال از واليت  در". گرددساير عناصر صلح تامين می"باشد، اگر عدالت تحقق يافت صلح می

  : تاييد گرديد سراسر افغانستان نيز تکرار و باشد که توسط ساير اشتراک کنندگان درمروز میين

 ."تامين کنيم خواهيم بايد عدالت رااگر ما در کشور صلح می باشد، بناًءمهم در تمام جوامع می عدالت عامل اساسی و"

اين مناطق  مردان در زنان و. مردم تأکيد نمودند که فساد گسترده در تمام سطوح دولت باعث تشديد فقر شده است کشور در غرب
يکی از باشندگان . غانستان استثبات سياسی در اف ت مطمئن ويعمده در راه توسعه، حکومت داری خوب، امن یگفتند که فساد مانع

  :سراسر کشور بيان گرديد بيان کرد که در ولسوالی آب کمری واليت بادغيس نظری را

يک قاتل ممکن . ندارد برای مردم هيچ عدالت وجود اند وهمه فاسد. ايموضعيت جاری در اين کشور واقعًا خسته شده ما از"
های محکمه اساس فيصله زنان بر. توانيمما هيچ کاری را کرده نمی. ناه بماندپ یدر بازار آزدانه قدم بزند و يک قربانی ب

  ."شوند و دولت هيچ توجه به اين  مسائل نداردمردم محل کشته می صحرايی قبايل و

 ها وجودلیبسياری از ولسوالی محاکم و سارنوا های دور افتاده دارد، مردم گفتند که درولسوالی یدر واليت بدخشان که تعداد زياد
 یها راجع به سطح باالينگرانی. کنند اهای سنتی حل منازعات اتکفصل منازعات خويش آنها مجبورند به ميکانيزم برای حل و. ندارند

ها ابراز گرديد که در اظهارات يک زن از واليت بغالن که سازد توسط بسياریقضاء را متأثر می از فساد که ارگانهای تنفيذ قانون و
  :ميتواند خالصه گرددکند، ت حقوقی ارائه میخدما
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يکی از داليل اينکه مردم هنوز به . باشندفاسدترين نهادهای دولتی می) محاکم پوليس، سارنوالی و(نهادهای تنفيذ قانون "
    ."باشدقضايی افغانستان می درون نهادهای عدلی و اند، فساد گسترده درهای سنتی حل منازعات چسپيدهميکانيزم

 نظام عدلی و"که گفتند  ها نسبت دادند وبه درگيری ها اين رابعضی. باشددر جنوب، شکايت از عدم حاکميت قانون بسيارشايع می
های دور دست ی که در ولسوالیدمردم عاخصوصا شود که مردم، اينها باعث می. گرددقانون تطبيق نمی وبوده قضايی بسيار فاسد 

  ." را به سيستم قضايی طالبان راجع کنند دهند که قضايايشانکنند، ترجيح بزندگی می

اين نظر وی که قانون نه تنها توسط  ."رشوه خواری بستگی دارد تطبيق قانون به فساد و"يک عودت کننده در واليت باميان گفت 
که مردم رشوه  زمانی ها گفتند که تاآن. شود، در سراسر افغانستان تکرار گرديدنقض میبلکه شود قضايی تطبيق نمی نهادهای عدلی و

مجازات ماندن همينطورعدم احترام به قانون و بی. کنندرا دريافت نمی ینپردازند يا حمايتگر قدرتمند نداشته باشند، هيچ گونه عدالت
 ر روی کاغذ وجودمردان گفتند که قانون فقط د بسياری از زنان و. از مباحث تاييد گرديدند یبسيار زورمندان نيز در) مصؤنيت(

 هم در محل، برخور های سياسی هم در مرکز وساالران هنوز از حمايتجنگ آنها شکايت داشتند که مجرمين سرشناس و. دارد
- ملت را بيشتر می که فاصله بين دولت و یشان، تاثير منفی داشته و يکی از عواملاين وضعيت روی اعتماد مردم بر دولت. دارند

  :طوريکه توسط يک نفر در واليت پنجشير بيان گرديد ،سازد، شناخته شد

تفاوت قبال رسيدگی به مشکالت مردم بی دولت در. لت بوجود آمده استود در افغانستان يک خالی عميق بين مردم و" 
  ."گذاشتاگر رهبران ما به مردم توجه نکنند، مردم به قانون احترام نخواهند . باشدمی

  ". خواهيمما يک حکومت معتدل اسالمی می"و گفتند " دنحتی قانون گذاران ما قانون شکن"  آنها توافق نظر داشتند که

اظهارات يک دهقان از ولسوالی اچين . يک مسئله تکراری روزانه ميباشد) تبارگماری" (خويش و قوم پرستی"موجوديت فساد و 
  : دهدی را نشان میمرش عموواليت بادغيس، يک نگ برق در يک کارمند رياست آب و واليت ننگرهار و

مردم بر اساس . شودهای دولتی فروخته میتمام پست. برای بدست آوردن يک شغل با معاش مناسب بايد رشوه بپردازی"
  }يک دهقان از واليت ننگرهار{".   شوندشان استخدام نمیشايستگی

- ها، توسط اشخاص بی لياقت احراز میشايستگی وها اساس قابليت روابط نه بر ها به دليل فساد وزمانيکه بهترين شغل"
فساد عامل اساسی حکومت . گرددترويج فساد می اين باعث نارضايتی مردم، بی ثباتی دولت و. برندگردد، مردم رنج می

  }سبرق واليت باغي کارمند اداره آب و{  ". گذارند ونه به قانوناين مردم نه به بزرگان احترام می. باشدداری ضعيف می

پيش رو بايد بر مبارزه عليه فساد، خصوصًا  »بن«در بسياری از واليات مردم تاکيد داشتند که برای آوردن تغير مثبت، کانفرانس 
  :ورزدنمايد طوريکه يک صراف در شهر جالل آباد اصرار می تنفيذ قانون، تمرکز قضايی و فساد در نهادهای عدلی و

های مردم افغانستان از همانجا تمام بدبختی. خواهيمفرانس بن گذشته باشد، ما آنرا نمیپيش رو مانند کن »بن«اگر کنفرانس "
  ". آيداگر حاکميت قانون تثبيت نگردد، صلح بوجود نمی اگر فساد مهار نگردد و} ...{ .شروع شد

  

  عدالت اجتماعی تحقق رونق اقتصادی و) 3
تواند امنيت را گفتند که اگر اقتصاد بهبود يابد میآنها می. نيت و انکشاف داشتندام ها تأکيد بر ارتباط ميان صلح وبسياری از افغان

مردم در سراسر افغانستان تأکيد داشتند تحقق انکشاف اقتصادی . کندرشد اقتصادی را تقويت می ،به تبع آن امنيت خوب تقويت کند و
گير، فراای، بيکاری لحاظ منطقه از ینامتوازن اقتصاد ی وئرشد بط فقر،. باشدمتوازن يکی از مقتضيات صلح پايدار در افغانستان می
باشند که دولت افغانستان نتوانسته در طی ده سال گذشته به آن رسيدگی می یعدم توازن در تخصيص منابع و فساد گسترده مشکالت

