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 تشکر و قدردانی
فغانستان،بهحمایتصلحادرونایدرهایحاشیهاقلیتهایدیدگاههراهبردیدرزمینهاینمطالع

انکشافوهمکاریبینالمللیسویدنانجامشدهاست.هدفازهاروپا،ازطریقادارهمالیاتحادی

کوچکیهاایافغانستان،یعنیاقلیتهایحاشیهمعیتبهججلبتوجه،تحقیقعمیقوجامعاین

هایمربوطبهجریانشاندرتالشهایشنیدهشدهونگرانیهایشانواستخبودهاستتاصداو

صلحوپسازحلمنازعاتدرنظرگرفتهشود.

،بزرگانهایکوچکهایاقلیتاند،بهشمولاعضایگروهتحقیقسهمداشتهدراینازتمامکسانیکه

وهمکارینقشداشتهقپرچالشدرانجاماینتحقیکههاقومی،نمایندگانومتخصصانایناقلیت

انکرده سپاسد، گزاریمیقدردانیو شبککنیم. از هجامعههمچنین بشر حقوق تشکرمدنیو

تماممراحلنماییممی کهدر و متعهدبوده ارزشمندو اینتحقیقیکهمکار جانبههمهانجام

است.نمودههمکاری

اصالحاتافغانستانکامالمطمئنهستیمکهاینمطالعهبرجریانپالیسی خواهدثیرتأسازیو

هایکوچکافغانستاندرهایاقلیتهاونگرانیها،خواستگذاشتوبرایدرنظرگرفتندیدگاه

هایاینتحقیقیافتهصلحوپسازصلحمؤثرخواهدبودوازآناستقبالخواهدشد.روندجریان

استفادهازمعلوماتتجربیآنههایآینددربرنامهتواندمی درسایرمواردحلصلحوهمچنین،

سازانافغانستانکمکپالیسیبهایوتغییراتفرهنگیشناسیقومی،جوامعحاشیهمنازعه،جامعه

کند.ماامیدواریمکهنتایجاینتحقیقتوجهجدیتمامجوانبذیدخل،بهشمولجوانبیراکهدر

بهخودجلبافغانستاندارندوضعیتاماوضعیتیمشابهبا،گیرندتحقیققرارمیاینهخارجازحوز

کردهوبهآناهمیتالزمدادهشود.هدفطوالنیمدتاینتالشعلمیعبارتازآناستکهسر

هایبیشتریبرایتحققصلحاجتماعیدرمیانمللمختلفانجامتحقیقمزبور،منشاءالهاموتالش

 جهانیگردد.هجامع

عبدالودودپدرام

ومحوخشونترئیسموسسهحقوقبشر
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 خالصه 
1هااست.،افغانستانیکملتمتشکلازاقلیتدارداظهارمینسیمجواد،یکمحققافغانکهچنان

وضعیتهکنندکهانعکاسدهندهایقومی،دینیومذهبیمختلفزندگیمیکشوراقلیتدراین

هاهاوتمدنتالقیامپراتوریجغرافیایی،اجتماعی،فرهنگیوتاریخیکشوربهعنوانچهارراهومحل

ترخطوطقومیزمانباترسیمروشنگیریافغانستانجدیدوهمباشکلدرآسیایمرکزیاست.

ترزبانی،قومیوگهایبزرای،غیرمسلطوکوچکتریادردرونگروههایحاشیهکشور،اقلیتدراین

باعثبروزهاتهشدویابهصورتعامدانهنادیدهگرفهدینیومذهبیجذبشد اینواقعیت، ند.

جدیدیازمشکالتاجتماعیدرشرایطجدیدافغانستانشدهاست.بهلحاظتاریخی،فقدانهمجموع

هایکوچک،باعثطردوبهحاشیهراندهمشارکتبرایحفاظتوتأمینحقوقاقلیتهایمکانیزم

افغانستانشدهاستههاازسیاستوجامعشدنایناقلیت ازمعضلناشیانگیزوضعیتغماین.

البته،افغانستاناستکهتبدیلبهیکیازمسائلکلیدیجهانیشدنگردیدهاست.مدرنجهان

روابطدولتوجامعهراافغانستانوخشونتدرداستانیاتاریخخاصخودرادارد.چهاردههجنگ

هایکوچکترشدنوضعیتاقلیتوخیمبهلحاظساختاریکامالدگرگونکردهاستکهخودباعث

بسیاریازحقوقشهروندیدرقانوناساسیافغانستان2001وآسیبپذیرگردیدهاست.پسازسال

هایشود.البته،درواقعیت،اقلیتهامیگنجاندهشدکهبهلحاظقانونیموجبحفاظتحقوقاقلیت

اقتصادیمحرومهستند.هتوسع،دریافتخدماتونمایندگیسیاسیازکوچکهمچنان

فردیرابرایهمذاکراتصلحجاریبینجمهوریاسالمیافغانستانوگروهطالبانفرصتمنحصرب

هاچنیناقلیتهایمختلفوهم،گروهمااست.ابهوجودآوردهپایانبخشیدنبهجنگافغانستان

چنینترکیبوندمذاکراتصلحوهمرنمایندگانشاندرکنندکهاعتراضداشتهوفشارواردمی

صلحروندکنندکهمنتقداناشارهمیهیئتمذاکرهکنندهونهادهایمربوطبهصلححضورندارند.

هایکوچکجریاناقلیتدراینهایمسلطقرارداردویکباردیگردراختیارنخبگانسیاسیاقلیت

دکهبرایندههدرسایرنقاطجهاننشانمیتجاربشرایطپسازمنازعاند.بهحاشیهراندهشده

                                                           
  Manchesterهایاقلیت،ها،گزارشسازمانمللراجعبهحقوقگروهملتیمتشکلازاقلیت،افغانستان:جوادنسیم 1

Free Press،1992.
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متأثرآنازصلح،بایدتمامجوانبیکهیادرمنازعهسهمدارندویابهنحویروندموفقیتوپایداری

درشوندمی الزاماتجوامعمدمشارکتدادهشوند.صلحروند، و نمستلزمتوزیعبرابررتقاضاها

هایقومیمختلفکهبافتیکجامعهواجزاییکملتراهاوحقوقبینگروهقدرت،مسئولیت

فعالباشد.مشارکتوحلمنازعاتمیبخصوصدرهنگامبحرانومذاکراتصلح،دهندتشکیلمی

ومؤثریتمهمبههمانمیزاناهمیتداردکهشفافیت،حسابدهیبرایحاکمیتدولتوهمهجانبه

نشده،بهرسمیتشناختهنشدهودرنظرگرفتهنشود؛صلحهاشنیدههتازمانیکهتمامدیدگا.است

اجتماعیدرتماماصالحاتهدهد،سرمایچنانکهتجاربجهانینشانمییکرؤیاخواهدماند.

هاییاسیواقتصادیاهمیتاساسیدارد.باتوجهبهاینموضوع،درروندانکشافملیاهمیتگروهس

-گفتمانهابایداجازهدادهشودکهدر،بهایناقلیتبنابراینیست.اقلیتکمترازنخبگانفرهنگین

بهموازاتاینمشاهدات،تجاربهاومذاکراتصلحسهمبگیرند.گیریپالیسیهایمهمیچونشکل

جامعهدرههایگستردطیفکههاییروندکهدهدهایصلحدرسراسرجهاننشانمیروندناشیاز

هایجنگ،بیشترد،نسبتبهتوافقاتصلحامضاشدهبیننخبگانورهبرانطرفانآنهاشرکتداشته

2اند.دوامآورده

جاریصلحازطریقپرداختنبهدوهدفزیر:رونداینتحقیقتالشیاستبرایپرکردنخألهای

برایهاییه(یافتنرا2و،صلحروندهایکوچکدرهایاقلیتهاوخواست(پرداختنبهنگرانی1

کهبهپالیسیسازانپیشنهادهاییئهواراتربزرگهادریکطیفسیاسیشاملساختنایناقلیت

هایپسازمذاکراتصلحکمککند.حلملیوبینالمللیدرجریانمذاکراتصلحوراه

هایهایمختلفاقلیتازگروهزن(%48مردو%52نفر)595شاملسرویاینمطالعهفراگیر،

بحثکوچک همچنینشاملمصاحبهو و آنبا گروهیاستکهدر متخصص18هایمتمرکز

تحقیق،دراینبحثمتمرکزگروهیصورتگرفتهاست.ترکیبشرکتکنندگان50مصاحبهشدهو

والیتافغانستانانجامشدهاست.9تنوعزبانی،دینی/مذهبیوقومیاستکهدرانعکاسدهنده

-اقلیتارتنداز:بدخشان،بلخ،بامیان،غور،کابل،ننگرهار،نورستان،نیمروزوجوزجان.اینوالیاتعب

ای،ایماق،قزلباش،پشهاند،عبارتندازتحقیقشناساییشدهوشرکتکردهدراینکههایکوچکی

                                                           
2e: Civil society actors in peace accords and . Anchoring the peac2012Nilsson, D., 

durable peace. International Interactions, 38 (2) pp.243-266. 
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گ قرغیز، واخی، نورستانی، سادات، عرب، بلوچوبراهوی، جر،شیعیاناسماعیلی،سیک،وترکمن،

افغانستان.هایوجوگیهاجت،هندو

هابهطورگاهیاست.درحالیکهآگاهیاقلیتآبهطورکلینتیجهتحقیقتلفیقیازسطوحمختلف

-آمریکاوطالبان،آزادیزندانیانطالبانومذاکراتبینهعمومازمذاکراتصلحبینایاالتمتحد

ایکهدهد،بهگونهتشکیلمیروندداشتننمایندهدراصلیشانرانهایبلنداست،نگرانیاالفغانی

یکازقضایایمربوطبهصلحشرکتندارنداندکهدرهیچاظهارداشتهپاسخگویاندرصداز79.1

اندکهآنانامیدواربودندباآنهااظهارداشتهدهندگاندرصدازپاسخ80وازاینبابتنگرانهستند.

شد.مذاکراتجاریصلحمشورتمیوجوامعشانراجعبه

درصد(اظهارداشتندکه98هابهنحوگسترده)اقلیتهایپسازمذاکراتصلح،حلراههدربار

هاهمچنین،تضمینکند.اقلیتراهاتوافقبایدحفاظتازحقوق،ارزشهاوعرفقومیومذهبیاقلیت

صلحروندهارادرکهنظارتازنقضحقوقاقلیتکنندایجادیکنهادنظارتیمستقلراپیشنهادمی

ایننهادبایدباهمکاریتمامجوانبهایسیاسیبعدازآنبهعهدهداشتهباشد.حلجاریوراه

مدنی،حکومتافغانستانهالمللیوجامعهایحقوقبشریداخلیوبینذیدخل،بهشمولسازمان

وشرکایآنایجادگردد.

هایکوچکنگرانهستندکهدهدکهرهبراناقلیتهایمتمرکزگروهینشانمیحثهاوبمصاحبه

درشانمندرجحقوقازحلوفصلسیاسیآیندهکنارگذاشتهشوندوهمچنینازمشارکتدر

برایموآدرسمشخصالمللیمحافظتنشود.فقدانهماهنگیالزقوانینبینقانوناساسیآیندهو

ایجادمکانیزمدرنتیجهآنانخواستارقرارگرفت.تأکیدیشاننیزموردهاانیهاونگرترسطرح

هایشانرامنعکسسازند.میزانتعهدوونگرانیهااولویتمعینیبودندکهازآنطریقنیازها،

قرارداشت.هاموردتوجهاقلیتحفاضتازحقوقشانهمچونمالکمسئولیتپذیریطالباننیز

خواهانتبعیضمثبتبهعنوانیکمعیارکلیدیبرایمشارکتشاندرهااقلیتهایهتمامگرو

هایپسازصلحبودند.حلسیاستوانکشافافغانستانوراه

گذشته،حقتحصیل،حقههمچنین،عالوهبرموضوعاتعمومیچونحفظدستآوردهایدوده

آزادیبیانمواردزیر و میلیتهایاقازجملهخواستکار ها شناساییرسمیقومیت،1باشد: )

کهبرایآنانتبعیضمثبتاعمال(2،هایزبانیوآدابورسومشانواحترامبهآنهامذهب،ارزش
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اندازییکگفتمانوبحثوگفتگو(راه3،سازدایهموارمیهایحاشیهراهرابرایحفاظتازاقلیت

وهمهشمولبودنترهمهاقشارجامعه(مشارکتگسترده4،هادرسطحملیوطرحمسائلاقلیت

تضمین(6،(ایجادیکفضایسازندهبهمنظوررسیدنبهصلح5،هایسیاسیپسازصلححلراه

اند،اعضایطالبانبهسنگرهایجنگبرگشتهه(ازآنجاییکهاکثرزندانیانآزادشد7دوامصلحو

اهندکهتعهدومسئولیتپذیریبیشتربرایآوردنصلحازخودخوهایاقلیتازطالبانمیگروه

 نشاندهند.

 ها پیشنهاد
کلیدیذیلازنزدیکتوجهنماید:هایپیشنهادلیبایدبهملالبینهحکومتافغانستانوجامع

اگرچهحقوقوآزادیرونددراقلیتمحوراتخاذرویکرد • براساسهااقلیتیهاصلح:

،مهماستکهدولتافغانستانبسیارالمللیمحترمشمردهشدهاند،بینهایکنوانسیون

هباتوجهبهاعالمیاقلیتمحوررویکرد،وطالباننسبتبهمذاکراتصلحالمللیبینهجامع

هایقومی،ملی،لیتراجعبهحقوقاشخاصوابستهبهاقمللسازمان1992دسمبر18

زبانیومذهبی وقبشرجهانیحقهمدنیواعالمیقوقسیاسیوحالمللیبینمیثاق،

 داشتهباشند.1981اسالمی

هاونگرانی،ودرنظرگرفتنمنافعایحاشیههایهایکوچکیاگروهاقلیتزیدخیلسا •

اهمیتاساسیبرخورداراز،آنپسازهایحلراهمذاکراتجاریصلحوهایآناندرآرزو

 است.

بخصوصها،ایدبراساسشمولیتتمامگروهبدهدراینساسیقانونااحتمالیبازنگری •

بههابازنگریقانوناساسیبایدشاملنمایندگاناقلیتچارچوبباشد.هایکشوراقلیت

 باشد.هایکوچکشمولاقلیت

یافغانستان(هااقلیتملیائتالفها)اقلیتیاشورایبزرگائتالفتأسیسوحمایتاز •

 هاعملکند.درجهتالبیگریبهنفعاقلیتیپلتفورمعنوانبهکهدرسطحملی

مستقل نیاز • نهادهای ظرفیت تقویت به بشریمبرم حقوق مستقل کمیسیون چون

هاونگرانیها،زخواستوالزمابالقوههایمایتازطریقآنانحافغانستانوجودداردتا
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مستقلحقوقکمیسیون رد.درصلحصورتگیروند درایحاشیههاییاقلیتهااولویت

تواندمیمشابهواحد.هاوجودنداردواحدخاصیبرایمسایلاقلیتتاحاالبشرافغانستان

 مستقلاصالحاتاداریوخدماتملکینیزایجادگردد.کمیسیونتوسط

صلحضروریرونددرهانبافغانحالیکهدخیلساختنتمامجوا عدالت:در آشتیملیو •

راهبراست، پسازای مستقل،صلححل یکارگان ق،ایجاد قوه نظارت یهضائتحت

-زمینهجرایمضدبشریوخشونتعدالترادرپرداختهوتابهتحقیق استافغانستاننیاز

هایجنگیتطبیقکند.عدالتانتقالیبرایحقوققربانیانجنگوپایداریصلحضروری

 .است
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 پیشینه .1
دینیومذهبیمختلف،هایقومیافغانستاناقلیتدر3است."هایتکشوریاقل"افغانستان

فرهنگیوتاریخیاینکشوربه،اجتماعی،ازوضعیتجغرافیایییکهبازتابکنندمیزندگی

اما؛مرکزیاستهادرآسیایتمدنهاویامپراطوربسیاریازهجذبکنندعنوانچهارراهو

علیه،تبعیضبخصوصهایمختلفهمراهباطردوهیدهطافغانستاندرگیریدولتدرشکل

وایحاشیههایگروهدرسیاستوجامعهافغانستانراجعبه.هایکوچکبودهاستاقلیت

پالیسیاسنادمربوطبههایاکادمیکوهایکوچکبصورتگستردهتحقیقاتونوشتهاقلیت

عالوهبراین باعثالمللیبینتحتحمایت،ازبندولتسازیپسروند،سازیوجوددارد.

