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مننه

د پرسش څېړنيزې موسسې په استازيتوب د )پرانستې ټولنه بنسټ( له انسټيټوټ )FOSI( او د هغوی 

د پروګرامونو د استازي په توګه د افغانستان د پرانستې ټولنې دفرت څخه مننه کوو چې دا څېړنه يې 

متويل کړه.

همدارنګه، له ښاغيل احمد شاه مبارز څخه د ايډټ او فني مالتړ له امله ډېره مننه کوو. ښاغيل مبارز د 

دې څېړنې د مسودې اړوند د خپلو فني نظرياتو په رشيکولو رسه د څېړنې د وروستۍ نسخې په بډاينه 

کې ارزښتناکه ونډه اخستې.

په عني حال کې، اړينه ګڼو د رسحدونو او قبايلو د چارو وزارت، په ځانګړي ډول د غزين واليت د قبايلو 

او رسحداتو د چارو رياست څخه مننه وکړو چې زموږ ساحوي سفرونو کې يې اسانتيا برابره کړه او په دې 

برخه کې يې هراړخيز او پر وخت مالتړ دریغ نه کړ.

موږ له ټولو ميداين څېړونکو، رسوې کوونکو، د سيمې د مرشانو او ساحوي تسهيلوونکو څخه هم ډېره 

مننه کوو، چې د ميداين اطالعاتو او معلوماتو په راټولولو کې يې پرله پسې او بې درېغه هڅې وکړې. له 

هغو کسانو چې په نظرپوښتنه او تفصييل مصاحبو کې يې ګډون وکړ هم مننه، چې خپل قيمتي وخت 

يې زمونږ د پوښتنو ځوابولو ته ور کړ. 

يوه ځانګړې مننه له ښاغيل ايشوار داس څخه کوو چې په ميداين کارونو او د دې نظر پوښتنې په ټولو 

پړاوونو کې يې پرته له هيڅ متې زموږ مرسته وکړه.

په پای کې، د پرسش څيړنيزې موسسې د ټيم له غړيو هم مننه کوو او وياړو چې د دې څېړنې په تررسه 

کولو کې وررسه همکار وو. د دې موسسې د ډلې ټولو غړيو د دې نظرپوښتنې له پيله تر پايه له موږ رسه 

هراړخيزه همکاري کړې.





لنډيز

ميل روحيه

• ــه 	 ــو پ ــورو افغانان ــا مســر پــه هکلــه د ن هنــدوان او ســیکهان د افغانســتان د لــوري ي

پرتلــه د پــام وړ کمــه هيله منــدي لــري، لــوی اکرثيــت )۸۱.۶٪( هنــدوان او ســيکهان 

فکــر کــوي چــې افغانســتان پــه ناســم لــوري روان دی، او يواځــې ۱۳.۱% هنــدوان 

او ســيکهان وايــي چــې افغانســتان پــه ســمه خــوا روان دی، پــه ۲۰۱۸ کال کــې پــه 

مــيل کچــه د آســيا فاونډيشــن لــه خــوا تــررسه شــوې د افغانانــو رسوې کــې %۳۲.۸ 

افغانانــو ويــيل هيــواد يــې پــه ســم لــوري روان دی، او ۶۱.۳% ويــيل چــې هيــواد يــې 

پــه ناســم لــوري روان دی.

• ــه 	 ــو او ســيکهانو ځــواب ورکوونکــو کــې ل ــه هندوان ــکل پ ــه اړه اټ ــواد د مســر پ د هي

ــت  ــډون او امني ــيايس گ ــادي او س ــري، د اقتص ــه ل ــږدې اړيک ــم ن ــرت رسه ه مهاج

ــره اړيکــه  ــه هيله منــدۍ رسه ډې ــوی عامــل د ځــواب ورکوونکــو ل ــل ل ــڅ ب ــره هي هوم

نــه لــري. د افغانانــو پــه مــيل رسوې کــې تــر ډېــره پــه غــر معمــويل توگــه د اقتصــاد، 

ــدل  ــځ پخــه اړيکــه مون ــر من ــدۍ د کچــې ت ــو او د هيله من ــت د عوامل ــې او امني ټولن

شــوې.

• پــه ۱۳.۱% هنــدو او ســيکهـ ځــواب ورکوونکــو کــې، چــې وايــي هيــواد پــه ســم لــوري 	

روان دی )۴۳.۲%( يــې مهــم علتونــه دا ښــيي چــې افغانســتان پــه ښــه کېــدو دی يــا 

د پرمختــگ پــه حــال کــې دی، ۳۵.۱٪ يــې ښــه امنيــت او د جنــگ پــای تــه رســېدل 
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علــت گڼــي. هغــه ۸۱.۶% ځــواب ورکوونکــي چــې وايــي هيــواد پــه ناســم لــوري روان 

دی ۹۰.۴% يــې المــل ناامنــي، جگــړه او ځانوژونکــي بريدونــه گڼــي. نــور الملونــه يــې 

بــې کاري ۱۹.۶٪، او غربت/کمــزوری اقتصــاد ۸.۳٪ يــاد شــوي.

• ــې کاري 	 ــې ســتونزې چــې هنــدو او ســيکهـ ټولنــه وررسه مخامــخ ده، ب ــو لوي ــر ټول ت

)۳۶.۶٪(، د ښــوونځي نشــتوالی يــا ښــوونځي تــه د تلــو تــوان نــه لــرل )۲۷.۱٪(، او 

ناامني/جگــړه )۲۴.۳٪( دي. تــر ټولــو لويــې ســتونزې چــې هنــدو او ســيکهـ ځوانــان 

ــې ســوادي )۶۷.۶٪(، او  ــا ب وررسه مخامــخ دي د ښــوونځيو د اســانتياوو نشــتوالی ي

بــې کاري )۴۸.۶٪( ده. تــر ټولــو لويــې ســتونزې چــې هنــدو او ســيکهـ ښــځې وررسه 

ــا دا چــې د  ــرل دي ي ــه ل ــوان ن ــو ت ــه کــوره بهــر د تلل ــه آزاده توگــه ل مخامخــې دي پ

کورنــۍ نارينــه يــې نــه پريــږدي چــې بهــر والړې يش )۴۰.۵٪(، ښــوونځي تــه د تللــو 

تــوان نــه لــرل د ښــوونځي د آســانتيا نشــتوالی يــا بــې ســوادي )۳۵.۶٪( او ناامنــي/

جگړه )٪۱۲(.

امنيت

• پــه لويــو ښــارونو کــې له اوســېدو رسه رسه نــږدې ټــول)۹۶.۸٪( هندو او ســيکهـ ځواب 	

ورکوونکــي وايــي چــې، هــر وخــت، کلــه کلــه او يــا ځينــې وخــت د خپــل ځــان يــا د 

خپلــې کورنــۍ د خونديتــوب پــه اړه ويــره لــري. نســبتا ۷۱.۱٪ عــام خلــک د افغانانو د 

مــيل رسوې لــه مخــې هــر وخــت، کلــه کلــه او يــا ځينــې وخــت د خپلــې کورنــۍ د غړو 

پــه اړه وېــره لــري. ډېــره برخــه )۷۰.۵٪( هنــدو او ســيکهـ ځــواب ورکوونکــي هــر وخــت 

وېــره لــري، چــې د نــورو افغانانــو پــه پرتلــه يــې د وېــرې کچــه د پــام وړ زياتــه ده، عــام 

افغانــان )۱۳.۲٪( دغــه وېــره احساســوي.

• ــو 	 ــه ورکول ــه گــډون او راي ــو کــې ل ــزو الريونون ــه ســوله يي ــه ځــواب ورکوونکــو کــې پ پ

څخــه وېــره پــه لــوړه کچــه کــې ده او د هيــواد نــورو ســيمو تــه لــه تــگ څخــه وېــره بيــا 

کمــه ده، لــه نياميــي زيــات )۵۵.۶٪( ځــواب ورکوونکــي وايــي چــې دوی پــه ســوله 

ــه عــام نفــوس څخــه  ــره ل ــره احساســوي، چــې دغــه وې ــره وې ــو کــې ډې ييــزو الریونون

زياتــه ده، عــام افغانــان ۳۲٪ يــې دغــه وېــره لــري . )۵۱.۷٪( ځــواب ورکوونکــي وايــي 

چــې پــه رايــه اچوولــو کــې د ډېــرې وېــرې احســاس کــوي، چــې لــه عــام نفــوس څخــه 
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يــې د وېــرې کچــه زياتــه ده، د افغانســتان عــام نفــوس ۱۹.۲٪ يــې دغــه وېــره لــري. 

• ځــواب ورکوونکــو لــه داعــش رسه لــه مخامخېــدو ترټولــو ډېــره وېــره وښــوده ٪۹۰.۶، 	

چــې پــه عــام نفــوس کــې دغــه وېــره ۸۳.۳٪ ده. پــه درېــوو کــې لــه دوه برخــو زياتــو 

)۶۸.۹٪( ځــواب ورکوونکــو لــه طالبانــو رسه لــه مخامخېــدو ډېــره وېره ښــودلې، جالبه 

دا چــې لــه عــام نفــوس څخــه يــو څــه کمــه ده، د افغانســتان )۷۵.۳٪( عــام نفــوس 

طالبانــو رسه لــه مخامخېــدو وېــره ښــودلې. رسبېــره پــر دې لــه نيمــې زياتــو ځــواب 

ويونکــو )۳۵.۱٪(، لــه افغــان مــيل پوليســو رسه لــه مخامخېــدو وېــره ښــودلې، چــې په 

غــر متوقــع ډول لــه عــام نفــوس څخــه زياتــه ده، پــه مــيل رسوې کــې )۱۴.۵٪( عــام 

نفــوس پوليســو رسه پــه مخامخېــدو کــې د وېــرې احســاس کــوي. دا شــايد لــه افغــان 

مــيل پوليســو رسه پــه اړيکــو کــې د هنــدو او ســيکهـ ځــواب ورکوونکــو د کمــزورو تجربو 

ښــکارندوی وي، چــې پــه ښــاري ســيمو کــې د امنيــت پــه ټينگښــت کــې لويــه برخــه 

لــري، چېرتــه چــې هنــدو او ســيکهـ نفــوس مېشــت دی. همــدا راز يــو شــمېر هنــدو او 

ســيکهـ ځــواب ورکوونکــو )۱۶.۸٪( لــه نړيوالــو ځواکونــو رسه پــه مخامخېــدو کــې هــم 

ډېــره وېــره ښــودلې او لــه افغــان مــيل پــوځ رسه پــه مخامخېــدو کــې )۵.۲٪( ځــواب 

ورکوونکــو ډېــره وېــره ښــودلې، چــې پــه مــيل کچــه پــه پرتلنــه کــې د پــام وړ کمــه ده 

)پــه مــيل کچــه ۳۷.۳٪ او ۱۲.۳٪ پــه ترتيــب رسه(

• د مــرگ گواښــونه او نــور گواښــونه د )۱۶.۱٪(  ځــواب ورکوونکــو لــه خــوا رپــوټ شــوي 	

ــری ځــواب  ــوټ شــوي دي. ډې ــا ټپــي کــول د ۸۱.۳٪ لخــوا رپ دي، فزيکــي وهــل ي

ورکوونکــي نــه پوهيــږي چــې چــا گواښــيل او چــا پــرې فزيکــي بريــد کــړی او مرتکبني 

نــه پيــژين.

• هنــدوان او ســيکهان پــه پراخــه کچــه د ځمکــو د غصــب قربانيــان گڼــل کيــږي. پــه 	

ټولــه کــې ۱۶.۳٪ ځــواب ورکوونکــو ويــيل چــې ملکيــت يــې لــه الســه ورکــړی. پــه عام 

ډول هغــه ملکيتونــه چــې اخســتل شــوي يــا پــه زوره پلــورل شــوي )۱۰.۱٪( ځمکــې 

او )۷.۳٪( يــې کورونــه دي.

سيايس گډون

• لــه نياميــي زياتــو د رايــه ورکولــو پــه رشايطــو برابــرو ځــواب ورکوونکــو، ښــځو او نرانــو 	
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ويــيل، چــې پــه تېــرو مــيل ټاکنــو کــې يــې برخــه اخســتې. پــه ټاکنــو کــې گــډون پــه 

کابــل کــې تــر ټولــو کــم او پــه ننگرهــار کــې تــر ټولــو زیــات و.

• د درېــوو يــوه برخــه )۳۴.۸٪( ځــواب ورکوونکــي وايــي، دوی احساســوي چې د ســيمه 	

ييــزې حکومتولــۍ پــر پرېکــړو ډېــر يــا لــږ اغېــز لــري. دا لــه مــيل اوســط حــد څخــه، 

هغــوی چــې وايــي د ســيمه ييــزې حکومتولــۍ پــر پريکــړو لــږ يــا ډېــر اغېــز لــري، د 

پــام وړ کــم دی، پــه مــيل کچــه دا شــمېر ۵۲.۹٪ دی، او دا پــه دولتــي ادارو کــې د 

هندوانــو او ســيکهانو د کمــزورې اســتازولۍ ښــکارندويي کــوي.

اقتصادي وضعيت

• څلورمــه برخــه ځــواب ورکوونکــي )۲۴.۵٪( وايــي چــې د ســاده او لومړنيــو خوراکــي 	

ــات ځــواب  ــوې برخــې زي ــه ي ــوو کــې ل ــه درې ــو کــې ســتونزه لــري. پ ــه رانيول توکــو پ

ورکوونکــي )۳۸.۳٪( وايــي چــې پــه ســخته کولــی يش نــوي کايل واخــيل او ټولنيــزه 

ــړي.  ــر ک ــواړه براب ــړين خ ــاده او لوم ــې س ــی يش چ ــو کول ــړي، خ ــه وک ــه درش راش

څلورمــه برخــه ځــواب ورکوونکــي )۲۴.۸٪( نــي کولــی نــوی تلويزيــون او يخچــال 

واخــيل، خــو کولــی يش چــې ســاده او لومــړين خــواړه وپــري او د ټولنيــزې راشــې 

درشــې لګښــتونه وکــړي.

• نــږدې ټولــو ځــواب ورکوونکــو )۸۹.۷٪( څرگنــده کــړې چــې دوکان لــري يــا پــه دوکان 	

کــې کار کــوي، د عطــارۍ پــه گــډون، چــې دا يــې د کورنيــو د گټــې مرکــزي رسچينــه 

ده. پــه کوڅــو کــې کار کــول او نــورې دنــدې هــم د گټــې رسچينــه ښــودل شــوې دي، 

خــو پــه ډېــره کمــه انــدازه. کلــه چــې د گټــې د ډول پــه اړه پوښــتنه شــوې، چــې ورځ 

مــزدوري کــوي کــه مياشــتنی معــاش اخــيل، ډېــرو )۴۷.۲٪( وويــل چــې مياشــتنی 

معــاش اخــيل او تــر دې کمــو )۲۲.۲٪( وويــل چــې ورځ مــزدوري کــوي، لــه دې رسه 

توهــني او ســپکاوی )۱۷.۸٪(، تبعيــض او تعصــب )۹.۶٪(، ځورونــه )۶.۸٪( ښــودل 

شــوي. يواځــې يــوه ځــواب ورکوونکــي وويــل چــې د کــور يــوه ښــځينه غــړې يــې لــه 

کــوره بهــر کار کــوي، مهــم پــه گوتــه شــوي خنډونــه چــې ښــځې لــه کــوره بهــر پــه کار 

کولــو کــې وررسه مخامخــې دي اجــازه نــه درلــودل يــې )۳۸.۱٪( تــر ټولــو پــه لــوړه 

کچــه او نــور يــې، بــې ســوادي )۲۵.۲٪(، ناامنــي )۱۳.۷٪(، دود او دســتور )٪۱۱.۵( 
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ــه نظرپوښــتنه کــې ډېــری هنــدو او ســيکهـ ځــواب ورکوونکــي  ښــودل شــوي دي. پ

)۸۸.۹٪( وايــي چــې هيڅکلــه يــې دنــدې تــه غوښــتنليک نــه دی ورکــړی )د ادغــام 

څپرکــي تــه مراجعــه وکــړئ(

مدين حقونه

• ۷٪ هنــدو او ســيکهـ ځــواب ورکوونکــي وايــي چــې پــه کورنــۍ کــې يــې يــو چــا حقوقي 	

الرو چــارو تــه مراجعــه کــړې، تــر ټولــو عامــه قضيــه چــې د )۵.۹٪( ځــواب ورکوونکــو 

ــې )۳.۵٪(. د  ــي پېښ ــې ترافيک ــخړه ده، ورپس ــې ش ــر مځک ــوې پ ــاده ش ــوا ي ــه خ ل

شــخړې پايلــه د مخلــوط رضايــت ښــودنه کــوي.

• ۱۸.۲٪ وايــي چــې پــه زوره اســالم تــه بلــل شــوي دي، او ۶.۵٪ وايــي چــې د جزيــې 	

ماليــه يــې ورکــړې ده. پــه غــزين کــې چېرتــه چــې امنيتــي وضعيــت خــراب دی ځواب 

ورکوونکــي ښــيي چــې تــر ټولــو ډېــرو )۱۱.۹٪( د جزيــې ماليــه ورکــړې ده. د جزيې د 

ماليــې ټولوونکــو ډلــو يــا گوندونــو پــه رس کــې طالبــان راځــي، چــې ځــواب ورکوونکــو 

ــر غــزين ښــار  ــو څرگنــده کــړې چــې پ ــاره آزادو رسچين ــه اشــاره کــړې ده. بااعتب ورت

لــه بريــد وړانــدې د غــزين پــه ښــار کــې دننــه لــه ځينــو ســيمو څخــه طالبانــو ماليــه 

ټولوله. 

کډوايل

• ــړي 	 ــدا ک ــه پي ــه موک ــيل ک ــو وي ــواب ورکوونک ــه، ۶۰.۷٪ د رسوې ځ ــپړه توگ ــه بش پ

کــډوال بــه يش، پــه داســې حــال کــې چــې ۳۷.۹٪ ځــواب ورکوونکــو ويــيل، هيــواد 

بــه پــرې نــږدي. دا شــمېرې پــه ۲۰۱۸ کال کــې د ټولــو افغانانــو د رسوې پــه پرتلــه 

ــه الس وريش  ــه پ ــه موک ــيل، ک ــو وي ــواب ورکوونک ــې  ۳۶.۸٪ ځ ــې پک ــوړې دي، چ ل

هيــواد بــه پريــږدي. 

• کډوالــۍ تــه د لېوالتيــا تــر ټولــو مهــم المــل ناامني/جگړه/ځامنرگــي بريدونــه 	

)۶۷.۹٪( يــاد شــوي دي، ورپســې بــې کاري )۳۱.۰٪(، تعليــم او د ســواد زده کــړې 

لپــاره کــډوايل )۹۱.۶٪(. د هغــو ځــواب ورکوونکــو پــه منــځ کــې چــې وايــي کــه موکــه 

هــم پــه الس وريش هيــواد بــه پــرې نــږدي تــر ټولــو لــوی المــل يــې )۷۸.۴٪( ځــواب 
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ورکوونکــو دا ښــودلی، چــې هیــواد ځکــه نــه پريــږدي چــې افغانــان دي، يــا همدلتــه 

لــوی شــوي دي، )۲۱.۶٪( ځــواب ورکوونکــو ويــيل چــې افغانســتان مــې خوښــيږي 

يــا افغانســتان يــو ښــه ځــای دی، نــور الملونــه لکــه کــه ســوله وای )۹.۸٪(، کــه کار 

وای )۲.۰٪(، او ۶.۹٪ ځــواب ورکوونکــو ويــيل، دوی پيســې نــه لــري ځکــه لــه هيــواده 

نــي تللــی. 

• د کډوالــۍ لپــاره د خوښــې وړ هيوادونه )۴۵.۲٪( هندوســتان او پاکســتان، )٪۱۹.۶( 	

اروپــا، )۱۸.۵٪( کانــاډا، )۱۷.۳٪( انگلســتان، او )۱۲.۵٪( هرهغــه ځــای چــې هلتــه 

ــو. خوندي اوس

• نروالــی، ډېــر تعليــم، شــتمني، د هيــواد د مســر پــه اړه بدبينــي، وېــره، لــه تبعيــض 	

رسه مخامخېــدل، او بهــر د کورنــۍ اوســېدل هغــه الملونــه دي چــې کډوالــۍ تــه لــه 

لېوالتيــا رسه تــړيل دي.

ادغام

• ډېــری هنــدو او ســيکهـ کورنــۍ )۸۵.۵٪( لــه نــورو نــژادي ډلــو رسه پــه يوځــای ســيمو 	

کــې اوســيږي، پــه کاري چاپېريــال کــې دغــه تنــوع ال ډېــره )۹۱.۲٪( ده.

• ۳۴.۹٪ ځــواب ورکوونکــي وايــي چــې کلــه کلــه يــا ځينــې وخــت پــه ښــوونځیو کــې 	

ــې  ــوونځي ک ــه ښ ــي پ ــې ۴۰.۱٪ واي ــال دا چ ــوي دي، ح ــخ ش ــض رسه م ــه تبعي ل

يــې هيــڅ تبعيــض نشــته. پــه پوهنتونونــو کــې پــه درېــوو کــې لــه دوه برخــې زيــات 

)۶۹.۴٪( وايــي چــې نــه پوهيــږي پــه پوهنتونونــو کــې تبعيــض شــته کــه نــه، ځکــه 

ــه  ــيکهانو رسه پ ــو او س ــې هندوان ــي چ ــي، او )۲۰.۴٪( واي ــه ځ ــه ن ــون ت دوی پوهنت

ــي  ــر دې )۲۳.۶٪( ځــواب ورکوونکــي واي ــره پ ــو کــې تبعيــض شــته. رسبې پوهنتونون

کلــه کلــه يــا ځينــې وخــت پــه گاونــډ کــې لــه تبعيــض رسه مــخ شــوي دي، دې تــه 

ورتــه )۲۰.۲٪( وايــي چــې کلــه کلــه يــا ځينــې وخــت پــه عمومــي ټرانســپورټ کــې لــه 

تبعيــض رسه مــخ شــوي دي.



سپارښتنې

دولت ته سپارښتنې

• ســيايس او قانــوين حقــوق� پــه ســيايس او قانــوين پروســو کــې د هندوانــو 	

ــه  ــئ. ل ــه يوس ــه منځ ــه ل ــه خنډون ــدې پرات ــر وړان ــډون پ ــيکهانو د ګ او س

نــورو رسه پــه حقوقــي شــخړو کــې د مالتــړ تــر څنــګ محکمــو تــه مســاوي 

الرسســی مهيــا کــړئ. هغــه ځمکــې بېرتــه ور وســپارئ چــې لــه دوی څخــه 

نيــول شــوې دي.

