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دا د امريکا د . دى وجود جال يو څخه د بهرنيو چارو د وزارت  (USCIRF)کميسيون  نود نړيوالې مذهبي ازادۍ په اړه د متحده ايالتو

مذهبي چې په ټوله نړۍ کې د  مشورتي ډله ده ونديزه ګيو خپلواکه، دوه  دولتد  نورې له خوا تخليق شوى دى، او د متحده ايالتوګکان

يو ايس سي آيى آر ايف . الرې په اړه توصيې ورکويګرې ته د تګ، ايالتي سيکتر، او کانولس مشرازادۍ څارنه کوي او 

(USCIRF)  او نورو نړيوالو  نوموجود معيارو د په  نړيوالې اعالميه کې وناو د بشري حقو تقانوني قيموميدغه توصيې زمونږ د

کلنى راپور د کميشنرانو او مسلکي عملې له خوا د دې سند پر ناوړه کارونې د يو کليز کار   2015د . اسنادو پر اساس ورکوي

 2014، 31کلنى راپور له جنوري   2015د . الرې خپلواکه توصيې ورکويګته د ت دولت نوبشپړتيا وړاندې کوي او د متحده ايالتو

ښو يادونه کوي کومې چې د دې مودې يکې د هغه مهمو پ حالتونو م په ځينومودې احاطه کوي که څه ه 2015، 31څخه تر جنوري 

 . څخه وروستو رامنځته شوې وي

 

 

 افغانستان

 

ه د سني مسلمانانو، څوک چې د دولتي او ټولنيزو سخت دريزه عقيدو مخالفت ګد مذهبي ازادۍ حاالت په دوامداره تو: موندنېمهمې 

د راپور شوې مودې په اوږدو . د کوچنيو عيسوي او بهايي ډلو لپاره انتهايي خراب دي کوي، د شيعه مسلمانانو، هندوانو، سيکانو، او

ه د ګطالبان په دوامداره تو. دو او يو نوى افغان حکومت تاسيس کړل شويړې رسمي هئيت پاى ته ورسګد ج نوکې د متحده ايالتو

د . يد پرخالف د ملکيانو د ژغورنې وړتيا نه لريندولو هڅه کوي چې دولت د تشدد او تهدګرۍ بريدونه کوي او د دې څرګتره

سازمانو د داسې فعاليتو لپاره بريدونه وکړل چې بيالبيلو پر درېو  د مالتړد عيسويت پر اساس  طالبانو عامالن او خواخوږي

افرادو د مذهب او ړتياوې لري، ځکه چې اساسي قانون د ګه نيمګد افغانستان قانوني نظام په ژوره تو. دليڼل کګ “غيراسالمي”

کارول شوي دي کومې چې د بشري ه ناکامه دى او دغه او نور قوانين په داسې طريقو ګعقيدې د ازادۍ ژغورلو کې په ښکاره تو

بيا افغانستان  (USCIRF)کې يو ايس سي آيي آر ايف  2015د دغه اندېښنو پر اساس په . و د نړيوالو معيارو څخه تيرى کوينحقو

 . څخه دى 2006واد له يچيرته چې دغه ه ځای کويکې  (Tier 2) 2په پوړ 

 

 پس منظر 

 

سلنه  42رو سره سم، افغانستان يشمد  نود متحده ايالتو. ر نسلي ډلو مشتمله دهيڼ شمګميليونه ابادي په  30د افغانستان د شاوخوا 

د مذهبي . ، او اته سلنه نورې ډلې ديچسلنه تاجک، نهه سلنه هزاره، نهه سلنه اوزبک، درې سلنه ترکيان، دوه سلنه بلو 27پښتون، 

ډون د سيک، هندو او ګدي په  سلنه نور  1سلنه شيعه، او  19سلنه سني مسلمانان،  80نديږي چې د ابادۍ ګتجزيې په اړه څر

ه د هزاره نسلي ډلې څخه اړه لري، کوم چې د دغې ټولنې د اټکل سره سم د ابادۍ د ګتوشيعه مسلمانان په عمومي . عيسوي ټولنو

انو سره سخت چلند کيږي او د سياسي، توکميز، او مذهبي الملونو له کبله له ګه هزاره ګپه روايتي تو. سلنې ترمنځه دي 19او  10

 . نورې ټولنې څخه جال کړل شوي دي

 

