
 د افغان سولې بهیرو منونکې اقلیت ډلې ازیان

 صه خالد پالیسۍ 

 پوښتنې ډېرې مهمې 

دغې پروسې څخه د هغوی  منونکې اقلیت ډلې د سولې پروسې په اړه څه نظر لري؟  د افغانستان زیان

 السرسی وشي؟ اصلي اندېښنې او غوښتنې څه دي؟ څنګه باید دغو اندېښنو او غوښتنو ته 

 زمینه

ثباتیو وروسته، په لویه سطحه افغانان او سیاستوال له سولې مالتړ  لسیزو جګړو او بېشاوخوا څلورو  له  

مه د طالبانو او امریکا  ۲۹کال د فبروري میاشتې په    ۲۰۲۰کوي. د ډېرو خنډونو له شتون سربېره، د  

االفغاني خبرو له  همدغه کال سپټمبر میاشت کې د بینمتحده ایالتونو ترمنځ د هوکړې له السلیک او د  

د  پیغام، په ځانګړې توګه  بیل وروسته، سولې ته د السرسي هیلې ډېرې شوي دي. تراوسه سیاسي 

شموله ووسي او د ټولنې مختلفې  نړیوالې ټولنې له خوا دا وه، چې راتلونکې کې دې د سولې بهیر ټول

. ډېره تمه کیږي چې د سولې بهیر او سیاسي پایلې یې، د اقلیتونو  ډلې او اقلیتونه دې په کې شامل شي

په ځانګړې توګه د کوچنیو اقلیتونو او ښځو او ځوانانو په ګډون د افغانستان د مختلفو سیاسي او ټولنیزو  

  ې سیکال راه ۱۹۸۷دغه شناخت له  1ډلو غوښتنې پوره کړي او دغه ډلې یې په رڼا کې ځانونه وویني. 

  خه څ  خیاو تجربو له تار  ارونویمع  والوړید ن  هګماتو او همدارن  ې د پرلپس  ېک  وڅه  ېد افغانستان د سول 

  وي یپه مخن  خه څله تکرار    وړوالو شخاو د وسله  تیشمول ولټ لپاره پر    ېسول   ې د تلپات  ېچ  ي،یږندګرڅ

همداراز نړیوالې تجربې ښیي، چې د سولې پروسې او هوکړې هغه مهال موثره دي، چې  لري.  ارګنټی

 په کې د اقلیت ډلو حقوق تضمین شي. 

ته کولو پر    ځرامن  ټبنس  دمهالهږلپاره د او   ېسول   ېد تلپات  ېک  ریاوسني به  ېد سول   ېچ  کاري،ښ  ېداس

پر نظر    روڅې  اسيید س  هی ده او د ولس د انزوا په ب  رهډې  ا یوالت ېلپاره ل   دوېته د رس  وړهوک  مهالهډلن  ،یاځ

په ډېر احتمال سره دغسې یوه کړنالره کوچنۍ اقلیت ډلې څنګ ته او د سولې    . يیږک  ارګنټی  دلوريیاو ل 

روانې پروسې څخه یې لرې کوي، چې بالخره په دغې پروسې د خلکو باور کموي. لکه څنګه چې  

کنفر  ۲۰۰۱افغانستان   په  بُن  د  کې  د کال  ترمنځ  ډلو  مسلطو  د  کې  هېواد  کړه،  تجربه  هم  سره  انس 

منونکو او کوچنیو اقلیت ډلو لیدلوري او ګټې  جوړجاړي له الرې د سولې پلټل المل کیږي، چې د زیان

 له پامه وغورځول شي. 

