
 
يوال مذهبی ازادئ  يز٢٠٠٩د متحده اياالتو د ن    کلنيز راپور لن

يوال مذهبی ازادی قانون  يول کميسون  . کی تصويب شوی1998کال ) IRFA(د ن  د امريکا د مذهبی ازادئ ن
)USCIRFض  چی يو خپلواک ، بيطرفه در متحده ايالتونو کميسون دی او د مذهبی ازادی او عقيدی د نق) يا آميسيون

انونو کی پيژندل شوی  يوالو ار يوالی اعالميه کی او نور ن ه چی د بشری حقونو ن رن نظارت د هيواد نه باندی کوی، 
ريس ته د ت الری مستقل مشوری ورکوی  . دی د ولس مشر، د باندنيو چارو وزير او کان

  
و ١٠متحده اياالتو د بادنيو چارو وزارت نه په جال ډول کميسون د د  در کميساران د اولس مشر لخوا و . خه جوړ دی غ

ی اکل کي ريس د مشرئ لخوا   IRFAپه لويه کچه مذهبی ازادئ سفير يک مقام په باندنيو چارو وزارت کی د . شپ د کان
خه پرته دنده ترسره کویلخوا جو ه د رای ورکولو  ی په تو  . ړ شويدی چی د پخوانی غ

انه سره راوړیکميساران تجربی او تخصص په باندن يوال قانون کی له  د . يو چارو ، بشری حقونو ، مذهبی ازادئ او ن
کميسون د جوړيدو نه وروسته لسيزو کی کميسارانو کاتوليک بشوپان، يک مسلمان امام، يو يهودی د بشری حقونو مبارز  او 

رمون، هندو، بدايی، او بهاييان شامل پروتيستن روحانياُن او نور تجربه لرونکی په شمول د مسيحی ايين ، مويو ربی، 
يدی يدی چی د مسايلو ، هيوادونو او د ه. ک نی د مذهب د ازادئ په اړه پورته ک غوی د مشری الندی ، کمييسيون خپلی اندي

خه متشکل دی الديش ، شيعه مسلما. عقيدو  ه کميسيون د بودايانو لخوا په برما کی، هندوانو  لخوا په بن ی په تو نانو د بيل
لخوا په سعودی عربستان کی، يهوديانو په وينزويال او په پاکستان کی بلقيس احمدی ، اويقور مسلمانان په چين کی، عيسويان 

يدی  . په سوډان او د بهايان دپاره په ايران کی کار ک

  
من دی اوضاع تشري ح کوی او د پاليسئ کلنيز راپور درمذهبی ازادئ يا عقيدی په هيوادونوکی چی کميسون ورته اندي

خه ډاډمن شی چی د متحده اياالتو د باندنی سياست يوی الزمی  و د مذهب د ازادئ يا عقيدی پرمخت  مشوری ورکوی تر
يدی ؛د . برخه ده اکلو لپاره د باندنيو چارو وزير لخوا وړانديز ک کلنيز راپور د هغه هيوادونو په اړه چی کميسون د 

نی هيوادونه  ی اندي و الندی کوونکو لپاره ؛ هيوادونه چی کميسون ئ  تر الندی د مذهبی ازادIRFAد ) CPCs(؛ ان پ
ارونکی لست کی اچولی دی هغه هيوادونه دی چی د  په شرايطو برابر ندی او د  CPCد مذهبی ازادی د نقض کوونکو په 

اری خه  دی   .  کی ترالسه کولی شئgov.uscirf.wwwبشپ راپور په . توجه وړ دی؛ او نور هيوادونه کميسون د ن

 
 .  پوری تر بحث الندی راوړی٢٠٠٩ کال می مياشت نه تر اپريل ٢٠٠٨ کلنيز راپور د ٢٠٠٩د 
 

ارنی لست من کوونکی هيوادونه او د    اندي
IRFAمن کوونکو هيوادونو ؛ يا وونه کوی چه در اولس مشر تر مشر د باندنيو چارو وزير ته الر ی الندی د ؛اندي
CPCs اکی چی هغه هيوادونه دی ه د مذهب د ازادی نقض کوی و پام وړ ؛ نقض هغه دی چی  "IRFA.  په خصوصی تو

کول، د اوږدی مودی لپاره بی له  نو لکه وهل  محاکمی قيد کی ؛سيستماتيک، جريان لرونکی، او شديد وی؛ سره د هغه ک
وروسته له هغی چی يو هيواد . ه کيدل يا نور ناوړه اعمال، د ژوند حق ، ازادی يا د اشخاصو امنيت شامل دیساتل، بی درک

ونو سره چلند د  CPCد   .  له مخی کویIRFAپه نوم وپيژندل شی ولس مشر به د قانون له مخی د سرغ