• ــې د 	 ــون ک ــوونځي او پوهنت ــه ښ ــاتنه� پ ــګ س ــه او د فرهن ــوونه روزن ښ

برخــې اخســتنې پــر وړانــدې خنډونــه لــه منځــه يوســئ، او مناســب 

اقدامــات وکــړئ، څــو ډاډ ترالســه يش چــې د ښــوونځي چاپېريــال د 

ــه  ــه دی. د ښــوونځي نصــاب ت ــاره غــر دوســتانه ن ــو اوســيکهانو لپ هندوان

بيــا کتنــه وکــړئ چــې د ګــډ ژونــد، زغــم او پلورليــزم فرهنــګ وغــوړوي. د 

ــتور  ــخ او دود دس ــه، تاري ــګ، ژب ــيکهانو فرهن ــو او س ــتان د هندوان افغانس

ــړئ،  ــي ک ــال يقین ــدي چاپېري ــاره خون ــيکهانو لپ ــو او س ــاتئ. د هندوان وس

ــازې  ــړي ډول د جن ــه ځانګ ــړي، پ ــررسه ک ــارې ت ــي چ ــې مذهب ــې خپل چ

ــم.  مراس

• بوختيــا چمتــو کــړئ� د کار پــه بــازار او ملکــي خدماتــو کــې د هندوانــو او 	

ســيکهانو برخــې اخســتنې تــه وده ورکــړئ. پــه عامــه او خصــويص ســکتور 
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ــه  ــڅ زغــم ن ــدې د هي ــر وړان ــو او ســيکانو رسه د تبعيــض پ ــه هندوان کــې ل

ــای  ــه ځ ــيکهانو د کار پ ــو او س ــړئ. د هندوان ــاوړې ک ــي پي ــو پالي درلودل

کــې د خونــدي چاپېريــال ډاډ ترالســه کــړئ. 

• ــيل 	 ــې عم ــه ک ــه برخ ــۍ پ ــزم او رنګارنګ ــړئ� د پلورالي ــه وده ورک ــوع ت تن

نوښــتونه وکــړئ. عامــه غونــډې جــوړې کــړئ چــې د افغانســتان د مهمــې 

ـ افغانانــو پــه هکلــه پوهــاوی زيــات کــړي. برخــې پــه توګــه د هنــدو او ســيکه

مدين ټولنې ته وړانديزونه

• مالتــړ او تبليــغ� د رسوې منځپانګــه، د ارزښــت وړ بصــرت وړانــدې کــوي، 	

چــې هنــدوان او ســيکهان څنګــه درک لــري او ســتونزې او لومړيتوبونــه يــې 

کــوم دي. د دې رپــوټ موندنــې و کاروئ چــې د هندوانــو، ســيکهانو او نــورو 

مذهبــي او قومــي اقليتونــو د حقونــو پــه ښــه توګــه دفــاع وکــړئ. د هندوانــو 

او ســيکهانو د وضعيــت څارنــه وکــړئ او ځــان تــرې خــر کــړئ او د وضعيــت 

د ښــه وايل لپــاره يــې کمپايــن وکــړئ.

• د دولــت مالتــړ وکــړئ� دا مهمــه ده چــې بدلونونــه وڅــارئ او پــه دولــت 	

کــې اليب وکــړئ، چــې نوښــتونه پــيل کــړي. دا هــم ډېــره مهمــه ده چــې 

د هندوانــو او ســيکهانو اړونــد د نوښــتونو او د هغــوی د ګــډون د مالتــړ 

ــد  ــړئ. د اړون ــړ وک ــو مالت ــواوو د هڅ ــورو خ ــت او ن ــې د حکوم ــه ک ــه برخ پ

حقوقــي چارچــوکاټ، بالقــوه قوانينــو او مقرراتــو د پياوړتيــا پــه برخــه کــې 

ــه افغــان دولــت رسه ګــډ کار وکــړي.  ــه ل ــه ده چــې مــدين ټولن اړين

• ــو رسه 	 ــه کارول ــو پ ــد د رسوې د موندل ــائلو اړون ــتونزو او مس ــرام� د س پروګ

ابتکاراتــو او پــروژو تــه پراختيــا ورکــړئ. د رسوې د مهمــو موندنــو پــر بنســټ 

جــوړ شــوي پروګرامونــه بــه دا امــکان زيــات کــړي چــې د هندوانــو او 

ــه يش. ــه نښ ــاوې پ ــتونزې او اړتي ــې س ــيکهانو د ټولن س

• ــه 	 ــه لک ــره بڼ ــو ه ــو د رسغړون ــرش حقون ــئ� د ب ــي اوس ــئوليت منونک مس

د قتــل، د ځمکــې د غصــب، او د هندوانــو او ســيکهانو پــر وړانــدې د 
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تاوتريخــوايل قضيــې مســتندې کــړئ. د عمومــي او بــني امللــيل جوړښــتونو 

رسه پــه اړيکــه کــې شــئ، چــې افغــان دولــت د هندوانــو او ســيکهانو او نــورو 

اقليتونــو پــر وړانــدې خپلــو الزاماتــو تــه مســئول کانــدي. 

• تنــوع دود کــړئ� تنــوع تــه د ودې ورکولــو او  پــه ټولنــه کــې د ګــډ ژونــد 	

لپــاره عمــيل ابتــکارات تــر الس النــدې ونيســئ، لکــه عامــه مباحثــې 

ترتيبــول، خــرې اتــرې او کنفرانســونه. هغــه بنســټي مســئله چــې د 

ــوع او  ــزې تن ــخ دي د ټولني ــيکهان وررسه مخام ــدوان او س ــتان هن افغانس

ــه ده. ــه کچ ــم کم ــز زغ ــدې د ټولني ــر وړان ــۍ پ رنګارنګ

ملګرو ملتونو او نړيوالې ټولنې ته وړانديزونه

• مســئوليت منونکــي اوســئ� لــوري وڅــارئ چــې افغــان دولــت د مذهبــي 	

او قومــي اقليتونــو د ســاتنې اړونــد د کنوانســيون لــه چارچــوکاټ رسه ســم 

د مذهبــي او قومــي اقليتونــو پــه برخــه کــې ځــواب ورکوونکــی اويس او د 

وضعيــت رپــوټ ورکــړي.

• مالتــړ وکــړئ� د هغــو ابتکاراتــو پــه برخــه کــې رسچینــې او بودجــه 	

ــو او ســيکهانو وضعيــت ښــه  ــه کــې د هندوان ــه ټول ځانګــړې کــړئ چــې پ

کولــی يش. د هغــو ابتکاراتــو مالتــړ هــم بايــد ويش چــې پــه ټولنــه کــې د 

زغــم د نشــتوايل او تاوتريخــوايل اصــيل ريښــې پــه نښــه کــوي. د ټولنيــزو 

ابتکاراتــو او مالتړونــو پيژنــدل چــې د يــو شــمېر ننګونــو پــه نښــه کولــو کــې 

ــوب ترالســه کــړی. ــې برياليت ي

رنګارنګي )تنوع( دود کړئ. ملګري ملتونه او نړيواله ټولنه دې د خپل نړيوال دريځ په کارولو رسه 

داسې فعاليتونه پيل کړي چې په افغان ټولنه او دولت کې تنوع او زغم پياوړي کړي. داسې فعاليتونه 

وکړي چې افغانان له نورې نړۍ رسه ونښلوي او داسې فرهنګ وروزي چې په افغانستان کې زغم او 

تنوع منل دود کړي. 
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او سيکهان  هندوان  کم شمېر  مهال،  دا  پرېښود.  افغانستان  او سيکهانو  هندوانو  ډېری  افغانستان  د 

په کابل، غزين او ننګرهار او ډېر کم د هيواد په نورو واليتونو کې خواره واره پراته دي. د افغانستان دا 

هيوادوال معموالً د همغو محيل خلکو پر ژبه خرې کوي چېرته چې دوی اوسيږي.

خو د يادونې وړ ده چې له کندهار مېشتو سکهانو پرته چې د هغوی اصيل ژبه سندي او رياستي ده، د 
هندوانو مورنۍ ژبه هندي او لهنده او د سيکهانو مورنۍ ژبه پنجايب ده. 1

لري.  تاریخ  اوږد  ظلم،  سيکهانو  او  هندوانو  پر  ډول  ځانګړي  په  اقليتونو،  ديني  پر  کې  افغانستان  په 

هندوان او سيکهان د خپلو ديني باورونو له امله په سيستامتيک ډول د افراطي اسالمپالو او سيايس 

احزابو له خوا په نښه شوي دي.2 په ۱۹۸۹ کال کې د مجاهدينو له واکمنېدو او ورپسې په ۱۹۹۴ کال 

کې د طالبانو له راپیدا کېدو وړاندې، هندوان او سيکهان د هيواد په سياست، ټولنې او اقتصاد کې 

رشيک او دخيل ول؛ په ځانګړي ډول په شلمه ميالدي پېړۍ کې. د نړيوالې ټولنې او له طالبانو وروسته 

د ولسواک دولت له پرله پسې هڅو رسه رسه، هندوانو او سيکهانو و نشول کولی هغه هوساينه چې په 

مخکنيو لسيزو کې يې درلوده، بيا السته راوړي.

برعکس، دوی د حقوقي محدوديتونو او له خصومت ډکو ټولنيزو اړيکو له امله له خپلو اسايس حقونو 

څخه محروم پاتې شوي. وررسه، يوه بله څېړنه چې د شايګان او عامر له خوا تررسه شوې، ښيي چې د 

افغانستان حقوقي نظام په عامه توګه، او اسايس قانون، مدين قانون او د افغانستان د جزايي اجرااتو 

قانون په خاصه توګه، له هندوانو او سيکهانو رسه تبعيض روا ګڼي.

د افغانستان له اوسني اسايس قانون رسه سم، يو هندو يا سيکهـ ني کولی جمهوري رياست يا د جمهوري 

رياست مرستيالۍ ته نوماند يش او هم ني کولی د سرتې محکمې غړيتوب ترالسه کړي. د افغانستان د 

جزايي اجرااتو قانون رسه سم، د هندوانو او سيکهانو د شخصيه احوالو قضيې له اسالمي رشيعت رسه سم 

حل و فصل کيږي.3 په وروستيو کې په جالل آباد ښار کې د هندوانو او سيکهانو يو الريون د ځامنرګي برید 

هدف وګرځېد، چې پکې د اوتار سينګ په ګډون چې د هندو او سيکهـ ټولنې څخه يواځنی د پارملاين 

ټاکنو نوماند او يو مشهور مدين فعال و، ۱۹ تنه سيکهـ او هندو هيوادوال ووژل شول.

1. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-310.
2. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-308.
3. Shayegan, Ehsan and Ammaar, Yahya. “Ignored Identities: The Status of Hindus and Sikhs in 
Afghanistan’s Legal System,” Porsesh Research and Studies Organization, (page 6), 19 Novem-
ber 2016, http://www.porseshresearch.org/porseshv2/wp-content/uploads/2016/11/Ignored-Iden-
tities-Status-ofHindus-and-Sikhs-in-Afghanistans-Legal-System.pdf, date accessed 29 December 
2018.
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د زورولو، ټکولو او حق خوړلو له امله د افغانستان يو شمېر هندوانو او سيکهانو په کابل کې د ملګرو 

ملتونو سازمان دفرت ته مراجعه وکړه او له دې سازمان څخه يې د ډله ييز مهاجرت لپاره مرسته وغوښته.1 

د افغانستان د هندوانو او سيکهانو ډله ييز مهاجرت يوه ضايعه ده چې نه يواځې د ملکيت، کسب و کار، 

کور او ځمکې له السه ورکولو باندې متاميږي، بلکې د نورو ټولو بې ځايه شويو په څېر خامخا د دوی د 

فرهنګ او هويت د السه ورکولو المل هم کيږي.2 د افغانستان هندوانو او سيکهانو ټولنه له خپلو اسايس 

حقونو محرومه ده. د دوی ماشومان ني کولی د پخوا په څېر ښوونځي ته والړ يش د دې ټولنې غړي 

پر سیايس مقامونو نه ليدل کيږي او د هرې ورځې په تېرېدو يې نفوس ال کميږي؛ ځکه دوی افغانستان 
پريږدي او نورو هيوادونو ته ځي، او په وروستيو مياشتو کې د دوی نفوس د پام وړ کم شوی دی.3

د دوی د زورولو رسه رسه، د افغانستان ډېری هندوانو او سيکهانو افغانستان نه دی پرېښی او ال هم دا 

هيواد خپل ريښتينی ټاټوبی ګڼي. له بل پلوه، په افغانستان کې د قومي-مذهبي شخړو اړوند په ادبياتو 

او څېړنو کې د هندوانو او سيکهانو موضوع چندان نه ده مطالعه شوې.4 له همدې امله دا نظر پوښتنه 

د هندوانو او سيکهانو د وضعيت د ښه درک په موخه او هم د دوی د ژوند د رشايطو د روښانه تصوير 

وړاندې کولو په پار تررسه شوې ده.

د افغانستان د هندوانو او سيکهانو مخينې ته کتنه

د افغانستان د هندوانو او سيکهانو د منشاء په اړه بېالبېل روايتونه شته. غالب روايت وايي، دې ته په 

کتو، چې د افغانستان هندوان او سيکهان د هندوستان له خلکو رسه ديني ورته والی لري، د دوی منشاء 

هند دی. په داسې هيواد کې چې له ۹۹ فيصدو زيات خلک يې مسلامنان دي، په اسانۍ رسه کېدای 

يش چې د مذهبي او ژبني يووايل په دليل د دې هيواد هندوان او سيکهان هندوستان ته منسوب کړو.

دا فرضيه د مارکويتز تاريخي څېړنه هم تايدوي. په دې څېړنه کې مارکويتز وضاحت ورکوي چې څنګه 

)اوسنی  له شاميل سيمې  لومړيو کې د سند  په  او سيکهـ کروندګرو د ۱۸۷۰ ميالدي لسيزې  هندو 

پاکستان( او د کندهار، کابل او مزار رشيف له الرې له منځني آسيا، په ځاګړي ډول سمرقند او بخارا رسه 

سوداګريزې راکړې ورکړې پيل کړې. مارکويتز وضاحت ورکوي چې دا کروندګر د شکارپور اوسیدونکي 

1. Abbot, Malanie, “Why are Afghan Sikhs desperate to flee to the UK?” BBC News, September 
4, 2018. Accessed on December 20, 2018. https://www.bbc.com/news/uk-england-29062770
2. Singh, Primender. “What Remains (‘Even Now When I Sleep My Dreams Are of Jalalabad’).” 
Sikh Formations 13 (2017): 78-83.

3. له روچي کامر رسه مرکه. ۲۰۱۸ د نومر ۱� 

4. هامغه منبع. 
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ؤ او له اوږدو سوداګريزو سفرونو وروسته به کورونو ته ستنېدل.

بل روايت دا دی چې د افغانستان يو شمېر سيکهان د سيمې خلک ؤ چې په دولسمې او ديارلسمې 

ميالدي پېړيو کې افغانستان ته د اسالم په راتلو په زوره اسالم ته د اوښتلو رسه يې مقاومت وکړ او کله 
چې ګرونانک په پينځلسمه ميالدي پېړۍ کې دې سيمې ته راغی، د سيکهانو دين ته واوښت.1

دا مهال په جالل آباد ښار کې د سيکهانو يو معبد د ګورو نانک د دربار په نوم شته چې د دې دين پروان 

د ګورو نانک د زېږېدو ورځ هر کال د درې ورځو لپاره ملانځي. په تېر کې، د افغانستان د نورو واليتونو 

سيکهان په اته ورځني جشن کې د ګډون لپاره جالل آباد ته تلل او د اتو ورځو لپاره هلته اوسېدل؛ خو 
اوس د نامناسب امنيتي وضعيت له امله دا جشن ډېر په محدود ډول جوړيږي.2

د افغانستان د هندوانو او سيکهانو اړوند يو بل روايت د ډاکټر روژر باالرد په څېړنو کې راغلی. ډاکټر 

باالرد عقيده لري چې د افغانستان د هندوانو او سيکهانو منشاء د ټيټې کچې ټولنه وه، چې د ډيورنډ 

کرښې شاوخوا، پنجاب او ټول افغانستان کې يې ژوند کاوه. خو د دې روايت له توضيح وروسته ډاکټر 

باالرد نتيجه اخيل چې د ټېټې کچې قوم )چې له هندوستان څخه د هندوانو او سيکهانو مهاجرت ته 

اشاره کوي( يو جعيل داستان دی، چې د دې ټولنې د مصئونيت لپاره جوړ شوی دی، او دا تاريخي 

واقعيت يې پټ کړی دی، چې له نهمې تر دولسمې پېړۍ پورې په زوره د اسالم دين ته له اوښتلو رسه 

د دې سيمې اصيل اوسيدونکو مقاومت کړی.

پروفيرس بالرد وضاحت ورکوي چې )د افغانستان هندوان او سيکهان په هيڅ معنا »هندي« نه دي؛ بلکې 

دوی د دې پراخې سيمې اصيل اوسيدونکي دي، چې په دې وروستيو کې د »افغانستان-پاکستان« په 

نوم ياديږي. )تر همدې وروستيو پورې هندوان او سيکهان د دې سیمې د ټولنيز نظم مهمه برخه وه.(3 

خو د افغانستان ډېری سيکهان د دې ټاټويب د هغو اصيل اوسيدونکو ملسيان دي چې په پينځلسمه 

ميالدي پېړۍ کې افغانستان او ايران ته د سيکهانو د لومړي الرښود ګورو نانک د سفر په بهر کې د 

هغه الرښوونو او آيني ته واوښتل. په ۱۹۴۷ کال کې کله چې پاکستان نوی تاسيس شوی و د پوتوهار 

د سيمې سيکهانو، د غر مسلامنانو د زورولو له امله او له هند څخه د پاکستان د بېلېدو په کش وګر 

کې افغانستان ته مهاجر شول، د افغانستان د سيکهانو نفوس زيات شو.4 همدارنګه د يادونې وړ ده چې 

1. Singh, Primender. “What Remains (‘Even Now When I Sleep My Dreams Are of Jalalabad’).” 
Sikh Formations 13 (2017): 78-83.
2. Daily Sikh Updates. “Historical Gurdwara Sahib in Afghanistan, Video, directed by Pritpal Singh 
(March 2014) http://dailysikhupdates.com/historical-gurdwara-sahib-in-afghanistan-video/
3. Ballard, Roger. “The History and Current Situation of Afghanistan’s Hindu and Sikhs Popula-
tion.” Center for Applied South Asian Studies, (2011).
4. Singh, Jasjit. “Explainer: who are the Afghan Sikhs?” The Conversation, August 21, 2014. De-
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مهاراجه رنجيت سينګهـ )۱۷۳۹-۱۷۸۰( يو شمېر هندوان او سيکهان په ۱۸۲۰ لسيزه کې د جنويب 

آسيا او مرکزي آسيا تر منځ د تجاريت الرو د رامنځته کولو لپاره دې سيمې ته ولېږل او د وخت په تېرېدو 

هغوی په جالل آباد او غزين کې مېشت شول او د دې هيواد د خلکو برخه شول.1 داسې ادعاوې هم 

شته چې د دې خطې حاکامنو د غر اسالمي دينونو پروان اسالم ته په اوښتلو نه اړيستل، ځکه د نورو 

دينونو پروانو دې حاکامنو ته جزيه ورکوله.2 

که څه هم د افغانستان په رسمي تاريخ ليکنه کې ځانګړې سليقې او سيايس نفوذ اغېز درلود، پياوړې 

تاريخي او لرغونپيژندي نښې شته، او دا ثابتوي چې هندوان او سيکهان د دې خطې اصيل اوسيدونکي 

ؤ او تاريخ يې شپږمې او ومې ميالدي پېړۍ ته رسيږي. اوسني هندوان د هغو لرغونو هندوانو ملسيان 

دي چې اسالم ته وا نه وښتل. دا مسئله د نوموتو تاریخ ليکونکو لکه عيل احمد سلجوقي او فيض محمد 

کاتب له خوا هم تاييد شوې ده.3 

حتی په کابل کې د ځينو سيمو نومونه هم په دې سيمه کې د هندويزم د فرهنګ پر مخينه داللت کوي. 

د بېلګې په توګه په کابل کې يو غر د »آسامیي« په نوم دی؛ په داسې حال کې چې »آساميي« کلمه د 

هندوانو په فرهنګ کې ريښه لري او »د هيلې مور« معنی لري. »مرنجان تپه« او »شکر دره« هم په یو ډول 
د هندوانو له فرهنګ رسه اړيکه لري. 4

په هر صورت، دا نظر پوښتنه اراده نه لري چې د دې ټولنې د راټوکېدو او مخينې په اړه تر دې زيات 

څه ووايي. د دې رسالې موخه دا ده چې د بشپړې نظرپوښتنې او کلیدي مرکو له الرې د افغانستان پر 

هندو او سيکهـ ټولنې رڼا واچوي.

cember 25, 2019. http://theconversation.com/explainer-who-are-the-afghan-sikhs-30699
1. Kaur, J. and Singh, B. (2018). Anticipated Extinction of Afghan
2. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-309.

3. له ايشوار داس رسه مرکه. فرانکفورت. ۱۰ نوامر ۲۰۱۸� 

4. له رهنورد زرياب رسه مرکه. کابل. ۱۷ نوامر ۲۰۱۸� 
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ميل روحيه او ټوليز وضعيت

د هيواد په اړه خوشبيني

کليدي پوښتنه:

۱ پوښتنه: ستاسو د شخيص تجربې پر اساس، ستاسو په نظر افغانستان په ټوله کې په سم لوري روان 

دی که په ناسم؟

د هيواد د حرکت د مسر په اړه د افغانستان د هندوانو او سيکهانو د خوشبينۍ کچه د دې هيواد د 

نورو خلکو په پرتله د پام وړ ټيټه ده. د افغانستان د هندوانو او سيکهانو پرېکنده اکرثيت )۸۱.۶٪( پر 

دې باور دي چې افغانستان په ناسم لوري روان دی؛ په داسې حال کې چې يواځې )۱۳.۱٪( يې فکر 

کوي چې افغانستان په ښه لوري درومي. د افغانستان د خلکو وروستۍ نظرپوښتنه چې د آسيا بنسټ 

له خوا په ۲۰۱۸ کال کې شوې ښيي، چې د افغانستان د )۳۲.۸٪( خلکو په نظر هيواد په سم لوري 

روان دی؛ په داسې حال کې چې )۶۱.۳٪( هيوادوال فکر کوي دا هيوواد په ناسم لوري روان دی.1 دا 

ښيي چې خوشبيني او عمومي روحيه د افغانستان د هندو او سيکهـ هيوادوالو په منځ کې ډېره ټيټه ده. 

د يادونې وړ ده، چې د ډله ييز مهاجرت کچه هم د افغانستان د دې شمېر هيوادوالو تر منځ په وروستيو 

کلونو کې پورته وه.