د افغانستان ولسمشر د عبدهللا عبدهللا پر خالف په دوه کرتيز مسابقتي کمپاين کې خوانى اهلکار و، چې د نړيوال بانک پ اشرف غني،

ونومول  (CEO)واد ستر اجرائيوي رئيس يه عبدهللا عبدهللا د هګد قامي يووالي حکومت جوړولو د مصالحت په تو. انتخاب کړل شو

 نومخ پټوونکي نقابو هغې د روال غني اصالً لبنانۍ امريکايي عيسوي ده او انکشاف دا و چې یيو نو دې روايتي هيواد کېپه . شو

 . ندونه کړې دهګد مرستې څر د فرانسې د بنديز په اړه 

 

. او قانوني نظام څارنه کوي کوم چې د مذهبي ازادۍ مخنيوى کوي اساسي ولسمشر غني او ستر اجرائيوي رئيس عبدهللا د يو داسې

قانون د فرد د مذهب او عقيدې د ازادۍ د حق په ژغورنه کې پاتې راغلى دى، عادي قوانينو ته زمينه برابروي د افغانستان اساسي 

رخالف نه له منځه يوسي، او د کرکې وړ جمله لري کومه چې وايي چې کوم يو قانون بايد د اسالم د اصولو پ نهچې نور اساسي حقو

. د کرکې وړ جمله په ډېره محدود ډول تعبير کړې ده، کومه چې د مذهب او عقيدې ازادي محدودوي نوحکومتو. داىيشي رامنځته ک

کومو کې چې داسې په کې شرعي قانون ته مراجعه کوي  نود سزا قانوني مجموعه محکمو ته دا پرېښله ورکوي چې په هغه صورتو

ند ډول توضيح کوي، لکه د مقدساتو سپکاوى او ګنون په څرنه اساسي قااو معامالت شامل وي چې نه يې د سزا قانوني مجموعه 
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هغه مذهبي مشران چې دولت يې مرسته کوي او قضايي نظام واکمن کړل . د سزا پايله لري ګدل چې د مريارتداد، پر کومو متهم ک

کې د  نووختو شوي دي چې د اسالمي اصولو او شرعي قانون توضيح وکړي او پر خلکو يې پر زور ومني، کوم چې په ځينې

 . په بڼه کې رامنځته کيږي نومذهبي رجعت پسندۍ خپل سري او ناوړه تعبيرو

 

  2015-2014د مذهبي ازادۍ حاالت 

 

شوي قانوني سياق کې د شرعي قانون محدودوونکي توضيح ته د بشري حقونو پر ياد  پورتهپه : د مذهبي معيارو اداري اجرا

، د وزيرانو شورا هراتلو څخه يوه مياشت وروستد په قدرت کې . تضمينو غوراوې ورکول کيږي او د دې پايله ناوړه تيري دي

(Council of Ministers) وزارت ته دا  ګوزارت او د فرهند داخله چارو  ،چې مشري يې ستر اجرائيوي رئيس عبدهللا کوي

د هغه مقالې خپرولو لپاره د  (Afghan Express)افغان ايکسپريس ليسي ژبې ورځپاڼه ګرسمي دنده ور په غاړه کړه چې د ان

د شورا بيان هم دا اعالن کړ . راپور سره سم د هللا تعالى پر شتون نيوکه کړې وه د مقدساتو د سپکاوي په تور متهم کړي کومې چې

دغه ورځپاڼې رسمي . ڼل کيږيګامونه واخلي کوم چې د مقدساتو سپکوونکې ګچې نوى حکومت بايد د هغه مقالو پر خالف سخت 

دا ښکاره نه ده چې آيا . ر کړلرفتاګبياهم، د دې ورځپاڼې څښتن او ستر مدير يې . ، او دغه يې تخنيکي غلطي وبللهبخښنه وغوښتله

يو دوام برېښي کوم چې به په وار وار داسې امرونه صادرول  د پخواني ولسمشر کرزۍ د شورادا پرېکړه . په زندان کې دي یدو

 . دليڼل کګ “غيراسالمي”يې د عمل کولو غوښتنه کوله کوم چې به  هپر خالف ب نوچې د هغه فعاليتو

 

سازمانو پر خالف د طالبانو درې غټ د عيسويت پر اساس کار کوونکي : پر خالف د زور کارونه اقليتونو د غير اسالمي مذهبي

