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10 Days of Peace Activism

ده روز برای صلح

اعالمیه
/۱۲سپتامرب۱۱۲۲/
حرکت ده روز برای صلح ،در سال  2102میالدی به ابتکار موسسه همکاری برای صلح و ترقی ( )CPDبا همکاری یک تعداد از نهاد های مدنی به این هدف براه
انداخته شد که به بهانه تجلیل از روز جهانی صلح با دولت ،مخالفین مسلح و جامعه بین امللل خواسته ها ،تشویش ها و پیشنهادات شهروندان افغان رشیک
گردد .امسال هم جای خرسندی است که موسسه همکاری برای صلح و ترقی جهت تداوم این حرکت و به مناسبت روز با شکوه جهانی صلح تجلیل می مناید.
ما حرکت ده روز برای صلح به این باور هستیم ،که صلح زمان در افغانستان تامین میگردد که متام طرفین جنگ و درگیری ها با کامل صداقت و حقیقت جهت
تامین صلح گام های محکم بردارند ،و جهت تامین صلح تنها ارزش های قبول شده اسالمی ،ملی و جهانی را در نظر بگیرند.
از جانب دیگر طرف های دخیل بین املللی در پروسه صلح باید ،دیگر افغان ها را در بازی های سیاسی به معامله نگیرند بلکه در پهلوی تامین فضایی آرامش
متوجه امنیت جهان نیز باشند .از طرف دیگر سیاست های مرموز و دوگانه کشور های جهان باعث شده که پروسه صلح در کشور به کندی پیش برود ،مثال آن
ایجاد و بسنت دفرت قطر برای طالبان در سال روان بود که تالش های رسیدن به صلح را مترضر و مردم را نسبت به گذشته بیشرت در برابر پروسه بد بین ساخت.
حکومت باید ،از تجارب حکومت های گذشته در تامین صلح استفاده کرده و بجای افراط و تفریط (مصلحت) اعتدال و عدالت را تامین مناید .جهت مذاکره
با مخالفین و تسهیل گری صلح باید اشخاصی را بگامرد که حامیت مردمی داشته و مورد تائید افغان ها باشند .در کنار این دولت باید به صورت جدی متوجه
موجودیت گروپ های مسلح غیر قانونی ،کشت و قاچاق مواد مخدر ،فساد اداری ،عدم حاکمیت قانون ،عدم بی باوری مردم باالی سیستم اداری کشور،
موجودیت ناقضین حقوق برشی و افراد که در جنگ های گذشته دخیل بوده اند در پست های بلند حکومتی و  ...باشد چون تنها در حال حارض جنگ پروسه
صلح را به خطر مواجه نساخته است و موارد از این دست نیز تاثیر منفی مستقیم و یا غیر مستقیم باالی پروسه وارد کرده است.
در کنار دولت ،علام دین نیز در تامین صلح رسارسی وظیفه ملی و اسالمی خویش را به صورت درست و در مطابقت با قوانین اسالمی و نافذه کشور باید ادا
منایند ،تا خدای نخواسته با محاسبه الهی و مردم قرار نگیرند زیرا تنها مسوولیت علام در خطبه های مناز جمعه و امامت در مساجد خالصه منی شود.
ما (حرکت ده روز برای صلح) خواسته های خویش را از دولت افغانستان ،مخالفین مسلح ،اپوزیسیون سیاسی و جامعه بین املللی این چنین مطرح می منائیم:
.0

دولت افغانستان باید در پروسه صلح و در متام مراحل آن عدالت را از یاد نربد ،و در شورای عالی صلح اشخاص را تعین کند که مورد باور و حامیت
مردم بوده و ناقضین حقوق برش نباشند؛

 %34 .2از بودیجه ملی سال  0432به مسایل امنیتی اختصاص داده شده است ،هرگاه در کشور امنیت تامین و صلح حکم فرما باشد پس طبیعی است که
فیصدی زیاد بودیجه امنیتی در سکتور های زیربنایی مهم رسمایه گذاری شده میتواند که باعث رفاه میگردد .پس دولت باید تالش های خویش را
برای تامین صلح زیاد تر سازد؛
 .4در بودیجه  0432خورشیدی ،در مورد بودیجه اختصاص داده شده برای شورای عالی صلح هیچ گونه معلومات قابل دسرتس نیست ،دولت باید
بودیجه شورای عالی صلح و سایر مورد مهم مالی را تا جای که خواست قانون است از چشم مردم پنهان نسازد؛

لس ورځې د سولې لپاره
.3

10 Days of Peace Activism

ده روز برای صلح

دولت باید به هدف تامین صلح در انتخابات آینده جلو نامزدی جنایت کاران جنگی را گرفته و اجازه ندهد تا کسانیکه که به نسل کشی و جنایت ضد
برشی دست داشته اند کاندید شوند؛

 .5دولت باید نرش گزارش ترسیم منازعه کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان را حامیت ،و وظیفه نرش آنرا برای کمیسیون صادر مناید ،گزارش که چهره
واقعی جنایتکاران جنگی را افشا می مناید؛
 .6با در نظر داشت اینکه قانون اساسی کشور حق دسرتسی به معلومات را به رسمیت شناخته است ،اما تا به حال قانون دسرتسی به معلومات توشیح نشده
است باید مسوولین امور به این مسله توجه جدی منایند؛
 .7دولت و مخالفین مسلح باید منفعت کشور و مردم را از همه موارد دیگر در اولویت قرار داده و احرتام منایند و در پروسه صلح تنها و تنها همین مورد را
در نظر داشته باشند؛
 .8دولت باید تالش مناید تا یک محیط سامل و صلح آمیز را ایجاد مناید تا متام افغان ها در آن به حقوق اساسی شان دسرتسی داشته باشند؛
 .3موجودیت جنگ ساالران در پست های بلند در اداره حاکم باعث شده تا مردم بر حاکمیت و تطبیق قانون بی باور شوند .در دوازده سال گذشته هیچ
گاه تالش نشده است تا چهره های جنایت کاران که مردم آنان را می شناسند به صورت رسمی افشا و به محکمه کشانده شوند؛
 .01در پروسه صلح باید اداره حاکم ،نقش جوانان (مردان و زنان) را ارج گذاشته و از این نیرو به صورت درست استفاده مناید؛
 .00جامعه بین امللل به صورت خاص کشور های همسایه باید سیاست های دوگانه خویش را در برابر افغانستان خامته دهند ،و به صورت واقعی و شفاف
پروسه صلح را کمک و همکاری منایند ،زیرا افغانستان با ثبات و مرفه نه تنها به منفعت افغان ها بل به منفعت منطقه و جهان می باشد.
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