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: The 
Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Afghan-Sur-
vey_fullReport-12.4.18.pdf
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د افغانستان اکرثيت هندو او سيکهـ هيوادوال په کابل، ننګرهار او غزين واليتونو کې ژوند کوي؛ هغه 

هم په غالب ګومان په ښاري سيمو کې. حتا په همدې واليتونو کې هم د هندوانو او سيکهانو نفوس 

په تېزۍ رسه د کمېدو په حال کې دی او د مهاجرت کچه په لوړېدو ده. که څه هم د دې نظر پوښتنې 

نږدې ټول ځواب ورکوونکي د هيواد د حرکت د مسر په اړه منفي نظر لري، خو زموږ موندنې ښيي چې 

کابل مېشت هندوان او سيکهان د نورو په پرتله زياته خوشبيني لري، په داسې حال کې چې د غزين 

مېشت هندوان او سيکهان برعکس فکر کوي. له غزين واليت څخه ډېری ځواب ورکوونکي ۸۷.۸٪ چې 

د دې رسوې له تررسه کېدو دوه مياشتې وړاندې د ۲۰۱۸ کال د اګست په مياشت کې د طالبانو د 

سخت بريد شاهدان ؤ، څرګنده کړه چې هيواد په ناسم لوري درومي؛ يواځې ۷.۳٪ ځواب ورکوونکو دې 

پوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ.1 په ورته توګه په ننګرهار کې هم ۸۷٪ ځواب ورکوونکو د هيواد د حرکت 

د مسر په اړه منفي نظر درلود؛ په داسې حال کې چې يواځې ۱۳٪ په دې اړه د خوشبينۍ څرګندونه 

وکړه. په کابل کې هم ۷۲.۶٪ ځواب ورکوونکو د افغانستان د مسر په اړه منفي نظر درلود او يواځې 

۱۷.۹٪ مثبت نظر څرګند کړ.

1. Rod Nordland & Fahim Abed, “Taliban Launch Assault on Ghazni, a Key Afghan City”, The New 
York Times, August 10, 2018: https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/asia/afghanistan-tali-
ban-ghazni.html
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زموږ د موندنو پر بنسټ، د هيواد د حرکت د مسر په اړه د هندو او سيکهـ ځواب ورکوونکو برداشت، 

مهاجرت ته د دوی له لېوالتيا رسه مخامخ او پياوړې اړيکه لري.1 خو، جالبه ده چې د همدې موندنو 

رسه سم، د ځواب ورکوونکو د خوشبينۍ او اقتصادي عواملو، ټولنيز ادغام، سيايس ګډون او امنيت رسه 

هیڅ اړيکه نه ليدل کيږي. دا موندنې تر ډېره حده د افغانستان د خلکو د نظر پوښتنې له موندنو رسه 

چې د آسيا بنسټ له خوا په ۲۰۱۸ کال کې تررسه شوې په تناقض کې دي، ځکه د هغې نظر پوښتنې 

موندنې ښيي چې د اقتصادي، ټولنيزو او امنيتي عواملو او د خوشبينۍ د کچې تر منځ پياوړې اړيکه 

شته.2 کولی شو له دې تفاوت څخه دا نتيجه ترالسه کړو چې د افغانستان د هندو او سيکهـ هيوادوالو 

تجربه د دې هيواد د نورو خلکو په پرتله متفاوته ده.

1. Pearson chi2(1) = 7.8250, Pr = 0.005
2. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
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د خوشبينۍ او بدبينۍ داليل

کليدي پوښتنې

۲ پوښتنه: )که د لومړۍ پوښتنې ځواب »سم مسر« وي( که تاسو فکر کوئ افغانستان په سم لوري ران 

دی، دوه داليل يې وواياست.

کوئ  فکر  تاسو  چې  داليل  عمده  دوه  وي(  مسر«  »ناسم  ځواب  پوښتنې  لومړۍ  د  )که  پوښتتنه:   ۳

افغانستان په ناسم لوري روان دی، وواياست.

عمدتاً  يې  داليل  ګڼي،  د حرکت مسر سم  هيواد  د  هيوادوالو څخه چې  او سيکهـ  هندو  له ٪۱۳.۱ 

پرمختګ او د هيواد د وضعيت ښه والی ۴۳.۲٪ او د امنيتي وضعيت ښه والی او د جګړې ختمېدل 

۳۵.۱٪ دي؛ په داسې حال کې چې کم شمېر ۱۰.۸٪ يې د خپلې خوشبينۍ په دليل نه پوهيږي. د 

پرمختګ او د امنيتي وضعيت له ښه وايل پرته دې پوښتنې ته نور ځوابونه وضاحت نه لري او جالبه ده 

چې هيڅ ځواب ورکوونکی د خوشبينۍ د دليل په توګه اقتصادي وضعيت او حکومتداري نه يادوي. په 

ميل کچه، د خوشبينۍ عمده داليل ښه امنيتي وضعيت، بيا وداين\آبادي او په حکومتدارۍ کې ښه 

والی دي. له دې څخه کولی شو نتيجه ترالسه کړو چې د هندوانو او سيکهانو د استوګنې په سيمه کې 

انکشايف پروژې ډېرې کمې پلې شوې دي. له دې امله چې د دې نظر پوښتنې د ځواب ورکوونکو شمېر 

کم و، د واليت، جنسيت او نورو عواملو له امله د خوشبينۍ له داليلو تېرېږو.
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د ۸۱.۶٪ ځواب ورکوونکو له منځه چې باور يې درلود هيواد په ناسم لوري روان دی، ۹۰.۴٪ يې عمده 

دليل نامني\جګړه\ځامنرګي بريدونه ګڼي. نور داليل بيکاري )۱۹.۶٪( او فقر\کمزوری اقتصاد )٪۸.۳( 

دي، چې د ځواب ورکوونکو له خوا په ګوته شوي. د افغانستان د خلکو له نظر پوښتنې رسه سم چې 

په ۲۰۱۸ کال کې د آسيا بنسټ له خوا خپره شوې، ناامني د افغانستان د ټولو هيوادوالو له خوا هم د 

بدبينۍ د تر ټولو عمده دليل په توګه ياده شوې ده.1 

که د بدبينۍ داليل د واليت پر بنسټ په مقايسوي توګه ووينو، په کابل واليت کې ناامني\جګړه\ځامنرګي 

بريدونه د نورو واليتونو په پرتله له کم شمېر )۸۵.۷٪( لخوا د بدبينۍ د عمده دليل په توګه ياد شوي 

دي؛ په داسې حال کې چې په کابل کې د نورو واليتونو په پرتله ډېرو ځواب ورکوونکو ۲۳.۴٪ بيکاري 

د عمده دليل په توګه ياده کړې. په غزين واليت کې اداري فساد )۱۴.۱٪( او په ننګرهار واليت کې 

فقر\اقتصادي کمزوري ۱۵٪ د نورو داليلو په نسبت زيات ياد شوي. ښځو ځواب ورکوونکو )۹۶.۴٪( له 

نارينه ځواب ورکوونکو زیات )۸۴.۵٪( ناامني\جګړه\ځامنرګي بريدونه د هيواد د حرکت د لوري په اړه 

د بدبينۍ عمده دليل ښودلی. له بل پلوه، نرانو اداري فساد\رشوت ۱۳.۸٪، له ښځو زیات ۰.۹٪ ياد 

کړی. دا موضوع د حرانتيا وړ نه ده ځکه ښځې کمې له کوره بهر ځي او تلويزيون د خپلو معلوماتو د 

عمده رسچينې په توګه څاري. خو نران له ګاونډيانو، عامو خلکو او مقاماتو رسه ډېر تعامل لري.

1. يادښت: فيصدي سل يف صدو ته رسيږي، ځکه هر ځواب ورکوونکي تر دوو ځوابونو ورکړي دي. 
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د هندوانو او سيکهانو پر وړاندې ستونزې

کلیدي پوښتنه

۴ پوښتنه: ستاسو په نظر، ستاسو د ټولنې پر وړاندې تر ټولو لويې ستونزې کومې دي؟

۵ پوښتنه: ستاسو په نظر، ستاسو د ځوانانو پر وړاندې دوه لويې ستونزې کومې دي؟ له ځوانانو مې 

منظور د ۱۵ او ۲۴ کلونو تر منځ دي. دوميه ستونزه څه ده؟

۶ پوښتنه: په دې سيمه کې ستاسو د ښځو پر وړاندې عمده ستونزه څه ده؟ )که ستونزه وي( دوميه 

ستونزه څه ده؟

کله چې له ځواب ورکوونکو مشخص د هندو او سيکهـ ټولنې پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه و پوښتل 

شول، په ځواب کې يې بيکاري )۳۶.۶٪(، ښوونځي ته د الرسيس محدوديت يا ښوونځي ته د تلو توان 

نه لرل )۲۷.۱٪(، ناامني\جګړه )۲۴.۳٪(، او تخاصم او ناوړه چلند )۱.۲٪( ياد شول. ټولو ته ښکاره ده 

چې هندو او سيکهـ زده کوونکي په ښوونځيو کې زورول کیږي او اړ دي چې يو شمېر مضامني چې د 

دوی له عقيديت باورنو رسه تضاد لري، ولويل. له بصر حميدي رسه په يوه مرکه کې مرحوم روال سينګهـ 

د خپلو ماشومانو د نامعلومې راتلونکې په اړه اندېښنه ښودلې وه. په هغې مرکه کې روال سینګهـ وييل و 
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چې تر ټولو لويه ستونزه دا ده چې ماشومان يې ني کولی په ذهني آرامتيا رسه ښوونځي ته والړ يش.1 

د دې نظر پوښتنې موندنې همدا راز ښيي چې هندوان او سيکهان د کور په کرايه کولو او د سيکهانو له 

محلې د باندې په ژوند کولو کې هم له ستونزې رسه مخ دي.

کله مو چې د هندو او سيکهـ ځوانانو پر وړاندې د ستونزو په اړه وپوښتل، تر ټولو لويې ستونزې چې 

ځواب ورکوونکو مطرح کړې داسې وې: ني کولی ښوونځي ته الړ يش\ښوونيزې آسانتياوې نشته\بې 

سواده پاتې شوي )۶۷.۶٪( او بيکاري )۴۸.۶٪( . د يادونې وړ ده چې په ميل کچه هم د ځوانانو پر 

وړاندې تر ټولو لويه ستونزه بېکاري ده، خو د زده کړې او تحصيل اړوند ستونزې عمده ستونزې نه دي. 

ځکه چې زده کړه او تعليم په افغانستان کې وړيا دي، ښوونځي ته تلل د ټولو خلکو لپاره جدي مسئله 

نه ده، خو د هندوانو او سيکهانو لپاره مسئله توپر لري، ځکه دوی له يو اړخه اړ دي هغه مضامني ولويل 

چې له عقايدو رسه يې ټکر لري او له بل پلوه په ښوونځيو کې زورول کیږي.

1. له بصر حميدي رسه مرکه. کابل. ۲۹ نوامر ۲۰۱۸� 
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پر دې ستونزو رسبېره، په غزين واليت کې د هندوانو او سيکهانو يو استازي وويل چې که څه هم دولت يو 

شمېر ښوونځي ورته جوړ کړي، خو هندو او سيکهـ ځوانان د ناامنۍ له امله ني کولی په دې ښوونځيو 

کې درس ولويل.1 په عني حال کې، دې واقعيت ته په پام رسه چې کم شمېر هندو او سيکهـ ځوانان 
ښوونځي ته ځي، د زده کوونکو کمښت هم د دې ښوونځیو د فعالیت د نشتوالی دليل دی.2

د پورته ټولو ستونزو تر څنګ د هندو او سيکهـ هیوادوالو يوه تر ټولو لويه ستونزه د ښوونځیو د دريس 

نصاب منځپانګه ده. روچي کامر له موږ رسه د یوې مرکې په ترڅ کې څرګنده کړه، چې له روال سينګهـ 

او په معبد کې له نورو هندوانو او سيکهانو رسه د نوموړي د خرو پر بنسټ هغوی ويل چې په ښوونځيو 

کې د هندوانو او سيکهانو تاريخ نه تدريسيږي؛ ښوونځي پلوراليست چلند نه لري او ډېر کم افغانان د 

افغانستان د هندوانو او سيکهانو د تاريخ په اړه معلومات لري. حتا خپل ماشومان يې د خپل تاريخ په 

اړه په څه نه پوهيږي؛ په همدې دليل دوی د افغانستان ښوونيز نظام ناقص ګڼي او د خپلو ماشومانو 

لپاره يې په خپلو معبدونو کې ځانګړي ښوونځي جوړ کړي.3 په ښوونځيو کې له زور ويلو او زورولو رسه 

د هندو او سيکهـ ماشومانو مخامخېدل هم زمونږ د ځانګړو مرکو له الرې د دې ټولنې د غټې ستونزې 

1. له دليپ سينګـ رسه مرکه. غزين. ۲۳ نوامر ۲۰۱۸� 

2. له روچي کامر رسه مرکه. کابل. ۱ نوامر ۲۰۱۸� 

3. له روچي مار رسه مرکه. کابل. ۱ نوامر ۲۰۱۸�
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په توګه ياد شول.

هغه ستونزې چې هندو او سيکهـ ښځې وررسه الس و ګريوان دي، له نورو ډېر کم توپر لري. د دې 

نظر پوښتنې د ځوابونو به استناد، د هندو او سيکهـ ښځو عمده ستونزې د آزادۍ نشتوالی او له کوره د 

وتلو اجازه نه درلودل )۴۰.۵٪(، ښوونځي ته د تګ د امکان نشتوالی\د ښوونيزو او تحصييل آسانتياوو 

نشتوالی )۳۵۶٪( او ناامني\جګړه )۱۲٪( دي. د تګ راتګ له آزادۍ څخه محروميت هغه ستونزه ده 

چې ښځې په ټول افغانستان کې وررسه مخامخې دي؛ خو د هندوانو او سيکهانو په منځ کې دا ستونزه 

ډېره ده. شايد يو دليل يې خپله د هندو او سيکهـ ښځو له خوا د دوی خپل محدوديتونه وي، چې له 

زورولو وېره لري. ښوونې او روزنې ته د الرسيس اړوند ستونزې په ملکي کچه د افغانستان د ښځو پر 

وړاندې ستونزه ده، په داسې حال کې چې د هندو او سيکهـ ښځو لپاره تر ټولو عمده ستونزه شمېرل 
کیږي.1

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf



امنيت

وروسته له دې چې شاه امان الله خان د خپلې واکمنۍ پر مهال نوي اصالحات وړاندې کړل، د ظاهر 

شاه د سلطنت پر مهال )۷۳-۱۹۳۳( د هندوانو او سيکهانو ژوند د نسبتاً ښه رونق شاهد و. په ۱۹۴۷ 

کال کې له هندوستانه د پاکستان د بېلېدو پر مهال ډېری هندوان او سيکهان د نن ورځې د پاکستان د 

پوتوهار په سيمه کې له زورولو څخه افغانستان ته مهاجر شول؛ په همدې دليل د افغانستان د هندوانو 

پر مهال چې د  الله د حکومتونو  او ډاکټر نجيب  او سيکهانو نفوس زيات شو.1 د داود، برک کارمل 

پخواين شوروي طرفدار ؤ، هم د افغانستان د هندوانو او سيکهانو نفوس په زیاتېدو و. لکه څنګه چې 

ياد رژميونه سيکوالر ؤ، د افغانستان هندوان او سيکهان له خپلې آزادۍ برخه من ول او د سوداګرۍ او 

درملو په برخو کې يې وده وکړه.

د امريکا د متحدو ايالتونو او پخواين شوروي اتحاد د رقابت د بڼې په بدلون رسه، په اتياميه ميالدي 

لسيزه کې امريکا او پاکستان د مجاهدينو له ځواکونو څخه مالتړ وکړ، چې ډېری يې د افغانستان له 

تر شا چې کومه  وړاندې جنګېدل. د دې جګړې  پر  اتحاد  پخواين شوروي  د  او  ؤ  راپورته شوي  کليو 

مفکوره وه د اسالم په بنسټپاله تفسر کې يې ريښه درلوده؛ د همدې له مخې، کله چې مجاهدينو پر 

کابل هجوم راوړ، د هر بل افغان په څېر د هندوانو او سيکهانو تورې ورځې هم پيل شوې.

د هغه رپوټ له مخې چې د طلوع له خوا هم خپور شوی، د پکتيا واليت اوسېدونکی او د افغانستان 

د هندوانو د شورا رئيس اوتار سينګهـ وييل، چې په هغو کلونو کې يې د دوو ورونو په ګډون د کورنۍ 

لس غړي له السه ورکړي. »له موږ رسه تبعيض په ۱۹۹۲ کې پيل شو؛ کله چې خلکو نورو ته د سيکهـ 

1. Ballard, Roger. “The History and Current Situation of Afghanistan’s Hindu and Sikhs Popula-
tion.” Center for Applied South Asian Studies, (2011).
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تر رسليک  لرو«  اړيکه  افغانستان رسه  له  »موږ  د  نيوله.«1  نوم ګوته  په  ازبک  تاجيک، هزاره  ،مسلامن، 

الندې په يوه بله مقاله کې، چې د فارن پاليي مجلې خپره کړې، دا نقل قول راغلی دی:

»له ۱۹۹۲ کال وړاندې هر څه بل ډول ؤ. هندوانو او سيکهانو له خوښۍ او ورورۍ ډک ژوند درلود. 

زموږ د ټولنې غړي د بېالبېلو تجارتونو درلودونکي ؤ او په افغانستان کې سوداګري او مايل فعاليتونه د 

هندوانو او سکهانو د پياوړي حضور شاهد ؤ. کله چې مجاهدينو واک ترالسه کړ، زموږ ټولنه د بېالبېلو 

جرمونو تر بريد الندې راغله چې له مجاهدينو رسه د تړليو افرادو له خوا تررسه کېدل.«

افغانستان کنټرول په الس کې  ورپسې، کله چې له ۱۹۹۲ څخه تر ۱۹۹۴ ميالدي پورې طالبانو د 

واخيست، امنيتي وضعيت د ټولو لپاره وخيم شو او دې بنسټپالو چې قدرت په الس کې درلود د رژيم 

د نه مرشوعيت له امله يې د ټولنې نورې ډلې د اسالمي قوانينو د نه رعايت کولو په پلمه غندلې او 

له تاوتريخوايل څخه يې د اسالمي دولت د رامنځته کولو او حاکمولو لپاره ګټه واخيسته، او د دوی په 

خپله وينا په سوچه اسالمي رشيعت اداره کېده.2 د نورو دينونو او مذهبونو د پروانو تښتونه، پيسې ترې 

اخستل، غال او زورول په پراخه توګه موجود ؤ. طالبانو له خلکو وغوښتل چې د هندوانو او سيکهانو له 

دوکانونو څه وا نخيل؛ هڅه يې وکړه هغوی اسالم ته په اوښتلو مجبور کړي؛ او باالخره هندو او سيکهـ 

نارينه يې اړيستل چې زيړه ټوټه پر تن کړي او ښځې يې په زوره د مسلامنو ښځو غوندې مخونه پټ کړي، 

چې له نورو رسه يې تفکيک ويش.3  

امنيتي تهديدونه چې د افغانستان هندو او سيکهـ هيوادوال يې زغمي، له هغو تهديدونو ډېر زيات دي، 

چې د دې هيواد وګړي يې په ورځني ژوند کې د طالبانو او نورو تروريستي ډلو له خوا ويني. هندوان 

او سيکهان د خپلو باورنونو او عقايدو د متفاوت نظام له امله په نښه کيږي، په داسې حال کې چې د 

افغانستان له مسلامنانو رسه د هغوی برخورد او مخامخېدل متفاوت دي. د قومي جګړو او وينو تويولو 

پر مهال هندوانو او سيکهانو برخه وا نخسته او هيڅکله يې له هغو ګوندونو مالتړ و نه کړ، چې خپل 

رسالت او مسئوليت يې قومي او سمتي شخړو ته ملن وهل ګڼل. د ايشوار داس په وينا حتا کله چې د 

کمونستانو او مجاهدينو تر منځ جګړه ونښته ما خپله دا موضوع ډاکټر نجيب الله ته وويله، چې موږ په 

داخيل جګړه کې د ګډون لېوالتيا نه لرو، چې پکې يو ورور د بل ورور وژلو ته مال تړي؛ زموږ باور دا دی 

1. TOLOnews. “Nearly 99% of Hindus, Sikhs left Afghanistan in last three decades.” Tolonews 
Website, 20 June, 2016. Accessed on November 10, 2018. https://www.tolonews.com/afghani-
stan/nearly-99-hindus-sikhs-left-afghanistan-last-three-decades
2. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-308.
3. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-316.
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چې موږ ټول افغانان يوو.«1

په ۲۰۰۲ کال کې کله چې د طالبانو رژيم له منځه تللی و، ټولو باور درلود چې د اوياميې ميالدي 

او هوساينه، د هيوادوالو  اقتصادي وده  او  افغانستان کې ژوندۍ يش  په  بيا  به  لسيزې طاليي ورځې 

آزادۍ او امنيت به بېرته رايش. له همدې امله، ډېری هيوادوالو چې د مجاهدينو او طالبانو د حکومتونو 

پر مهال يې افغانستان پرېښی و، بېرته هيواد ته ستانه شول. خو نړيوالې ټولنې او د افغانستان حکومت 

په خپل اخالقي مکلفيت کې، چې د لږکيو او تر ستم الندې ډلو د حقونو دفاع او مالتړ  به کوي، کوتاهي 

وکړه.2 د رويټرز د رپوټر حامد شاليزي د رپوټ مطابق »په يوه رڼا ورځ د کابل په ښار کې، جګتار سينګهـ 

لغامنی خپل د عطارۍ په دوکان کې ناست و، چې ناڅاپه يو سړی راغی، د تهديد په دود يې چاقو ورته 

وښوراوه او ورته يې وويل چې اسالم ته واوړي، کنه مرۍ به يې پرې يش. هغه ورځ د جګتار سينګهـ ژوند 

نورو دوکاندارانو او الرويانو وژغوره.«3 

په وروستيو دوو لسيزو کې، د افغانستان هندو او سيکهـ هيوادوالو چې له پاکستان او هندوستان څخه 

له مهاجرته خپل هيواد ته ستانه شوي، د خپلو ځمکو او کورنو په ترصف کې له ستونزې رسه مخ دي. 

دې هيوادوالو د هغو ځواکمنو افرادو د انتقام له وېرې چې د دوی ځمکې او کورونه يې غصب کړي ؤ، 

و نشول کولی پر هغوی حقوقي دعوه اقامه کړي. حتا اوس هم هندو او سيکهـ هيوادوال له کرکې رسه 

مخ دي او ني کولی د خپلو مړو د جسدونو سوزولو مراسم له خپل اعتقادي آيني رسه سم تررسه کړي، 

ځکه دې مراسمو ته ځانګړي شوي ځايونه غصب شوي او نور خلک هم په بېالبېلو طريقو، لکه مراسمو ته 

د ډبرو په غورځولو کوښښ کوي د دوی د مراسمو د اجرا مخه ونيي. د دې مراسمو د تررسه کولو لپاره 

د بديلو ځايونو اړوند حکومت تل د دوی پر غوښتنو سرتګې پټې کړي.4 دا معضله ال هم پر ځای ده؛ که 

څه هم د افغانستان دولت د دوی لپاره يو شمېر ماشينونه پېريل ؤ، خو د روال سينګهـ د مړينې تر وخته 

دا ماشينونه ګټې اخستنې ته نه و سپارل شوي.5  

د ۲۰۱۸ کال د جوالی په مياشت کې نږدې ټول هغه افراد چې د افغانستان د هندو او سيکهـ ټولنې 

1. مصاحبه با اشوار داس. فرانکفورت. ۱۰ نومر ۲۰۱۸� 

2. هامغه منبع. 
3. Shalizi, Hamid. “Afghanistan’s dwindling Sikh, Hindu communities flee new abuses.” Reuters, 
June 22, 2016. Accessed 23 Nov. 2018. https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-minori-
ty-idUSKCN0Z82SL
4. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-318.