طالبانو په دغه بريدونه کې دوه د دې . کوچنيان وژلي دي یران او د هغوګبريدونه رامنځته شوي دي، کومو چې مرستندويه کار

جوړ رځول او د افغانانو لپاره يې تر مځکې الندې د عبادت ځايونه ګرزول چې دغه ډلو خلک له عقيدو څخه ګادعا پر اساس جايز و

ه افغان عيسويان دې ته اړ کړل شوي ګنده کړه چې څرنګدغه تشدد دا څر. کړي وو، دا داسې ادعاوې وې چې تصديق نه کړل شوې

کې، مذهبي مشر اليکسيس پريم کمار  2014په جون . روهه پټه کړي او دا چې په ښکاره ډول عبادت نه شي کولىګدي چې خپله 

د فرورۍ په  2015طالبانو هغه د . مشري کوله (Jesuit Refugee Services)روسز وتښتول شو چا چې د جيسوټ ريفيوجي س

رفتارولو راپورونه نه دي رامنځته شوي خو ګد يادې مودې په اوږدو کې د دولت له خوا د افغان عيسويانو د . کړ یمياشت کې خوش

ته دوام  نوکليسا د اټاليې د سفارت پر ځمکو خپل فعاليتوومه علواد کې يوه ميپه ه. ر هند ته کډه شوي دييڼ شمګد راپورونو سره سم 

 . ورکوي

 

راهيسې کله چې د فتواو او حساب عمومي ډاريکټوريټ  2007 ۍه له مګد افغانستان کوچنۍ بهايي ټولنه پټ ژوند کوي، په خاصه تو

د افغانستان يهودي ډله تر يو غړي  .رځولګرځوله او دې ته اووښتونکي خلک يې مرتدان وګروهه د مقادساتو سپکوونکې وګبهايي 

 . راټيټ شوې ده

 

کې  نوکې د تشدد سره مخامخ دي، سره له دې چې د ښکاره عبادت په ځايو نو، خوابدۍ او په ځينې وختوتبعيضهندوان او سيکان د 

دغه . ي ورکړل شوې دهګنمايندومارنو له الرې ګرياستي ته په پارلمان کې د  یدو. ې عملي کولو ته پرېښودل کيږيروهګد خپلې 

. وردواره فعاله دهګيوه  يواځېپه کابل کې په اته و کې  ړې له املهګکې راټيټه شوې ده، د بې ثباتۍ او ج نوکلو 30رو يټولنه په ت

ه رامخې ته کيږي چې افغان چارواکي او محلي خلک سيکان د خپلو مړو د سوځولو مراسم ترسره ګداسې راپورونه په باقاعده تو

 . کولو څخه منع کوي

 

لنې لپاره طالبانو د حکومت د دي، د ټو اقليتمذهبي  واد ترټولو ستريچې د ه شيعه مسلمانانن د افغانستا: شيعه او نور مسلمانان

د شوې مودې په اوږدو کې، شيعه مسلمانانو په عمومي ډول د دې وړتيا لرله چې د د يا. دو راهيسې حاالت ښه شوي دييختم

د مثال په . ه يوه دړکه دهګبياهم، تشدد په دوامداره تو. عشورې خپل روايتي عوامي الريونونه او مراسم بې له څه خنډه ترسره کړي

د ياد کړل شوې . ووژل کومو چې په بس کې سفر کولان وګشيعه مسلمان هزاره  14کې، طالبان ياغيانو  2014ه په جوالى ګتو

داسې راپورونه هم رامخې ته شوي دي چې افغان دولت د . ان وتښتولګشيعه هزاره  30 کسانو، ټوپک والو همودې څخه وروست

 . واد څخه چين ته شړلي دييت په غوښتنه يوغور مسلمانان له هچينايي حکوم
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توب له  په ياد کړل شوې موده کې دوام موندلى دى، ترڅه حده د طالبانو د ياغي تبعيضد ښځو پرخالف تشدد او : د ښځو حقونه

ولسمشر غني د نومبر په مياشت کې د افغانستان د بشري حقونو . ز له کبلهينکو د سخت اغکبله او ترڅه حده د مذهبي عنعناو خوښوو

 د اجراد هغه د حکومت  ي حقونو د اصالحاتو په بابد بشر کولى شي چې یغړو ته وويل چې دو (AIHRC)د خپلواکه کميسيون 

