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تشکر و قدردانی
اینمطالعهراهبردیدرزمینهدیدگاههایاقلیتهایحاشیهایدرروندصلحافغانستان،بهحمایت
مالیاتحادیه اروپا،ازطریقاداره انکشافوهمکاریبینالمللیسویدنانجامشدهاست.هدفاز
اینتحقیقعمیقوجامع،جلبتوجهبهجمعیتهایحاشیهایافغانستان،یعنیاقلیتهایکوچک
بودهاستتاصداوخواستهایشانشنیدهشدهونگرانیهایشاندرتالشهایمربوطبهجریان
صلحوپسازحلمنازعاتدرنظرگرفتهشود .
ازتمامکسانیکهدراینتحقیقسهمداشتهاند،بهشمولاعضایگروههایاقلیتهایکوچک،بزرگان
قومی،نمایندگانومتخصصانایناقلیتهاکهدرانجاماینتحقیقپرچالشنقشداشتهوهمکاری
کردهاند ،قدردانی و سپاسگزاری میکنیم .همچنین از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تشکر
مینماییم که در تمام مراحل انجام این تحقیق یک همکار ارزشمند و متعهد بوده و همهجانبه
همکارینمودهاست .
کامالمطمئنهستیمکهاینمطالعهبرجریانپالیسیسازیواصالحاتافغانستانتأثیر خواهد
گذاشتوبرایدرنظرگرفتندیدگاهها،خواستهاونگرانیهایاقلیتهایکوچکافغانستاندر
جریانروند صلحوپسازصلحمؤثرخواهدبودوازآناستقبالخواهدشد.یافتههایاینتحقیق
میتوانددربرنامههایآینده صلحوهمچنین،استفادهازمعلوماتتجربیآندرسایرمواردحل
منازعه،جامعهشناسیقومی،جوامعحاشیهایوتغییراتفرهنگیبهپالیسیسازانافغانستانکمک
کند.ماامیدواریمکهنتایجاینتحقیقتوجهجدیتمامجوانبذیدخل،بهشمولجوانبیراکهدر
خارجازحوزهاینتحقیققرارمیگیرند،اماوضعیتیمشابهباوضعیتافغانستاندارندبهخودجلب
کردهوبهآناهمیتالزمدادهشود.هدفطوالنیمدتاینتالشعلمیعبارتازآناستکهسر
انجامتحقیقمزبور،منشاءالهاموتالشهایبیشتریبرایتحققصلحاجتماعیدرمیانمللمختلف
جامعهجهانیگردد.
عبدالودودپدرام 
رئیسموسسهحقوقبشرومحوخشونت
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خالصه
چنانکهنسیمجواد،یکمحققافغاناظهارمیدارد،افغانستانیکملتمتشکلازاقلیتهااست1.
دراین کشوراقلیتهایقومی،دینیومذهبیمختلفزندگیمیکنندکهانعکاسدهنده وضعیت
جغرافیایی،اجتماعی،فرهنگیوتاریخیکشوربهعنوانچهارراهومحلتالقیامپراتوریهاوتمدنها
درآسیایمرکزیاست.باشکلگیریافغانستانجدیدوهمزمانباترسیمروشنترخطوطقومی
دراینکشور،اقلیتهایحاشیهای،غیرمسلطوکوچکتریادردرونگروههایبزرگترزبانی،قومیو
دینیومذهبیجذبشده ویابهصورتعامدانهنادیدهگرفتهشدهاند.اینواقعیت،باعثبروز
مجموعهجدیدیازمشکالتاجتماعیدرشرایطجدیدافغانستانشدهاست.بهلحاظتاریخی،فقدان
مکانیزمهایمشارکتبرایحفاظتوتأمینحقوقاقلیتهایکوچک،باعثطردوبهحاشیهرانده
شدنایناقلیتهاازسیاستوجامعه افغانستانشدهاست.اینوضعیتغمانگیزناشی ازمعضل
جهان مدرن  استکهتبدیلبهیکیازمسائلکلیدیجهانیشدنگردیدهاست .البته،افغانستان
داستانیاتاریخخاصخودرادارد.چهاردههجنگوخشونتدرافغانستانروابطدولتوجامعهرا
بهلحاظساختاریکامالدگرگونکردهاستکهخودباعثوخیمترشدنوضعیتاقلیتهایکوچک
وآسیبپذیرگردیدهاست.پسازسال2001بسیاریازحقوقشهروندیدرقانوناساسیافغانستان
گنجاندهشدکهبهلحاظقانونیموجبحفاظتحقوقاقلیتهامیشود.البته،درواقعیت،اقلیتهای
کوچکهمچنانازنمایندگیسیاسی،دریافتخدماتوتوسعهاقتصادیمحرومهستند .
مذاکراتصلحجاریبینجمهوریاسالمیافغانستانوگروهطالبانفرصتمنحصربهفردیرابرای
پایانبخشیدنبهجنگافغانستانبهوجودآوردهاست.اما،گروههایمختلفوهمچنیناقلیتها
اعتراضداشتهوفشارواردمیکنندکه نمایندگانشاندرروندمذاکراتصلحوهمچنینترکیب
هیئتمذاکرهکنندهونهادهایمربوطبهصلححضورندارند.منتقداناشارهمیکنندکهروندصلح
دراختیارنخبگانسیاسیاقلیتهایمسلطقرارداردویکباردیگردراینجریاناقلیتهایکوچک
بهحاشیهراندهشدهاند.تجاربشرایطپسازمنازعهدرسایرنقاطجهاننشانمیدهندکهبرای
 1جوادنسیم:افغانستان،ملتیمتشکلازاقلیتها،گزارشسازمانمللراجعبهحقوقگروههایاقلیتManchester ،
 .1992،Free Press
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موفقیتوپایداریروندصلح،بایدتمامجوانبیکهیادرمنازعهسهمدارندویابهنحویازآنمتأثر
میشوند،درروند صلح مشارکتدادهشوند .تقاضاهاوالزاماتجوامعمدرنمستلزمتوزیعبرابر
قدرت،مسئولیتهاوحقوقبینگروههایقومیمختلفکهبافتیکجامعهواجزاییکملترا
تشکیلمیدهند،بخصوصدرهنگامبحرانومذاکراتصلحوحلمنازعاتمیباشد.مشارکتفعال
وهمهجانبهبرایحاکمیتدولتبههمانمیزاناهمیتداردکهشفافیت،حسابدهیومؤثریتمهم
است.تازمانیکهتمامدیدگاههاشنیدهنشده،بهرسمیتشناختهنشدهودرنظرگرفتهنشود؛صلح
یکرؤیاخواهدماند.چنانکهتجاربجهانینشانمیدهد،سرمایه اجتماعیدرتماماصالحات
سیاسیواقتصادیاهمیتاساسیدارد.باتوجهبهاینموضوع،درروندانکشافملیاهمیتگروههای
اقلیتکمترازنخبگانفرهنگینیست.بنابراین،بهایناقلیتهابایداجازهدادهشودکهدرگفتمان-
هایمهمیچونشکلگیریپالیسیهاومذاکراتصلحسهمبگیرند.بهموازاتاینمشاهدات،تجارب
ناشیازروندهایصلحدرسراسرجهاننشانمیدهدکهروندهاییکهطیفهایگستردهجامعهدر
آنهاشرکتداشتهاند،نسبتبهتوافقاتصلحامضاشدهبیننخبگانورهبرانطرفهایجنگ،بیشتر
دوامآوردهاند 2.
اینتحقیقتالشیاستبرایپرکردنخألهایروندجاریصلحازطریقپرداختنبهدوهدفزیر:
)1پرداختنبهنگرانیهاوخواستهایاقلیتهایکوچکدرروند صلح ،و)2یافتنراههایی برای
شاملساختنایناقلیتهادریکطیفسیاسیبزرگتروارائهپیشنهادهاییکهبهپالیسیسازان
ملیوبینالمللیدرجریانمذاکراتصلحوراهحلهایپسازمذاکراتصلحکمککند .
اینمطالعهفراگیر،شاملسروی  595نفر(  %52مردو %48زن) ازگروههایمختلفاقلیتهای
کوچک و همچنین شامل مصاحبه و بحثهای متمرکز گروهی است که در آن با  18متخصص
مصاحبهشدهو50بحثمتمرکزگروهیصورتگرفتهاست.ترکیبشرکتکنندگاندراینتحقیق،
انعکاسدهندهتنوعزبانی،دینی/مذهبیوقومیاستکهدر9والیتافغانستانانجامشدهاست.
اینوالیاتعبارتنداز:بدخشان،بلخ،بامیان،غور،کابل،ننگرهار،نورستان،نیمروزوجوزجان.اقلیت-
هایکوچکیکهدراینتحقیقشناساییشدهوشرکتکردهاند،عبارتندازایماق،قزلباش،پشهای،

Nilsson, D., 2012. Anchoring the peace: Civil society actors in peace accords and 2
durable peace. International Interactions, 38 (2) pp.243-266.
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ترکمن،بلوچوبراهوی،عرب،سادات،نورستانی،واخی،قرغیز،گوجر،شیعیاناسماعیلی،سیک،
هندو،جتهاوجوگیهایافغانستان .
بهطورکلینتیجهتحقیقتلفیقیازسطوحمختلفآگاهیاست.درحالیکهآگاهیاقلیتهابهطور
عمومازمذاکراتصلحبینایاالتمتحدهآمریکاوطالبان،آزادیزندانیانطالبانومذاکراتبین-
االفغانیبلنداست،نگرانیهایاصلیشانرانداشتننمایندهدرروندتشکیلمیدهد،بهگونهایکه
79.1درصدازپاسخگویاناظهارداشتهاندکهدرهیچیکازقضایایمربوطبهصلحشرکتندارند
وازاینبابتنگرانهستند80.درصدازپاسخدهندگاناظهارداشتهاندکهآنانامیدواربودندباآنها
وجوامعشانراجعبهمذاکراتجاریصلحمشورتمیشد .
درباره راهحلهایپسازمذاکراتصلح،اقلیتهابهنحوگسترده( 98درصد)اظهارداشتندکه
توافقبایدحفاظتازحقوق،ارزشهاوعرفقومیومذهبیاقلیتهاراتضمینکند.اقلیتهاهمچنین،
ایجادیکنهادنظارتیمستقلراپیشنهادمیکنندکهنظارتازنقضحقوقاقلیتهارادرروندصلح
جاریوراهحلهایسیاسیبعدازآنبهعهدهداشتهباشد.ایننهادبایدباهمکاریتمامجوانب
ذیدخل،بهشمولسازمانهایحقوقبشریداخلیوبینالمللیوجامعهمدنی،حکومتافغانستان
وشرکایآنایجادگردد .
مصاحبههاوبحثهایمتمرکزگروهینشانمیدهدکهرهبراناقلیتهایکوچکنگرانهستندکه
ازمشارکتدرحلوفصلسیاسیآیندهکنارگذاشتهشوندوهمچنینازحقوقمندرجشاندر
قانوناساسیآیندهوقوانینبینالمللیمحافظتنشود.فقدانهماهنگیالزموآدرسمشخصبرای
طرحترسهاونگرانیهایشاننیزموردتأکید قرارگرفت .درنتیجهآنانخواستارایجادمکانیزم
معینیبودندکهازآنطریقنیازها،اولویتها ونگرانیهایشانرامنعکسسازند.میزانتعهدو
مسئولیتپذیریطالباننیزهمچونمالکحفاضتازحقوقشانموردتوجهاقلیتهاقرارداشت.
تمامگروههایاقلیتها  خواهانتبعیضمثبتبهعنوانیکمعیارکلیدیبرایمشارکتشاندر
سیاستوانکشافافغانستانوراهحلهایپسازصلحبودند .
همچنین،عالوهبرموضوعاتعمومیچونحفظدستآوردهایدودههگذشته،حقتحصیل،حق
کاروآزادیبیانمواردزیرازجملهخواستهایاقلیتهامیباشد)1:شناساییرسمیقومیت،
مذهب،ارزشهایزبانیوآدابورسومشانواحترامبهآنها)2،اعمالتبعیضمثبتبرایآنانکه
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راهرابرایحفاظتازاقلیتهایحاشیهایهموارمیسازد)3،راهاندازییکگفتمانوبحثوگفتگو
وطرحمسائلاقلیتهادرسطحملی)4،مشارکتگستردهترهمهاقشارجامعهوهمهشمولبودن
راهحلهایسیاسیپسازصلح)5،ایجادیکفضایسازندهبهمنظوررسیدنبهصلح)6،تضمین
دوامصلحو)7ازآنجاییکهاکثرزندانیانآزادشدهطالبانبهسنگرهایجنگبرگشتهاند،اعضای
گروههایاقلیتازطالبانمیخو اهندکهتعهدومسئولیتپذیریبیشتربرایآوردنصلحازخود
نشاندهند.

پیشنهادها
حکومتافغانستانوجامعهبینالمللیبایدبهپیشنهادهایکلیدیذیلازنزدیکتوجهنماید :
•

اتخاذرویکرداقلیتمحور درروند صلح:اگرچهحقوقوآزادیهای اقلیتها براساس
کنوانسیونهایبینالمللیمحترمشمردهشدهاند،بسیارمهماستکهدولتافغانستان،
جامعهبینالمللیوطالباننسبتبهمذاکراتصلح،رویکرداقلیتمحورباتوجهبهاعالمیه
18دسمبر1992سازمانمللراجعبهحقوقاشخاصوابستهبهاقلیتهایقومی،ملی،
زبانیومذهبی،میثاقبینالمللی حقوقسیاسیو مدنیواعالمیه جهانیحقوقبشر
اسالمی1981داشتهباشند.

•

دخیلسازیاقلیتهایکوچکیاگروههایحاشیهایودرنظرگرفتنمنافع،نگرانیهاو
آرزوهایآناندرمذاکراتجاریصلحوراهحلهایپسازآن،ازاهمیتاساسیبرخوردار
است.

•

بازنگری احتمالی قانوناساسی دراینده بایدبراساسشمولیتتمامگروهها ،بخصوص
اقلیتهایکشورباشد.چارچوببازنگریقانوناساسیبایدشاملنمایندگاناقلیتهابه
شمولاقلیتهایکوچکباشد.

•

تأسیسوحمایتازائتالفیاشورایبزرگاقلیتها(ائتالفملیاقلیتهایافغانستان)
درسطحملیکهبهعنوانپلتفورمیدرجهتالبیگریبهنفعاقلیتهاعملکند.

•

نیاز مبرم به تقویت ظرفیت نهادهای مستقلی چون کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستانوجودداردتاازطریقآنانحمایتهایبالقوهوالزمازخواستها،نگرانیهاو
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اولویتهایاقلیتهایحاشیهایدر روندصلحصورتگیرد.در کمیسیونمستقلحقوق
بشرافغانستانتاحاالواحدخاصیبرایمسایلاقلیتهاوجودندارد.واحدمشابهمیتواند
توسطکمیسیونمستقلاصالحاتاداریوخدماتملکینیزایجادگردد.
•

آشتیملیو عدالت:در حالیکهدخیلساختنتمامجوانبافغانهادرروندصلحضروری
است ،برای راهحل پس از صلح ،ایجاد یک ارگان مستقل ،تحت نظارت قوه قضائیه
افغانستاننیازاست تابهتحقیقپرداختهوعدالترادرزمینهجرایمضدبشریوخشونت-
هایجنگیتطبیقکند.عدالتانتقالیبرایحقوققربانیانجنگوپایداریصلحضروری
است.