گروهاقلیتمسلطهاست.چهارشدمیقوهایگروهتقسیمدولتوبروکراسیدولتیدرمیان

وههزاره،هاتاجیک،ها)پشتون اوزبیکا و تشکیل به امنیتیکنترلها( نهادهای دولتو

افغانستان2004نوناساسیقاتالشبرایرفعنواقصطردوتبعیض،اند.درپرداختهافغانستان

.مطرحکردهوآنانراتحتحمایتسیاسیقراردادهاستراهابهنحوگستردهحقوقاقلیت

موجوداقلیتهایگروهسایرازوچهاردهگروهقومینامبردهشدهاستازقانوناساسیدراین

درکشورادامههاقلیتاطردوبهحاشیهراندنامادرعملهاست.بهمیاننیامدذکریدرآن

 یافت.

اختالفاتافغانستانمنجرخشونتدرجنگوهدهچهار به میان مختلفوهایگروهدر

روابطردریتغیفروپاشیدولتدریکجنگداخلیشدهاستکهباعثتغییرساختاریو

لتدوکهبرایاحیای2001درسالکهفقبنتواجامعهگردیدهاست.مختلفدرهایگروه

اینابتکارمنجربهثباتشد.میتلقیافغانستانصورتگرفتابتکاریبرایپایانجنگدر

جذبکند.رامانندطالبان،ضدحکومتهایگروهافغانستانشد.امانتوانستنسبیدر

                                                           
3Jawad, Nassim. “Afghanistan A Nation of Minorities.” In Minority Rights Group 

International Reprot, Manchester Free Press,1992 
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برایحلاینمشکلحکومتافغانستانچندینابتکارصلحرابرایپایانبخشیدنبهجنگ

شورای،2005ایجادکمیسیونتحکیمصلحدرسالهازجملهمیتوانبهکرویدستگرفت

.دراشارهکرد2010قطردرسالهدوحدفترطالباندریبازگشای،2010سالعالیصلحدر

متآمادهاستوارداشرفغنیاعالمکردکهحکو،یسجمهورافغانستانئر2018اوایلسال

هاعالمیمجددآندرتأکیدهمراهبا،پیشنهاداین.شودصلحباطالبانهمذاکراتهمهجانب

بارهافغانستانواعالن(در2018)وکنفرانسژن،2018امنیتیکابلدرسالصلحوهمکاری

یکتوافقمشروطبین،.درنتیجهرابیشترساختصلحیهاتالش،آتشبسدرچندمورد

پسازششماهمذاکرهبهامضارسید.2020فبروری29امریکاوطالباندرهایاالتمتحد

افغانستانوجمهوریاسالمیدولترسمیهیئتبین،مذاکراتصلح2020مبراازماهسپت

این تمام دارد. همچنانادامه گردیدکه یکفرصتاستسثناییبرایهاتالشطالبانآغاز

موردهاافغانیمشروعهانینگراآندرانتظارمیرودکهرودمیتوافقصلحبشماربهدستیابی

یهانگرانییکیازشروعشدهاست،االفغانیمذاکراتبینکهالبتهازهنگامی.بحثقرارگیرند

هایمسلطاقلیتنخبگانسیاسیوازیکوچکهصلحبهحلقروندآناستکهجدیعبارتاز

هایدرحالیکهتالشیکوچکنادیدهپنداشتهشوند.هااقلیت،آنکهدرمحدودباقیبماند

دموکراتیکصلحنیازبهایجادفضایرونددهدکهموفقیتمیسایرکشورهانشانموفقصلحدر

.گذارهستندتأثیرروندغیرمستقیمدربرایشنیدنصدایتمامکسانیداردکهمستقیمیا

مایهنگرانیاست.روندهایکوچکافغانستانازاینبیرونماندناقلیت

 ن تحقیق اهداف ای .1.1
انجامشدهاست:هدفسهاینتحقیقبا

 صلح؛روندیکوچکازهااقلیتهایوخواستهانگرانیجمعآوریوتحلیل (1

یکطیفوسیعهایکوچکدراقلیتزیدخیلساهایتالشبرایفهمراه (2

 ؛سیاسی

درمذاکراتصلحالمللیبینسازانملیوپالیسییکهبهیهاپیشنهادارایه (3

 هایپسازآنکمککند؛حلویراهجوجست
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بنگریدبهضمیمههااقلیتهایعدالتخواهیبهنفعنقشوشیوه،یاتصلحجامعبرایاطالعازجزئ

صلحهمهشمول.:رهنمودهای2

 کوچک یهااقلیت .1.2
تعدادعینتفاوتدرهاکهدراوزبیکهاوهزاره،هاتاجیک،هاپشتونیمسلطعبارتندازهااقلیت

حاضرافغانستانمسلطهستند.تحقیقتودینامیسمقدرتسیاسرب،ومیزانتسلطشاننفوس

هانیست.ایناقلیتهدربار

پالیسیسازانتعریفمشخصوقابلقبولمیانهمدرمیانمحافلعلمیودرافغانستانهمدر

تمایزبرایمحققانکهاکثررسدمیبااینحالبهنظر؛وجودندارددرمورداقلیتجوانبهبرایهم

بهعنوان4.کننداستفادهمیدینومذهب،قبیله،ومهایقازشاخصهاکثریتدقیقبیناقلیتو

هاکهبهبلوچ.راطبقهبندیکردوپشتونتاجیکیتوانبهآسانیهزارهسنییاشیعهنمی،مثال

هایگروه.دندهمیییکاقلیتراتشکیلنظرقومازاماتعلقداردازنظرمذهبیاکثریتاهلسنت

اقلیتراعمدتاسهعاملمعیاراکثریتوشوند.هایملیشاملمیجریانغیرمسلمانبهندرتدر

افغانستانوجوددرهایمختلطنیزهویت،عینحالالبتهدر5.مذهبنژادو،زبان:دهدتشکیلمی

.کردهاندیآنانچشمپوشهازمطالعاکثرامحققانداردکه

                                                           
 هاومسئلهتفاوتگذاریبنگریدبه:تاقلیهبرایمطالع4

Peter, Marsden. “Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace.” In 

Minority Rights Group International Report. p8; Kaufman, 2000, p441; Wimmer & 

Schetter 2003; Roy 1995; Dorronsoro 1995; Simonsen 2004; Wiliam, Maley. The 

Afghanistan Wars, Palgrave Macmillan. New York City, USA. 2002, p8; Jogis: 

Afghanistan’s Tiny Stateless Minority Strives to Survive without Rights, Services, 

-minority-stateless-tiny-s-afghanistan-https://gandhara.rferl.org/a/jogisavailable at; 

.html30216120services/-rights-without-survive-to-strives
کندکههیچگروهقومیدرافغانستانبهبیشازد،استداللمیکنپیترمارسدننیزکهدستهبندیمشابهیارائهمی5

جنگبایددهدبهدلیلتغییراتجمعیتیاینکشوردراثر.اوهمچنینتذکرمیرسدنمینیمیازنفوساینکشور

زمینهمحتاطبود.بنگریدبه:دراین
 Peter, Marsden. “Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace.” In Minority 

Rights Group International Report, p16.  

 

https://gandhara.rferl.org/a/jogis-afghanistan-s-tiny-stateless-minority-strives-to-survive-without-rights-services/30216120.html
https://gandhara.rferl.org/a/jogis-afghanistan-s-tiny-stateless-minority-strives-to-survive-without-rights-services/30216120.html
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باشدمیملیومذهبی،قومی،یزبانیهااقلیتراجعبهحقوق1992اعالمیۀسازگارباتحقیقحاضر

کشورهایشانزبانیکهدردینیو،فرهنگی،دولتهابایدازهویتهایملی"،کهبیانمیدارد

طبقتعریف".اهمسازندفرهاوبایدشرایطیرابرایتقویتاینهویت،حفاظتکننداقلیتهستند

کپوتور سالتفرانسیسکو از"1977یدر تعدادکمتر یکگروهیاستکهدر اقلیتعبارتاز

دارای،عکشورهستندواعضایآندرحالیکهاتباشدموقعیتمسلطبادجمعیتیککشوروفاق

طورهاگرچهبومذهبییازبانینسبتبهسایرجمعیتکشورباشند،هایمتفاوتقومیگیویژه

در6."مذهبیازبانخودداشتهباشد،هاسنت،احساسهمبستگیبراساسفرهنگ،غیرمستقیم

چشم،یقومیهاگروهسایرازنامبردهشدهوافغانستانچهاردهگروهقومی2004قانوناساسی

شاملهمیوقومیمندرجدرقانوناساسهایگروهتعدادازتحقیقهمشاملاین7شدهاست.پوشی

 8.شودهامیهاوجوگیتچونجفاقدسرزمینیقومیهایگروه

:چنینآمدهاست،گانیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندراجعبهگروهاخیردرگزارشکم

رابهدلیلمشکالتمربوطبهاثباتهویتخطراتعدماستقرارتواندمینداشتناسنادهویتی"

،هایجوگیبهشمولکوچیتقومیجاعضایگروهبهعنوانمثالبرخیاز."افزایشدهدملی

9.هستند)تذکره(افغانستاناسنادهویتیهافاقدغربتچوریفروشو

 بنگرید.1هستند،بهضمیمۀتحقیقشاملدراینکهیهایاقلیتجزئیاتبرایاطالعازفهرستو

                                                           
 .2010،سازمانمللمتحد،المللیورهنموداجراییها:معیارهایبینحقوقاقلیت 6
تاجیک،هزارهگروهاین7 ترکمن،هایقومیعبارتندازپشتون، اوزبیک، پشهبلوچ، قرق، ایماق،عرب، نورستانی، یز،ای،

.براهویقزلباش،گجرو
طبقنظرکمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگان،اگرچهبررسیعمیقیدرافغانستانراجعبهجمعیتبی8

هایواضحیوجودداردکهافرادیبدونوضعیتمشخصشهروندی،بخصوصاعضاینگرفتهاست،نشانههاصورتسرزمین

رانیکمیساریایعالیسازماننگکنندکهمایهمیشوددرکشورزندگییفروشهممیقومیتجتکهشاملجوگیوچور

پناهندگانشدهاست.بنگریدبه:مللدرامور
United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High 

Commissioner for Human Rights’ Compilation Report –Universal Periodic Review: 

AFGHANISTAN, p3. 
بنگریدبه:هاجته،برایمعلوماتجدیددربار7همان،ص9

AAN https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/citizens-finally-

but-no-place-to-settle-the-magats-one-of-afghanistans-most-marginalised-minorities/ 

(accessed Nov 20, 2020).  

 

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/citizens-finally-but-no-place-to-settle-the-magats-one-of-afghanistans-most-marginalised-minorities/
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/citizens-finally-but-no-place-to-settle-the-magats-one-of-afghanistans-most-marginalised-minorities/
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 روش تحقیق  .2
بهعنوان.رودمیشمارهیکتحقیقکامالپیچیدهبوشودمیینتحقیقشاملموضوعاتگستردها

گیزانچالشبرودشواریفاقدسرزمینهااقلیتیکوچکبهشمولهااقلیته،تشخیصومطالعمثال

.باشدمیاعتمادسطحباالییازنیازمندبودهو

ابدانوسیلهدرکت،شددرپیشگرفتهمطالعهدراینکمیوکیفیدوروشمختلطازردیکرویک

صلحافغانستانامکانرونددرهااقلیتهایاولویتهاوخواست،نظریات،هادیدگاهازگستردهعمیقو

سهمالحظهاینمراجعهنمائید.(2)برایمشاهدهابزارجمعآوریاطالعاتبهضمیمهپذیرشود.

رویکردمختلطعبارتنداز:

 ؛سرویازطریقانجامخودشانراجعبههاقلیتعامهاهایمتفاوتحصولدیدگاه.1

2 دیدگاه. به اجتماعیهدستیابی متنفذان متنوع و مفصل مردمیشخصیت،ای ،جوانان،های

 ؛هایمتمرکزگروهیطریقبحثمدنیازهاعضایجامعدانشجویانو

 .کلیدینمتخصصیطریقمصاحبهباازهاکارشناساندرزمینهاقلیتایهدانستندیدگاه.3

والیت9 .محلتحقیقگرددمیهایجمعآوریمعلوماتارایهشیوهاینبخشروشتحلیلودر

،بلخ،بدخشاناینوالیاتعبارتنداز.دنکنهازندگیمیاقلیتآنهاتعدادزیادیازبودهاستکهدر

تحقیقشرکتکردهیندراکهیهایاقلیت.نیمروزونورستان،ننگرهار،کابل،جوزجان،غور،بامیان

،هات/جوگیج،شیعاناسماعیلی،سیک/هندو،جروگ،براهوی،بلوچ،عرب،ایماقاز:عباتندبودند

تحقیقشاملافراددرکنندگانشرکت.خیاترکمنوو،سادات،یاپشه،قزلباش،نورستانی،یزغقر

اند.میکبودههایاکادهچهرمتنفذیناجتماعیو،متخصصان،دانشجویان،معمولمحلی

ینشده،اماایندشواریپیشبین،بودجمعآوریمعلوماتدشوار19-دراوجشیوعبیماریکوید

متنوعروشمیانبرداشتهشد.استفادهازنسبتبهاخالقعلمیتحقیقازمحققانبهتدریجباتعهد

مفیدبسیارمرکزگروهیهایمتهاوبحثمصاحبه،سرویکهعبارتبودنداز:،جمعآوریمعلومات

است. مجموعبوده در عامهمردمیاقلیت595با از نفر سرویصورتگرفتهاست. هایبحثها
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یکسطحنظریاترهبریاجتماعاتمحلیدرهاوهدیگریبرایتحلیلدیدگامتمرکزگروهیابزار

فت.متخصصینتگروالیتموردنظرصور9موردبحثمتمرکزگروهیدر50بلندبودهاست.

علمایمتخصصانحقوقیو،متخصصانصلح،مدنیهنجامعفعاال،اکادمیکهایهمشتملبرچهر

هتحقیقاجراشددرکنندگانجداگانهتوسطشرکتطورههاثبتشدهوباند.اینمصاحبهدینبوده

هیموسسکتابرهنما.باشدمیبازهایاصلیوالوسرضایتوابراز،مقدمهواحدشکلیاامادارد؛نا

،بهعنواناساسمحوخشونتتحتعنوان:دستیابیبهصلحهمهشمولدرافغانستانوحقوقبشر

.گرفتهشدهادرنظرکلیدیمصاحبه

ومرکزآماروارقاماز،(NSIAمعلومات)یهوادارهملیاحصائآماریدرجبراننواقصمنظوربه

بدخشان.واخاندربامیانودربرییشالوسول:بدستآمدندیلاوسبهشمولدوول،الیاتموردنظرو

محلاولیه،بهشمولبرآوردجمعیتهرگروهاقلیت،هایپروژهممعلوماتالزمبرایکلیهفعالیتتما

وضعیتامنیتی،یاتتماسبامعلوماتدهندگانجزئ،گیشانهایعمدهزندچالش،زندگیشان

اینمجموعهاند.اقلیتجمعآوریشدههایگروهراجعبهعاتدیگرالبرخیازاطگیشانومحلزند

اند:معلوماتازچهارمنبعجمعآوریشده

 ؛وقبائلریاستوالیتیوزارتسرحدات.1

 ؛مرکزیاحصائیهوالیتیدفتر.2

 ؛یشورایوالیتی.اعضا3

 هایقومی.گروههایبرخیازانجمن.4

.اینشداستفادهازنمونهگیریتصادفیطبقهبندیشدهسرویانکنندگبرایدسترسیبهشرکت

595د.بیشازنیشوایبرایتحقیقشناسموردنظرهایگروهنمونهگیریتصادفیکمککردکه

یشانراهایکوچکدیدگاههااقلیتندتابهنمایندگیازبرایانجاماینتحقیقانتخابشدنفر

براساسجمعیتتقریبیاقلیتندصلحبیانکنروندراجعبه . هرگروهطبقهبندیمتناسبباها،

هاییالوسولنسبتبههرگروهاقلیتبراساسجمعیتآنهادراینکار،اقلیتصورتگرفت.همچنین

مونهگیریطریقروشنپاسخگویانبهتحقیقاز،طیفانجامشد.پسازتعریفهرنیزمختلف

شدهوسپساولینیادومینتصمیمگیرندهتعیینهانخستنوادهند.خاتصادفیسادهانتخابشد

یاسرپرستخانوادهبرایمصاحبهگزینششد.