دل غواړي اکثر د يغه ښځې چې په عوامي ژوند کې بوخته. ولو ژمنه وکړهيهغه د ښځو حقونو مخ په وړاندې ب څارنه وکړي او

بياهم، د ولسمشر غني ښځه، روال . غندنه کيږي او د ډار، ځورونې، يا تشدد لپاره په هدف کې نيول کيږي یه د هغوګپه تو “بدچلنه”

درې  “د يووالي د وزيرانو هئيت”غړو  27د  شوید ولسمشر غني تجويز . غني، د دې کمپاين په اوږدو کې يو ښکاره نقش ولوبولو

د . مشري کوي نومالتو د وزارتوعا، او د ښځو د مګرميشن او فرهننومول شوې ښځې لري څوک چې به د لوړو زده کړو، انفا

او يوه ولسمشر غني  راپور سره سم په درې نومول شوې ښځو کې دوه د ستر اجرائيوي رئيس عبدهللا له خوا انتخاب شوې دي

لور ښځينه غړي نامزدوي، د که څه هم ولسمشر غني هغه خپله ژمنه ترسره نه کړه چې د وزيرانو هئيت ته به څ. انتخاب کړې وه

 . هغه درې نومول شوې ښځې د پخواني ولسمشر کرزۍ د وزيرانو د هيئت د دوه ښځو څخه زياتې دي

 

 الره ګت نود متحده ايالتو

 

د  د هلوځلو هدفد حکومت  نود متحده ايالتو. د بوختيدو مرکز دى نوافغانستان له لسيزې راهيسې په سويلي آسيا کې د متحده ايالتو

ښې وليدلې، د ير کال دوه غټې پيت. دىړه کول ګپرخالف ج نويو باثباته افغانستان جوړول او د القاعده او د دې د مربوطه سازمانو

ته تغير، که څه هم د متحده ړه يي هدف څخه روزنيز هدف ګاو نړيوالو ځواکونو د ج نوحکومت سوله يز بدلون او د متحده ايالتو

سره د  ېتغير د دوه اړخيزه امنيتي موافق په هدف کې. يز هدفونه ترسره کړييړه ګاوس هم دا اختيار لري چې جځواکونه  نوايالتو

رامخکې شو، د کومې چې پخواني ولسمشر کرزۍ مخالفت کولو خو ولسمشر غني هغه  هدو څخه وروستيافغانستان د موافق ک

څخه  100,000ر يدى، کوم چې د هسک شم 10,000ر شاوخوا يد ځواکونو شم نوال، د متحده ايالتود دې ليکنې پرمه. السليک کړه

ته راټيټوي د ولسمشر غني په  5,000تر پاى شاوخوا  2015اصلي هدف چې ځواکونه به د  اد ولسمشر اوبام. په جدي ډول ټيټ دى

 . غوښتنه وځنډول شو

 

کې مرسته کړې ده، وروستو تر هغې چې د درغلۍ  هوارولودونکې ټاکنو يډېرې زياتې مسابقه ک 2014د افغانستان د  نومتحده ايالتو

د يووالي  حل  ېړتوب رامنځته شوګپه منځ نوکې، د متحده ايالتو 2014په ستمبر . خطر رامنځته کړتورونو انتقال کمزوري کولو 

نوى منصب  رواکى دى، کوم چې يوچې اشرف غني يې ولسمشر او ډاکټر عبدهللا عبدهللا يې ستر اجرائيوي چاحکومت تخليق کړ 

د دې اوږد ژوند ته  –ه اداري فساد او د طالبانو بريدونه ګپه پراخه تو –دونکى برېښي، خو دوه عوامل يحکومتي ائتالف پاي. دى

 . ولسمشر غني او ستر اجرائيوي چارواکي عبدهللا د اداري فساد له منځه وړلو ژمنه کړې ده. دړکه ورکوي

 

ته چې د هغه د  نووادوياو هغه ه نووادوياونډي هګه ګطالبانو سره خبرې اترې بيا پيلولو په موخه په فعاله توولسمشر غني د 

ر نظر لرونکي د هغه امکاني مصالحتو له وجې اندېښمن دي کوم چې بايد د يڼ شمګ. سفر کړى دى ،حکومت سره مالي مرسته کوي