صفحه 5
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 .1پیشینه
افغانستان"کشوریاقلیتها" است3.در افغانستاناقلیتهایقومی ،دینیومذهبیمختلف
زندگی میکنند کهبازتابی ازوضعیتجغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگیوتاریخیاینکشوربه
عنوانچهارراهوجذبکنندهبسیاریازامپراطوریهاو تمدنهادرآسیایمرکزیاست؛ اما
شکلگیریدولتدرافغانستاندرطیدهههایمختلفهمراهباطردوتبعیضبخصوص،علیه
اقلیتهایکوچکبودهاست .درسیاستوجامعهافغانستانراجعبهگروههای حاشیهای و
اقلیتهایکوچکبصورتگستردهتحقیقاتونوشتههایاکادمیکواسنادمربوطبهپالیسی
سازیوجوددارد.عالوهبراین ،روند دولتسازیپسازبن ،تحتحمایتبینالمللی باعث
تقسیمدولتوبروکراسیدولتیدرمیانگروههای قومیشدهاست.چهار گروهاقلیتمسلط
(پشتونها ،تاجیکها ،هزارهها و اوزبیکها) به تشکیل و کنترل دولت و نهادهای امنیتی
افغانستانپرداختهاند.درتالشبرایرفعنواقصطردوتبعیض،قانوناساسی2004افغانستان
بهنحوگستردهحقوقاقلیتهارامطرحکردهوآنانراتحتحمایتسیاسیقراردادهاست.
دراینقانوناساسیازچهاردهگروهقومینامبردهشدهاستوازسایرگروههایاقلیتموجود
درآنذکریبهمیاننیامدهاست.درعملاماطردوبهحاشیهراندناقلیتهادرکشورادامه
یافت.
چهار دهه جنگ و خشونت در افغانستان منجر به اختالفات در میان گروههای مختلف و
فروپاشیدولتدریکجنگداخلیشدهاستکهباعثتغییرساختاریو تغییردر روابط
گروههایمختلفدرجامعهگردیدهاست.توافقبنکهدرسال2001کهبرایاحیایدولت
در  افغانستانصورتگرفتابتکاریبرایپایانجنگتلقی میشد.اینابتکارمنجربهثبات
نسبیدرافغانستانشد.امانتوانستگروههایضدحکومت،مانندطالبانراجذبکند .

Nassim. “Afghanistan A Nation of Minorities.” In Minority Rights Group
International Reprot, Manchester Free Press,1992
3Jawad,
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برایحلاینمشکلحکومتافغانستانچندینابتکارصلحرابرایپایانبخشیدنبهجنگ
رویدستگرفتکهازجملهمیتوانبهایجادکمیسیونتحکیمصلحدرسال،2005شورای
عالیصلحدرسال،2010بازگشاییدفترطالباندردوحهقطردرسال2010اشارهکرد.در
اوایلسال2018رئیسجمهورافغانستان،اشرفغنیاعالمکردکهحکومتآمادهاستوارد
مذاکراتهمهجانبه صلحباطالبان شود .اینپیشنهاد ،همراهباتأکید مجددآندر اعالمیه
صلحوهمکاریامنیتیکابلدرسال،2018کنفرانسژنو()2018دربارهافغانستانواعالن
آتشبسدرچندمورد،تالشهای صلحرابیشترساخت.درنتیجه ،یکتوافقمشروطبین
ایاالتمتحدهامریکاوطالباندر29فبروری2020پسازششماهمذاکرهبهامضارسید .
ازماهسپتامبر 2020مذاکراتصلح ،بینهیئت رسمی دولتجمهوریاسالمیافغانستانو
طالبان آغاز گردید که همچنان ادامه دارد .تمام این تالشها یک فرصت استسثنایی برای
دستیابیبهتوافقصلحبشمارمیرودکهانتظارمیروددرآننگرانیهایمشروعافغانهامورد
بحثقرارگیرند.البتهازهنگامیکهمذاکراتبیناالفغانیشروعشدهاست،یکیازنگرانیهای
جدیعبارتازآناستکهروندصلحبهحلقهکوچکیازنخبگانسیاسیواقلیتهایمسلط
محدودباقیبماندکهدر آن ،اقلیتهایکوچکنادیدهپنداشتهشوند .درحالیکهتالشهای
موفقصلحدرسایرکشورهانشانمیدهدکهموفقیتروندصلحنیازبهایجادفضایدموکراتیک
برایشنیدنصدایتمامکسانیداردکهمستقیمیا غیرمستقیمدر روند تأثیرگذارهستند.
بیرونماندناقلیتهایکوچکافغانستانازاینروندمایهنگرانیاست .

.1.1

اهداف این تحقیق

اینتحقیقباسههدفانجامشدهاست :
 )1جمعآوریوتحلیلنگرانیهاوخواستهایاقلیتهایکوچکازروندصلح؛
 )2تالشبرایفهمراههایدخیلسازیاقلیتهایکوچکدریکطیفوسیع
سیاسی؛
 )3ارایهپیشنهادهاییکهبهپالیسیسازانملیوبینالمللیدرمذاکراتصلح
وجستجویراهحلهایپسازآنکمککند؛
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برایاطالعازجزئیاتصلحجامع،نقشوشیوههایعدالتخواهیبهنفعاقلیتهابنگریدبهضمیمه
:2رهنمودهایصلحهمهشمول .

.1.2

اقلیتهای کوچک

اقلیتهایمسلطعبارتنداز پشتونها ،تاجیکها ،هزارههاو اوزبیکهاکهدر عینتفاوتدر تعداد
نفوس ومیزانتسلطشان ،بر سیاستودینامیسمقدرت افغانستانمسلطهستند.تحقیقحاضر
دربارهایناقلیتهانیست .
درافغانستانهمدرمیانمحافلعلمیوهمدرمیانپالیسیسازانتعریفمشخصوقابلقبول
برایهمهجوانبدرمورداقلیتوجودندارد؛بااینحالبهنظرمیرسدکهاکثرمحققانبرایتمایز
دقیقبیناقلیتو اکثریتازشاخصههایقوم ،قبیله ،دینومذهب استفادهمیکنند 4.بهعنوان
مثال،نمیتوانبهآسانیهزارهسنییاشیعهیتاجیکوپشتونراطبقهبندیکرد.بلوچهاکهبه
اکثریتاهلسنتازنظرمذهبیتعلقدارداماازنظرقومییکاقلیتراتشکیلمیدهند.گروههای
غیرمسلمانبهندرتدرجریانهایملیشاملمیشوند.عمدتاسهعاملمعیاراکثریتواقلیترا
تشکیلمیدهد:زبان،نژادومذهب5.البتهدرعینحال،هویتهایمختلطنیزدرافغانستانوجود
داردکهمحققاناکثراازمطالعهآنانچشمپوشیکردهاند .

4برایمطالعهاقلیتهاومسئلهتفاوتگذاریبنگریدبه:
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,
available at; https://gandhara.rferl.org/a/jogis-afghanistan-s-tiny-stateless-minority strives-to-survive-without-rights-services/30216120.html
5پیترمارسدننیزکهدستهبندیمشابهیارائهمیکند،استداللمیکندکههیچگروهقومیدرافغانستانبهبیشاز
نیمیازنفوساینکشورنمیرسد.اوهمچنینتذکرمیدهدبهدلیلتغییراتجمعیتیاینکشوردراثرجنگباید
دراینزمینهمحتاطبود.بنگریدبه :
Peter, Marsden. “Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace.” In Minority
Rights Group International Report, p16.
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تحقیقحاضرسازگاربااعالمیۀ1992راجعبهحقوقاقلیتهایزبانی،قومی،ملیومذهبیمیباشد
کهبیانمیدارد"،دولتهابایدازهویتهایملی،فرهنگی،دینیوزبانیکهدرکشورهایشان
اقلیتهستند،حفاظتکنندوبایدشرایطیرابرایتقویتاینهویتهافراهمسازند".طبقتعریف
فرانسیسکو کپوتورتیدر سال  " 1977اقلیت عبارت از یک گروهی است که در تعداد کمتر از
جمعیتیککشوروفاقدموقعیتمسلطباشد واعضایآندرحالیکهاتباعکشورهستند ،دارای
ویژهگیهایمتفاوتقومی ،مذهبییازبانینسبتبهسایرجمعیتکشورباشندو اگرچهبهطور
غیرمستقیم ،احساسهمبستگیبراساسفرهنگ ،سنتها ،مذهبیازبانخودداشتهباشد" 6.در
قانوناساسی 2004افغانستانچهاردهگروهقومینامبردهشدهواز سایرگروههایقومی ،چشم
پوشیشدهاست7.اینتحقیقهمشاملتعدادازگروههایقومیمندرجدرقانوناساسیوهمشامل
گروههایقومیفاقدسرزمینیچونجتهاوجوگیهامیشود.

8

راجعبهگروهاخیردرگزارشکمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگان،چنینآمدهاست:
" نداشتناسنادهویتی میتواند خطراتعدماستقرار رابهدلیلمشکالتمربوطبهاثباتهویت
ملیافزایشدهد" .بهعنوانمثالبرخیاز اعضایگروه قومیجت بهشمولکوچیهایجوگی،
چوریفروشوغربتهافاقداسنادهویتیافغانستان(تذکره)هستند 9.
برایاطالعازفهرستوجزئیاتاقلیتهاییکهدراینتحقیقشاملهستند،بهضمیمۀ1بنگرید.

 6حقوقاقلیتها:معیارهایبینالمللیورهنموداجرایی،سازمانمللمتحد .2010،
 7اینگروههایقومیعبارتندازپشتون،تاجیک،هزاره،اوزبیک،ترکمن ،بلوچ،پشهای،نورستانی،ایماق،عرب،قرقیز،
قزلباش،گجروبراهوی .
  8طبقنظرکمیساریایعالیسازمانمللدرامورپناهندگان،اگرچهبررسیعمیقیدرافغانستانراجعبهجمعیتبی
سرزمینهاصورتنگرفتهاست،نشانههایواضحیوجودداردکهافرادیبدونوضعیتمشخصشهروندی،بخصوصاعضای
قومیتجتکهشاملجوگیوچوریفروشهممیشوددرکشورزندگیمیکنندکهمایهنگرانیکمیساریایعالیسازمان
مللدرامورپناهندگانشدهاست.بنگریدبه :
United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High
Commissioner for Human Rights’ Compilation Report –Universal Periodic Review:
AFGHANISTAN, p3.
9همان،ص،7برایمعلوماتجدیددربارهجتهابنگریدبه :
AAN https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/citizens-finallybut-no-place-to-settle-the-magats-one-of-afghanistans-most-marginalised-minorities/
(accessed Nov 20, 2020).
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 .2روش تحقیق
اینتحقیقشاملموضوعاتگستردهمیشودویکتحقیقکامالپیچیدهبهشمارمیرود.بهعنوان
مثال،تشخیصومطالعهاقلیتهایکوچکبهشمولاقلیتهایفاقدسرزمیندشواروچالشبرانگیز
بودهونیازمندسطحباالییازاعتمادمیباشد .
یکرویکردمختلطازدوروشکمیوکیفیدراینمطالعهدرپیشگرفتهشد،تابدانوسیلهدرک
عمیقوگستردهازدیدگاهها،نظریات،خواستهاواولویتهایاقلیتهادرروندصلحافغانستانامکان
پذیرشود(.برایمشاهدهابزارجمعآوریاطالعاتبهضمیمه 2مراجعهنمائید).سهمالحظهاین
رویکردمختلطعبارتنداز :
.1حصولدیدگاههایمتفاوتعامهاقلیتهاراجعبهخودشانازطریقانجامسروی؛
 .2دستیابی به دیدگاههای مفصل و متنوع متنفذان اجتماعی ،شخصیتهای مردمی ،جوانان،
دانشجویانواعضایجامعهمدنیازطریقبحثهایمتمرکزگروهی؛
.3دانستندیدگاههایکارشناساندرزمینهاقلیتهاازطریقمصاحبهبامتخصصینکلیدی.
در اینبخشروشتحلیلو شیوههایجمعآوریمعلوماتارایهمیگردد.محلتحقیق  9والیت
بودهاستکهدرآنهاتعدادزیادیازاقلیتهازندگیمیکنند.اینوالیاتعبارتندازبدخشان،بلخ،
بامیان،غور،جوزجان،کابل،ننگرهار،نیمروزونورستان.اقلیتهاییکهدراینتحقیقشرکتکرده
بودند عباتند از :ایماق ،عرب ،بلوچ ،براهوی ،گوجر ،هندو/سیک ،شیعاناسماعیلی ،جت/جوگیها،
قرغیز،نورستانی،قزلباش،پشهای،سادات،ترکمنوواخی.شرکتکنندگاندرتحقیقشاملافراد
معمولمحلی،دانشجویان،متخصصان،متنفذیناجتماعیوچهرههایاکادمیکبودهاند .
دراوجشیوعبیماریکوید19-جمعآوریمعلوماتدشواربود،اماایندشواریپیشبینینشده،
بهتدریجباتعهدمحققاننسبتبهاخالقعلمیتحقیقازمیانبرداشتهشد.استفادهازروشمتنوع
جمعآوریمعلومات،کهعبارتبودنداز:سروی،مصاحبههاوبحثهایمتمرکزگروهیبسیارمفید
بودهاست .در مجموع با  595نفر از عامهمردمی اقلیتها سروی صورت گرفته است .بحثهای
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متمرکزگروهیابزاردیگریبرایتحلیلدیدگاههاونظریاترهبریاجتماعاتمحلیدریکسطح
بلندبودهاست 50.موردبحثمتمرکزگروهیدر 9والیتموردنظرصورتگرفت.متخصصین
مشتملبرچهرههایاکادمیک،فعاالنجامعهمدنی،متخصصانصلح،متخصصانحقوقیوعلمای
دینبودهاند.اینمصاحبههاثبتشدهوبهطورجداگانهتوسطشرکتکنندگاندرتحقیقاجراشده
اند؛امادارایشکلواحدمقدمه،ابرازرضایتوسوالهایاصلیوبازمیباشد.کتابرهنمایموسسه
حقوقبشرومحوخشونتتحتعنوان:دستیابیبهصلحهمهشمولدرافغانستان،بهعنواناساس
کلیدیمصاحبههادرنظرگرفتهشد .
بهمنظور جبراننواقص آماریدر ادارهملیاحصائیهو معلومات( ،)NSIAآماروارقامازمرکز و
والیاتموردنظر،بهشمولدوولسوالیبدستآمدند:ولسوالیشیبردربامیانوواخاندربدخشان.
تماممعلوماتالزمبرایکلیهفعالیتهایپروژه،بهشمولبرآوردجمعیتهرگروهاقلیت،محلاولیه
زندگیشان ،چالشهایعمدهزندگیشان ،جزئیاتتماسبامعلوماتدهندگان ،وضعیتامنیتی
محلزندگیشانوبرخیازاطالعاتدیگرراجعبهگروههایاقلیتجمعآوریشدهاند.اینمجموعه
معلوماتازچهارمنبعجمعآوریشدهاند :
.1ریاستوالیتیوزارتسرحداتوقبائل؛
.2دفتروالیتیاحصائیهمرکزی؛
.3اعضایشورایوالیتی؛
.4برخیازانجمنهایگروههایقومی.
برایدسترسیبهشرکتکنندگانسرویازنمونهگیریتصادفیطبقهبندیشدهاستفادهشد.این
نمونهگیریتصادفیکمککردکهگروههایموردنظربرایتحقیقشناساییشوند.بیشاز595
نفر برایانجاماینتحقیقانتخابشدندتابهنمایندگیازاقلیتهایکوچکدیدگاههایشانرا
راجعبهروند صلحبیانکنند.براساسجمعیتتقریبیاقلیتها،طبقهبندیمتناسببا هرگروه
اقلیتصورتگرفت.همچنین،اینکارنسبتبههرگروهاقلیتبراساسجمعیتآنهادرولسوالیهای
مختلفنیزانجامشد.پسازتعریفهر طیف ،پاسخگویانبهتحقیقاز طریقروشنمونهگیری
تصادفیسادهانتخابشدند.خانوادههانخستتعیینشدهوسپساولینیادومینتصمیمگیرنده
یاسرپرستخانوادهبرایمصاحبهگزینششد .
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برای اطمیناناز انسجامتحقیقتمامپرتکلهای ضروری اخالقی از معلوماتگرفتهتاجهتگیری
تحقیق،انجامعملیتحقیق،تحلیلمعلومات،بهشمولجلباعتمادشرکتکنندگانوحفظهویت
آناناعمالوتعقیبشد.نتایجتحقیقدراختیارنهادهایعلمیوجوامعاکادمیکمعتبرعالقمند
بهاینزمینههاقرارخواهدگرفت .
اینتحقیقمحدودیتهایینیزداشتهاست:نخست،تعداددقیقاقلیتهایافغانستانبهلحاظآماری
مشخصنیست.بنابراین ،گروهتحقیقحجم نمونهرابراساسجمعیتتقریبیاینگروهها بعداز
دریافتاطالعازمراکزفوقالذکر ،انتخابکردند.عالوهبراین ،رفتنبهمناطقی کهدر آنها عناصر
مخالفباحکومت،مانندطالبانحضورداشتند،دشواربود.گروهتحقیقازاینامرآگاهبودکهدراین
مناطقاقلیتهازندگیمیکنند و درکآنانممکناستاز تالشهایصلحمتفاوتباشد،امابه
دالیلامنیتی،اینگروههایاقلیتشاملاینتحقیقنشدند .