آيد ن عقيده بودند که صلح پايدار بدست نمیاکثريت مردم به اي. نتيجه ارائه خدمات عامه را به شدت متأثر ساخته است نمايد که در
حيث يک معلم يکی از اشتراک کنندگان در واليت تخار گفت نم. واقعی نيابد مادام که وضعيت اقتصادی مردم عادی افغانستان بهبود

  ". باشدامنی مینانابرابری خود دليل برای "

  :ذيل بيان داشت تباط ميان صلح و انکشاف و امنيت را طورواليت بلخ پيوسته است ار يک طالب که جديدًا به پروسه صلح در



 گفتمان مردم افغانستان پيرامون صلح

گفتمان مردم افغانستان پيرامون صلح   9  

 

که متوجه دخالت پاکستان،  در اين اواخر زمانی. سال بدون حمايت پاکستان به حمايت مردم محل طالب بودم من برای دو"
که  ایمنطقه در. به طالبان برای قتل بزرگان قومی شدم، تصميم گرفتم که به دولت افغانستان بپيوندمآن مخصوصا فرمان 

را کمک  ما من اميدوارم که دولت به مردم من توجه نموده و. کنم برق ندارد، آب ندارد، کلينيک صحی نداردمن زندگی می
  ".  کند تا امکانات الزم را بسازيم

ر سراسر کشور ها دشفاخانه ها وساختن جاده ضی مردم، مخصوصا در مناطق نسبتًا امن به انکشافات از قبيل تأسيس مکاتب وعب
  : يک معلم زن در واليت فارياب گفت. اذعان نمود

ها های افغانستان را ويران کرده است؛ اما خوشبختانه که بعد از سقوط رژيم طالبان، افغانسه دهه جنگ تمام زيرساخت
سياسی را از نو  ی وهای اجتماعی، اقتصادتمام نظام را حمايت نمود تا که سازمان ملل متحد آن ندرا تأسيس نمود یدولت

 به طور مثال تأسيس دولت مرکزی، تدوين قانون اساسی جديد و. ها بوديمحال ما شاهد انکشافات در تمام عرصه تا. بسازد
های آموزش دادن آنها بعضی از پيشرفت با امکانات نظامی مدرن و تجهيز آنها اردوی ملی و مدرن، ساختن پوليس ملی و

در . جاده در افغانستان ساخته شده است برعالوه هزاران پل، مکتب، کلينيک صحی و. مده استباشد که بدست آعمده می
. باشدر دسترس میدانترنيت در تمام شهرهای کشور  بايل داريم ووهای مختلف معرصه ارتباطات، امروز ما شرکت

ی منجر شده صراديوهای خصو ی وصاين به ساختن تلويزيونهای خصو. ... باشدآزادی بيان يک دستآورد بزرگ ديگر می
  ". کنندکه افغانها را در حق دسترسی به اطالعات کمک می

که  یلياردها دالريشرفتها متناسب به ميحاصل گرديده ولی اين پ یوجود اينکه پيشرفتهاي تعداد کثيری از اشتراک کنندگان گفتند که با
زنان و مردان در سراسر افغانستان گفتند که پيشرفتها نبايد تنها . اشدبمصرف کرد، نمی جامعه جهانی در طی ده سال گذشته کمک و

بلکه بايد از لحاظ کيفيت ارائه اين خدمات  ،های ساخته شده سنجش شودکلنيک لحاظ کميت ارائه خدمات مانند تعداد مکاتب و از
  . شودسنجيده رضايت بخشی قرار دارد، نيز لحاظ اساسی که بسيار پائين از 

اما دسترسی  ،اندهای صحی ساخته شدهکلينيک ها وواليت تخار گفتند که در جريان ده سال گذشته، بسياری مکاتب، شفاخانه مردم در
به همين شکل، در واليت باميان . داکتران مسکلی، به مخاطره افتاده است و خدمات صحی به دليل فقدان معلمين و تعليم و تربيتبه 

 یباشد که کيفيت خدماتداروفروشان مسکلی می آنها فقط يک شفاخانه دارند  که فاقد داکتران مسلکی و مردم گفتند که) مرکز واليت(
  . سازدد به آن دسترسی داشته باشد، متأثر مینتوانرا که آنها می

گفتند دسترسی اشتراک کنندگان . روستايی نيز مطرح گرديد در جريان بسياری از مباحثات، يک تقسيم بندی بين انکشافات شهری و
- باشد، مخصوصًا در مناطق روستايی، به دليل اينکه انکشاف مراکز شهری در اولويت قرار میبه خدمات اساسی بسيار محدود می

را اظهار نمود  یيک نرس از واليت بغالن نظر. دهدنتيجه دولت برای بهبود وضعيت زندگی آنها اقدامات کافی انجام نمی در گيرد و
  : باحثات در سراسر کشور نيز ابراز گرديدکه در جريان م

در بسياری از مناطق افغانستان مردم . دولت بايد خدمات صحی را برای تمام مردم افغانستان به طور مساويانه ارائه نمايد"
  ". دندهدست می مادران جان خود را از نتيجه تعداد زياد اطفال و د که درنبه خدمات اساسی صحی دسترسی ندار

های انکشافی در آن واليت امنی توام با حاکميت محدود دولت منجر به اين گرديده است که پروژهنا ،ضی نقاط مثال نورستاندر بع
مردم قويًا گفتند که اين وضعيت نه تنها برخورداری از حقوق . دسترسی مردم به خدمات عامه به شدت متأثر گردد تطبيق نگردد و

مردم محل گرديده که زمينه را  ايتی مردم را نيز برانگيخته که منجر به افزايش فاصله بين دولت واوليه را متأثر ساخته بلکه نارض
  . برای استخدام توسط شورشيان مساعد ساخته است

  :دهديک عالم دينی وضعيت واليت نورستان را چنين توضيح می

هيچ . حاکميت قانون وجود ندارد. ت صحی وجود نداردنه جاده، نه برق، نه تحصيل و نه امکانا. هيچ پيشرفتی در نورستان نيست«
  ».سواد هستندفيصد مردم بی 99آموزش وجود ندارد و 

دهند که جنگ در شورشيان فرزندان ما را شستشوی مغزی داده و به آنها ياد می«کند که يک معلم ليسه در نورستان اضافه می
  .»افغانستان درست است
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برای خريد و فروش  یکنند توضيح دادند، مانند فقدان بازارمردم شرايطی را که در آن زندگی می به همين نحو، در واليت ارزگان
های صحی کافی و نظام ضعيف آموزشی به ها، در دسترس نبودن مراقبتهای ولسوالیمحصوالت محلی به دليل وضعيت بد جاده