مذهبي قانون پرځاى کول غواړي، کوم  نده کړې ده چې هغهګبانو مشر مال عمر څرد طال. په سوله کولو کې وکړل شي طالبانو سره

او د ښځو د  په سختۍ سره محدودوي کوم چې د مذهبي اکثريت د غړو اقليتچې به د طالبانو د توضيح له مخې، د هغه مذهبي 

. ندې کړې ديګد حقونو په اړه اندېښنې څر اقليتچارواکو په ماضي کې د ښځو د حقونو او د  نود متحده ايالتو. مخالفت کوي، حقونو

نده چې متحده ايالتونه او نړيواله ټولنه به د غني د ګدا ناڅر. ويګبياهم، د افغانستان قانون په اساسي بشري حقونو محدوديتونه ل

 . ولري زيمره اغڅوحکومت او د طالبانو ترمنځه د دغې ستونزو د حل په اړه 

 

 پهافغانستان . ر ټيټيږي، پر نړيواله مرسته د افغانستان تکيه نه ده بدله شوېيړه کوونکو ځواکونو شمګپه داسې حال کې چې د ج

د . دو امکان نه لرييکې د بدل راتلونکېمرسته ډېره تکيه لري، او دا يو داسې حقيقت دى چې په نژدې  ۍاو بهرن نومتحده ايالتو

 نوراهيسې متحده ايالتو نسکورولوترمخه، د طالبانو د  (Congressional Research Service)ړنې موسسې يد څرې ګکان

ميليارده ډالرو څخه زيات د افغان  56ميليارده ډالره ورکړي دي او له دغې  تر  93ر کې شاوخوا ګافغانستان ته د مرستې په ډ
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ميليارده ډالرو څخه زيات و،  6.1تخصيص له  2014د مالي کال . ړل شوي ديځواکونو د روزنې او په وسلو سمبالونې لپاره ورک

 . ميليارده ډالره ده 5.7غوښتنه شاوخوا  2015او د مالي کال 

 

 توصيې 

 

کې، د طالبانو او نورو وسله والو ډلو له خوا د  پس منظراو په حکومت کې د اوسني تغير په  ستنيدنېد نړيوالو ځواکونو د بيرته 

او په  ومذهبي ازادۍ ته وده ورکول. دونکى حقيقت دى،ياتلپاره يو زي اقليتخو په ځانګړې توګه د مذهبي  تشدد خطر د ټولو افغانانو

لو مذهبي نظرونو لپاره مدني ځاى تخليقولو لپاره، يو ايس سي آيي آر ايف يالبيد مذهب او ټولنې پر معامالتو د بافغانستان کې 

(USCIRF) حکومت بايد نودا توصيې وړاندې کوي چې د متحده ايالتو : 

 

 ړي ډول ګغه راپورته کړي، په ځانيغ په نيرئيس سره د مذهبي ازادۍ اهميت ن د افغانستات ولسمشر او ستر اجرائيوي

 ، او غيرمسلمه مذهبي ډلو لپاره؛ اقليتونود مخالفت کوونکو مسلمانانو، مسلمان 

 

 د حکومت د اژانسو ترمنځه ټاکل شوې قوه بيا فعاله کړي او  نوپه افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په باب د متحده ايالتو

د مذهبي ازادۍ ستونزې په مناسب ډول  او دفاع شعبو په ستراتيژيو کې بهرنيود  قيني کړي چې د افغانستان په اړه دا ي

 شامل کړل شي؛ 

 

 افغانستان، او پاکستان سره په درې اړخيزه نواو د متحده ايالتو نواو افغانستان په ستراتيژيکي بحثو نود متحده ايالتو ،

 ړې کاري ډله شامل کړي؛ ګکې د مذهبي زغم په اړه يوه ځان نوبحثو

 

  ترمنځه بحث پيل کولو  ډلوډه د ګد افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې د دولتي او نيم دولتي مذهبي ادارو سره په

 دل په پام کې ونيسي؛ او يسره بوخت ډلومسؤوليت پر غاړه واخلي کوم چې د اسالم ترمنځه بحث او د مختلفو 

 

 تړون خواوې نه  شامل کړي او دا چې د سولې دې دا يقيني کړي چې په مصالحتي پروسه کې د بشري حقونو عالق

 . مالتړ کولو ژمنه وکړي د يوازې د افغانستان د اساسي قانون بلکه د بشري حقونو د نړيوالې اعالميې

 


