صفحهأ

به سوی صلحی همه شمول ،با دوام و پایدار

د برش د حقونو او د تاوتریخوايل له منځه وړلو موسسه )(HREVO

د څیړنې راپور
د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور:
د افغانستان د کوچنیو اقلیتونو غښتلتیا ،په رسمیت پېژندل
او مرشوعیت ورکول

یادونه:
دغه سند د اروپايي ټولنې په مايل مالتړ چمتو شوی او په کې مطرح شوی لیدلوری په هېڅ صورت د دغې
اتحادیې رسمي نظر ته انعکاس نه ورکوي.


وب پاڼهwww.hrevo.org :
د اړیکې شمیره+93(0)789138989 ::
بریښنالیکinfo@hrevo.org :
فېسبوک پاڼهHuman Rights and Eradication of Violence Organization (HREVO) :

صفحهب

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
د مطالبـو لـړ ليک
مننه او درناوی  ............................................................................................ب
غورچاڼ 1.....................................................................................................
وړاندیزونه 4...................................................................................................
 .1مخینه 6..................................................................................................
.1.1د دغې څېړنې موخې…………………………………………… 7...........……………..
.1.2کوچني اقلیتونه…………………………………………… 8..................................
.2د څېړنې تګالره…… 10.................................................................................
.3د څېړنې اصيل موندنې 13............................................................................
3.1.د سولې پروسه کې د اقلیتونو اندېښنې………………………………………………… 13
أ.د افغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو عمومي اندېښنه 14.........................
ب.د سولې پروسې په تړاو د اقلیتونو ځانګړې اندېښنې 17.....................................
3.2.د سولې پروسه کې د اقلیتونو غوښتنې او لومړیتوبونه 19......................................
أ.د افغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو ټولیزې غوښتنې 19.........................
ب.د افغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو ځانګړې غوښتنې 22......................
.3.3د اقلیتونو د مشارکت میکانیزم :څېړنه کې د ګډون کونکو وړاندیزونه او نظرونه 29..........
أ.د اقلیتونو د یوه ائتالف یا عايل شورا رامنځ ته کول 29.........................................
ب.د مدين ټولنې او رسنیو فعالیتونه……………………………………………… 30.......
ج.له اقلیتونو څخه د مالتړ لپاره د خپلواکه بنسټونو د ظرفیت لوړول 31.......................
وړاندیزونه 32.................................................................................................
کتاب پېژندل33.............................................................................................
 ۱ضمیمۀ :دغه څـېړنه کې د شاملو اقلیتونو نوملړ او رشحه 36.........................................
 ۲ضمیۀ :د مالوماتو راټولولو وسیله 41....................................................................

صفحهأ
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مننه او درناوی
د افغانستان د سولې پروسه کې د څنګ ته کړل شوو توکمونو (اقلیتونو) د لیدلورو په برخه کې دغه
سرتاتيژيکه مطالعه ،د اروپايي ټولنې په مايل مالتړ ،د سویډن د نړیوالو همکاریو او پراختیا ادارې
له لوري تررسه شوې ده .له دغې جامع او ژورې څېړنې څخه موخه ،د افغانستان څنګ ته کړل شوو
قومونو یانې کوچینو توکمونو (اقلیتونو) ته د توجه جبلول دي ،ترڅو غږ او غوښتنې یې واورېدل يش
او د سولې پروسې اړوند هڅو او د شخړو له حل وروسته وضعیت کې یې اندېښنې په پام کې ونیول
يش.
د کوچنیو توکم (اقلیت) ډلو او د اجتامعاتو د غړو ،قومي مرشانو ،د دغو اقلیتونو د استازو او
متخصصانو په ګډون ،له ټولو هغو کسانو څخه چې د دغې له ننګونو ډکې څېړنه کې یې رول
درلودلی او همکاري یې کړې ،مننه او قدرداين کوو .همدارنګه د مدين ټولنې او د برش د حقونو
شبکې څخه مننه کوو ،چې د دغې څېړنې ټولو پړاوونو کې یو ژمن او ارزښتناکه همکار وو او په
ریښتوين ډول یې همکاري کړې ده.
ډاډه یو ،چې دغه څېړنه به د افغانستان پر پالیسۍ جوړونکو او اصالحاتو راوستونکو اغېزکونکې
وويس او د سولې پروسه او له سولې وروسته بهیر کې به ،د افغانستان د کوچنیو اقلیتونو د لیدلورو،
غوښتنو او اندېښنو په پام کې نیولو کې اغېزناکه وويس او ورڅخه به هرکلی ويش .د دغې څېړنې
موندنې کولی يش ،د سولې راتلونکو پروګرامونو او همدارنګه نورو مواردو کې د شخړو په حل کې ،د
قومي ټولنپېژندنې ،څنګ ته کړل شوو ټولنو او د فرهنګي بدلونونو په برخه کې د افغانستان پالیسۍ
جوړونکو لپاره ګټور متام يش .مونږ هیله مند یو چې د دغې څېړنې پایلې ،د ټولو ښکېلو لورو ،که
هغه د دغې څېړنې له حوزې څخه بهر اړخونه هم وي ،خو د افغانستان په څېر وضعیت لري ،پام را
واړوي او ورته الزم اهمیت ورکړل يش .د دغې علمي هڅې اوږدمهاله موخه د الهام رسچینه او د
نړیوالې ټولنې د بېال بېلو هیوادونو ترمنځ ټولنیز سولې ته د رسیدو لپاره نورې هڅې دي.
عبدالودود پدرام
د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د ملنځه وړلو موسسې مرش
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غورچاڼ
لکه څنګه چې یو افغان څېړونکی وايي ،افغانستان له توکمونو (اقلیتونو) څخه جوړ هېواد دی 1.دغه
هېواد کې مختلفه قومي ،دیني او مذهبي اقلیتونه ژوند کوي ،چې مرکزي اسیا کې د امپراتوریو او
د متدن د پېژندو څلورالرې په توګه د هېواد ځمکني ،ټولنیز ،فرهنګي او تاریخي وضعیت ته انعکاس
ورکوي .د نوي افغانستان په رامنځ ته کېدو او دغه هېواد کې د قومي کرښو په ترسیم رسه ،څنګ ته
کړل شوي ،غیر مسلط او کوچني اقلیتونه ،یا د سرتو ژبنیو ،قومي ،دیني او مذهبي ډلو په دننه
جذب شول او یا هم له پامه وغورځول شول .دغه واقعیت ،د افغانستان په نویو رشایطو کې د ټولنیزو
ستونزو د یوې نوې مجموعې المل شوی دی .په تاریخي ډول ،د کوچنیو اقلیتونو د حقونو ساتلو او
تامین لپاره د مشارکت میکانیزمونو نهشتون ،له سیاست او د افغانستان له ټولنې څخه د اقلیتونو د
څنګ ته کېدو المل شوی دی .تر دې هم د اندېښنې وړ وضعیت ،د مډرنې نړۍ کړکېچ دی ،چې
په نړیواله سطحه په یوې مهمې مسلې بدله شوې ده .البته افغانستان ځانته بېل داستان او تاریخ
لري .افغانستان کې څلورو لسیزو جګړو او تاوتریخوايل ،د ټولنې او دولت اړیکې په بشپړ ډول
ګډوډې کړي ،چې دا خپله د کوچنیو او زیانمنونکو اقلیتونو د وضعیت ترینګيل کېدو المل شوی
دی .له  ۲۰۰۱کال وروسته د زیاتره افغانانو حقونه د افغانستان په اسايس قانون کې ځای پر ځای
شوي ،چې په قانوين لحاظ د اقلیت ډلو حقونه خوندي سايت .په واقعیت کې ،کوچیني اقلیتونه
اوس هم له سیايس استازیتوب ،د خدمتونو ترالسه کولو او اقتصادي پرمختیا څخه محروم دي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خربو ،د افغانستان د جګړې پایته رسولو لپاره منحرص
په فرد فرصت رامنځ ته کړی دی .خو ،مختلفې ډلې او همدارنګه اقلیتونه اعرتاض لري او فشار
واردوي ،چې د سولې بهیر او د سولې مرکهچي پالوي ترکیب او د سولې اړوند بنسټونو کې یې
استازي حضور نه لري .نیوکګر وايي ،د سولې پروسه د مسلطه اقلیتونو د سیايس څېرو په واک کې
ده او کوچني اقلیتونه یو ځل بیا دغه جریان کې څنګ ته کړل شوي دي .د نړۍ نورو ځایونو کې له

 1جواد نسیم :افغانستان :له اقلیتونو جوړ ملت ،د اقلیت ډلو حقونو په اړه د ملګروملتونو سازمان رپوټManchester ،
.1992 ،Free Press
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شخړې وروسته د رشایطو تجربې ښيي ،چې د سولې پروسې بریا او تلپاتېوايل لپاره دې ټولو اړخونو
ته ،چې که شخړه کې رول لري او یا په یوه ډول ورڅخه متاثره وي ،د سولې پروسه کې ونډه ورکړل
يش .د پرمختللو ټولنو غوښتنې او الزامات ،هر ډول رشایطو کې په ځانګړې توګه د بحران ،د سولې
خربو او د شخړو حل پرمهال ،په برابر ډول د واک او مسوولیتونو وېشلو او د مختلفه قومي ډلو ترمنځ
د حقونو توضیع ته -چې د یوه ملت اجزا او د یوې ټولنې جوړښت تشکیلوي ـ اړتیا لري .د دولت
حاکمیت لپاره فعاله او هراړخیز مشارکت په هامغه کچه ارزښت لري ،څومره چې رڼښت ،حساب
ورکول او موثریت مهم دی .تر هغه چې ټول لیدلوري په پام کې ونهنیول يش ،په رسمیت ونهپېژندل
يش او وا نه ورېدل يش ،سوله به یوازې یو خوب پاتې يش .دغې موضوع ته په پام ،د ميل پراختیا
بهیر کې د اقلیت ډلو اهمیت ،له فرهنګي تخبهګانو (نوموتو څېرو) څخه کم نه دی .په دې توګه،
دغو اقلیتونو ته باید اجازه ورکړل يش ،چې د پالیسیو جوړولو او د سولې خربو په څېر مهمو ميل
بهیرونو کې ونډه واخيل .دغو مشاهدو رسه سم ،د نړۍ په کچه د سولې د بهیرونو تجربې ښيي ،هغه
پروسې چې د ټولنې پراخ لوري په کې ګډون لري ،نسبت د سولې هغو هوکړو ته ،چې د جګړې
ښکېلو مرشانو او د نخبهګانو ترمنځ السلیک شوي ،ډېرو دوام کوي.
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دغه څېړنه الندې دوو موخو ته د پام کولو له الرې د سولې روانه پروسه کې د تشو ډکولو لپاره هڅه
ده )۱ :د سولې پروسه کې د کوچینو اقلیتونو غوښتنو او اندېښنو ته پام کول ،و  )۲یوه پراخ سیايس
بهیر کې د اقلیتونو شاملولو لپاره د الرو موندل او د وړاندیزونو وړاندې کول ،چې د سولې خربو په
جریان او د سولې له خربو وروسته حلالرو کې ميل او نړیوالو پالیيس جوړونکو رسه مرسته وکړي.
دغه هراړخیزه څېړنه کې د کوچینو اقلیتونو مختلفو ډلو څخه  ۵۹۵کسان رسوې شوي ،چې (%۵۲
نارینه او  %۴۸یې ښځې) دي ،همدارنګه ډلهییزې مرکې او بحثونه په کې شوي ،چې په کې ۱۸
متخصصینو رسه مرکه او  ۵۰ډلهییز بحثونه شوي دي .دغه څېړنه کې د ګډونکونکو ترکیب د ژبني،
دیني /مذهبي او قومي تنوع منعکس کونکی دی ،چې د افغانستان په  ۹والیتونو کې شوې ده .دغه
والیتونه له بدخشان ،بلخ ،بامیان ،غور ،کابل ،ننګرهار ،نورستان ،نیمروز او جوزجان څخه عبارت
Nilsson, D., 2012. Anchoring the peace: Civil society actors in peace accords and durable peace. 2
International Interactions, 38 (2) pp.243-266.
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دي .کوچني اقلیتونه چې دغه څېړنه کې مشخص شوي او ګډون یې په کې کړی ،د افغانستان له
ایامق ،قزلباش ،پشهيي ،ترکمن ،بلوڅ او براهوي ،عرب ،سادات ،نورستاين ،واخي ،قرغیز ،ګوجر،
شیعیان اسامعیيل ،سیک ،هندو او جټانو څخه عبارت دي.
په ټولیزه توګه ،د څیړنې پایله د پوهاوي د مختلفو کچو ترکیب ده .داسې حال کې چې د امریکا
متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خربو ،د طالب زندانیانو خوشې کولو او د بیناالفغاين خربو
څخه ،په عموم ډول د اقلیتونو د پوهاوي کچه لوړه ده ،خو اصيل اندېښنه یې د سولې پروسه کې د
استازي نه درلودل دي ،لکه څنګه چې  ۷۹.۱سلنه ځواب ورکونکو ویيل ،چې د سولې اړوند هېڅ
یوې قضیې کې ګډون نهلري او له دې کبله اندېښمن دي ۸۰ .سلنه ځواب ورکونکو ویيل ،چې دوی
هیلهمند وو ،چې هغوی او ټولنو رسه به یې د سولې روانو خربو په تړاو مشوره ويش.
د سولې له خربو وروسته د حلالرو په اړه اقلیت ډلو پراخه توګه (۹۸سلنه) ویيل ،چې هوکړه باید د
اقلیتونو حقوق ،ارزښتونه او د هغوی قومي او مذهبي رسماو رواج تضمین کړي .اقلیتونه همدارنګه
د یوه خپلواکه نظاريت بنسټ رامنځ ته کولو وړاندیز کوي ،چې د سولې روانه پروسه کې د اقلیتونو د
حقونو له نقض او له سولې وروسته سیايس حلالرو څخه د نظارت دنده په غاړه ولري .دغه بنسټ
باید د ټولو ښکېلو خواوو ،که هغه کورين او بهرين د برش حقونو سازمانونه دي ،که مدين ټولنې دي،
که افغان حکومت دی او که نړیوال مالتړي یې دي ،باید د هغوی په شمول رامنځ ته يش.
مرکې او ډلهییز بحثونه ښيي ،چې د کوچینو اقلیتونو مرشان اندېښمن دي ،چې راتلونکي سیايس
حل وفصل کې له ګډون څخه به څنګ ته کړل يش او راتلونکي اسايس قانون او نړیوالو قوانینونو
کې به یې له مندرج حقونو څخه محافظت ونهيش .د اړینې همغږۍ او د هغوی د وېرې او اندېښنو
طرحه کولو لپاره د مشخص ادرس پر نهشتون هم ټینګار وشو .په پایله کې هغوی د یوه مشخص
میکانیزم رامنځ ته کولو غوښتونکي وو ،چې له هغې الرې خپلې اړتیاووې ،لومړیتوبونه او خپلې
اندېښنې منعکسه کړي .اقلیت ډلې د طالبانو د ژمنتیا او مسوولیت منلو کچه هم ،د خپلو حقونو
حافظت لپاره مهم بويل .ټولو اقلیت ډلو د افغانستان په سیاست او پراختیا کې او له سولې وروسته
حلالرو کې ،د خپل مشارکت لپاره د یوه کلیدي معیار په توګه د مثبت تبعیض غوښتنه کوله.

صفحه 3

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
همدارنګه ،د تېرو دوو لسیزو السته راوړنو د خوندي ساتلو په څېر د عمومي موضوعاتو ترڅنګ ،د
تحصیل حق ،د کار کولو حق او د بیان ازادي هم د اقلیتونو له غوښتنو څخه وه )۱ :د قومیت،
مذهب ،د ژبې او ادابو ارزښتونو ،او د هغوی د رسماو رواج په رسمیت پېژندل او ورته درناوی کول،
 )۲د هغوی لپاره د مثبت تعبیض اعامل چې د څنګ ته کړل شوو اقلیتونو خوندیتوب لپاره الر
پرانیزي )۳ ،د بحث او خربو د یوه پروګرام په الره اچول او په ميل سطحه د اقلیتونو د مسایلو طرحه
کول ) ۴ ،د ټولنې د ټولو اقشارو پراخ مشارکت او له سولې وروسته د سیايس حلالرو ټولشمولیت،
 )۵سولې ته د رسېدو لپاره د اړینې فضا رامنځ ته کول )۶ ،د سولې د دوام تضمین او  )۷لکه څنګه
چې اکرثیت خوشې شوي طالب زندانیان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي ،د اقلیت ډلو غړي له
طالبانو غواړي ،چې د سولې راستو لپاره ال زیاته ژمنتیا او مسوولیت وښيي.

وړاندیزونه
افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید الندې مهمو وړاندیزونو ته جدي پام وکړي:
•

د سولې پروسه کې د اقلیت محوره کړنالرې غوره کول :که څه هم د نړیوالو کنوانسینونو
په اساس د اقلیتونو حقوقو او ازادیو ته درناوی شوی ،مهمه ده چې افغان دولت ،نړیواله
ټولنه او طالبان نسبت د سولې خربو ته ،د  ۱۹۹۲کال د ډیسامرب ۱۸مې اعالمیې ،چې
د قومي ،ميل ،ژبې او مذهبي اقلیتونو پورې د تړلو کسانو حقونو په اړه ده ،د سیايس او
مدين حقونو نړیوال تړون او د  ۱۹۸۱د اسالمي برش حقونو نړیوالې اعالمیې ته په پام،
اقلیتمحوره کړنالره ولري.