چنين . از حکومت دور کرده است از پيش مردم را بيش مردم اظهار تاسف کردند که چنين شرايط. شمول ظرفيت پايين معلمين
زده که در آنجا اقتدار و کنترول دولت محدود است، اما مخصوصا در مناطقی جنگ ،هايی در سراسر کشور طنين انداز استديدگاه

  .شودبيشتر شنيده می

همه بخشهای کشور تقسيم نکرده است و اين های انکشافی را به طور يکسان به بعضی از مردم خاطر نشان ساختند که حکومت کمک
يکی از . اعضای جامعه در باميان به خصوص نسبت به اين عدم تناسب حساس هستند. های قومی نسبت دادندنابرابری را به برتری

را خراب  های شورشی آنهاجايی که گروه ؛شودساکنان باميان گفت که مقدار بسيار زيادی پول خرج انکشاف در واليات ناامن می
به دليل همين موضوع قوميت، مردم باميان . در حاليکه در باميان، که امنيت خوب دارد، هيچ کاری انجام نشده است«کنند، می

  .»اندمنزوی نگداشته شده

  .سخن گفتند» انکشاف متوازن«ها مردم از نياز به از بحثديگر طی تعدادی 

ه دولتهای مرکزی و محلی عموما غير موثر و بريده از نيازهای واقعی مردم ديده های گروهی گفتند کمردان و زنان در بعضی بحث
های کشور اقتدار بسياری بيان کردند که فساد، خويش و قوم پرستی درون نهادها و جنگ ساالری در بعضی از قسمت. شوندمی

در سراسر کشور مردم پياپی خشم خود را نسبت به سطح فسادی که . ف اقتصادی را عقيم گذاشته استنهادها را از بين برده و انکشا
- همانطور که يک منشی در ولسوالی بهسود واليت ننگرهار خاطر نشان می. اظهار داشتند ،مانع زيرساختها و خدمات برای آنها شده

  :سازد

مقدار پولی که حکومت برای هر ولسوالی اختصاص . زراعت بايد انکشاف يابد. ما نيازمند امنيت، آموزش و خدمات باکيفيت هستيم«
شود که آنها هم آن را به جيب داده می) رهبران محلی(ها کِلشود، بلکه به وسيله مقامات محلی گرفته و به َمها داده نمیداده به خانواده

  ».گذارندخود می

يک ريش سفيد از پل خمری . ها ذکر شدفقدان پيشرفت و فقر بسياری از افغان فساد در ميان مقامات عمومی به عنوان دليل اصلی
  :شماردنظر بيان شده به وسيله بسياری از مردم را چنين برمی

فيصد جمعيت افغانستان زير خطر  75عليرغم ميلياردها دالر کمک مالی که افغانستان طی ده سال گذشته دريافت کرده است، هنوز «
ها که به عنوان مقامات بر عکس، تعداد مشخصی از افغان. نند و هيچ تغيير مهمی در زندگی آنها نمايان نيستکفقر زندگی می

اند، جنگ ساالران و قاچاقچيان مواد مخدر صاحبان موترها و تعميرهای لوکس در کنند يا کار کردهعاليرتبه در حکومت کار می
  ».افغانستان و خارج هستند

آنها . اند، اتخاذ کنداز دولت خواستند که اقداماتی را برای مبارزه با فساد و مجازات کسانی که از آن سود برده مردم در سراسر کشور
همچنين بيان کردند که جامعه بين المللی بايد مطمئن شود که سرمايه اعطا شده به وسيله مقامات فاسد حکومتی مورد سوء استفاده 

های مشمول در برنامه گفتگوی مردم تصريح کردند که اگر وضعيت اقتصادی مردم عادی اندر سراسر کشور، افغ. گيردقرار نمی
  .  تواند در کشور وجود داشته باشدنيز نمی یبهبود پيدا نکند، هيچ صلح پايدار

  حمايت و ترويج حقوق بشر )4
مکررا به عنوان يک جزء ضروری  ترويج و حمايت از همه حقوق بشر به شمول حقوق زنان، و رفع تبعيض و خشونت عليه زنان

ها مکررا از افغان. های قومی تاکيد کردندهمچنين بسياری از مردم بر حقوق اقليت. برای ايجاد افغانستان آرام و باثبات ذکر شده است
 ضرورت احترام، حمايت و ترويج حقوق بشر برای همه شهروندان، به خصوص حق تحصيل، مراقبت صحی کافی، استخدام و حق

  .امنيت شخصی سخن گفتند

اجماع در سراسر کشور وجود داشت که در تحقق حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، پيشرفت حاصل شده است و اين به طور کلی 
ها و موانع بيشماری که مردم عادی را از در عين زمان، مردم از چالش. انداينکه مردم در آگاهی از حقوق خود بيشتر رشد کرده

، سخن )رک بخش حاکميت قانون و عدالت(دارد، مانند فقدان حاکميت قانون و دسترسی به عدالت حقوق شان باز میدسترسی به 
  . گفتند
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-احترامی قرار میبا توجه به اهميت زنان و اين واقعيت که زنان مورد بی –بعضی مردم، مثال در واليت نيمروز، بيان کردند که 
مردان و زنان در سراسر کشور اعتراف داشتند که حقوق زنان . ح باشدعنوان يک اولويت مرّجنياز است که حقوق زنان به  -گيرند

يک عضو شورای علما در کنر نظر اکثر مردم درگير در پروسه صلح را چنين بيان . گيردمورد احتمام و حمايت کافی قرار نمی
  :کرد

ای را که زنان و مردان را در مقابل قانون ا قوانين داخلیضروری است ت. ضروری است تا در مورد حقوق زنان بيشتر فکر شود«
  ».حکومت بايد حق کار را برای هر دو فراهم نمايد. داند اجرا کردبرابر می

  : به همين صورت يک حقوقدان زن از واليت بغالن نظر مشترک بسياری از مشارکت کنندگان را بيان کرد

نحو مساوی از سوی حکومت برخورد شود و آنها بايد بتوانند از حقوق شهروندی خود  همه شهروندان افغان به شمول زنان بايد به«
شان؛ زنان نبايد به عنوان شهروندان درجه دو به حساب آمده مند شوند، نه بر اساس جنسيت، قبيله يا گروه قومیبه صورت فردی بهره

های زندگی شان باشد؛ آنها بايد در همه عرصهی بر جنسيتو ظاهر شدن آنها در امور اجتماعی و سياسی نبايد سمبوليک يا مبتن
  ».توانمند شوند و همه استاندارهای حقوق بشری بايد به وسيله مقامات مجری قانون مورد احترام قرار گيرد

ی از مردم از بسيار. بودندنشان آگاه ها از هدف حقوق بشر برای خود و برای جامعهبود که تعدادی از افغانآشکار ها در طول بحث
ها صرفنظر از قوميت، جنسيت يا موقعيت جغرافيايی سخن گفتند و بر مطابقت حقوق بشر ضرورت تضمين حقوق برابر برای افغان