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

12 صفحه  

 

گیریگرفتهتاجهتمعلوماتازاخالقیضروریهایکلانسجامتحقیقتمامپرتاطمینانازبرای

هویتوحفظکنندگانبهشمولجلباعتمادشرکت،تحلیلمعلومات،انجامعملیتحقیق،تحقیق

عالقمندمعتبرنهادهایعلمیوجوامعاکادمیکاختیارتعقیبشد.نتایجتحقیقدرآناناعمالو

.هاقرارخواهدگرفتبهاینزمینه

هایافغانستانبهلحاظآماریتعداددقیقاقلیت،داشتهاست:نخستنیزهایییتاینتحقیقمحدود

بنابراین براساسجمعیتتقرگروهتحقیقحجم،مشخصنیست. بعدازهاگروهبیاینینمونهرا

عناصرآنهاکهدریرفتنبهمناطقند.عالوهبراین،انتخابکردالذکر،دریافتاطالعازمراکزفوق

دراینآگاهبودکهاینامربود.گروهتحقیقازدشوارند،داشتمانندطالبانحضور،حکومتمخالفبا

امابهتالشدرکآنانممکناستازوکنندیهازندگیممناطقاقلیت هایصلحمتفاوتباشد،

.نداقلیتشاملاینتحقیقنشدهایگروهایندالیلامنیتی،

 های اصلی تحقیقیافته .3
صلحدرروندهاراجعبهیاقلیتهانگرانیانتظاراتوهزمینهایمهمتحقیقدردراینبخشیافته

.گرددمیارایه،آیدمیدرپیهگونهکافغانستانآن

 صلح روند در هااقلیتی هانگرانی .3.1
یافتههایاینتحقیق یهانگرانیهاییراجعبههدیدگا مفاهیمو ازایطیفگستردهدربردارنده

باستهایآنانهمچنینخواستصلحافغانستانوروندبارهیکوچکدرهااقلیت ،کلیطوره.

روندمشارکتسیاسیشاندرهاوفرصت،عدمتوجهبهحقوقاقلیتنسبتبهیهاگروهیاعضا

آن،پاسخدهندهاستکهدر595سرویهنتیجزیراند.نمودارصلحافغانستاناظهارنگرانیکرده

بودهصلحنروندهایمربوطبهاندکهآنانبخشیازفعالیتداشتهدرصدازپاسخگویاناظهار79.1

.اند



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

13 صفحه  

 

 

 صلحرونددرلیدخانیپاسخگویصدیف:1تصویر

صلحروندیاجوامعمربوطهشاندراحساسمیکنندکهازخودکهآیاآنانالوسدرپاسخبهاین

گیصلحنمایندهجوامعشاندرپروسآنانوازداشتندکهشاناظهاراکثر،یاخیرشوندگیمینمایند

 .شوندنمی

 

صلحرونددرشانبودنلیدخبهراجعانیپاسخگوجوامعیصدیف:2تصویر

صلحرونددرنحویهباینتحقیقتمایلداشتندکهسرویکههشتاددرصدازپاسخگویانحالیدر

هانعکاسیافتنیزهایمتمرکزگروهیشانهمچنیندربحثضرورتحضور،داشتهباشندحضور

ملیبایدصدایتمامافراد،بخصوصروندهردر"گانگفت:دهندهیکیازپاسخ،بهعنوانمثال.است

هایشاندبایدنیازهاوخواستنکنتمامیکسانیکهدرجامعهزندگیمیشنیدهشود.هااقلیتیصدا

امااین؛رامنعکسسازدیمردمهانگرانیصداوانجامشودکهاتینظرگرفتهشود.بایدتحقیقدر

6.1
14.5 17.8

47.7

14.0

شوداز ما تا حد زیادی منایندگی می شوداز ما تا حدودی منایندگی می

شوداز ما کم منایندگی می شوداز ما هیچ منایندگی منی

انکار



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

14 صفحه  

 

یبرنامهتاهنوزهیچ"گویدکهیکپاسخدهندهدیگرمییاآنچنان10."انجامنشدهاستکنونتاکار

یهانگرانیسایر،عالوهبراین11".مشتهایندا،باشدهااقلیتومشکالتهانگرانیهکهمنعکسکنند

زمینه،ایندرواندلاینتحقیقمورددقتقرارگرفتهصلحدرخالروندراجعبههااقلیتجدی

 اند.راانجامدادهدستهبندیزیرمحققان

 صلح افغانستان رونداز  هااقلیتنگرانی عمومی  .أ
یمشترکفراوانراجعبهحقوقوهانگرانیکهدهدمیمعلوماتجمعآوریشدهاینتحقیقنشان

مسایلمربوطبهبهعنوانشهروندانواتباعکشوردرافغانستانوجوددارد.اینهااقلیتامتیازات

بیثباتیسیاسیقبلودرخاللمذاکراتصلح،کلیهاازفضایعدمامنیتورنجاقلیت،هراس

افزایشقربانیانوتلفاتملکیو،هایامنعآزادیبیانتییمزبورشاملمحدودهانگرانیشود.می

به.آشتیمیباشندروندیناشیازعدمتعهدعملیطالبانبهیکصلحواقعیوهانگرانیهمچنین

هانگرانازدرتحقیقازمیاناقلیتکنندگاناکثرمشارکت،هادستهازنگرانیدراین،عبارتدیگر

ازدستدادنسیاسیشانبهعنوانشهروندانافغانستانهستند.وهایمدنیدستدادنآزادی

ازمسایلنگرانکنندهیدیگره،امنیتوخدماتصحینمونمانندآموزش،دسترسیبهخدماتعامه

دراینمذاکراتصلحروندبارهآنهااظهارنگرانیکردهوبایددرتحقیقدردرایناستکهپاسخگویان

هادادخواهیشود.زمینه

نگرانی نخبگانایندستهبهعنوانیکرویکردشهروندمحور قدرتو زمینهساختار در هاییرا

سازندوبهاینترتیب،درگستردهشهروندانراازمشارکتمحروممیسیاسیدربرداردکهبهطور

برشهروندانتحمیلمی برخیازنگرانیکنارسایرمسایلدردورنجرا هایمربوطبهاینکنند.

دستهبصورتزیراست:

  

                                                           
(13-08-2020،بامیان)متمرکزگروهیمختلطیازدیدگاهزنانومردان،بحث10
(16-08-2020،غور،دیدگاهمردان)گروهیبحثمتمرکز11



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

15 صفحه  

 

 ها دسترسی به امکانات و فرصتو  توزیعپیرامونی  -یالگوی مرکز. 1

.معلوماتباشدمیدرکشورهایقومیاقلیترراهمشارکتمدنیوسیاسیبرسیمانعاینالگو،

گیقروستاییودهاتافغانستانزندکهدرمناطهایاقلیتگروهکهدهدمیتحقیقنشانکیفی

سیاستوحکومتداریگذردومیندکهبداننددرپایتختچهبهندرتشانسآنرادار،کنندمی

کهازآنانایدرپایتختندارندهیچنمایندههااقلیتشودکهادعامی،چنینمروندیدارد.هچه

زیرارهبران؛د.آناندرجوامعخودازصحبتکردنراجعبهسیاستهراسدارندننمایندگیکن

مسلطدرمرکزیارهبرانجوامعخودشانممکناستعلیهچنینمباحثیاقدامکنند.هایاقلیت

اینرهبران":دهدمیمتمرکزگروهیآنراچنینتوضیحهایدربحثنکنندگاچنانکهشرکت

د.نبرنمیایآنهاهیچبهرهنمایندگیکهمردمازحالیدرهستند،دکهنمایندگانآناننکنوانمودمی

هابرایآنهیچراهکهاقلیتناامنی12"کنند.آناناززوروفشاربرایدواماینوضعیتاستفادهمی

ندنتوامیمردممناطقناامنبهدشواری.باشدمیمانعدیگریبرایدسترسیبهمرکزایندارند،چاره

قوقح،حفاظتوامنیت،هاراجعبهدسترسیبهمعلوماتایندیدگاه13.دنخودرابهپایتختبرسان

 .باشدمییاقلیتهاگروهفردیامجموعهودراینمورد،مشروعومعتبرهریکازاعضا

  هااقلیترفتار طالبان با . 2

نسبتبهخطراتمستقیمکهاقلیتدهدمیمعلوماتنشانزمینهدراین تهدیدیها کهآنانرا

متمرکزگروهیچنینبیانشدهاست:هایبحثچنانکهدریکیازد.نیخاصیدارهانگرانیکندمی

هاقادراقلیت،حکومتفعلیباشدنبردبیناگرطالبانبهدنبالامارتاسالمیدرافغانستانواز

آنانزندگیهایزیادیدردومحدودیتندبودکهدریکمحیطبهتربهکاروتحصیلبپردازننخواه

بیشترازدستبدهکهباعثمیوضعخواهدشد 14د.نشودشانسبرخورداریازخدماتعامهرا

راازیهایقآنانراانکارکردهوفرصتدارندکهطالبانممکناستحقومیآناناظهار،همچنین

هاازهایفعلیخودعملنکند.اقلیتبههمینترتیب،طالبانممکناستبهوعده.دنآنانسلبکن

خودبازگردند.درآنزمانآنان2001-1996حاکمیتسالهایهاینهراسدارندکهطالبانبهدور

                                                           
(5-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)12
(5-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)13
(20-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان)14



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

16 صفحه  

 

نیزحاکمساختهرالوژیخاصیئواید،خوددرکشورهنانگفاختالفبرانگیزوتفرقهابهاضافهرویکرد

هابایدمورداینهراس،اگرقراراستافغانستاندرمسیرصلحبادواموواقعیگامبردارد15بودند.

وچکبایدموردتوجههایکهاراجعبهدیدگاهایمربوطبهاقلیتتوجهقراربگیرند.اختالفافغان

ووضعیتصلحکشورکهبرثباتروندایناختالفدرتصویرعمومیپیامدهایگیردتاسیاسیقرارب

یهاگروهیتمامسیاسیوهمکارهشترکمستلزمارادکاهشیابد.دیدگاهم،گذاردمیتأثیراقتصادی

.باشدمیذیدخل

 گذشته  هآوردهای دو ده دست نادیده انگاری. 3

هاازدستدادناحتمالییازنگرانیهایعمدهاقلیتآوریشدهنشانمیدهدکهیکاطالعاتجمع

گروهیچنینهایبحثازییککهدرآنگونه.یانادیدهانگاریدستآوردهایدودههاخیراست

نسبیموجودراثباتاستکهاینترسما.نگرانیاصلیمابازگشتبهگذشتهاست"آمدهاست:

قادربهدرسخواندنو،خوبداشتهباشیمزندگییکترسیمکهنتوانیممی"16".ازدستبدهیم

بشترینآسیبراهااقلیتدرچنینحالتی،هایمشخصشویمکارکردننباشیمودچارمحدودیت

قانوناساسی 17."بهحقوقوامتیازاتشاندستنیافتههااقلیتزیراحتیهماکنوننیز،دنبینمی

حقتحصیلوسایرارزشهایاجتماعیازجملهارزشهای،حقوقزنانواطفال،حقوقبشر،موجود

بجابهآنهادستیافتهاست.2001افغانستانپسازسالکههستندپاسخگویانتأکیدموردنوین

اجتماعیهجربستکهدرتادرواقعسخندلکسانیصداهاییهاواستاشارهکنیمکهچنینادعا

نشدهاست.شنیدهمسلطافغانستان

 صلح  روندراجع به  هااقلیت خاص هایرانینگ .ب
دراینقرارگرفت.تأکیدصلحافغانستانموردرونددرهااقلیتیعمومیهانگرانیقبلیهدردست

.گرددمیهئصلحافغانستاناراروندهاراجعبهاقلیتیخاصهانگرانیامادسته

لهتعصبوتبعیضبهعنوانیکئمسستردهبهگطورهتحقیقبدراینکنندگانکهشرکتدرحالی

ستکهاگرتنوعاجتماعیوفرهنگینادیدهانگرانیشاناین،اندرافغانستاناشارهکردهضلدمع

                                                           
(20-07-2020بحثمتمرکزگروهی،کابل،مختلطیازمردانوزنان)15
 (20-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان)16
  (20-07-2020متمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان)بحث17



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

17 صفحه  

 

،معلوماتهمچنین18د.وضعیتبدترگرد،درمذاکراتصلحشنیدهنشودهااقلیتگرفتهشودوصدای

،بهعنوانمثال.یفرهنگیشاناستالگوهاهاونماد،زبانهادربارۀیاقلیتهانگرانیهدهندنشان

ارزشهایفرهنگیو،کهزبانمادریشاننادیدهگرفتهشودوحتیفراترازآنهستندآناننگران

19دینیشانمورداحترامقرارنگیرد.

تقدر،سالگذشته19در"گویند:آنانمی،اندهمچنینازتقسیمقدرتاظهارنگرانیکردههااقلیت

توانمیاند.یکوچککمترینسهمراداشتههااقلیتهایمسلطتقسیمشد.البتهوادارهبیناقلیت

هاباردیگراقلیت،باشدگذشتههوضعیتساختاریمشابهوضعیتدوده،دهدرایناگرکهادعاکرد

20"کرد.راتجربهخواهندیطردوتبعیضبدتر،دروضعیتمشابهقرارگرفتهیاوضعیتانزوا

بودکهییکوچکدرمذاکراتصلحنگرانیدیگرهااقلیتعدمحضورنمایندگان،بههمینترتیب

می اظهار شرکتکنندگاندر اکثر فقدانهایبحثگردید. بودندکه گروهیبدینباور متمرکز

درترکیبتیممذاکرهکنندهمشکلعمدهاستکدادخواهیوعدمحضورنمایندگاناقلیت هها

کهدهاادعاداشتناقلیت.شودمیصلحهازتمامپروسهااقلیتمستقیماباعثبهحاشیهراندهشدن

گیریمطرحکند.هایتصمیمروندیشانرادرهانگرانیآنانهیچنمایندهیامدافعخاصیندارندکه

ایفاصله،میتوجهنشودقوهایگروهیتمامهانگرانیکهاگربهکردندمیآناناستدالل،عالوهبراین

،نمایندگانمنتخبدرتیممذاکرهکنندهظاهرا.هاخواهدشدکهمنجربهطرداقلیتکندمیایجاد

هاادعادارندکهوضعیتپساقلیت،گی.باتوجهبهفقداننمایندندنکمیگینازجوامعاقلیتنمایند

درایندترخواهدشد.شرکتکنندگانب،ازمذاکراتصلحیکهدرآنتمامجوانبدخیلنباشند

حقوقوازدونحضورنداررونددراینکهنمایندهگانشاندنکنمیاستدالل،تحقیقهمچنین

کهاگرمذاکراتصلحبدوندنکنمیآناناظهارنگرانی،شاندفاعنخواهدشد.همچنینهایخواست

قابل21قوامتیازاتشانمحرومخواهندشد.هاادامهیابدآنهاحتیبیشازاینازحقوحضوراقلیت

،زیادناامیدیتأکیدبهروشنیوبا،تحقیقدراینیاقلیتشرکتکنندههاگروهستکهیایادآور

                                                           
(15-07-2020حثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)ب18
 (09-09-2020بحثمتمرکزگروهی،کابل) 19
(22-07-2020) بحثمتمرکزگروهی،بامیان،مختلطیازمردانوزنان20
 (16-08-2020بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان)21



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

18 صفحه  

 

مذاکراتویخودرادرهاوآرزوها.همچینینآنانخواستاندطرابشانرابیانکردهضهراسوا

.قراردادندتأکیدجریاناتجاریصلحمورد



 یسروازشدهبرگرفتهصلحروندبهراجعهاتیاقلینگرانده:3 تصویر

درجسرویماتبازاالهسوافغانستانهمچنیندریکپرسشنامصلحروندهاازیاقلیتهانگرانی

پاسخگویانایعمدهدهنگرانی،نمودارزیر.دهدمییزیادیرانشانهانگرانیسوالجهاینیگردید.نت

بردارد.رادر

 روند ها درهای اقلیتاولویت ها وخواست .3.2
 صلح

بهدوکلیدیمطلعینمتمرکزگروهیومصاحبهباهایبحثهادرهایانعکاسیافتهاقلیتخواست

.شودمیومواردخاصتقسیمکلیزیرهدست
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اخلیایدیگریاشروعجنگدنامهصلح،ادامهجنگبهگونهنقضموافقت
هاپامالشدنحقوقاقلیت

هابرروندصلحصلحنیابتیوعدممالکیتافغان
هادرروندصلحعدمشمولیتاقلیت

نقضحقوقبشروحقوقزن
دخالتکشورهایمنطقهوشکستروندصلح

تعهدشکنیطالبان
افزایشفقروخرابشدنوضعیتاقتصادی
وضعمحدودیتبرآزادیبیانومطبوعات
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19 صفحه  

 

 صلح افغانستان  روندها از های کلی اقلیتخواست .1
 افغانستان  2۰۰1وردهای پس از سال ظ دست آ. حف1

تقاضاداشتندکه،افغانستانهایآسیبپذیرمیاناقلیتدرتحقیقازکنندگانشرکت،کلیبهطور

،آزادیبیان،مردبرایزنومانندحقتحصیلوکار،افغانستان2001پسازسالوردهایآدست

حقوقسیاسیومدنی،حقوقاطفال،دموکراسی،اساسیقانون،ارزشهاوحقوقبشر،هاهآزادیرسان

بهطوربااشارهبهدورهطالبان،شرکتکنندگاندرتحقیقوبرابریدربرابرقانونبایدحفظشود.