5. له روچي کامر رسه مرکه. ۱ نومر ۲۰۱۸�
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په رهرۍ کې ؤ، په يو ځامنرګي بريد کې په جالل آباد کې ووژل شول.1 د دې ۷۰۰ کسيزې ټولنې له 

نفوس څخه د ۱۹ تنو په وژل کېدو رسه، دوی پر دولت او ټولنې خپل باور په بشپړه توګه له السه ورکړ. 

د دوی ټولنه د تبعيض، فقر او د مصئونيت له نشتوايل رسه الس و ګريوان ده. حتا په دې خطه کې له 

زرګونو کلونو ژوند وروسته دوی پردي ګڼل کيږي او دولت د دوی د ژوند د وضعيت ښه کولو لپاره کايف 

اقدام نه دی کړی. په دې نظر پوښتنه کې موږ د دوی د امنيت او مصئونيت په اړه بېالبېلې پوښتنې 

مطرح کړې دي چې فردي مصئونيت، د دوی د ملکيتونو مصئونيت، جرم او تاوتريخوالی، پر امنيتي او 

عديل قضايي دستګاه د دوی باور او په عمومي توګه د هيواد امنيتي وضعيت رانغاړي.

پر فردي مصئونيت وېره

کليدي پوښتنې

۷ پوښتنته: دې ورځو کې، تاسو د خپل امنيت او مصئونيت او د کورنۍ د غړيو د امنيت او مصئونيت په 

اړه څومره اندېښنه لرئ؟ هر وخت. کله. کله کله. که هيڅکله؟

۸ پوښتنه: لطفا د الندې چارو يا ډلو په اړه خپل غرګون ما رسه رشيک کړئ. لطفا راته وواياست چې 

تاسو له دې مواردو رسه د مخامخېدو په صورت کې، هيڅ نه وېرېږئ؟ لږ لږ وېرېږئ؟ که ډېر وېرېږئ؟ 

)الف( په ميل يا واليتي ټاکنو کې رايه ورکول؛ )ب( په يو سوله ييز الريون کې ګډون؛ )پ( د يو دولتي 

مقام د ترالسه کولو لپاره نوماندېدل؛ )ت( د افغانستان له ميل پوليسو رسه مخامخېدل؛ )ټ( د افغانستان 

له ميل اردو رسه مخامخېدل؛ )ث( د هيواد له يوې سيمې بلې ته سفر کولو کې؛ )ج( له بهرنيو ځواکونو 

رسه مخامخېدل )غريب ځواکونه(؛ )چ( له طالبانو رسه مخامخېدل؛ )ح( له داعش رسه مخامخېدل.

که څه هم هندوان او سيکهان په لويو ښارونو کې اوسيږي، نږدې ټولو ځواب ورکوونکو )۹۶.۸٪( وويل 

چې هر وخت، ډېری مهال يا کله د خپل شخيص مصئونيت يا د کورنۍ د غړو د مصئونيت په اړه وېره 

لري. که له ټولو هيوادوالو رسه يې پرتله کړو، د افغانستان د خلکو له نظرپوښتنې رسه سم چې د آسيا 

بنسټ له خوا په ۲۰۱۸ کال کې خپره شوې، د افغانستان ۷۱.۱٪ خلک په عمومي توګه هر وخت، 

ډېری مهال، يا کله د خپل مصئونيت يا د کورنۍ د غړيو د مصئونيت په اړه اندېښنه لري. د يادونې وړ 

ده چې اکرثيت هندو او سيکهـ ځواب ورکوونکي )۷۰.۵٪( هر وخت تر داسې وېرې الندې ژوند کوي 

او د ټولو هيوادوالو په پرتله چې هر وخت د ځان د مصئونيت يا د کورنۍ د غړو د مصئونيت په اړه وېره 

1. Gazi, Zabihullah and Mashal, Mujib. “Sikhs and Hindus bear brunt of latest Afghanistan Sui-
cide attack”, The New York Times, July 2018. Accessed on December 20, 2018. https://www.
nytimes.com/2018/07/01/world/asia/afghanistan-school-attack-nangarhar.html
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لري )۱۳.۲٪( زياتوالی ښيي.1  

که د واليتونو پر بنسټ ځوابونه ډلبندي کړو، د ننګرهار اوسيدونکو هندوانو او سيکهانو د خپل مصئونيت 

يا د کورنۍ د غړيو د مصئونيت په اړه ډېره وېره څرګنده کړې )۸۰.۶٪(، او ورپسې د غزين اوسيدونکو 

)۶۷.۵٪( او بيا کابل )۶۴.۲٪(، که ډېری مهال يا ځينې وخت هم وررسه وشمرو، په کابل ښار کې زموږ 

ټول ځواب ورکوونکي )۹۹.۱٪( يې د خپل مصئونيت يا د کورنۍ د غړيو د مصئونيت په اړه وېره لري. د 

دې تر څنګ، ډېری ځواب ورکوونکو په ننګرهار )۹۷.۸٪( او غزين )۹۰.۶٪( واليتونو کې هم په همدې 

شدت رسه وېره ښودلې.

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf 
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له پورته پوښتنې رسبېره، له ځواب ورکوونکو په بېالبېلو فعاليتونو کې د ګډون اړوند د هغوی د برداشتونو 

په اړه هم پوښتنې وشوې، لکه په ټاکنو کې رايه ورکول، په يو سوله ييز الريون کې ګډون، د يو دولتي 

مقام لپاره نوماندېدل، او د افغانستان نورو سيمو ته سفر. ځواب ورکوونکو په الريونونو کې د ګډون او په 

رايه ورکولو کې د ګډون په برخه کې ډېره وېره څرګنده کړه او د هيواد نورو سيمو ته د سفر په برخه کې 

يې کمه وېره وښوده. له نيمې زياتو ځواب ورکوونکو )۵۵.۶٪( وويل چې دوی په يو سوله ييز الريون کې 

له ګډون څخه وېره لري، چې دا د ټولو هيوادوالو په پرتله )۳۲٪( زياته ده. نږدې نيمو ځواب ورکوونکو 

)۵۱.۷٪( څرګنده کړه چې په رايه ورکولو کې له ګډون څخه ډېره وېره لري، دا بيا هم له ټولو هيوادوالو 

رسه په پرتله کې )۱۹.۲٪( لوړه ده.

نږدې په درېوو کې يوه برخه ځواب ورکوونکو )۳۱.۴٪( د يو دولتي مقام د ترالسه کولو لپاره له رقابت 

څخه وېره وښوده، چې د ټولو هيوادوالو تر منځ له وېرې رسه ورته )۳۱.۴٪( ده. جالبه دا چې يواځې 

۴.۶٪ هندو او سيکهـ هيوادوال د هيواد نورو سيمو ته له سفر څخه ډېره وېره لري )۱۳٪ کمه وېره لري(. 

په ميل کچه ۳۵.۶٪ هيوادوال د هيواد نورو سيمو ته له تلو څخه وېره ښودلې )۴۴.۱٪ وييل چې لږ وېره 

لري(. د دې دليل د وضاحت لپاره چې ولې د افغانستان هندو او سيکهـ هيوادوال د هيواد نورو سيمو ته 

له سفر کولو کمه وېره لري، ال نوره څېړنه پکار ده. يو منطقي وضاحت کيدای يش دا اويس چې د هندو 

او سيکهـ هيوادوالو لپاره د هيواد نورو سيمو ته سفر کول ممکن کابل، ننګرهار او غزين ته سفر کول 
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وي، چې الرې يې خوندي دي. دا موضوع د افغانستان په پارملان کې د هندوانو او سيکهانو د لومړين 

استازي نريندر سينګهـ له خوا هم څرګنده شوه.1 

له هندو او سيکهـ هيوادوالو څخه له ميل پوليسو، ميل اردو، بني املليل ځواکونو، طالبانو او داعش رسه 

د مخامخېدو په اړه وپوښتل شول. ځواب ورکوونکو له داعش رسه له مخامخېدو ډېره وېره وښوده ٪۹۰.۶ 

دوی څرګنده کړه چې له داعش رسه له مخامخېدو ډېر ويريږي. له داعش رسه له مخامخېدو وېره د 

هیواد په کچه په ټولو هيوادوالو کې هم تر ټولو زیاته )۸۳.۳٪( ده. همدارنګه د ځواب ورکوونکو په درېوو 

کې له دوه برخو زياتو )۶۸.۹٪( څرګنده کړه چې له طالبانو رسه له مخامخېدو ډېر وېرېږي او جالبه دا 

چې د ټولو هيوادوالو په پرتله يو څه ښکته ده، چې ۷۵.۳٪ يې وييل له طالبانو رسه له مخامخېدو ډېره 

وېره لري. له نياميي زياتو ځواب ورکوونکو )۵۳.۱٪( هم وييل چې د افغانستان له ميل پوليسو رسه له 

مخامخېدو ډېره وېره لري، چې د ټولو هيوادوالو په پرتله چې ۱۴.۵٪ يې وييل له ميل پوليسو رسه له 

مخامخېدو وېره لري، څو چنده زیاته ده. رسبېره پر دې هغه شمېر ځواب ورکوونکو چې له بني املليل 

ځواکونو رسه )۱۶.۸٪( او ميل اردو )۵.۲٪( رسه له مخامخېدو يې ډېره وېره ښودلې د ټولو هيوادوالو په 

پرتله کمه ده )په ترتيب رسه ۳۷.۳٪ او ٪۱۲.۵(

له  له طالبانو رسه  او  وېره  ډېره  له مخامخېدو  پوليسو رسه  له ميل  منځ کې  په  او سيکهانو  د هندوانو 

مخامخېدو د وېرې کمه کچه د متې خالف موندنې دي او کيدای يش د نورو هيوادوالو په پرتله د دې 

ټولنيزو ډلو د متفاوتو تجربو ښکارندويي کوي. په مشخصه توګه، دا موندنې په ښارونو کې له پوليسو رسه 

1. له نرندر سينګهـ رسه مرکه. کابل. ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸� 
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د هندوانو او سيکهانو د مخامخېدو بده تجربه ښيي، چې دوی په ښارونو کې ډېر اوسيږي.

جرم او تاوتريخوالی

کليدي پوښتنې

۹ پوښتنه: زه ستاسو د مصئونيت او ستاسو د کورنۍ د غړيو د مصئونيت په اړه څو جملې لومل. مهرباين 

وکړئ وواياست چې تاسو دا موارد تجربه کړي که نه. )الف( آيا تاسو يا ستاسو د کورنۍ کوم غړی په تېرو 

۱۲ مياشتو کې په مرګ يا په بل څه تهديد شوي ياست؟ )ب( آيا تاسو يا ستاسو د کورنۍ کوم غړی په 

تېرو ۱۲ مياشتو کې ټپي شوي ياست؟ يا مو وهل او ښکنځل خوړيل؟ )پ( آيا تاسو یا ستاسو د کورنۍ 

کوم غړی په تېرو ۱۲ مياشتو کې تښتول شوي ياست؟ )ت( آيا په تېرو ۱۲ مياشتو کې تاسو خپل ملکيت 

له السه ورکړی؟ يا د خپل ملکيت په پلورلو مجبور شوي ياست؟

۱۰ پوښتنه: )که د ۹ پوښتنې ځواب هو وي( مهرباين وکړئ وواياست مسئوليت يې د چا پر غاړه دی؟

۱۱ پوښتنه: آيا تاسو د طالبانو د پرځېدو له مهاله او د کرزي د حکومت له پيله خپل جايداد يا ځمکه له 

السه ورکړې؟ يا يې په پلورلو مجبور کړای شوي ياست؟

۱۲ پوښتنه: )که د ۱۱ پوښتنې ځواب هو وي( څه ډول ملکليت؟ )الف( ځمکه؛ )ب( کور؛ )پ( دوکان؛ 
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)ت( نور

۱۳ پوښتنه: )که د ۱۲ پوښتنې ځواب هو وي( مهرباين وکړئ وواياست چا مو ملکيت غصب کړی يا د 

چا له خوا د ملکيت په پلورلو مجبور شوي ياست؟

۱۴ پوښتنه: )که د ۱۲ پوښتنې ځواب هو وي( مهرباين وکړئ وواياست په کوم ځای کې ستاسو ملکيت 

غصب شوی يا يې په پلورلو مجبور شوي ياست؟ 

نه ځواب  او  هو  په  وکړئ  مهرباين  لومل.  اړه څو جملې  په  ټولنيز مصئونيت  د  زه ستاسو  پوښتنه:   ۱۵

ورکړئ. )الف( آيا چا ستاسو پر عبادت ځايونو باندې بريد کړی؟ )ب( آيا چا ستاسو د مړيو د تدفني پر 

ځای کله بريد کړی؟ )پ( په تېرو کلونو کې آيا کله مجبور شوي ياست چې خپل عبادت ځايونه وتړئ؟

۱۶ پوښتنه: )که د ۱۵ پوښتنې ځواب هو وي( مهرباين وکړئ وواياست د چا له خوا؟

۱۷ پوښتنه: )که د ۱۵ پوښتنې ځواب هو وي( مهرباين وکړئ وواياست، چېرې؟

۱۸ پوښتنه: که تاسو د تاوتريخوايل يا جرمي عمل قرباين شئ، څومره اعتامد لرئ چې په دولت کې د 

قانون پيل کوونکي بنسټونه به مجرم تر تعقيب الندې و نيي؟

دا باور په پراخه کچه شته چې هندوان او سيکهان د ځمکې د غصب او نورو جرمونو قرباين دي؛ په 

ځانګړي ډول په ۱۹۹۰ ميالدي لسيزه کې. د دې نظر پوښتنې په بهر کې د هيواد هندوانو او سيکهانو 

د بېالبېلو جراميو په اړه څرګندونې کړې دي. 

کله چې وپوښتل شول چا دوی يا د دوی د کورنۍ غړي پر قتل تهديد کړي که نه، ۱۶.۱٪ يې مثبت 

پوهيږي  نه  چې  وويل  يې  ډېرو  وپوښتل،  اړه  په  عامالنو  د  تهديدونو  دې  د  چې  مو  کله  ورکړ.  ځواب 

)۲۳.۳٪(، يا يې هم وويل چې د نامعلومو کسانو له خوا )۱۸.۶٪( دا ډول تهديد شوي دي. کله چې د 

ټپي کېدو يا وهلو او ښکنځلو په اړه وپوښتل شول ۱۸.۳٪ يې مثبت ځواب ورکړ او عوامل يې طالبان 

۳۰.۴٪، نه پوهېږم ۱۵.۲٪ او د جالل آباد بريد ۱۳٪ ياد کړل. کمو يې وويل چې خپله يا يې د کورنۍ 

غړي تښتول شوي او دا مورد ډېر په کابل کې و. )له ۱۶ پېښو، ۱۴ ځواب ورکوونکو تښتونه رپوټ کړې(
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او  تر ټولو زیات وهل  او  تر ټولو زياتې تښتونې په کابل  پر بنسټ ډلبندي کړو،  که معلومات د واليت 

ښکنځل په غزين واليت کې رپوټ شوي دي. 
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په دې  قرباين شوي.  د غصب  د ځمکې  او سيکهان  هندوان  موجود دی چې  توګه  پراخه  په  باور  دا 

نظرپوښتنه کې هم موږ له ځواب ورکوونکو وپوښتل چې د طالبانو د رژېم له پرزيدو را په دېخوا او د 

کرزي د حکومت له پيله دا ډول څه وررسه پېښ شوي که نه. په ټوليزه توګه ۱۶.۲٪ ځواب ورکوونکو 

مثبت ځواب ورکړ؛ ۲۹.۲٪ په کابل کې، ۱۳.۴٪ په غزين کې او ۴.۴٪ په ننګرهار کې. د هندوانو او 
سيکهانو د ځمکو غصب د لومړي ځل لپاره د مجاهدينو د حکومت پر مهال پيل شو او تر ننه روان دی.1

 

تر ټولو عام ملکيت چې شوی يا په زوره پلورل شوی ځمکه )۱۰.۱٪( او کور )۷.۳٪( دي. ځواب ورکوونکو 

مافيا او محيل قوماندانان )۴ ۱.۴٪( او د سيمې خلک )۱۷.۲٪( د غصب يا په زوره د پلورلو عاملني ياد 

کړي. په ورته توګه، ځواب ورکوونکو مافيا او محيل قوماندانان )۳۳.۳٪( د کورونو په غصب او يا په زوره 

پلورلو هم تورن کړل. خو ډېرو کمو يې عامل دولت ياد کړ او دا مورد يواځې په کابل کې ثبت شوی.

د هندوانو او سيکهانو ټولنې بې شمېره قضيې د خپلو غصب شويو ملکيتونو د اعادې لپاره په محاکمو کې 

ثبت کړې دي او حتا په ځينو مواردو کې يې په مستقيم ډول جمهور رئيس ته ليک ليکلی.2 په بېالبېلو 

واليتونو کې جنګساالرانو او محيل قوماندانانو د دوی ځمکې او کورونه غصب کړي دي يا يې د دوی د 

1. له بصر حميدي رسه مرکه. کابل. ۲۹ نوامر ۲۰۱۸� 

2. له روچي کامر رسه مرکه. کابل. ۱ نوامر ۲۰۱۸� 



د افغانستان د هندوانو او سيکهانو نظرپوښتنه| 42

معبدونو او درمسالونو اړوند ملکيتونه نيويل دي.1 په ۱۹۸۰ ميالدي لسيزه کې هندوان او سيکهان په ټول 

هيواد کې خواره ؤ؛ خو د مجاهدينو او طالبانو د حکومتونو پر مهال کله چې ډېرو يې هيواد پرېښود، نورو 

يې د امنيتي داليلو له امله ښارونو ته پنا يوړه او جايدادونه او ملکيتونه يې د خلکو له خوا غصب شول. دا 

مهال ډېری هندوان او سيکهان په درمسالونو کې ژوند کوي.2 

زموږ د نظر پوښتنې پر مهال موږ دا مسئله د دې تولنې پر وړاندې د يوې جدي ستونزې په توګه په نښه کړه 

او و مو موندله چې د افغانستان دولت د دوی د ملکيتونو او مذهبي ځايونو لپاره مشخص پروګرام نه لري.

د هندوانو او سيکهانو د دودونو او سنتونو پر وړاندې د جرمونو په اړه مو له هغوی وپوښتل، چې آيا د 

هغوی د عبادت او تدفني ځايونه تر بريد الندې راغيل يا آيا مجور کړای شوي دي چې دغه ځايونه د 

تهديد له امله وتړي؟ په ټوليزه توګه ۳۹٪ ځواب ورکوونکو وويل چې د تدفین ځايونه يې تر بريد الندې 

راغيل. ډېری دغه بريدونه په کابل کې پېښ شوي )۸۳٪(، کم شمېر هم په غزين واليت کې )۲۵.۹٪(؛ 

خو په ننګرهار واليت کې هيڅ بريد نه دی رپوټ شوی.

رسبېره پر دې ۲۲.۶٪ ځواب ورکوونکو وييل چې پر عبادت ځای يې بريد شوی او ۱۲.۲٪ وييل چې په 

تېر کې مجبور کړل شوي چې خپل عبادت ځای وتړي. پر عبادت ځای د بريد يا د عبادت ځای د تړلو 

1. له دليپ سينګهـ رسه مرکه. غزنی. ۲۳ نومر ۲۰۱۸� 

2. له نريندر سينګهـ رسه مرکه. کابل. ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸� 
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تر ټولو ډېر بريدونه په کابل کې رپوټ شوي دي )په ترتيب ۵۷.۵٪ او ۲۲.۶٪( وروسته په غزين کې )په 

ترتيب ۳.۵٪ او ۱۱.۸٪(. په ننګرهار واليت کې ځواب ورکوونکو پر خپل عبادت ځای د هيڅ بريد يادونه 

و نه کړه.

لنډه دا چې، له ځواب ورکوونکو مو وپوښتل چې هغوی د دولت پر قانون پيل کوونکو بنسټونو او پر عديل 

او قضايي دستګاه تر کومه حده باور لري، چې په يوه جرمي قضيه کې د قرباين واقع کېدو په صورت کې 

عاملني مجازات کړي؟ نږدې نيمو ځواب ورکوونکو )۴۷٪( وويل چې ډېر او يا تر يوه حده اعتامد لري. 

په ننګرهار کې د دوی د اعتامد کچه ترټولو ډېره ۷۸.۵٪ او ورپسې په غزين کې ۳۵.۸٪ او کابل کې 

۲۷.۵٪ وه. د جراميو د کچې په ځواب کې د دې ځواب له قرينې ښکاري چې  پر قانون پيل کوونکو 

بنسټونو او عديل قضايي دستګاه د ځواب ورکوونکو د اعتامد کچه د جراميو د تجربې له کچې رسه 

معکوسه اړیکه لري؛ ځکه په کابل کې پر هندوانو او سيکهانو د جراميو تر ټولو ډېره کچه رپوټ شوې ده.
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سيايس ګډون

د افغانستان د هندو او سيکهـ ټولنې د سيايس ګډون بېالبېلې مرحلې تېرې کړې دي. د امر حبيب 

الله خان د حکومت په دوران کې )۱۹-۱۹۰۱(، له دوی رسه تبعيض ډېر و. هندوان او سيکهان مجبور 

ؤ زيړ رنګه ټوټه چې د غر مسلامنانو په توګه د دوی د هويت نښه وه، پر تن کړي؛ مجبور ؤ د خپل باور او 

عقيدې له امله جزيه ورکړي؛ او مجبور ؤ خپل ديني مراسم او چارې په خپلو حويليو کې په محدود ډول 

تررسه کړي.1 د دوی د عقيدې د بدلون لپاره د تشويق په توګه امر حبيب الله د هغو هندوانو او سيکهانو 

الله حکومت )۱۹۱۹-۱۹۲۹(  امان  برابروله.2 د  او رسپنا  اندازه پيسې  يوه  ته اوښتل  لپاره چې اسالم 

د دې ټولنې لپاره طاليي دوره وه، ځکه نه يواځې و يې کوالی شول د هيواد په سوداګرۍ او اقتصاد 

کې فعاله برخه واخيل، بلکې هغوی ته په سياست او تصميم نيونو کې هم برخه ورکول کېده او غږ يې 

اورېدل کېده. امان الله د هزاره ګانو غالمي او پر غرمسلمو جزیه لغوه اعالن کړه. هندوان او سيکهان 

نور مجبور نه ؤ د هويت نښه پر تن کړي. تر څنګ يې، وکولی شول په نظامي او ملکي ښوونځیو کې 

شامل يش او باالخره د ټولنې فعاله او مهمه برخه شول.3 غالم محمد غبار په خپل کتاب کې )۱۹۹۵( 

ليکي چې د دولت د ګډون د سياستونو له امله هندوانو او سيکهانو و کولی شول د کندهار، غزين او 

جالل آباد په واليتي شوراګانو کې او هم د کابل په ښوونيز انجمن کې استازي ولري.4 

له دې لږ مخکې، د شر عيل خان د حکومت په دوران کې )۱۸۶۳-۱۸۶۶ او ۱۸۶۹-۱۸۷۹( يو هندو 

د مارشال نظامي رتبې ته رسېدلی و او د عبدالرحمن او د هغه د ځای ناستو په حکومت کې هندوانو او 

1. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-312.