  .اعتقادات اسالمی تاکيد کردند مبانیجهانی با 

. فرهنگ سنتی ناسازگار است است که با اجرای» وسيله استعماری«ديگران، اما، گفتند که حقوق بشر يک امر وارداتی بوده و يک 
نفوذ جامعه به تعدادی از مردم از ضرورت ابتکارات افزايش سطح آگاهی عامه سخن گفتند که بايد هدف آن مردم عادی و اعضای ذی

  .خصوص در مناطق دور افتاده باشد

دادن به بيش از سه دهه درگيری تقريبا همه مردمی که در گفتگو شرکت داشتند، به نوعی به عدالت و يا پاسخگويی برای خاتمه 
با اين همه هنوز هم اقليت کوچکی از مشارکت کنندگان ترس خود را اظهار داشتند که تحقيق، تعقيب و مجازات . عالقه نشان دادند
دگاه را نظر يکی از اعضای جامعه از واليت فراه اين دي. تر شدن درگيری منجر خواهد شدثباتی بيشتر و طوالنیجرائم سابقه به بی

  : داردچنين بيان می

و تبعيض را پيدا  گذشته را جستجو کردهرسيم؛ ما موقعيکه ما اجرای عدالت برای جرائم سابقه را شروع کنيم، ما به صلح نمی«
  ».توانيم جرائم گذشته را کاوش کنيم؛ چنين کاری وضعيت را بدتر خواهد کردما نمی. بايد اتحاد باشد. کرد مخواهي

اجماع عمومی وجود داشت که برای کسانی که جرائم جدی مانند جرائم عليه بشريت و نقض فاحش حقوق بشر را مرتکب  البته يک
در شمال شرق کشور، به عنوان مثال، بسياری از مردم از ضرورت عدالت . شدند، نبايد معافيت از مجازات وجود داشته باشد

اند، کسانی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر در سراسر گذشته ناآرام افغانستان شدهاجتماعی سخن گفته و بيان داشتند که نبايد برای 
چنين نظرياتی . »همه جنگساالران بايد مجازات شوند«در واليت لوگر مردم  تاکيد کردند که . معافيت از مجازات وجود داشته باشد

  .ها در سراسر افغانستان نمايان بوددر همه بحث

IV. ه صلح و مصالحهچگونگی دستيابی ب  

  اعمار صلحنياز به شامل کردن شورشيان و طالبان در 
هر چند بسياری از مردمی که در برنامه گفتگوی مردم شرکت کرده بودند، ترديد در مورد موفقيت احتمالی هر پروسه صلحی را 

های عالوه بر مولفه. ر تالش نمايدابراز داشتند، انتظار عمومی اين است که حکومت بايد برای ختم درگيری و ايجاد صلح پايدا
نفر  1500ای مانند امنيت، حاکميت قانون، پيشرفت اقتصادی و انکشاف و حمايت و ترويج حقوق بشر، نظر عمده بيش از ضروری

. که در گفتگو شرکت داشتند اين است که شامل کردن شورشيان، به شمول طالبان، در ابتکارات صلح سازی ضروری استکسانی از 
  .سياری همچنين گفتند که بعضی از اعضای طالبان بايد در کنفرانس بن دعوت شوندب

  :سازدها را منعکس میجمالت زير نظريات بيان شده در بسياری از بحث
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ز دهيم که نمايندگانی اما ترجيح می. حکومت بايد با شورشيان گفتگو کرده و نظر آنان را برای توقف جنگ در افغانستان داشته باشد«
صادقانه برای صلح و مصالحه در گفتگوی طرف شورشيان همانند طرف حکومت افغانستان داشته باشيم، زيرا اين تنها شانس 

  )عضو جامعه، واليت کندز(» .افغانستان است

يک حکومت من از دولت افغانستان انتظار دارم که . ای برای ايجاد صلح عادالنه و پايدار در افغانستان استمصالحه ملی وسيله«
ها را در اين سيستم از حکومت بايد فساد و قانون شکنی. قانونمند ايجاد نمايد که به طور شفاف عمل نموده و به مردم پاسخگو باشد

يک نماينده زن (» .من از شورشيان، به عنوان مسلمانان، انتظار دارم که به پروسه صلح و مصالحه در افغانستان بپيوندند. بين ببرد
  )ه مدنی، واليت فارياباز جامع

در حاليکه مردم بيان کردند که حکومت بايد همه اقدامات ضروری برای دستيابی به صلح را تا جايی اتخاد نمايد که چنين اقداماتی 
ردهای هايی مانند طالبان بايد دستاوهای قومی افغانستان است، آنها همچنين گفتند که هر گفتگويی با گروهمبتنی بر منافع همه گروه

  .يک دهه اخير، مانند پيشرفت در حمايت از حقوق زنان را مورد حمايت قرار دهد

گفتگو با "آنها حمايت خود از پاليسی  -تعدادی از مردان و زنان بيان کردند که شورشيان در موقعيتی نيستند که با حکومت مذاکره کنند
  .به عنوان وسيله گفتگو با طالبان را بيان داشتند" پاکستان

  نياز به شامل کردن مردم عادی افغانستان در پروسه صلح
مردم در سراسر کشور گفتن که حکومت نيازمند حمايت مردم افغانستان است تا به صلح معنادار و پايدار برسد؛ همبستگی و همکاری 

  .متقابل بين حکومت و مردم افغانستان ضروری است

ژورناليستان در جنوب شرق . تعهد خود مبنی بر کوشش برای صلح را ابراز داشتندای حمايت و مردان، زنان و جوانان از هر طبقه
موضوع «خواهد تا يک شاعر و نويسنده زن گفت که او می. توانند در افزايش آگاهی داشته باشند، سخن گفتنداز نقشی که آنها می
  ».ا به فهم فوائد صلح و غمناکی جنگ تشويق نمايدهای کوتاه خود بگنجاند تا مردم رها، شعرها و داستانصلح را در هجونامه

های درس در سراسر کشور مطرح کنند، توانند موضوعات مربوطه را در کالسجوانان و معلمان نيز به همين نحو گفتند که آنها می
  :همانطور که به وسيله يک محصل از واليت کندز چنين به خوبی بيان شده است

های زندگی و ايم تا در همه جنبهما آماده. ها ستون فقرات جامعه ما هستندص محصلين پوهنتونافراد تحصيل کرده و به خصو«
  ».سازيمما هستيم که آينده افغانستان را می. انکشاف جامعه خود، و نه فقط صلح و امنيت، شرکت نماييم

  :محصلين پوهنتون اسد آباد، واليت کنر، همچنين از جوانان چنين تقاضا نمودند

ها را افزايش دهند و ديگران را دعوت به پيوستن به پروسه صلح کنند به اين هدف که دستاوردهای ده گاهی در مکاتب و پوهنتونآ«
توانند صدای خود را عليه حکومتداری ضعيف و فقدان حاکميت قانون برای تضمين حقوق بشر جوانان می. سال اخير از بين نرود
های کار برای همه و مخصوصا برای آنهايی باشد که خيلی فقير هستند تا از پيوستن آنان به صتبايد فر. برای همه بلند نمايند