 .3یافتههای اصلی تحقیق
دراینبخشیافتههایمهمتحقیقدرزمینهانتظاراتونگرانیهایاقلیتهاراجعبهروندصلحدر
افغانستانآنگونهکهدرپیمیآید،ارایهمیگردد .

.3.1

نگرانیهای اقلیتها در روند صلح

یافتههایاینتحقیق دربردارندهطیفگستردهای از مفاهیمو دیدگاههاییراجعبهنگرانیهای
اقلیتهایکوچکدر بارهروند صلحافغانستانو همچنینخواستهایآناناست.بهطور کلی،
اعضایگروههای اقلیتنسبتبهعدمتوجهبهحقوق ،فرصتهاو مشارکتسیاسیشاندر روند
صلحافغانستاناظهارنگرانیکردهاند.نمودار زیر نتیجه سروی  595پاسخدهندهاستکهدر آن،
79.1درصدازپاسخگویاناظهارداشتهاندکهآنانبخشیازفعالیتهایمربوطبهروندصلحنبوده
اند .

صفحه 12

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار

تصویر:1فیصدیپاسخگویاندخیلدرروندصلح

درپاسخبهاینسوالکهآیاآناناحساسمیکنندکهازخودیاجوامعمربوطهشاندرروندصلح
نمایندگیمیشوندیاخیر،اکثرشاناظهارداشتندکهازآنانوجوامعشاندرپروسهصلحنمایندگی
نمیشوند.
47.7

14.0

17.8

14.5

6.1

از ما تا حدودی منایندگی میشود

از ما تا حد زیادی منایندگی میشود

از ما هیچ منایندگی منیشود

از ما کم منایندگی میشود
انکار

تصویر:2فیصدیجوامعپاسخگویانراجعبهدخیلبودنشاندرروندصلح 

درحالیکههشتاددرصدازپاسخگویانسرویاینتحقیقتمایلداشتندکهبهنحویدرروندصلح
حضور داشتهباشند ،ضرورتحضورشانهمچنیندربحثهایمتمرکزگروهینیزانعکاسیافته
است.بهعنوانمثال،یکیازپاسخدهندهگانگفت":درهرروندملیبایدصدایتمامافراد،بخصوص
صدایاقلیتهاشنیدهشود.تمامیکسانیکهدرجامعهزندگیمیکنندبایدنیازهاوخواستهایشان
درنظرگرفتهشود.بایدتحقیقاتیانجامشودکهصداونگرانیهایمردمرامنعکسسازد؛امااین
صفحه 13

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
کارتاکنونانجامنشدهاست"10.یاآنچنانکهیکپاسخدهندهدیگرمیگوید"تاهنوزهیچبرنامهی
کهمنعکسکنندهنگرانیهاومشکالتاقلیتهاباشد،نداشتهایم11".عالوهبراین،سایرنگرانیهای
جدیاقلیتها راجعبهروند صلحدرخاللاینتحقیقمورددقتقرارگرفتهاندو دراین زمینه،
محققاندستهبندیزیرراانجامدادهاند.

أ .نگرانی عمومی اقلیتها از روند صلح افغانستان
معلوماتجمعآوریشدهاینتحقیقنشانمیدهدکهنگرانیهایمشترکفراوانراجعبهحقوقو
امتیازاتاقلیتها بهعنوانشهروندانواتباعکشوردرافغانستانوجوددارد.این مسایلمربوطبه
هراس ،عدمامنیتورنجاقلیتهاازفضای کلی ،بیثباتیسیاسیقبلودرخاللمذاکراتصلح
میشود.نگرانیهایمزبورشاملمحدودیتهایامنعآزادیبیان،افزایشقربانیانوتلفاتملکیو
همچنیننگرانیهایناشیازعدمتعهدعملیطالبانبهیکصلحواقعیوروندآشتیمیباشند.به
عبارتدیگر،درایندستهازنگرانیها،اکثرمشارکتکنندگاندرتحقیقازمیاناقلیتهانگراناز
دستدادنآزادیهایمدنیوسیاسیشانبهعنوانشهروندانافغانستانهستند.ازدستدادن
دسترسیبهخدماتعامه،مانندآموزش،امنیتوخدماتصحینمونهدیگریازمسایلنگرانکننده
استکهپاسخگویاندراینتحقیقدربارهآنهااظهارنگرانیکردهوبایددرروندمذاکراتصلحدراین
زمینههادادخواهیشود .
ایندستهبهعنوانیکرویکردشهروندمحورنگرانیهاییرادرزمینهساختارقدرتونخبگان
سیاسیدربرداردکهبهطورگستردهشهروندانراازمشارکتمحروممیسازندوبهاینترتیب،در
کنارسایرمسایلدردورنجرابرشهروندانتحمیلمیکنند.برخیازنگرانیهایمربوطبهاین
دستهبصورتزیراست :


10مختلطیازدیدگاهزنانومردان،بحثمتمرکزگروهی،بامیان( )13-08-2020
11بحثمتمرکزگروهی،غور،دیدگاهمردان( )16-08-2020

صفحه 14

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
 .1الگوی مرکزی -پیرامونی توزیع و دسترسی به امکانات و فرصتها
اینالگو،مانعی برسرراهمشارکتمدنیوسیاسیاقلیتهایقومیدرکشورمیباشد.معلومات
کیفی تحقیقنشانمیدهد کهگروههایاقلیت کهدرمناطقروستاییودهاتافغانستانزندگی
میکنند ،بهندرتشانسآنرادارندکهبداننددرپایتختچه میگذردو سیاستوحکومتداری
چه روندیدارد.همچنین ،ادعامیشودکهاقلیتها هیچنمایندهایدرپایتختندارند کهازآنان
نمایندگیکنن د.آناندرجوامعخودازصحبتکردنراجعبهسیاستهراسدارند؛ زیرارهبران
اقلیتهای مسلطدرمرکزیارهبرانجوامعخودشانممکناستعلیهچنینمباحثیاقدامکنند.
چنانکهشرکتکنندگاندربحثهایمتمرکزگروهیآنراچنینتوضیحمیدهد":اینرهبران
وانمودمیکنندکهنمایندگانآنانهستند،درحالیکهمردمازنمایندگیآنهاهیچبهرهاینمیبرند.
آناناززوروفشاربرایدواماینوضعیتاستفادهمیکنند12".ناامنیکهاقلیتهابرایآنهیچراه
چارهایندارند،مانعدیگریبرایدسترسیبهمرکزمیباشد.مردممناطقناامنبهدشواریمیتوانند
خودرابهپایتختبرسانند13.ایندیدگاههاراجعبهدسترسیبهمعلومات،حفاظتوامنیت،حقوق
مشروعومعتبرهریکازاعضا،فردیامجموعهودراینموردگروههایاقلیتمیباشد.
 .2رفتار طالبان با اقلیتها
دراینزمینه معلوماتنشانمیدهد کهاقلیتهانسبتبهخطراتمستقیمی کهآنانراتهدید
میکندنگرانیهایخاصیدارند.چنانکهدریکیازبحثهایمتمرکزگروهیچنینبیانشدهاست:
اگرطالبانبهدنبالامارتاسالمیدرافغانستانواز بینبردن حکومتفعلیباشد ،اقلیتهاقادر
نخواهندبودکهدریکمحیطبهتربهکاروتحصیلبپردازندومحدودیتهایزیادیدرزندگیآنان
وضعخواهدشد کهباعثمی شودشانسبرخورداریازخدماتعامهرابیشترازدستبدهند14.
همچنین ،آناناظهار میدارندکهطالبانممکناستحقوقآنانراانکارکردهوفرصتهایی رااز
آنانسلبکنند.بههمینترتیب،طالبانممکناستبهوعدههایفعلیخودعملنکند.اقلیتهااز
اینهراسدارندکهطالبانبهدورهحاکمیتسالهای2001-1996خودبازگردند.درآنزمانآنان

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

صفحه 15

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
بهاضافهرویکرداختالفبرانگیزوتفرقهافگنانهخوددرکشور،ایدئولوژیخاصیرانیزحاکمساخته
بودند 15.اگرقراراستافغانستاندرمسیرصلحبادواموواقعیگامبردارد،اینهراسهابایدمورد
توجهقراربگیرند.اختالفافغانهاراجعبهدیدگاهایمربوطبهاقلیتهایکوچکبایدموردتوجه
سیاسیقراربگیردتاپیامدهایایناختالفدرتصویرعمومیروندصلحکشورکهبرثباتووضعیت
اقتصادیتأثیرمیگذارد،کاهشیابد.دیدگاهمشترکمستلزمارادهسیاسیوهمکاریتمامگروههای
ذیدخلمیباشد .
 .3نادیده انگاری دست آوردهای دو دهه گذشته
اطالعاتجمعآوریشدهنشانمیدهدکهیکیازنگرانیهایعمدهاقلیتهاازدستدادناحتمالی
یانادیدهانگاریدستآوردهایدودههاخیراست.آنگونهکهدر یکی ازبحثهای گروهیچنین
آمدهاست":نگرانیاصلیمابازگشتبهگذشتهاست.ترسماایناستکهثباتنسبیموجودرا
ازدستبدهیم"16".میترسیمکهنتوانیم یکزندگیخوبداشتهباشیم،قادربهدرسخواندنو
کارکردننباشیمودچارمحدودیتهایمشخصشویم،درچنینحالتیاقلیتهابشترینآسیبرا
میبینند،زیراحتیهماکنوننیزاقلیتهابهحقوقوامتیازاتشاندستنیافته" 17.قانوناساسی
موجود،حقوقبشر،حقوقزنانواطفال ،حقتحصیلوسایرارزشهایاجتماعیازجملهارزشهای
نوینموردتأکیدپاسخگویانهستندکهافغانستانپسازسال2001بهآنهادستیافتهاست.بجا
استاشارهکنیمکهچنینادعاهاوصداهاییدرواقعسخندلکسانیاستکهدرتجربهاجتماعی
مسلطافغانستانشنیدهنشدهاست .

ب .نگرانیهای خاص اقلیتها راجع به روند صلح
دردسته قبلینگرانیهایعمومیاقلیتها در روند صلحافغانستانموردتأکید قرارگرفت .دراین
دستهامانگرانیهایخاصاقلیتهاراجعبهروندصلحافغانستانارائهمیگردد .
درحالیکهشرکتکنندگاندراینتحقیقبهطورگستردهبهمسئلهتعصبوتبعیضبهعنوانیک
معضلدرافغانستاناشارهکردهاند ،نگرانیشاناین استکهاگرتنوعاجتماعیوفرهنگینادیده
15بحثمتمرکزگروهی،کابل،مختلطیازمردانوزنان( )20-07-2020
16بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان( )20-07-2020
17بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان()20-07-2020

صفحه 16

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
گرفتهشودوصدایاقلیتهادرمذاکراتصلحشنیدهنشود،وضعیتبدترگردد18.معلوماتهمچنین،
نشاندهندهنگرانیهایاقلیتهادربارۀزبان،نمادهاوالگوهایفرهنگیشاناست.بهعنوانمثال،
آناننگرانهستندکهزبانمادریشاننادیدهگرفتهشودوحتیفراترازآن،ارزشهایفرهنگیو
دینیشانمورداحترامقرارنگیرد 19.
اقلیتهاهمچنینازتقسیمقدرتاظهارنگرانیکردهاند،آنانمیگویند":در19سالگذشته،قدرت
وادارهبیناقلیتهایمسلطتقسیمشد.البتهاقلیتهایکوچککمترینسهمراداشتهاند.میتوان
ادعاکردکهاگردراینده،وضعیتساختاریمشابهوضعیتدودههگذشتهباشد،اقلیتهاباردیگر
دروضعیتمشابهقرارگرفتهیاوضعیتانزوا،طردوتبعیضبدتریراتجربهخواهندکرد 20".
بههمینترتیب،عدمحضورنمایندگاناقلیتهایکوچکدرمذاکراتصلحنگرانیدیگریبودکه
اظهار میگردید .اکثر شرکت کنندگان در بحثهای متمرکز گروهی بدین باور بودند که فقدان
دادخواهیوعدمحضورنمایندگاناقلیتهادرترکیبتیممذاکرهکنندهمشکلعمدهاستکه
مستقیماباعثبهحاشیهراندهشدناقلیتها ازتمامپروسه صلحمیشود .اقلیتهاادعاداشتند که
آنانهیچنمایندهیامدافعخاصیندارندکهنگرانیهایشانرادرروندهایتصمیمگیریمطرحکند.
عالوهبراین،آناناستداللمیکردندکهاگربهنگرانیهایتمامگروههایقومیتوجهنشود،فاصلهای
ایجادمیکندکهمنجربهطرداقلیتهاخواهدشد.ظاهرانمایندگانمنتخبدرتیممذاکرهکننده،
ازجوامعاقلیتنمایندگینمیکنند.باتوجهبهفقداننمایندگی،اقلیتهاادعادارندکهوضعیتپس
ازمذاکراتصلحیکهدرآنتمامجوانبدخیلنباشند ،بدترخواهدشد.شرکتکنندگان دراین
تحقیقهمچنین ،استداللمیکنند کهنمایندهگانشان دراین روند حضورندارندو از حقوقو
خواستهایشاندفاعنخواهدشد.همچنین،آناناظهارنگرانیمیکنندکهاگرمذاکراتصلحبدون
حضوراقلیتهاادامهیابدآنهاحتیبیشازاینازحقوقوامتیازاتشانمحرومخواهندشد21.قابل
یادآوریاستکهگروههایاقلیتشرکتکنندهدراینتحقیق،بهروشنیوباتأکیدزیادناامیدی،

18بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان( )15-07-2020
 19بحثمتمرکزگروهی،کابل( )09-09-2020
20بحثمتمرکزگروهی،بامیان،مختلطیازمردانوزنان ( )22-07-2020
21بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان( )16-08-2020

صفحه 17

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
هراسواضطرابشانرابیانکردهاند.همچینینآنانخواستهاوآرزوهایخودرادرمذاکراتو
جریاناتجاریصلحموردتأکیدقراردادند .