•

د کوچنیو اقلیتونو یا د څنګ ته کړل شوو ډلو ښکېلول او د سولې روانو خربو او له سولې
وروسته حلالرو کې د هغوی د ګټو ،اندېښنو او هیلو په پام کې نیول ،اسايس اهمیت
لري.

•

راتلونکې کې پر اسايس قانون احتاميل بیاکتنه باید د ټولو ډلو د شمولیت په ځانګړې
توګه ،د هېواد د اقلیتونو پر اساس وويس .د اسايس قانون د بیاکتنې چوکاټ کې باید د
کوچنیو اقلیتونو په ګډون د اقلیتونو استازي شامل وويس.
صفحه 4

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
•

په ميل سطحه د اقلیتونو د سرتې شورا یا ائتالف تاسیس او مالتړ (د افغانستان د اقلیتونو
ميل ائتالف) چې د پلټفورم په توګه د اقلیتونو په ګټه د البیګرۍ په برخه کې عمل وکړي.

•

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون په څېر د خپلواکه بنسټونو ظرفیت لوړولو
ته ډېره اړه ده ،ترڅو له الرې یې د سولې پروسه کې د څنګ ته کړل شوو اقلیتونو له
غوښتنو ،اندېښنو او لومړیتوبونو څخه اړین او بلقوه مالتړ ويش .د افغانستان د برشي
حقونو خپلواک کمیسیون کې تراوسه د اقلیتونو مسایلو لپاره کوم ځانګړی واحد نشته.
ورته واحد کولی يش د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون له لوري هم رامنځ
ته يش.

•

ميل پخالینه او عدالت :داسې حال کې چې د سولې پروسه کې د ټولو افغان لورو
ښکېلتیا اړینه ده ،له سولې وروسته د حلالرې لپاره ،د افغانستان د قضاییه قوې تر څار
الندې د یوه خپلواک بنسټ رامنځ ته کولو ته اړتیا ده ،ترڅو څېړنه وکړي او د برش ضد
جرایمو او جنګي تاوتریخوايل په برخه کې عدالت تطبیق کړي .د جګړې قربانیانو او
تلپاتې سولې لپاره انتقايل عدالت رضوري دی.

صفحه 5
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 .1مخینه
افغانستان د "اقلیتونو هېواد" دی3.افغانستان کې مختلفه قومي ،دیني او مذهبي اقلیتونه ژوند
کوي ،چې مرکزي اسیا کې د امپراتوریو او د متدن د پېژندو څلورالرې په توګه د هېواد ځمکني،
ټولنیز ،فرهنګي او تاریخي وضعیت ته انعکاس ورکوي .خو تېرو بېال بېلو لسیزو کې افغانستان
کې دولت داسې جوړ شوی ،چې تبعیض یې درلود ،هغه هم په خاصه توګه د کوچنیو اقلیت
ډلو پر وړاندې .د افغانستان سیاست او ټولنه کې د څنګ ته کړل شوو ډلو او د کوچینو اقلیتونو
په تړاو ،پالیسۍ جوړونکو پورې اړوند پرېامنه اکاډمیکې څېړنې او لیکنې شته .د دې ترڅنګ،
د نړیوالو تر مالتړ الندې له بن وروسته ،د دولت جوړولو پروسه ،د قومي ډلو ترمنځ د دولت
وېشلو او د دولتي بروکراسۍ المل شوې ده .څلورو مسلطو ډلو (پښتنو ،تاجیکانو ،هزارهوو او
ازبیکانو) د دولت او د افغانستان د امنیتي بنسټونو جوړولو او کنټرول ته مخه کړه .د رد
اوتبعیض د نیمګړتیاوو له منځه وړلو لپاره هڅو کې ،د افغانستان د  ۲۰۰۴کال اسايس قانون
په پراخه توګه د اقلیتونو حقوق مطرح کړي او هغه څخه یې سیايس مالتړ هم کړی دی .دغه
اسايس قانون کې څوارلسو قومي ډلو څخه یادونه شوې ده او له شته نورو اقلیت ډلو څخه په
کې یادونه نه ده شوې .خو په عمل کې هېواد کې د اقلیتونو رد او څنګ ته کېدو دوام پیدا کړ.
افغانستان کې څلور لسیزې جګړې او تاوتریخوايل د مختلفو ډلو ترمنخ اختالفونو او یوې
کورنۍ جګړه کې د دولت نړېدو ته الره پرانیستې ،چې جوړښت کې د بدلون او ټولنه کې د
مختلفو ډلو اړیکو کې د تغییر المل شوې ده .د بن هوکړه چې  ۲۰۰۱کال کې افغانستان کې
د دولت بیا احیا لپاره وشوه ،د جګړې پایته رسولو لپاره یو ابتکار شمېرل کېده .دغه ابتکار
افغانستان کې نسبي ثبات ته الره هواره کړه ،خو ویې نهشو کولی د طالبانو په څېر د حکومت
ضد ډلې جذب کړي.

Jawad, Nassim. “Afghanistan A Nation of Minorities.” In Minority Rights Group International
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د دغې ستونزې حل لپاره افغان حکومت د جګړې پایته رسولو لپاره د سولې څو ابتکارات په
الره واچول ،چې  ۲۰۰۵کال کې د سولې ټینګښت کمیسیون رامنځ ته کولو ۲۰۱۰ ،کال کې
د سولې عايل شورا جوړولو او  ۲۰۱۰کال کې د قطر دوحه کې د طالبانو د دفرت پرانیستې ته
اشاره کولی شو .د  ۲۰۱۸کال لومړیو کې د افغانستان ولسمرش محمد ارشف غني اعالن وکړ،
چې حکومت چمتو دی ،طالبانو رسه د سولې هراړخیزې خربې پیل کړي ۲۰۱۸ .کال کې د
کابل د امنیتي همکاریو او د سولې اعالمیې ۲۰۱۸ ،کال کې د افغانستان په اړه د ژنیو
کنفرانس او څو مواردو کې د اوربند اعالن رسه یو ځای ،د حکومت له لوري طالبانو رسه خربو
ته د چمتوايل دغه وړاندیز ،د سولې هڅې نورې هم زیاتې کړې ،چې پایله کې یې د ۲۰۲۰
کال د فربوري په ۲۹مه ،له شپږو میاشتو خربو وروسته د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو
ترمنځ یو مرشوط توافق السلیک شو.
د  ۲۰۲۰کال له سپټمرب میاشتې راهیسې ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت رسمي پالوي
او طالبانو ترمنځ د سولې خربې پیل شوې ،چې اوس هم دوام لري .ټولې دغه هڅې د سولې
هوک ړې ته د رسېدو لپاره یو استثنايي فرصت شمېرل کیږي ،چې مته کیږي په کې د افغانانو
په مرشوع غوښتنو بحث ويش .البته له کله چې بیناالفغاين خربې پیل شوي ،یوه جدي
اندېښنه دا ده ،چې د سولې پروسه به د مسلط اقلیتونو او سیايس څېرو یوې کوچنۍ کړۍ
پورې محدوده پاتې يش ،چې په کې به کوچیني اقلیتونه له پامه وغورځول يش .داسې حال
کې چې نورو هېوادونو کې د سولې بریالۍ هڅې ښيي ،چې د سولې پروسې بریا ،د ټولو هغو
کسانو د غږ اورېدو لپاره د ډیموکراټیکې فضا رامنځ ته کولو ته اړتیا لري ،چې په مستقیم یا
غیرمستقیم ډول د سولې پروسه کې اغېز کونکي دي .دغې پروسې څخه د افغانستان د
کوچنیو اقلیتونو بهر پاتې کېدل ،د اندېښنې وړ خربه ده.

.1.1

د دغې څېړنې موخې

دغه څېړنه د دریو موخو لپاره شوې:
 )1د سولې له پروسې څخه د کوچینو اقلیتونو د اندېښنو او غوښتنو راټولول او
تحلیل؛
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 )2یوې پراخې سیايس پروسه کې د کوچینو اقلیتونو د ښکېلتیا لپاره د الرو
درک کولو لپاره هڅه؛
 )3د داسې وړاندیزونو وړاندې کول ،چې د سولې خربو او له هغه وروسته
وضعیت کې د حلالرو پلټلو لپاره ميل او نړیوالو پالیيس جوړونکو رسه
مرسته وکړي؛
د جامع سولې ،رول او د عدالت غوښتو د تګالرو له جزییاتو څخه د اطالع لپاره ،د اقلیتونو په ګټه
فکر وکړئ ،د  :۲په ضمیمې رسه ،د ټولشموله سولې الرښوونه.

.1.2

کوچني اقلیتونه

مسلط اقلیتونه له پښتنو ،تاجیکانو ،هزارهوو او اوزبیکانو څخه عبارت دي ،چې د نفوسو شمېر او د
تسلط کچه کې توپیر رسه ،د افغانستان د واک پر ډینامیزم او سیاست مسلط دي .دغه څېړنه د دغو
اقلیتونو په اړه نه ده .افغانستان کې هم په علمي کچه او هم د پالیسۍ جوړونکو ترمنځ ،د اقلیتونو
په اړه د ټولو لپاره د منلو وړ او مشخص تعریف نشته؛ دې رسه داسې ښکاري چې اکرثه څېړونکي د
اقلیت او اکرثیت ترمنځ د توپیر لپاره ،د قوم ،قبیلې ،دین او مذهب له ځانګړنو څخه استفاده کوي.
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د مثال په توګه ،نهشو کولی په اسانۍ رسه سني هزاره یا شیعه تاجیک او پښتون طبقهبندي کړو.
بلوڅان چې له مذهبي نظره اکرثیت یې په اهل سنت پورې اړوند دي ،خو له قومي اړخه اقلیت کې
راځي .غیرمسلامن ډلې په ډېره کمه کچه ميل بهیرونو کې شاملیږي .عمومآ درې الملونه ،د اکرثیت
او اقلیت معیار تشکیلوي :ژبه ،نژاد او مذهب 5.عینحال کې ،افغانستان کې مختلط هویتونه هم

 4د اقلیتونو مطالعې او د تفاوتګذارۍ مسلې لپاره الندې پته تعقیب کړئ:
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-statelessminority-strives-to-survive-without-rights-services/30216120.html
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شته ،چې څېړونکو تر ډېره د هغوی له مطالعې څخه سرتګې پټې کړي دي .اوسنۍ څېړنه د ژبې،
قوم ،ملیت او مذهبي اقلیتونو په اړه د  ۱۹۹۲کال اعالمیې رسه رسه همغږي لري ،چې څرګندوي،
" دولتونه باید خپلو هېوادونو کې له ميل ،فرهنګي ،دیني او ژبنیو هویتونو څخه چې اقلیت دي،
ساتنه وکړي او باید د دغو هویتونو پیاوړتیا لپاره رشایط برابر کړي ۱۹۷۷ ".کال کې د فرانسیسکو
کپوتوريت تعریف په اساس" اقلیت یوې ډلې څخه عبارت دی ،چې د یوه هېواد د نفوس کمه برخه
جوړوي او مسلط موقعیت ونه لري او غړي یې داسې حال کې چې د یوه هېواد اتباع دي ،نسبت د
هېواد نورو اوسېدونکو ته بېلې ،قومي ،مذهبي یا ژبنۍ ځانګړنې ولري ،که څه هم په غیرمستقیم
ډول ،د خپل فرهنګ ،دود مذهب یا ژبې په اساس د همبستګۍ احساس ولري" 6.د  ۲۰۰۴د
افغانستان اسايس قانون کې د څوارلسو قومي ډلو نومونه یاد شوي او د نورو قومي ډلو د نومونو په
یادولو سرتګې پټې شوي دي 7.دغه څېړنه کې هم اسايس قانون کې یادې شوې قومي ډلې
شاملیږي او هم د جټانو او جوګي په څېر د دغې خاورې نورې هغه ډلې چې نومونه یې اسايس
قانون کې نه دي یاد شوي شاملیږي 8.د وروستۍ ډلې په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګروملتونو
سازمان د عايل کمیشرنۍ رپوټ کې داسې راغيل" :د هویتي اسنادو نه درلود کولی يش ،د ميل
هویت د اثبات اړوند ستونزو په دلیل ،د نهاستقرار خطرونه زیات کړي" .د مثال په توګه د جوګي

 5پیټر مارسډن هم چې ورته یوه دستهبندي وړاندې کوي ،استدالل کوي چې افغانستان کې هیڅ قومي ډله د دغه
هیواد نیاميي نفوس ته نه رسیږي.هغه همدارنګه وايي ،د جګړې په دلیل دغه هیواد کې جمعیتي تغغیراتو په برخه کې
باید محتاط ووسو .الندې وګورئ:
Peter, Marsden. “Afghanistan: Minorities, Conflict and the Search for Peace.” In Minority Rights Group
International Report, p16.
 6د اقلیتونو حقوق :نړیوال معیارونه او اجراييوي الرښود ،د ملګروملتونو سازمان۲۰۱۰ ،
 7دغه ډلې عبارت دي له :پښتنو ،تاجکانو ،هزارهوو ،ازبکانو ،ترکمن ،بلوڅ ،پشهيي ،نورستاين ،ایامق ،عرب ،قرقیز،
قزلباش ،ګوجر او براهوي.
 8د کډوالو په چارو کې د ملګروملتونو سازمان د عايل کمیسارۍ نظر په اساس ،که څه هم افغانستان کې د ځمکې نه
لرونکو نفوس په اړه ژوره څیړنه نه ده شوې ،خو ښکاره نښې نښانې شته ،چې کسان په ځانګړې توګه د جټ قوم غړي،
چې جوګي او بنګړیواالن په کې شاملیږي ،د مشخص ښاري وضعیت له درلودو پرته ،هیواد کې ژوند کوي ،چې د کډوالو
په چارو کې د ملګرو ملتونو د عايل کمیشرنۍ اندېښنه یې راپورته کړې ده .الندې وګورئ:
United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for
Human Rights’ Compilation Report –Universal Periodic Review: AFGHANISTAN, p3.
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کوچیانو ،بنګړیواالنو او غربتډلو په شمول د جد قومي ډلو یو شمېر غړي د افغانستان هویتي اسناد
(تذکره) نه لري.

9

د هغو اقلیتونو له نوملړ او جزییاتو څخه د اطالع لپاره چې دغه څېړنه کې شامل دي ،لومړۍ ضمیمې
ته وګورئ.

.2د څېړنې تګالره
دغه څېړنه کې پراخ موضوعات شاملیږي او یو یوه بشپړه پېچلې څېړنه شمېرل کیږي .د مثال په
توګه ،د ځمکې نه درلودونکو اقلیتونو په شمول د کوچنیو اقلیتونو تشخیص او مطالعه ستونزمنه او
له ننګونو ډکه ده او د باور لوړې سطحې ته اړتیا لري.
دغه مطالعه کې د کمیت او کیفیت دوو ګډې کړنالرې څخه استفاده شوې ،ترڅو د افغانستان د
سولې پروسه کې د اقلیتونو ،له لیدلورو ،نظریاتو ،غوښتنو او لومړیتوبونو څخه د ژور او پراخ درک
وسیله امکانمنونکې يش( .د اطالعاتو راټولولو وسیلې لیدو لپاره ۲مې ضمیمې ته مراجعه وکړئ).
د دغې ګډې کړنالرې درې مالحظې عبارت دې له:
 .1د رسوې تررسه کېدو له الرې د خپل ځان په اړه د عامه اقلیتونو د متفاوته لیدلورو ترالسه کول؛
 .2د متمرکزه ډلهییزو بحثونو له الرې د مدين ټولنې د غړو ،ځوانانو ،زدهکړیاالنو ،وليس شخصیتونو
او د ټولنې متنفذینو متنوع او مفصلو لیدلورو ته الرسسی؛
 .3مهمو خرب شوو رسه د مرکې له الرې د متخصصینو په لیدلورو پوهېدل.