  ».شورشيان جلوگيری شود

يک فعال اجتماعی مرد از . شناسندتوانند پروسه صلح را سرعت بخشند، میبسياری از مردم رهبران دينی را به عنوان کسانی که می
آگر آنها در مورد صلح سخن . دهيمما به سخنان علما بهتر گوش می. جامعه سنتی و مذهبی استجامعه ما يک «: پکتيکا توضيح داد

  .»بگويند، موثرتر خواهد بود

های مختلف جامعه برای رهبران مذهبی و بزرگان نيز آمادگی خود را برای مشارکت فعال در پروسه صلح و ساختن پل بين بخش
  : يک مال از پل خمری بيان کرد .در رابطه با معنای صلح اعالم داشتنددسترسی به شورشيان و نيز آموزش مردم 

توانند به آسانی وضعيت را با تشويق مردم به مشارکت در پروسه صلح و با استفاده از نفوذشان در می) رهبران مذهبی(آنها «
شش يکديگر تغيير دهند و اين راهی نصيحت کردن پيروانشان، به خصوص آنهايی که در جنگ هستند، مبنی بر توقف اختالف و بخ

  ».توانيم به وحدت ملی در سطح کشور برسيماست که ما می
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اين . توانست صلح را حفظ نمايدها در جنوب، تعدادی از مردان گفتند که فقط جامعه جهانی در وضعيتی است که میطی بعضی بحث
  .نظريه در سراسر کشور مشترک نبود

ه آنها آماده و مشتاق هستند تا در مذاکرات صلح همکاری نمايند، اما بيان کردند که حمايت آنها از صلح در ديگر مناطق مردم گفتند ک
آماده است تا «يک بزرگ قومی از ولسوالی دنگام واليت کنر تصريح کرد که جامعه وی . در گذشته يک اقدام خطرناک بوده است

توانيم با طالبان مذاکره کنيم اما حکومت و نيروهای نظامی بين ما می. تيمصلح را تقويت نمايد، اما ما نيازمند حمايت حکومت هس
حکومت ما را اندک . ما قبال اين را تجربه کرديم و بعضی بزرگان قومی بازداشت شدند. خواهند تا چنين کاری کنيمالمللی از ما نمی

  ».مان از طالبان به صلح بازداشت خواهد کردزمانی پس از دعوت

توانند در ابتکارات صلح بازی کنند، سخن ز مردم از نقش مهمی که رهبران دينی، رهبران جامعه، بزرگان و ديگران میتعدادی ا
گفتند اما خاطر نشان ساختند که حکومت به آنها نه صالحيت مذاکره با شورشيان را داده و نه در مقابل تهديد شورشيان به ترور آنها 

  .کنداز ايشان حمايت می

تواند به سر کشور مردم بر اين عقيده بودند که حکومت تنها از طريق بکار گيری فعال مردم و مشارکت آنها در پروسه میدر سرا
  .صلح دست يابد

  زنان در پروسه صلح و حمايت از حقوق زنان شامل کردننياز به 
پذيرترين گروه نها به همراه کودکان از آسيبپردازند، زيرا آگفتند که آنها باالترين هزينه را در مخاصمه حاضر می افغان زنان

های زنان بر اين اعتقاد بودند که هيچ صلح پايداری وجود نخواهد داشت اگر زنان به صورت فعال در همه جنبه. کنندنمايندگی می
ممکن برای دنبال  يک معلم از جالل آباد از مشارکت گسترده زنان در زندگی اجتماعی به عنوان يک راه. پروسه صلح شامل نشوند
  :کردن صلح سخن گفت

وقتی که زنان تحصيل کرده باشند و جزئی از شورای واليتی، ولسی جرگه، مشرانو جرگه يا حتی توسط حکومت استخدام شوند، «
  ».توانند برای گسترش پروسه صلح کار کنندآنها می

رئيس يک سازمان مربوط به . ر پروسه صلح پيشنهاد شودبسياری از مردان و زنان موافق بودند که بايد به زنان مشارکت مهمی د
  :ها نيز منعکس شده، چنين بيان کردحقوق افراد معلول در مهترالم واليت لغمان نظر خود را که در تعداد ديگری از بحث

يب با در فرهنگ پشتون، مشارکت زنان در همه موضوعات پذيرفته شده است و به خصوص زمانی مفيد است که دو گروه رق«
-تاريخی از نمايش ،زنان افغان. کنند که مخاصمه را متوقف کنندکنند و دو طرف فورا توافق میزنان مداخله می. جنگنديکديگر می

  .»اندهای شجاعانه در جنگ داشته

يک زن معلم . دهای خود اعالم داشتنتعدادی از زنان همچنين تمايل خود را برای مشارکت در پروسه ترويج صلح در درون خانواده
  :از کنر گفت

شان را توانند فرزندان، شوهران و ديگر اعضای خانوادهتر باشند و در کمپين صلح شرکت کنند، آنها میاگر زنان از پروسه آگاه«
  ».های ترويج صلح شامل شوندمتقاعد کنند که شورش را ترک کرده يا مورد حمايت قرار ندهند و در فعاليت

توانند با دفاع از آباد واليت بدخشان بيان کرد که زنان به طور عام و زنان تحصيل کرده به طور خاص می يک محصل زن در فيض
های خود در رابطه با مفهوم شامل نمودن زنان در محيط  اجتماعی، مشارکت سياسی زنان و نيز با دفاع از آموزش دادن خانواده

  .صلح در پروسه صلح مشارکت کنند

هر يکی از ما بايد برای وحدت ملی سخت تالش نموده و پيام صلح «از جالل آباد اضافه کرد که  جوانان افغان انجمنيک زن عضو 
اگر هر يک از ما اين پيام را حداقل به يک نفر انتقال دهيم و از او نيز چنين چيزی را بخواهيم، پيام . را با ديگران در ميان بگذاريم

  .شمار در سراسر کشور بيان کردندهای بیمشارکت کنندگان نظريات مشابهی را در بحث. »ما به بسياری از مردم خواهد رسيد

بسياری از زنان اهميت شامل کردن طالبان در مذاکرات را به عنوان بخشی از راه حل پايدار مورد تاکيد قرار دادند، اما به شدت 
اند، تحت د حقوق آنها را که طی ساليان اخير به آن نائل شدهتاکيد کردند که مذاکرات و شامل کردن شورشيان در پروسه صلح نباي

  : گويدچنانکه يک زن شاعر از قندهار چنين می. تاثير قرار دهد
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مهم است که . شودطالبان بايد جزئی از کنفرانس بن باشند اما بايد تضمين شود که آموزش برای زنان تا حد زيادی مورد حمايت می«
غانستان حق بر آموزش، کار، آزادی بيان و ديگر حقوق مدنی و سياسی حمايت شده در قوانين داخلی و بين زنان و همه شهروندان اف