46
50
53
58
63
75
90
92
310

وضعمحدودیتبرآزادیبیانومطبوعات
افزایشفقروخرابشدنوضعیتاقتصادی
تعهدشکنیطالبان
دخالتکشورهایمنطقهوشکستروندصلح
نقضحقوقبشروحقوقزن
عدمشمولیتاقلیتهادرروندصلح
صلحنیابتیوعدممالکیتافغانهابرروندصلح
پامالشدنحقوقاقلیتها
نقضموافقتنامهصلح،ادامهجنگبهگونهایدیگریاشروعجنگداخلی

تصویر 3:دهنگرانیاقلیتهاراجعبهروندصلحبرگرفتهشدهازسروی

نگرانیهایاقلیتهاازروندصلحافغانستانهمچنیندریکپرسشنامهسواالتبازسرویمادرج
گردید.نتیجهاینسوالنگرانیهایزیادیرانشانمیدهد.نمودارزیر،دهنگرانیعمدهایپاسخگویان
رادربردارد .

.3.2

خواستها و اولویتهای اقلیتها در روند

صلح
خواستهایانعکاسیافتهاقلیتهادربحثهایمتمرکزگروهیومصاحبهبامطلعینکلیدیبهدو
دستهکلیزیرومواردخاصتقسیممیشود .


صفحه 18

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار

 .1خواستهای کلی اقلیتها از روند صلح افغانستان
 .1حفظ دست آوردهای پس از سال  2۰۰1افغانستان
بهطورکلی،شرکتکنندگاندرتحقیقازمیاناقلیتهایآسیبپذیرافغانستان،تقاضاداشتندکه
دستآوردهایپسازسال2001افغانستان،مانندحقتحصیلوکاربرایزنومرد،آزادیبیان،
آزادیرسانهها،حقوقبشروارزشها،قانوناساسی،دموکراسی،حقوقاطفال،حقوقسیاسیومدنی
وبرابریدربرابرقانونبایدحفظشود.شرکتکنندگاندرتحقیق،بااشارهبهدورهطالبانبهطور
گسترده پاسخدادندکهآنانمایلبهمعامله هیچیکازارزشهایفوقالذکرنیستند.پاسخگویان
اقلیتها،بخصوصبرآزادیبیانتأکیدداشتهوخواهانآنبودندکهرسانههانبایددرخاللروند
صلحوبعدازآن،سانسورشودوتمامجزئیاتاینروندبایدبهسمععمومبرسد 22.
باتوجهبهایندیدگاهاوباورهایشرکتکنندگان درتحقیق ،اهدافاینتحقیقبهمنظورجمع
آوریوشرحدیدگاههایاقلیتهایکوچکراجعبهروندصلحافغانستانوپیشنهادیکچارچوب
برایاصالحات ،بخصوصبراساسشناساییحقوقاساسیومشارکتدرروند صلحبهآسانیقابل
حصولبود.
مشارکتکنندگاندرتحقیقهمچنینبهاینباوربودندکهبهمنظورتضمینوحفظدستآوردهای
دودهه اخیر در هرگونهتوافقسیاسیپسازصلححفاظت وحمایتازنهادهای عامهبخصوص
نهادهایآموزشیوهمچنیننیروهای امنیتیودفاعیکهنقشمهمی دربهبودکیفیتزندگی
اقلیتهاوتماممردمافغانستانداشتهاند،ضروریاست.اینتوافقنظرشرکتکنندگاندرتحقیق
راجعبهتداومتالشهایصلح،قواعدواقداماتمربوطبهآن،ضامنثباتوصلحدوامداریاستکه
نمونهآنرامیتواندرتاریختمدنهایبزرگیافت.همهاینهادرجهتایجادیکجامعهمتنوعو
عاریازتبعیضکهبهطورگستردهبتواندبهصورتبالقوهیکمحیطسازندهبرایصلحفراهمسازد،
کمکخواهدکرد .
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صفحه 19

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
 .2حمایت از جامعه مدنی
ازنظرشرکتکنندگاندرتحقیق"،جامعهمدنینقشمهمیدربازتابدادنمسایلاقلیتهاداشته
وپلیبینحکومتومردمبودهاست"23.بنابراین،اعضایگروههایاقلیتدرمواردمختلفِازبحث
متمرکزگروهی،حمایتشانرااز نمایندگانجامعه مدنیبرایدادخواهیو حفاظتوحمایتاز
حقوقاقلیتها،ابرازداشتهاند.بخصوص،شرکتکنندگانتقاضاداشتندکهفعاالنجامعهمدنیمورد
حمایتبیشتریقرارگرفتهوتقویتشوند.طبقنظرشرکتکنندگان درتحقیق ،اینعملکردو
روحیهحمایتازجامعهمدنیبهایجادجامعهایتکثرگراوعاریازتبعیضکهبتواندبهطوربالقوه
فضایسازندهایبرایصلحدرافغانستانفراهمسازد،کمکخواهدکرد.
 . 3رهبری مذاکرات صلح
خواستدیگریکهتوسطشرکتکنندگاندرتحقیقمطرحشد،مربوطبهمالکیتروندصلح،توسط
حکومتومردمافغانستانبود.معلوماتجمعآوریشدهنشانمیدهد کهشرکتکنندگان در
تحقیق،بهنحوگستردهبهاینباوربودندکه"جنگافغانستانیکجنگنیابتیاستوممکنصلح
نیزصلحنیابتیباشد"24.براساسایندیدگاه ،اقلیتها تقاضادارند کهباید توجهخاصیبهعوامل
کلیدیخارجیشود؛ درغیراین صورت ،تالشهای صلحناکامخواهند ماند.ایننگرانیهمچنین
انتقاداتمشابهجمعیراتوسطسایرمحافلنشانمیدهدکهاگرقراراستافغانستانبهیکصلح
واقعیوباثباتدستیابد،بایدبهدیدگاههایصاحبنظرانسیاسیواجتماعیدرحوزهبینالمللی
توجهشود.
 .4همکاری منطقوی و بینالمللی
اگرچهشرکتکنندگانگروههایاقلیتدربحثهایمتمرکزگروهی،خواهانپیشرفتروندصلح
ومالکیتافغانهابودند،همچنیناظهارمیداشتندکهبرایتضمینمشارکتوحمایتازاقلیتها
درروندصلحدرکنارتالشهایتیممذاکرهکنندهدولتافغانستاننیازمبرمیبهکمکبینالمللی
وهمکاریمنطقویوجودداردتا یک صلحهمهشمولوپایدارتحققیابد.شرکتکنندگان در
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صفحه 20

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
تحقیقبااتفاقنظراظهارداشتندکهبازیگرانخارجیمیتواندشرایطیراایجادکنندکهطرفهای
مذاکرهبهدواممذاکراتصلحتشویقشوندتابهتوافقیدستیابندکهحمایتگستردهمردمرابه
همراهداشتهباش د.آناناظهارداشتندکهاینبازیگرانخارجینقشمهمیدرپیشبردشرایطیک
صلحدوامدارایفامیکنند.بهعنوانمثال"،واردآوردنفشاربرایقبولآتشبسبایدگامنخست
باشد.ماازطالبانمیخواهیمکهبهجنگخاتمهدهند" 25.
باتوجهبهاینسناریو،حتیاگرتوافقاتصلحمنتهیبهشکلگیرییکحکومتجدیدشود،مشارکت
همگاندرروندصلحوشکلگیریحکومتپسازآنبایدازسویهردوطرفمذاکرهکنندهتضمین
شود.بنابراین،بایدصدایتمامبازیگراناصلیدرمذاکراتشنیدهشدهوفضایاجتماعیوفرهنگی
برایشانفراهمگردد .
 .۵راهحل سیاسی همه شمول پس از صلح
شرکتکنندگان تحقیق وهمچنینشماریازمتخصصانوشرکتکنندهگانبحثهای متمرکز
گروهیدرکابلوتعدادازوالیاتدیگرتقاضاداشتندکه"ادارتحکومتپسازصلحبایدتوسط
مردمیاحداقلازطریقنمایندهگانمردمانتخابشوندتاایجادیکدولتپاسخگوتضمینگردد".
 26اینپاسخگویان براین باورتأکید داشتندکهتمامنهادهایحکومتیمرتبطباصلحبایدبهطور
گستردهحمایتمردمرابههمراهداشتهباشندتابهطورطبیعیمنجربهانزوایعناصرضدحکومت
شود.برایدستیابیبهاینهدفنهادهایحکومتیپسازصلح نیزبایدبصورتنمایندگی اداره
شوند.درعینحال،یکدیدگاهمشترکبینتماماعضایشرکتکنندهدربحثهایمتمرکزگروهی
اینبودکهدرراهحلهایسیاسیواداریپسازصلحبایدشایستهساالریتضمینگردد؛زیرابه
ادعایآنانهرگونهتقسیمقدرتبراساسقومیتمیتواندبر سرنوشتاقلیتهایکوچکوبهطور
کلیهمبستگیملیتأثیرمنفیبگذارد .
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صفحه 21

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار

 .2تقاضاهای خاص اقلیتها از روند صلح افغانستان
 .1مشارکت گسترده مردم
معلوماتجمعآوریشدهنشانمیدهدکهاقلیتهایکوچکخواهانمشارکتگستردهمردمونه
فقدگروههایمتخاصمکهلزوماازاقشارمختلفمردمنمایندگینمیکنند،درروندصلحمیباشند.
اقلیتها بخصوص ،باانتقادازطالباناینسوال رامطرحمیکنند کهچراطالبان ،گروههای آسیب
پذیریچونزنان ،جوانانواقلیتها رادرحالیکهسعیمیکنند بخشیازراهحلسیاسیآینده
افغانستان باشند ،از این روند دور نگه میدارند؟ 27ادبیات تحقیقاتی نشان میدهد که مشارکت
گستردهمردمدرروندصلح،باعثمشروعیتتوافقاتصلح،طرحموضوعاتبیشتر،وتقویتظرفیت
مشارکتسیاسیگسترده درایندهحکومتخواهدشد 28.اینمشاهداتوخواستهاونگرانیهای
اظهار شده از سوی پاسخگویان ،چارچوبی را برای مشارکت بیشتر مردم در گفتوگوهای صلح
افغانستانفراهممیسازد .
تجاربتوافقاتبندرسال2001کههدفازآنایجادیکدولتدرافغانستانبودبهطورگسترده
درپاسخهایمشارکتکنندگاندراینتحقیقانعکاسیافتهاست.آناناستداللمیکنندکهبهدلیل
توزیعقدرتبراساسقومیتدرتوافقاتبن،اقلیتهانتوانستنددراینروندمهمسهمبگیرندودر
نتجهآنانتاامروزنتوانستهاندازتوافقاتبنبهرهگرفتهوزندگیونیزمشارکتاجتماعیوسیاسی
شانرابهبودببخشند.درپرتوایناستدالل،پاسخگویاناظهارداشتندکهروندصلحبایدهمهشمول
بودهوخواستهایاقلیتهادرنظرگرفتهشوند.همچنین،آنانمیخواهندکهگروههایغیرمتخاصم
به شمول زنان و اقلیتها در تحوالت و مذاکرات صلح نقش خود را داشته باشند .عالوه براین،
پاسخگویان اظهارداشتندکهنمایندهگانمردمبایدتوسطخودآنانانتخابشوندونهآنچنانکه
بهطورسنتیعملمیشود،توسطگروههایمسلط 29.
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صفحه 22

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
 .2راه اندازی گفتمان اقلیتها
شرکتکنندگاندراینتحقیقدرپاسخهایخودبراینواقعیتتأکیدکردندکههیچگروهاکثریت
قومیدرافغانستانوجودنداردوبنابراینکشورمتشکلازاقلیتهااست.ایندیدگاهکلیکهبرایند
تحقیقحاضراستبهعنوانیکذهنیتعمومیبرمسایلعمدهایچونمشارکتوعدممشارکت
برایحلاموریمانندروندصلحتأثیرمیگذارد.اقلیتهاانتظاردارندکهمسئلهاقلیتهایافغانستان
درسطحملیوبینالمللیحلشودتاگفتمانمسلطاقلیتشکلبگیرد.بهتبعاینوبههمانمیزان
اهمیت ،مسئله شناسایی و احترامبههویتاقلیتها است .بنابراین ،با توجهبهتنوعقومیجامعه
افغانستان ،اقلیتهانیزخواهانشناساییرسمیوحمایتاز ارزشهاوتفاوتهایقومی ،نژادیو
مذهبیخودهستند30.درواقع،نکتهقابلتوجهبیاندیدگاههاونظریاتپاسخگویاندراینتحقیق
ونتایجبحثهای متمرکز گروهی استکه در طیفیازگفتمانوچارچوبهایترقیخواهانهو
رادیکالراجعبهدستیابیبهیکصلحواقعیودوامدارصورتگرفت.تمامایناظهاراتبرنمایندگی
مساویانهکلیهاقلیتهاتأکیدداشتکهدرآن،هیچگروهیبهفراموشیسپردهنشدهوصدایشان
خاموشنگردد.یکباردیگرتأکیدمیشودکهنقشحیاتینمایندگیواقعیدرمیزمذاکرات،کلید
هرگونهاقدامصادقانهبرایتحققصلحبهشمارمیرود .
 .3تبعیض مثبت
اینتحقیقهمچنین ،نشانمیدهد کهبهمنظورفراهمساختنفضاییبرایمشارکتوانسجام
اقلیتهایسراسرکشوردرنظامسیاسیودولتکهدرآنتفاوتهایقومی،مذهبیونژادیاقلیت-
هایکوچکمحترمشمردهشود،بایدتبعیضمثبتبهرسمیتشناختهشود.عدهایازمتخصصان
شرکتکنندهدرمصاحبههایاینتحقیق ،اظهارداشتند"کهوضع پالیسی برایتبعیضمثبتو
تطبیقآنضروریاستتااطمینانحاصلشودتاگروههایمحروموحاشیهاینیزشانسبرخورداری
ازحقوقوامتیازاتفردیوگروهیخودرادرمقایسهباگروههایمسلطداشتهباشند31.درچنین
شرایطاستکهاقلیتهاازآزادیهایسیاسیمدنیومذهبیخودبرخوردارمیشوند.جالباینجاست
کهجامعهسنتیافغانستانبافتیازتنوعگلهایرنگارنگاستکهیکملتتکثرگراراشکلمیدهد
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صفحه 23