 9هامغه ،ص  ،7د جټ په اړه د نویو مالوماتو لپاره الندې لینک ته ورشئ:
AAN https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/context-culture/citizens-finally-but-no-placeto-settle-the-magats-one-of-afghanistans-most-marginalised-minorities/ (accessed Nov 20, 2020).
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دې برخه کې د مالوماتو د راټولولو تګالره او تحلیل وړاندې کیږي .د څېړنې ځای هغه  ۹والیتونه
دي ،چې په کې زیات اقلیتونه ژوند کوي .دغه والیتونه له ،بدخشان ،بلخ ،بامیان ،غور ،جوزجان،
کابل ،ننګرهار ،نیمروز او نورستان څخه عبارت دي .کومو اقلیتونو چې دغه څېړنه کې ګډون کړی
له ،ایامق ،عرب ،بلوڅ ،براهوي ،ګوجر ،هندو ،شیعان اسامعیيل ،جد ،قرغیز ،نورستاين ،قزلباش،
پشهیي ،سادات ،سیک ،ترکمن او وخي څخه عبارت دي .څېړنه کې شامل کسان هم معموله محيل
کسان ،زدهکړیاالن ،متخصصان ،د ټولنې متنفذین او اکاډمیکې څېرې دي.
د کوویډ ـ  ۱۹ناروغۍ د خپرېدو په اوج کې ،د مالوماتو راټولول ستونزمن وو ،خو دغه نهوړاندوینه
شوی ستونزمن حالت ،په تدریج رسه د څېړنې علمي اخالقو ته د څېړونکو د ژمنتیا په دلیل ،له مخې
لرې شو .د مالوماتو راټولولو له متنوع تګالرې څخه ګټه اخیستل ،چې له رسوې ،مرکو او متمرکزه
ډلهییزو بحثونو څخه عبارت دي ،ډېره ګټوره وه .په ټوله کې د اقلیتونو  ۵۹۵کسانو څخه رسوې شوې
ده .د محيل اجتامعاتو د مرشۍ نظرونو او لیدلورو تحلیل لپاره متمرکزه ډلهییز بحثونه په لوړه سطحه
بله وسیله ده ۹ .والیتونو کې  ۵۰متمرکزه ډلهییز بحثونه شوي دي .متخصصانو کې ،اکاډمیکې
څېرې ،د مدين ټولنې فعاالن ،د سولې متخصصین ،حقوقي متخصصین او د دین علام شاملیږي.
دغه مرکې ثبت شوي او په جدا توګه څېړنه کې د ګډون کونکو له لوري اجرا شوي دي؛ خو د مقدمې
واحده فارمټ ،د رضایت وړاندې کول او اصيل او پرانیستې پوښتنې لري .افغانستان کې ټولشموله
سولې ته د الرسيس تر عنوان الندې :د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د ملنځه وړلو موسسې الرښوود
کتاب ،د مرکو د اساس په توګه په پام کې ونیول شو.
د احصاییې او مالوماتو ميل ادارې ( )NSIAشمېرو کې د نواقصو د جربان په موخه ،د دوو ولسوالیو
په ګډون مرکز او د نظر وړ والیتونو څخه شمېرې ترالسه شوي :بامیانو کې د شیرب او بدخشان کې
د واخان ولسوالۍ .د هرې اقلیت ډلې د نفوس د براورد ،د هغوی د ژوند کولو لومړين ځای ،د هغوی
د ژوند کولو مهمو ننګونو ،مالومات ورکونکو رسه د اړیکې جزییاتو ،د هغوی د ژوند کولو امنیتي
وضعیت او د اقلیت ډلو په تړاو د نورو اطالعاتو په شمول ،د پروژې د ټولو فعالیتونو لپاره اړین مالومات
راټول شوي .د مالوماتو دغه ټولګه له څلورو رسچینو څخه راټوله شوې ده:
 .1د رسحدونو او قبایلو وزارت والیتي ریاست؛
صفحه 11
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 .2د مرکزي احصاییې والیتي دفرت؛
 .3د والیتي شورا غړي؛
 .4د قومي ډلو ځینې ټولنې.
د رسوې ګډون کونکو ته د الرسيس لپاره ،طبقهبندي شوې تصاديف منونې اخیستو څخه ګټه
اخیستل شوې .دغې تصاديف منونې اخیستو مرسته وکړه ،چې د څېړنې لپاره د نظر وړ ډلې
مشخصې يش .د دغې څېړنې تررسه کېدو لپاره څه باندې  ۵۹۵کسان وټاکل شول ،ترڅو د اقلیتونو
په استازیتوب د سولې پروسې په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړي .د اقلیتونو د تقریبي نفوس په
اساس ،هرې اقلیت ډلې رسه متناسبه طبقهبندي وشوه .همدارنګه نسبت هرې اقلیت ډلې ته دغه
کار بېال بېلو ولسوالیو کې د هغوی د نفوس په اساس هم تررسه شو .د هرې ډلې له تعریف وروسته،
څېړنې ته ځواب ورکونکي د تصاديف منونې اخیستو بڼې له الرې وټاکل شول .کورنۍ لومړی غوره
شوې او وروسته لومړنی یا دویم کس او یا هم د کورنۍ رسپرست مرکې ته غوره شو.
د څېړنې انسجام څخه د خوندیتوب لپاره ټول اړین اخالقي پرتکلونه ،له مالوماتو څخه نیولې ،د
څېړنې تر لیدلوري ،د څېړنې عميل تررسه کولو ،د مالوماتو تحلیل ،د ګډونکونکو د باور ترالسه کولو
او د هغوی د هویت خوندي ساتلو په شمول ،ټول اعامل او تعقیب شوي .د څېړنې پایلې به د علمي
بنسټونو او د معتربه اکاډمیکو ټولنو ،چې دې برخه کې لېوالتیا ولري ،په واک کې ورکړل يش.
دغه څېړنې یو لړ محدودیتونه هم لري :لومړی ،د ارقامو له مخې د افغانستان د اقلیتونو کره شمېر
نه دی مشخص .په دې توګه ،څېړونکې ډلې له پورته یادو شوو مرکزونو څخه د اطالع له ترالسه کولو
وروسته ،د منونې حجم د دغو ډلو د تقریبي نفوس پر اساس ،انتخاب کړی دی .د دې ترڅنګ ،هغو
سیمو ته تلل چې د طالبانو په څېر د حکومت مخالفو ډلو په کې حضور درلود ،ستونزمن وو.
څېړونکې ډله په دې خربه پوهېده ،چې دغو سیمو کې اقلیتونه ژوند کوي او شاید هم د سولې خربو
په تړاو بېل نظر ولري ،خو د امنیتي ستونزو په دلیل ،دغه اقلیت ډلې دغه څېړنه کې نه شاملیږي.
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 .3د څېړنې اصيل موندنې
دغه برخه کې افغانستان کې د سولې پروسې په تړاو د اقلیتونو د اندېښنو او متو په اړه د څېړنې
مهمې موندنې ،هغسې چې الندې راغيل ،وړاندې کیږي.

.3.1

د سولې پروسه کې د اقلیتونو اندېښنې

آنان بخشی از فعالیتهای مربوط به پروسه صلح نبوده اند.
د دغې څېړنې موندنو کې د افغانستان د سولې پروسه کې د کوچنیو اقلیتونو د اندېښنو په اړه په
پراخه کچه ،مفاهیم او لیدلوري او همدارنګه د هغوی غوښتنې شاملیږي .په ټولیز ډول د اقلیت ډلو
غړو د افغانستان د سولې پروسه کې خپلو حقونو ،فرصتونو او سیايس مشارکت ته نهپام څخه
اندېښنه څرګنده کړې ده .الندې چوکاټ د  ۵۹۵ځواب ورکونکو د رسوې پایله ده ،چې په کې ۷۹.۱
سلنه ځواب ورکونکو ویيل ،چې هغوی د سولې اړوند فعالیتونو کې یوه برخه نه ده.

هو
نه
انکار
نه پوهیږم

انځور : 1د سولې پروسه کې د ښکېلو ځواب ورکونکو سلنه

د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا دوی احساس کوي ،چې هغوی یا ټولنو څخه یې د سولې پروسه
کې استازیتوب کیږي ،یا نه ،زیاترو یې ویيل ،چې هغوی او ټولنو څخه یې د سولې پروسه کې
استازیتوب نه کیږي.
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47.7

14.0

17.8

14.5

6.1

تر یوه حده زموږ استازیتوب کیږي

تر ډیره حده زموږ استازیتوب کيږي

هیڅ زموږ استازیتوب نه کیږي

لږ زموږ استازیتوب کیږي
انکار

انځور : 2د سولې پروسه کې د ښکېلتیا په تړاو د ځواب ورکونکو ټولنو سلنه

داسې حال کې چې د دغې څېړنې اتیا سلنه ځواب ورکونکو لېوالتیا درلوده ،چې په یوه ډول د
سولې پروسه کې حضور ولري ،د حضور رضورت یې متمرکزه ډلهییزو بحثونو کې هم انعکاس موندلی
دی .د مثال په توګه ،یوه ځواب ورکونکي وویل" :هره ميل پروسه کې باید د ټولو کسانو په ځانګړې
توګه د اقلیتونو غږ واورېدل يش .ټول هغه کسان چې یوه ټولنه کې ژوند کوي ،باید اړتیاووې او
غوښتنې یې په پام کې ونیول يش .باید داسې څېړنې ويش ،چې د خلکو غږ او اندېښنو ته انعکاس
ورکړي؛ خو دغه کار تراوسه نه دی تررسه شوی" 10.لکه څنګه چې یو بل ځواب ورکونکی وايي:
" تراوسه داسې کوم پروګرام چې د اقلیتونو اندېښنو او ستونزو ته انعکاس ورکړي ،نه دی عملی
شوی 11 ".د دې ترڅنګ ،دغه څېړنه کې د سولې پروسې په تړاو د اقلیتونو نورې جدي اندېښنې
هم رانغاړل شوي او څېړونکو دې برخه کې الندې دستهبندي تررسه کړې ده.

أ .د افغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو عمومي اندېښنه
د دغې څېړنې راټول شوي مالومات ښيي ،چې افغانستان کې د هېواد د اتباعو او ښاریانو په توګه
د اقلیتونو د حقونو او امتیازونو په تړاو ډېرې مشرتکې اندېښنې شتون لري .دغه مسایل په وېرې ،د
امنیت نهشتون او له فضا ،پخوانۍ سیايس بېثباتۍ او د سولې مذاکراتو پرمهال د اقلیتونو رنځ

10مختلطی از دیدگاه زنان و مردان ،بحث متمرکز گروهی ،بامیان ()13-08-2020
 11بحث گروهی متمرکز ،غور ،دیدگاه مردان ()16-08-2020
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پورې اړوندیږي .دغو اندېښنو کې محدودیتونه یا د بیان د ازادۍ مخنیوی ،د قربانیانو او ملکي تلفاتو
زیاتېدل او یوې واقعي سولې او د پخالینې پروسې ته د طالبانو د نهژمنتیا په دلیل اندېښنې
شاملیږي .په بله وینا ،څېړنه کې زیاتره ګډون کونکي د افغانستان د یوه وګړي په توګه ،د خپلو
سیايس او مدين ازادیو د له منځه تلو څخه اندېښنه ښيي .د ښوونې او روزنې ،امنیت او روغتیايي
خدمتونو په څېر ،د عامه خدمتونو له السه ورکول ،له نورو اندېښمنونکو مسایلو څخه دي ،چې دغه
څېړنه کې ځواب ورکونکو یې په اړه اندېښنه ښودلې ده او باید د سولې پروسه کې دې برخه کې غږ
اوچت يش.
دغه ډله د ښاريي محوره کړنالرې په توګه د واک جوړښت او د سیايس څېرو په برخه کې اندېښنې
لري ،چې په پراخه توګه ښاریان له مشارکت څخه محروموي او په دې ترتیب د نورو مسایلو ترڅنګ،
ښاریانو له درد او رنځ پرته بل څه نه لري .دې ډلې پورې اړوند ځينې اندېښنې په الندې ډول دي:
 .1امکاناتو او فرصتونو ته د الرسيس او وېشلو په تړاو ـ مرکزي الګو
دغه الګو ،هېواد کې د قومي اقلیتونو د مدين او سیاست مشارکت الره کې خنډ دی .د څېړنې کیفي
مالومات ښيي ،هغه اقلیت ډلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي ،ډېر کم د دې
چانس لري ،چې پوهه يش ،مرکز کې څه تیریږي او سیاست او حکومتولۍ څنګه کیږي .همدارنګه
ادعا کیږي چې اقلیتونه پالزمینه کې هېڅ استازی نه لري ،چې هغوی څخه استازیتوب وکړي.
هغوی خپلو ټولنو کې د سیاست په اړه خربو کولو څخه وېره لري؛ ځکه امکان شته ،چې مرکز کې
د مسلط اقلیتونو مرشان او یا هم د خپلو ټولنو مرشان یې ،د دغسې بحثونو پر وړاندې اقدام وکړي.
لکه څنګه چې متمرکزه ډلهییزو بحثونو کې ګډون کونکي هغه داسې توضیح کوي" :دغه مرشان
داسې ښيي ،چې د هغوی استازي دي ،داسې حال کې چې خلک د هغوی استازیتوب څخه هېڅ
ګټه نه ویني .هغوی د دغه وضعیت دوام لپاره له زور او فشار څخه کار اخيل 12".ناامنۍ چې اقلیتونه
ورته هېڅ حلالره نه لري ،مرکز ته د الرسيس لپاره بل خنډ دی ،د ناامنه سیمو خلک په ډېرو ستونزو

 12متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()5-07-2020
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د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
رسه کولی يش ،ځانونه پالزمینې ته ورسوي 13.مالوماتو ته د الرسيس ،حفاظت او امنیت او معتربو
او مرشوع حقونو په تړاو د اقلیت ډلو هر غړی دغه ډول لیدلوری لري.
 .2اقلیتونو رسه د طالبانو چلند
دې برخه کې مالومات ښيي ،چې اقلیتونه نسبت هغو مستقیمو خطرونو ته چې هغوی ګواښوي،
خاصه اندېښنه لري .لکه څنګه چې یوه متمرکزه ډلهییز بحث کې داسې ویل شوي :که طالبان
افغانستان کې د اسالمي امارت او د اوسني حکومت له منځه وړلو په هڅه کې وي ،اقلیتونه به
ونهيش کولی ،چې یوه ښه چاپریال کې کار او زدهکړو ته دوام ورکړي او د هغوی پر ژوند به ډېر
محدودیتونه ولګول يش ،چې دا المل کیږي ترڅو هغوی عامه خدمتونو څخه د برخمن کېدو چانس
تر ډېره له السه ورکړي 14.همدارنګه هغوی وايي ،امکان شته چې طالبان د هغوی حقونو څخه انکار
وکړي او فرصتونه ورڅخه واخيل .په همدې ترتیب ،امکان شته چې طالبان په خپلو اوسنیو کړو ژمنو
عمل ونه کړي .اقلیتونه له دې څخه وېره لري ،چې طالبان به د  ۱۹۹۶ـ  ۲۰۰۱کلونو حاکمیت
دورې ته ور وګرځي .هغه مهال هغوی رسه له دې چې هېواد کې خپله تفرقه اچونکې او اختالف
رامنځ ته کوونکې کړنالره عميل کوله ،خپله ځانګړې ایډیولوژي یې هم حاکمه کړې وه 15.که چېرې
ټاکل شوي وي چې افغانستان کې دوامداره او واقعي سولې په لوري ګام پورته کوي ،نو باید دغو
وېرو ته پام ويش .د کوچنیو اقلیتونو په تړاو د لیدلورو په برخه کې د افغانانو اخالف ته باید سیايس
پام ويش ،ترڅو د سولې پروسه کې د دغه اختالف ناوړه پایلې ،چې پر ثبات او اقتصادي وضعیت
اغېز کوي ،راکمې يش .ګډ لیدلوری سیايس ارادې او د ډولو اړوندو ډلو همکاریو ته اړتیا لري.
 .3د تېرو دوو لسیزو السته راوړنو ته نهپام
راټوله کړل شوې ډيټا ښيي ،چې د اقلیتونو یوه جدي اندېښنه هم احتامآل د تېرو دوو لسیزو د السته
راوړنو له پامه غورځول دي .لکه څنګه چې یوه ډلهییز بحث که داسې ویل شوي" :زمونږ اصيل

 13متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()5-07-2020
 14متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
 15متمرکزه ډلهییز بحث ،کابل ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
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اندېښنه تېر ته ور ګرځېدل دي .زمونږ وېره دا ده ،چې نسبي شته ثبات به له السه ورکړو " 16".وېره
لرو چې وبه نه شو کولی چې یو ښه ژوند ولرو ،د درس ویلو او کار کولو توان به ونهلرو او مشخصو
مح دودیتونو رسه به مخ شو ،دغسې یوه حالت کې تر ټولو زیات زیان اقلیتونو ته رسیږي ،ځکه چې
اقلیتونه اوس هم خپلو حقونو او امتیازونو ته الرسسی نه لري " 17".شته اسايس قانون ،د برش حقونه،
د ښځو او ماشومانو حقونه ،د تحصیل حق او د نورو ټولنیزو ارزښتونو په ځانګړې توګه نوي ارزښتونه،
چې افغانستان له  ۲۰۰۱کال وروسته ورته الرسسی موندلی ،د ځواب ورکونکو د ټینګار وړ دي .پر
ځای به وي چې اشاره وکړو ،چې دغسې ادعاوې او غږ پورته کول په واقعیت کې د هغو کسانو د زړه
خربه ده ،چې د افغانستان مسلطې اجتامعي تجربې کې یې غږ نه دی اورېدل شوی.

ب .د سولې پروسې په تړاو د اقلیتونو ځانګړې اندېښنې
د اندېښنو پخوانۍ برخه کې عمومآ د افغانستان د سولې پروسه کې پر اقلیتونو ټینګار وشو ،خو دې
برخه کې ،د افغانستان د سولې پروسې په تړاو د اقلیتونو ځانګړې اندېښنې وړاندې کیږي.
داسې حال کې چې دغه څېړنه کې ګډون کونکو په پراخه کچه افغانستان کې د تعصب او تبعیض
مسلې ته د یوې شخړې په توګه اشاره کړې ،اندېښنه یې دا ده ،چې که ټولنیزه او فرهنګي تنوع له
پامه وغورځول يش او د سولې خربو کې د اقلیتونو غږ وا نه ورېدل يش ،وضعیت به نور هم خراب
يش 18.مالومات همدارنګه ښيي ،چې اقلیتونه د خپلې ژبې ،فرهنګ او سمبولونو په اړه اندېښنه
ښيي .د مثال په توګه هغوی اندېښمن دي ،چې مورنۍ ژبې ته به یې پام ونهيش او تر دې څخه
زیات ،د هغوی دیني او فرهنګي ارزښتونو ته به درناوی ونهيش.

19

اقلیتونه همدارنګه د واک وېشلو څخه اندېښنه ښيي ،هغوی وايي" :تېرو  ۱۹کلونو کې واک او اداره
د مسلط اقلیتونو ترمنځ وېشل شوې .البته کوچنیو اقلیتونو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده .کولی شو

 16متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
 17متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
 18متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()15-07-2020
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ادعا وکړو ،چې که راتلونکې کې د تېرو دوو لسیزو ورته وضعیت دوام وکړي ،اقلیتونه به ورته یوه حالت
کې شتون پیدا کړي ،انزوا رسه به مخ يش او د تبعیض تر دې بد وضعیت به تجربه کړي".