  ».المللی دارند

ای نبايد با شورشيان در موضوعات مرتبط با حقوق زنان انجام شود و حق در سراسر کشور مردان و زنان  گفتند که هيچ معامله
  .زنان بايد اجازه يابند تا کار کنند، در اجتماع حاضر شوند و آزادی رفت و آمد داشته باشند. ردآموزش زنان بايد مورد حمايت قرار گي

  جنگساالر نبودن و طرف، درستکار، مستقل، آگاه در مورد صلحبی: صلحمجريان پروسه خصوصيات 
در پروسه صلح است بايد بيطرف، های برنامه گفتگوی مردم گفتند که شخصی که درگير بسياری از مردان و زنان درگير در بحث

، صاحب نفوذ در قلمرو کاری خود و آگاه از -نه جاسوس کشورهای بيگانه –درستکار، آبرومند، آگاه در مورد صلح، مستقل 
  .مشکالت محلی باشد

شده و آنها بايد  اين مسئله مکررا مورد تاکيد قرار گرفت که آنهايی که شامل هستند بايد به عنوان نمايندگان مشروع جوامع ديده
ها تاکيد کردند که تمرکز نبايد فقط به سطح کابل باشد و شهروندان از همه واليات بايد بسياری. حاکميت قانون را احترام بگذارند

  .های زيادی گفتند که زنان بايد نقش مساوی با مردان در اعمار صلح داشته باشندافغان جزئی از پروسه باشند

و آنهايی که » جنگساالران، مجرمان و مقامات فاسد حکومتی«مخالفت جدی خود را با شمول کشور سرتاسررد تعدادی از مردم . 
نشان داده و نخستين کنفرانس بن در مورد افغانستان را به دليل شامل کردن جنگساالران مورد » ستا دستشان به خون آلوده شده«

  .انتقاد قرار دادند

  :ت داشتند که آنهايی که فعال درگير در پروسه صلح هستند در استمرار ناامنی منافع ثابت دارنددر جنوب، تعدادی از مردان شکاي

ما نياز داريم که کسانی که صلح برايشان مهم است درگير در پروسه صلح شوند و نه آنهايی که اگر صلح بيايد بايد به دست عدالت «
  ».ح هستند کسانی هستند که برايشان ناامنی مانند آب برای ماهی استدر حال حاضر کسانی که درگير در پروسه صل. سپرده شوند

  :در واليت زابل اشتراک کنندگان يک بحث گروهی متشکل از مردان و زنان گفتند

 ،های باال را در حکومت دارندگناه سرخ شده و کسانی که در گذشته مجرم بودند، موقعيتغيرنظاميان بی خون کسانی که دستشان با«
پروسه صلح بايد تضمين نمايد که آنهايی که مسئوليتی دارند نبايد در آن . د وزراء، سناتورها، واليان و مقامات عالی رتبه حکومتمانن

  ».نقش داشته باشند

ثباتی سياسی، فقر و فقدان حاکميت قانون و عدالت در کردند که وضعيت رو به وخامت امنيت، بیبه همان اندازه که مردم احساس می
های جنگساالران، فرماندهان و ديگر افراد فاسدی که فعال موقعيت«های پنهانی کفايتی و انگيزهفغانستان قابل انتساب به فساد، بیا

ها بر اين ديدگاه ثابت بودند که برای رسيدن به صلح پايدار، نقش چنين افراد در پروسه است، به همان اندازه افغان» رهبری دارند
های يک بزرگ و نخبه قومی از ولسوالی شيندند واليت هرات نظرياتی را که در سراسر کشور ديدگاه. باشدصلح بايد محدود 

  :برشمرده شده، چنين در خود دارد

در  شامل نبايدها معتقدند مردمانی که سی سال تجربه کشتار، سوء استفاده و استثمار مردم برای حفظ قدرت خود دارند، افغان«
چرا آنها اين قدر زياد پول دارند؟ ما در . شودبدل اولويت به بايد پاسخگويی جدی افرادی که فعال در قدرت هستند  .پروسه صلح باشند

  .دزدندهای عادی میافغانستان عدالت اجتماعی نداريم، به اين مردم نگاه کنيد و اين که چطور آنها از افغان

افغانستان باشند ما هرگر صلح نخواهيم داشت زيرا مردمی که اين نظام را  کنم که اگر اين مردم همچنان در نظام فعلیمن فکر می
توانند پروسه صلح برای اين کشور را دنبال آنها نمی. ساختند همان افرادی هستند که اين وضعيت فعلی را برای افغانستان ايجاد کردند

  ».کنند
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  سفارشات مردم و نتيجه گيری
اطمينان حاصل نمايند که بتوانند جوانان  و ان، زنانمرداعم از مردم عادی افغانستان  هدف گفتمان مردم اينست که در آن

که در اين  قسمی. برای رسيدن به صلح پايدار در افغانستان يکجا سازند را هاهايشان هم شنيده و هم در برنامهديدگاه
که زندگی  یهايود و آنها را در همه برنامهتذکر رفت، يک برنامه فراگير که بتواند نظريات مردم افغان را بشنگزارش 

. نده کشور خود کمک نماينديآ هبفرصت داده شود تا بتوانند مردم که برای دخيل سازد تا باشد سازد، می متاثررا آنها 
در  شانيديده گا است که همچون مباحث جهت اخذ نظريات و یبار نخستينگان گفتند که تنظيم کنندهبه  هاافغاناز بسياری 

  . شودپرسيده می ،ی حکومت در برابر مردميپاسخگو صلح امنيت و ، يعنیزندگی ايشان داردبر مورد آنچه که تاثير زيادتر 

قابل درک که آنها را از حکومت شان جدا ساخته  يیخالپر کردن برای  های عادیافغانخواهش مفهوم پاسخگو بودن و 
. تند که در موضوعات صلح و مبارزه عليه فساد اداری زيادتر دخيل باشندبسياری از اشتراک کنندگان خواهش داش .بود

 مرد در احترام به حقوق مساوی زن و های اقوام وزادیاز آبهتر حمايت تند که به وحدت بيشتر، تاکيد داشمرد يکجا  زن و
  . در جامعه نياز است سهمگيریها برای ارتقای ظرفيت و جامعه

، دادهادامه نمايد، شان بازی میجامعه بين المللی نقش مهمی را که در جامعهالقمندی نمودند تا اشتراک کنندگان اظهار ع
 در مورد چگونگی استعمال و و افغانستان تقويت نمايند یشهر و مناطق روستايیانکشاف  حمايت نموده،پروسه صلح را 
همسايگان افغانستان در مورد مداخالت منع  که دراظهار داشتند آنها . شوندهای داده شده خواهان پاسخگوئی مصرف کمک

  . خاتمه منازعه جامعه جهانی نقش اساسی را دارد صلح و

 در جانبداری از نفعاالصحبت نمودن ، ضرورت بينندمیجامعه مدنی  ی که آنها برایزنان و مردان همچنان درمورد نقش
قدم  به عنوانگفتمان اين . صحبت کردند آسيب اداری و حفاظت جامعه در برابر تبعيض، فسادو نيز در مورد  یيپاسخگو