2. هامغه منبع. 

3. هامغه منبع. 

4. غبار، میر غالم محمد. ۱۳۷۴. افغانستان در میرس تاریخ. لومړی جلد. تهران: انتشارات جمهوري. ص ۷۹۴� 
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سيکهانو د کابل او کندهار د پوليسو په ځواکونو کې خدمت کاوه.1 امان الله د نرنجان داس په نوم يو 

سيکهـ نژادی ماليې وزارت ته ټاکلی و، او داس د بريتانيې له دولت رسه د راولپنډۍ د سولې په معاهده 

کې د افغان پالوي غړی هم و، چې د ۱۹۱۹ ميالدي د اګست پر ۸مه جوړه شوې وه. 2 ايشوار داس 

يو شمېر نورې مهمې ګامرنې هم يادوي او د امان الله له حکوت څخه په دفاع او مالتړ کې د هندوانو 

او سيکهانو نقش، په ځانګړي ډول د خوست د بغاوت په ټکولو کې د دوی نقش د دولت عسکرو ته د 

رسپناه او خوړو په برابرولو کې، پياوړی کوي. 

خو په ۱۹۲۰ کې په هندوستان کې د هندوانو او مسلامنانو تر منځ د کشمکشونو په زياتېدو او د امان 

الله د حکومت په سقوط رسه په ۱۹۲۹ کال کې د يو بنسټپايل بغاوت په نتيجه کې، په سياست او 

تصميم نيونه کې د هندوانو او سيکهانو د پراخ سيايس ګډون او غږ زمانه هم پای ته ورسېده.3 له هغې 

وروسته د دوی د ژوند په وضعيت کې هيڅ ښه والی ښکاره نه شو؛ که څه هم د کمونستانو د حکومت پر 

مهال يې کولی شول يو څه آرامه ساه واخيل. د مجاهدينو او طالبانو د حکومتونو پر مهال نه يواځې د 

افغانستان د هندوانو او سيکهانو سيايس ګډون صفر ته ورسېد، بلکې پر وړاندې يې پراخه تبعيض هم 

کېده او ډېری يې مجبور شول له افغانستانه وتښتي.

د طالبانو د رژيم له سقوط وروسته په ولسواکو حکومتونو کې د دوی د ښه مرشاکت لپاره د هيلو رسه 

رسه د هندوانو او سيکهانو دردوونکی وضعيت هېر شوی دی. لکه څنګه چې شايګان او عامر هم اشاره 

د جمهور  او  محدودوي  ګډون  مسلامنانو سيايس  غر  د  ماده  قانون ۶۲مه  اسايس  د  هيواد  د  کوي، 

رئيس، د جمهور رئيس د مرستياالنو، وزيرانو او د سرتې محکمې د قاضیانو د خدای په نامه د تحليف 

رصاحت هم په يو ډول د دوی په سيايس مشارکت کې محدودوونکی رول لوبوي.4 د افغانستان مخکيني 

ولسمرش حامد کرزي يو هندو د خپل اقتصادي مشاور په توګه ټاکلی و او د هغه د حکومت پر مهال په 

1. Foschini, Fabrizio, “The Other Fold of the Turban: Afghanistan’s Hindus and Sikhs,” Afghan-
istan Analysts Network, September 23, 2013, https://www.afghanistan-analysts.org/the-other-
fold-of-the-turban-afghanistans-hindus-and-sikhs/
2. Dass, Ishar. O Dukhtar-e Diwan, Bibi Rado Jan. Kabulnath, December, 2007. Accessed De-
cember 29, 2018. http://kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumar-e-45/Ischer%20Dass_BebiRadoJan.
html

۳. هامغه منبع. 
4. Shayegan, Ehsan and Ammaar, Yahya. “Ignored Identities: The Status of Hindus and Sikhs 
in Afghanistan’s Legal System,” Porsesh Research and Studies Organization, (page 6), 19 No-
vember 2016, http://www.porseshresearch.org/porseshv2/wp-content/uploads/2016/11/Ig-
nored-Identities-Status-ofHindus-and-Sikhs-in-Afghanistans-Legal-System.pdf, date accessed 
29 December 2018.
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مرشانو جرګه کې هم يو غړي د افغانستان د سيکهـ ټولنې استازويل کوله.1 په ۲۰۱۴ کال کې شام الل 

باتهجي چې يو هندو نژاده و، کاناډا ته د افغانستان د ځانګړي استازي او د افغانستان د سفر په توګه 

وګامرل شو.2 په ولي جرګه کې د دې ټولنې د استازولۍ لپاره د يوې چوکۍ ځانګړې کولو وروستيو 

هڅو دې ديني اقليت ته د دولت او د افغانستان د ټولنې پام ور اړولی.3 خو په ولي جرګه کې له يوې 

چوکۍ رسه رسه، هندوان او سيکهان د ملکي خدمتونو، اردو او د هيواد د ميل پوليسو په برخو کې هيڅ 

برخه نه لري.

1. US Department of State ‘International Religious Freedom Report for 2013,’ Afghanistan, 
(Section II), 28 July 2014. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?-
year=2013&dlid=222323, date accessed 29 December 2018
2. British and Irish Agencies Afghanistan Group, Monthly Report: Afghanistan in May 
2014. available at ecoi.net http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1401785592_afghani-
stan-20in-20may-202014.pdf, date accessed 29 Deember 201
3. Foschini, Fabrizio, “The Other Fold of the Turban: Afghanistan’s Hindus and Sikhs,” Afghan-
istan Analysts Network, September 23, 2013, https://www.afghanistan-analysts.org/the-other-
fold-of-the-turban-afghanistans-hindus-and-sikhs/
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ټاکنې

کليدي پوښتنې

۲۰ پوښتنه: په کومو تېرو ټاکنو کې مو رايه ورکړې؟ )الف( د ۱۳۸۳ د ولسمرشۍ ټاکنې؛ )ب( د ۱۳۸۴ 

پارملاين ټاکنې؛ )پ( د ۱۳۸۸ د ولسمرشۍ ټاکنې؛ )ت( د ۱۳۸۹ پارملاين ټاکنې؛ )ټ( د ۱۳۹۳ د 

ولسمرشۍ لومړی پړاو ټاکنې؛ )ث( د ۱۳۹۳ د ولسمرشۍ دويم پړاو ټاکنې.

۲۱ پوښتنه: )که د ۲۰ پوښتنې ځواب »نه« وي( ولې مو رايه ور نه کړه؟

۲۲ پوښتنه: غواړئ چې په راتلونکو ټاکنو کې رايه ورکړئ؟

۲۳ پوښتنه: )که د ۲۲ پوښتنې ځواب »هو« وي( د رايې ورکولو لپاره ستاسو تر ټولو لويه انګېزه څه ده؟

۲۴ پوښتنه: )که د ۲۲ پوښتنې ځواب »نه« وي( ولې نه غواړئ رايه ورکړئ؟

چې  وه،  تجربه  لومړۍ  ورکولو  رايې  د  ټاکنې  ولسرشيزې   ۱۳۸۳ د  لپاره  خلکو  ډېری  د  افغانستان  د 

مليونونو افغانانو پکې ګډون وکړ. له هغې وروسته د ولسمرشۍ دوه ټاکنې او درې پارملاين ټاکنې په 

افغانستان کې شوې دي. په وروستيو ټاکنو کې د درغلۍ او پر وخت د ټاکنو تررسه کولو تورونه ؤ. رسبېره 

پر دې، د دولت مخالفو عنارصو هم ټاکنې هدف ګرځولې دي چې په ځينو مواردو کې د نوماندانو او رايه 

ورکوونکو د له منځه تلو باعث شوي. د افغانستان د خلکو له نظر پوښتنې رسه سم چې د آسيا بنسټ له 

خوا په ۲۰۱۸ کې خپره شوې ده، ناامني او تقلب د افغانانو د زړه مړېدو د تر ټولو لويو الملونو په توګه 

ياد شوي.1 

په دې نظر پوښتنه کې مو له هندو او سيکهـ هيوادوالو وپوښتل چې د ۱۳۸۳ کال د ولسمرشۍ ټاکنو 

څخه د ۱۳۹۳ د ولسمرشۍ ټاکنو تر دويم پړاو پورې يې په ټاکنو کې ګډون کړی که نه. د دې نظر 

پوښتنې موندنې ښيي چې د رايې په رشايطو برابرو له نياميي زياتو هندوانو او سيکهانو خپله رايه کارولې 

ده. په ټاکنو کې ګډون په نرانو کې تر ښځو زيات و او په کيل توګه ۷۶.۲٪ نرانو او ۷۰.۷٪ ښځو ځواب 

ورکوونکو چې د رايې ورکولو پر رشايطو برابر ؤ، د ۱۳۹۳ کال د ولسمرشۍ په دويم پړاو ټاکنو کې رايه 

کارولې ده.

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
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که ځوابونه د واليتونو پر بنسټ و ارزوو، په ننګرهار واليت کې تر ټولو زیاتو ځواب ورکوونکو )۸۵.۹٪( د 

۱۳۹۳ کال د ولسمرشۍ ټاکنو په دويم پړاو کې رايه کارولې ده. په عني حال کې، له دې نظرپوښتې 

رسه سم په غزين واليت کې ۷۶.۱٪ ځواب ورکوونکو او په کابل واليت کې ۵۹.۸٪ ځواب ورکوونکو په 

يادو ټاکنو کې رايه ورکړې ده. په کابل واليت کې د نورو واليتونو په نسبت په ټولو تېرو ټاکنو کې د ځواب 

ورکوونکو د ګډون کچه کمه وه.
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له هغو ځواب ورکوونکو مو وپوښتل، چې د رايې ورکولو په رشايطو برابر ؤ او رايه يې نه ده کارولې، چې 

ولې يې رايه نه ده ورکړې. هغوی بېالبېل داليل درلودل چې په ترتيب رسه په دې ډول دي: دلته نه وم، 

د رايې کارت مې نه درلود، لېوالتيا مې نه درلوده، وېرېدم، امنيت تامني نه و. تقلب چې په ټاکنو کې 

د هيوادوالو د ګډون نه کولو تر ټولو لوی دليل ګڼل کيږي د دې نظرپوښتنې د ځواب ورکوونکو له خوا 

يې هيڅ يادونه و نه شوه. رسبېره پر دې، د نورو هيوادوالو په پرتله هندوانو او سيکهانو امنيتي ستونزې 

او وېره د رايې د نه ورکولو د دليل به توګه مطرح کړه.

کله مو چې د دې نظرپوښتنې ميداين چارې تررسه کولې، د ۱۳۹۷ کال پارملاين ټاکنې نه وې تررسه 

شوې. له ځواب ورکوونکو مو وپوښتل چې په راروانو ټاکنو کې د ګډون لېوالتيا لري که نه. په ټوليز ډول 

۸۲.۹٪ ځواب ورکوونکو وویل چې تصميم لري په دې ټاکنو کې رايه وکاروي؛ خو واقعيت دا دی چې دا 

کچه په مراتبو ټيټه ده. په تېرو ټاکنو کې د ګډون د کچې برعکس، په کابل واليت کې ۸۶.۸٪ ځواب 

ورکوونکو د غزين د ځواب ورکوونکو ۷۶.۵٪ په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره ډېره لېوالتيا 

وښوده او په کابل او ننګرهار کې۸۷.۱٪ په ټاکنو کې د ګډون لپاره لېوالتيا تقريباً يو ډول وه. د ښځو 

په منځ کې په ټاکنو کې د ګډون لېوالتيا ۷۷.۴٪ او په راتلونکو ټاکنو کې د نرانو په منځ کې د ګډون 

لېوالتيا ۸۸.۸٪ وه.
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ممکن په کابل واليت کې د ځواب ورکوونکو په منځ کې په ټاکنو کې د ګډون لېوالتيا ځکه په لوړه کچه 

ده چې په پارملاين ټاکنو کې د هندوانو او سيکهانو نوماند )نريندر سينګهـ( په جالل آباد کې پر هندوانو 

او سيکهانو تر برید وروسته، کابل ته وکوچېد.

له ۸۲.۹٪ کسانو چې موږ ته يې وويل لېوالتيا لري چې د ۱۳۹۷ کال پارملاين ټاکنو کې ګډون وکړي، 

د هغوی د ګډون انګېزه مو وپوښتله. اکرثيتو يې دوه ځوابه راکړل: حق مو دی چې رايه ورکړو )٪۲۸.۲( 

او د سولې او پرمختګ لپاره رايه ورکوو )۲۳.۹٪(. درې ځوابونه چې کم ذکر شول، دا ؤ: پارملان ته د يو 

ښه شخص د ټاکلو لپاره )۱۳.۷٪(، په پارملان کې د استازي درلودلو لپاره )۱۱.۵٪( او ځکه چې افغان 

يم )۱۰.۳٪(. له هغو ۱۱.۳٪ کسانو څخه چې ويل يې په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون تصميم نه لري، 

عدم حضور، د رايې ورکولو د کارت نشتوالی، د عالقې نشتوالی، د تذکرې نشتوالی او ناامني يې د رايې 

د نه ورکولو د داليلو په توګه ياد کړل.
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دولت رسه اړيکې

کليدي پوښتنې

۲۵ پوښتنه: ستاسو په نظر تاسو يا ستاسو په څېر بل کس د محيل حکومت په تصميم نيونو کې څه اغېز 

لري؟ ډېر، تر يوه حده، کم، که هيڅ؟

۲۶ پوښتنه: آيا ستاسو د کورنۍ کوم غړی په دولت کې کار کوي؟

۲۷ پوښتنه: )که د ۲۶ پوښتنې ځواب »هو« وي( د دولت په کوم ارګان کې کار کوي؟

د افغانستان د خلکو د نظرپوښتنې پر بنسټ چې په ۲۰۱۸ کال کې د آسيا بنسټ له خوا خپره شوې، 

په ميل کچه ۵۲.۹٪ هيوادوال باور لري چې د محيل حکومت پر تصميم نيونو نفوذ او اغېز لري.1 لکه 

څنګه چې مته کيږي، د هغو هندوانو او سيکهانو شمېر چې باور لري د محيل حکومت پر تصميم نيونو 

ټوليز ډول، ۳۶.۸٪ ځواب ورکوونکو وويل چې کولی يش د  په  مراتبو کم دی.  په  لري،  اغېز  او  نفوذ 

محيل حکومت پر تصميم نيونو ډېر يا تر يوه حده اغېز ولري. جالبه ده چې دا برداشت د کابل د ځواب 

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
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ورکوونکو په منځ کې )۱۰.۴٪( په مراتبو د غزين واليت )۲۵.۹٪( او ننګرهار واليت )۷۲٪( څخه کم دی. 

همدا راز، د ښځو ځواب ورکوونکو په پرتله، نارينه ځواب ورکوونکي ډېر باور لري چې کولی يش د محيل 

حکومت پر تصميم نيونو اغېز ولري )نران ۴۴.۸٪ او ښځې ۲۴.۱٪(. دې ته په پام رسه دا پايله د متې 

خالف نه ده، چې ډېری ښځې په کورونو کې بندې او محدودې دي.

داسې ښکاري چې د محيل حکومت پر تصميم نيونو په اغېز لرلو کې د ځواب ورکوونکو برداشت او 

په ټاکنو کې يې د ګډون د لېوالتيا تر منځ اړيکه شته؛ په دې معنا، هغه کسان چې باور لري د محيل 

حکومت پر تصميم نيونو ډېر اغېز لري، رايې ورکولو ته ډېره لېوالتيا لري. رسبېره پر دې، هغه کسان چې 

تر نورو شتمن دي، ډېر باور لري چې کولی يش د محيل حکومت پر تصميم نيونو اغېز ولري.

ځواب  ډېری  کوي.  کار  کې  دولت  په  يې  غړي  کورنۍ  د  چې  وويل  راته  ورکوونکو  ځواب  اتو  يواځې 

ورکوونکي په خصويص برخه او وړو سوداګريو کې پر کار بوخت دي. ورپسې څپرکی چې د دې ټولنې 

اقتصادي وضعيت ته ځانګړی شوی، د هيواد د کار په بازار کې د هندوانو او سيکهانو د ګډون او برخې 

اخستنې په اړه په تفصيل رسه پکې خرې کوو.





اقتصادي وضعيت

د  تصوير چې  لومړنی  وکړي،  اړه خرې  په  او سيکهانو  د هندوانو  کله څوک  واليت کې چې  کابل  په 

مخاطب ذهن ته راځي د عطارۍ دوکان او د بوټو د درملو دی. د افغانستان د هندوانو او سيکهانو ټولنه 

په هغه اندازه چې له جګړې وړاندې شتمن ؤ، اوس له اقتصادي اړخه په ښه وضعيت کې نه دي او ډېر 

کله د خپل ژوند د پر مخ بېولو لپاره په ورځ مزدورۍ، د عطارۍ وړو دوکانونو او د بوټو درملو، سنتي طب 

او رخت پلورنې بوخت دي. خو په تېر کې داسې نه وه. په ۱۹۱۹ کال کې امان الله يو سيکهـ نژاده 

نرنجان داس د ماليې وزارت پر مقام وګامره.1 د شاه امان الله د حکومت په دوران کې دوی د افغانستان 

د معارف د نظام په رامنځته کولو کې لويه برخه درلوده، ځکه زده کړې يې کړې وې؛ وروسته يې د کابل 

او ګاونډيو هيوادونو تر منځ سوداګري کنټرولوله. لکه څنګه چې فوشیني هم تايدوي، د افغانستان ډېری 

هندوان او سيکهان په تېر کې په ښاري فعاليتونو کې لکه سوداګرۍ او د مهارت درلودونکو کارمندانو 

په توګه ګډون درلود. »ډېرو يې قرضې ورکولې او طبيبان ؤ، چې د افغانستان په ښارونو او کليو کې يې 

په ګرځنده توګه د دوديز طبابت خدمات وړاندې کول )دې چارې تر دې وروستيو پورې، کم تر کمه په 

کابل کې دوام درلود او سيکهانو دوديز درمل او بوټي له هندوستانه راوړل او درمل پلورنځي او د عطارۍ 

دوکانونه يې درلودل(.2 

د کمونستي حکومت به دوران کې که څه هم هندوان او سيکهان له آزادۍ برخه من ؤ، خو د افغانستان 

1. Dass, Ischwar, O Dukhtar-e Diwan, Bibi Rado Jan. Kabulnath, December, 2007. Accessed De-
cember 29, 2018. http://kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumar-e-45/Ischer%20Dass_BebiRadoJan.
html
2. Foschini, Fabrizio, “The Other Fold of the Turban: Afghanistan’s Hindus and Sikhs,” Afghan-
istan Analysts Network, September 23, 2013, https://www.afghanistan-analysts.org/the-other-
fold-of-the-turban-afghanistans-hindus-and-sikhs/



د افغانستان د هندوانو او سيکهانو نظرپوښتنه| 56

افغانستانه  له  اصالحات  سيايس  او  سياستونه  ټولنيز-اقتصادي  ځپونکي  ګوند،  ډميوکراټيک  خلک  د 

د ارشافو او شتمنو د طبقې د تېښتې المل شول، چې هندوان او سيکهان هم پکې راتلل.1 کله چې 

مجاهدين او طالبان راغلل، د ډېری افغانانو په څېر د دې ټولنې ډېرو غړيو هم د زورولو او د خپل ځان 

او مال د بايللو له وېرې هيواد پرېښود. له طالبانو وروسته دوره، که څه هم قانون رصاحت لري چې د 

افغانستان ټول اتباع برابرو اقتصادي فعاليتونو او تعليم ته د الرسيس برابر فرصتونه لري، خو په ښوونځيو 

کې د دوی د ماشومانو د پرله پسې زورولو له امله يې ماشومان له ښوونځي پاتې شول. له تعليمي نظام 

څخه دا محروميت د دې المل شو چې دوی له حکومت، دندې او اقتصادي فعاليتونو څخه هم پاتې 

يش. په ۲۰۱۵ کال کې د مذهبي آزاديو بني املليل رپوټ ښيي چې د افغانستان هندوان او سيکهان د 

کار بازار او دولتي دندو ته مناسب الرسسی نه لري، په همدې سبب دوی مهاجرت ته مخه کوي.2 حتا 

افغانستان ته له ملياردونو مرسته شويو پيسو څخه د هندوانو او سيکهانو ټولنې هيڅ برخه نه وه.

د کورنۍ اقتصادي وضعيت

کليدي پوښتنې

۲۸ پوښتنه: الندې کومه جمله ستاسو د کورنۍ مايل او د ژوند وضعيت توضيح کولی يش؟ )الف( موږ د 

لومړنيو خوراکي توکو په برابرولو کې ستونزه لرو؛ )ب( موږ د خوراکي توکو به برابرولو کې ستونزه نه لرو، 

خو د نويو لباسونو په اخستلو او ټولنيزو لګښتونو کې ستونزه لرو؛ )پ( موږ د لومړنيو خوراکي موادو، نوي 

لباس او ټولنيزو مصارفو په ورکولو کې ستونزه نه لرو، خو نور رضوري اجناس لکه تلويزيون او يخچال نه 

شو اخستلی؛ )ت( موږ د خوراکي موادو په برابرولو، نوي لباس، ټولنيزو لګښتونو او رضوري وسايلو لکه 

تلويزيون او يخچال په رانيولو کې ستونزه نه لرو؛ )ټ( موږ کولی شو هر څه چې وغواړو، رانيولی يې شو.

۲۹ پوښته: ستاسو د کورنۍ د ګټې اصيل رسچينه څه ده؟

۳۳ پوښتنه: آيا ورځ مزدوري ستاسو د کورنۍ د ګټې يوه رسچينه ده؟

۳۴ پوښتنه: )که د ۳۳ پوښتنې ځواب هو وي( د ګټې د نورو رسچينو په پرتله ورځ مزدوري ستاسو د 

کورنۍ د ګټې لپاره څومره مهمه ده؟

۳۵ پوښتنه: آيا د دندې معاش ستاسو د کورنۍ د ګټې يوه رسچينه ده؟

1. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-314.
2. US Department of State, “International Religious Freedom Report for 2015, Afghanistan”, 
(Executive summary), 10 August 2016, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/in-
dex.htm?year=2015&dlid=256299, date accessed 6 January 2017. 
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۳۶ پوښتنه: )که د ۳۵ پوښتنې ځواب »هو« وي( که هو، له معاش څخه ترالسه شوې ګټه د کورنۍ د 

نورو مايل رسچينو په پرتله څومره مهمه ده؟

په افغانستان کې د ژوند د رشايطو د ارزونې پر بنسټ په ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ميالدي کې د مرکزي احصايې 

ادارې رپوټ ورکړی و چې ۵۴.۵٪ افغانان د فقر تر کرښې الندې ژوند کوي.1 دا رپوټ ښيي چې په ميل 

کچه د فقر کچه په لوړېدو ده. د هيواد د اقتصاد نامناسب وضعيت او د نفوسو له حده زیاته وده په هيواد 

کې د فقر د کچې د زياتېدو لوی المل ګڼل کيږي.