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
وبایددرتمامگسترهاموراجتماعی،سیاسیواقتصادیومهمترازآن،درروندوگفتمانصلحبه
رسمیتشناختهشود.دراینتحقیق،تالششدهاستکهابعادایننگرانیعمدهبرایتمامافغانستان
ارایهوبیانشود .
 .4تنوع اجتماعی ،فرهنگی و همبستگی اجتماعی
مسئله تنوعدینیومذهبی ،عاملدیگری استکهاقلیتهابهطورگسترده ازآندربحثهای
متمرکزگروهیخودسخنگفتهاندکهبایدموردتوجهوحمایتدولتقراربگیردوبهآناولویت
دادهشود.عالوهبراین ،آناناظهارمیدارندکهباورها ،فرهنگوسنتهایاقلیتها کهدرواقعدر
قانوناساسیموردحمایتقرارگرفتهاست ،بهعنوانمثالحقوقوآزادیهایمذهبیشیعیانو
همچنینجوامعاسماعیلی،هندووسیکبایدمحترمشمردهشود 32.شرکتکنندگاندربحثهای
متمرکزگروهیبااشارهبهبحرانهایتاریخیبهشمولجنگداخلیافغانستاندردهه1990ودر
دورهحاکمیتطالباندرسالهای2001-1996نادیدهگرفتنتفاوتهایاجتماعیومذهبیرایکی
ازعواملاساسیجنگمیدانند 33.بنابراین،درروند صلحوتوافقاتپساز آن ،تنوعقومی ،زبانی،
دینیومذهبیبایددرنظرگرفتهشود.نامچهاردهگروهقومیدرقانوناساسیافغانستانآمدهاست
درحالیکه،اقوامموجوددرافغانستانبیشازایناست.همچنانآنگونهکهدرادبیاتتحقیقاتیآمده
است ،درجامعه متکثرافغانستانبیشاز چهلزبانوجوددارد 34.بنابراین ،نادیدهپنداشتنزبان،
قومیتیامذهبمردمبهمعنینادیدهانگاشتنهویتآناناستکهمیتواندمنشأمنازعاتاجتماعی
بیشترگردد.درواقع،بههمیندالیلاستکهاقلیتهاخواهاناحترامبهتنوعوتکثریهستندکه
درآناقلیتهاباپیشینههایمختلفبتواننددرآرامشوهمپذیریزندگیکنند.اینخواستها،نگرانیها
ودیدگاههایگروههایاقلیتافغانستانزمینهمناسبیبرایصلحبادوامدرافغانستاناستکهدر
آنهرمنطقهوگروهقومیکشور،نقشخودرابهعنوانچهارراهتمدندرآسیایمرکزیایفاکند.
افغانستانبهعنوانکانونتکثردرمنطقهبایدسهمگروههایقومیمختلفرابهرسمیتبشناسدو
دراینچارچوبوباحلمنازعاتداخلیودستیابیبهصلح،بهسمتجهانیشدنحرکتکند .
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صفحه 24

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
 .۵تشکیل ائتالف یا شورای عالی اقلیتهای کوچک
پاسخگویان باتأکید اظهارداشتندکهاقلیتها آدرسمشخصیندارندکهازآنطریقنگرانیها و
خواستهایخودرامنعکسکنند.بهعنوانمثال،اینپاسخگویانادعاداشتند،درحالیکهمجلس
شورایملیرسمانمایندهمردمتلقیمیشود،اماحلمشکالتمربوطبهاقلیتهاتاکنوندرآجندای
بحثهای آنقرارنداشتهاست 35.بنابراین ،یکیازخواستهایاصلیآنانتشکیلائتالف اقلیتها
بودکهدرآن،تمامنمایندگاناقلیتهایکوچکوحاشیهایازطریقیکمیکانیزممشروعکهبر
سر  آنتوافقصورتگرفتهباشدبرایحلمسایلزیرگردهمآیند.)1 :بهبیانمواضعاقلیتها
پرداختهوازحقوقآناندرتحوالتسیاسیحمایتکنند؛)2خواستهاونگرانیهایاقلیتهارابه
سمع جوانب صلح رسانده و مشارکت اقلیتها را تضمین کنند؛  )3به دادخواهی برای مشارکت
گستردهتر اقلیتها در امور سیاسی و حکومتی بپردازند 36.این که چطور چنین نیازهایی توسط
حکومتیاسایرجوانبذیدخلبرآوردهمیشوند،نیازبهتحقیقاتبیشتردارد.اعضایجوامعاقلیت
درباره این کهدولتچه میکانیزمخاصی باید درنظربگیرد،دیدگاهموردتوافقنداشتند امانگاه
عمومیقسمیبودکهآنانازحکومتوارگانهایانکشافیمیخواهندکهباسرانانجمنهاوشوراها
درارتباطباشند 37.
 .۶روند صلح همه شمول
پاسخگویانگروههایاقلیتازاینواقعیتنگرانبودندکهمشارکتشاندرروندصلحکافینیست.
زیراآنانادعاداشتندکهنهتنهانقششانتوسططالباندرروند صلحنادیدهگرفتهشده ،بلکه
همچنین،حکومتنیزحداقلتوجهرابهآناننشاندادهاست.یکپاسخگواظهارداشتکه"مابه
عنوانیکاقلیتحتیبصورتسمبولیکهمداخلدرروندصلحنیستیم"38.عدممشارکتبهعنوان
یکنگرانیمشروعومعتبرازسویاقلیتهابهمعنیمحرومیتوبهحاشیهراندهشدناقلیتهادر
اموراجتماعیوسیاسیاستو بهاینترتیبنشاندهنده نا برابریبودهو درهیچگونهروند یا
مذاکراتصلحیسازندهنخواهدبود.بنابراین،مشارکتاقلیتهادرمذاکراتوگفتگوهایصلحنباید
35بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان( )5-07-2020
36بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان( )20-07-2020
37بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان( )20-07-2020
38بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان( )15-08-2020

صفحه 25

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
نادیدهگرفتهشود.ازآنجاییکهالزمهمشارکتهمگانیدرپیشگرفتنیکروندمشورتیباسطوح
وبازیگرانمختلفمیباشد،گفتهمیشودکهاقلیتهابایدروندهایمختلفومتوالیرادرروندصلح
در نظربگیرند .برایایجادچنینروندی ،یکراهآناستکهاقلیتهانگرانیهایشانراازطریق
شوراهایولسوالیدرمناطقروستاییودهاتمطرحکنندوسپسآنرابهسطحوالیتومقامات
عالیتربرسانند.راهدومآنستکهآنانمجمعبزرگاقلیتهاراتشکیلدهند،بگونهایکهنگرانیها
ومشکالتشانبهشیوهمناسبمطرحشوند 39.
اینواقعیتکهاقلیتهادرسیاستجامعه افغانستاندخیلنیستندنشانمیدهد کهفرصتهاو
مواهباجتماعیغیرعادالنهتوزیعمیشوندوبنابراین،اقلیتهاخواهانرفتاربرابروتوزیعمنصفانه
فرصتهاومنابعبرایهمهبهشمولحضوردرتشکیلقوایسهگانهدولتمیباشند40.درکنارآن
اقلیتهاخواهاناینبرابریوعدالتدرروند صلحنیزمیباشند 41.اگربنااستکهمذاکراتصلح
افغانستانهمدردرازمدتوهمدرشرایطکنونیفضایبازاصالحاتاجتماعیوانکشافملیموفق
گرددایندیالکتیکنبایدنادیدهگرفتهشود .
باتوجهبهمشاهداتمورداشارهدرفوقشرکتکنندگاندرتحقیقبهگونهکامالخاصیمزایاییرا
کهیک صلحهمهشمولممکناستداشتهباشد ،مطرحکردند.بطورمثالآنانگفتندکه.1:
مشارکتاقلیتها،حقوقآنانراپسازتوافقاتصلحتضمینخواهدکرد؛.2عواملاصلیمنازعهکه
معموالمغفولمیمانند،موردرسیدگیقرارگرفتهوروابطآسیبدیدهدراثرسالهاخصومتترمیم
خواهدشد؛.3ازآنجاییکهتوافق،ناگزیربینطرفینارتباطایجادمیکندوممکناستمنتهیبه
بازنگریقانوناساسیشود،بنابراین،مشارکتگستردهمردمجامعیتراتامینخواهدکرد؛.4این
جامعیتموانعصلحراکاهشمیدهد.
 .۷ایجاد فضای سازنده برای تحقق صلح
درپاسخبهپرسشمیزانموفقیتصلحودوام توافقاتآن ،معلوماتبهدست آمدهازمصاحبهبا
متخصصان،نشانمیدهدکهچندینعاملبصورتمثبتدرنتیجهدادنتالشهایصلحموثراست.
39بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان( )18-07-2020
40بحثمتمرکزگروهی،بامیان،مختلطیازمردانوزنان( )13-08-2020
41بحثمتمرکزگروهی،بامیان،مختلطیازمردانوزنان( )19-07-2020

صفحه 26

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
اگرچهمحیطاجتماعیوسیاسیبهگونهایاستکهممکناستصلحیبهدستنیایدکهمردمرا
بهشکیباییوپرهیزازخشونتمتقاعدکند،متخصصانوهمچنین،شرکتکنندگاندربحثهای
متمرکزگروهیاشارهداشتندکهچندینعاملبهیکمحیطسازندهصلح،کمکمیکننداینعوامل
عبارتنداز )1 :توافقبرسرهزینه جنگونقشهراهصلحبینتمامجوانبذیدخلی کهازحکومت
افغانستاننمایندگیمیکند؛)2حمایتمردمازتالشهایصلحونهادهایمربوطبهصلح؛)3اجماع
منطقویراجعبهصلحافغانستان؛ )4تقویتحکومتداریخوبومبارزهبافساد؛ زیرادرمیان
عواملمتعدددیگر،فسادوناکامیدرارائهخدماتدولتی؛نیزازعواملجنگبهشمارمیرود؛)5
صدایتماماتباعبخصوصاقلیتهایی کهبهخاطرجنگافغانستانوعدممشارکتدرروندهای
سیاسیبهایگزافیپرداختهاند،بایدشنیدهشود.بایدمکانیزمیدرنظرگرفتهشودکهاقلیتهادر
تمامروندهاو توافقاتسیاسیشرکتداشتهباشند؛ )6بایدتبعیضهایناروایاعمالشدهعلیه
اقلیتهاازبینبرود؛)7درراهحلهایسیاسیپسازصلح،موقعیتهایدولتیبایدبراساسدادن
شانسبرابربههمهونهتنهااقلیتهایمسلطتوزیعگردد؛)8تمرکززداییدرپیشگرفتهشودکه
باعثمیشودقدرتوصالحیتازسطحملیبهسطوحمحلیووالیاتدریککشورانتقالیابد؛)9
فراهمکردنفرصتهایشغلیبرایمردم؛)10خلعسالح،ملکیسازیوادغاممجددبرایاجرایی
شدنتوافقاتصلحاحتمالی؛)11برابریدربرابرقانونوتضمینعدالت؛)12فراهمکردنشرایطی
کهتمامگروههایمتخاصمخودرابرندهاحساسکنند.یعنیاستراتیژیبردـبردونهبردوباخت42.
 .۸تضمین یک صلح دوامدار
اقلیتهانگرانیهایخاصیراراجعبهتعهدعملیطرفهایجنگ،بخصوصگروهطالبانبهعنوان
یکیازطرفهایامضاکنندهتوافقنامهاحتمالیصلح،اظهارداشتند.ازآنجاییکهاکثرزندانیانآزاد
شدهطالبانباردیگربهجبهاتنبردبرگشتهاند ،اعضایگروههای اقلیتخواهانشفافیتوتعهد
بیشترطالبانبهصلحوتحققآنمیباشند.اینتقاضاهمچنین،بارنجیکهآناندرگذشتهازگروه
طالبان کشیدهاند ،تقویت میشود .بنابراین  ،اقلیتها از حامیان بینالمللی و شرکای افغانستان
می خواهندکهبهطالبانفشارواردکنندتابهتعهدشانبرایصلحواقعیعملکنند .

42مصاحبهبامطلعینکلیدیدرکابل،بلخ،جوزجان( )12-15-07-2020

صفحه 27

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
همچنین ،خواستهایگروههایاقلیتدرپاسخبهپرسشهایبازسرویاینتحقیق موردتأکید
قرارگرفتهاست.نتایجتحقیقخواستهایبیشتریرادربردارد.نمودارزیرصرفدهخواستهعمده
آنانرانشانمیدهد .

44
44
53
54
80
96
141
143
174
255

آزادیبیانومطبوعات
بهرسمیتشناسیواحترامبهتنوعفرهنگی،قومیومذهبی
برابریدربرابرقانون
حفظحقآموزشوکارزنانودختران
حفظحقآموزش
حفاظتواحترامبهحقوقبشروحقوقزنان
حفظوافزایشحقوقاقلیتهایمندرجدرقانوناساسی
شمولیتاقلیتهادرنهادهایدولتیبایکمیکانیزمقابلقبول
شمولیتاقلیتهادرروندصلح
بهرسمیتشناسیواحترامبهتنوعفرهنگی،قومیومذهبی



تصویر  :4ده خواست عمده اقلیتها در روند صلح برگرفته شده از سروی

 .3.3میکانیزم مشارکت اقلیتها :پیشنهادها و
نظریات شرکت کنندگان در تحقیق
مواردزیرمراحلیاستکهمکانیزممشارکتاقلیتهارابراساسپیشنهاداتخودشاننشانمیدهد.
سایرمیکانیزمهایمشارکترادربخشپیشنهادهایتحقیقآوردهایم .

أ .ایجاد یک ائتالف یا شورای عالی اقلیتها
معلوماتاستخراجشدهازتحقیقنشانمیدهندکهمردمبهاستراتیژیهایمختلفیاشارهمیکنند
کهمیتوانازآنهابرایدخیلساختناقلیتهادرروندصلحاستفادهکرد.یکاستراتیژیایناست
صفحه 28

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
کهشورایبزرگاقلیتهایاائتالفبزرگاقلیتهاتشکیلوحمایتشودتا اقلیتها بتوانندازآن
طریقدیدگاهها،نگرانیهاوخواستهایشانرامطرحکنند.باوجودچنینفرصتی،اقلیتهااحساس
اعتمادبهنفسبیشتریخواهندکردکهبهنگرانیهایشانبهنحوشایستهرسیدگیمیشودو
بنابراین ،ازبهرسمیتشناختهشدنجوامعشانتوسطحکومتدرتحوالتوروندهایسیاسی
مذاکراتصلحاطمینانحاصلمیکنند.درواقع،اینشورامیتواندبهنحومؤثرنقشبرجستهایدر
دفاعوحمایتازحقوقومنافعاقلیتهاایفاکند.عالوهبراینومرتبطباهمینمسئله،پاسخگویان
پیشنهادکردندکهصدورفرمانیتوسطرئیسجمهوریارئیسشورایصلح،نشاندهنده موضع
رسمیحکومتبودهومشارکتاقلیتهارادرروندصلحتسهیلمیکند 43.

ب .فعالیتهای جامعه مدنی و رسانهها
عالوه براین،جامعه مدنینیزمیتوانددرارتباطبرقرارکردنبیناقلیتهاومسئوالنمربوطه،
بخصوصسازمانهایحکومتیبرایطرحنگرانیهایآنان،ازطریقدادخواهیوپیونددادنحکومت
واقلیتهانقشمهمیایفاکند.اقلیتهاهمچنین،پیشنهادمیکنندکهیکراهممکنبرایدخیل
ساختن و داد خواهی آن است که "اقلیتها دیدگاهها و نگرانیهای شان را از طریق رسانههای
اجتماعیبهشیوهصلحآمیزومدنیمطرحکنند.اینکاربهآنانکمکخواهدکردکهباسایرگروهها
در طرح دیدگاهای شان به رقابت بپردازند" 44.گفته میشود که استفاده گسترده از رسانههای
اجتماعیمفیدترینشیوهبرایحمایتازحقوقاقلیتهااست":مامیتوانیمازطریقکانالهای
رسانههایاجتماعیونمایندگانجامعهمدنیدرمذاکراتوگفتگوهایصلحشرکتکنیم"45.بعالوه،
دربحثهایمتمرکزگروهینیزاقلیتهابراینباوربودندکهاگرپایگاه،مجامعوگردهمآییهای
باشدکهآنانبتوانندباچاپونشرمقاالتوموضعشانادامهدهندوازطریقرسانههایمحلیو
ملیبازتابیابند،آنان توانستهدر گفتمانصلحنقشایفاءکنند.درواقع،ایناعالنآمادگیبرای
مشارکتدرتحوالتروندصلحجاری،بهروشنینشاندهندهتمایلواقعیاقلیتهابرایعضویتو
مشارکتدرسطحاجتماعیوملیدرجهتپیشرفتافغانستاناست.همچنین،اقلیتهابابهرسمیت
شناختننقشجامعهمدنیبهعنوانواسطهرساندننگرانیهایآنانبهدولت،عالقهوتمایلشان

43بحثمتمرکزگروهی،جوزجان،مختلطیازمردانوزنان( )18-07-2020
44بحثمتمرکزگروهی،بلخ،مختلطیازمردانوزنان( )20-07-2020
45بحثمتمرکزگروهی،بدخشان،مختلطیازمردانوزنان( )05-07-2020

صفحه 29

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
رابرایهمکاریصادقانهبانهادهایمهماجتماعینشاندادهاندکهبرایهمبستگیملیوپیشرفت
اجتماعیکامالمثبتودلگرمکنندهاست .