 په نومبر کی يی ٢٠٠۶ونه چی وړاندی د لی بيا هغه اته هيوادد باندنيو چارو وزير و  کال کی 2009د جنوری مياشت 
CPCsد خلکو ديموکراتيک جمهوريت، ارتريا، ايران، د چين د خلکو ) شمالی کوريا(برما، د کوريا : اکل نومولی وو و

و ١٨٠د باندنيو چارو وزارت . جمهوريت، سعودی عربستان، سوډان، او ازبکستان صرف نظر د هر ډول قدم پورته  ور
يوال مذهبی ازادئ؛ د قانون په هدف کولو د ازبکستا ن پرضد او د سعودی عربستان د لغو کولو په دواړو مواردو ؛د ؛ن



ی ونی په دواړو . وک ی د مذهب د ازادئ سرغ ان ددی صرف نظر په نتيجه کی متحده ايالت هي کومه پاليسی به ددی 
 . هيوادونو کی نه پلی کوی

د برما، :  و نومویCPCs هيوادونه ١٣ورکوی چی د باندنيو چارو وزير الندينی د راپور په دی موده کی کميسون مشوره 
د خلکو ديموکراتيک جمهوريت، اريتريا، ايران، عراق، نايجيريا، پاکستان، د چين د خلکو جمهوريت، ) شمالی کوريا(

 . سعودی عربستان، سوډان، ترکمنستان، ازبکستان او ويتنام

ارنی لست ته ه خهدا کميسيون د  دی  ارنه کوم چی په دی يوادونه نوموی، چه د ن ونی   د مذهبی ازادئ د جدی سرغ
خه دا هيوادونه ن.  سره برابری نه وی ترسره کویCPCهيوادونو کی يا ددوی د دولتونو لخوا شوی وی او دا چه  دی 

اکل شوی ديپلوماتيک عمل اړتيا لری چی ته چی د باند ينو مواردو کی  و اړخيزه توجه، او په  نيو چارو وزارت او 
ی انونو لخوا ترسره کي ارنی لست ددی راوپور په موده کی افغانستان، بيالروس، کيوبا، مصر،  . ار د کميسون د 

 . اندونيزيا، الووس، روسيه، صوماليا، تاجيکيستان، ترکيه او وينزويال هيوادونه دی
 

  افغانستان دمن دی انديکميسون 

ه ستونزمن شويديپه افغانستان کې  په . پدې وروستيو کلونو کې د مذهب او عقيدې  دآزادۍ  شرايط  په  زياتيدونکې تو
ي يې دکلکې  ای نه ورکول ددې سبب شويدي چې  پدغه هيوادکې چی اکثريت و اساسي قانون کې ددين بدلولو ته 

ه اخيستنې رامن ته شي کمو جنايي دوسيې هم شاملې دي چې پکې پدې کې دمح.  اسالمي برتری  احساس لري، ناوړه 
ي ونه ترينه کي ي او سرغ يوال تعهدماتي ددې برسيره ،  له کابل نه  بهر دهيواد  نورو برخو ته د واک په . ددغه هيواد ن

ي چې  په ډيرو واليتونو کې د مذهبي آزادۍ او بشري  ر ولو کې   دافغان حکومت پاتې راتلل يا ناتواني هم ددې باعث  غ
ه خراب شي ه .  حقونو لپاره شرايط په  زياتيدونکي تو يدلو راپدېخوا دمذهبي آزادۍ  حالت   ه هم دطالبانو د  پر که 

واښ  ر  بيا هم مذهبي  افراطيت،  د بيا راپورته شويو طالبانو  دتاوتريخوالي په شمول، دبشر حقونو ته يو جدي   شويدي، م
وي ، دقانون حاکميت.  پي  او بشري حقونو دتحفظ په برخه کې  دپرمخت په وړاندې دوړاندې يادو شويو د ديموکراس

ارپه ليست کې پاتې شي ا کې ، کميسيون دې پايلې ته ورسيد چې افغانستان الهم د دافغانستان ددفاع . حقيقي خطرونو په ر
ار کميسيون  به  د دغه هيواد دمذهبی آزادۍ او بشري او موسساتو په پرمخت کې د متحده اياالتو رول ته په کتو سره ، د

ي ارنې او مراقبت ته  دوام ورک  . حقونو دناوړه حالت  

 کال د جنوری په مياشت کې ، افغانستان داسې اساسي قانون رامن ته ک چې په هغه کې ددغه هيواد نامسلمانو ٢٠٠۴د 
ي  ل شويده چې  دخپلو عقيدو پالنه  وک و ته  آزادي ورک ينه ترمن  مساوات دغه راز.  و  پدې قانون کې  دنارينه او 

يوالو کنوانسيونونو  يوالو اعالميو، ن رو ملتونو دمنشور، ن ه منل شويدي، او داقانون وايي چې دولت به دمل په واضحه تو
يوال منشور درناوی او اطاعت کوي ي ډول د  �. او دبشر دحقونو دن ان په هرترتيب اساسي قانون دهرشخص په 