20

په همدې ترتیب ،د سولې خربو کې د کوچنیو اقلیتونو د استازو نهحضور بله اندېښنه وه ،چې وړاندې
شوې .متمرکزه ډلهییزو بحثونو کې اکرثیت ګډونکونکي په دې باور دي ،چې د عدالت غوښتنو
نهشتون او د مرکهچي پالوي په ترکیب کې د اقلیتونو د استازو نشتوالی ،مهمه ستونزه ده ،چې په
مخامخ توګه د سولې له ټولې پروسې څخه د اقلیتونو د څنګ ته کېدو المل کیږي .اقلیتونو ادعا
کوله ،چې هغوی هېڅ استازی یا خاص مدافع نه لري ،چې د سولې پرېکړه نیونې پروسه کې د
هغوی اندېښنې مطرح کړي .د دې ترڅنګ ،هغوی استدالل کاوه ،چې که د ټولو قومي ډلو اندېښنو
ته پام ونهيش ،واټن رامنځ ته کوي ،چې د اقلیتونو د رد المل به يش .ظاهرآ مرکهچي ټیم کې منتخب
استازي ،د اقلیتونو له ټولنو څخه استازيتوب نه کوي .استازیتوب نهشتون ته په پام ،اقلیتونه ادعا
کوي ،چې د سولې داسې خربو څخه وروسته وضعیت به ،چې ټولې خواوې په کې حضور ونهلري،
نور هم خراب يش.
دغه څېړنه کې ګډونکونکي همدارنګه استدالل کوي ،چې دغه پروسه کې یې استازي حضور نه لري
او له حقونو او غوښتنو څخه به یې دفاع ونهيش .دغهراز ،هغوی اندېښنه ښيي چې که د سولې
خربې د اقلیتونو له حضور پرته دوام وکړي ،هغوی به تراوسه زیات خپلو حقونو او امتیازونو څخه
محرومه يش 21 .د یادونې وړ ده چې دغه څېړنه کې ګډونکونکو اقلیت ډلو په ډېر ټینګار رسه خپله
ناهیيل ،وېره او اظطراب بیان کړ .همدارنګه هغوی د سولې روانو جریانونو او خربو کې په خپلو
غوښتنو او هیلو ټینګار کاوه.
د ا فغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو اندېښنې ،زمونږ د رسوې د پرانیستو پوښتنو
پوښنتلیک کې درج شوي .د دغې پوښتنې پایله ډېرې اندېښنې ښيي .الندې چوکاټ کې ،د ځواب
ورکونکو لس مهمې اندېښنې راوړل شوي.

 20متمرکزه ډلهییز بحث ،بامیان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()22-07-2020
 21متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()16-08-2020
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د بیان او مطبوعاتو په آزادۍ د محدودیت لګول
د بې وزلۍ ډیریدل او د اقتصادي اوضاع خرابیدل
د طالبانو لخوا د ژمنو ماتول
د سیمې د هیوادونو مداخله او د سولې د بهیر ماته
د بشري حقونو او ښځو له حقونو سرغړونه
د سولې په پروسه کې د لږکیو نه شاملول
نیابتي سوله او د سولې په بهیر د افغانانو د مالکیت نشتون
د لږکیو د حقونو تر پښولاندې کیدل
د سولۍ د هوکړې څخه سرغړونه ،په بل ډول د جګړې دوام او یا د کورنۍ جګړې پیل

انځور : 3سروې څخه اخیستل شوې د سولې پروسې په اړه د اقلیتونو لس اندېښنې

.3.2

د سولې پروسه کې د اقلیتونو غوښتنې او

لومړیتوبونه
کلیدي مطلعینو رسه متمرکزه ډلهییزو بحثونو او مرکو کې د اقلیتونو انعکاس شوې غوښتنې په الندې
دوو برخو او خاصو مواردو وېشل کیږي.

أ .د افغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو ټولیزې غوښتنې
 .1له  ۲۰۰۱کال وروسته د افغانستان د السته راوړنو خوندي ساتل
په ټولیز ډول ،څېړنه کې د افغانستان زیانمنونکو اقلیتونو له ډلې څخه ګډون کونکو غوښتنه درلوده،
چې د تحصیل او د ښځې او نارینه لپاره د کار حق ،د بیان ازادۍ ،د رسنیو ازادۍ ،برشي حقونو او
ارزښتونو ،اسايس قانون ،دیموکراسۍ ،د ماشومانو حقونو ،سیايس او مدين حقونو او د قانون پر
وړاندې د برابرۍ حق په څېر ،له  ۲۰۰۱کال وروسته د افغانستان السته راوړنې دې خوندي وساتل
يش .څېړنه کې ګډون کونکو د طالبانو دورې ته په اشارې په پراخه کچه ځواب ورکړ ،چې هغوی
هېڅ یو هم نه غواړي ،ترڅو په پورته ارزښتونو مامله ويش .اقلیت ځواب ورکونکو په خاصه توګه د
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بیان پر ازادۍ ټینګار کاوه او غوښتنه یې کوله ،چې رسنۍ نه باید د سولې پروسه او له سولې وروسته
حاالتو کې سانسور يش او د دغې پروسې ټول جزییات دې عوامو رسه رشیک يش.

22

څېړنه کې د ګډونکونکو دغو لیدلورو او باورونو ته په پام ،د افغانستان د سولې پروسې په تړاو د
کوچنیو اقلیتونو د لیدلورو راټولولو او رشحې ،او د اصالحاتو لپاره ،په ځانګړې توګه د سولې پروسه
کې د ګډون او اسايس حقونو پېژندلو په اساس د یوه چوکاټ وړاندیز کولو په موخه ،د دغې څېړنې
اهداف په اسانۍ د درک وړ دي.
همدارنګه څېړنه کې ګډون کونکي په دې باور وو ،چې د سولې له هر ډول هوکړې وروسته ،د
وروستیو دوو لسیزو السته راوړنو څخه تضمین او خوندیتوب او عامه بنسټونو په ځانګړې توګه ښوونیزو
بنسټونو او امنیتي ځواکونو څخه مالتړ ،چې د اقلیتونو او د ټولو افغانانو د ژوند په ښهوايل کې یې
مهم رول لوبولی ،ډېر مهم دی .دغه څېړنه کې د سولې هڅو ،قواعدو او نورو اړوندو اقدامونو په اړه
د ګډون کونکو د نظر توافق ،د دوامداره سولې او ثبات ضامن دی ،چې بېلګه یې د لوی متدن تاریخ
کې موندلی شو .دا ټول به د یوې متنوع او له تبعیض څخه د پاکې ټولنې رامنځ ته کولو په برخه
کې چې وکولی يش ،د سولې لپاره چاپریال برابر کړي ،مرسته وکړي.
 .2له مدين ټولنې څخه مالتړ
څېړنه کې د ګډون کونکو په نظر" ،مدين ټولنې د اقلیتونو د مسایلو انعکاس په برخه کې مهم رول
درلودلی او د حکومت او خلکو ترمنځ پل دی" 23 .په دې توګه ،د اقلیت ډلو غړو متمرکز ډلهییز بحث
کې ،د عدالت غوښتو لپاره د مدين ټولنې له استازو او د اقلیتونو له حقونو څخه د حفاظت لپاره
خپل مالتړ څرګند کړ .دغهراز ګډون کونکو تقاضا درلوده چې د مدين ټولنې فعاالنو څخه دې ال
زیات مالتړ او غښتيل دې يش .څېړنه کې د ګډون کونکو د نظر په اساس ،له مدين ټولنې څخه د
مالتړ روحیه او دغه کړنالره به ،د تکرثګرا او له تبعیض څخه د پاکې ټولنې رامنځ ته کولو کې ،چې
وکولی يش افغانستان کې د سولې لپاره یوه مناسبه فضا رامنځ ته کړي ،مرسته وکړي.
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صفحه 20

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
 . ۳د سولې خربو رهربي
بله غوښتنه چې څېړنه کې د ګډون کونکو له لوري مطرح شوې ،د افغان حکومت او ولس له لوري
د سولې پروسې مالکیت په اړه وه .راټول کړل شوي مالومات ښيي ،چې څېړنه کې اکرثیت ګډون
کونکي په یوه ډول په دې باور وو ،چې "د افغانستان جګړه یوه نیابتي جګړه ده او امکان شته چې
سوله هم یوه نیابتي سوله وويس 24 ".د دغه لیدلوري په اساس ،اقلیتونه غوښتنه لري ،چې باید مهم
بهرنیو عواملو ته ځانګړی پام ويش؛ کنه نو ،د سولې هڅې به ناکامه پاتېۍ يش .همداراز دغه
اندېښنه د نورو غونډو له خوا د ورته نیوکو ښکارندويي کوي ،چې که ټاکل شوي وي افغانستان یوې
واقعي او باثباته سولې ته الرسسی پیدا کړي ،باید نړیواله حوزه کې د سیايس او ټولنیزو نظر خاوندانو
لیدلورو ته پام ويش.
 .4سیمهییزې او نړیوالې همکارۍ
که څه هم متمرکزه ډله ییزو بحثونو کې ګډون کونکو اقلیت ډلو ،د سولې د پروسې پرمختګ او د
افغانانو د مالکیت غوښتنه کوله ،همدارنګه ویل یې ،د سولې پروسه کې د اقلیتونو له مشارکت او
مالتړ څخه د تضمین لپاره ،د افغان دولت د مرکهچي ټیم له هڅو رسبېره ،د نړیوالو مرستې او
سیمه ییزې همکارۍ ته جدي اړتیا ده ،ترڅو یوه تلپاتې او ټولشموله سوله تحقق پیدا کړي .څېړنه
کې ګډون کونکو د نظر په اتفاق رسه وویل ،بهرين لوبغاړي کولی داسې رشایط رامنځ ته کړي ،چې
د مذاکرې لوري ،د سولې خربو دوام ته وهڅوي ،ترڅو داسې یوې هوکړې ته الرسسی پیدا کړي،
چې د خلکو پراخ مالتړ له ځانه رسه ولري .هغوی څرګنده کړه ،چې دغه بهرين لوبغاړي د دوامداره
سولې مخ ته وړلو کې مهم رول لوبوي .د مثال په توګه" ،د اوربند منلو لپاره د فشار راوړل باید لومړی
ګام وويس .مونږ له طالبانو غواړو چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي".

25

دغې سناریو ته په پام ،که چېرې هوکړې ان د یوه نوي حکومت رامنځ ته کېدو المل يش ،د سولې
پروسه کې او له هغې وروسته د حکومت رامنځ ته کولو کې د ټولو ګډون باید د دواړو مرکهچي ډلو
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صفحه 21

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
له لوري تضمین يش .په دې توګه ،خربو کې باید د ټولو اصيل لوبغاړو غږ واورېدل يش او ورته
فرهنګي او ټولنیزه فضا برابره يش.
 .۵له سولې وروسته ټولشموله سیايس حلالر
د څېړنې ګډون کونکو او همدارنګه کابل او ځينو نورو والیتونو کې د متمرکزه ډلهییزو بحثونو
مختصصینو او ګډون کونکو غوښتنه درلوده چې "له سولې وروسته د حکومت ادارې باید د خلکو او
یا کم له کمه د خلکو استازو له لوري انتخاب يش ،ترڅو د یوه ځواب ورکونکو دولت رامنځ ته کول
تضمین يش 26 ".دغو ځواب ورکونکو په دې باور ټینګار درلود ،چې سولې پورې اړوند ټول حکومتي
بنسټونه باید په پراخه کچه د خلکو مالتړ له ځانه رسه ولري ترڅو په طبیعي ډول د حکومت ضد
عنارصو د انزوا المل يش .دغې موخې ته د رسېدو لپاره ،له سولې وروسته حکومتي بنسټونه دې هم
د استازیتوب په صورت اداره يش .ورته حال کې متمرکزه ډلهییزو بحثونو کې د ګډون کونکو د ټولو
غړو ترمنځ ګډ لیدلوری دا وه ،چې له سولې وروسته سیايس او اداري حلالرو کې باید
ښایستهساالري تضمین يش؛ ځکه د هغوی په ادعا د قومیت پر اساس د واک هر ډول وېشل کولی
يش ،د کوچینو اقلیتونو برخلیک او په ټولیز ډول پر ميل پیوستون منفي اغېز وکړي.

ب .د افغانستان د سولې له پروسې څخه د اقلیتونو ځانګړې غوښتنې
 .۱د خلکو پراخ مشارکت
راټول کړل شوي مالومات ښيي ،چې کوچني اقلیتونه د سولې پروسه کې د خلکو د پراخ مشارکت
غوښتونکي دي ،نه دا چې یوازې هغه ډلې دې ګډون ولري ،چې د خلکو له مختلفو اقشارو څخه
استازیتوب نهکوي .اقلیتونه د نیوکې په مطرح کولو رسه له طالبانو دغه پوښتنه کوي ،چې دغه ډله
ولې د ځوانانو ،ښځو او اقلیتونو په څېر زیانمنونکي خلک ،داسې حال کې چې هڅه کوي د
افغانستان د راتلونکې سیايس حلالرې یوه برخه وويس ،له دغه بهیر څخه لرې سايت؟ 27څېړنې
ښيي ،چې د سولې پروسه کې د خلکو پراخه ګډون د سولې هوکړو ته د مرشوعیت ورکولو ،د ال زیاتو
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صفحه 22

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
موضوعاتو د مطرح کولو او راتلونکي حکومت کې به د پراخ سیايس مشارکت د ظرفیت لوړېدو المل
يش 28 .د ځواب ورکونکو له خوا دغه وړاندې شوې اندېښنې او غوښتنې ،د افغانستان د سولې خربو
کې د خلکو د پراخه مشارکت لپاره یو ډول چوکاټ برابروي.
 ۲۰۰۱کال کې د بن هوکړې تجربو ته ،چې موخه یې افغانستان کې د یوه دولت رامنځ ته کول وو،
دغه څېړنه کې د ګډون کونکو په ځوابونو کې پراخه انعکاس ورکړل شوی دی .هغوی استدالل کوي
چې د بن هوکړو کې د قومیت پر اساس د واک وېشلو په دلیل نه دي توانېديل دغه مهمه پروسه
کې ونډه واخيل او پایله کې یې هغوی تر نن پورې نه دي توانېديل ،د بڼ له هوکړو ګټه واخيل او
خپل ژوند او ټولنیز او سیايس مشارکت کې ښهوالی راويل .د دغه استدالل په رڼا کې ،ځواب
ورکونکو ویيل ،چې د سولې پروسه باید ټولشموله وويس او د اقلیتونو غوښتنې دې په پام کې ونیول
يش .همدارنګه ،هغوی غواړي چې د ښځو او اقلیتونو په ګډون غیرمتخاصم ډلې د سولې خربو او
تحوالتو کې خپل رول ولري .د دې ترڅنګ ،ځواب ورکونکو ویيل ،چې د خلکو استازي باید خپله د
هغوی له لوري انتخاب يش ،نه داسې چې د مسلط ډلو له لوري په سنتي ډول عمل کیږي.

29

 .۲د اقلیتونو د ګفتامن په الره اچول
دغه څېړنه کې ګډون کونکو خپلو ځوابونو کې په دغه واقعیت ټینګار کړی ،چې افغانستان کې د
قومي اکرثیت هېڅ ډله نشته او په دې توګه دغه هېواد له اقلیتونو څخه جوړ شوی .دغه ټولیز
لیدلوری چې د اوسنۍ څېړنې مجموعه ده ،د سولې پروسې په څېر د چارو حل لپاره د مشارکت او
نهمشارکت په ډول د عمده مسایلو په برخه کې پر عمومي ذهنیت اغېزکونکې ده .اقلیتونه مته لري
چې د افغانستان د اقلیتونو مسله په ميل او نړیواله سطحه حل يش ،ترڅو د اقلیت مسلط ګفتامن
رامنځ ته يش .په دې ډول موضوع د اقلیتونو هویت ته د درناوي مسله ده .نو د افغانستان د قومي
ټولنې تنوع ته په پام ،اقلیتونه هم د خپلو قومي ،نژادي او مذهبي توپیرونو او ارزښتونو څخه د مالتړ
او رسمي پېژندنې غوښتونکي دي 30.په واقعیت کې ،دغه څېړنه او پایله کې د ځواب ورکونکو د
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صفحه 23

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
لیدلورو او نظریاتو د پام وړ ټکی ،متمرکزه ډلهییز بحثونه دي ،چې یوې واقعي او دوامداره سولې ته
د رسېدو په تړاو ترقي غوښتونکو او رادیکايل میکانیزمونو او بحثونو کې کې تررسه شوي .ټولې دغو
څرګندونو کې اقلیتونو څخه په مساویانه استازیتوب ټینګار شوی ،چې په کې هېڅ ډله له یاده ونه
وځي او غږ یې چپ نه يش .یو ځل بیا ټینګار کیږي چې د خربو مېز کې د واقعي استازیتوب حیايت
رول ،د سولې ټینګښت لپاره د هر ډول ریښتوين ګام کیيل شمېرل کیږي.
 .۳مثبت تبعیض
دغه څېړنه همدارنګه ښيي ،چې سیايس نظام او دولت کې چې په کې د کوچینو قومي ،مذهبي او
نژادي اقلیتونو توپیرونو ته درناوی کیږي ،د ټول هېواد په کچه د اقلیتونو د مشارکت او انسجام لپاره
د فضا برابرولو په موخه ،باید مثبت تبعیض په رسمیت وپېژندل يش .د دغې څېړنې په مرکو کې یو
شمېر ګډون کونکو متخصصینو ویيل" ،د مثبت تبعیض او پيل کولو لپاره یې د پالیسۍ وضع کول
اړین دي ،ترڅو ډاډ ترالسه يش ،چې محرومې او څنګ ته کړل شوې ډلې هم د مسلطو ډلو په څېر
خپلو فردي او ډلهییزو امتیازونو او حقونو څخه د برخمن کېدو چانس لري 31 .دغسې رشایطو کې
بیا اقلیتونه له خپلو سیايس ،مدين او مذهبي ازادیو څخه برخمن کېدی يش .جالبه دا ده چې د
افغانستان سنتي ډوله د رنګارنګ ګلونو تنوع څخه جوړه ده ،چې یو تکرث کونکی ملت تشکیلوي او
باید سیايس ،اقتصادي او ټولنیزو چارو ،تردې څخه هم مهم د سولې پروسه کې په رسمیت وپېژندل
يش .دغه څېړنه کې هڅه شوې چې د ټول افغانستان لپاره د دغې مهمې اندېښنې اړخونه وړاندې
او بیان يش.
 .۴ټولنیزه او فرهنګي تنوع او ټولنیز پیوستون
د دیني او مذهبي تنوع مسله ،بل المل دی چې اقلیتونو متمرکزه ډلهییزو بحثونو کې ورڅخه یادونه
کړې او ویيل ،باید دولت ورته پام او ورڅخه مالتړ وکړي او ورته لومړيتوب ورکړل يش .د دې ترڅنګ،
هغوی څرګندوي چې د اقلیتونو باورونه ،فرهنګ او دودونه ،چې اسايس قانون کې هم ورڅخه مالتړ
شوی ،د مثال په توګه ،د شیعهوو او د اسامعیيل ،هندو او سیکانو حقوقو او مذهبي ازادیو ته دې