ج .تقویت ظرفیت نهادهای مستقل برای حمایت از اقلیتها
مهماستکهنهادهاینظارتیتقویتشودتابراقداماتانجامشدهنظارتکندوصدایاقلیتهارا
در روند  صلح منعکس ساخته و بهحکومت نیز برساند .به عنوان مثال ،یک نهاد مستقلی چون
کمیسیونمستقلحقوقبشریاهریکازسازمانهایداخلیوبینالمللیمرتبطبااینموضوع
میتواندبهبهبودروندکمککردهوبرشفافیتومؤثریتاینگونهمکانیزمهاومجالسدادخواهی
بیفزاید 46.عالوه براین ،تقاضاهایجدیازکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانوجودداردکه
یکیازکمیشنرهایخودراموظفبهرسیدگیبهمسائلاقلیتهاکند.بهبعضیازکمیشنرهادر
کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانوظایفخاصسپردهشدهاست،امابههیچکمیشنریبرای
دفاعازحقوقاقلیتهاوظیفهدادهنشدهاست .بنابراین،پیشنهادایناستکهکمیسیونمستقل
حقوق بشر افغانستان؛ تحقیق ،حفاظت و حمایت از حقوق اقلیتهای آسیب پذیر را به یکی از
کمیشنرهایخودبسپاردیایکبخشخاصیبرایبررسیتمامموضوعاتوحقوقاقلیتهاایجاد
کند.اینواحدخاصمربوطبهاقلیتها،بایدباحکومتوسایرارگانهایغیردولتی برایفراهم
ساختنحمایتهایاداریوفنیبهمنظورتأمینمشارکت(سیاسیواقتصادی)اقلیتهادرحکومت
وجامعهافغانستانبهطوردوامدارکارکند.اینگونهنهادهامیتوانندبااقلیتهاارتباطبرقرارکرده
وآنانراازحقوقدموکراتیکوشهروندیشانآگاهسازند .


46مصاحبهبامطلعینکلیدی،کابل()13-09-2020

صفحه 30

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار

پیشنهادها
چنانکهدرفوقگذشت،یافتههایاینتحقیقزمینهپیشنهادهایذیلرافراهممیسازد.حکومت
افغانستانوجامعهبینالمللیبایدبهاینپیشنهادهایکلیدیتوجهجدینمایند :
•

اتخاذرویکردیاقلیتمحوردرروند صلح:اگرچهحقوقوآزادیهایاقلیتهابراساس
کنوانسیونهایبینالمللیمحترمشمردهشدهاند،بسیارمهماستکهدولتافغانستان،
جامعهبینالمللیوطالباننسبتبهمذاکراتصلح،رویکرداقلیتمحورباتوجهبهاعالمیه
18دسمبر1992سازمانمللراجعبهحقوقاشخاصوابستهبهاقلیتهایقومی،ملی،
زبانیومذهبی،میثاقبینالمللیحقوقسیاسیو مدنیواعالمیه جهانیحقوقبشر
اسالمی1981داشتهباشند.

•

دخیلسازیاقلیتهایکوچکیاگروههایحاشیهایودرنظرگرفتنمنافع،نگرانیهاو
آرزوهای آنان در مذاکرات جاری صلح و راهحلهای پس از آن ،از اهمیت اساسی
برخورداراست.

•

بازنگریاحتمالیقانوناساسی در آیندهبایدبراساسشمولیتتمامگروهها،بخصوص
اقلیتهایکشور باشد.چارچوببازنگریقانوناساسیبایدشاملنمایندگاناقلیتهابه
شمولاقلیتهایکوچکباشد.

•

تأسیسوحمایتازائتالفیاشورایبزرگاقلیتها(ائتالفملیاقلیتهایافغانستان)
درسطحملیکهبهعنوانپلتفورمیدرجهتالبیگریبهنفعاقلیتهاعملکند.

•

نیاز مبرم به تقویت ظرفیت نهادهای مستقلی چون کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستانوجودداردتاازطریقآنانحمایتهایبالقوهوالزمازخواستها،نگرانیهاو
اولویتهایاقلیتهایحاشیهایدرروندصلحصورتگیرد.درکمیسیونمستقلحقوق
بشرافغانستانتاحاالواحدخاصیبرایمسایلاقلیتهاوجودندارد.واحدمشابهمیتواند
توسطکمیسیونمستقلاصالحاتاداریوخدماتملکینیزایجادگردد.

•

آشتیملیوعدالت:درحالیکهدخیلساختنتمامجوانبافغاندرروندصلحضروری
است ،برای راهحل پس از صلح ،ایجاد یک ارگان مستقل ،تحت نظارت قوه قضائیه
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افغانستاننیازاست تابهتحقیقپرداختهوعدالترادرزمینهجرایمضدبشریوخشونت-
هایجنگیتطبیقکند.عدالتانتقالیبرایحقوققربانیانجنگوپایداریصلحضروری
است .
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ضمیمه  :1فهرست و شرح اقلیتهایی که
دراین تحقیق شامل بودهاند
ترکمن 
ترکمنهاعمدتادرشمالافغانستانساکنهستند،منشأترکمنهایافغانستانقبائلترکآسیای
مرکزیاست 47.اگرچهتعداددقیقجمعیتترکمنبه دلیلنواقصدرکاراداره احصائیه مرکزی
معلومنیست،اماتعدادتقریبیجمعیتترکمنهامطابقباآمارگروهدفاعازحقوقاقلیتهاحدود
سهدرصدکلجمعیتکشوراست 48.درباره میزانحضوراقتصادیوسیاسیترکمنهانیزباید
تحقیقاتبیشتریصورتگیرد .ترکمنهامسلمانسنیوپیرومذهبحنفیهستندوزبانشان
ترکمنیاستکهدرمیانسایرزبانهایرایجدرکشوردرمناطقیکهاکثریتمردمبهآنتکلممی
کننددرکنارپنجزباندیگربهعنوانسومینزبانرسمیشناختهشدهاست.

49

اسماعیلی
مسلمانانشیعهاسماعیلیشاملگروههایقومیتاجک،هزارهوپامیریمیشوند.اعضایاینگروه،
افرایدارایهویتمختلطمیباشند.مقراصلیزندگیشیعیاناسماعیلیشمالوشمالغربگذرگاه
سالنگ؛یعنیبهامتدادشاهراهکابل– مزارشریفازسلسلهجبالهندوکشمیباشد .تعدادقابل
توجهیازشیعیاناسماعیلیدرشمالشرقکشورنیززندگیمیکنند 50.
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بلوچ و براهوی
نسیمجوادتقریبارقمدقیقیازجمعیتبلوچوبراهویارائهکردهاستکهبهادعایویحدود
سیصدهزارنفرهستند.آناندرمناطقجنوبوجنوبغربزندگیمیکنند.بلوچوبراهویپیروان
اسالمسنیهستندوبهزبانبلوچیوبراهویتکلممیکنند51.جمعیتبلوچوبراهویهمچونسایر
اقلیتهاازگروههایقومیحاشیهایهستندکهدرمعرضتبعیضبودهاند.بهعنوانمثال،تاجایی
کهمربوطبهزبانمیشود،آناندرزمانحاکمیتطالبانمجبوربودندبهزبانپشتوتکلمکنندونه
زبانمادریشان 52.
نورستانی
نورستانیهادردرههایدورافتادهشرقافغانستاندرجنوببدخشانزندگیمیکنند.قبائلنورستان
هرکدامزبانوفرهنگخاصخودرادارندونسبشانرابهسپاهیاناسکندرمیرسانند53.نورستانی-
هادراواخرقرننوزدهمباحمله  امیرعبدالرحمانخانبهاینمنطقهکهپیشازآنکافرستان
خواندهمیشدبارهاکردنآئینبتپرستی،بهاجبارمسلمانشدندومنطقهنیزبهنورستانتغییر
نامداد.نورستانیهادردرجهنخستازطریقپرورشبزمعیشتشانراتامینمیکنند.

54

جمعیتنورستانیهایکصدهزارنفربرآوردمیشودکهعمدتادرشرقافغانستانونیزدرمیانقبائل
پشتون کنر ،کاالشها در چترال پاکستان و تاجکهای بدخشان در شمال افغانستان ،زندگی
میکنند55.نورستانیهابهزباننورستانیتکلممیکنند .
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قزلباش
قزلباشهایکیازاقلیتهاکوچکافغانستانوپیرومذهبشیعهدوازدهامامیهستند.اکثرقزلباشها
شهرنشینمیباشندودربستهایعالیدستگاهاداریافغانستانکارمیکردهاند.قزلباشانافغانستان
درکابل،هرات،لوگرومزارشریفوهمچنینبرخیازروستاهایافغانستانمرکزیزندگیمیکنند
وزبانشاندریاست 56.
قرغیز
قبائلکوچیقرغیزدرواخان،یکیازولسوالیهایبدخشانافغانستانزندگیمیکنند.دینشان
اسالموجمعیتشانقریببهدوهزارنفراستوبهزبانقرغیزیتکلممیکنند 57.
ایماق
اگرچهتعداددقیقایماقهادرافغانستانمشخصنیست،امابرآوردمیشودکهجمعیتشانحدود
هشتصدهزارنفرباشدکهدرغربوشمالغربکشورزندگیمیکنند 58.
سیکها و هندوها
سیکهاوهندوهادرافغانستانیکیازمنزویترینگروههایقومیودینیهستندکهبهطورخاص
موردتبعیضوسرکوبقرارگرفتهاند.یکدلیلعمده بهانزواکشیدهشدنواعمالتبعیضعلیه
آنان،نژادوباورهایشاناست .براساسگزارشتحقیقاتیطلوعنیوزکهدرجون 2016بهنشر
رسید،جمعیتسیکوهندو،حدود99درصدآنان،طیسهدههاخیرافغانستانراترککردهاند.
جمعیتهندووسیکافغانستاندردهه220000،1980نفربودهاست.اینتعداددردهه1990
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درهنگامحاکمیتمجاهدینبه15000نفرکاهشیافتودرسال2016میالدیجمعیتهندوو
سیکافغانستانبه1350نفررسید59واینکاهشهمچنانادامهیافت .
پشهای
یکیازاقلیتهایدیگرافغانستانپشهاییاپشاییاستوبهزبانپشهایتکلممیکنندکهدارای
چهارلهجهاست.پشهایهاگاهیاززبانپشتوبرایتفهیموتفاهمدرلهجههایچهارگانهخود
استفادهمیکنند.آنانپیرواسالمسنیهستندوعمدتادروالیاتلغمان،کاپیسا،وننگرهارزندگی
میکنند .
وخی
وخیهادرافغانستاندرروستاهایکوچکودورافتادهدرهواخانازکوهستانهایبدخشانزندگی
میکنند.وخیهاعمدتادر64قریهدرکنارههایرودپنچدرگذرگاهواخانبودوباشدارند.قرغیزها
درارتفاعاتکوهستانیووخیهادرمناطقپستجلگهایزندگیمیکنند.وخیهاعمدتاشیعه
اسماعیلیهستند.البتهبرخیمسلمانانسنیوعدهایهمشیعه دوازدهامامیمیباشند.جمعیت
وخیها21000نفربرآوردمیشودوزبانشانوخیاست 60.
گوجر
گوجرهایاگجرهاازسهتیرهنزدیکومرتبطبههمتشکیلشدهاندکهدرمجموع"،گوجرراجستانی"
نامیدهمیشوند.گو جرهادرافغانستان،پاکستانوچندینایالتشمالشرقیهندوستانزندگی
میکنند.اکثرگوجرهایافغانستانگروههایسیارهستندکهازطریقعرضهوتعمیروسایلمنزل،
نواختنموسیقی،سوداگریوفالبینیامرارمعاشمیکنند.گوجرهابهزبانگوجری،شاخهایاز

 59طلوعنیوزhttps://tolonews.com/afghanistan/nearly-99-hindus-sikhs-left-،2016،
) afghanistan-last-three-decades (accessed Dec 04, 2020
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زبانهندی-آریاییتکلممیکنند.گوجرهایافغانستانبهپشتوودرینیزتکلممیکنندومسلمان
هستند 61.
عربها
عربهایافغانستاندروالیاتقندوز،تخاروبغالنزندگیمیکنند.گروههایکوچکیازعربهادر
والیاتمیمنهوفاریابنیزبودوباشدارند.عربهاپیرواسالمسنیهستندوبهدریوازبکیتکلم
میکنند.آنانخودراهمچنانعربمیدانند؛اگرچهازاواخرقرنچهاردهمبهاینسو،هیچارتباط
هویتیباعربهایخاورمیانهنداشتهوبهزبانعربینیزتکلمنمیکنند 62.
گروه قومی سادات
یکیازگروههایاقلیتدرافغانستانساداتاستکهدرسراسرکشوردرمیانسایرگروههایقومی
پراکندههستندوپیرومذهبسنی،شیعهدوازدهامامیواسماعیلیمیباشند.هویتساداتبخصوص
هنگامیبرجستهشدکهآناندرماهمی2018ازحکومتدرخواستکردندکهقومیتساداترا
درتذکرهالکترونیکیبگنجاند .
جوگیها و جتها
افغانستانبهعنوانیککشورمتشکلازاقلیتهایقومیومذهبیدارایجمعیتهایفاقدسرزمین
نیزمیباشد.یکیازجمعیتهایمشهورفاقدسرزمیندرسراسرکشورجوگیهااستکههمچنین
وابستهبهجمعیتچوریفروش،یکیازاقلیتهایکشورمیباشد.گفتهمیشودکهجوگیوچوری
فروشجمعیتهاینیمهکوچیومتعلقبهاقلیتپرشمارترجتهاهستندکهبهترتیبپیشینه
خودرابهتاجکستانوپاکستانمیرسانندودرطولتاریخدستبهمهاجرتهایفصلیدرافغانستان
وکشورهایهمسایهزدهاند.همچونسایرگروههایاقلیت،هیچآماردقیقیازجمعیتجوگیهادر

61گجردرافغانستان <https://joshuaproject.net/people_groups/17549/AF>،
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افغانستانوجودندارد؛بااینحال،برآوردهانشانمیهندکهجتهاوجوگیهابینبیستتاسی
هزارنفرجمعیتداشتهباشند.گفتهمیشودکهجوگیهامسلمانانسنیودریزبانهستند 63.
اینواقعیتکهآنانتاکنونفاقدتذکرههستندودرانزواباقیماندهاند،بهخودیخودنشاندهنده
میزانحاشیهایبودنشاناست.البته،علیرغماشتراکاتزبانیومذهبیکهاینگروههایجمعیتی
باسایرگروههایقومیدارند،بهدلیلاینکهاجدادشانازسرزمینهایدیگریآمدهاند،درمعرض
تبعیضقراردارند.براساسمطالعاتیونسکودرسال2011کهدرکابلومزارشریفانجامگرفت،
80درصدازاینگروههایجمعیتی،هیچنوعسندهویتیندارند.برخیازگزارشهایخبریکه
حاکیازداشتن83درصدسندهویتیاست،باعنوانکوچیبیانشدهاستکهگروهقومیمتفاوت
است.بهطورکلیتفکیکانواعگروههایغیرشهروندبرایمحققانبسیاردشواراست؛زیراافرادفاقد
سرزمین،مهاجر،کوچیبهعنوانیگگروهقومییاحتیپناهجوبهشمارنمیروند.اینگروهدر
پایینترینردهافرادغیرشهروندقرارمیگیرند .