په ټوليزه توګه، د افغانستان د هندوانو او سيکهانو اقتصادي وضعيت د نورو هيوادوالو په پرتله متفاوت 

ته  عمومي خدماتو  هلته  ژوند کوي چې  په ښارونو کې  او سيکهان  هندوان  ډېری  افغانستان  د  دی. 

الرسسی ښه دی. خو د نورو هيوادوالو په پرتله دوی تعليم ته د الرسيس او د کار بازار ته د داخلېدو 

به برخو کې ډېر محدوديتونه لري. په همدې دليل، ډېری هندوان او سيکهان په وړو سوداګريو او وړو 

دوکانونو کې په کار بوخت دي؛ هغه کار چې مرايث دی.

د هندو او سيکهـ کورنيو د ژوند او اقتصادي وضعيت د ارزونې او پوهېدنې لپاره په دې نظرپوښتنه کې 

له ځواب ورکوونکو وپوښتل شول، هغه جمله چې د دوی له وضعيت رسه مطابقت لري وټاکي. په څلورو 

کې يوې برخې )۲۴.۵٪( وويل چې د لومړنيو خوراکي موادو په برابرولو کې ستونزه لري. په درې کې 

يوې برخې ځواب ورکوونکو )۳۸.۳٪( وويل چې د خوراکي موادو په برابرولو کې ستونزه نه لري، خو 

د نوي لباس او ټولنيزو لګښتونو په ورکولو کې ستونزه لري. په څلورو کې يوې برخې ځواب ورکوونکو 

)۲۴.۸٪( وويل چې د لومړنيو خوراکي توکو په برابرولو، د نويو لباسونو په رانيولو او ټولنيزو لګښتونو کې 

ستونزه نه لري، خو د نورو رضوري وسايلو لکه ټلويزيون او يخچال په رانيولو نه توانيږي. د غزين واليت 

ځواب ورکوونکو، هغه واليت چې د دې نظر پوښتنې له تررسه کولو دوه مياشتې وړاندې د طالبانو په 

محارصه کې و، د نورو په پرتله يې د ژوند وضعيت بد وښود. د ننګرهار واليت ځواب ورکوونکو، هغه واليت 

چې هلته د سيکهانو يو رهر او د پارملاين ټاکنو نوماند ترور شو، د نورو دوه واليتونو په پرتله يې د ژوند 

وضعيت ښه بيان کړ.

1. Central Statistics Organization, “AFGHANISTAN LIVING CONDITIONS SURVEY 2016-2017”, 
Afghanistan: Kabul, http://cso.gov.af/Content/files/Surveys/ALCS/Final%20English%20ALCS%20
Highlight(1).pdf (page 2)
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نږدې ټولو ځواب ورکوونکو )۸۹.۷٪( وويل چې يا دوکان لري، يا هم په يو دوکان کې کار کوي؛ دوکان 

کې د عطارۍ دوکان هم راځي. پر سړک کار کول او نورې دندې هم يادې شوې؛ خو ډېرې کمې. کله 

مو چې د ورځ مزدورۍ او معاش په ګډون د ګټې د ډول په اړه وپوښتل، ډېرو ځواب ورکوونکو )٪۴۷.۲( 

وويل چې پر معاش تر ورځ مزدورۍ )۲۲.۲٪( زيات متکي دي. کمو ځواب ورکوونکو ۴.۶٪ وويل چې 

دواړه ډوله ګټه يې د کورنۍ د عايد رسچينه ده. د ګټې د هرې رسچينې د اهميت په اړه بايد ووايو چې 

ځواب ورکوونکو دواړه ډوله مهم ګڼل. د يادونې وړ ده چې د ګټې د رسچينې نور ډولونه لکه د جايداد 

کرايه په دې نظرپوښتنه کې نه ده راغلې. 

د کار په بازار کې چې دوی رسه تبعيض په پراخه کچه شته، هندوان او سکهان په غالب ګومان د وړو 

سوداګريو په خوا شړل شوي. زموږ معلومات ښيي چې ډېری هندوان او سيکهان د عطارۍ دوکانونه 

لري چې په وړو سوداګريو پورې اړه لري. له بل پلوه، داسې بوختياوې ښيي چې په تېر کې نه وې. په 
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تېر کې، هندوانو او سيکهانو د نورو افغانانو په څېر بېالبېل تجارتونه درلودل. د بېلګې په توګه، ډاکټر 

بال مکنداس د کابل ښار يو تر ټولو ښه ډاکټر و. هندوان او سيکهان همدا راز په بانکونو، مايل، نظامي 

او تجاريت برخو کې پر فعاليت بوخت ول.1 

د کار په بازار کې ګډون

کليدي پوښتنې

۳۰ پوښتنه: د کار په بازار کې د هندوانو او سيکهانو پر وړاندې څه خڼدونه شته؟

۳۱ پوښتنه: آيا ستاسو د کورنۍ کومه ښځه له کوره بهر کار کوي؟

۳۲ پوښتنه: هغه لوی خنډونه کوم دي چې ستاسو ښځې له کوره بهر له کار کلوو منعه کوي؟ 

دا مفکوره هم شته چې د افغانستان هندوان او سيکهان د نورو هيوادوالو په پرتله د کار په بازار کې 

له ډېرو خنډونو رسه مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې مو له ځواب ورکوونکو څخه د همدې خنډونو په 

اړه وپوښتل. د دې خڼډونو په رس کې بېکاري او د بوختيا د فرصتونو نشتوالی )۳۱.۵٪(، تبعيض او 

او زورول )۶.۸٪( ياد شوي. يو شمېر ځواب ورکوونکو )۵.۶٪( دا يادونه هم وکړه چې  تعصب)٪۹.۶( 

1. له رهنورد زرياب رسه مرکه. کابل. ۱۷ نوامر ۲۰۱۸� 
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پېرودونکي ترې څه نه اخيل.

له ټولو ۲۸۶ ځواب ورکوونکو څخه يواځې يو تن وويل چې له کورنۍ څخه يې يوه ښځه له کوره بهر کار 

کوي. د کار په بازار کې د ښځو د ۱۹٪ ګډون په پرتله چې په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د خلکو 

په نظرپوښتنه کې راغيل،1 دا شمېره نږدې هيڅ د پام وړ نه ده. پراخه بېکاري او د کار په بازار کې بې 

شمېره نورې ستونزې کېدای يش د دې دليل وي چې ولې هندو او سيکهـ ښځې له کوره بهر کار نه 

کوي. له کوره بهر د دوی د ښځو د کار کولو پر وړاندې د خنډونو په اړه ځواب ورکوونکو د دې مواردو 

يادونه وکړه: اجازه نه لري )۳۸.۱٪(، بې سواده دي )۲۵.۲٪(، امنيت ښه نه دی )۱۳.۷٪( او دودونه 

يې خنډ دي )۱۱.۵٪(. جالبه ده چې لومړي دوه مورده ډېر د ښځو له خوا ياد شوي، په داسې حال کې 

چې وروستي دوه د نرانو له خوا ډېر ياد شوي.

د هندوانو او سيکهانو استازي نريندر سينګهـ زياته کړه چې د افغانستان دولت له دوی غوښتي ؤ چې 

وړ ښځې له دولت رسه د کار لپاره ور وپيژنو؛ خو دوی د پراخې بې سوادۍ، د الزمو مهارتونو د نشتوايل 

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
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او ټولنيز مصئونيت د نشتوايل له امله و نه شول کولی هيڅ ښځه دولت ته ور وپيژين.1 

1. له نريندر سينګهـ رسه مرکه. کابل. ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸� 





مدين حقونه

د عبدالرحمن په دوره کې او له هغې مخکې د افغانستان هندوانو او سيکهانو پر اسالمي ځمکه د اوسېدو 

لپاره جزيه ورکوله؛ دا هغه ماليه وه چې په کلني ډول د دولت له خوا اخستل کېده. نور محدوديتونه هم 

ورباندې اعاملېدل؛ لکه هغوی نشول کولی وسله وګرځوي يا د ښار په منځ کې پر آس وګرځي. البته 

لوړپوړي مامورين له دې حکم څخه مستثناء ؤ. دا محدوديتونه د امان الله د حاکميت په دوران کې بدل 

شول. هغه چې د ټولو عقايدو او اديانو لپاره يې د برابر چاپېريال د رامنځته کولو لپاره هڅه کوله پر ديني 

اقليتونو ټول محدوديتونه يې لغوه کړل.1 د افغانستان اوسنی اسايس قانون چې د اسالمي فقهې تر 

اغېز الندې تسويد او تصويب شوی دی، د هندوانو او سيکاهانو اړوند ډېر تبعيض ډوله مواد پکې تسجيل 

او  شوي دي. د اسايس قانون درېيمه ماده ښکاره ده چې هيڅ قانون ني کولی د اسالم د عقايدو 

احکامو رسه په ټکر کې تصويب يش او د اسايس قانون ۳۵مه ماده رصاحت لري چې د سيايس ګوندونو 

اساسنامه بايد د اسالم دين له اصولو رسه سمښت ولري. رسبېره پر دې د اسايس قانون ۶۲مه ماده په 

دې رصاحت رسه چې دولت مرش بايد مسلامن وي، د غر مسلامنانو سيايس ګډون محدودوي.2 يوه بله 

څېړنه چې د پرسش بنسټ له خوا تررسه شوې او خپره شوې ښيي، چې د جزاء له نافذ قانون رسه سم 

په هغو مواردو کې چې په اسايس قانون او د جزا په قانون کې مشخص حکم نه وي، ديني او مذهبي 

اقيتونه د اسالمي رشيعت تابع دي او لکه څنګه چې هيڅ خاص قانون د هندوانو او سيکهانو په اړه نه 

1. هامغه منبع. 
2. Shayegan, Ehsan and Ammaar, Yahya. “Ignored Identities: The Status of Hindus and Sikhs 
in Afghanistan’s Legal System,” Porsesh Research and Studies Organization, (page 6-9), 19 
November 2016, http://www.porseshresearch.org/porseshv2/wp-content/uploads/2016/11/Ig-
nored-Identities-Status-ofHindus-and-Sikhs-in-Afghanistans-Legal-System.pdf, date accessed 
29 December 2018.
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دی تصويب شوی، په ډېری مواردو کې د حنفي فقهې تابع دي.

د عبادت ګاه د جوړولو اړوند، د ديني مناسکو تررسه کولو او ديني او عقيديت مناسکو او د مړي د سوزولو 

مراسمو اړوند د دوی لپاره هيڅ محدوديت نشته او دوی کولی يش خپل ځان لپاره ګوردواره او مندر 

جوړ کړي.1 دولت د دوی لپاره ځمکه ځانګړې کړه چې دوی وکولی يش د مړي سوځولو مراسم پکې 

تررسه کړي او د دې مراسمو د امنيت لپاره يې پوليس هم ګامريل دي.2 خو د افغانستان د سيکهـ نژادو 

مشهور مدين فعال روال سينګهـ له الجزيره ټلويزيون رسه په يوه مرکه کې وييل دي: »په ۲۰۱۲ ميالدي 

کال کې کله چې هغوی د مړي سوځولو ته ځانګړي شوي ځای کې د مراسمو په تررسه کولو بوخت ؤ، 

د خلکو له خوا په ډبرو وويشتل شول.«3 کله چې هم دوی له عمومي خدماتو څخه د برخه منېدو لپاره 

غوښتنه کوي، د با صالحيته مقاماتو له خوا تبعيض وررسه کيږي. د بېلګې په توګه، کله چې دوی له حج 

او اوقافو وزارت څخه غوښتنه وکړه، چې لکه څنګه چې مسجدونو ته وړيا برېښنا ورکوي، د دوی ګوردوارو 

او مندرونو ته هم وړيا برېښنا تامني کړي؛ خو اړوند وزارت څو ځل د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. دولت د 

هندوانو او سيکهانو عبادت ځايونه په سوداګريزو مراکزو کې شامري او د دوی د برېښنا د لګښت پيسې 

په تجاريت نرخ ترالسه کوي.4  

د  او  نه ورګرځول  بېرته  ملکيتونو  مالکيت، د دوی د غصب شويو  او سيکهان تل د جايداد د  هندوان 

ځمکې د شخړو ستونزې د خپلو لويو ستونزو په توګه يادوي. که څه هم په دې برخه کې هيڅ ډول 

محدوديت نشته، خو په ۲۰۱۵ کال کې د ديني آزادۍ په بني املليل رپوټ کې، چې د امريکا د بهرنيو 

چارو وزارت له خوا خپور شوی، راغيل: »د افغانستان د هندوانو او سيکهانو د ټولنې رسچينې وايي چې 

د دوی د ټولنې غړي د ځمکې پر رس د شخړو په باره کې اندېښنه لري او په ډېری مواردو کې دوی د 

خپلو ځمکو او غصب شويو ملکيتونو د اعادې لپاره، د انتقام له وېرې د دعوو له اقامه کولو تېريږي؛ په 

ځانګړي ډول په هغو مواردو کې چې د دوی ملکيتونه د محيل زورواکو له خوا غصب شوي وي.«

د سيکهانو يو رهر موږ ته وويل چې د سيمې د خلکو له وېرې دوی نه دي توانيديل له هغو ځمکو ګټه 

1. US Department of State, “International Religious Freedom Report for 2015, Afghanistan”, 
(Section II), 10 August 2016, http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?-
year=2015&dlid=256299, date accessed 6 January 2017.

2. هامغه منبع. 
3. Kumar, Ruchi. “The decline of Afghanistan’s Hindu and Sikh communities.” Aljazeera, Janu-
ary 1, 2017. Accessed January 1, 2017. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/12/de-
cline-afghanistan-hindu-sikh-communities-161225082540860.html
4. Emadi, Hafizullah, “Minorities and marginality: pertinacity of Hindus and Sikhs in a repressive 
environment in Afghanistan.” Nationalities Papers 42 (2014): p-318.
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واخيل، چې د دوی د استوګنې يا د مړو د سوځولو د ځايونو لپاره ځانګړي شوي، د ده په وينا ځايي خلکو 

وييل چې دغه ځمکې خصويص ملکيت دی او دولت يې سيکهانو ته د ورکولو صالحيت نه لري. هغه 

وويل د سيمې خلک له دې ځمکې د ډېران استفاده کوي. د جګړې اوسلې د راپور ورکولو انسټيټوټ 

هم اشاره کوي چې د کابل ښاروالۍ په ۲۱مه ناحيه کې يوه اندازه ځمکې دوی ته ځانګړې کړي، چې 

ښوونځی، کور او د مړو د سوځولو ځايونه پکې جوړ کړي، خو که څه هم چې شاروالۍ دوی ته د دې 

ځايونو په ودانولو کې د همکارۍ وعده ورکړې، خو هندوان او سيکهان د دوی د استوګني له ځای څخه 

د دې ځمکو د لرې وايل او د امنيتي اندېښنو له امله، د حکوت د طرحې هرکلی نه دی کړ.1 

که څه هم ښوونځيو او پوهنتونونو ته د هندوانو او سيکهانو د الرسيس په مخ کې هيڅ حقوقي او قانوين 

محدوديت نشته، خو دا چې په ښوونځو کې دوی له پراخ تبعيض رسه مخ کيږي2 د هغو کسانو شمېر 

چې له دې ټولنې څخه لېسې ته الر پيدا کړي په عمل کې صفر دی؛ په همدې دليل، د دې ټولنې 

ټول غړي بې سواده دي. له خپلې ټولنې بهر د هندو او سيکهـ ټولنې د يو غړي واده د قانون پر وړاندې 

اعتبار نه لري؛ مګر دا چې هغه هندو يا سيکهـ اسالم دين ومني.

1. Institute for War and Peace Reporting, ‘Tough times for Afghan Hindus and Sikhs’, dated 
11 July 2013, https://iwpr.net/global-voices/tough-times-afghan-hindus-and-sikhs, date accessed 
20 January 2015

2. شایگان، عابر. ولې هيڅ هندو او سيکهـ په افغانستان کې پوهنتون ته الر نه مومي؟ اطالعات روز ورځپاڼه. جوالی 

https://etilaatroz.com/62989/ :۲۰۱۸. الرسسی د ډسامر ۲۰ مه ۲۰۱۸ کال. انټرنيټي پته
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قضايي دستګاه او د شخړو هواری 

کليدي پوښتنې

۳۷ پوښتنه: آيا ستاسو د کورنۍ کوم غړي کله د يوې حقوقي قضيې د هواري لپاره محکمې ته مراجعه 

کړې ده؟

۳۸ پوښتنه: )که د ۳۷ پوښتنې ځواب »نه« وي( دليل څه دی چې تاسو هيڅکله د يوې حقوقي قضيې 

د هواري لپاره محکمې ته مراجعه نه ده کړې؟

تېرو لسو کلنو کې داسې کومه شخړه  په  تاسو  يو فهرست لومل. که  ته د شخړو  تاسو  ۴۰ پوښتنه: زه 

درلودلې وي، مهرباين وکړئ راته وواياست. )الف( د ځمکې پر رس شخړه؛ )ب( له ځمکې پرته د نور 

جايداد پر رس شخړه؛ )پ( سوداګريزه شخړه؛ )ت( طالق؛ )ټ( کورنۍ ستونزې؛ )ث( ترافيکي پېښه؛ 

)ج( نورې شخړې

۴۱ پوښتنه: )که د ۴۰ پوښتنې ځواب »هو« وي( د قضيې بل لوری څوک ؤ؟

۴۲ پوښتنه: )که د ۴۰ پوښتنې ځواب »هو« وي( تاسو د قضيې د درج او ثبت لپاره چا ته مراجعه کوئ؟

۴۳ پوښتنه: )که ۴۰ پوښتنې ته ځواب ورکړل شوی وي( د قضيې اړوند له شوې پرېکړې څومره رضايت 

لرئ؟ ډېر رايض ياست، تر يو حده رايض ياست که بيخي نه ياست رايض؟ 

يواځې ۷٪ ځواب ورکوونکو وويل چې د دوی د کورنۍ غړيو د حقوقي موضوع د پرېکړې لپاره محکمې ته 

مراجعه کړې. په دې نظر پوښتنه کې نه ده مشخص شوې چې د دې چارې المل د حقوقي شخړو ټيټه 

کچه ده که پر عديل او قضايي دستګاه د اعتامد نشتوالی او که په دې اړه نه پوهاوی. د هغو کسانو له 

منځه چې و ويې ويل د کورنۍ يو غړي يې د حقوقي شخړې د پرېکړې لپاره محکمې ته مراجعه کړې ده، 

شپږو تنو وويل چې محکمې موضوع د دوی په ګټه فيصله کړې. پينځه تنه په دې باور ؤ چې محکمې 

د دوی قضيه نه ده فيصله کړې. له دې ور هاخوا، دولس تنو موږ ته وويل چې دوی پر محکمې د باور د 

نشتوايل له امله او د اداري فساد له امله محکمې ته له مراجعې تېر شول.
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د  وه،  مراجعه کړې  ته  لپاره محکمې  پرېکړې  د  د هغې  ورکوونکو  عام ډول شخړه چې ځواب  ټولو  تر 

ځمکې دعوه وه، چې د ۵.۹٪ ځواب ورکوونکو له خوا اقامه شوې وه؛ ورپسې له ترافيکي پيښو راپورته 

او د مدعي  شوې شخړې ۳.۵٪ وې. په دې قضیو کې د قضيې بل لوری عادي خلک، جنګساالران 

خپلوان دي. يو شمېر دا قضيې مسئولو مقاماتو ته، لکه پوليس محکمې ته رپوټ شوي دي. په عمومي 

توګه، د محکمې د پرېکړې په اړه د ځواب ورکوونکو د رضايت کچه متفاوته وه. داسې موارد هم ؤ چې 

محکمې له دوی غوښتنه کړې، وړاندې له دې چې محکمه وکولی يش د دوی د قضيې په اړه يو حکم 

صادر کړي، دوی بايد ثابته کړي چې د افغانستان تبعه دي.1 

1. له روچي کامر رسه مرکه. کابل. ۱ نوامر ۲۰۱۸� 
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ديني آزادي

۴۴ پوښتنه: آيا تاسو کله ... )الف( اړ شوي ياست چې د اسالم دين ته خپله عقيده بدله کړئ؟ )ب( 

غر  مېشت  کې  قلمرو  په  حکومت  اسالمي  د  چې  ماليه  )مشخصه  ورکړئ  جزيه  چې  ياست  شوي  اړ 

مسلامنان يې بايد ورکړي(؟

۴۵ پوښتنه: )که د ۴۴ پوښتنې ځواب »هو« وي( مهرباين وکړئ وواياست د چا له خوا؟

هندوانو او سيکهانو سلګونه کلونه پر دې ځمکه د مسلامنانو په خوا کې ژوند کړی. دوی د خپلې عقيدې 

د توپر له امله بېالبېل چلندونه ليديل دي. لکه، په ځينو مواردو کې هندوان او سيکهان د جزيې په 

ورکړه مجبور شوي دي؛ هغه مشخصه ماليه چې بايد د هغو غرمسلامنانو له خوا، چې په اسالمي قلمرو 

کې ژوند کوي، ورکړل يش. کله مو چې له هغوی وپوښتل چې کله د اسالم دين ته په اوښتلو يا د جزيې 

په ورکړه مجبور کړای شوي ياست که نه، ۱۸.۲٪ وويل چې اسالم دين ته په اوښتلو مجبور شوي دي 

او ۶.۵٪ نورو وويل چې جزيه يې ورکړې. په غزين کې، هغه واليت چې هلته د کابل او ننګرهار په پرتله 

امنيتي وضعيت وخيم دی، ډېرو ځواب ورکوونکو )۱۱.۹٪( وويل چې جزيه يې ورکړې. داسې رپوټونه 
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شته چې پر غزين ښار له بريد وړاندې، طالبانو د دې ښار د بېالبېلو سېمو له خلکو ماليه ټولوله.1 داسې 

ښکاري چې د غزين ښار د ځانګړو برخو ډېری اوسيدونکو د مجبوريت له امله طالبانو ته ماليه ورکوله. 

او سيکهـ هيوادوال د  که څه هم هيڅ کره رپوټ نشته چې په دې سيمو کې په ځانګړي ډول هندو 

طالبانو د ماليه اخستلو قرباين دي، دا احتامل شته چې طالبانو دې د دې سيمو له مېشتو هندوانو او 

سيکهانو څخه جزيه اخستې وي. 

لومړۍ ډله، چې ځواب ورکوونکو د جزيې د راټولوونکو په توګه ياد کړل، طالبان ؤ. خو د دې نظرپوښتنې 

ځواب ورکوونکو وويل چې عادي خلکو يا نامعلومو افرادو دوی اسالم دين ته پر اوښتلو مجبور کړي دي. 