در مورد نظريات آنها در رابطه به صلح و با مردم افغانستان بتواند به طور فعال شود که فرض میاول برای جامعه مدنی 
  .نمايدنده جامعه افغانی مشوره يآمسير 

در رابطه نظريات مردم افغانستان  صدا وته ساختن و برجسنده يآ به منظور تقويت مباحثا ر سفارشات زير مردم گفتمان
  :داردارائه می های زيربا توصيه

  

  : سفارشات مردم 

  به حکومت جمهوری اسالمی افغانستان
عادی تا بتواند مردم  که مکانيزمی وجود داشته باشداطمينان حاصل شود : يک برنامه وسيع پروسه صلحترويج  •

ها برای اين نظريات داخل تمام برنامه و نمودهخيل و نظريات آنها اخذ را د، بشمول زنان وجوانان، افغان
   .امنيت در افغانستان شود برقراری صلح پايدار و

های جامعه مدنی برنامه: مردم باشد برای رفع خالء بين حکومت و یتا پلرا مورد حمايت قرار دهد جامعه مدنی  •
حقوق زنان، { بشمول حقوق بشر -امنيت  موضوعات صلح وبمنظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه به 

 و ستانعوام افغانمردم آراء  درخواست نظريات ومربوط به  یهاپروگرام ؛تقويت شود} حقوق اقليت های قومی
  .تقويت شود مند ساختن جامعه مدنینتوانا و ی مربوط به ارتقاهاايجاد برنامه

دوستانه بين المللی، نيروهای نظامی افغان  امنی، براساس حقوق بشررفع نا بخاطر: محافظت شود افراد ملکیاز  •
را  الزم تمام اقداماتنيز مطمئن شوند که  به حداقل برسانند وآن را و  نموده بکوشند تا از تلفات ملکی جلوگيری

  .ندآنها اتخاذ کنهای فرهنگی ارزش وها افغان قابل پذيرش بودن آن برای ها نسبت به عملياتهمه در 
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 صلح، و دخيل نمودن شورشيان، بشمول طالبان در تالش اعمار: سرعت بخشند برقراری صلحرا برای ها تالش •
اطمينان  و بوده، مردها زنان و جوانان، اساس منافع همه مردم افغان  ها براينکه تمام تالشاز حصول اطمينان 

  .حاصل شود که هر پروسه صلح توسط افغانها رهبری شود
 گير برای پيشرفت وتشکيالت تصميم اجتماعات وزنان در همه مخصوصا اينکه از حاصل شود  اطمينان •

  .ندگی داشته باشنديهمکاری صلح پايدار در افغانستان نما
  .را اجرا نمايديک پروژه وسيع ملی برای تشخيص ريشه های اساسی وعوامل بی ثباتی  •
که تعهدات تمام  یبا تعريف مشخص از اهدافرا  راهبرد حفظ صلح در افغانستان يک استراتيژی کامل و •

باالی امنيت، پيشرفت اقتصادی، حاکميت قانون،  برنامه ريزی نمايد که اين استراتژی بايدهمکاران را دارا باشد، 
  .باشدتمرکز داشته  مولفه های مهم صلح پايدار ايجاد به عنوانحقوق بشر  عدالت و

امنيت، پيشرفت اقتصادی، فرصت  که نگرانی فرارگيربوده، ن فساد اداریاز بين بردجهت  ی راابتکارات هدفمند •
و بر  دهد اولويت عاجل هدف قرار نافذين قانون را مشخصا در نهادهای عدلی و. برنامه ريزی نمايدهای افراد 

شده ص مشخ که سوء استفاده از قدرت نموده و یدورنمودن افراد های افراد، اصالحات نهادها وتوانائی ارتقای
  .، تمرکز نمايدباشندکه در فساد اداری دخيل می

که حقوق  یکه هدف آن تطبيق قانون یهای خاصو برنامه هاولسوالی و برمناطق روستايیتطبيق قانون با تاکيد بر  •
  .، تمرکز نمايدتقويت می بخشد زنان را حمايت و

وادار  شان ورهبری نظامی و ینائی نيروهاباالبردن سطح توا های نيروهای نظامی افغان وباالبردن توانائی •
   .را در اولويت قرار دهدی يشان به پاسخگونمودن رهبری

، تمام اصناف اقوام افغانستان باشدشامل  ها داشته وولسوالیروستاها و که تمرکز باالی  یانکشاف متوازن از •
تمرکز  تعليمی مله خدمات صحی وج خدمات، از و بر ارائهانکشاف را هدف قرارداده  .اطمينان حاصل نمايد

   .نمايد
پايدار صورت صلح  ی که به منظور مصالحه و ايجادمذاکرات ها برایدر همه تالشرا های حقوق بشری ارزش •

و به که دست آوردهای حقوق بشری که حاصل شده، نمايد اطمنان حاصل مخصوصا  گيرد را مراقبت نمايد ومی
  .قربانی هيچ تالش صلح نشود و هتضمين شد، افغان دختران حقوق زنان وويژه 

بزرگ حقوق بشری هيچ معافيت وجود  هایتخطیعوامل  که برای مجرمين جنگی، جرائم عليه بشريت واز اين •
 هایراه شاملمذاکره بايد  هر راهبرد صلح واطمينان حاصل نمايد که حکومت . باشد، اطمينان حاصل کندنداشته 

ها و به ويژه قربانيان جنگ بر اساس خواست افغان ،دوره های منازعه در افغانستان ها از همهافشاء همه واقعيت
  .باشد

مشروع همه اقشار جامعه،  گاننديگردد نماکه در اعمار صلح دخيل می هر شخصیاطمينان حاصل شود که  •
  .اند، باشدبشمول زنان واشخاص واقعی ومستقل که در هيچ منازعات در افغانستان دخيل نبوده

  به جامعه جهانی 
به اين تطبيق نمايد که قبال تذکر رفت را  یحکومت جمهوری اسالمی افغانستان را تقويت نمايند تا تمام پيشنهادات •

  .پر شودمردم  بين حکومت، جامعه جهانی و موجودخالء  منظور که
های پروگرام: نمايدويت مردم تق بين حکومت، جامعه جهانی و موجودبخاطر رفع خالء را جامعه مدنی افغانستان  •

حقوق { بشمول حقوق بشر ،امنيت موضوعات صلح و ابردن آگاهی در رابطه ب که هدف آن باالمدنی جامعه 
ها برنامه وتقويت شود  هاافغانعموم آراء  درخواست نظريات و یهاپروگرامو } زنان، حقوق اقليت های قومی

  .شود تقويت توانامند ساختن جامعه مدنی برای بلند بردن و
منعکس بشمول کنفرانس بن ها در همه تصميم گيری و همردم افغان شنيده شدتمام  یکه صداکند اطمينان حاصل  •