پاسخگویانالذکرنیستند.هیچیکازارزشهایفوقهاسخدادندکهآنانمایلبهمعاملپگسترده

روندنبایددرخاللهاکهرسانهدداشتهوخواهانآنبودنتأکیدرآزادیبیانببخصوص،هااقلیت

22سمععمومبرسد.بهبایدرونداینجزئیاتشودوتمامسانسور،صلحوبعدازآن

اهدافاینتحقیقبهمنظورجمع،درتحقیقکنندگانباتوجهبهایندیدگاهاوباورهایشرکت

چارچوبیکپیشنهادصلحافغانستانوروندچکراجعبههایکوهایاقلیتآوریوشرحدیدگاه

صلحبهآسانیقابلرونددراییحقوقاساسیومشارکتبخصوصبراساسشناس،برایاصالحات

 .حصولبود

وردهایندکهبهمنظورتضمینوحفظدستآتحقیقهمچنینبهاینباوربوددرکنندگانمشارکت

عامهبخصوصیوحمایتازنهادهاتظااسیپسازصلححفهرگونهتوافقسیدراخیرهدوده

زندگیدربهبودکیفیتیامنیتیودفاعیکهنقشمهمینهادهایآموزشیوهمچنیننیروها

اینتوافقنظرشرکتکنندگاندرتحقیقضروریاست.،اندهاوتماممردمافغانستانداشتهاقلیت

استکهیصلحدوامدارثباتواماتمربوطبهآن،ضامنراجعبهتداومتالشهایصلح،قواعدواقد

متنوعوهدرجهتایجادیکجامعهااینههم.یافتهایبزرگدرتاریختمدنتوانآنرامیهنمون

،فراهمسازدلقوهیکمحیطسازندهبرایصلحبابتواندبهصورتبهطورگستردهعاریازتبعیضکه

کمکخواهدکرد.
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20 صفحه  

 

 ز جامعه مدنی حمایت ا. 2

هاداشتهدربازتابدادنمسایلاقلیتیمدنینقشمهمهجامع"،درتحقیقکنندگانازنظرشرکت

ازبحثفِیاقلیتدرمواردمختلهاگروهاعضای،بنابراین23."بینحکومتومردمبودهاستیوپل

حفاظتوحمایتازمدنیبرایدادخواهیوهگانجامعنمایندحمایتشانرااز،متمرکزگروهی

مدنیموردهجامعتقاضاداشتندکهفعاالنکنندگانشرکت،اند.بخصوصابرازداشته،هاحقوقاقلیت

کردواینعمل،درتحقیقکنندگانطبقنظرشرکتگرفتهوتقویتشوند.یشتریقرارحمایتب

القوهببهطوریضکهبتواندوعاریازتبعایتکثرگراجامعهمدنیبهایجادهحمایتازجامعهروحی

 کمکخواهدکرد.فراهمسازد،برایصلحدرافغانستاناییسازندهفضا

 رهبری مذاکرات صلح  . 3

توسط،صلحروند،مربوطبهمالکیتدرتحقیقمطرحشدکنندگانخواستدیگریکهتوسطشرکت

نشانبودحکومتومردمافغانستان معلوماتجمعآوریشده درکنندگانکهشرکتددهمی.

ممکنصلحاستوجنگافغانستانیکجنگنیابتی"نباوربودندکه،بهنحوگستردهبهایتحقیق

توجهخاصیبهعواملیدکهباتقاضادارندهااقلیت،براساسایندیدگاه24."نیزصلحنیابتیباشد

ماند.ایننگرانیهمچنینصلحناکامخواهندیهاتالش،صورتدرغیراین؛کلیدیخارجیشود

استافغانستانبهیکصلحکهاگرقراردهدمیتوسطسایرمحافلنشانراانتقاداتمشابهجمعی

المللیبینهاجتماعیدرحوزسیاسیوایصاحبنظرانهبایدبهدیدگاه،واقعیوباثباتدستیابد

 .شودتوجه

 المللیبینوی و منطق همکاری .4

صلحروندپیشرفتخواهان،متمرکزگروهیهایبحثاقلیتدرهایگروهکنندگانشرکتاگرچه

هاداشتندکهبرایتضمینمشارکتوحمایتازاقلیتهمچنیناظهارمی،هابودندمالکیتافغانو

بینالمللیتیممذاکرهکنندهدولتافغانستاننیازمبرمیبهکمکهایصلحدرکنارتالشرونددر

درکنندگانصلحهمهشمولوپایدارتحققیابد.شرکتیکویوجودداردتاریمنطقوهمکا

                                                           
(20-07-2020یازمردانوزنان)بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلط 23
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21 صفحه  

 

هاییجادکنندکهطرفشرایطیرااتواندمیقبااتفاقنظراظهارداشتندکهبازیگرانخارجییتحق

تردهمردمرابهدستیابندکهحمایتگسیبهتوافقبهدواممذاکراتصلحتشویقشوندتامذاکره

بردشرایطیکد.آناناظهارداشتندکهاینبازیگرانخارجینقشمهمیدرپیشراهداشتهباشهم

واردآوردنفشاربرایقبولآتشبسبایدگامنخست"،کنند.بهعنوانمثالمیایفاصلحدوامدار

25."دنباشد.ماازطالبانمیخواهیمکهبهجنگخاتمهده

،مشارکتگیرییکحکومتجدیدشودرتوافقاتصلحمنتهیبهشکلحتیاگ،باتوجهبهاینسناریو

گیریحکومتپسازآنبایدازسویهردوطرفمذاکرهکنندهتضمینصلحوشکلروندهمگاندر

یاجتماعیوفرهنگیشنیدهشدهوفضابازیگراناصلیدرمذاکراتبایدصدایتمام،شود.بنابراین

برایشانفراهمگردد.

 حل سیاسی همه شمول پس از صلح اهر .۵

متمرکزهایبحثوشرکتکنندهگانوهمچنینشماریازمتخصصانتحقیقکنندگانشرکت

ادارتحکومتپسازصلحبایدتوسط"تقاضاداشتندکهوتعدادازوالیاتدیگرگروهیدرکابل

."کدولتپاسخگوتضمینگرددمردمیاحداقلازطریقنمایندهگانمردمانتخابشوندتاایجادی
بهطورداشتندکهتمامنهادهایحکومتیمرتبطباصلحبایدتأکیدباوربرایناینپاسخگویان26

طبیعیمنجربهانزوایعناصرضدحکومتبهطورتاگستردهحمایتمردمرابههمراهداشتهباشند

برایدستیابیبهاینهدفنهادهایحکومتیپسازصلحشود ادارهنمایندگینیزبایدبصورت.

متمرکزگروهیهایبحثگاهمشترکبینتماماعضایشرکتکنندهدریکدید،.درعینحالشوند

زیرابهگردد؛اداریپسازصلحبایدشایستهساالریتضمینوهایسیاسیحلراهدراینبودکه

بهطوریکوچکوهااقلیتسرنوشت برتواندمیادعایآنانهرگونهتقسیمقدرتبراساسقومیت

.بگذاردمنفیتأثیرکلیهمبستگیملی

  

                                                           
(11-09-2020بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان) 25
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 صلح افغانستان  روند از  هااقلیتتقاضاهای خاص  .2
 . مشارکت گسترده مردم 1

مردمونههگستردمشارکتهایکوچکخواهانکهاقلیتدهدمینشانجمعآوریشدهمعلومات

.باشندصلحمیروند،درکنندنمینمایندگیرمختلفمردممتخاصمکهلزوماازاقشاهایگروهفقد

آسیبهایگروه،کهچراطالبانکنندمیرامطرحالوسباانتقادازطالباناین،بخصوصهااقلیت

حلسیاسیآیندهبخشیازراهکنندمیکهسعیرادرحالیهااقلیتجوانانو،پذیریچونزنان

باشند اینر،افغانستان از دور میوند مشارکتدهدمینشانیتحقیقاتادبیات27دارند؟نگه که

قویتظرفیتوت،طرحموضوعاتبیشتر،باعثمشروعیتتوافقاتصلح،صلحروندگستردهمردمدر

یهانگرانیهاوخواستواینمشاهدات28دهحکومتخواهدشد.دراینمشارکتسیاسیگسترده

سوی از شده یرچوبچاپاسخگویان،اظهار در مردم برایمشارکتبیشتر صلحگوهایوگفترا

افغانستانفراهممیسازد.

گستردهبهطورافغانستانبوددردولتیککههدفازآنایجاد2001تجاربتوافقاتبندرسال

دلیلهکهبکنندمیتحقیقانعکاسیافتهاست.آناناستداللدراینکنندگانهایمشارکتدرپاسخ

مهمسهمبگیرندودررونددراینهانتوانستنداقلیت،عقدرتبراساسقومیتدرتوافقاتبنتوزی

مشارکتاجتماعیوسیاسیونیززندگیدازتوافقاتبنبهرهگرفتهوانهنتجهآنانتاامروزنتوانست

ایدهمهشمولصلحبرونداظهارداشتندکهپاسخگویان،خشند.درپرتوایناستداللبشانرابهبودب

غیرمتخاصمهایگروهکهخواهندآنانمی،هادرنظرگرفتهشوند.همچنینهایاقلیتبودهوخواست

اقلیت دربهشمولزنانو براینها عالوه باشند. داشته را مذاکراتصلحنقشخود ،تحوالتو

نهآنچنانکهبشوندواظهارداشتندکهنمایندهگانمردمبایدتوسطخودآنانانتخاپاسخگویان

29.مسلطهایگروهتوسط،شودمیسنتیعملبهطور

  

                                                           
 (15-07-2020دانوزنان)بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمر27

Catherin, Barnes. Owning the process: Public participation in peacemaking, Conciliation 
 28Resources 
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23 صفحه  

 

 هااقلیتراه اندازی گفتمان  .2

کردندکههیچگروهاکثریتتأکیدبراینواقعیتهایخودپاسخدراینتحقیقدرکنندگانشرکت

دیدگاهکلیکهبرایندایناست.هااقلیتقومیدرافغانستانوجودنداردوبنابراینکشورمتشکلاز

چونمشارکتوعدممشارکتایمسایلعمدهذهنیتعمومیبریکتحقیقحاضراستبهعنوان

هایافغانستاناقلیتمسئلهانتظاردارندکههااقلیت.گذاردتأثیرمیصلحروندبرایحلاموریمانند

بعاینوبههمانمیزانلبگیرد.بهتفتمانمسلطاقلیتشکحلشودتاگالمللیبیندرسطحملیو

توجهبهتنوعقومیجامعهبا،بنابرایناست.هااقلیتاحترامبههویتویشناسایهئلمس،اهمیت

نژادیو،هایقومیهاوتفاوتارزشهانیزخواهانشناساییرسمیوحمایتازاقلیت،افغانستان

تحقیقدراینهاونظریاتپاسخگویانهبیاندیدگاقابلتوجههنکت،درواقع30مذهبیخودهستند.

خواهانهوهایترقیچارچوبطیفیازگفتمانودراستکهگروهیمتمرکزهایبحثونتایج

نمایندگیصورتگرفت.تمامایناظهاراتبررادیکالراجعبهدستیابیبهیکصلحواقعیودوامدار

گروهیبهفراموشیسپردهنشدهوصدایشانهیچ،آنرداشتکهدتأکیدهامساویانهکلیهاقلیت

کلید،میزمذاکراتواقعیدرنمایندگیکهنقشحیاتیشودمیتأکیدخاموشنگردد.یکباردیگر

.رودمیشمارههرگونهاقدامصادقانهبرایتحققصلحب

 تبعیض مثبت  .3

فضاییبرایمشارکتوانسجامکهبهمنظورفراهمساختندهدمینشان،نیاینتحقیقهمچن

-نژادیاقلیتمذهبیو،هایقومیآنتفاوتیسراسرکشوردرنظامسیاسیودولتکهدرهااقلیت

ازمتخصصانایبایدتبعیضمثبتبهرسمیتشناختهشود.عده،هایکوچکمحترمشمردهشود

برایتبعیضمثبتوسیپالیوضعکه"اظهارداشتند،هایاینتحقیقشرکتکنندهدرمصاحبه

شانسبرخوردارینیزایمحروموحاشیههایگروهتاتطبیقآنضروریاستتااطمینانحاصلشود

ندرچنی31مسلطداشتهباشند.هایگروهازحقوقوامتیازاتفردیوگروهیخودرادرمقایسهبا

جالباینجاست.دنشووردارمیبرخهایسیاسیمدنیومذهبیخودهاازآزادیشرایطاستکهاقلیت

دهدشکلمیملتتکثرگراراکهیکسنتیافغانستانبافتیازتنوعگلهایرنگارنگاستهکهجامع

                                                           
(15-07-2020کلیدی،کابل)مطلعینمصاحبهبا30
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24 صفحه  

 

وگفتمانصلحبهرونددر،سیاسیواقتصادیومهمترازآن،وبایددرتمامگسترهاموراجتماعی

عادایننگرانیعمدهبرایتمامافغانستانتالششدهاستکهاب،تحقیقدراینرسمیتشناختهشود.

ارایهوبیانشود.