 31کلیدي مطالعینو رسه مرکه

صفحه 24

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
درناوی ويش 32.ګډون کونکو متمرکزه ډلهییزو بحثونو کې  ۱۹۹۰لسیزه کې د افغانستان د کورنیو
جګړو او د  ۱۹۹۶ـ  ۲۰۰۱کلونو کې د طالبانو د حاکمیت دورې په شمول ،تاریخي بحرانونو ته په
اشارې د ټولنیزو او مذهبي توپیرونو له پامه غورځول د جګړې اسايس عواملو څخه بويل 33.په دې
توګه ،د سولې پروسې او تر هغې وروسته هوکړو کې ،دیني ،قومي ،ژبې او مذهبي تنوع ته باید پام
ويش .د افغانستان اسايس قانون کې د څوارلسو قومونو نومونه راغيل ،داسې حال کې چې
افغانستان کې شته قومونه تر دې زیات دي .همدارنګه لکه څنګه چې څېړنیزو ادبیاتو کې راغيل،
د افغانستان متکرثه ټولنه کې تر څلوېښتو زیاتې ژبې شتون لري 34.نو ،د خلکو ژبې ،قوم یا مذهب
ته نه پام ،د هغوی د هویت له پامه غورځولو په مانا دی ،چې کولی يش د ال زیاتو ټولنیزو شخړو
رسچینه يش .په واقعیت کې ،همدغه دالیل دي چې اقلیتونه تنوع او تکرث ته د درناوي غوښتنه
کوي ،چې په کې اقلیتونه په مختلفو مخینو رسه وکولی يش ،په ارامۍ او یو د بل منلو کې ژوند
وکړي .د افغانستان د اقلیتونو دغه غوښتنې ،اندېښنې او لیدلوري افغانستان کې د دوامداره سولې
لپاره مناسبه زمینه ده ،چې په کې هره سیمه او د هېواد قومي ډله ،مرکزي اسیا کې د متدن
څلورالرې په توګه خپل رول ولوبوي .افغانستان باید سیمه کې د تکرث کانون په توګه د مختلفو قومي
ډلو ونډه په رسمیت وپېژين او په دغه میکانیزم ،د کورنیو شخړو په حل او سولې ته په رسېدو رسه،
د پرمختګ خوا ته حرکت وکړي.
 .۵د کوچینو اقلیتونو د ائتالف یا عايل شورا تشکیل
ځواب ورکونکو په ټینګار رسه وویل ،چې اقلیتونه مشخص ادرس نه لري ،ترڅو له الرې یې خپلې
اندېښنې او غوښتنې مطرح کړي .د مثال په توګه ،دغو ځواب ورکونکو ادعا درلوده ،داسې حال کې
چې د ميل شورا جرګې رسآم د خلکو استازي شمېرل کیږي ،خو اقلیتونو پورې د اړوندو ستونزو حل
تراوسه د دغو جرګو د بحثونو اجنډا کې نه دی شامل شوی 35.په دې اساس ،د هغوی یوه اصيل
غوښتنه د اقلیتونو د ائتالف رامنځ ته کول وو ،چې په کې د څنګ ته کړل شوو او کوچینو اقلیتونو

 32متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()05-07-2020
 33متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()05-07-2020
 34لویس او نور2013 ،
 35متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()5-07-2020

صفحه 25

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
ټول استازي د یوه مرشوع میکانیزم له الرې چې پر رس یې هوکړه شوي وي ،د الندې مسایلو حل
لپاره رسه را غونډ يش .)۱ :د اقلیتونو د دریځ پر بیانولو بحث او له الرې یې سیايس تحوالتو کې د
هغوی حقونو څخه مالتړ وکړي؛  )۲د اقلیتونو غوښتنې او اندېښنې د سولې ښکېلو خواوو ته ورسوي
او د اقلیتونو مشارکت تضمین کړي؛  )۳سیايس او حکومتي چارو کې د اقلیتونو پراخه ګډون لپاره
غږ پورته کولو ته مخه کړي 36.دا چې د حکومت یا نورو ښکېلو خواوو له لوري دغه اړتیاووې څنګه
پوره کیږي ،ډېرو څېړنو ته اړتیا لري .د اقلیت ټولنو غړي په دې اړه چې دولت کوم ځانګړی میکانیزم
په پام کې ونیيس ،د اتفاق وړ لیدلوری نه لري ،خو عمومي نظر داسې وو ،چې هغوی له حکومت او
پراختیايي بنسټونو څخه غواړي ،چې د ټولنو او شوراګانو له مرشانو رسه په اړیکه کې وويس.

37

 .۶د ټولشموله سولې پروسه
د اقلیت ډلو ځواب ورکونکي له دې واقعیت څخه اندېښمن وو ،چې د سولې پروسه کې یې ګډون
د بسنې وړ نه دی .ځکه هغوی ادعا درلوده ،نه یوازې دا چې د طالبانو له خوا یې رول له پامه
غورځول شوی ،حکومت هم هغوی ته څومره چې اړتیا وه پام نه دی کړی .یوه ځواب ورکونکي وویل،
" مونږ د یوه اقلیت په توګه ،ان د سولې پروسه کې سمبولیک حضور هم نه لرو 38".د اقلیت ډلو له
لوري سیايس او ټولنیزو چارو کې د هغوی محرومیت او څنګ ته کولو په په توګه د مشارکت نه
شتون ،یوه مرشوع او معتربه اندېښنه ده او په دې ترتیب د نابرابرۍ ښکارندويي کوي او د سولې
هېڅ ډول خربو او پروسې کې ګټور نه متامیږي .پر همدې اساس ،د سولې خربو کې نه باید د
اقلیتونو ګډون له پامه وغورځول يش .لکه څنګه چې بېال بېلو سطحو او لوبغاړو رسه د یوې مشوريت
پروسې مخ ته وړلو کې د ټولیز مشارکت اړتیا توپیر لري ،ویل کیږي چې اقلیتونه باید د سولې بهیر
کې مختلف او متوايل پروسې په پام کې ونیيس .د دغسې یوې پروسې رامنځ ته کولو لپاره ،یوه الره
دا ده چې اقلیتونه کلیو او بانډو کې د ولسوالیو شورګانو له الرې خپلې اندېښنې مطرح کړي او

 36متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
 37متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
 38متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()15-08-2020

صفحه 26

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
وروسته یې والیتونو او نورو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي .دویمه الره دا ده ،چې هغوی د اقلیتونو یوه
لویه ډله جوړه کړي ،داسې چې اندېښنې او ستونزې یې په مناسب ډول مطرح يش.

39

دغه واقعیت چې اقلیتونه د افغان ټولنې په سیاست کې ځای نه لري ،ښيي چې فرصتونه او ټولنیز
امتیازات په غیرعادالنه ډول وېشل کیږي او په دې توګه ،اقلیتونه د دولت درې ګونو قوو کې د حضور
په شمول د ټولو لپاره د فرصتونو او منابعو وېشلو کې د برابر چلند غوښتونکي دي 40.د دې ترڅنګ
اقلیتونه د سولې پروسه کې هم د دغې برابرۍ او عدالت غوښتنه کوي 41.که چېرې داسې وي چې
هم اوږدمهال او هم اوسنیو رشایطو کې د افغانستان د سولې مذاکرات د ټولنیزو اصالحاتو او ميل
پراختیا لپاره پرانیستې فضا رامنځ ته کړي ،دغه دیالکتیک نه باید له پامه وغورځول يش.
پورته اشاره شوو مشاهداتو ته په پام ،څېړنه کې ګډون کونکو په کامآل خاص ډول داسې اسانتیاووې
چې ممکن یوه ټول شموله سوله یې ولري ،مطرح کړې .د مثال په توګه هغوی وویل چې .۱ :د
اقلیتونو مشارکت به د سولې له هوکړو وروسته د هغوی حقوق تضمین کړي؛  .۲د شخړې اصيل
عواملو ته چې معموآل مغفول پاتې کیږي ،الرسسی ويش او د کلونو تاوتریخوايل په دلیل زیامننې
شوې اړیکې به بیرته ښې يش؛  .۳لکه څنګه چې هوکړه د ښکېلو خواوو ترمنځ ارتباط رامنځ ته کوي،
شونې ده چې د اسايس قانون د بیاکتنې المل يش .په دې اساس ،د خلکو پراخه ګډون به جامعیت
تامین کړي؛  .۴دغه جامعیت د سولې خنډونه کومي.
 .۷د سولې ټینګښت لپاره د ارزښت لرونکې فضا رامنځ ته کول
د سولې د بریاليتوب کچې او د هوکړو د دوام پوښتنې په ځواب کې ،متخصصینو رسه له مرکو څخه
ترالسه شوي مالومات ښيي ،چې د سولې د هڅو مثبتو پایلو کې څو عوامل اغېزناکه دي .که څه
هم سیايس او ټولنیز چاپریال داسې دی ،چې ممکن سوله ترالسه نه يش ،چې خلک هوساینې او
له تاوتریخوايل څخه منع کولو ته اړ کړي .متخصصینو او همدارنګه ګډون کونکو متمرکزه ډلهییزو
بحثونو کې اشاره درلوده ،چې د سولې چاپریال رامنځ ته کولو کې یو څو عوامله مرسته کوي ،دغه
 39متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()18-07-2020
 40متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()18-07-2020
 41متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()18-07-2020

صفحه 27

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
عوامل عبارت دي له )۱ :د جګړې لګښت او د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ چې له افغان حکومت څخه
استازیتوب کوي ،د سولېالر نقشې پر رس هوکړه؛  )۲د سولې له هڅو او سولې پورې اړوندو بنسټونو
څخه د خلکو مالتړ؛  )۳د افغان سولې په تړاو سیمهییزه اجامع؛  )۴د ښې حکومتولۍ پیاوړتیا او
فساد رسه مبارزه؛ ځکه د نورو پرلپسې عواملو ترمنځ ،د دولتي خدمتونو وړاندې کولو کې فساد او
ناکامي هم ،د جګړې له عواملو څخه شمېرل کیږي؛  )۵د ټولو وګړو په ځانګړې توګه د هغو اقلیتونو
چې د افغان جګړې او سیايس بهیرونو کې د نهمشارکت په دلیل یې لویه بیه ورکړې ،غږ دې واورېدل
يش؛  ) ۶د اقلیتونو پر وړاندې اعامل شوې ناروا تبعیضونه دې له منځه یوړل يش؛  )۷له سولې
وروسته سیايس حلالرو کې ،دولتي موقعیتونه دې نه یوازې مسلطه اقلیتونو ته ،بلکې د برابر چانس
پر اساس ،ټولو ته په برابر ډول ووېشل يش؛  )۸داسې کړنالره دې غوره يش ،چې المل کیږي هېواد
کې واک او صالحیت له ميل سطحې څخه والیتونو او محلونو ته ولېږدول يش؛  )۹د خلکو لپاره د
کاري فرصتونو برابرول؛  )۱۰بېوسلې کول ،ملکي غښتلتیا او د سولې احتاميل هوکړو اجرا کېدو
لپاره مجدد ادغام؛  )۱۱د قانون او د عدالت تضمین پر وړاندې برابري؛  )۱۲د داسې رشایطو برابرول
چې ډولې متخاصم ډلې ځانونه په کې ګټونکي احساس کړي .یانې د ګټلو ـ ګټلو سرتاتيژۍ ،نه د
ګټلو ـ او بایللو سرتاتيژي.

42

 .۸د یوې دوامداره سولې تضمین
اقلیتونو د جګړې لورو په ځانګړې توګه د سولې احتاميل هوکړې د السلیک کونکي په توګه د طالبانو
د عميل ژمنو په تړاو خاصې اندېښنې مطرح کړي .لکه څنګه چې د طالبانو زیاتره خوشې شوي
طالب جنګیايل بیرته د جګړې لیکو ته ورغيل ،د اقلیت ډلو غړي د رڼښت او د سولې ټینګښت په
برخه کې د طالبانو د ال زیاتې ژمنتیا غوښتونکي دي .دغه غوښتنه ځکه جدي ده ،چې اقلیت ډلې
پخوا وختونو کې د طالبانو له لوري ډېرې ځورول شوي دي .نو ،اقلیتونه له نړیوالو مالتړ او د
افغانستان له رشیکانو څخه غواړي ،چې پر طالبانو فشار وارد کړي ،چې د واقعي سولې لپاره په
خپلو ژمنو عمل وکړي.

 42کابل ،بلخ ،جوزجان کې کلیدي مطلعینو رسه مرکه ()12-15-07-2020

صفحه 28

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
همدارنګه دغه څېړنه کې د پرانیستې رسوې د پوښتنو په ځواب کې د اقلیت ډلو پر غوښتنو ټینګارل
شوی دی .د څېړنې پایله کې ال زیاتې غوښتنې مطرح شوي دي .الندې چوکاټ یوازې د هغوی لس
مهمې غوښتنې ښيي.

44
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174
255

د بیان او مطبوعاتو آزادي
فرهنګی ،قومی او مذهبي تنوع ته احترام او په رسمیت پیژندل
د قانون په وړاندې مساوات
د ښځو او نجونو د کار کولو حق او د تعلیم د حق خوندي کول
د تعلیم د حق خوندي کول
د بشر او ښځو حقونو ته احترام او د هغې ساتل
په اساسي قانون کې د لیکل شویو اقلیتونو د حقونو خوندي ساتل او پراختیا
د منل شوي میکانیزم له مخې په دولتي ادارو کې د لږکیو شاملول
د سولې په پروسه کې د لږکیو شاملول
سوله او ،اوربند

انځور : 4سروې څخه را اخیستل شوې د سولې پروسه کې د اقلیتونو لس عمده غوښتنې

.3.3

د اقلیتونو د مشارکت میکانیزم :څېړنه کې د

ګډون کونکو وړاندیزونه او نظرونه
الندې موارد هغه مراحل دي ،چې د اقلیتونو د وړاندیزونو په اساس د هغوی د مشارکت میکانیزم
ښيي .د مشارکت نور میکانیزمونه مو د څېړنې د وړاندیزونو په برخه کې راوړي دي.

أ .د اقلیتونو د یوه ائتالف یا عايل شورا رامنځ ته کول
له څېړنې څخه را اېستل شوي مالومات ښيي ،چې خلک مختلفو سرتاتيژيو ته اشاره کوي ،چې
کېدی يش هغو څخه د سولې پروسه کې د اقلیتونو ښکېلولو لپاره ګټه واخیستل يش .یوه سرتاتيژي
دا ده ،چ ې د اقلیتونو لویه شورا یا د اقلیتونو لوی ائتالف جوړ او ورڅخه مالتړ ويش ،ترڅو اقلیتونه
وکولی يش ،له الرې یې خپل لیدلوري ،اندېښنې او غوښتنې مطرح کړي .د دغسې یوه فرصت په
شتون رسه ،اقلیتونه به په خپل نفس ال ډېر باور پیدا کړي ،چې اندېښنو ته یې څنګه چې اړتیا ده
صفحه 29

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
الرسسی کیږي او په دې اساس ،د سولې سیايس مذاکراتو او د بدلون بهیر کې د حکومت له لوري
د هغوی د ټولنو په رسمیت پېژندو څخه ډاډ ترالسه کوي .په اصل کې ،دغه شورا کولی يش د
اقلیتونو له حقونو او ګټو څخه په دفاع او مالتړ کې غښتلی او اغېزناکه رول ولوبوي .د دې ترڅنګ،
ځواب ورکونکو وړاندیز وکړ ،چې د ولسمرش یا د سولې شورا مرش له خوا د فرمان ورکول ،د حکومت
رسمي دریځ ښکاره کوي او د سولې پروسه کې د اقلیتونو مشارکت تسهیلوي.