ضمیمه  :2ابزار جمعآوری معلومات
ضمیمه  :2.1رهنمود مصاحبه گروپی
معرفی و اخذ رضایت
ناممن_________________استوبحیثمحققباموسسهحقوقبشرومحوخشونت/شبکهجامعه
مدنیوحقوقبشرکارمیکنم.هردونهادسازمانهایغیرانتفاعیمیباشند.
هدف تحقیق
بهعنوانیکیازاجزایپروژه،مایکتحقیقجامعرادرموردمشارکتاقلیتهایقومیومذهبیدرروند
صلحانجاممیدهیم.هدفاینتحقیقفهمیدنخواستهاونظریاتاینگروههادرموردروندصلحودادخواهی
برایشاملساختنخواستهایآنهادراجندایروندصلحاست .
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مابحثهایگروپیرابااعضایگروههایاقلیتقومیومذهبیانجاممیدهیمومیخواهیمکهتجربهو
نظریاتشمارادرموردروند جاریصلحوتاثیرآنبرگروههایآسیبپذیرواقلیتهابدانیم.نظریاتو
پیشنهادهایشمامارادردادخوهیبرایشاملساختنخواستهایاقلیتهایقومیومذهبیدرروندصلح
کمکخواهدکرد.
پیشازاینکهبحثگروهیراشروعکنیممنبایدچندموضوعاخالقیرادرمورداینتحقیقباشمادرمیان
بگذارم.
-لطفابهخاطرداشتهباشیدکهاشتراکشمادراینبحثگروهیداوطلبانهاست؛
هروقتیکهشمابخواهیدمیتوانیدازگفتگوصرفنظرکنید؛نظریاتشمامحرمبودهوموسسهحقوقبشرومحوخشونت/شبکهجامعهمدنیوحقوقبشرمعلوماتشمارابادیگرانشریکنمیکند؛
موسسهحقوقبشرومحوخشونت/شبکهجامعهمدنیوحقوقبشردرنشریاتیمرتبطبامعلوماتونظریاتیکهشمادراینمصاحبهبیانمیکنیدنامشماراذکرنمیکند؛
شمابهمااجازهمیدهیدکهگفتگوراضبطکنیم.صدایضبطشدهبهغیرازمواردفوقبرایهیچمنظوردیگریاستفادهنمیشود،ودریکمحلکمپیوتریمصئونمربوطبهموسسهنگهداری
میشود.
درصورتیکهکدامنظرویانگرانیداشتهباشیدمیتوانیدکهبامنیاباهمکارانمنبهتماسشوید.
معلوماتشخصیسوپروایزرمنچنیناست :
شمارهتماسمسئولوالیتی :
ایمیلمسئولوالیتی :
ایمیلمسئولتحقیق:
پیشازاینکهبحثراشروعکنیمآیاکدامسوالیازمندارید؟
معلومات عمومی برای تنظیم و مدیریت دیتا
ناممحقق____________________:
تاریخمصاحبهگروپی_____________:
والیت:

___________________

ولسوالی/ناحیه ________________:
مشخصاتشرکتکنندهگاندرمصاحبهگروپی 
شمارهتلفونیکیازاشتراککنندهگان ___________________ :

صفحه 42

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
شماره

نام

سن

جنسیت

سطحتحصیل

قومیت

شغل

مذهب/دین

64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
سواالت
بخش اول :روند جاری صلح
.1

دیدگاهکلیتاندربارهروند صلحفعلیچیست؟(سواالتتعقیبی:نظربهجوابپاسخدهندهاز
ایشانوضاحتبخواهید).

.2

با توجه به پریزینتشن که ارائه شد ،یک روند صلح ایده آل از نظر شما ،به عنوان یک اقلیت
قومی/مذهبی،چگونهبایدباشد؟

.3

شمابهعنوانیکاقلیتقومی،بهچیاندازهخودراشاملروند فعلیصلحمیدانید؟(سواالت
تعقیبی :چگونه؟نوعمشارکتتانرادرروند صلحبیانکنید.نظربهبحثکه درقسمتسطح
مشارکتدرپریزینتیشنداشتیممثالهایازشمولیتخودرادرروندصلحبیانکنید).

.4

آیامیزانشمولیتشمادرروند صلحکافیاست؟(سواالت تعقیبی :اگرآری،چگونه؟اگرنه،
چرا؟ازنظرشما،چیعواملیمانعمشارکتشمابهعنوانیکاقلیت،درروندصلحمیشود؟چی
بایدشودتااینموانعبرداشتهشوند؟)

.5

نگرانیشمادربارهروندصلحوخواستهایشماازروندصلحچیست؟

.6

اولیتهایشمابهعنوانیکاقلیت،کهبایددرموافقتنامهصلحدرنظرگرفتهشودچیست؟
(سواالتتعقیبی:چینکاتعمدهبایددرموافقتنامهصلحشاملساختهشود؟) 


64درصورتکهاینسوالحساسیتایجادکندنپرسید .

صفحه 43

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
بخش دوم :مراحل روند صلح (پیش از مذاکره ،جریان مذاکره ،بعد از مذاکره)
.7

بهنظرشما،آیامذاکراتصلحبینآمریکاوطالبانوبعدطالبانودولتافغانستانبهصلحپایدار
خواهدانجامید؟(سواالتتعقیبی:چراچنینفکرمیکنید؟ازنظرشمابهعنوانیکاقلیت،نقاط
قوتوضعفاینروندچیست؟)

.8

چیچیزیبایدبعدازتوافقصلحانجامشودتاصلحپایداربماندوجنگادامهنیابد؟

بخش سوم :بازیگران روند صلح (در سطح ملی ،والیت ،ولسوالی و قریه جات)
.9

ازمیانبازیگرانصلحکهدرپریزینتشنارائهشد،کداماشدرسطحملی،والیتی،ولسوالیوقریه
جاتمهماست؟چرا؟

 .10درمیاناینبازیگران،شمابهعنوانیکاقلیت،خودرادرکجامیبینید؟
 .11تاحاالبرایشریکساختننگرانی هاودرجمطالباتتان،بهچیمیزانبااینبازیگراندرارتباط
بودهاید؟
بخش چهارم :چارچوب دادخواهی :نگرانی ،مطالبات و ابزارهای دادخواهی
 .12باتوجهبهبحثکهدربارهابزارهاوشیوه هایدادخواهیدرپریزینتشنکردیم،کدامابزارهامیتواند
برایشمولیتحقوق،رفعنگرانیودرجمطالباتتان،بهعنوانیکاقلیت،درروندصلحمؤثرواقع
شود؟(سوالتعقیبی:چیروشهایدیگریرابرایدادخواهیپیشنهادمیکنیدکهدرافغانستان
مؤثرواقعشود؟)
 .13مثالهایازفعالیتراکهاگرشما(یاکسی/گروهیدیگریکهشمامیشناسید)برایتاثیرگذاری
برروندصلحانجامدادهباشیدبرایمابگویید.
 .14بهترینروش هایحلمنازعاتراکهشمادروالیتیاولسوالیتانداریدومیتواندمنازعهراحل
کندبرایمابگوییدتابتوانازآندرروندصلحکارگرفت.
بخش پنجم :مکانیزم شمولیت در روند صلح
 .15باتوجهبهشیوههایشمولیتدرروندصلحدرسائرکشورها،کهدرپریزینتشنارائهکردیم،کدام
شیوهمیتواندبرایشمولیتشمابهعنوانیکاقلیت،درروندصلحمؤثرواقعشود؟چرا؟ 
 .16چراشیوههای.................درافغانستانکارنخواهدداد؟(لطفاشیوهراکهآنهاذکرنمیکنندیا
میگویندمؤثرنیستدراینقسمتبپرسید ).
نوت برای محقق  :شیوههاعبارتبودنداز:نمایندگیمستقیم،نظارت،مشاوره،مشارکتجمعی،تصمیم
گیریجمعیواقدامجمعی .
تشکرازاشتراکشمادراینبحث.معلوماتکهارائهکردیدخیلیمفیدبود.پیشازآنکهبحثراخاتمهدهیم،
آیامطلبمرتبطبهبحثهستکهمننپرسیدهباشموشمابخواهیدبامادرمیانگذارید؟ 
سالمتباشید! 

صفحه 44

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
ضمیمه  :2.2رهنمود مصاحبه با متخصصان
معرفی و اخذ رضایت
ناممن_________________استوبحیثمحققباموسسهحقوقبشرومحوخشونت/شبکهجامعه
مدنیوحقوقبشرکارمیکنم.هردونهادسازمانهایغیرانتفاعیمیباشند.
هدف تحقیق
بهعنوانیکیازاجزایپروژه،مایکتحقیقجامعرادرموردمشارکتاقلیتهایقومیومذهبیدرروند
صلحانجاممیدهیم.هدفاینتحقیقفهمیدنخواستهاونظریاتاینگروههادرموردروندصلحودادخواهی
برایشاملساختنخواستهایآنهادراجندایروندصلحاست .
مامصاحبههایرابامقاماتواشخاصخبرهدرموردروند صلحانجاممیدهیمومیخواهیمکهتجربهو
نظریاتشمارادرموردروند جاریصلحوتاثیرآنبرگروه هایآسیبپذیرواقلیتهابدانیم.نظریاتو
پیشنهادهایشمامارادردادخواهیبرایشاملساختنخواستهایاقلیتهایقومیومذهبیدرروندصلح
کمکخواهدکرد.
پیشازاینکهمصاحبهراشروعکنیممنبایدچندموضوعاخالقیرا درمورداینتحقیقباشمابهبحث
بگیرم.
لطفابهخاطرداشتهباشیدکهاشتراکشمادراینمصاحبهداوطلبانهاست؛هروقتیکهشمابخواهیدمیتوانیدازمصاحبهصرفنظرکنید؛نظریاتشمامحرمبودهوموسسهحقوقبشرومحوخشونت/شبکهجامعهمدنیوحقوقبشرمعلوماتشمارابادیگرانشریکنمیکند؛
موسسهحقوقبشرومحوخشونت/شبکهجامعهمدنیوحقوقبشردرنشریاتیمرتبطبامعلوماتونظریاتیکهشمادراینمصاحبهبیانمیکنیدنامشماراذکرنمیکند؛
شمابهمااجازهمیدهیدکهگفتگوراضبطکنیم.صدایضبطشدهبهغیرازمواردفوقبرایهیچمنظوردیگریاستفادهنمیشود،ودریکمحلکمپیوتریمصئونمربوطبهموسسهنگهداری
میشود.
درصورتیکهکدامنظرو یانگرانیداشتهباشیدمیتوانیدکهبامنیاباهمکارانمنبهتماسشوید.
معلوماتشخصیمنچنیناست:
شمارهتماسمصاحبهکننده :
ایمیلمصاحبهکننده :
ایمیلمسئولتحقیق:
پیشازاینکهمصاحبهراشروعکنیمآیاکدامسوالیازمندارید؟

صفحه 45

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
معلومات عمومی برای تنظیم و مدیریت دیتا
ناممحقق_____________________:
تاریخمصاحبهگروپی______________:
والیت:

_____________________

ولسوالی/ناحیه_________________ 
معلومات شخصی مصاحبه شونده:
نام:





سن:







جنس:مرد/زن

وظیفه:





قومیت:







شغل 

شمارهتلفون_____________________:
سواالت
بخش اول :روند جاری صلح
.1

دیدگاهکلیتاندربارهروندصلحفعلیچیست؟(سواالت تعقیبی:نظربهجوابپاسخدهندهاز
ایشانوضاحتبخواهید).

.2

یکروندصلحایدهآلازنظرشما ،چگونهبایدباشد؟

.3

چیمیزاناطمینانداریدکهتوافقصلحباطالبانجنگرادرافغانستانخاتمهبخشد؟چرا؟

.4

آیا تا حاال ،روند صلح برای اقلیت های مسلط و غیر مسلط افغانستان همه شمول بوده است؟
(سواالت تعقیبی :اگرآری،چگونه؟اگرنه،چرا؟مثال هایازهمهشمولبودنآنبگویید.اگر
همهشمولنبوده،چیعواملیمانعمشارکتاقلیتهایغیرمسلط،درروندصلحمیشود؟چی
بایدشودتااینموانعبرداشتهشوند؟)

.5

اولیتهایاقلیتهایغیرمسلط،کهبایددرروندصلحدرنظرگرفتهشودچیست؟

.6

نگرانی آنان در باره روند صلح چیست؟ چی تغییرات باید در موافقت نامه گنجانیده شود تا
اقلیت هایغیرمسلطصدا،رفعنگرانیواولویتهایخودرادرآنببیند؟

بخش دوم :مراحل روند صلح (پیش از مذاکره ،جریان مذاکره ،بعد از مذاکره)
.7

بهنظرشما،آیامذاکراتصلحبینآمریکاوطالبانوسپس طالبانودولتافغانستانبهصلح
پایدارخواهدانجامید؟(سواالت تعقیبی:چراچنینفکرمیکنید؟ازنظرشمانقاطقوتوضعف
اینروندچیست؟)

.8

چیچیزیبایدبعدازتوافقصلحانجامشودتاصلحپایداربماندوجنگادامهنیابد؟

بخش سوم :بازیگران روند صلح (در سطح ملی ،والیت ،ولسوالی و قریه جات)
.9

بازیگرانبینالمللی،منطقوی،ملی،ومحلیصلحدرافغانستانکیهاهستند؟

صفحه 46

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
 .1۰درمیاناینبازیگران،شماجایگاهاقلیت هایغیرمسلطافغانستانرادرکجامیبینید؟ (سوال
تعقیبی:برایشریکساختننگرانیودرجمطالباتشان،تاحاالآنانبهچیمیزانبااینبازیگران
درارتباطبودهاند؟)
بخش چهارم :چارچوب دادخواهی :نگرانی ،مطالبات و ابزارهای دادخواهی
 .11کدامابزارهایدادخواهیمیتواندبرایشمولیتحقوق،رفعنگرانیودرجمطالباتاقلیتهایغیر
مسلطافغانستاندرروندصلحمؤثرواقعشود؟
 .12مثالهایازفعالیتراکهاگراقلیتهایغیرمسلطدرافغانستانبرایتأثیرگذاریبرروند صلح
انجامدادهباشدبرایمابگویید.
 .13بهترینروش هایحلمنازعاتراکهدرسطحوالیاتیاولسوالیهایافغانستانرایجوکارااست
ومیتواندمنازعهراحلکندبرایمابگوییدتابتوانازآندرروندصلحکارگرفت.
 .14برایاینکهبتوانروندفعلیصلحرابرایاقلیتهایغیرمسلطافغانستان،همهشمولساخت،چی
مکانیزم وشیوههایراپیشنهادمیکنید؟(سواالت تعقیبی :چیکارهایراآنانمیتوانندانجام
دهند؟چیکارهایرادیگرانازقبیلجامعهمدنی،مطبوعات،کمسیونمستقلحقوقبشرو
سائرین،میتوانندبرایآنانانجامدهند؟)
تشکرازاشتراکشمادراین مصاحبه.معلوماتکهارائهکردیدخیلیمفیدبود.پیشازآنکهبحثراخاتمه
دهیم،آیامطلبمرتبطبهبحثهستکهمننپرسیدهباشموشمابخواهیدبامادرمیانگذارید؟ 
سالمتباشید! 