 همبستگی اجتماعی  فرهنگی و ،تنوع اجتماعی .4

استکهاقلیتیعاملدیگر،تنوعدینیومذهبیمسئله هایبحثازآندربهطورگستردهها

اولویتوبهآنکهبایدموردتوجهوحمایتدولتقراربگیردمتمرکزگروهیخودسخنگفتهاند

کهدرواقعدرهااقلیتهایفرهنگوسنت،باورهادارندکهمیآناناظهار،دادهشود.عالوهبراین

بهعنوانمثالحقوقوآزادیهایمذهبیشیعیانو،قانوناساسیموردحمایتقرارگرفتهاست

هایبحثدرنندگانکشرکت 32هندووسیکبایدمحترمشمردهشود.،همچنینجوامعاسماعیلی

درو1990تاریخیبهشمولجنگداخلیافغانستاندردههیمتمرکزگروهیبااشارهبهبحرانها

هایاجتماعیومذهبیرایکینادیدهگرفتنتفاوت2001-1996ایدورهحاکمیتطالباندرساله

،زبانی،تنوعقومی،آنصلحوتوافقاتپسازرونددر،بنابراین33دانند.ازعواملاساسیجنگمی

دینیومذهبیبایددرنظرگرفتهشود.نامچهاردهگروهقومیدرقانوناساسیافغانستانآمدهاست

همچنانآنگونهکهدرادبیاتتحقیقاتیآمدهبیشازایناست.موجوددرافغانستاناقوام،درحالیکه

،نادیدهپنداشتنزبان،بنابراین34ددارد.چهلزبانوجومتکثرافغانستانبیشازهدرجامع،است

منازعاتاجتماعیأمنشتواندمیقومیتیامذهبمردمبهمعنینادیدهانگاشتنهویتآناناستکه

کهخواهاناحترامبهتنوعوتکثریهستندهااقلیتبههمیندالیلاستکه،واقعشترگردد.دریب

هانگرانی،هاکنند.اینخواستزندگیاننددرآرامشوهمپذیریهایمختلفبتودرآناقلیتهاباپیشینه

کهدراستبرایصلحبادوامدرافغانستانیمناسبهیاقلیتافغانستانزمینهاگروهیهاودیدگاه

مرکزیایفاکند.آسیاینقشخودرابهعنوانچهارراهتمدندر،آنهرمنطقهوگروهقومیکشور

رسمیتبشناسدوهقومیمختلفرابهایگروهکانونتکثردرمنطقهبایدسهمافغانستانبهعنوان

ند.حرکتکبهسمتجهانیشدن،وباحلمنازعاتداخلیودستیابیبهصلحچارچوبدراین

                                                           
(05-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)32
(05-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)33
2013لویسودیگران،34



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

25 صفحه  

 

 ی کوچک هااقلیتعالی  شورایائتالف یا تشکیل  .۵

وهارندکهازآنطریقنگرانیآدرسمشخصینداهااقلیتاظهارداشتندکهتأکیدباپاسخگویان

کهمجلسحالیدر،ادعاداشتندپاسخگویاناین،هایخودرامنعکسکنند.بهعنوانمثالخواست

جندایتاکنوندرآهااقلیتاماحلمشکالتمربوطبه،شودمیلقیتمردمهشورایملیرسمانمایند

هااقلیتائتالفهایاصلیآنانتشکیلاستیکیازخو،بنابراین35آنقرارنداشتهاست.هایبحث

طریقیکمیکانیزممشروعکهبرازایهایکوچکوحاشیهگاناقلیتتمامنمایند،بودکهدرآن

(1آنتوافقصورتگرفتهباشدبرایحلمسایلزیرگردهمآیند:سر هابهبیانمواضعاقلیت.

هارابهیاقلیتهانگرانیهاوخواست(2؛تکنندتحوالتسیاسیحمایازحقوقآناندرپرداختهو

مشارکتاقلیت و تضمینکسمعجوانبصلحرسانده را 3؛ندنها مشارکتبرایبهدادخواهی(

اقلیتگسترده حکومتیبپردازند.تر سیاسیو امور در توسطیچنیننیازهایاینکهچطور36ها

د.اعضایجوامعاقلیتنیازبهتحقیقاتبیشتردار،شوندیاسایرجوانبذیدخلبرآوردهمیحکومت

امانگاهندنداشتموردتوافقگاه،دیددرنظربگیردبایدمیکانیزمخاصیکهدولتچهاینهدربار

هاوشوراهاخواهندکهباسرانانجمنهایانکشافیمیارگانکهآنانازحکومتوعمومیقسمیبود

37د.ندرارتباطباش

 همه شمول  صلح روند .۶

صلحکافینیست.رونداقلیتازاینواقعیتنگرانبودندکهمشارکتشاندرهایگروهپاسخگویان

آنانادعاداشتندکهنهت کهبل،صلحنادیدهگرفتهشدهروندنهانقششانتوسططالباندرزیرا

بهما"رداشتکهبهآناننشاندادهاست.یکپاسخگواظهاحکومتنیزحداقلتوجهرا،یننهمچ

عدممشارکتبهعنوان38."ستیمیصلحنروندعنوانیکاقلیتحتیبصورتسمبولیکهمداخلدر

هادرشدناقلیتبهحاشیهراندهبهمعنیمحرومیتوهایکنگرانیمشروعومعتبرازسویاقلیت

یاروندگونهدرهیچبرابریبودهوناهبهاینترتیبنشاندهنداسیاستواموراجتماعیوسی

صلحنبایدتگوهایهادرمذاکراتوگفمشارکتاقلیت،مذاکراتصلحیسازندهنخواهدبود.بنابراین

                                                           
(5-07-2020)بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان35
(20-07-2020)نوزنانبحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردا36
 (20-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان)37
(15-08-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)38



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

26 صفحه  

 

مشورتیباسطوحروندپیشگرفتنیکمشارکتهمگانیدرهکهالزمنادیدهگرفتهشود.ازآنجایی

صلحروندهایمختلفومتوالیرادرندروبایدهااقلیتکهدوشمیگفته،باشدمیبازیگرانمختلفو

ازطریقهانگرانیهایکراهآناستکهاقلیت،یروندبرایایجادچنین.نظربگیرنددر یشانرا

نرابهسطحوالیتومقاماتسپسآیدرمناطقروستاییودهاتمطرحکنندوالوسشوراهایول

هانگرانیکهایبگونه،راتشکیلدهندهااقلیترگمجمعبزتربرسانند.راهدومآنستکهآنانعالی

39مناسبمطرحشوند.هومشکالتشانبهشیو

هاوکهفرصتدهدمیافغانستاندخیلنیستندنشانهرسیاستجامعهاداینواقعیتکهاقلیت

وزیعمنصفانهوتهاخواهانرفتاربرابراقلیت،وبنابراینشوندمیمواهباجتماعیغیرعادالنهتوزیع

درکنارآن40باشند.قوایسهگانهدولتمیتشکیلحضوردرهشمولهاومنابعبرایهمهبفرصت

مذاکراتصلحکهاگربنااست41باشند.صلحنیزمیروندهاخواهاناینبرابریوعدالتدراقلیت

عیوانکشافملیموفقاصالحاتاجتماافغانستانهمدردرازمدتوهمدرشرایطکنونیفضایباز

گرددایندیالکتیکنبایدنادیدهگرفتهشود.

رایکامالخاصیمزایایهدرتحقیقبهگونکنندگانباتوجهبهمشاهداتمورداشارهدرفوقشرکت

مطرحکردند،کهیکصلحهمهشمولممکناستداشتهباشد مثالآنانگفتندکه: بطور .1.

عواملاصلیمنازعهکه.2؛نانراپسازتوافقاتصلحتضمینخواهدکردحقوقآ،هامشارکتاقلیت

هاخصومتترمیمگیقرارگرفتهوروابطآسیبدیدهدراثرسال،موردرسیدمانندمعموالمغفولمی

منتهیبهوممکناستکندمییربینطرفینارتباطایجادناگز،کهتوافقازآنجایی.3خواهدشد؛

این.4؛مردمجامعیتراتامینخواهدکرده،مشارکتگستردبنابراین،نوناساسیشودبازنگریقا

 .دهدمیجامعیتموانعصلحراکاهش

 . ایجاد فضای سازنده برای تحقق صلح ۷

آمدهازمصاحبهبادستهمعلوماتب،آنتوافقاتلحودوامصدرپاسخبهپرسشمیزانموفقیت

صلحموثراست.یهاتالشجهدادنینتچندینعاملبصورتمثبتدرکهدهدمینشان،متخصصان

                                                           
 (18-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)39
(13-08-2020نوزنان)بحثمتمرکزگروهی،بامیان،مختلطیازمردا40
(19-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بامیان،مختلطیازمردانوزنان)41



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

27 صفحه  

 

کهمردمرابهدستنیایدممکناستصلحیایاستکهبهگونهاگرچهمحیطاجتماعیوسیاسی

هایبحثدرکنندگانشرکتهمچنین،متخصصانو،خشونتمتقاعدکندپرهیزازبهشکیباییو

اینعواملدنکنمیکمک،دینعاملبهیکمحیطسازندهصلحمتمرکزگروهیاشارهداشتندکهچن

کهازحکومتیجنگونقشهراهصلحبینتمامجوانبذیدخلهتوافقبرسرهزین(1عبارتنداز:

(اجماع3؛صلحونهادهایمربوطبهصلحیهاتالش(حمایتمردماز2؛کندمینمایندگیافغانستان

درمیان؛(تقویتحکومتداریخوبومبارزهبافساد4؛نمنطقویراجعبهصلحافغانستا زیرا

(5؛رودمیشمارهعواملجنگبنیزاز؛خدماتدولتیهفسادوناکامیدرارائ،عواملمتعدددیگر

درروندهایبهخاطرجنگافغانستانوعدممشارکتکهیهایصدایتماماتباعبخصوصاقلیت

هادرنظرگرفتهشودکهاقلیتد.بایدمکانیزمیدرند،بایدشنیدهشواپرداختهیبهایگزافسیاسی

اعمالشدهعلیهناروایهای(بایدتبعیض6توافقاتسیاسیشرکتداشتهباشند؛وهاروندتمام

دولتیبایدبراساسدادنهایموقعیتهایسیاسیپسازصلح،حلراهدر(7ازبینبرود؛هااقلیت

کهدرپیشگرفتهشود(تمرکززدایی8هایمسلطتوزیعگردد؛هتنهااقلیتهمهونبهشانسبرابر

(9؛یککشورانتقالیابدسطحملیبهسطوحمحلیووالیاتدرشودقدرتوصالحیتازباعثمی

ییملکیسازیوادغاممجددبرایاجرا،خلعسالح(10؛هایشغلیبرایمردمفراهمکردنفرصت

ی(فراهمکردنشرایط12؛(برابریدربرابرقانونوتضمینعدالت11؛شدنتوافقاتصلحاحتمالی

 42..یعنیاستراتیژیبردـبردونهبردوباختاحساسکنندهایمتخاصمخودرابرندههکهتمامگرو

 دوامدار  یک صلح. تضمین ۸

بخصوصگروهطالبانبهعنوان،هایجنگفهایخاصیراراجعبهتعهدعملیطرهانگرانیاقلیت

زندانیانآزادکهاکثرازآنجایی.اظهارداشتند،صلحاحتمالیهتوافقنامههایامضاکنندیکیازطرف

اقلیتخواهانشفافیتوتعهدهایگروهاعضای،نداهشدهطالبانباردیگربهجبهاتنبردبرگشت

کهآناندرگذشتهازگروهیبارنج،.اینتقاضاهمچنیندنشبامیبیشترطالبانبهصلحوتحققآن

کشیده هااقلیت،بنابراین.شودمیتقویت،اندطالبان حامیان شالمللیبیناز یافغانستانرکاو

خواهندکهبهطالبانفشارواردکنندتابهتعهدشانبرایصلحواقعیعملکنند.می

                                                           
(12-15-07-2020کلیدیدرکابل،بلخ،جوزجان)مطلعینمصاحبهبا42



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

28 صفحه  

 

تأکیدمورداینتحقیقسرویهایبازلیتدرپاسخبهپرسشاقهایههایگروخواست،همچنین

عمدهدهخواستهصرفشتریرادربردارد.نمودارزیریهایبقرارگرفتهاست.نتایجتحقیقخواست

.دهدمینشانآنانرا

 



 و شنهادهای: پهاتیمشارکت اقل زمیکانیم .3.3
 قیتحق شرکت کنندگان در اتینظر

 

.دهدمینشانپیشنهاداتخودشانرابراساسهااقلیتمشارکتمکانیزمتکهاسیمواردزیرمراحل

یتحقیقآوردهایم.پیشنهادهارادربخشهایمشارکتمیکانیزمسایر

 هایا شورای عالی اقلیت ائتالفایجاد یک  .أ
ننداشارهمیکهایمختلفیاستراتیژیمردمبهدهندکهمعلوماتاستخراجشدهازتحقیقنشانمی

صلحاستفادهکرد.یکاستراتیژیایناستروندهادرازآنهابرایدخیلساختناقلیتتوانمیکه

255
174

143
141

96
80

54
53
44
44

بیشناسیواحترامبهتنوعفرهنگی،قومیومذهبهرسمیت
شمولیتاقلیتهادرروندصلح

لقبولهادرنهادهایدولتیبایکمیکانیزمقابشمولیتاقلیت
حفظوافزایشحقوقاقلیتهایمندرجدرقانوناساسی

حفاظتواحترامبهحقوقبشروحقوقزنان
حفظحقآموزش

حفظحقآموزشوکارزنانودختران
برابریدربرابرقانون

بیشناسیواحترامبهتنوعفرهنگی،قومیومذهبهرسمیت
آزادیبیانومطبوعات

 یصلح برگرفته شده از سرو ر روندد هاتیخواست عمده اقل ده: 4 ریتصو



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

29 صفحه  

 

بتوانندازآنهااقلیتتاهاتشکیلوحمایتشودهایاائتالفبزرگاقلیتشورایبزرگاقلیتکه

هااحساسصتی،اقلیتهایشانرامطرحکنند.باوجودچنینفرهاوخواست،نگرانیهاطریقدیدگاه

شودوهایشانبهنحوشایستهرسیدگیمیاعتمادبهنفسبیشتریخواهندکردکهبهنگرانی

بنابراین ازبهرسمیتشناختهشدنجوامعشانتوسطحکومتدرتحوالتوروندهایسیاسی،

ایدرنقشبرجستهتواندبهنحومؤثرکنند.درواقع،اینشورامیمذاکراتصلحاطمینانحاصلمی

ومرتبطباهمینمسئله،پاسخگویانبراینهاایفاکند.عالوهدفاعوحمایتازحقوقومنافعاقلیت

موضعهپیشنهادکردندکهصدورفرمانیتوسطرئیسجمهوریارئیسشورایصلح،نشاندهند

43کند.صلحتسهیلمیروندهارادررسمیحکومتبودهومشارکتاقلیت

 هامدنی و رسانه ههای جامععالیتف .ب
جامعبراینعالوه ومسئوالنمربوطه،توانددرارتباطبرقرارکردنبیناقلیتمدنینیزمیه، ها

هایآنان،ازطریقدادخواهیوپیونددادنحکومتهایحکومتیبرایطرحنگرانیبخصوصسازمان

راهممکنبرایدخیلیککنندکهپیشنهادمیهاهمچنین،هانقشمهمیایفاکند.اقلیتواقلیت

 دیدگاهاقلیت"دادخواهیآناستکهساختنو نگرانیها و طریقرسانهها از هایهایشانرا

هاصلحآمیزومدنیمطرحکنند.اینکاربهآنانکمکخواهدکردکهباسایرگروههاجتماعیبهشیو

 دیدگاهایشان طرح رقابتبپردازنددر می44."به استفادگفته که رسانههشود از هایگسترده

اجتماعیمفیدترینشیوهبرایحمایتازحقوقاقلیت است: هایتوانیمازطریقکانالمامی"ها

بعالوه،45."مدنیدرمذاکراتوگفتگوهایصلحشرکتکنیمهونمایندگانجامعهایاجتماعیرسانه

مجامعوگردهمآییهای،باوربودندکهاگرپایگاهبراینهاهایمتمرکزگروهینیزاقلیتدربحث

هایمحلیورسانهادامهدهندوازطریقوموضعشانمقاالتباشدکهآنانبتوانندباچاپونشر

درواقع،ایناعالنآمادگیبراینقشایفاءکنند.گفتمانصلحتوانستهدر،آنانبازتابیابندملی

هابرایعضویتوتمایلواقعیاقلیتهصلحجاری،بهروشنینشاندهندروندوالتمشارکتدرتح

هابابهرسمیتهمچنین،اقلیتمشارکتدرسطحاجتماعیوملیدرجهتپیشرفتافغانستاناست.

