بنام خداوند صلح
نهاد های جامعه مدنی افغانستان با تأکید بر صلح و ضرورت آن در جامعۀ ما،
یکبار دیگر از آنانیکه صادقانه و صمیمانه در این راستا تالش دارند ،سپاسگذاری
می نماید .ما باور داریم برای تأمین صلح و سراسری شدن آن در افغانستان
باید به تحلیل مسایل ،مصایب و عوامل جنگ پرداخت تا مردم آگاه شده و در
صحنه قرار گیرند .ملت افغانستان مخاطبین اصلی صلح بوده و باید در هر
برنامۀ که در آن بحث صلح ،منافع ملی ،عدالت و حقوق زنان مطرح میگردد،
در صدر دسترسی به اطالعات و معلومات قرار گرفته و عمال در تصمیم گیری
ها شریک باشند .هنوز زمان وجود دارد تا از اشتباهات هشت سال گذشته
آموخت و از فرصت نهایی که در دست است ،حداکثر استفادۀ موثر را انجام داد.
نهادهای جامعۀ مدنی بر عالوۀ نگرانیها در مورد استراتیژی مطروحۀ دولت
برای آشتی و بازپذیری ،در مورد لیست اعالم شده نیز نگرانیهای جدی خویش
را در زیر ابراز میدارد:
 تجربۀ گذشته نشان داده است که کمیسیونهای بزرگ نمیتوا نندزودتر به
تفاهم برسند.
 بیشتر کسانی که در لیست وجود دارند در اکثریت کمیسیونهای موجود
دولتی نیز عضویت دارند .چنین ترکیبی باعث کندی و در نهایت شکست
روند صلح خواهد گردید.
 تعدادی از شاملین لیست تجربۀ بیشتر شان در امر جنگ است تا صلح،
این باعث خواهد شد تا مردم افغانستان و جامعۀ بین المللی نسبت به
روند صلح بی باور شوند.
بنا بر این ،با در نظرداشت آنچه گفته شد ،نهادهای جامعۀ مدنی و فعالین
حقوق بشر جهت اصالح و افزایش مؤثریت روند صلح ،نکات آتی را پیشنهاد می
نمایند:

 .1ما تاکید مینماییم تا بحث عدالت و عدالت انتقالی در صدر جدول کاری
دولت قرار گیرد.
 .2دولت مکلف است که عوامل جنگ را ریشه یابی نموده و با مردم در
میان بگذارد ،تنها این امر می تواند سرآغاز مشارکت مردم در امر صلح
و تقویت روند صلح گردد.
 .3تعریف دقیقتری از پدیدههای همچون جنگ ،صلح و مخالفین مسلح
ارایه گردد؛ تا مردم بدانند با کی طرف اند و با کی دوست .همچنان
مردم حق دارند بدانند که آیا طرح کنونی دولت و جامعۀ جهانی یک
جانبه است یا مخالفین مسلح نیز با آن موافق اند؟
 .4تجربیات گذشته نشان داده که طرحهای رسیدن به صلح بیشتر به سوء
استفاده از فرصت ها انجامیده و در واقع طرحی برای سازش و
فرصت دهی بوده است.

ما نباید یکبار دیگر قربانی چنین طرحی

شویم.
 .5جامعۀ مدنی تاکید مینماید تا در ترکیب لیست شورای عالی صلح
بازنگری صورت گرفته و به جای افرادی که مظنون به نقض حقوق
بشر و جنایات جنگی اند ،افرادی متخصص ،کارا و کسانی که تجربهء
بیشتر در راستای تشنج زدایی ،میانجیگری و مصالحه دارند ،معرفی
گردند.
 .6نهادهای جامعه مدنی اعم از سازمانهای اجتماعی ،فرهنگی ،غیر
حکومتی ،نهادهای مدافع حقوق زن و حقوق بشر در عین حمايت از
روند صلح عادالنه ،خواهان آنند تا در تمام تصميم گيري ها دخيل و به
عنوان عاملين اصلي تأمین صلح و ثبات قلمداد شوند ،نه فقط قربانیان
حوادث!
جامعۀ مدنی افغانستان با پیگیری دقیق اوضاع ،تالش دارد تا بحث تحلیلی را
روی طرح ارایه شدۀ دولتی آغاز نموده و پیشنهادات عملی را جهت باال بردن
مؤثریت و تسریع روند صلح تقدیم نماید .همچنین جامعه مدنی افغانستان خود

را مکلف میداند تا از مساعی صادقانه و شفاف که منجر به تأمین صلح ،عدالت
و رفاه اجتماعی میگردد ،پشتیبانی نماید.