 
یي،  خه. کوچني اقلیتونه عبارت دی له: ایماق، قزلباش، پشهڅانو او ازبکانو ګتنو، تاجکانو، هزاره ښعبارت دی له: پ ېلډ ېقوم ېلوی ېافغانستان ک

اندیزونو د  ړ او و ېنړ یڅ  ېان او نور اقلیتونه. د دغ ټوجر، اسماعیلي شیعه، سیک، جګاو براهوی، عرب، سادات، نورستاني، واخي، قرغیز،  څترکمن، بلو

»د  دی  ې عنوان ی ېته، چ ېنړیڅ  ړېبشپ ې لو موسسړه وځمنخه د اطالع لپاره، د بشر د حقونو او د تاوتریخوالي د لهڅموندنو له جزییاتو 
 . ئړوکاجعه مر ی کول«ړپه لور: د افغانستان د کوچنیو اقلیتونو په رسمیت پیژندل، مشروعیت ورکول او پیاو ېاو دوامداره سول ېشموله، تلپاتولټ



   اعتبار د پروسې و ا څنګ ته کول، له پامه غورځول؟  تلپاتې سوله

منونکې ډلې ډېر زیان  ثباتیو څخه نسبت نورو ډلو ته، معموآل زیانتاوتریخوالو او بېلکه څرنګه چې له  

ویني، نو په دې توګه تر نورو زیات هېواد کې د جګړې پایته رسېدو او سولې څخه مالتړ کوي. یوه  

منځه وړلو موسسې او د مدني ټولنې او د  وروستۍ څېړنه چې د بشر د حقونو او د تاوتریخوالي د له

بشر د حقونو شبکې له خوا په ګډه ترسره شوې ښیي، چې تقریبآ ټولې کوچنۍ اقلیت ډلې د سولې پروسې  

د   وایي،  همدارنګه  ښیي. هغوی  اندېښنه  کنټرول څخه  له  د سیاسي څېرو  پرې  او  مدیریت  متمرکزه 

حقونو او ازادیو  طالبانو له خوا د اقلیتونو ځورولو تاریخچې ته په پام به، دغه ډلې د اقلیتونو د اساسي  

 لپاره جدي خطرات رامنځ ته کړي. 

دغه اقلیت ټولنې، خپل ټولیز وجدان کې قرباني کېدو او انزوا سره مخ کېدو څخه ژور احساس لري. په  

همدې ترتیب، هغوی احساس کوي چې د سولې روانه پروسه کې د نړیوالې ټولې او افغان حکومت له  

باوره  خیانت شوی دی. دغه ټولنې د سولې پر روانو خبرو بې  خوا له پامه غورځول شوي او هغوی سره

شمېر کسانو هڅه کړې، شوي او په دې اند دي، چې غږ یې نه اورېدل کیږي. د ښکېلو خواوو ډېر کم

زمونږ   ته  موضوع  دغې  واوري.  غوښتنې  او  اندېښنې  هغوی  د  او  نژدې شي  ته  اقلیتونو  دغو  چې 

، سولې پورې  سلنه ځواب ورکونکو ویلي  ۸۰ه څنګه چې  نظرپوښتنه کې انعکاس ورکړل شوی، لک 

سلنو( څرګنده کړې،   ۷۹.۱اړوند فعالیتونو کې دې ښکېل شي. دې سره، زیاترو دغو ځواب ورکونکو )

 چې د سولې اړوند هېڅ یوه جریان کې ونډه نه ده ورکړل شوې.  

 

 ؟ ایا تراوسه مو د سولې اړوند کوم پروګرام کې ګډون کړی دی

 

 

 

 

   د سولې پروسه کې د ښکېلو ځواب ورکونکو سلنه : انځور  ۱



 

د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا هغوی احساس کوي، چې دوی او یا ټولنو څخه یې د سولې پروسه  

 کې استازیتوب کیږي یا نه، د زیاترو ځواب یې منفي وو. 

 کیږي؟ احساس کوئ چې تر کومه کچه د سولې پروسه کې تاسو څخه استازیتوب 

 
 

 انځور: د سولې پروسه کې د ښکېلتیا په تړاو د ځواب ورکونکو ټولنو سلنه  ۲
 

بهیر څخه د بهر پاتې کېدو په تړاو دغه ډول لیدلوري، هغه نیمګړي جوړښتي شرایط دي،  د سولې له 
د افغانستان متمرکزه سیاسي نظام،  چې ملي سیاسي پروسو کې د اقلیتونو د غږ اورېدل محدودوي. 