  .دنتوانمند شوبرای دخيل شدن در پروسه صلح شده، و مردم عوام 
ات ضروری بشر، نيروهای نظامی بين المللی بايد اقدامبين المللی همگام با حقوق : حفاظت شود افراد ملکیاز  •

  .نمايند اتخاذ انهها در عمليات شبتالشی توقف به منظوررا 
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اينکه کشورهای همسايه نبايد در امور داخلی افغانستان از حصول اطمينان را به منظور لوماتيک يپهای دتالش •
با  رده واز دادن پناهگاه امن خودداری ک ، خاصتا باالی پاکستان فشار وارد شود تاافزايش دهدمداخله نمايند 

  .شورشيان همکاری نکند
که باالی را ی يهاپروگرام ؛برسد کنندگان مورد نظردست استفادههای دونرها به تمام کمککند که اطمينان حاصل  •

مانند تمويل نتائج غير مقصود، ها کمککند که اطمينان حاصل  ، تمويل کند؛داردتمرکز قريه جات دور  دهات و
 و لحاظ کيفيت باشد نه از لحاظ کميت ديت ازيمعيار کمک مف؛ نداشته باشديکديگر از اقوام جدايی  منازعه و

از طريق ميکانيزم مناسب اطمينان حاصل شود که  ؛های مردم باشداساس ضرورت انکشاف برير تمرکز 
مجازات دهند  کسانيکه اين وجوه را مورد سوء استفاده قرار نگيرد و مورد سوء استفاده قرار سرمايه اهداء شده

  .بر کنار شوندشان واز مناصبشده 
تمام  به صورتيکه حمايت شودافغانستان  حکومت آشتی ملی راهبرد برای تامين صلح و/ يک ديدگاه روشن •

  .نباشد یيا اجنداي کدام رقابت منافع و بوده ووفادار به آن اعضای جامعه بين المللی که در افغانستان دخيل هستند، 
 ونموده نظارت و آوردهای حقوق بشری، بشمول حقوق زنان حمايت دستبا رابطه  صلح در هایتمام برنامه از •

؛ و افغانستان نشود در برای بدست آوردن صلح پايدار ایاطمينان حاصل شود که حقوق بشر قربانی هيچ برنامه
  .را تشکيل دهدراهبرد برای صلح  هر مبنایضرورت مردم  اينکه منافع و

همکاری صلح پايدار در  بخاطر پيشرفت وايجاد شده گير ر زنان در تمام تشکيالت تصميمندگی بيشتينمااز  •
   .حمايت کندافغانستان 

های ندهينما ،اندکه در اعمار صلح دخيل شده کسانیکه تا اطمينان حاصل شود نظارت نمايد پروسه صلح  بر •
درافغانستان دخيل ای مخاصمهدرهيچ  و ودهمستقل ب افراد واقعی ونيز های خود، بشمول زنان، ومشروع جامعه

  .نبودند
برای  یهمگام با استانداردهای بين المللی، مصونيتکه د تا اطمينان حاصل شود کناز پروسه صلح نظارت  •

 .بزرگ حقوق بشری وجود نداشته باشد ينقضامجرمين جنگی، جرائم عليه بشريت ون
  

  به مخالفان مسلح 
جنگی احترام بکذارند ، هدف قراردادن مردم ملکی ، ساحات مسکونی ، محالت  به قوانين: حفاظت مردم ملکی  •

  . دينی ، شفاخانه ها و مکاتب را متوقف ساخته به عمليات های ترور خاتمه بدهند
  .با حکومت افغانستان بخاطر حصول يک صلح پايدار داخل گفتگو شوند •
قومی، مردان، زنان وجوانان افغانستان گوش بدهند  به نگرانی ها ،شکايات ، آرزو های مردم اعم از گروه های •

  . وآنرادر نظرگيرند
 .خاصتا حق تعليم همه گانی و مساوی برای پسران ودختران احترام بگذارند -به حقوق بشری همه افغانها •

  
  

  به جامعه مدنی افغانستان 
م ها بخاطر ارتقای سطح آگاهی جامعه مدنی ميان حکومت افغانستان و مردم وساطت نموده برنامه ريزی پروگرا  •

 - تقويت شود}  حقوق زنان، حقوق اقليت های قومی{ در رابطه به موضوعات صلح  وامنيت بشمول حقوق بشر
پروگرام هاييرا بمنظور درخواست نظريات وآراء عامه افغانها وايجاد برنامه ها برای بلند بردن وتوانمند ساختن 

  .مردم محل ابداع نمايند
اطمينان حاصل شود که نظريات مردان، زنان وجوانان بطور منظم  -مردم افغانستان را بلند نمايند صدای  عامه •

تشکالت بمنظور حصول نهائی صلح در افغانستان بشمول کنفرانس بن منعکس شود،   وانتقال يافته ودر برنامه ها 
الت دورافتاده با مشارکت زنان گفتگوی وسيع به سطح کشوربا مردم را، با تمرکز خاص باالی دهات ومردم مح

  .وجوانان را براه اندازد
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دادخواهی برای حمايت از افراد ملکی  تا اطمينان حاصل شود که تمام گروپ های منازعه به قوانين بين المللی  •
 .حقوق بشری وفاداربمانند

  .دادخواهی برای پا يان دادن به جنگ و مذاکره و گفتگو با مخالفين مسلح  •
دست آورد های حقوق بشری بشمول حقوق زنان  که ام برنامه های صلح تا اطمينان حاصل شودنظارت از تم •

توسط برنامه های تبليغاتی هدفمند اطمينان حاصل شود که حقوق بشرقربانی  -مورد تقويت وحمايت قرارگيرد
طمينان حاصل از حقوق بشر بطور محور مرکزی فعال حمايت صورت گيرد وا: صلح پايدار در افغانستان نشود

  .شود که منافع ونيازمندی  های مردم قالب اساسی راهبرد بخاطر صلح باشد
نظارت از پروسه صلح وحمايت برنامه های تبليغاتی بخاطر حصول اطمينان براينکه کسانيکه در اعمار صلح  •

انيکه در منازعات دخيل ميشوند نماينده گان مشروع مجتمعات خود بوده، بشمول زنان و افراد واقعی ومستقل وکس
  .افغانستان دخيل نيستند باشند

نظارت از پروسه صلح و حمايت ترويج خود اراديت برای تضمين آنکه ، در مطابقت معيارهای بين المللی بوده  •
  .،  معافيت از جرايم جنگی، جرايم ضد بشريت، يا تخطی های جدی حقوق بشری وجود نداشته باشد

ايجاد برنامه های تالش بيشتر وتبليغات با جوامع مدنی منطقه   –منطقوی  حمايت ازبرنامه های اعمار صلح •
برای ايجاد شبکه جامع مدنی موثر منطقوی، اخذ نظريات عوام مردم دررابطه به صلح و ثبات وحصول اطمينان 

  .از تبادله نظريات ، نگرانی ها، دليل نارضايتی ها و تمايالت  به هر ذريعه ممکن  به سطح منطقه

 

  
  