يواځې محدود شمېر ځواب ورکوونکو طالبان اسالم دين ته په زور د دوی په اړولو تورن کړل؛ دا هغه چاره 

ده چې له ۱۹۹۷ څخه تر ۲۰۰۱ کلونو کې د طالبانو له سياست رسه اړخ لګوي.  

1. Sukhanyar, Jawad “When the Taliban Are at the Gates, a City Has One Choice: Pay Up”, The 
New York Times, May 7, 2018: https://www.nytimes.com/2018/05/07/world/asia/afghanistan-tal-
iban-ghazni.html





مهاجرت

د  کې  لسيزه  ميالدي   ۱۹۸۰ په  چې  ښيي  شوی  خپور  خوا  له  نيوز  طلوع  د  چې  رپوټ  تحقيقي  يو 

افغانستان د هندوانو او سيکهانو نفوس د ۲۲۰ زرو تنو شاوخوا و. د همدې رپوټ مطابق، په ۱۹۹۰ 

ميالدي لسيزه کې چې د مجاهدينو حکومت صحنې ته راغی، د دوی نفوس ۱۵۰۰۰ تنو ته راکم شو او 

دا مهال د ۱۳۵۰ تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې پاتې دي.1 

په ۲۰۱۴ ميالدي کال کې د انګلستان د ايسکس ښار په تيلري بندر کې مسئولین متوجه شول چې 

د بلجيم له زيروګ ښار څخه په يو کانتيرن کې ۳۵ تنه سيکهان نران، ښځې او ماشومان انګلستان ته 

راغيل. کله چې د دوی په منځ کې يو مړ هم وليدل شو، مسئولينو په دې اړه څېړنې تررسه کړې او په 

پايله کې معلومه شوه چې دا پناه غوښتونکي د افغانستان د سيکهانو په ټولنې پورې اړه لري. دا خر 

هغه مهال ډېر لړزوونکی و ځکه چا د افغانستان د هندوانو او سيکهانو په اړه معلومات نه درلودل.2  

دا مهال هندوان او سکهان نه يواځې له امنيتي تهديدونو رسه مخ دي، بلکې د نورو خلکو له خصومتونو 

او مناسکو  هم په عذاب دي. په هيواد کې د ديني تندالرۍ د ودې له امله د دوی ملکيت، عقيدې 

ته تهديدونه په زياتېدو دي. له کليو او لرې پرتو سيمو لويو ښارونو ته د هندوانو او سيکهانو مهاجرت، 

وروسته نوي ډييل ته او له هغه ځايه اروپايي هيوادونو ته دوام لري. د هغو افغانانو د شمېر په اړه دقيق 

او موثق معلومات نشته چې په ډييل کې ژوند کوي؛ خو د يوې څېړنې پر بنسټ چې د انويشه ګوش 

1. TOLOnews. “Nearly 99% of Hindus, Sikhs left Afghanistan in last three decades.” Tolonews 
Website, 20 June, 2016. Accessed on November 10, 2018. https://www.tolonews.com/afghani-
stan/nearly-99-hindus-sikhs-left-afghanistan-last-three-decades
2. Tran, Mark. “Group found in container at Tilbury includes 13 children.” The Guardian, 17 Au-
gust, 2014. Accessed on January 5, 2019. https://www.theguardian.com/uk-news/2014/aug/17/
tilbury-container-sikhs-afghanistan-essex-police
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له خوا د ۱۹۹۰ کال په وروستيو کې تررسه شوې، په هغه وخت کې د ۶۰ زرو په شاوخوا کې افغانانو 

په هندوستان کې ژوند کاوه، چې له جملې څخه يې يواځې د ۱۶ زرو په شاوخوا کې د ملګرو ملتونو د 

کډوالو د عايل کمشرنۍ د مهاجرت تصديق پاڼه درلوده. 

د نوي ډييل په اړه په ۲۰۱۶ کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عايل کمشرنۍ د رپوټ پر بنسټ، 

هندوستان د ۱۳۳۸۱ تنو افغان کډوالو کوربه دی چې ډېری د دې هيواد په پالزمېنه او د پالزمېنې 

شاوخوا مېشت دي. دا خريه بنسټ، چې د خالصه ديوان رفاهي ټولنې په نوم د افغانستان د هندوانو 

او سيکهانو له خوا په ډييل کې فعاليت کوي، براورد کوي چې په هندوستان کې د افغان کډوالو او پناه 

غوښتونکو شمېر له ۱۵۰۰۰ تنو زيات دی؛ البته د يادونې وړ ده چې دا شمېر په تېرو څو لسيزو کې 

غريب هيوادونو ته د بې شمېره ډله ييزو مهاجرتونو څخه وروسته براورد شوی دی.1 په ډييل کې د دې 

افغان پناه غوښتونکو او کډوالو په منځ کې، د پام وړ شمېر يې هندوان او سيکهان دي. په وروستيو کې 

د هندوستان پارملان يوه اليحه تصويب کړه چې له دې اليحې رسه سم د هندوستان دولت کولی يش له 

افغانستان، پاکستان او بنګله دېش څخه ديني اقليتونو ته پناه ورکړي.2 دا اليحه تر اوسه د هندوستان 

د مرشانو جرګې له خوا نه ده تصويب شوې. څنګه چې دا اليحه د هندوستان د مرشانو جرګې له خوا 

تائيد يش، د افغانستان ډېر شمېر هندوان او سيکهان به د هندوستان د تابعيت د ترالسه کولو لپاره 

هغې هیواد ته مهاجر يش.

د دوی له استازو رسه زموږ د وروستيو خرو پر بنسټ، د ۲۰۱۸ کال له جوالی تر نوامر پورې، د هندوانو 

او سيکهانو پنځوس کورنيو افغانستان پرېښی او هندوستان ته تليل.

په کاناډا کې د ميشتو هندوانو د ټولنې د پرله پسې اليب په نتيجه کې، د کاناډا د کډوالۍ او شهروندۍ 

يې  به  له مخې  کار کوي چې  په داسې طرحه  کاناډا دولت  د  وويل،  ته  احمد حسني خرياالنو  وزير 

يو کاناډايي خصويص بنسټ د افغانستان هندوان او سيکهان متويل کړي، څو وکولی يش کاناډا ته 

مهاجر يش.3 په دې خر پسې، د ۲۰۱۸ ميالدي د ډسامر پر ۱۲مه نېټه جمهور رئيس ارشف غني 

1. Ghosh, Anwesha. “Longing to belong: Afghan Sikhs and Hindus in India.” The Diplomat, 19 Au-
gust, 2016. Accessed on January 6, 2019. https://thediplomat.com/2016/08/longing-to-belong-
afghan-sikhs-and-hindus-in-india/
2. Hussain, Wasbir. “India’s lower house possess citizenship bill despite protests.” The Washington 
Post, 8 January, 2019. Accessed on January 12, 2019. https://www.washingtonpost.com/world/
asia_pacific/citizenship-bill-protest-nearly-shuts-down-indias-northeast/2019/01/08/047857fc-
133b-11e9-ab79-30cd4f7926f2_story.html?noredirect=on&utm_term=.aeab2ae566c4 
3. News Agency. “Canada working to offer shelter to Afghan Hindus, Sikhs.” TOLOnews, 29 
November, 2018. Accessed on January 12, 2019. https://www.tolonews.com/afghanistan/cana-
da-working-offer-shelter-afghan-hindus-sikhs
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د افغانستان د جمهوري رياست په ارګ ماڼۍ کې د هندوانو او سيکهانو له استازو رسه وکتل چې د 

دوی ستونزو ته رسيدګي وکړي. وروسته جمهور رئيس اړوندو مسئولينو ته الرښوونه وکړه چې له واليتونو 

څخه د هندوانو او سيکهانو ټولې حقوقي قضيې کابل ته ولېږدوي او د مراحلو د تررسه کولو لپاره يې يوه 

ځانګړې برخه رامنځته کړي. رسبېره پر دې، جمهور رئيس خپل د ميل امنيت مشاور ته دنده وسپارله 

چې د جمهور رئيس کرزي فرمان چې په ننګرهار واليت کې هندوانو او سيکهانو ته د ۱۶۰ نومرو ځمکې 

ځانګړي کولو په برخه کې صادر شوی وی، تعقيب کړي او د دوی د ملکيتونو د غصب د مخنيوي لپاره 

الزم اقدامات تررسه کړي. په دې ناسته کې جمهور رئيس همدا راز وعده وکړه چې د هندوانو او سيکهانو 

د مشوريت کمېټې په رامنځته کولو به تصميم ونيي.1 د افغانستان دولت د دې هيواد له هندوانو او 

سيکهانو رسه ډېرې وعدې کړې دي؛ خو په عمل کې يې کار نه دی کړی. دولت همدا راز د دوی د الزم 

مصئونيت او د وضعيت ښه کولو په برخه کې ناکام ؤ.2 

د  او  ارزوو  و  لېوالتيا  او سيکهانو  هندوانو  د  ته  کډوالۍ  کوو  برخه کې کوښښ  په دې  نظرپوښتنې  د 

کډوالۍ پر عواملو او الملونو يې رڼا واچوو.

مهاجرت ته لېوالتيا

کليدي پوښتنې

۴۶ پوښتنه: که فرصت برابر وي، آيا غواړئ افغانستان پرېږدئ او په بل هیواد کې پناه واخلئ؟

۴۷ پوښتنه: )که د ۴۶ پوښتنې ځواب »هو« وي( ولې غواړئ افغانستان پرېږدئ؟

۴۸ پوښتنه: )که د ۴۶ پوښتنې ځواب »نه« وي( ولې غواړئ په افغانستان کې پاتې شئ؟

۴۹ پوښتنه: )که د ۴۶ پوښتنې ځواب »هو« وي( په کوم هيواد کې غواړئ ژوند وکړئ؟

۵۰ پوښتنه: آيا د کورنۍ کوم غړی مو له افغانستانه بهر ژوند کوي؟

۵۱ پوښتنه: )که د ۵۰ پوښتنې ځواب »هو« وي( په کوم هيواد کې؟

۵۲ پوښتنه: )که د ۵۰ پوښتنې ځواب »هو« وي( ولې يې افغانستان پرېښی؟

۵۳ پوښتنه: )که د ۵۰ پوښتنې ځواب »هو« وي( آيا هغه\هغوی تاسو رسه مايل مرسته کړې ده؟ مثالً 

تاسو ته پيسې رالېږي؟

1. Manager. “Sikh minority are part of Afghanistan’s glowing history.” BAKHTARNews, 12 
December, 2018. Accessed on 12 January, 2019. http://www.bakhtarnews.com.af/eng/poli-
tics/item/36074-%E2%80%9Csikh-minority-are-part-of-afghanistan%E2%80%99s-glowing-histo-
ry%E2%80%9D-president-ghani.html

2. له رهنورد زرياب رسه مرکه. کابل. ۱۷ نوامر ۲۰۱۸� 
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په ټوله کې ۶۰.۷٪ ځواب ورکوونکو وويل، په هغه صورت کې چې فرصت برابر وي، غواړي افغانستان 

پريږدي؛ يواځې ۳۷.۹٪ وويل چې غواړي په افغانستان کې پاتې يش. دا شمېره د افغانستان د ټولو 

خلکو په پرتله لوړه ده. د افغانستان د خلکو له نظرپوښتنې رسه سم، چې په ۲۰۱۸ کال کې د آسيا 

بنسټ له خوا خپره شوې، ۳۶.۸٪ افغانانو وييل، په هغه صورت کې چې زمينه برابره وي، افغانستان 

پريږدي.1 بايد يادونه ويش چې د هندو او سيکهـ نرانو په منځ کې مهاجرت ته لېوالتيا ډېره ده )٪۶۷.۹ 

نران او ۵۳.۳٪ ښځې( مهاجرت ته لېوالتيا لري. د دې تر څنګ، د کابل د ځواب ورکوونکو )۶۴.۸٪( او 

د غزين )۳۴.۲٪( په پرتله په ننګرهار کې ځواب ورکوونکي مهاجرت ته ډېره لېوالتيا لري )۷۸.۵٪(. د 

يادونې وړ ده چې د ځواب ورکوونکو د عمر او د مهاجرت د لېوالتيا تر منځ منفي اړيکه شته؛ که څه هم 

دا اړيکه چندان پياوړې نه ده. په دې معنا چې د عمر خوړليو په نسبت ځوانو ځواب ورکوونکو مهاجرت 

ته ډېره لېوالتيا وښوده.2 دا موندنه د تعجب وړ نه ده، ځکه د هغو ستونزو رسبېره چې ټول افغانان وررسه 

الس و ګريوان دي، هندو او سيکهـ ځوانان دوه چنده د کار په بازار کې او ښوونځي او پوهنتون ته په 

الرسيس کې له تبعيض رسه مخامخ دي.

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
2. Those who wish to migrate has an average age of 35.173 (SD = 1.0), and those who do not 
wish to migrate has an average age of 36.788 (SD = 1.5). The two groups are not statistically 
different (ttest: t = -0.9243, P = 0.3561) 
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هغه ځواب ورکوونکي چې د مهاجرت د فرصت برابرېدو په صورت کې يې مهاجرت ته لېوالتيا وښوده، 

دا داليل يې ياد کړل: ناامني\جګړه\ځامرګي بريدونه )۶۷.۹٪(، بېکاري )۳۱٪( او تعليم ته نه الرسسی\

بې سوادي )۱۹.۶٪(. ناامني او بېکاري د غزين واليت د ځواب ورکوونکو له خوا ډېر ياد شول )٪۷۶.۹ 

ناامني؛ ۳۴.۶٪ بېکاري(. د ننګرهار او کابل واليت ځواب ورکوونکو تعليم او ښوونځي ته نه الرسسی ډېر 

ياد کړ )۲۹.۲٪ او ۱۷.۶٪ په ترتيب رسه( د يادونې وړ ده چې د هندوانو او سيکهانو له خوا ياد شوي 

داليل په ميل کچه د ټولو هيوادوالو له خوا د مهاجرت له داليلو رسه ورته والی لري. په ۲۰۱۸ کال کې 

د افغانستان د خلکو له نظر پوښتنې رسه سم چې د آسيا بنسټ له خوا تررسه شوې، د مهاجرت دوه 

لوی داليل ناامني )۷۴.۶٪( او بېکاري )۵۱.۵٪( دي چې د هندوانو او سيکهانو له ځوابونو رسه پوره 

ورته والی لري.1 

نږدي،  به پرې  افغانستان  برابر يش  ۳۷.۹٪ هغو کسانو چې وييل يې دي حتا که چېرې فرصت هم 

دا داليل يې ياد کړل: افغان يم يا دلته لوی شوی يم )۷۸.۴٪(، افغانستان رسه مينه لرم يا افغانستان 

ښکلی هيواد دی )۲۱.۶٪( او نور مرشوط داليل لکه که سوله تامني يش هيواد نه پرېږدم )۹.۸٪( يا 

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
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که کار پيدا يش هيواد نه پرېږدم )۲٪(. دا مرشوط داليل هم له افغانستانه د ځواب ورکوونکي د مهاجر 

کېدو لېوالتيا ښيي. د دې تر څنګ، ۶.۸٪ ځواب ورکوونکو په هيواد کې د پاتې کېدو دليل دا وښود 

چې پيسې او د مهاجرت لګښتونه نه لري.1 د يادونې وړ ده چې په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د خلکو 

له نظر پوښتنې رسه سم د ټولو افغانانو په منځ کې هم افغاين هويت په افغانستان کې د پاتې کېدو د 

يو دليل په توګه ياد شوی دی.2 

د هغو کسانو له منځه چې د فرصت برابرېدو په صورت کې يې مهاجرت ته لېوالتيا وښوده، ۴۵.۲٪ يې 

وويل چې غواړي هندوستان يا پاکستان ته مهاجر يش؛ ۱۹.۶٪ وويل هيله لري اروپا ته الړ يش؛ ٪۱۸.۵ 

وويل غواړي کاناډا ته الړ يش؛ ۱۷.۳٪ وويل لېواله دي چې انګلستان ته مهاجرت وکړي؛ او ٪۱۲.۵ 

وويل هر هيواد چې د دوی ساتنه کوي غواړي هلته مهاجر يش. هندوستان او پاکستان د ډېرو هندوانو 

او سيکهانو کور دی او داسې رپوټونه شته چې دې دواړو هيوادونو ته د افغانستان د هندوانو او سيکهانو 

د لويو ډلو د مهاجرت کيسه کوي. خو داسې رپوټونه هم شته چې ډېری هندوان او سيکهان هندوستان 

۱. له دلیپ سینگهـ رسه مرکه. غزين. ۲۳ نوامر ۲۰۱۸� 
2. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf
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د خپلې خاورې په توګه نه ګڼي او نه غواړي هلته پناه واخيل. هغوی غواړي د هندوستان له الرې غريب 

هيوادونو کې پناه واخيل.1  

 

په يو بهرين هيواد کې د کورنۍ د يو غړي درلودل د مهاجرت لپاره د تشويقوونکي عامل په توګه ګڼل 

کیږي. هغه ځواب ورکوونکي چې د کورنۍ کوم غړی يې په بهر کې ژوند کوي، دوی په بهرنيو هيوادونو 

کې د ژوند او د مهاجرت د بهر په اړه ډېر معلومات ترالسه کوي او د مهاجرت لپاره د اقدام په صورت کې 

يې د هغوی له خوا مالتړ کيږي. په همدې دليل، دا چاره د دوی د مهاجرت احتامل زياتوي. په ټوله کې 

۴۶.۵٪ ځواب ورکوونکو وويل چې د کورنۍ يو غړی يا خپلوان يې له هيواده بهر ژوند کوي په ميل کچه د 

ټولو افغانانو له ځواب  څخه )۴۲٪( لږ لوړه ده )د افغانستان د خلکو نظرپوښتنه ۲۰۱۸(.2 په کابل واليت 

کې اکرثيت ځواب ورکوونکو )۶۳.۲٪( وويل چې د کورنۍ يو غړی يا خپلوان يې له هيواده بهر ژوند کوي 

په داسې حال کې چې په غزين )۴۵.۲٪( او ننګرهار کې )۲۶.۲٪( دغه شمېره کمه وه. په بهر کې د 

1. Yudhvir, Rana, “Don’t want to migrate to India: Afghan Sikhs”, The Times of India, July 6, 
2018: https://timesofindia.indiatimes.com/city/amritsar/dont-want-to-migrate-to-india-afghan-
sikhs/articleshow/64876621.cms
2. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf



د افغانستان د هندوانو او سيکهانو نظرپوښتنه| 78

کورنۍ د غړي يا خپلوانو د اوسېدو او د مهاجرت لېوالتيا تر منځ اړيکه پياوړې ده.1 

هغه هيوادونه چې ځواب ورکوونکو وويل هلته يې د کورنۍ کوم غړی يا خپلوان ژوند کوي، هندوستان 

)۶۷.۲٪( او انګلستان )۴۴.۳٪( په رس کې ځای لري. دا هيوادونه همدا راز د هغو هيوادونو د نوملړ په 

رس کې دي چې دوی غواړي هلته مهاجر يش. رسه له دې دا دوه هيوادونه د هندوانو او سيکهانو د لوی 

نفوس او افغان مهاجرو کوربه دي.

1. Pearson (1) = 4.1617, P = 0.041
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ته  افغانستان کې خپلو کورنيو  په  يې  افغان مهاجرين  نشته چې  پيسو کره شمېره  که څه هم د هغو 

ليږي، خو د هغو افغانانو شمېر چې په بهر کې ژوند کوي ډېر زيات دی او په قوي احتامل رسه هغوی 

افغانستان ته پيسې راليږي. کله مو چې له ځواب ورکوونکو په دې اړه پوښتنه وکړه، ډېرو کمو ٪۱.۷ 

وويل چې له بهره ورته پيسې رالېږل کيږي. د دې دليل معلوم نه دی، چې په بهر کې د کورنۍ د غړو 

دلودو او اقتصادي ستونزو رسه رسه، ولې د افغانستان هندوان او سيکهان له بهره پيسې نه ترالسه کوي. 

د مهاجرت له لېوالتيا رسه تړيل عوامل

که څه هم ډېری هندو او سيکهـ ځواب ورکوونکو )۶۰.۷٪( مهاجرت ته لېوالتيا وښوده، د مهاجرت د 

اقدام تصميم نيونه په عمومي توګه ډېره پېچلې ده. په دې تصميم نيونه کې ډېر عوامل نقش لري او 

بهر يې اغېزمنوي. يوه کټګوري عوامل »اړيستونکي« دي چې د افغانستان په وضعيت او رشايطو پورې 

اړه لري؛ بله کټګوري هم »تشويقوونکي« عوامل دي چې له افغانستان بهر په رشايطو پورې تړيل دي. که 

څه هم په دې نظر پوښتنه کې د اړيستونکو او تشويقوونکو عواملو په اړه مستقيمې پوښتنې نه دي شوې، 

خو د نورو پوښتنو ځوابونه په غر مستقيم ډول په دې برخه رڼا اچوي. خو په ياد ولرو چې مهاجرت ته 

لېوالتيا خامخا د مهاجرت د عميل تصميم معنا نه لري. له بل پلوه، دا هم په ياد ولرو چې مهاجرت ته د 

لېوالتيا او د مهاجرت په تصميم نيونه کې د دخيلو عواملو تر منځ اړيکه خامخا علل معلويل نه ده؛ بلکې 
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د پيوستون اړيکه لري. 

لکه څنګه چې مته کيږي، هغه نارينه چې لوړې زده کړې او کورنۍ يې ډېره ګټه لري، په هغه صورت 

کې چې رشايط برابر وي مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي. په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د خلکو د 

نظرپوښتنې موندنې چې د آسيا بنسټ له خوا تررسه شوې هم دا مسئله تاييدوي.1 رسبېره پر دې، عمر 

د مهاجرت له لېوالتيا رسه معنا لرونکې اړيکه نه لري. د دې تر څنګ، د هيواد د حرکت د لوري په اړه 

د ځواب ورکوونکي د برداشت ډول، د مهاجرت د فرصت لرلو رسه رسه په افغانستان کې د پاتې کېدو 

له لېوالتيا رسه، مخامخ اړيکه لري. پر شخيص مصئونيت وېرېدلو، په رايه ورکولو کې له ګډون څخه 

وېرې او په سوله ييزو الريونونو کې له ګډون څخه د وېرې او د مهاجرت د لېوالتيا تر منځ مخامخ اړيکه 

شته. همدا راز، د ځواب ورکوونکو د امالکو د غصب د تجربې او مهاجرت ته د دوی د لېوالتيا تر منځ 

هم مخامخ اړيکه شته. هندوان او سيکهان په تېرو لسيزو کې د ځمکې د غصب قربانيان ؤ. د تبعيض 

اړيکه لري.  لېوالتيا رسه مخامخ  له  ته  تبعيض هم مهاجرت  په ښوونځي کې  په مشخص ډول  تجربه، 

د »اړيستونکو« څو عواملو رسبېره چې ياد شول، زموږ موندنې ښيي چې په بهر کې د کورنۍ د غړي 

درلودل لوی »تشويقوونکی« عامل دی. الندې جدول مهاجرت ته له لېوالتيا رسه تړيل عوامل په لنډه 

توګه توضیح کوي.