هایآنانبهدولت،عالقهوتمایلشانرساندننگرانیهمدنیبهعنوانواسطهشناختننقشجامع

                                                           
(18-07-2020بحثمتمرکزگروهی،جوزجان،مختلطیازمردانوزنان)43
(20-07-2020زنان)بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانو44
(05-07-2020بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان)45



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

30 صفحه  

 

همبستگیملیوپیشرفتدکهبرایدادهانصادقانهبانهادهایمهماجتماعینشانرابرایهمکاری

کامالمثبتودلگرمکنندهاست.اجتماعی

 هاتقویت ظرفیت نهادهای مستقل برای حمایت از اقلیت .ج
هارامهماستکهنهادهاینظارتیتقویتشودتابراقداماتانجامشدهنظارتکندوصدایاقلیت

 یکنهادمستقلیچونندرودر عنوانمثال، به برساند. بهحکومتنیز و صلحمنعکسساخته

المللیمرتبطبااینموضوعهایداخلیوبینکمیسیونمستقلحقوقبشریاهریکازسازمان

هاومجالسدادخواهیتواندبهبهبودروندکمککردهوبرشفافیتومؤثریتاینگونهمکانیزممی

،تقاضاهایجدیازکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانوجودداردکهبراینعالوه46ید.بیفزا

هاکند.بهبعضیازکمیشنرهادریکیازکمیشنرهایخودراموظفبهرسیدگیبهمسائلاقلیت

،امابههیچکمیشنریبرایافغانستانوظایفخاصسپردهشدهاستبشرکمیسیونمستقلحقوق

شنهادایناستکهکمیسیونمستقلی،پبنابراینهاوظیفهدادهنشدهاست.قوقاقلیتدفاعازح

افغانستان حقوقاقلیتتحقیق؛حقوقبشر حمایتاز حفاظتو یکیاز، به را هایآسیبپذیر

هاایجادکمیشنرهایخودبسپاردیایکبخشخاصیبرایبررسیتمامموضوعاتوحقوقاقلیت

برایفراهمهایغیردولتیها،بایدباحکومتوسایرارگاناصمربوطبهاقلیتکند.اینواحدخ

هادرحکومتهایاداریوفنیبهمنظورتأمینمشارکت)سیاسیواقتصادی(اقلیتساختنحمایت

ههاارتباطبرقرارکردتوانندبااقلیتافغانستانبهطوردوامدارکارکند.اینگونهنهادهامیهوجامع

وآنانراازحقوقدموکراتیکوشهروندیشانآگاهسازند.

  

                                                           
 (13-09-2020کلیدی،کابل)مطلعینمصاحبهبا46
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 پیشنهادها
سازد.حکومتپیشنهادهایذیلرافراهممیههایاینتحقیقزمینچنانکهدرفوقگذشت،یافته

:دنالمللیبایدبهاینپیشنهادهایکلیدیتوجهجدینمایبینهافغانستانوجامع

اگرچهحقوقوآزادیهایاقلیترونددرتخاذرویکردیاقلیتمحورا • هابراساسصلح:

مهماستکهدولتافغانستان،المللیمحترمشمردهشدهاند،بسیارهایبینکنوانسیون

همحورباتوجهبهاعالمیالمللیوطالباننسبتبهمذاکراتصلح،رویکرداقلیتبینهجامع

هایقومی،ملی،صوابستهبهاقلیتسازمانمللراجعبهحقوقاشخا1992دسمبر18

جهانیحقوقبشرهمدنیواعالمیالمللیحقوقسیاسیوزبانیومذهبی،میثاقبین

 داشتهباشند.1981اسالمی

هاوایودرنظرگرفتنمنافع،نگرانیهایحاشیههایکوچکیاگروهدخیلسازیاقلیت •

در آنان راهآرزوهای و صلح جاری پسازهحلمذاکرات اساسیای اهمیت از آن،

 برخورداراست.

ها،بخصوصدهبایدبراساسشمولیتتمامگروهینآدربازنگریاحتمالیقانوناساسی •

هابهباشد.چارچوببازنگریقانوناساسیبایدشاملنمایندگاناقلیتهایکشوراقلیت

 هایکوچکباشد.شمولاقلیت

هایافغانستان(ها)ائتالفملیاقلیتبزرگاقلیتتأسیسوحمایتازائتالفیاشورای •

 هاعملکند.درجهتالبیگریبهنفعاقلیتپلتفورمیدرسطحملیکهبهعنوان

بشرنیاز • حقوق مستقل کمیسیون چون مستقلی نهادهای ظرفیت تقویت به مبرم

هاوها،نگرانیهایبالقوهوالزمازخواستافغانستانوجودداردتاازطریقآنانحمایت

کمیسیونمستقلحقوقصلحصورتگیرد.درروندایدرهایحاشیههایاقلیتاولویت

تواندهاوجودندارد.واحدمشابهمیبشرافغانستانتاحاالواحدخاصیبرایمسایلاقلیت

 توسطکمیسیونمستقلاصالحاتاداریوخدماتملکینیزایجادگردد.

صلحضروریروندحالیکهدخیلساختنتمامجوانبافغاندررعدالت:دآشتیملیو •

راه برای پسازاست، قضائیهحل قوه نظارت تحت مستقل، یکارگان ایجاد صلح،



 به سوی صلح همه شمول، با دوام و پایدار

32 صفحه  

 

-عدالترادرزمینهجرایمضدبشریوخشونتتابهتحقیقپرداختهو افغانستاننیازاست

یانجنگوپایداریصلحضروریهایجنگیتطبیقکند.عدالتانتقالیبرایحقوققربان

.است
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 هایی که: فهرست و شرح اقلیت1 هضمیم
 اندتحقیق شامل بوده دراین

ترکمن

هایافغانستانقبائلترکآسیایهاعمدتادرشمالافغانستانساکنهستند،منشأترکمنترکمن

مرکزیهاحصائیهدلیلنواقصدرکاراداربهاگرچهتعداددقیقجمعیتترکمن47مرکزیاست.

دهاحدوهامطابقباآمارگروهدفاعازحقوقاقلیتمعلومنیست،اماتعدادتقریبیجمعیتترکمن

هانیزبایدمیزانحضوراقتصادیوسیاسیترکمنهدربار48سهدرصدکلجمعیتکشوراست.

یوپیرومذهبحنفیهستندوزبانشانهامسلمانسنترکمنتحقیقاتبیشتریصورتگیرد.

کهاکثریتمردمبهآنتکلممیدرمناطقیکهدرمیانسایرزبانهایرایجدرکشورترکمنیاست

 49بهعنوانسومینزبانرسمیشناختهشدهاست.کننددرکنارپنجزباندیگر

 اسماعیلی

،شوند.اعضایاینگروهپامیریمیقومیتاجک،هزارهوهایاسماعیلیشاملگروههمسلمانانشیع

گذرگاه.مقراصلیزندگیشیعیاناسماعیلیشمالوشمالغربباشندمیافرایدارایهویتمختلط

تعدادقابل.باشدمزارشریفازسلسلهجبالهندوکشمی–کابل؛یعنیبهامتدادشاهراهسالنگ

50کنند.گیمیتوجهیازشیعیاناسماعیلیدرشمالشرقکشورنیززند

  

                                                           
47Peter Marsden, Peter. “Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace.” In 

Minority Rights Group International Report, p10. 
48 Minority Rights Group https://minorityrights.org/minorities/uzbeks-and-turkmens/ 

(accessed Nov 25, 2020) 
.16قانوناساسیجمهوریاسالمیافغانستان،مادۀ49

 50 Jawad, Nassim. “Afghanistan A Nation of Minorities.” In Minority Rights Group 

International Reprot, Manchester Free Press,1992. 

https://minorityrights.org/minorities/uzbeks-and-turkmens/
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  و براهویبلوچ 

نسیمجوادتقریبارقمدقیقیازجمعیتبلوچوبراهویارائهکردهاستکهبهادعایویحدود

کنند.بلوچوبراهویپیروانسیصدهزارنفرهستند.آناندرمناطقجنوبوجنوبغربزندگیمی

جمعیتبلوچوبراهویهمچونسایر51د.کنناسالمسنیهستندوبهزبانبلوچیوبراهویتکلممی

تاجاییاند.بهعنوانمثال،ایهستندکهدرمعرضتبعیضبودههایقومیحاشیههاازگروهاقلیت

ونهآناندرزمانحاکمیتطالبانمجبوربودندبهزبانپشتوتکلمکنندشود،کهمربوطبهزبانمی

52زبانمادریشان.

 نورستانی

کنند.قبائلنورستانجنوببدخشانزندگیمیشرقافغانستاندرههایدورافتاددردرههانورستانی

-ینورستان53رسانند.هرکدامزبانوفرهنگخاصخودرادارندونسبشانرابهسپاهیاناسکندرمی

امیرعبدالرحمانخانبهاینمنطقهکهپیشازآنکافرستانههادراواخرقرننوزدهمباحمل

ومنطقهنیزبهنورستانتغییرمسلمانشدندبهاجباربارهاکردنآئینبتپرستی،شدخواندهمی

 54کنند.نخستازطریقپرورشبزمعیشتشانراتامینمیههادردرجنورستانینامداد.

بائلقشودکهعمدتادرشرقافغانستانونیزدرمیانبرآوردمیهایکصدهزارنفرجمعیتنورستانی

کاالش کنر، تاجکپشتون و پاکستان چترال در ها بدخشان زندگیهای افغانستان، شمال در

کنند.هابهزباننورستانیتکلممینورستانی55کنند.می

  

                                                           
 12همان،ص 51

52 Sadr, Omar. “Afghanistan, The vulnerabilities of Minorities.” In South Asia State of 

Minorities Report 2016, Mapping the Terrain. Action Enterprise, Banglore, India, 2016. 

P69.  
  همان53
54Marsden, Peter. “Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace.” In 

Minority Rights Group International Report., p34.  
55Jawad, Nassim. “Afghanistan A Nation of Minorities.” In Minority Rights Group 

International Reprot, Manchester Free Press,1992, p12 
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 قزلباش 

هاهستند.اکثرقزلباشدوازدهامامیهپیرومذهبشیعوهاکوچکافغانستانهایکیازاقلیتقزلباش

اند.قزلباشانافغانستانکردههایعالیدستگاهاداریافغانستانکارمیندودربستباششهرنشینمی

کننددرکابل،هرات،لوگرومزارشریفوهمچنینبرخیازروستاهایافغانستانمرکزیزندگیمی

56شاندریاست.وزبان

 یزغقر

کنند.دینشانانزندگیمیهایبدخشانافغانستیزدرواخان،یکیازولسوالیغئلکوچیقرقبا

57کنند.یزیتکلممیغاسالموجمعیتشانقریببهدوهزارنفراستوبهزبانقر

 ایماق

شودکهجمعیتشانحدودبرآوردمیاماهادرافغانستانمشخصنیست،تعداددقیقایماقاگرچه

58کنند.شمالغربکشورزندگیمیغربوکهدرصدهزارنفرباشدهشت

 ها و هندوهاسیک

هایقومیودینیهستندکهبهطورخاصهیکیازمنزویترینگرودرافغانستانهاوهندوهاسیک

شدنواعمالتبعیضعلیهبهانزواکشیدههاند.یکدلیلعمدموردتبعیضوسرکوبقرارگرفته

نژادوباورهایشاناست. بهنشر2016رجونبراساسگزارشتحقیقاتیطلوعنیوزکهدآنان،

اند.اخیرافغانستانراترککردههدرصدآنان،طیسهده99جمعیتسیکوهندو،حدودرسید،

1990هنفربودهاست.اینتعداددرده1980،220000هجمعیتهندووسیکافغانستاندرده

                                                           
56Qizilbash in Afghanistan, <https://joshuaproject.net/people_groups/14498/AF> 

(accessed Dec 01, 2020).  
57Kazimi, Sayed Reza, On the roof of the world: the last Kyrgyz in Afghanistan, 2012 < 

https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/on-the-roof-of-the-

world-the-last-kyrgyz-in-afghanistan/> (accessed Nov 20, 2020) 
58Jawad, Nassim. “Afghanistan A Nation of Minorities.” In Minority Rights Group 

International Report, Manchester Free Press,1992, P.14 

https://joshuaproject.net/people_groups/14498/AF
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یتهندوومیالدیجمع2016نفرکاهشیافتودرسال15000هنگامحاکمیتمجاهدینبهدر

واینکاهشهمچنانادامهیافت.59نفررسید1350سیکافغانستانبه

 ایپشه

دارایکهکنندایتکلممیبهزبانپشهواییاپشاییاستهایدیگرافغانستانپشهیکیازاقلیت

پشه گاهیاززبانپشتوبرایتفهیموتفاهمدرلهجهایچهارلهجهاست. هایچهارگانهخودها

زندگیوالیاتلغمان،کاپیسا،وننگرهارکنند.آنانپیرواسالمسنیهستندوعمدتادراستفادهمی

.کنندمی

 وخی

واخانازکوهستانهایبدخشانزندگیهدرههادرافغانستاندرروستاهایکوچکودورافتادوخی

یزهاغهواخانبودوباشدارند.قردرگذرگاهایرودپنچقریهدرکناره64هاعمدتادرکنند.وخیمی

درمناطقپستجلگهتفاعاتکوهستانیووخیردرا وخیایزندگیمیها عمدتاشیعهکنند. ها

باشند.جمعیتدوازدهامامیمیهایهمشیعاسماعیلیهستند.البتهبرخیمسلمانانسنیوعده

60شودوزبانشانوخیاست.نفربرآوردمی00021هاوخی

 جروگ

"جرراجستانیوگ"اندکهدرمجموع،نزدیکومرتبطبههمتشکیلشدههازسهتیریاگجرهاجرهاوگ

گنامیدهمی پاکستانوچندینایالتشمالشرقیهندوستانزندگیوشوند. درافغانستان، جرها

سایلمنزل،ازطریقعرضهوتعمیروهستندکهسیارهایجرهایافغانستانگروهوکنند.اکثرگمی

ایازجری،شاخهوجرهابهزبانگوکنند.گنواختنموسیقی،سوداگریوفالبینیامرارمعاشمی

                                                           
left-sikhs-hindus-99-https://tolonews.com/afghanistan/nearly-،2016ز،طلوعنیو 59

)2020, 04(accessed Dec  decades-three-last-afghanistan
 /AF/18693https://joshuaproject.net/people_groupsوخیدرافغانستان،60

https://tolonews.com/afghanistan/nearly-99-hindus-sikhs-left-afghanistan-last-three-decades
https://tolonews.com/afghanistan/nearly-99-hindus-sikhs-left-afghanistan-last-three-decades
https://joshuaproject.net/people_groups/18693/AF
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مسلمانوکنندمیجرهایافغانستانبهپشتوودرینیزتکلموکنند.گآریاییتکلممی-زبانهندی

61هستند.

 هاعرب

هادرهایکوچکیازعربکنند.گروهگیمیقندوز،تخاروبغالنزندوالیاتهایافغانستاندرعرب

پیرواسالمسنیهستندوبهدریوازبکیتکلمهاباشدارند.عربوالیاتمیمنهوفاریابنیزبودو

واخرقرنچهاردهمبهاینسو،هیچارتباطادانند؛اگرچهازکنند.آنانخودراهمچنانعربمیمی

62کنند.هوبهزبانعربینیزتکلمنمیهایخاورمیانهنداشتهویتیباعرب

 گروه قومی سادات

هایقومیهایاقلیتدرافغانستانساداتاستکهدرسراسرکشوردرمیانسایرگروهیکیازگروه

باشند.هویتساداتبخصوصمیهامامیواسماعیلیددوازهپراکندههستندوپیرومذهبسنی،شیع

ازحکومتدرخواستکردندکهقومیتساداترا2018رماهمیدآنانهنگامیبرجستهشدکه

درتذکرهالکترونیکیبگنجاند.