43

ب .د مدين ټولنې او رسنیو فعالیتونه
د دې ترڅنګ ،مدين ټولنه هم کولی يش چې د اقلیتونو او اړوندو مسوولینو ترمنځ اړیکه ټینګه
کړي ،همدارنګه مدين بنسټونه د غږ اوچتولو له الرې د اقلیت ډلو د اندېښنو طرحه کولو او د حکومت
او اقلیتونو یو ځای کولو لپاره رول ولوبوي .اقلیتونه وړاندیز کوي ،چې د ښکېلتیا او د عدالت غوښتو
لپاره یوه ممکنه الره دا ده ،چې "اقلیتونه خپل لیدلوري او اندېښنې په مدين او سولهییز ډول د
ټولنیزو رسنیو له الرې مطرح کړي .دغه کار به هغوی رسه مرسته وکړي ،چې د خپلو لیدلورو طره
کولو کې نورو ډلو رسه سیالۍ ته مخه کړي" 44.ویل کیږي چې ټولنیزو رسنیو څخه پراخه ګټه
اخیستنه ،د اقلیتونو له حقونو څخه د مالتړ لپاره ټر ټولو ګټوره الره ده" :مونږ کولی شو د ټولنیزو
رسنیو کانالونو او د مدين ټولنې استازو له الرې مذاکراتو او د سولې خربو کې ګډون وکړو".

45

همداراز ،متمرکزه ډله ییزو بحثونو کې اقلیتونه هم په دې باور وو ،چې که دریځ جامع او غونډې
داسې وي ،چې هغوی وکولی يش د مقالو په چاپولو او خپرولو رسه خپل موقف ته دوام ورکړي او د
محيل او ميل رسنیو له الرې پوښښ ورکړل يش ،هغوی توانېديل ،چې د سولې خربو کې رول
ولوبوي .په اصل کې ،د سولې د روانې پروسې تحوالتو کې د ګډون لپاره د چمتوايل دا اعالن ،د
افغانستان د پرمختګ په برخه کې په ميل او ټولنیزه سطحه د عضویت او مشارکت لپاره د اقلیتونو
د واقعي لېوالتیا ښکارندويي کوي .همدارنګه ،اقلیتونه ،دولت ته د هغوی د اندېښنو د رسولو واسطې
په توګه د مدين ټولنې د رول په رسمیت پېژندو رسه ،اقلیت ډلو مهمو ټولنیزو بنسټونو رسه د

 43متمرکزه ډلهییز بحث ،جوزجان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()18-07-2020
 44متمرکزه ډلهییز بحث ،بلخ ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()20-07-2020
 45متمرکزه ډلهییز بحث ،بدخشان ،له نارینه او ښځو څخه ګډ ()05-07-2020
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ریښتونې همکارۍ لپاره خپله لېوالتیا او عالقه ښودلې ده ،چې د ميل پیوستون او ټولنیز پرمختګ
لپاره مثبت او هیلهبښتونکی ګام دی.

ج .له اقلیتونو څخه د مالتړ لپاره د خپلواکه بنسټونو د ظرفیت لوړول
مهمه ده چې څارونکي بنسټونه غښتيل يش ،ترڅو پر شوو اقدماتو نظارت وکړي او د سولې پروسه
کې د اقلیتونو غږ ته انعکاس ورکړي او حکومت ته یې هم ورسوي .د مثال په توګه ،د برشي حقونو
خپلواک کمیسیون یا دغې موضوع پورې اړوند د کوم بل کورين یا بهرين سازمان په څېر یو خپلواکه
بنسټ کولی يش ،د بهیر له ښهوايل رسه مرسته وکړي او د دغه ډول عدالت غوښتونکو میکانیزمونو
او غونډو شفافیت او موثریت نو هم زیات کړي 46.له دې رسبېره ،د افغانستان د برش حقونو خپلواک
کمیسیون څخه جدی غوښتنه کیږي ،چې خپل یو کمیشرن د اقلیتونو مسایلو ته د رسېدو لپاره
موظف کړي .د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون کې ځينو کمیشرنانو ته ځانګړې دندې
سپارل شوي ،خو د اقلیتونو له حقونو څخه د دفاع لپاره هېڅ کمیشرن ته دنده نه دهورکړل شوې .په
دې اساس ،وړاندیز دا دی ،چې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون د زیامننونکو
اقلیتونو له حقوقو څخه مالتړ ،حفاظت او تحقیق ،خپل یوه کمیشرن ته وسپاري او یا د اقلیتونو د
ټولو حقونو او موضوعاتو څېړلو لپاره یوه خاصه برخه جوړه کړي .په اقلیتونو پورې اړوند دغه ځانګړی
واحد دې حکومت او نورو غیر دولتي بنسټونو رسه یو ځای ،افغان حکومت او ټولنه کې د اقلیتونو د
(سیايس او اقتصادي) مشارکت تامین په موخه ،اداري او فني مالتړ برابرولو لپاره په دوامداره توګه
کار وکړي .دغه ډول بنسټونه کولی يش ،اقلیتونو رسه اړیکه ټینګه کړي او هغوی د خپلو ډیموکراټیکو
او ښاريي حقونو په اړه خرب کړي.

 46کلیدي مطلعینو رسه مرکه ،کابل ()13-09-2020
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وړاندیزونه
څنګه چې پورته وویل شول ،د دغې څېړنې موندنې د الندې وړاندیزونو زمینه برابروي .افغان حکومت
او نړیواله ټولنه دې دغو مهمو وړاندیزونو ته جدي پام وکړي:
•

د سولې پروسه کې د اقلیتمحوره کړنالرې غوره کول :لکه څنګه چې د نړیوالو
کنوانسیونونو پر اساس د اقلیتونو حقوق او ازادیو ته درناوی کیږي ،ډېره مهمه ده ،چې
افغان دولت ،نړیواله ټولنه او طالبان نسبت د سولې خربو ته ،په ملیت ،قوم ،ژبې او
مذهبي اقل یتونو پورې د تړلو اشخاصو حقونو په تړاو د ملګروملتونو د  ۱۹۹۲کال د
ډیسامرب ۱۸مې اعالمیې ،د سیايس او مدين حقونو نړیوال تړون او د  ۱۹۸۱کال د
اسالمي برش حقونو نړیوالې اعالمیې ته په پام ،اقلیتمحوره کړنالره ولري.

•

د سولې روانو خربو او له هغې وروسته حلالرو کې د څنګ ته کړل شوو ډلو یا کوچنیو
اقلیتونو ښکېلتیا او د هغوی د ګټو ،اندېښنو او هیلو په پام کې نیول ،اسايس ارزښت
لري.

•

راتلونکي کې پر اسايس قانون احتاميل بیا کتنه باید د ټولو ډلو په ځانګړې توګه د
اقلیتونو د شمولیت پر اساس ويش .د اسايس قانون د بیاکتنې میکانیزم کې باید د
کوچنیو اقلیتونو په شمول د اقلیتونو استازي شامل وويس.

•

په ميل سطحه د اقلیتونو د ائتالف یا لویې شورا (د افغانستان د اقلیتونو ميل ائتالف)
جوړول او ورڅخه مالتړ ،چې د اقلیتونو په ګټه د البیګرۍ په برخه کې د پلټفورم په توګه
عمل وکړي.

•

د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون په څېر د خپلواکه بنسټونو ظرفیت لوړولو
ته جدي اړتیا ده ،ترڅو له الرې یې د سولې پروسه کې د څنګ ته کړل شوو اقلیتونو له
غوښتنو ،اندېښنو او لومړیتوبونو څخه اړین او بالقوه مالتړ ويش .د افغانستان د برشي
حقونو خپلواک کمیسیون کې تراوسه د اقلیتونو مسایلو لپاره کوم ځانګړی واحد نهشته.
ورته یو واحد کولی يش د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون له لوري هم رامنځ
ته يش.
صفحه 32

 دوامداره او تلپاتې سولې په لور،د ټولشموله
 داسې حال کې چې د سولې پروسه کې د ټولو افغان لورو:ميل پخالینه او عدالت

•

 د افغانستان د قضاییه قوې تر، له سولې وروسته د حلالرې لپاره،ښکېلتیا اړینه ده
 ترڅو څېړنه وکړي او د برش،نظارت الندې د یوه خپلواک بنسټ رامنځ ته کولو ته اړتیا ده
 د جګړې قربانیانو او.ضد جرایمو او جنګي تاوتریخوايل په برخه کې عدالت تطبیق کړي
.تلپاتې سولې لپاره انتقايل عدالت رضوري دی
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 ۱ضمیمۀ :دغه څـېړنه کې د شاملو اقلیتونو
نوملړ او رشحه
ترکمن
ترکمنان تر ډېره د افغانستان شامل کې مېشت دي ،د افغانستان د ترکمنانو منشا د مرکزي اسیا
ترک قبائل دي 47.که څه هم د مرکزي احصاییې په کار کې د نیمګړتیاوو په دلیل د ترکمنانو د
نفوس کره شمېر مالوم نه دی ،خو د اقلیتونو له حقونو څخه د دفاع ډلې د شمېرو په مطابق ،د
ترکمنانو تقریبي نفوس ،د ټول هېواد د نفوس  ۳سلنه جوړوي 48.د ترکمنانو د سیايس او اقتصادي
حضور کچې په اړه هم باید ډېرې څېړنې ويش .ترکمنان سني مسلامنان او د حنفي مذهب پیروان
دي ،ژبه یې هم ترکمني ده ،چې د پنځو نورو هغو ژبو په ډله کې چې اکرثیت خلک پرې خربې
کوي ،د درېیمې رسمي ژبې په توګه پېژندل کیږي.
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اسامعیيل
شیعه اسامعیيل مسلامنانو کې ،تاجک ،هزاره او پامیري قومي ډلې شاملیږي .د دغې ډلې غړي
مختلط هویت لرونکي کسان دي .د اسامعیيل شیعهوو د ژوند کولو اصيل ځای ،د سالنګ الرې
شامل او شامل لویدیځ؛ یانې د کابل ـ مزاررشیف لویېالرې په اوږدو کې د هندوکش جبال سلسلې
څخه .د شیعه اسامعیيل د پام وړ شمېر د هېواد شامل ختیځو سیمو کې هم ژوند کوي.

50

بلوڅ او براهوي
نسیم جواد د بلوڅ او براهوي جمعیت څخه تقریبآ کره شمېره وړاندې کړې ده ،چې د هغه د ادعا له
مخې شاوخوا  ۳سوه زره کسان دي .هغوی سویيل او سویل لویدیځو سیمو کې ژوند کوي .بلوڅ او
براهوي د سني مذهب پیروان دي او په بلوڅي او براهوي ژبه خربې کوي 51.بلوڅ او براهوي خلک
د نورو اقلیتونو په څېر څنګ ته کړل شوي قومي ډلو څخه دي ،چې د تبعیض ګواښ رسه مخ دي.
د مثال په توګه ،تر کومه ځایه چې په ژبې پورې تړاو لري ،هغوی د طالبانو د حاکمیت پرمهال
مجبوره وو ،چې په پښتو ژبه خربې وکړي ،نه په خپله مورنۍ ژبه.

52

نورستاين
نورستانیان د افغانستان ختیځ کې لرې پرتو درو او د بدخشان سویل کې ژوند کوي .د نورستان
ق بایل هر یو یې ځان ته بیل فرهنګ او ژبه لري او خپل نسب د سکندر سپاهیانو ته رسوي.

53

نورستانیانو د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې کله چې امیر عبدالرحامن خان په نورستان ،چې مخکې
کافرستان بلل کېده برید وکړ ،د بتپرستۍ دین یې خوشې کړ او په زوره مسلامنۍ ته اړ اېستل
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شول او سیمه یې هم نورستان ونومول شوه .نورستانیان تر هرڅه مخکې د وزو روزلو له الرې د خپل
ژوند اړتیاووې پوره کوي.

54

د نورستانیانو نفوس شاوخوا سل زره کسان اټکل کیږي ،چې تر ډېره د افغانستان ختیځ او د کونړ د
پښتو ترمنځ ،د پاکستان د چرتال کاالشها او د افغانستان شامل کې د بدخشان تاجکانو کې ژوند
کوي 55.نورستانیان په نورستاين ژبه خربې کوي.
قزلباش
قزلباش د افغانستان کوچنیو اقلیتونو څخه دي ،چې د شیعه دولس امامي مذهب پیروان دي .زیاتره
قزلباشان ښار مېشتي دي او د افغانستان د اداري برخې په لوړو بستونو کې یې کار کړی دی .د
افغانستان قزلباشان ،کابل ،هرات ،لوګر او مزاررشیف کې او همدارنګه د مرکزي افغانلستان ځینو
سیمو کې ژوند کوي ،چې ژبه یې دري ده.

56

قرغیز
د قرغیز کوچي قبایل د افغانستان د بدخشان واخان ولسوالۍ کې ژوند کوي .دین یې اسالم او
نفوس یې نژدې دوه زره کسانو ته رسیږي او په قرغیزي ژبه خربې کوي.

57

ایامق
که څه هم افغانستان کې د ایامق قوم کره شمېر نه دی مالوم ،خو اټکل کیږي چې نفوس یې
شاوخوا شپېته زره کسانو ته رسیږي ،چې د هېواد لویدیځ او شامل لویدیځ کې ژوند کوي.
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صفحه 38

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
سیکان او هندوان
سیکان او هندوان افغانستان کې تر ټولو منزوي قومي او دیني ډلو څخه دي ،چې په خاص ډول
وررسه تبعیض شوی او ځپل شوي دي .د هغوی د انزوا او پر وړاندې یې د تبعیض د اعامل یو مهم
دلیل ،د هغوی نژاد او باورونه دي .د طلوعنیوز د څېړنیز رپوټ په اساس ،چې د  ۲۰۱۶کال جون
میاشت کې خپور شو ،دې وروستیو دریو لسیزو کې  ۹۹سلنه هندوان او سیکان افغانستان څخه
وتيل دي ۱۹۸۰.لسیزې کې د افغانستان د هندوانو او سیکانو نفوس  ۲۲۰زره کسانو ته رسېده.
دغه شمېر بیا  ۱۹۹۰لسیزه کې کله چې د مجاهدینو دوران وو ۱۵زره کسانو ته کم شو او ۲۰۱۶
میالدي کال کې د افغانستان د هندوانو او سیکانو نفوس یو زر او  ۳۵۰کسانو ته ورسېده 59او دغه
کموايل همداسې دوام وکړ.
پشهيي
د افغانستان یو بل اقلیت پشهيي دی او په پشهيي ژبه خربې کوي ،چې څلور لهجې لري .پشیان
ځینې وخت خپلو څلورګونو لهجو کې د تفهیم او تفاهم لپاره له پښتو ژبې څخه استفاده کوي.
هغوی د سني مذهب پیروان دي او تر ډېره لغامن ،کاپیسا او ننګرهار کې ژوند کوي.
واخي
افغانستان کې واخیان د بدخشان غرونو کې د واخان لرې پرتو درو کې کوچنیو کلیو کې ژوند کوي.
واخیان د واخان سیند غاړو ته  ۶۴کلیو کې بدوباش لري .قرغیزیان لوړو غرنیو سیمو او واخیان یو
څه راالندې سیمو کې ژوند کوي .واخیان تر ډېره اسامعیيل شیعه دي .ځینې یې سني مذهب او
یو شمېر یې هم دولس امامي شیعه دي .د واخیانو نفوس ۲۱زره کسان اټکل شوی او ژبه یې هم
واخي ده.
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صفحه 39

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
ګوجر
ګوجر له دریو نژدې قبیلو څخه تشکیل شوي ،چې په مجموع کې «راجستاين ګوجر» نومول کیږي.
ګوجر افغانستان ،پاکستان او د هند شامل ختیځو څو ایالتونو کې ژوند کوي .افغانستان کې زیاتره
ګوجر سیار ډلې دي ،چې د کور وسایلو پلورلو او جوړولو ،د موسیقۍ غږولو ،سوداګرۍ او فال بینۍ
له الرې خپلې اړتیاووې پوره کوي .ګوجر د هند ـ اریايي ژبې یوې څانګې ،ګوجري ژبه خربې کوي.
د افغانستان ګوجر په پښتو او دري هم خربې کوي او مسلامنان دي.

61

عربان
د افغانستان عربان په کندوز ،تخار او بغالن کې ژوند کوي .د عربانو کوچنۍ ډلې په فاریاب والیت
کې هم اوسيږي .عربان د اسالم د سني مذهب پیروان دي او په دري او ازبکي ژبه خربې کوي.
هغوی ځانونه عرب بويل ،که څه هم د څوارلسمې پېړۍ له وروستیو راهیسې ،د منځني ختیځ عربانو
رسه د هویت هېڅ ایړکه نه لري او په عريب ژبه هم خربې نه يش کولی.

62

د ساداتو قومي ډله
افغانستان کې د اقلیت یوه ډله هم سادات ده ،چې د ټول هېواد په کچه د نورو قومونو ترمنځ په
تیت پرک ډول ژوند کوي او د سني مذهب ،د دولس امامي او اسامعیيل شیعهوو پیروان دي .د
سادات هویت هغه مهال غښتلی شو ،چې هغوی د  ۲۰۱۸کال مې میاشت کې له حکومت څخه
وغوښتل ،چې سادات قوم په الکرتونیکي تذکره کې ذکر يش.
جوګیان او جټان
افغانستان د قومي او مذهبي اقلیتونو څخه د جوړ هېواد په توګه داسې وګړي هم لري ،چې
مشخصې ځمکې نه لري .د ټول هېواد په کچه ځمکه نه لرونکي خلک ،جوګیان دي ،چې د
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صفحه 40

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
بنګړیواالنو په جمعیت پورې تړيل دي ،او د هېواد له اقلیتونو څخه شمېرل کیږي .ویل کیږي چې
جوګیان او بنګړیواالن نیمه کوچي خلک او د جټانو اقلیت پورې اړوند دي ،چې په ترتیب رسه ځانونه
په تاجکستان او پاکستان پورې تړيل بويل او د تاریخ په اوږدو کې یې افغانستان او ګاونډیو هېوادونو
کې تل فصيل کډوايل کړې ده .د نورو اقلیت ډلو په څېر د جوګیانو کره شمېر هم نه دی مالوم؛ دې
رسه ،اټکل کیږي چې جټان او جوګیان له شل تر دېرش زره پورې کسه نفوس لري .ویل کیږي ،چې
جوګیان سني مذهبه او دري ژيب دي.