د افغانستان د پرېښودو له لېوالتيا رسه تړيل عوامل

نران مهاجرت ته دېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې کورنۍ يې ډېره ګټه وټه لري، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې د تحصيل کچه يې لوړه ده، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې د هیواد د حرکت د لوري په اړه بدبينه دي، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې د خپل فردي مصئونيت په اړه وېره لري، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې په رايه ورکولو يا سوله ييزو الريونونو کې له ګډون څه ويريږي، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې د ځمکې يا جايداد د غصب قرباين شوي، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې په بهر کې د کورنۍ غړی لري، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

هغه ځواب ورکوونکي چې په ښوونځي يا پوهنتون کې له تبعيض رسه مخ شوي، مهاجرت ته ډېره لېوالتيا ښيي

1. The Asia Foundation, Afghanistan in 2018: A Survey of the Afghan People, San Francisco: 
The Asia Foundation, 2018: https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/2018_Af-
ghan-Survey_fullReport-12.4.18.pdf



ټولنيز ادغم

که د افغانستان په برخه کې د ديني زغم اړوند توليد شويو ادبياتو ته ځغلند نظر وکړو، وينو چې د هندوانو 

او سيکهانو پر وړاندې د زغم او تساهل په اړه يواځې کُيل اشارې شته. شايد ډېر خلک د يب يب رادو جان 

)د نرانجان داس لور( له هغې عاميانه او مشهورې ترانې رسه آشنا وي، چې استاد ناشناس ويلې ده. دا 

ترانه د افغانستان د هندوانو او سيکهانو اړوند د پخواين کابل د اوسيدونکو د زغم ښکارندويي کوي. بايد 
يادونه وکړو چې )يب يب( کلمه په ديني سياق کې د احرتام وړ ديني څېرې ته کارېدله.1

کله چې د ټولنيز ادغام يادونه کوو، ډېر تاکيد د مجاهدينو د حکومت پر مهال او له هغې ورسته دی. له 

هغې وړاندې، د افغانستان حکومتونو د هندوانو او سيکهانو مالتړ کاوه او د دوی د ادغام زمينه يې په 

ټولنه او عمومي او سيايس برخو کې برابروله. د امان الله، ظاهرشاه او د افغانستان د خلق ډميوکراټيک 

ګوند وختونه د هندوانو او سيکهانو لپاره ښې دورې وې، ځکه دې حکومتونو د هيواد د ټولو دينونو د 

مذهبي وحدت د تامني او تضمني په برخه کې فرمانونه صادرول او پر هغې يې عمل کاوه. پر همدې 

دليل، د مسلامنانو او هندو او سيکهـ ټولنې تر منځ پراخ تفاهم موجود و او په سوله او هوساينه کې رسه 

اوسېدل. خو د بنسټپالو افکارو له ودې رسه سم، له اسالم څخه تنګ نظره تفسرونو او په افغانستان کې 

پر نشنليزم وياړ هر څه خراب کړل.

 له هندوانو او سيکهانو رسه د ديني زغم نه درلودلو ډېر اسناد شته.2 د بېلګې په توګه، د قالچې په سيمه 

کې د مسلامنانو او هندوانو او سيکهانو تر منځ د مړي د سوځولو پر مسئله شخړه راغله.3 دا هديره په 

1. له رهنورد زرياب رسه مرکه. کابل. ۱۷ نوامر ۲۰۱۸� 
2. Arabzadah, Nushin. “Afghan Sikhs: Forgotten Victims.” The Guardian, July 6, 2010. January 
2, 2019. https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2010/jul/06/afghanistan-sikhs-per-
secution
3. Foschini, Fabrizio, “The Other Fold of the Turban: Afghanistan’s Hindus and Sikhs,” Afghan-
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يوه لرې پراته ځای کې او له ښاره بهر جوړه شوې و او هندوانو او سيکهانو د مړي د سوځولو د مراسمو 

تررسه کولو لپاره ترې ګټه اخيسته. خو په دې وروستيو کې د ښار له پراخېدو او د نفوسو د زياتېدو له 

امله، ډېر خلک د هغې سيمې شاوخوا اوسيږي او د مړي د سوځولو له لوګي څخه شکايت لري. له بل 

پلوه هندوان او سيکهان هم شکايت لري چې د مړي د سوځولو د مراسمو پر مهال د خلکو له خوا په 

ډبرو ويشتل کیږي.1 دا مسئله ال هم هواره نه ده او د مړي د سوځولو د مراسمو پر مهال پوليس اړ دي 

چې د مراسمو امنيت خوندي کړي.

د فريزيو فوشيني د ويناوو پر بنسټ، امان الله د هندوانو او مسلامنانو د يووايل کارت ځکه لوباوه چې 

د آسيا د يووايل فکر يې په رس کې و او غوښتل يې په افغانستان کې خپل نوي پروګرامونه پيل کړي. د 

افغان-انګليس له درېيمې جګړې وروسته امان الله يو سيکهـ نژاده بانفوذه ملکي مامور د افغانستان د 

مذاکرې د پالوي په ترکيب کې ځای کړ چې په راولپنډۍ او ميسور کې له انګرېزانو رسه خرې اترې 

وکړي؛ دې کار د انګرېزانو غوسه را وپاروله او هندوستان يې خوشحاله کړ. د فوشيني په وينا: »خو د 

هغه اقدامات له دې سمبولیک حرکت څخه ور هاخوا ؤ: هغه جزيه لغوه کړه او هندنوان او سيکهان 

يې تشويق کړل چې د دولتي تعليمي نظام په رامنځته کولو کې ښکاره برخه واخيل او په دې رسه يې 

هندوانو او سيکهانو ته عمالً له مسلامنانو رسه برابر ځای ورکړ.« دا وضعيت د مجاهدينو او طالبانو په 

ظهور رسه له منځه والړ. طالبانو هندوان او سيکهان اړيستل چې له نورو افغانانو رسه د تفکيک لپاره 

زيړه ټوټه پر تن کړي.

فرمان رسه  له دې  او  ؤ  ټکوونکي  ډېر  »جزئيات«  فرمان  د دې  د طالبانو  ورکوي چې  توضيح  فوشيني 

سم هندو او سيکهـ نرانو بايد زيړه پګړۍ تړلې وای او ښځو يې زيړې جامې پر تن کړې وای. د هندوانو 

دوکانونه او تجاريت مرکزونه بايد په زيړ رنګ په نښه شوي وای ځکه هغوی له مسلامنانو رسه له نږدې 

اوسېدو څخه منعه شوي ؤ.2 دې ډول تندروه اقداماتو د افغانستان د داخيل جګړو په دوره کې د هندوانو 

په اړه د افغانستان د خلکو نظرونه وپاشل. په ۲۰۱۲ کې د ملګرو ملتونو د عايل کمشرنۍ د سيمه ييزې 

مناندګۍ له خوا په يو رسمي رپوټ کې د غريب اروپا د هيوادونو په ادرس ليکيل، چې د افغانستان له 

هندوانو او سيکهانو رسه ټولنيز خصومت حتا د طالبانو له سقوط وروسته هم نه دی کم شوی. هندوان 

او سيکهان د خپلو ګاونډيانو له خوا له زورېدو شکايت لري. د مړي د سوځولو او نورو اعتقادي مناسکو پر 

istan Analysts Network, September 23, 2013, https://www.afghanistan-analysts.org/the-other-
fold-of-the-turban-afghanistans-hindus-and-sikhs/

1. هامغه منبع. 
2. Foschini, Fabrizio, “The Other Fold of the Turban: Afghanistan’s Hindus and Sikhs,” Afghan-
istan Analysts Network, September 23, 2013, https://www.afghanistan-analysts.org/the-other-
fold-of-the-turban-afghanistans-hindus-and-sikhs/
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وړاندې د زغم کچه ډېره ټيټه ده او ماشومان يې د زورولو له امله ني کولی ښوونځي ته الړ يش. داسې 

ښکاري چې د افغانستان له دولت څخه هم د دې معضلې د هواري په برخه کې ډېره هيله نشته.1  

د استوګنې د ځای او د کار د چاپېريال تنوع

کليدي پوښتنې

۵۴ پوښتنه: په هغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ، څه ډول خلک اوسيږي؟ ورپسې کوم ډول خلک په 

دې سیمه کې اوسيږي؟ آيا ستاسو کورنۍ او خپلوان دي؟ نور هندوان او سيکهان دي؟ که نور قومونه 

او د نورو دينونو پروان؟

۵۵ پوښتنه: په کاري چاپېريال کې معموالً له کومې ډلې خلکو رسه کار کوئ؟ دويم تر ټولو ډېر خلک 

چې کار وررسه کوئ څوک دي؟ آيا ستاسو کورنۍ او خپلوان دي؟ نور هندوان او سيکهان دي؟ که نور 

قومونه او د نورو دينونو پروان؟

په افغانستان کې د هندوانو او سيکهانو د مخ پر کمېدو نفوسو په اړه شک نشته. داسې ښکاري هغه 

هندوان او سيکهان چې په افغانستان کې پاتې دي، د ښار په مشخصو سيمو او مشخصو ځاينو ته نږدې 

اوسيږي. له دې واقعيت رسه رسه، دوی د خپلې استوګنې په ځای کې د مسلامنو ګاونډيانو او د کار په 

ځای کې د مسلامنو کارګرانو په منځ کې دي. کله مو چې له دوی څخه د دوی د استوګنې د ځای په اړه 

وپوښتل په ځواب کې ۸۵.۵٪ وويل چې د استوګنې د ځای شاوخوا يې نور قومونه اوسيږي، ۵۸٪ وويل 

چې د استوګنې د ځای شاوخوا يې هندوان او سيکهان اوسيږي، او ۲۷.۶٪ وويل چې کورنۍ او خپلوان 

يې شاوخوا اوسيږي. په کار ځای کې د تنوع د پوښتنې په ځواب کې ۹۱.۲٪ وويل چې همکاران يې 

د نورو قومونو او دينونو خلک دي، ۳۵.۲٪ وويل چې همکاران يې هندوان او سيکهان دي، او يواځې 

۱۱.۳٪ وويل چې همکاران يې د کورنۍ غړي او خپلوان دي. دا موندنې ښيي چې هندوان او سيکهان 

د اوسيدو او کار په ځای کې په پراخه توګه د نورو په منځ کې مدغم شوي دي.

1. UNHCR Regional Representation for Western Europe, Hindus and Sikhs of Afghanistan: There 
Situation and Recommendation for the Assessment of the Claims. (Brussels, 2011), p 2. Avail-
able at: https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=-
511ca9522
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په کابل واليت کې ډېری ځواب ورکوونکو )۹۶.۲٪( وييل چې د نورو قومونو او اديانو د خلکو په منځ کې 

اوسيږي. خو په ننګرهار واليت کې د هغو کسانو شمېر چې ويل يې د نورو قومونو او دينونو د خلکو تر 

څنګ اوسيږي، د کابل په نسبت ډېر کم دی )۶۸.۸٪(. دا موضوع ښيي چې په ننګرهار کې هندوان او 

سيکهان ډېر په هغو سيمو کې متمرکز شوي چې يواځې همدوی پکې دي.
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د هندوانو او سيکهانو د استوګنې د ډول د )بېلګې( په پرتله د درېواړو واليتونو د کاري چاپېريال تنوع 

په ننګرهار واليت کې ۶۳.۴٪ ځواب ورکوونکو وويل چې په کاري چاپېريال کې يې هندوان او سيکهان 

کار کوي؛ هغه شمېره چې د کابل )۲۶.۴٪( او غزين )۱۵.۹٪( په پرتله ډېره زياته ده. رسبېره پر دې 

۲۵.۶٪ ځواب ورکوونو په غزين واليت کې وويل چې په کار ځای کې يې د کورنۍ غړي او خپلوان کار 

کوي چې د کابل )۰.۹٪( او ننګرهار )۱.۸٪( په پرتله ډېره زياته ده. 

د تبعيض تجربه

کليدي پوښتنې

۵۶ پوښتنه: آيا کله يوې دندې ته د غوښتنلیک د ورکولو پر مهال له تبعيض رسه مخ شوي ياست؟

۵۷ پوښتنه: زه د بېالبېلو ځاينو يو نوملړ درته لومل. که د خپلې عقيدې او دود د تفاوت له امله په دې 

ځايونو کې له تبعيض رسه مخ شوي ياست، مهرباين وکړئ ما ته وواياست. که تبعيض رسه مخ شوي يئ 

دا هم وواياست چې څو ځل؟ )الف( ښوونځی؛ )ب( پوهنتون )پ( د اوسېدو ځای؛ )ت( له پوليس رسه 

په مخامخېدو کې؛ )ټ( د کار په ځای کې؛ )ث( د عمومي حمل و نقل په وسايطو کې؛ )ج( په بازار کې؛ 

)چ( په رستورانت کې.

وکړئ  مهرباين  کوم.  پوښتنه  اړه  په  تجربې  د  تبعيض  د  سيکهانو  او  هندوانو  د  زه  اوس  پوښتنه:   ۵۸
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راته ووايئ دا تجربې څو ځل دررسه تکرار شوي؟ )الف( هندو او سيکهـ زده کوونکي په ښوونځيو کې 

څومره د خپلې عقيدې او باور له امله د ناوړه چلند او دشمنۍ رسه مخ کيږي؟ )ب( د يوې دندې لپاره 

د غوښتنليک د ورکړې پر مهال هندو او سيکهـ هيوادوال د عقيدې او باور له امله څومره له خصومت 

او نامناسب چلند رسه مخ کيږي؟ )پ( د هندو او سيکهـ هيوادوالو په کاري چاپېريال کې څومره له 

خصومت او ناوړه چلند رسه مخ کيږي؟ )ت( د عومي حل و نقل په وسايطو کې هندو او سيکهـ هيوادوال 

د عقيدې او باور له امله څومره له خصومت او ناوړه چلند رسه مخ کیږي؟ )ټ( په رسټورانټونو کې هندو 

او سيکهـ هيوادوال د خپلې عقيدې او باور له امله څومره له خصومت او ناوړه چلند رسه مخ کيږي. )ث( 

له پوليسو رسه د مخامخېدو پر مهال هندو او سيکهـ هيوادوال د خپلې عقيدې او باور له امله څومره له 

خصومت او ناوړه چلند رسه مخ کيږي؟

قاطع اکرثيت ځواب ورکوونکي چې هيڅکله يې کومې دندې ته غوښتنليک نه دی ورکړی. د ۲۶ ځواب 

ورکوونکو په منځ کې چې د دندې لپاره يې غوښتنه کړې وه، يواځې ۵ تنو باور درلود چې تبعيض وررسه 

شوی. هغه څه چې د پام وړ دي دا زوروونکی واقعيت دی چې پرېکنده اکرثيت ځواب ورکوونکو هيڅکله 

دندې ته غوښتنليک نه دی ورکړی. دا واقعيت کولی يش د هندوانو او سيکهانو انزواګرايانه چلند وي يا 

له خپل چاپېريال څخه بهر له دندې رسه د دوی د لېوالتيا نشتوالی ښيي. د هندوانو او سيکهانو له خوا 

دندې ته د غوښتنليک نه ورکولو د دليل موندلو لپاره ال نوره څېړنه پکار ده.
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موږ له ځواب ورکوونکو په عمومي ځايونو کې د تبعيض ډوله چلندونو رسه د مخامخېدو د تجربې په اړه 

هم وپوښتل. ۲۴.۹٪ ځواب ورکوونکو وويل چې په ښوونځيو کې يې تبعيض تجربه کړی؛ په داسې حال 

کې چې ۴۰.۱٪ يې وويل چې هيڅکله ښوونځي ته نه دي تليل. )۶۹.۴٪( وويل چې پوهنتون ته نه 

دي تليل او ۲۰.۴٪ وويل چې په پوهنتون کې يې د تبعيض مزه ليدلې. رسبېره پر دې، ۲۳.۶٪ ځواب 

ورکوونکو وويل چې د استوګنې په ځای کې ډېری مهال يا کله له تبعيض رسه مخ شوي دي. همداراز، 

۲۰.۲٪ ځواب ورکوونکو وويل چې ډېری مهال يا کله کله د حمل و نقل په وسايطو کې له تبعيض رسه 

مخ شوي دي.

په عمومي ځايونو کې له هندوانو او سيکهانو رسه تبعيض عام دی. کله هم هندوانو او سيکهانو ته د 

پردي او بهرين خطاب کيږي. يو ځل خو حتا د هيواد د پارملان يو غړي هندوانو او سيکهانو ته د بهرين 

او مېلمه خطاب کړی و.1 

د هندوانو او سيکهانو يو استازی هم له دوی رسه د هيوادوالو تبعيض ډوله چلند تائيدوي. د هغه په 

اقليت يوو چې د  وينا، »موږ رسه ځکه تبعيض کيږي چې نشو کولی له ځانه دفاع وکړو. موږ يو فقر 

نورو غوندې پيسې او وسله نه لرو. نور ډېر پياوړي متحدان لري، چې له هغوی مالتړ کوي. موږ دومره 

1. له اشوار داس رسه مرکه. فرانکفورت. ۱۰ نومر ۲۰۱۸� 
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ځواکمن نه يو چې څوک مو غږ واوري.«1

دا ذهنيت حتا له هيواده بهر په دولتي ادارو او سفارت خونو کې هم په پراخه توګه شته. لکه، يو مسلامن 

کولی يش په يوه قضيه کې چې په يو هندو پورې اړه لري، شاهدي ورکړي؛ خو يو هندو په داسې قضيه 

کې چې د مسلامن اړوند وي، د شاهدۍ اهليت نه لري.2 

د تبعيض له شخيص تجربې ور هاخوا، په ټوله کې په عمومي ځايونو کې له هندو او سيکهـ ټولنې رسه 

د تبعيض اړوند د دوی د برداشت په اړه مو وپوښتل. بيا هم، موندنو وښوده چې ښوونځي هغه عمومي 

ځايونه دي چې په هغې کې له هندوانو او سيکهانو رسه تر ټولو ډېر تبعيض شته، ځکه ۶۱٪ ځواب 

ورکوونکو وويل چې په ښوونځیو کې ډېر کله يا کله کله ورسه تبعيض کيږي. نور ځايونه چې د ځواب 

ورکوونکو له نظره له هندوانو او سيکهانو رسه پکې تبعيض کيږي، کارځای )۳۳.۱٪( او د عمومي حمل 

و نقل وسايط )۲۷٪( دي.

1. له نریندر سینگهـ رسه مرکه. کابل. ۸۲ اکتوبر ۸۱۰۲. 

2. له اشوار داس رسه مرکه. فرانکفورت. ۰۱ نومر ۸۱۰۲.
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لومړۍ ضميمه: روش پېژندنه

په افغانستان کې د نفوسو شمېر سخت د مناقشې وړ ګرځېدلی. دا مناقشه د هندو او سيکهـ د نفوسو 

پر رس تر ټولو سخته ده، ځکه د دوی ډېر شمېر له هيواده تښتيديل دي. رسبېره پر دې، هندوان او 

سيکهان د افغانستان په داخل کې هم مهاجر شوي او لويو ښارونو ته يې پناه وړې. د دې نظر پوښتنې 

له تررسه کېدو وړاندې، له هندو او سيکهـ رهرانو رسه په مشوره موږ د دوی نفوس د ۲۰۰ تر ۲۵۰ کورنيو 

په منځ کې تخمني کړ. د افغانستان ډېری هندوان او سيکهان د کابل، غزين او ننګرهار د ښارونو په 

مرکزونو کې اوسيږي خو يو کم شمېر هم په هرات، خوست، کندوز او پران واليتونو کې ژوند کوي.

او د  پېژندنې ګټه اخستې  ترکيبي روش  له  لپاره، پرسش موسسې  پوښتنې د تررسه کولو  نظر  د دې 

دې څېړنې د تعريف شوې روش پېژندې پر بنسټ ۳۰۰ مرکې له کمي پوښتنو او له کيفي پوښتنو رسه 

تفصييل مرکې تررسه شوې دي. په کمي مرکو کې د اعتبار وړ آماري معلوماتو پر بنسټ د واليتونو تر منځ 

پرتليزه مطالعه وه. پر همدې بنسټ، د هر واليت غزين، کابل او ننګرهار لپاره مو د بېلګې په توګه ۱۰۰ 

تنه وټاکل. وروسته د افغانستان د هندوانو او سيکهانو ټول نفوس د نظر پوښتنې لپاره وټاکل شو چې 

زموږ د نظرپوښتنې واحد هم کورنۍ وټاکل شوه. ټول کمي معلومات په تصاديف ډول له بالغو هندوانو 

او سيکهانو نرانو او ښځو څخه راټول شوي. د تررسه شويو مرکو شمېر څنګه چې لومړی ټاکل شوې وه، 

تفاوت کوي؛ او هم د واليتونو په منځ کې تفاوت لري. د دې تفاوت المل د نفوسو غر معترې شمېرې 

او د هندوانو او سيکهانو د مهاجرت لوړه کچه ده چې د دې څېړنې د منونه اخستنې پروګرام يې اغېزمن 

کړی دی.

تفاوت مرکه شوی آماري نفوس لومړنۍ آماري نفوسوالیت 

۱۰۰۱۰۶۶کابل 

۷-۱۰۰۹۳ننگرهار 

۱۶-۱۰۰۸۴غزني 

۰۳۳کندوز 

د کيفي مرکو په برخه کې مو له لسو تنو رسه د بېالبېلو او پراخو موضوعاتو په اړه نيمه منظمې او تفصييل 

مرکې وکړې. دې متخصصو مرکه کړای شويو ارزښتناک اطالعات او نظريات زموږ په واک کې راکړل 

چې زموږ کمي موندنې يې ال تکميل او غني کړې دي. دا مرکې له نظرپوښتنې او ميداين کارونو رسه 
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يوځای پيل شوې او د ۲۰۱۸ کال د اکتوبر د ۲۸مې او د ۲۰۱۸ کال د ډسامر د ۵مې نېټې تر منځ 

تررسه شوې دي.

د مرکې طريقه د مرکې نېټه مرکه شوی

مخامخ مرکه ۵ دسامر ۲۰۱۸ فریدالله فرهمند

مخامخ مرکه ۱ نومر ۲۰۱۸روچي کامر 

د سکايپ له الرې مرکه۱۰ نومر ۲۰۱۸ایشوار داس 

مخامخ مرکه ۱۳ نومر ۲۰۱۸سعیدالله سالم

مخامخ مرکه۱۶ نومر ۲۰۱۸رسپال سینگهـ

مخامخ مرکه۱۷ نومر ۲۰۱۸رهنورد زریاب 

مخامخ مرکه۱۹ نومر ۲۰۱۸زمزمه نیازۍ 

د ټلفون له الرې مرکه ۲۳ نومر ۲۰۱۸دلیپ سینگهـ

د ټلفون له الرې مرکه۲۹ نومر ۲۰۱۸ بصیر حمیدي 

مخامخ مرکه ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۸نریندر سینگهـ