 هاها و جتجوگی

فاقدسرزمینهایدارایجمعیتهایقومیومذهبیافغانستانبهعنوانیککشورمتشکلازاقلیت

هااستکههمچنیندرسراسرکشورجوگیفاقدسرزمینهایمشهورباشد.یکیازجمعیتنیزمی

شودکهجوگیوچوریباشد.گفتهمیهایکشورمییکیازاقلیت،وابستهبهجمعیتچوریفروش

ههاهستندکهبهترتیبپیشینهاینیمهکوچیومتعلقبهاقلیتپرشمارترجتجمعیتفروش

فصلیدرافغانستانهایرسانندودرطولتاریخدستبهمهاجرتخودرابهتاجکستانوپاکستانمی

هادرهیچآماردقیقیازجمعیتجوگیهایاقلیت،اند.همچونسایرگروهوکشورهایهمسایهزده

                                                           
>/AF/17549https://joshuaproject.net/people_groups<گجردرافغانستان،61
62.htm44http://countrystudies.us/afghanistan/ (2020, 25(accessed Nov  

 

https://joshuaproject.net/people_groups/17549/AF
http://countrystudies.us/afghanistan/44.htm
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ستتاسییهابینبهاوجوگیهندکهجتافغانستانوجودندارد؛بااینحال،برآوردهانشانمی

63نیودریزبانهستند.هامسلمانانسشودکهجوگیهزارنفرجمعیتداشتهباشند.گفتهمی

ه،بهخودیخودنشاندهنددرانزواباقیماندهانداینواقعیتکهآنانتاکنونفاقدتذکرههستندو

هایجمعیتیایبودنشاناست.البته،علیرغماشتراکاتزبانیومذهبیکهاینگروهمیزانحاشیه

اند،درمعرضهایدیگریآمدهنازسرزمینهایقومیدارند،بهدلیلاینکهاجدادشاباسایرگروه

درکابلومزارشریفانجامگرفت،که2011تبعیضقراردارند.براساسمطالعاتیونسکودرسال

هایخبریکههیچنوعسندهویتیندارند.برخیازگزارش،هایجمعیتیدرصدازاینگروه80

وانکوچیبیانشدهاستکهگروهقومیمتفاوتدرصدسندهویتیاست،باعن83حاکیازداشتن

هایغیرشهروندبرایمحققانبسیاردشواراست؛زیراافرادفاقداست.بهطورکلیتفکیکانواعگروه

روند.اینگروهدرسرزمین،مهاجر،کوچیبهعنوانیگگروهقومییاحتیپناهجوبهشمارنمی

گیرند.رمیغیرشهروندقرادپایینترینردهافرا

 آوری معلومات: ابزار جمع2 مهضمی
 : رهنمود مصاحبه گروپی2.1ضمیمه  

 اخذ رضایت معرفی و

شبکهجامعه/حقوقبشرومحوخشونتسسهواستوبحیثمحققبام_________________ناممن

 میباشند.غیرانتفاعیهایسازمانهردونهادمدنیوحقوقبشرکارمیکنم.

 قیقحت هدف

روندهایقومیومذهبیدربهعنوانیکیازاجزایپروژه،مایکتحقیقجامعرادرموردمشارکتاقلیت

صلحودادخواهیروندهادرموردهاونظریاتاینگروهصلحانجاممیدهیم.هدفاینتحقیقفهمیدنخواست

صلحاست.روندهایآنهادراجندایبرایشاملساختنخواست

                                                           
63 . frosh/-chori-ogihttps://minorityrights.org/minorities/j, 2017Minority Rights Group, 

(accessed Nov 10, 2020)  


https://minorityrights.org/minorities/jogi-chori-frosh/
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هایاقلیتقومیومذهبیانجاممیدهیمومیخواهیمکهتجربهورابااعضایگروهیوپهایگرحثماب

جاریصلحوتاثیرآنبرگروههایآسیبپذیرواقلیتهابدانیم.نظریاتوروندنظریاتشمارادرمورد

صلحروندومیومذهبیدرهایقهایاقلیتپیشنهادهایشمامارادردادخوهیبرایشاملساختنخواست

 کمکخواهدکرد.

درمیانپیشازاینکهبحثگروهیراشروعکنیممنبایدچندموضوعاخالقیرادرمورداینتحقیقباشما

 .گذارمب

 بحثگروهیداوطلبانهاست؛دراینلطفابهخاطرداشتهباشیدکهاشتراکشما-

 نظرکنید؛صرففتگوگهروقتیکهشمابخواهیدمیتوانیداز-

شبکهجامعهمدنیوحقوقبشر/نظریاتشمامحرمبودهوموسسهحقوقبشرومحوخشونت-

 کند؛بادیگرانشریکنمیمعلوماتشمارا

درنشریاتیمرتبطبامعلوماتشبکهجامعهمدنیوحقوقبشر/سسهحقوقبشرومحوخشونتوم-

 کند؛میکنیدنامشماراذکرنمیمصاحبهبیاندراینونظریاتیکهشما

ضبطکنیم.صدایضبطشدهبهغیرازمواردفوقبرایگفتگوراشمابهمااجازهمیدهیدکه-

شود،ودریکمحلکمپیوتریمصئونمربوطبهموسسهنگهداریهیچمنظوردیگریاستفادهنمی

 میشود.

توانیدکهبامنیاباهمکارانمنبهتماسشوید.یانگرانیداشتهباشیدمیدرصورتیکهکدامنظرو

معلوماتشخصیسوپروایزرمنچنیناست:

شمارهتماسمسئولوالیتی:

ایمیلمسئولوالیتی:

 ولتحقیق:ئایمیلمس

 پیشازاینکهبحثراشروعکنیمآیاکدامسوالیازمندارید؟

 معلومات عمومی برای تنظیم و مدیریت دیتا

 ____________________:محققنام

 _____________:مصاحبهگروپیتاریخ

 ___________________والیت:

________________ولسوالی/ناحیه:

گاندرمصاحبهگروپیمشخصاتشرکتکننده

___________________ گان:شمارهتلفونیکیازاشتراککننده
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تیجنس سن نام شماره لیسطحتحص  تیقوم  64دینمذهب/ شغل   

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 

 سواالت

 جاری صلح روندبخش اول: 

صلحفعلیچیست؟)سواالتتعقیبی:نظربهجوابپاسخدهندهازرونددیدگاهکلیتاندرباره .1

 ایشانوضاحتبخواهید.(

به .2 توجه یکبا ارائهشد، عنوانیکاقلیتروندپریزینتشنکه به نظرشما، آلاز صلحایده

 قومی/مذهبی،چگونهبایدباشد؟

سواالت فعلیصلحمیدانید؟)روندشمابهعنوانیکاقلیتقومی،بهچیاندازهخودراشامل .3

درقسمتسطحصلحبیانکنید.نظربهبحثکهروندچگونه؟نوعمشارکتتانرادرتعقیبی:

 صلحبیانکنید.(روندرادرهایازشمولیتخودمشارکتدرپریزینتیشنداشتیممثال

اگرآری،چگونه؟اگرنه،سواالت تعقیبی:صلحکافیاست؟)روندآیامیزانشمولیتشمادر .4

چیصلحمیشود؟روندچرا؟ازنظرشما،چیعواملیمانعمشارکتشمابهعنوانیکاقلیت،در

 بایدشودتااینموانعبرداشتهشوند؟(

 صلحچیست؟روندهایشماازصلحوخواستروندنگرانیشمادرباره .5

اولیتهایشمابهعنوانیکاقلیت،کهبایددرموافقتنامهصلحدرنظرگرفتهشودچیست؟ .6

)سواالتتعقیبی:چینکاتعمدهبایددرموافقتنامهصلحشاملساختهشود؟(

  

                                                           
درصورتکهاینسوالحساسیتایجادکندنپرسید.64
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 صلح )پیش از مذاکره، جریان مذاکره، بعد از مذاکره(  روندبخش دوم: مراحل 

بهنظرشما،آیامذاکراتصلحبینآمریکاوطالبانوبعدطالبانودولتافغانستانبهصلحپایدار .7

خواهدانجامید؟)سواالتتعقیبی:چراچنینفکرمیکنید؟ازنظرشمابهعنوانیکاقلیت،نقاط

 چیست؟(روندوضعفاینقوت

 چیچیزیبایدبعدازتوافقصلحانجامشودتاصلحپایداربماندوجنگادامهنیابد؟ .8

 صلح )در سطح ملی، والیت، ولسوالی و قریه جات( روندبخش سوم: بازیگران 

ریهازمیانبازیگرانصلحکهدرپریزینتشنارائهشد،کداماشدرسطحملی،والیتی،ولسوالیوق .9

 جاتمهماست؟چرا؟

 درمیاناینبازیگران،شمابهعنوانیکاقلیت،خودرادرکجامیبینید؟ .10

هاودرجمطالباتتان،بهچیمیزانبااینبازیگراندرارتباطتاحاالبرایشریکساختننگرانی .11

 بودهاید؟

 هیبخش چهارم: چارچوب دادخواهی: نگرانی، مطالبات و ابزارهای دادخوا

هایدادخواهیدرپریزینتشنکردیم،کدامابزارهامیتواندباتوجهبهبحثکهدربارهابزارهاوشیوه .12

صلحمؤثرواقعروندبرایشمولیتحقوق،رفعنگرانیودرجمطالباتتان،بهعنوانیکاقلیت،در

هدرافغانستانهایدیگریرابرایدادخواهیپیشنهادمیکنیدکشود؟)سوالتعقیبی:چیروش

 مؤثرواقعشود؟(

مثالهایازفعالیتراکهاگرشما)یاکسی/گروهیدیگریکهشمامیشناسید(برایتاثیرگذاری .13

 صلحانجامدادهباشیدبرایمابگویید.روندبر

هایحلمنازعاتراکهشمادروالیتیاولسوالیتانداریدومیتواندمنازعهراحلبهترینروش .14

 صلحکارگرفت.رونددبرایمابگوییدتابتوانازآندرکن

 صلح روندبخش پنجم: مکانیزم شمولیت در 

صلحدرسائرکشورها،کهدرپریزینتشنارائهکردیم،کدامروندهایشمولیتدرباتوجهبهشیوه .15

چرا؟صلحمؤثرواقعشود؟روندشیوهمیتواندبرایشمولیتشمابهعنوانیکاقلیت،در

چراشیوههای.................درافغانستانکارنخواهدداد؟)لطفاشیوهراکهآنهاذکرنمیکنندیا .16

قسمتبپرسید.(دراینمیگویندمؤثرنیست

تصمیمنوت برای محقق: مشارکتجمعی، مشاوره، نظارت، نمایندگیمستقیم، عبارتبودنداز: شیوهها

.گیریجمعیواقدامجمعی

بحث.معلوماتکهارائهکردیدخیلیمفیدبود.پیشازآنکهبحثراخاتمهدهیم،دراینتشکرازاشتراکشما

آیامطلبمرتبطبهبحثهستکهمننپرسیدهباشموشمابخواهیدبامادرمیانگذارید؟

سالمتباشید!
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 : رهنمود مصاحبه با متخصصان2.2ضمیمه  

 اخذ رضایتمعرفی و 

شبکهجامعه/حقوقبشرومحوخشونتسسهواستوبحیثمحققبام_________________ننامم

 میباشند.غیرانتفاعیهایسازمانهردونهادمدنیوحقوقبشرکارمیکنم.

 هدف تحقیق

روندبهعنوانیکیازاجزایپروژه،مایکتحقیقجامعرادرموردمشارکتاقلیتهایقومیومذهبیدر

صلحودادخواهیروندلحانجاممیدهیم.هدفاینتحقیقفهمیدنخواستهاونظریاتاینگروههادرموردص

صلحاست.روندهایآنهادراجندایبرایشاملساختنخواست

بامقاماتواشخاصخبرهدرمورد خواهیمکهتجربهودهیمومیصلحانجاممیروندمامصاحبههایرا

درموردنظریاتشما نظریاتوهایآسیبپذیرواقلیتجاریصلحوتاثیرآنبرگروهروندرا بدانیم. ها

صلحروندهایقومیومذهبیدرهایاقلیتهیبرایشاملساختنخواستاپیشنهادهایشمامارادردادخو

 کمکخواهدکرد.

درمورداینتحقیقباشمابهبحثپیشازاینکهمصاحبهراشروعکنیممنبایدچندموضوعاخالقیرا

 بگیرم.

 داوطلبانهاست؛مصاحبهدراینلطفابهخاطرداشتهباشیدکهاشتراکشما-

 نظرکنید؛صرفمصاحبههروقتیکهشمابخواهیدمیتوانیداز-

شبکهجامعهمدنیوحقوقبشر/نظریاتشمامحرمبودهوموسسهحقوقبشرومحوخشونت-

 بادیگرانشریکنمیکند؛ارامعلوماتشم

درنشریاتیمرتبطبامعلوماتشبکهجامعهمدنیوحقوقبشر/سسهحقوقبشرومحوخشونتوم-

 مصاحبهبیانمیکنیدنامشماراذکرنمیکند؛دراینونظریاتیکهشما

فوقبرایضبطکنیم.صدایضبطشدهبهغیرازمواردگفتگوراشمابهمااجازهمیدهیدکه-

شود،ودریکمحلکمپیوتریمصئونمربوطبهموسسهنگهداریهیچمنظوردیگریاستفادهنمی

 شود.می

یانگرانیداشتهباشیدمیتوانیدکهبامنیاباهمکارانمنبهتماسشوید.درصورتیکهکدامنظرو

 معلوماتشخصیمنچنیناست:

شمارهتماسمصاحبهکننده:

حبهکننده:ایمیلمصا

 ولتحقیق:ئایمیلمس

 پیشازاینکهمصاحبهراشروعکنیمآیاکدامسوالیازمندارید؟
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 معلومات عمومی برای تنظیم و مدیریت دیتا

 _____________________:محققنام

 ______________:مصاحبهگروپیتاریخ

 _____________________والیت:

_________________ولسوالی/ناحیه

 معلومات شخصی مصاحبه شونده:

 جنس:مرد/زنسن:نام:

شغلقومیت:وظیفه:

 _____________________شمارهتلفون:

 سواالت

 جاری صلح روندبخش اول: 

نظربهجوابپاسخدهندهازسواالت تعقیبی:صلحفعلیچیست؟)رونددیدگاهکلیتاندرباره .1

 ایشانوضاحتبخواهید.(

 چگونهبایدباشد؟ آلازنظرشما،صلحایدهروندیک .2

 اطمینانداریدکهتوافقصلحباطالبانجنگرادرافغانستانخاتمهبخشد؟چرا؟میزانچی .3

4.  حاال، تا برایاقلیتروندآیا است؟صلح مسلطافغانستانهمهشمولبوده غیر هایمسلطو

هایازهمهشمولبودنآنبگویید.اگرچرا؟مثالاگرآری،چگونه؟اگرنه،سواالت تعقیبی:)

صلحمیشود؟چیروندمسلط،درهایغیرچیعواملیمانعمشارکتاقلیتهمهشمولنبوده،

 بایدشودتااینموانعبرداشتهشوند؟(

 صلحدرنظرگرفتهشودچیست؟روندهایغیرمسلط،کهبایددرهایاقلیتاولیت .5

بار .6 در آنان نگرانی رونده چیست؟ تاصلح شود گنجانیده موافقتنامه در باید تغییرات چی

 هایغیرمسلطصدا،رفعنگرانیواولویتهایخودرادرآنببیند؟اقلیت

 صلح )پیش از مذاکره، جریان مذاکره، بعد از مذاکره(  روندبخش دوم: مراحل 

طالبانودولتافغانستانبهصلحبهنظرشما،آیامذاکراتصلحبینآمریکاوطالبانوسپس .7

چراچنینفکرمیکنید؟ازنظرشمانقاطقوتوضعفسواالت تعقیبی:پایدارخواهدانجامید؟)

 چیست؟(رونداین

 چیچیزیبایدبعدازتوافقصلحانجامشودتاصلحپایداربماندوجنگادامهنیابد؟ .8

 ت، ولسوالی و قریه جات(صلح )در سطح ملی، والی روندبخش سوم: بازیگران 

 بازیگرانبینالمللی،منطقوی،ملی،ومحلیصلحدرافغانستانکیهاهستند؟ .9
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سوال ) هایغیرمسلطافغانستانرادرکجامیبینید؟درمیاناینبازیگران،شماجایگاهاقلیت .1۰

بااینبازیگرانبرایشریکساختننگرانیودرجمطالباتشان،تاحاالآنانبهچیمیزانتعقیبی:

 درارتباطبودهاند؟(

 بخش چهارم: چارچوب دادخواهی: نگرانی، مطالبات و ابزارهای دادخواهی

هایغیرکدامابزارهایدادخواهیمیتواندبرایشمولیتحقوق،رفعنگرانیودرجمطالباتاقلیت .11

 صلحمؤثرواقعشود؟روندمسلطافغانستاندر

صلحروندهایغیرمسلطدرافغانستانبرایتأثیرگذاریبرهاگراقلیتهایازفعالیتراکمثال .12

 انجامدادهباشدبرایمابگویید.