63

دغه واقعیت چې هغوی تراوسه تذکره نه لري او انزوا کې پاتې شوي ،خپله د دې ښکارندويي کوي،
چې اقلیت ډلې څنګ ته کړل شوي دي .رسه له دې چې دغه ډلې له نورو قومي ډلو رسه د ژبې او
مذهب له اړخه اشرتاکات لري ،خو په دې دلیل چې نیکونه یې له نورو ځایونو راغيل ،یو ډول تبعیض
رسه مخ دي ۲۰۱۱ .کال کې د یونسکو د مطالعاتو پر اساس ،چې کابل او مزاررشیف کې شوي،
 ۸۰سلنه دغه ډلې هېڅ ډول د پېژندګلوۍ اسناد نه لري .ځینې هغه رپوټونه چې وايي  ۸۳سلنه
یې د پېژندګلوۍ اسناد لري ،د کوچیانو په نوم بیان شوي ،چې متفاوته قومي ډله ده .په ټولیز ډول
د څېړونکو لپاره د غیرښاريي ډلو د ډولونو تفکیک ډېر ستونزمن دی؛ ځکه د مشخصې ځمکې نه
درلودونکي خلک ،مهاجر او کوچیان د قومي ډلې په توګه یا ان پناه اخیستونکي نه شمېرل کیږي.
دغه ډله د غیرښاريي کسانو تر ټولو ټيټه برخه کې راځي

 ۲ضمیۀ :د مالوماتو راټولولو وسیله
 ۲.۱ضمیمه :د ګروپي مرکې الرښوود
معريف او د رضایت ترالسه کول
زما نوم _________________ دی او د برش د حقونو او د تاوتریخوايل له منځه وړلو موسسې /د مدين ټولنې
او د برش د حقونو شبکې رسه د څېړونکي په توګه کار کوم .دواړه بنسټونه غیرانتفاعي سازمانونه دي.
د څېړنې موخه
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صفحه 41

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
د پروژې د یوې اجزا په توګه ،مونږ د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو مشارکت په اړه یوه جامع
څېړنه تررسه کوو .د دغې څېړنې موخه د سولې پروسې په اړه د دغو ډلو د غوښتنو او نظرونو په اړه پوهېدل
او د سولې پروسې اجنډا کې د هغوی د غوښتنو شاملولو لپاره غږ پورته کول دي.
مونږ د قومي او مذهبي اقلیت ډلو له غړو رسه ګروپي بحثونه تررسه کوو او غواړو د سولې روانې پروسې په اړه
ستاسو تجربو او نظرونو او پر زیانمنونکو ډلو او اقلیتونو یې د اغېزو په اړه پوه شو .ستاسو نظرونه او
وړا ندیزونه به مونږ رسه عدالت غوښتو کې مرسته وکړي ،ترڅو د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو
د غوښتنو شاملولو لپاره هڅې وکړو.
مخکې له دې چې ډله ییز بحث پیل کړو ،زه باید د دغې څېړنې په اړه تاسو رسه یو څو اخالقي موضوعات
رشیک کړم.
 هیله ده په یاد ولرئ ،چې دغه ډلهییز بحث کې ستاسو ګډون داوطلبانه دی؛ هر وخت چې وغواړي تاسو کولی شئ له خربو څخه رصف نظرو کړئ؛ ستاسو نظرونه محرم دي او د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د له منځه وړلو موسسه /د مدينټولنې او د برش د حقونو شبکه ستاسو مالومات له نورو رسه نه رشیکوي؛
 د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د له منځه وړلو موسسه /د مدين ټولنې او د برش د حقونوشبکه د هغو مالوماتو خپرولو کې چې تاسو یې دې مرکه کې بیانوي ،ستاسو نوم نه ذکر کوي؛
 تاسو مونږ ته اجازه راکړئ چې خربې ثبت کړو .ثبت شوی غږ له پورته مواردو پرته د بلې هېڅموخې لپاره نه کارول کیږي ،او موسسې پورې اړون یوه مصئون کمپیوټر کې ساتل کیږي.
که چېرې کوم نظر او یا اندېښنه ولرئ کولی شئ ما او یا زما له همکارانو رسه اړیکه ونیسئ .زما د سوپروایز
شخيص مالومات داسې دي:
د والیتي مسوول د اړیکې شمېره:
د والیتي مسوول ایمیل:
د څېړنې د مسوول ایمیل:
وړاندې له دې چې بحث پیل کړو ،ایا ما څخه کومه پوښتنه لرئ؟
د ډیټا تنظیم او مدیریت لپاره عمومي مالومات
د څېړونکي نوم________________ :
د ګروپي مرکې نېټه_____________ :
والیت:

____________________

ولسوالۍ  /ناحیه_______________ :
ګروپي مرکه کې د ګډون کونکي مشخصات

صفحه 42

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
د یوه ګډون کونکي د ټلیفون شمېره___________________ :
شمېره

د ګډون کونکي نوم

عمر

جنسیت

د زدهکړو کچه

قومیت

دنده

مذهب/دین
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
پوښتنې
لومړۍ برخه :د سولې روانه پروسه
.1

د سولې اوسنۍ پروسې په اړه مو ټولیز نظر څه دی؟ (تعقیبي پوښتنې :د ځواب ورکونکي د
ځواب په نظر هغه څخه وضاحت وغواړئ).

.2

وړاندې شوي پرېزنټېشن ته په پام ،د قومي/مذهبي اقلیت په توګه ستاسو په نظر د سولې یوه
پروسه باید څنګه وويس؟

.3

تاسو د یوه قومي اقلیت په توګه ،تر کومه اندازه ځان د سولې اوسنۍ پروسه کې شامل بولئ؟
(تعقیبي پوښتنې :څنګه؟ د سولې پروسه کې د خپل مشارکت ډول بیان کړئ .هغه بحث ته
په پام چې پرېزېنټېشن کې مو د مشارکت سطحې په برخه کې درلود ،د سولې پروسه کې د
خپل شمولیت مثالونه بیان کړئ).

.4

ایا د سولې پروسه کې ستاسو د شمولیت کچه کايف ده؟ (تعقیبي پوښتنې :که هو وي،
څنګه؟ که نه وي ،ولې؟ ستاسو په نظر د یوه اقلیت په توګه د سولې پروسه کې کوم عوامل
ستاسو د ګډون مخه نیيس؟ څه باید ويش ،ترڅو دغه خنډونه لرې يش؟)

.5

د سولې پروسې په اړه ستاسو اندېښنې او د سولې له پروسې څخه مو غوښتنې څه دي؟

.6

د یوه اقلیت په توګه ستاسو لومړیتوبونه ،چې باید د سولې هوکړه کې په پام کې ونیول يش ،څه
دي؟ (تعقیبي پوښتنې :کوم عمده ټکي باید د سولې هوکړه لیک کې شامل يش؟)

دویمه برخه :د سولې پروسې پړاوونه (له خربو وړاندې ،د خربو پرمهال ،له خربو وروسته)
64درصورتکهاینسوالحساسیتایجادکندنپرسید .

صفحه 43

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
.7

ستاسو په نظر ،ایا د امریکا او طالبانو ترمنځ او وروسته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې
خربې به د تلپاتې سولې المل يش؟ (تعقیبي پوښتنې :ولې دغسې فکر کوئ؟ د یوه اقلیت په
توګه ستاسو په نظر ،د دغې پروسې د قوت او ضعف ټکي کوم دي؟)

.8

د سولې له هوکړې وروسته باید څه ويش ،ترڅو سوله تلپاتې وويس او جګړه دوام ونه کړي؟

درېیمه برخه :د سولې پروسې لوبغاړي (په ميل ،د والیت ،ولسوالۍ او کلیو په سطحه)
.9

د سولې لوبغاړو له ډلې څخه چې پرېزنټېشن کې وړاندې شول ،کوم یو یې په ميل ،د والیت،
ولسوالۍ او کيل په سطحه مهم دی؟ او ولې؟

 .10د دغو لوبغاړو په ډله کې ،تاسو د یوه اقلیت په توګه ،ځان چرته وینئ؟
 .11تراوسه د خپلو اندېښنو رشیکولو او د مطالباتو درج لپاره ،په کومه اندازه له دغو لوبغاړو رسه په
اړیکه کې یاست؟
څلورمه برخه :د غږ اوچتولو چوکاټ :اندېښنه ،مطالبات او د غږ پورته کولو وسیلې
 .12هغه بحث ته په پام چې پرېزنټېشن کې مو د عدالت غوښتو د کړنالرو او وسیلو په اړه وکړ ،کومې
وسیلې کولی يش د سولې پروسه کې د یوه اقلیت په توګه ستاسو د حقونو شمولیت ،د اندېښنو
له منځه وړلو او د مطالباتو درج لپاره ګټور ثابت يش؟)
 .13که د هغو فعالیتونو یو څو بېلګې را ته ووایاست چې تاسو (یا کوم چا /کومې ډلې چې تاسو یې
پېژنئ) د سولې پر پروسې د اغېز کولو لپاره تررسه کړي وي.
 .14د شخړو حل لپاره د تر ټولو غوره الرې په اړه ،چې تاسو یې خپل والیت یا ولسوالۍ کې لرئ او
کولی شئ شخړه حل کړي راته ووایاست ،ترڅو د سولې په پروسه کې ورڅخه کار واخیستل
يش.
پنځمه برخه :د سولې پروسه کې د ګډون مکانیزم
 .15نورو هېوادونو کې د سولې پروسه کې د ګډون کړنالرې ته په پام ،چې پرېزنټېشن کې وړاندې
شو ،کومه کړنالره کولی يش ،د یوه اقلیت په توګه ستاسو لپاره د سولې پروسه کې ګټور واقع
يش؟ او ولې؟
 .16ولې به افغانستان کې ........................کړنالرې کار ور نه کړي؟ (لطفآ هغه کړنالره چې
هغوی یې نه ذکر کوي یا وايي موثره نه ده ،دغه برخه کې وپوښتئ).
د څېړونکي لپاره نوټ :کړنالرې عبارت وې له :مخامخ استازیتوب ،نظارت ،مشاوره ،ټولیز مشارکت ،جمعي
پرېکړه نیونې او جمعي اقدام

صفحه 44

د ټولشموله ،دوامداره او تلپاتې سولې په لور
مننه کوم س تاسو له ګډون څخه دې دغه بحث کې .کوم مالومات چې مو وړاندې کړل ډېر ګټور وو .وړاندې
له دې چې بحث ختم کړو ،ایا بحث پورې مرتبط مطلب شته ،چې پوښتنه مې نه وي کړي او تاسو وغواړئ
مونږ رسه یې رشیک کړئ؟
سالمت اوسئ!

 ۲.۲ضمیمه :متخصصینو رسه د مرکې الرښوود
معريف او رضایت ترالسه کول
زما نوم _________________ دی او د برش د حقونو او د تاوتریخوايل له منځه وړلو موسسې /د مدين ټولنې
او د برش د حقونو شبکې رسه د څېړونکي په توګه کار کوم .دواړه بنسټونه غیرانتفاعي سازمانونه دي.
د څېړنې موخه
د پروژې د یوې اجزا په توګه ،مونږ د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو مشارکت په اړه یوه جامع
څېړنه تررسه کوو .د دغې څېړنې موخه د سولې پروسې په اړه د دغو ډلو د غوښتنو او نظرونو په اړه پوهېدل
او د سولې پروسې اجنډا کې د هغوی د غوښتنو شاملولو لپاره غږ پورته کول دي.
مونږ د سولې پروسې په اړه باخربه چارواکو او اشخاصو رسه مرکې تررسه کوو او غواړو د سولې روانې پروسې
په اړه ستاسو تجربو او نظرونو او پر زیان منونکو ډلو او اقلیتونو یې د اغېزو په اړه پوه شو .ستاسو نظرونه او
وړاندیزونه به مونږ رسه عدالت غوښتو کې مرسته وکړي ،ترڅو د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو
د غوښتنو شاملولو لپاره هڅې وکړو.
مخکې له دې چې ډله ییز بحث پیل کړو ،زه باید د دغې څېړنې په اړه تاسو رسه یو څو اخالقي موضوعات
رشیک کړم.
 هیله ده په یاد ولرئ ،چې دغه مرکه کې ستاسو ګډون داوطلبانه دی؛ هر وخت چې وغواړي تاسو کولی شئ له خربو څخه رصف نظرو کړئ؛ ستاسو نظرونه محرم دي او د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د له منځه وړلو موسسه /د مدينټولنې او د برش د حقونو شبکه ستاسو مالومات له نورو رسه نه رشیکوي؛
 د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د له منځه وړلو موسسه /د مدين ټولنې او د برش د حقونوشبکه د هغو مالوماتو خپرولو کې چې تاسو یې دې مرکه کې بیانوي ،ستاسو نوم نه ذکر کوي؛
 تاسو مونږ ته اجازه راکړئ چې خربې ثبت کړو .ثبت شوی غږ له پورته مواردو پرته د بلې هېڅموخې لپاره نه کارول کیږي ،او موسسې پورې اړون یوه مصئون کمپیوټر کې ساتل کیږي.
که چېرې کوم نظر او یا اندېښنه ولرئ کولی شئ ما او یا زما له همکارانو رسه اړیکه ونیسئ .زما شخيص
مالومات داسې دي:
د مرکه کونکي د اړیکې شمېره:
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د مرکهکونکي ایمیل:
د څېړنې د مسوول ایمیل:
وړاندې له دې چې بحث پیل کړو ،ایا ما څخه کومه پوښتنه لرئ؟
د ډیټا تنظیم او مدیریت لپاره عمومي مالومات
د څېړونکي نوم_________________ :
د ګروپي مرکې نېټه______________ :
والیت:

____________________

ولسوالۍ  /ناحیه _________________
د مرکه کېدونکي شخيص مالومات:
نوم:

عمر:

جنس :نر /ښځه

دنده:

قومیت:

شغل

د ټلیفون شمېره_____________________ :
پوښتنې
لومړۍ برخه :د سولې روانه پروسه
.1

د سولې اوسنۍ پروسې په اړه مو ټولیز نظر څه دی؟ (تعقیبي پوښتنې :د ځواب ورکونکي د
ځواب په نظر هغه څخه وضاحت وغواړئ).

.2

ستاسو په نظر د سولې یوه پروسه باید څنګه یوه پروسه وي؟

.3

څومره ډاډه یاست چې طالبانو رسه د سولې هوکړه به افغانستان کې جګړه ختمه کړي؟ ولې؟

.4

ایا تراوسه د افغانستان مسلط او غیرمسلط اقلیتونو لپاره د سولې پروسه ټولشموله ده؟
(تعقیبي پوښتنې :که هو وي ،څنګه؟ که نه وي ،ولې؟ د ټولشمولیت په اړه مثالونه ورکړئ؟
که ټولشموله نه وي ،کوم عوامل د سولې پروسه کې د غیرمسلط اقلیتونو ګډون پر وړاندې خنډ
جوړوي؟ څه باید ويش ،ترڅو دغه خنډونه لرې يش؟)

.5

د غیرمسلط اقلیتونو لومړیتوبونه چې باید د سولې پروسه کې په پام کې ونیول يش کوم دي؟

.6

د سولې پروسې په اړه د هغوی اندېښنې څه دي؟ هوکړه لیک کې باید کوم بدلونونه ځای پر
ځای يش ،ترڅو غیرمسلط اقلیتونه په کې خپل غږ ،د اندېښنو له منځه وړل او خپل لومړیتوبونه
وویني؟

دویمه برخه :د سولې پروسې پړاوونه (له خربو وړاندې ،د خربو پر مهال ،له خربو وروسته)
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.7

ستاسو په نظر ،ایا د امریکا او طالبانو ترمنځ او وروسته د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې
خربې به د تلپاتې سولې المل يش؟ (تعقیبي پوښتنې :ولې دغسې فکر کوئ؟ ستاسو په نظر،
د دغې پروسې د قوت او ضعف ټکي کوم دي؟)

.8

د سولې له هوکړې وروسته باید څه تررسه يش ،ترڅو سوله تلپاتې وويس او جګړه دوام ونه کړي؟

درېیمه برخه :د سولې پروسې لوبغاړي (په ميل ،د والیت ،ولسوالۍ او کلیو په سطحه)
.9

افغانستان کې د سولې محيل ،ميل ،سیمهییز او نړیوال لوبغاړي څوک دي؟

 .10د دغو لوبغاړو ترمنځ ،تاسو د افغانستان د غیرمسلط اقلیتونو ځای چرته وینئ؟ (تعقیبي
پوښتنې :د هغوی د اندېښنو رشیکولو او د مطالباتو درک کولو لپاره ،هغوی تر کومې کچې دغو
لوبغاړو رسه اړیکه نیولې ده؟)
څلورمه برخه :د غږ اوچتولو چوکاټ :اندېښنه ،مطالبات او د غږ پورته کولو وسیلې
 .11د عدالت غوښتو کومې وسیلې کولی يش د سولې پروسه کې د افغانستان د غیرمسلط اقلیتونو
د حقونو شمولیت ،د اندېښنو له منځه وړلو او د مطالباتو درج لپاره ګټور ثابت يش؟)
 .12که افغانستان کې غیرمسلط اقلیتونو د سولې پر پروسې د اغېز کولو لپاره یو لړ فعالیتونو تررسه
کړي وي ،یو څو بېلګې یې را ته ووایاست.
 .13د شخړو حل لپاره د تر ټولو غوره الرې په اړه ،چې والیتونو یا ولسوالیو کې ورڅخه کار اخیستل
کیږي او کولی يش ،شخړه حل کړي راته ووایاست ،ترڅو د سولې په پروسه کې ورڅخه کار
واخیستل يش.
 .14د دې لپاره چې د سولې اوسنۍ پروسه د افغانستان غیرمسلط اقلیتونو لپاره ټولشموله کړي ،د
څه ډول میکانیزم او کړنالرې وړاندیز کوئ؟ (تعقیبي پوښتنې :کوم کارونه هغوی تررسه کولی
يش؟ د مدين ټولنې ،مطبوعاتو ،د برشي حقونو خپلواک کمیسیون او نورو کوم کارونه د هغوی
لپاره تررسه کولی يش؟)
مننه کوم ستاسو له ګډون څخه دې دغه بحث کې .کوم مالومات چې مو وړاندې کړل ډېر ګټور وو .وړاندې
له دې چې بحث ختم کړو ،ایا بحث پورې مرتبط مطلب شته ،چې پوښتنه مې نه وي کړي او تاسو وغواړئ
مونږ رسه یې رشیک کړئ؟
سالمت اوسئ!