او ناامنۍ هغو عواملو څخه دي، چې په ملي سطحه پر سیاسي پروسو د اقلیتونو   جغرافیایي پراکندګي
د   د اغېز کولو مخه نیسي. تر ډېره د دغو اقلیتونو نفوذ د والیتونو او محل په سطحه باقي پاتې کیږي.

انیزمونو غوښتنه  دغو ننګونو د حل لپاره، دغه څېړنه کې زیاتره ګډون کونکو د ځانګړي بنسټ د میک
 کړې، چې له الرې یې په ملي سطحه د اقلیتونو غږ تشخیص او واورېدل شي. 

 

 د اقلیتونو هیلو او اندېښنو ته نه پام 

د کوچنیو اقلیتونو تر ټولو مهمه اندېښنه، د سولې هوکړو تر پښو الندې کېدل او هېواد کې د یوې کورنۍ  
و حقونو ته نه پام، د افغانانو الس کې د دغه پروسې د  جګړې پېښېدل دي. د سولې هوکړو کې د اقلیتون

نه د سیمې  مالکیت  نقض،  د حقونو  د ښځو  کېدل،  پاتې  بهر  اقلیتونو  د  بهیر څخه  له  د سولې  شتون، 
فقر او د اقتصادي وضعیت   لېوالتیا او دژمنتیا لپاره د طالبانو نهد  هېوادونو السوهنه، د سولې پروسې ته  

 و نورو اندېښنو څخه دي. خرابېدل، د اقلیت ډل 
 

تر ډېره د اقلیت ډلو غوښتنې توپیر لري. خو اوربند د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه ده، چې د سولې په  
تړاو د تیت پرک اقلیتونو او د کوچنیو اقلیت ډلو لپاره د عدالت غوښتو زمینه برابروي. دغه کار هغوی  

واوو ته د السرسي له الرې، د خپلو ټولنو  سره مرسته کوي، چې د سولې پروسه کې اصلي ښکېلو خ
کلونو السته راوړنې خوندي وساتي. واقعیت دا دی، چې یادو ډلو ته د خپلو اندېښنو او    ۱۸لپاره د تېرو  

غوښتنو طرحه کولو لپاره اړین وخت او فرصت نه ورکول کیږي. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید  
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ډلو غړي په طبیعي ډلو د تاوتریخوالي ختمولو او د سولې داسې    دغې مسلې ته جدي پام وکړي. د اقلیت 
پروسې څخه مالتړ کوي، چې په کې د اقلیتونو د حقونو په ګډون د بشر بنسټیز حقونه تامین شي او  

 اقلیت ډلې وکولی شي، د خپل دود او فرهنګ په مطابق ژوند وکړي. 
 

 ورکولد تضمین او ډاډ : کوچني اقلیتونه او طالبان 
 

طالبانو د اقلیتونو په ځانګړې توګه د کوچنیو اقلیتونو په تړاو، له مبهمو څرګندونو پرته، کوم ښکاره  
دېښنې وړاندې شوي، چې د سولې یوه  دریځ نه دی غوره کړی. وروستۍ څېړنه کې، ډېرې داسې ان

په اساس یې ممکن حکومت کې د طالبانو رول غښتلی شي، دغه احتمال به زیات شي،  چې هوکړه کې 
چې د اقلیتونو اساسي حقونو ته پام ونه شي. دغه اندېښنې تر ډېره د طالبانو د ایډیالوژۍ له ډول څخه،  
چې په کې اجتماعي، فرهنګي او مذهبي تنوع ځای نه لري، سرچینه اخلي. همدارنګه دغه اندېښنې د  

و تاوتریخوالو په دلیل دي، چې طالبانو پخوا د اقلیت ډلو پر وړاندې ترسره کړي دي. اقلیت ډلې په  هغ
کاره حکومت ځانګړې توګه دیني اقلیتونه تر نورو ډېره وېره لري، چې یو ځل بیا به د طالبانو محافظه

و لپاره د هغوی  د ژوند کول جوړ شي او د هغوی د اجتماعي، فرهنګي او دیني پېژندګلوۍ په مطابق  
 حقوق به خطر سره مخ کړي.