هایحلمنازعاتراکهدرسطحوالیاتیاولسوالیهایافغانستانرایجوکارااستبهترینروش .13

 کارگرفت.صلحروندومیتواندمنازعهراحلکندبرایمابگوییدتابتوانازآندر

هایغیرمسلطافغانستان،همهشمولساخت،چیفعلیصلحرابرایاقلیتروندبرایاینکهبتوان .14

کارهایراآنانمیتوانندانجامچیسواالت تعقیبی:کنید؟)هایراپیشنهادمیوشیوهمکانیزم

دیگرانازقبیلجامعهمدنی،مطبوعات،کمسیونمستقلح قوقبشرودهند؟چیکارهایرا

 سائرین،میتوانندبرایآنانانجامدهند؟(

مصاحبه.معلوماتکهارائهکردیدخیلیمفیدبود.پیشازآنکهبحثراخاتمهدراینتشکرازاشتراکشما

دهیم،آیامطلبمرتبطبهبحثهستکهمننپرسیدهباشموشمابخواهیدبامادرمیانگذارید؟

سالمتباشید!

 نامه برای سروی: پرسش2.3ضمیمه 

 و اخذ رضایت معرفی

کنم.یکارمحقوقبشرومحوخشونتمحققباموسسهثیاستوبح)نام خود را بگویید(مننام


 قیتحق این هدف

رونددریومذهبیقومیهاتیجامعرادرموردمشارکتاقلقیتحقکیپروژه،مایازاجزایکیعنوانبه

میدهیصلحانجامم نظردنیفهمقیتحقنیهدفا. و نیااتیخواستها مورد در ها صلحوروندگروه

.صلحاستروندیآنهادراجندایهاشاملساختنخواستیبرایدادخواه

اتیکهتجربهونظرمیخواهیوممیدهیانجاممیومذهبیقومتیاقلیگروههایرابااعضایهامصاحبهما

یشنهادهایوپاتی.نظرمیهابدانتیواقلریپذبیآسیآنبرگروههاریصلحوتاثیجارروندشمارادرمورد

صلحکمکخواهدرونددریومذهبیقومیهاتیاقلیهاخواستشاملساختنیبرایشمامارادردادخوه

 .کرد
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درموردایچندموضوعاخالقدیمنبامیمصاحبهراشروعکننکهیازاشیپ باشمابهبحثقیتحقنیرا

.رمیبگ

 مصاحبهداوطلبانهاست؛دراینکهاشتراکشمادیلطفابهخاطرداشتهباش •

د؛ینظرکنازمصاحبهصرفدیتوانیمدیکهشمابخواهیهروقت •

کیشرگرانیرابادیمعلوماتچیشمامحرمبودهوموسسهحقوقبشرومحوخشونتهاتینظر •

کند؛ینم

مصاحبهدراینکهشمایاتیمرتبطبامعلوماتونظراتیخشونتدرنشرموسسهحقوقبشرومحو •

کند؛ینامشماراذکرنمدیکنیمانیب


  د؟یازمنداریکدامسوالایآمیمصاحبهراشروعکننکهیازاشیپ

 هدایات برای سروی کننده:

شدهکهصرفبرایمعلوماتشماستتاداده)(درابتداوانتهایهرسوالبرایشماراهنماییهاییدرداخلقوس •

 سوالرابهصورتصحیحپرسیدهبتوانید.آنهارابراسرویشوندهنخوانید.

 شوند.ز همه پرسیدههمهسواالتیکهدرابتدایآنراهنماییخاصیندارندبایدا •

 نمایید.حلقههرسوالرارویعدد پیشبرایانتخابنمودنجوابسواالتباید •

 شود.یک جواب حلقهتیکهدرقسمتجوابهاراهنماییخاصیندارند،تنهاوتنهابایدهمهسواال •

 سرویشوندهگانمیتوانندبیشترازیکجوابراارائهنمایند.)چند جواب(سواالتیکهدراخیرآنهانوشتهشده •

 راحلقهنمایید."شدپرسیده ن"هگزینشودواگرنبایدپرسیده هیچسوالیبدونجوابقابلقبولنیست •

 

D.پرسش های مردم نگاری 

1-D پرسیدهنشود.(جنسیتپاسخدهنده(: 

 1 مرد

 2 زن
 

2-D لطفاً.)اگرپاسخدهنده،سندقیقخودرانمیداند،سنویراحدسزدهدرزیربنوسیدفعالچندسالههستید؟

 سنراباعددبنویسیدنهباحروف(





3-D مواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید(دهاید؟تاکدامدرجهتحصیلنمو( 

 1هرگزمکتبنرفتهام

 2تحصیلغیررسمیدرخانهویاصنفهایسوادآموزی

 3تحصیالتاسالمیدرمدرسه

 4(5-1صنوف) مکتبابتدایه)ناتکمیل(

ساله  
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 5 6مکتبابتدایه)تکمیل(تکمیلصنف

 6(8-7مکتبمتوسطه)ناتکمیل(صنوف)

 97مکتبمتوسطه)تکمیل(ختمصنف

 8 (11-10مکتبلیسهصنوف)ناتکمیل()

 9(12تکمیل)تکمیل()صنفمکتبلیسه

 10(13ناتکمیل)صنف14صنف

 11 (14تکمیل)صنف14صنف

 12تحصیالتپوهنتونناتکمیل)دیپلومرابدستنیاوردهام(

 13دستدارم(تحصیالتپوهنتونتکمیل)دیپلومب

 14 تحصیالتباالترازلیسانس

 98انکار

 99نمیدانم



4-D نظربهپاسخشغلشماچیست برایپاسخدهندهنخوانید، حلقه،؟)مواردزیررا گزینهمطلوبپاسخدهندهرا

 نمائید.(

 1متقاعدهستم

 2خانمخانههستم

 3      متعلمهستم/محصلهستم

 4ن)صاحبزمین/دهقانکهدرزمینخودکارکند(دهقا

 5 دهقانمزرعه)درزمیندیگران(

 6 مزدورمحلی،ویاکارگرغیرفنی

 7فروشندهازاد/تجارت

 8کاگرفنی)باتجربه(هنرمند

 9کارمنددفتر/کاتب،مامور

 10کارمندشخصی/کاتب،مامور

 11دفتردولتی/مدیراجرائیوی

 12دفترشخصی/مدیراجرائیوی

 13کارگرمسلکییاتخنیکی/پیشهآزاد

 14مالکتجارتکوچک

 15معلممکتب

 16استادپوهنتون
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 17نظامی/پولیس

 18    بیکارهستم

دیگر)بنویسید:..............................(



96 

 98  انکار

 99  نمیدانم

 

۵-D گزینهمطلوبپاسخدهندهراحلقهمواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید،نظربهپاسخ)؟حالتمدنیشماچیست

 نمائید.(

 1 مجرد

 2 متاهل

 3 بیوه

 4 مطلقه

 98 انکار

 99 نمیدانم

۶-D ).قومیتشماچیست؟)مواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید 

 1ترکمنی

 2بلوچ

 3قرغز

 4نورستانی

 5ایماق

 6عرب

 7پشهای

 8سادات

 9شقزلبا

 10بیات

 11وجرگ

 12پامیری

 13هندو

 14سیک

 15جوگی
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7-D (درصورتحساسیتبرانگیزبودناینسوال،آنرانپرسیدشماچیست؟)دین/مذهب 

Qپرسش های نظر سنجی . 

1-Q پاسخدهندهبادقتپاسخهارانخوانید،بهجواب)،دیکنانیبدیدانیمصلحجاریروندراکهاز لطفاآنچه

 (.چندینجوابگوشفرادهیدودرصورتگفتنهریکازمواردذیلآنراحلقهنمایید.

2-Q صلحدوامداردرکشورخواهدشد؟کیبهمنجرصلحیجارروندکهدیهست)امیدوار(نیخوشباندازهچه 

 1هستم نیخوشباریبس

 2 احدودیخوشبینهستمت

 3 نهخوشبینهستمونهبدبین

 4 تاحدودیبدبینهستم

5بسیاربدبینهستم

 96دیگر)بنویسید:............................................(

 98انکار

 99نمیدانم

 1 یمذهبمسلمانسن

 2مسلمانشیعهمذهب

 3مسلمانشیعهاسماعیلیه

 4هندو/سیک

 96دیگر)بنویسید:............................................(

 98انکار

 99نمیدانم

 1توافقآمریکاوطالبان

 2آزادنمودنزندانیها

 3نهادهایذیصالحصلحدولتافغانستان

 4دفترسیاسیطالباندرقطر

 5مذاکراتصلحبیناالفغانی

 6شونتهاآتشبس/کاهشخ

 7تعیینتیممذاکرهکننده

 8محلمذاکراتصلح

 96دیگر)بنویسید:............................................(

 98انکار

 99نمیدانم
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 98 انکار

 99 نمیدانم

3-Q ؟احساسخوشیمیکنیداتفاقافتادهاستچقدرصلحباطالبانروندازآنچهتاکنوندر 

 1خوشهستماریبس

 2 تاحدودیخوشهستم

 3 راحتنهخوشهستمونهنا

 4 تاحدودیناراحتهستم

 5ناراحتهستمبسیار

 98 انکار

 99 نمیدانم

4-Q تانخواهدداشت؟یزندهگطیبرشرایریثأطالبانچهتفغانستانواحکومتصلحمیانموافقتنامهامضای 

 1بروید( Q-4-A ) بهکند.یمبهترمارایزندهگطیشرا

 2بروید( Q-4-A ه) بکند.یواردنمیرییتغ

 3 بروید( Q-4-A ) به .کندیماراخرابترمیزندهگطیشرا

 98 بروید( Q-5) به انکار

 99بروید( Q-5به )نمیدانم

Q-4-A..بیانکنید اینگونهفکرمیکند،لطفندلیلاینپاسخخودرا بهصورتخالصهوباخچرا طخوانا)پاسخرا

بنویسید.(

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

5-Q د؟یهامرتبطباصلحاشتراککردیتاهنوزدرکدامبرنامهاایآ 

 1 بروید( Q-6) به   بلی

 2 بروید( Q-7) به   نه

 98 بروید( Q-7) به   انکار

 99 بروید( Q-7) به نمیدانم



6-Q حداکثرچندینجواب؟)برگزارشدهبود)چهکسی؟کدامنهادیاشورا؟( یکهبرنامهتوسطکدییلطفابگو،یبل،

 (سهجواب
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 1یحکومتمل

 2یحکومتمحل

 3صلحیلعایشورا

 4یتیصلحوالیشورا

 5ی)انجوها(دولتریغهایسازمان

 6یمحلیشورا

 7 یقومیشورا

8لویجرگهمشورتیصلح

 96 دیگر)بنویسید:............................................(

 97 پرسیدهنشد

 98 انکار

 99 نمیدانم

7-Q د؟یهستلیصلحدخرونددرتاچهحدانیاکسیدیگریازقومتکهشمادیکنیاحساسم 

 1میهستلیمابهصورتفعاالنهدخ

 2میهستلیدخیتاحد

 3میهستلیکمدخاریبس

 4 میستینلیدخچیه

 98   انکار

 99   نمیدانم
 

8-Q شود؟یمیگندهیصلحنمارونددرازشمااندازهیچتاکهدیکنیاحساسم 

 1شودیمیندگینماتاحدزیادازما

 2شودیمیگندینمایازماتاحدود

 3شودیمیگندیکمنماازما

 4 شودینمیگندینماچیازماه

 98   انکار

 99   نمیدانم


9-Q صلحباشمامشورتشود؟روندکهدربارهدیخواهیمایآ 

 1بروید( Q-9-A) به بلی

 2بروید( Q-9-A) به نه

 98بروید( Q-10) به    انکار

 99 بروید( Q-10) به   نمیدانم
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Q-9-Aپاسخرابهصورتخالصهوبا)کنید.،لطفندلیلاینپاسخخودرابیاناینگونهفکرمیکنیدچرا

خطخوانابنویسید.(

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

10-Q بهعنوانیکاقلیت،چقدرازنظامسیاسیکنونیراضیهستید؟ 

 1بروید( Q-10-A) به راضیهستماریبس

 2بروید( Q-10-A) به تاحدودیراضیهستم

 3 بروید( Q-10-A) به راضیهستمونهناراضینه

 4 بروید( Q-10-A) به تاحدودیناراضیهستم

 5بروید( Q-10-A) به ناراضیهستمبسیار

 98 بروید( Q-12) به انکار

 99بروید( Q-12) به نمیدانم

Q-10-Aتغییردارد؟بهنظرشماچهچیزهایایننظامنیازبه( ،به اگر نظری نداشتQ-11 )پاسخرابهبروید(

صورتخالصهوباخطخوانابنویسید.(

......................................................................................................................................................................................................................... 

Q-10-B؟کهاینتغییراتدرمذاکراتهمراهطالبانانعکاسدادهشوددیخواهیمایآ 

 1بلی

 2نه

 97پرسیدهنشد

 98   انکار

 99   نمیدانم
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)برای هر سوال یک ا حقله نمایید: ی اهمیت هر یک از موارد ذیل را پرسیده و یکی از جوابات مقابل آنردرجه

 گزینه حلقه نمایید نمایید(

 

 سوال ها

ت
بسیارمهماس

 

ت
مهماس

ت 
نمهمنیس

 

انکار
نمیدانم 

 

Q-11 رایدهیحقرا،نامهصلحچقدرمهماستکهتوافق

 ؟شهروندانضمانتکندیهمهیبرا
1 2 3 98 99 

Q-12 فرهنگازحفاظت،نامهصلحچقدرمهماستکهتوافق

زبانهمه مذهبیقومیهاتیاقلیو ضمانتیو را

 ؟کند

1 2 3 98 99 

Q-13 کهرایهازبانیتمام،نامهصلحچقدرمهماستتوافق

بهآنتکلمم کشور بهعنوانیدر بهیملیهاشود

 ؟بشناسدتیرسم

1 2 3 98 99 

Q-14 عادالنهمیازتقس،نامهصلحچقدرمهماستکهتوافق

)مثالتقسموزارتخانههابراساسقومیت(میانقدرت

 ؟دینماتیحماتمامیاقوام

1 2 3 98 99 

Q-15 چقدرمهماستکهحکومتبعدازصلح،تعلیموتربیه

بهزبانمادریرابرایهمهضمانتکند.
1239899

Q-16 چقدرمهماستکهدرحکومتبعدازصلح،شهروندان

مانندوالی،ولسوالیاماتمحلکهمقحقداشتهباشند

 وشاورالراانتخابکنند؟

1 2 3 98 99 

Q-17 نامهصلح،دسترسیبهچقدرمهماستکهتوافق

خدماتتعلیمیوصحیرابرایهمهضمانتکند.
1239899

 

18-Q صلحدرنظرگرفتهشودروندبهعنوانیکیازاقلیتهاسهاولویتاساسیشماکهبایددر

 .(دیسی)پاسخرابهصورتخالصهوباخطخوانابنو؟چیست

 ....................................................................................... .أ

 ....................................................................................... .ب

 ....................................................................................... .ج
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19-Q پاسخرابهصورتخالصهوباصلحجاریچیست؟روندسهنگرانیعمدهیشمادرمورد(

 .(دیسیخطخوانابنو

 ....................................................................................... .أ

 ....................................................................................... .ب

 ....................................................................................... .ج

20-Q پاسخرابهصورتایدار(داشتهباشیم؟نامهصلحتاصلحدوامدار)پچهبایدشودبعدلزتوافق(

 .(دیسیخالصهوباخطخوانابنو

 ....................................................................................... .أ

 ....................................................................................... .ب

 ....................................................................................... .ج

 اختتامیه سروی

نمودهاید،بهارایهنمایم.معلوماتیکهشمامیاریزازشمابخاطروقتتانوپاسخهایکهبهماارایهنمودید،سپاسگ

صلح؛رونددریومذهبیقومیهاتیاقلیهاشاملساختنخواستیبرایصورتمحرمنگهداریشدهوجهتدادخوه

 تحلیلوارزیابیخواهدشد.
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