ضمیمه  :2.3پرسشنامه برای سروی
معرفی و اخذ رضایت
ناممن(نام خود را بگویید)استوبحیثمحققباموسسهحقوقبشرومحوخشونتکارمیکنم .


هدف این تحقیق
به عنوانیکی ازاجزای پروژه،مایک تحقیق جامعرادرموردمشارکتاقلیتهای قومی ومذهبی درروند
صلحانجاممیدهیم.هدفاین تحقیق فهمیدن خواستهاونظریات این گروههادرمورد روند صلحو
دادخواهیبرایشاملساختنخواستهایآنهادراجندایروندصلحاست .
مامصاحبههایرابااعضایگروههایاقلیتقومیومذهبیانجاممیدهیمومیخواهیمکهتجربهونظریات
شمارادرموردروندجاریصلحوتاثیرآنبرگروههایآسیبپذیرواقلیتهابدانیم.نظریاتوپیشنهادهای
شمامارادردادخوهیبرایشاملساختنخواستهایاقلیتهایقومیومذهبیدرروندصلحکمکخواهد
کرد .


صفحه 47

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
پیش ازاینکه مصاحبهراشروعکنیم منباید چندموضوعاخالقی رادرمورداین تحقیق باشمابهبحث
بگیرم .
•

لطفابهخاطرداشتهباشیدکهاشتراکشمادراینمصاحبهداوطلبانهاست؛

•

هروقتیکهشمابخواهیدمیتوانیدازمصاحبهصرفنظرکنید؛ 

•

نظریات شمامحرمبودهوموسسهحقوقبشرومحوخشونتهیچمعلوماتیرابادیگران شریک
نمیکند؛ 

•

موسسهحقوقبشرومحوخشونتدرنشریاتمرتبطبامعلوماتونظریاتیکهشمادراینمصاحبه
بیانمیکنیدنامشماراذکرنمیکند؛ 



پیشازاینکهمصاحبهراشروعکنیمآیاکدامسوالیازمندارید؟
هدایات برای سروی کننده:
• درابتداوانتهایهرسوالبرایشماراهنماییهاییدرداخلقوس()دادهشدهکهصرفبرایمعلوماتشماستتا
سوالرابهصورتصحیحپرسیدهبتوانید.آنهارابراسرویشوندهنخوانید.
• همهسواالتیکهدرابتدایآنراهنماییخاصیندارندبایداز همه پرسیدهشوند.
• برایانتخابنمودنجوابسواالتبایدعدد پیشرویهرسوالراحلقهنمایید.
• همهسواالتیکهدرقسمتجوابهاراهنماییخاصیندارند،تنهاوتنهابایدیک جواب حلقهشود.
• سواالتیکهدراخیرآنهانوشتهشده(چند جواب)سرویشوندهگانمیتوانندبیشترازیکجوابراارائهنمایند.
• هیچسوالیبدونجوابقابلقبولنیست واگرنبایدپرسیدهشودگزینه"پرسیده نشد"راحلقهنمایید.
.Dپرسش های مردم نگاری

D-1

جنسیتپاسخدهنده(:پرسیدهنشود).

مرد

1

زن

2

D-2

فعالچندسالههستید؟ (اگرپاسخدهنده،سندقیقخودرانمیداند،سنویراحدسزدهدرزیربنوسید.لطفاً

سنراباعددبنویسیدنهباحروف)


ساله 




D-3

تاکدامدرجهتحصیلنمودهاید؟(مواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید)

هرگزمکتبنرفتهام 

1

تحصیلغیررسمیدرخانهویاصنفهایسوادآموزی 

2

تحصیالتاسالمیدرمدرسه 

3

مکتبابتدایه(ناتکمیل) صنوف( )5-1

4
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مکتبابتدایه(تکمیل)تکمیلصنف6

5

مکتبمتوسطه(ناتکمیل)صنوف( )8-7

6

مکتبمتوسطه(تکمیل)ختمصنف 9

7

مکتبلیسهصنوف(ناتکمیل)()11-10

8

مکتبلیسهتکمیل(تکمیل)(صنف )12

9

صنف14ناتکمیل(صنف )13

10

صنف14تکمیل(صنف)14

11

تحصیالتپوهنتونناتکمیل(دیپلومرابدستنیاوردهام) 

12

تحصیالتپوهنتونتکمیل(دیپلومبدستدارم) 

13

تحصیالتباالترازلیسانس

14

انکار 

98

نمیدانم 

99



D-4

شغلشماچیست؟(مواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید،نظربهپاسخ ،گزینهمطلوبپاسخدهندهراحلقه

نمائید).
متقاعدهستم 

1

خانمخانههستم 

2

متعلمهستم/محصلهستم



3

دهقان(صاحبزمین/دهقانکهدرزمینخودکارکند) 

4

دهقانمزرعه(درزمیندیگران) 

5

مزدورمحلی،ویاکارگرغیرفنی 

6

فروشندهازاد/تجارت 

7

کاگرفنی(باتجربه)هنرمند 

8

کارمنددفتر/کاتب،مامور 

9

کارمندشخصی/کاتب،مامور 

10

دفتردولتی/مدیراجرائیوی 

11

دفترشخصی/مدیراجرائیوی 

12

کارگرمسلکییاتخنیکی/پیشهآزاد 

13

مالکتجارتکوچک 

14

معلممکتب 

15

استادپوهنتون 

16

صفحه 49

به سوی صلح همه شمول ،با دوام و پایدار
نظامی/پولیس 

17



18

بیکارهستم

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

96


انکار

98

نمیدانم

99

D-۵

حالتمدنیشماچیست؟(مواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید،نظربهپاسخگزینهمطلوبپاسخدهندهراحلقه

نمائید).
مجرد

1

متاهل

2

بیوه

3

مطلقه

4

انکار

98

نمیدانم

99

D-۶

قومیتشماچیست؟(مواردزیررابرایپاسخدهندهنخوانید).

ترکمنی 

1

بلوچ 

2

قرغز 

3

نورستانی 

4

ایماق 

5

عرب 

6

پشهای 

7

سادات 

8

قزلباش 

9

بیات 

10

گوجر 

11

پامیری 

12

هندو 

13

سیک 

14

جوگی 

15
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دیگر(بنویسید )............................................:

96

انکار 

98

نمیدانم 

99

D-7

دین/مذهبشماچیست؟(درصورتحساسیتبرانگیزبودناینسوال،آنرانپرسید)

مسلمانسنیمذهب

1

مسلمانشیعهمذهب 

2

مسلمانشیعهاسماعیلیه 

3

هندو/سیک 

4

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

96

انکار 

98

نمیدانم 

99

 .Qپرسش های نظر سنجی

Q-1

لطفاآنچه راکهازروندصلحجاریمیدانیدبیانکنید(،پاسخهارانخوانید،بهجوابپاسخدهندهبادقت

گوشفرادهیدودرصورتگفتنهریکازمواردذیلآنراحلقهنمایید.چندینجواب).
توافقآمریکاوطالبان 

1

آزادنمودنزندانیها 

2

نهادهایذیصالحصلحدولتافغانستان 

3

دفترسیاسیطالباندرقطر 

4

مذاکراتصلحبیناالفغانی 

5

آتشبس/کاهشخشونتها 

6

تعیینتیممذاکرهکننده 

7

محلمذاکراتصلح 

8

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

96

انکار 

98

نمیدانم 

99

Q-2

چهاندازهخوشبین(امیدوار)هستیدکهروندجاریصلحمنجربهیکصلحدوامداردرکشورخواهدشد؟

بسیارخوشبین هستم 

1

تاحدودیخوشبینهستم

2

نهخوشبینهستمونهبدبین

3

تاحدودیبدبینهستم

4

بسیاربدبینهستم 

5
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انکار

98

نمیدانم

99

Q-3

ازآنچهتاکنوندرروندصلحباطالباناتفاقافتادهاستچقدراحساسخوشیمیکنید؟

بسیارخوشهستم 

1

تاحدودیخوشهستم

2

نهخوشهستمونهناراحت

3

تاحدودیناراحتهستم

4

بسیارناراحتهستم 

5

انکار

98

نمیدانم

99

Q-4

امضایموافقتنامهصلحمیانحکومتافغانستانوطالبانچهتأثیریبرشرایطزندهگیتانخواهدداشت؟

شرایطزندهگیمارابهترمیکند (.به  Q-4-Aبروید) 

1

تغییریواردنمیکند (.به  Q-4-Aبروید) 

2

شرایطزندهگیماراخرابترمیکند ( .به  Q-4-Aبروید)

3

انکار( به  Q-5بروید)

98

نمیدانم(به  Q-5بروید) 

99

 .Q-4-Aچرااینگونهفکرمیکند،لطفندلیلاینپاسخخودرابیانکنید( .پاسخرابهصورتخالصهوباخطخوانا
بنویسید ).
............................................................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... ..................

Q-5

آیاتاهنوزدرکدامبرنامهایمرتبطباصلحاشتراککردهاید؟

بلی

( به  Q-6بروید)

1

نه

( به  Q-7بروید)

2

انکار

( به  Q-7بروید)

98

( به  Q-7بروید)

99

نمیدانم





Q-6

بلی،لطفابگوییدکهبرنامهتوسطکی

(چهکسی؟کدامنهادیاشورا؟)برگزارشدهبود؟(چندینجواب،حداکثر

سهجواب)
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1

حکومتملی 
حکومتمحلی 

2

شورایعالیصلح 

3

شورایصلحوالیتی 

4

سازمانهایغیردولتی(انجوها) 

5

شورایمحلی 

6

شورایقومی

7

لویجرگهمشورتیصلح 

8

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

96

پرسیدهنشد

97

انکار

98

نمیدانم

99

Q-7

احساسمیکنیدکهشمایاکسیدیگریازقومتانتاچهحددرروندصلحدخیلهستید؟

مابهصورتفعاالنهدخیلهستیم 

1

تاحدیدخیلهستیم 

2

بسیارکمدخیلهستیم 

3

هیچدخیلنیستیم

4

انکار

98

نمیدانم

99

Q-8

احساسمیکنیدکهتاچیاندازهازشمادرروندصلحنمایندهگیمیشود؟

ازماتاحدزیادنمایندگیمیشود 

1

ازماتاحدودینمایندگیمیشود 

2

ازماکمنمایندگیمیشود 

3

ازماهیچنمایندگینمیشود

4

انکار

98

نمیدانم

99



 Q-9آیامیخواهیدکهدربارهروندصلحباشمامشورتشود؟
بلی( به  Q-9-Aبروید) 

1

نه( به  Q-9-Aبروید) 

2

انکار

( به  Q-10بروید) 

98

نمیدانم

( به  Q-10بروید)

99
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Q-9-Aچرااینگونهفکرمیکنید،لطفندلیلاینپاسخخودرابیانکنید(.پاسخرابهصورتخالصهوبا
خطخوانابنویسید ).
..................................................................................................................................................... .......................................................................
................................................................................................................. ...........................................................................................................

Q-10

بهعنوانیکاقلیت،چقدرازنظامسیاسیکنونیراضیهستید؟

بسیارراضیهستم( به  Q-10-Aبروید) 

1

تاحدودیراضیهستم( به  Q-10-Aبروید) 

2

نهراضیهستمونهناراضی( به  Q-10-Aبروید)

3

تاحدودیناراضیهستم( به  Q-10-Aبروید)

4

بسیارناراضیهستم( به  Q-10-Aبروید) 

5

انکار( به  Q-12بروید)

98

نمیدانم( به  Q-12بروید) 

99

Q-10-Aبهنظرشماچهچیزهایایننظامنیازبهتغییردارد؟(اگر نظری نداشت ،به  Q-11بروید)(پاسخرابه
صورتخالصهوباخطخوانابنویسید ).
.........................................................................................................................................................................................................................
Q-10-Bآیامیخواهیدکهاینتغییراتدرمذاکراتهمراهطالبانانعکاسدادهشود؟
1

بلی 
نه 

2

پرسیدهنشد 

97

انکار

98

نمیدانم

99
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درجه ی اهمیت هر یک از موارد ذیل را پرسیده و یکی از جوابات مقابل آنرا حقله نمایید( :برای هر سوال یک

Q-11

برایهمهیشهروندانضمانتکند؟

Q-12

مهماست

نمهمنیست

بسیارمهماست
چقدرمهماستکهتوافقنامهصلح ،حقرای دهی را

1

2

3

انکار

سوال ها

98

نمیدانم

گزینه حلقه نمایید نمایید)

99

چقدرمهماستکهتوافقنامهصلح،حفاظتازفرهنگ
و زبان همه ی اقلیتهای قومی و مذهبی را ضمانت 1

2

3

98

99

کند؟

Q-13

چقدرمهماستتوافقنامهصلح،تمامیزبانهایراکه
در کشور به آن تکلم می شود به عنوانهای ملی به 1

2

3

98

99

رسمیتبشناسد؟

Q-14

چقدرمهماستکهتوافقنامهصلح ،ازتقسیم عادالنه
قدرت(مثالتقسموزارتخانههابراساسقومیت)میان 1

2

3

98

99

تمامیاقوامحمایتنماید؟

Q-15

چقدرمهماستکهحکومتبعدازصلح،تعلیموتربیه
بهزبانمادریرابرایهمهضمانتکند .

Q-16

1

2

3

 98

 99

چقدرمهماستکهدرحکومتبعدازصلح،شهروندان
حقداشتهباشندکهمقاماتمحلیمانندوالی،ولسوال 1

2

3

98

99

وشاورالراانتخابکنند؟

Q-17

چقدرمهماستکهتوافقنامهصلح،دسترسیبه
خدماتتعلیمیوصحیرابرایهمهضمانتکند .

Q-18

1

2

3

 98

 99

بهعنوانیکیازاقلیتهاسهاولویتاساسیشماکهبایددرروند صلحدرنظرگرفتهشود

چیست؟(پاسخرابهصورتخالصهوباخطخوانابنویسید).
أ....................................................................................... .
ب....................................................................................... .
ج....................................................................................... .
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Q-19

سهنگرانیعمدهیشمادرموردروند صلحجاریچیست؟(پاسخرابهصورتخالصهوبا

خطخوانابنویسید).

Q-20

أ.

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

ب.

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

ج.

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

چهبایدشودبعدلزتوافقنامهصلحتاصلحدوامدار(پایدار)داشتهباشیم؟(پاسخرابهصورت

خالصهوباخطخوانابنویسید).
أ.

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

ب.

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

ج.

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

اختتامیه سروی
ازشمابخاطروقتتانوپاسخهایکهبهماارایهنمودید،سپاسگزاریمینمایم.معلوماتیکهشماارایه نمودهاید،به
صورتمحرمنگهداریشدهوجهتدادخوهیبرایشاملساختنخواستهایاقلیتهایقومیومذهبیدرروندصلح؛
تحلیلوارزیابیخواهدشد.
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