 
   ډېر مهم وړاندیزونه

 
طالبانو سره د سولې روانې پروسې، دغه بهیر کې د افغان ټولنې د ټولو برخو ګډون، ښکېلتیا او اصالح  
لپاره مهم فرصتونه برابره کړي دي. دغه بهیر د سولې پر هڅو د بیا کتنې لپاره په یوه کس منحصر  

 رامنځ ته کړی، ترڅو په وسیله یې د سولې بریا او ملت جوړونه تامین شي. فرصت 
 

 جمهوري اسالمي افغانستان ته وړاندیزونه
 

د افغانستان جمهوري اسالمي دولت باید عملي او اساسي تدابیر غوره کړي، ترڅو وکولی شي   •
 منونکي دي. اند هغو ډلو څنګ ته کېدو ته السرسی وکړي، چې په فرهنګي او ټولنیز لحاظ زی

او په همدې  • د سولې پروسې پرېکړه نیونه کې دې د اقلیت ډلو استازو ته ونډه ورکړل شي 
 ترتیب هغوی څخه وغوښتل شي، چې خپلې اندېښنې او غوښتنې راټولې او مطرح کړي.

منونکو  اقلیت ډلو څخه دې یوه لویه شورا جوړه شي چې وکولی شي د سولې بهیر کې د زیان •
 حقونو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره د عدالت غږ پورته کړي. ډلو له 

منونکو اقلیت ډلو له حقونو څخه د نظارت او غږ پورته کولو لپاره دې، ملي بنسټونه  د زیان •
غښتلي شي. په ځانګړې توګه دې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې د اقلیتونو  

 ه ځانګړې برخه جوړه شي. له حقونو څخه د خوندیتوب لپاره یو
 

 طالبانو ته وړاندیزونه
 

طالبان باید نسبت دغو پراخو اندېښنو ته، چې ایډیالوژیکي دریځ او کړنې یې افغانستان کې د   •
اقلیت ډلو حقونو تر پښو الندې کوي، مسوولیت منونکي ووسي. هغوی باید رسمآ او په ښکاره 

دریځ اعالن کړي او تضمین کړي، چې پرته له کوم توګه د اقلیتونو د حقونو پر وړاندې خپل  
 تبعیض د ټولو ښاریانو اساسي حقونه او ازادۍ خوندي ساتل کیږي. 

طالبان دې تر خپل کنټرول الندې سیوم کې د اقلیت ډلو په نښه کولو څخه ډډه وکړي او اقلیتونو   •
 څخه د خوندیتوب لپاره عملي اقدام وکړي. 



 
 وړاندیزونهنړیوالې ټولنې ته   
 

، چې د اقلیت ډلو له حقونو څخه خوندیتوب، د سولې  نړیواله ټولنه باید مرسته او تضمین وکړي •
 نړیوال مرکز او پراختیایي هڅو کې ځای لري.

السرسي ته په پام، دوحه کې د طالبانو مشرانو پر وړاندې د کوچنیو  نړیوالې ټولنې  طالبانو ته د   •
د سولې پر پروسې داسې نظارت دې  ه دفاع وکړي. نړیواله ټولنه  اقلیتونو له اندېښنو او ګټو څخ

د حقونو په حفظ او رسمیت پېژندو مشروط  ډلو  د اقلیتالر، ، چې راتلونکې کې هر ډول حلولري
 شي. 

 
 منځه وړلو موسسې په اړه  د بشر د حقونو او د تاوتریخوالي د له

یو شمېر حقوق  ۲۰۰۹دغه موسسه   د  فعاالنو،  کال کې  د  ټولنې  مدني  د  او  د بشري حقونو  پوهانو، 
څېړونکو او د پرمختیا حوزې د متخصصینو له خوا، چې زیاترو یې غیردولتي موسسو سره دنده ترسره 

منځه وړلو موسسه د بشري حقونو، د ښځو  حقونو او د تاوتریخوالي د له  کوله، جوړه شوه. د بشر د
ې ټینګښت او ښې حکومتولۍ په حوزو کې خپلو پرلپسې هڅو سره، د مدني ټولنې بنسټونو  حقونو، د سول 

 مخکښانو څخه ده. کې له 
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