 ۲.۳ضمیمه :د رسوې لپاره پوښتنلیک
معريف او د رضایت ترالسه کول
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زما نوم (خپل نوم ووایاست) دی او د برش د حقونو او د تاوتریخوايل له منځه وړلو موسسې رسه د څېړونکي
په توګه کار کوم.
هدف این تحقیق
د پروژې د یوې اجزا په توګه ،مونږ د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو مشارکت په اړه یوه جامع
څېړنه تررسه کوو .د دغې څېړنې موخه د سولې پروسې په اړه د دغو ډلو د غوښتنو او نظرونو په اړه پوهېدل
او د سولې پروسې اجنډا کې د هغوی د غوښتنو شاملولو لپاره غږ پورته کول دي.
مونږ د قومي او مذهبي اقلیت ډلو له غړو رسه مرکې تررسه کوو او غواړو د سولې روانې پروسې په اړه ستاسو
تجربو او نظرونو او پر زیانمنونکو ډلو او اقلیتونو یې د اغېزو په اړه پوه شو .ستاسو نظرونه او وړاندیزونه به
مونږ رسه عدالت غوښتو کې مرسته وکړي ،ترڅو د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د غوښتنو
شاملولو لپاره هڅې وکړو.
مخکې له دې چې مرکه پیل کړو ،زه باید د دغې څېړنې په اړه تاسو رسه یو څو اخالقي موضوعات رشیک
کړم.
•

 -لطفآ په یاد ولرئ ،چې دغه مرکه کې ستاسو ګډون داوطلبانه دی؛

•

 -هر وخت چې وغواړي تاسو کولی شئ له خربو څخه رصف نظرو کړئ؛

•

 ستاسو نظرونه محرم دي او د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د له منځه وړلو موسسه ستاسومالومات له نورو رسه نه رشیکوي؛

•

 د برش د حقونو او د تاوتریخوايل د له منځه وړلو موسسه د هغو مالوماتو خپرولو کې چې تاسویې دې مرکه کې بیانوي ،ستاسو نوم نه ذکر کوي؛

وړاندې له دې چې مرکه پیل کړو ،ایا ما څخه کومه پوښتنه لرئ؟
د رسوې کونکي لپاره الرښوونې:
• د هرې پوښتنې په پیل او پای کې ستاسو لپاره د قوس () په دننه کې الرښوونې درکړل شوي ،چې یوازې ستاسو د
مالوماتو لپاره دي ،ترڅو پوښتنه په سمه توګه مطرح کړئ .هغه د رسوې کېدونکي کس لپاره مه لولئ.
• ټولې هغه پوښتنې چې پیل کې ځانګړې الرښوونې نه لري باید له ټولو څخه وپوښتل يش.
• د پوښتنو د ځواب انتخابولو لپاره باید باید د هرې پوښتنې مخکې عدد څخه حلقه تاوه کړئ.
• ټولې هغه پوښتنې چې د ځوابونو په برخه کې ځانګړې الرښوونه نه لري ،یوازې او یوازې باید یو ځواب څخه حلقه
تاوه يش.
• کومې پوښتنې چې په پای کې یې لیکل شوي (څو ځوابه) رسوې کېدونکي کولی يش له یوه ځواب زیات وړاندې
کړي.
• له ځواب پرته هېڅ پوښتنه د منلو وړ نه ده او که نه باید وپوښتل يش" ،نه دی پوښتل" شوي څخه حلقه تاوه کړئ.
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.Dمردم نگاري پوښتنې

D-1

د ځواب ورکونکي جنسیت څخه دې( :پوښتنه نه کیږي).

نارینه

۱

ښځه

۲

D-2

اوس څو کلن یاست ؟ (که چېرې ځواب ورکونکی ،د خپل کره عمر په اړه مالومات نه لري ،د اټکل له مخې یې عمر

الندې ولیکئ .لطفاً عمر په عدد ولیکئ نه په حروفو)
کلن

D-3

تر کومې کچې مو تحصیل کړی دی؟ (الندې موارد د ځواب ورکونکي لپاره ونه لولئ)

هېڅ کله ښوونځي ته نه یم تللی

1

کور کې غیر رسمي زدهکړې او یا د سواد زدهکړې ټولګي

2

مدرسه کې اسالمي لوړې زدهکړې

3

لومړنی ښوونځی (نه بشپړ) له ( )5- 1پورې ټولګی

4

لومړنی ښوونځی ( بشپړ) تر  6ټولګي پورې بشپړ

5

منځنی ښوونځی ( نه بشپړ) له ( )8-7پورې ټولګی

6

منځنی ښوونخی (بشپړ) د  9ټولګي پای

7

د لېسې ښوونځی (نه بشپړ) له ( )10-11پورې ټولګی

8

د لېسې ښوونځی (بشپړ) ( 12ټولګی)

9

 14ټولګی نهبشپړ ( 13ټولګی)

10

 14ټولګی بشپړ ( 14ټولګی)

11

د پوهنتون لوړې زدهکړې نه بشپړ (ډیپلوم مې نه دی ترالسه کړی)

12

د پوهنتون لوړې زدهکړې بشپړې (ډیپلوم مې ترالسه کړی)

13

تر لیسانس لوړې زدهکړې

14

انکار

98

نه پوهېږم

99

D-4

ستاسو دنده څه ده؟ (الندې موارد د ځواب ورکونکي لپاره ونه لولئ ،نظر په ځواب ،د ځواب ورکونکي مطلوبې

ټاکنې څخه حلقه تاوه کړئ).
متقاعد یم

1

د کور مېرمن یم

2

زدهکونکی یم  /محصل یم

3

کروندګر ( د ځمکې خاوند  /کوم کروندګر چې خپله ځمکه کې کار وکړي)

4
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د کروندې کروندګر (د نورو ځمکه کې)

5

محيل مزدور ،او یا غیرفني کارګر

6

ازاد پلورونکی  /سوداګري

7

فني کارګر (تجربه لرونکی) هرنمند

8

د دفرت کارکونکی /كاتب ،مامور

9

شخيص کارکونکی /كاتب ،مامور

10

دولتي دفرت /اجرائیوي مدیر

11

شخيص دفرت  /اجرائیوي مدیر

12

مسلکي یا تخنیکي کارګر  /ازاد کار

13

د کوچنۍ سوداګرۍ خاوند

14

د ښوونځي ښوونکی

15

د پوهنتون استاد

16

نظامي /پولیس

17

بیکاره یم

18

نور ( ولیکئ).............................. :

96

انکار

98

نه پوهېږم

99

D-5

ستاسو مدين حالت څه دی؟ (الندې موارد د ځواب ورکونکي لپاره ونه لولئ ،نظر په ځوابد ځواب ورکونکې مطلوبې

ټاکنې څخه حلقه تاوه کړئ).
مجرد

1

متاهل

2

کونډ ـ کونډه

3

مطلقه

4

انکار

98

نه پوهېږم

99

D-6

ستاسو قومیت څه دی؟ (الندې موارد د ځواب ورکونکي لپاره ونهلولئ).

ترکمني

1

بلوڅ

2

قرغیز

3

نورستاين

4
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ایامق

5

عرب

6

پشهيي

7

سادات

8

قزلباش

9

بیات

10

ګوجر

11

پامیري

12

هندو

13

سیک

14

جوگی

15

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

96

انکار

98

منیدانم

99

D-7

ستاسو دین /مذهب څه دی؟ (که چېرې دغه پوښتنه حساسیت پاروي ،له پوښتلو یې تېر شئ)

مسلامن سنی مذهب

1

مسلامن شیعه مذهب

2

مسلامن شیعه اسامعیلیه

3

هندو/سیک

4

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

96

انکار

98

منیدانم

99

 .Qد نظرسنجۍ پوښتنې

Q-1

لطفا هغه څه بیان کړئ چې د سولې اوسنۍ پروسې په اړه پوهېږئ( ،ځوابونه مه لولئ ،د ځواب ورکونکي

ځواب ته ښه ځیر شئ او د ویلو په صورت کې الندې یوه موارد څخه کړۍ تاوه کړئ.څو ځوابونه).
د امریکا او طالبانو هوکړه

1

د زندانیانو خوشې کول

2

د افغان دولت د سولې باصالحیته بنسټون

3

قطر کې د طالبانو سیايس دفرت

4

د سولې بیناالفغاين خربې

5

اوربند  /د تاوتریخوايل کمول

6
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د مرکهچي ټیم ټاکل

7

د سولې خربو ځای

8

نور (ولیکئ)............................................ :

96

انکار

98

نه پوهېږم

99
تر کومه اندازه هیلهمند یاست چې د سولې روانه پروسه به هېواد کې د دوامداره سولې المل يش؟

Q-2

ډېر هیلهمند یم

1

تر یوه حده هیلهمند یم

2

نه هیلهمند یم او نه هم بد بینه

3

تر یوه حده بد بینه یم

4

ډېر بد بینه یم

5

انکار

98

نه پوهېږم

99
هغه څه څخه چې تراوسه طالبانو رسه د سولې پروسه کې پېښ شوي ،څومره د خوښئ احساس کوئ؟

Q-3

ډېر خوشاله یم

1

تر یوه حده خوشاله یم

2

نه خوشاله یم او نه هم ناراحته

3

تر یوه حده ناراحته یم

4

ډېر ناراحته یم

5

انکار

98

نه پوهېږم

99
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړهلیک السلیک به ستاسو پر ژوند څه اغېز ولري؟

Q-4

زمونږ د ژوند رشایط ښه کوي Q-4-A( .ته الړ شئ)
( Q-4-Aته الړ شئ)

بدلون نه راويل.

زمونږ د ژوند رشایط نور هم خرابوي Q-4-A( .ته الړ شئ)
انکار

( Q-5ته الړ شئ)

نه پوهېږم

( Q-5ته الړ شئ)

1
2
3
98
99

 .Q-4-Aولې دغسې فکر کوئ ،هیله ده د خپل دغه ځواب دلیل بیان کړئ (.ځواب په خالصه ډول او د لوستلو وړ کرښو
رسه ولیکئ).
........................................... .............................................................................................
........................................................................................................................................
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Q-5

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

هو

( Q-6ته الړ شئ)

1

نه

( Q-7ته الړ شئ)

2

انکار

( Q-7ته الړ شئ)

98

نه پوهېږم

( Q-7ته الړ شئ)

99

هو ،هیله ته ووایاست چې پروګرام د چا له خوا (کوم کس؟ ،کوم بنسټ یا کومې شورا؟) له لوري تررسه شوی

Q-6

وو؟ (څو ځوابونه ،کم له کمه درې ځوابه)
ميل حکومت

1

محيل حکومت

2

د سولې عايل شورا

3

د سولې والیتي شورا

4

غیردولتي سازمانونو (انجوګانو)

5

محيل شورا

6

قومي شورا

7

د سولې مشوريت لویه جرګه

8

نور (ولیکئ)............................................ :

96

ونه پوښتل شول

97

انکار

98

نه پوهېږم

99

Q-7

احساس کوئ چې تاسو یا ستاسو قوم څخه کوم بل کس تر کومه حده د سولې پروسې کې ښکېل دی؟

مونږ په فعاله ډول ښکېل یو

1

تر یوه حده ښکېل یو

2

ډېر کم ښکېل یو

3

هېڅ ښکېل نه یو

4

انکار

98

نه پوهېږم

99

Q-8

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

مونږ څخه تر ډېره حده استازیتوب کیږي

1

تر یوه حده مونږ څخه استازیتوب کیږي

2

مونږ څخه ډېر کم استازیتوب کیږي

3

مونږ څخه هېڅ استازیتوب نه کیږي

4

انکار

98

نه پوهېږم

99
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 Q-9ایا غواړئ چئ د سولې پروسې په اړه تاسو رسه مشوره ويش؟
هو

( Q-9-Aته الړ شئ)

1

نه

( Q-9-Aته الړ شئ)

2

انکار

( Q-10ته الړ شئ)

98

نه پوهېږم

( Q-10ته الړ شئ)

99

 Q-9-Aولې داسې فکر کوئ ،لطفن د خپل دغه ځواب دلیل بیان کړئ (.ځواب په خالصه ډول او د لوستو
وړ کرښو رسه ولیکئ).
....................................................................... .................................................................
........................................................................................................................................

Q-10

د یوه اقلیت په توګه ،څومره اوسني سیايس نظام څخه رضایت لرئ؟

ډېر رايض یم ( Q-10-Aته الړ شئ)

1

تر یوه حده رايض یم ( Q-10-Aته الړ شئ)

2

نه رايض یم او نه هم نارايض ( Q-10-Aته الړ شئ)

3

تر یوه حده نارايض یم ( Q-10-Aته الړ شئ)

4

ډېر ناراضه یم ( Q-10-Aته الړ شئ)

5

انکار

98

( Q-12ته الړ شئ)

نه پوهېږم

99

( Q-12ته الړ شئ)

 Q-10-Aستاسو په نظر د دغه نظام کوم موارد بدلولو ته اړتیا لري؟( که نظر یې نه درلود Q-11 ،ته الړ شئ) ( ځواب
په خالصه او د لوستو وړ کرښو رسه ولیکئ).
.......................................................................... ............................................................
......................................................................................................................................
 Q-10-Bایا غواړئ چې دغو تغییراتو ته طالبانو رسه خربو کې انعکاس ورکړل يش؟
هو

1

نه

2

ونه پوښتل شول

97

انکار

98

نه پوهېږم

99
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الندې مواردو څخه د هر یوه د اهمیت درجه دې وپوښتل يش او مقابلو ځوابونو څخه یو یې په نښه کړئ( :د

ډېر

دي
مهم دي

منهم نه دي

مهم

Q-11

انکار

پوښتنې

نه پوهېږم

هرې پوښتنې لپاره یوې ټاکنې څخه کړۍ تواه کړئ)

څومره مهمه ده چې د سولې هوکړهلیک د
ټولو ښاریانو لپاره د رای ورکولو حق څخه

1

2

3

98

99

ضامنت وکړي؟
Q-12

څومره مهمه ده ،چې د سولې هوکړهلیک د
ټولو قومي او مذهبي اقلیتونو د فرهنګ او

1

2

3

98

99

ژبې له خوندیتوب څخه ضامنت وکړي؟
Q-13

څومره مهمه ده ،چې د سولې هوکړهلیک
هېواد کې ټولې ژبې چې پرې خربې کیږي،

1

2

3

98

99

د ميل ژبو په توګه په رسمیت وپېژين؟
Q-14

څومره مهمه ده ،چې د سولې هوکړهلیک د
واک عادالنه وېش څخه (مثآل د قومیت پر
اساس د وزارت خونو وېش) څخه د ټولو

1

2

3

98

99

قومونو ترمنځ مالتړ وکړي؟
Q-15

څومره مهمه ده ،چې له سولې وروسته
حکومت ،د ټولو لپاره په مورنۍ ژبه ،ښوونې او

1

2

3

98

99

روزنې څخه ضامنت وکړي.
Q-16

څومره مهمه ده چې له سولې وروسته
حکومت کې ،ښاریان حق ولري ،چې د وايل،
ولسوال او ښاروال په څېر محيل چارواکي

1

2

3

98

99

انتخاب کړي؟
Q-17

څومره مهمه ده ،چې د سولې هوکړهلیک ،د
ټولو لپاره ښوونیزو او روغتیايي خدمتونو ته د

1

2

3

98

99

الرسيس تضمین وکړي؟

Q-11

د یوه اقلیت په توګه ستاسو درې اسايس لومړیتوبونه چې باید د سولې پروسه کې په پام کې

ونیول يش کوم دي؟ (ځواب په خالصه ډول او د لوستو وړ په کرښو ولیکئ).
........... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........................... )a
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........... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........................... )b
........... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........................... )c

Q-12

د سولې روانې پروسې په اړه ستاسو درې مهمې اندېښنې کومې دي؟ (ځواب په خالصه ډول

او د لوستو وړ په کرښو ولیکئ).

Q-13

)a

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

)b

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

)c

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

د سولې هوکړهلیک وروسته څه باید ويش ،ترڅو دوامداره (تلپاتې) سوله ولرو؟ (ځواب په خالصه

ډول او د لوستو وړ په کرښو ولیکئ).
)a

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

)b

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

)c

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

د رسوې اختتامیه
تاسو څخه مننه کوو ،چې مونږ ته مو وخت راکړ او ځوابونه مو وړاندې کړل .کوم مالومات مو چې مونږ رسه رشیک کړل ،په
پټ ډول ساتل کیږي او د سولې پروسه کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د غوښتنو شاملولو لپاره د غږ پورته کولو په موخه
به ،تحلیل او و ارزول يش.
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