کيو   دمذهبي آزادۍ مالت نه کوي نور اساسي حقونه لکه  دژوند . مسلمانانو چې ددغه مملکت اکثريت جوړوي،يا دنورو ل
ه يووړل شي دغه نواقص  ديوې بې خونده  فقرې  له امله  . او بيان دآزادۍ حقونه، کيدای شي د عادي مقننه قوې لخوا له من

کر کې نشي جوړيدالیرامن ته شويدي چې وايي ، هي قانون د  .اسالم دمقدس دين  سره په 

______________________ 
ای کوو ، کميسار کرومارتی، عيد، الند او ليو د 1  ارنی په لست کی شامل شی مخالفت چی بايد عراق د ړانديز ته  وCPCکله چی مون د عراق په اړه راپور يو 

يدی  . ک

يدیپه مشوری چی ن CPCکميسار کرومارتی د 2 ارنی په لست کی پاتی شی مخالفت ک  . ايجيريا د 

 



تلې کوي او د عملي قانون دنشتوالي په صورت کې حنفي    ه داسې يو عدلي سيستم چې دغه بې خونده فقره ال غ همدارن
و دمذهبي آزاديو مالت نه کوي و دمذهبي آزادۍ  د  حق  دتضمين .   فقهې ته مراجعه کول الزم بولي، د و نشتوالی دو

ه د  ه تو او د اسالمي اصولو او شريعت د اعمالولو لپاره د عدلي سيستم تقويه کول پدې معنی دی چې اساسي قانون په بشپ
وک چې ددولت لخوا دتپل شوي مذهب  و مالت نه کوي   دين  / دمذهبي غير عادالنه جرايمو په وړاندې د هغو افغان و

و او .  ل يا اسالم ته  توهين کوللکه ارتداد او کافرکيد .خه  آوړي ولنه کې دمذهب د رول او محتوياتو، د په قانون  او 
کيو دحقونو لپاره  د وکالت کولو، دمجازاتو او اسالم ته د سپکاوي کولو  له  ډاره پرته  د اسالمي  مفاهيمو او برداشتونو  ل

ه  تنو کولو په برخه کې،  افغانان دبحث کولو  يو  خه  .قانوني مالت لريپه اړه دپو دغو قانونی نواقصو له کلک مذهب 
ولنه کې دزياتو  يده چې له امله يې په افغاني  په رسمي ډول د سخت، نامناسب، او کله ناکله ناوړه تعبير زمينه مساعده ک

يدي ول يې بند ک تل يا سرغ خه آو ي او له دين  ونه کي خه سرغ  .  بشری حقونو 

ه، د  ې په تو  کال دجنوری په مياشت کې دبلخ واليت  يو  محصل ژورناليست اسالم ته دسپکاوي په تور په ٢٠٠٨دبيل
خه  دډونلوډ شويو داسې .  مرګ محکوم شوی وو رني  يدلی وو محصلينو ته له ان ر هغه عمل چې ددې سزا موجب 

نده شو ر نه  و دحقونو په اړه پکې  اندي ه هم  دمذهبي علماوو يوې .  ې وهموادو ويشل وو چې  په اسالم کې د که 
ولنو د  ولنو او ژورناليستانو  ر دبشردحقونو اونورو مدني  ، م ار وک ين نفوذلرونکې شورا د اعدام دحکم په عملی کولو 

ه او مالت وک  کال په اکتوبر کې، په کابل کې د استيناف ٢٠٠٨د .  مظاهرو په کولو سره د دغه  محصل ژورناليست نن
ه د .  مې دغه حکم په شلو کلونو بند واړاوهمحک مبر کې په کابل کې يوې محکمې يو آزاد ٢٠٠٨په همدې تو  کال په سپ

ژورناليست احمد غوث زلمی او ديوه مسجد مال امام  مال قاری مشتاق دقرآن ديوې  مستقلې ترجمې  دخپرولو له امله   هريو 
غان مذهبي علماوو تر تاثير الندې  راغلی وو، او دغو مذهبي علماوو ادعا مسؤلين د اف.   کاله بند محکوم ک٢٠ ، ٢٠په 

ن عربي  يدی، غير اسالمي کار دی، او ددري ترجمې تر ولنيزو مسايلو په اړه  ناسم تعبيرونه ک کوله  چې  ترجمې د 
 . متن نلري

يواله  ي پکې دخپلو هغو حقونو تحقق غواړي چې په ن ې چې مسلمان و يي چې ددغه هيواد داډول پي ه منل شويدي،  تو
و دبشري حقونو لپاره پوره تضمين نشته ې ديوه ديموکرات او په قانون والړ  هيواد چېرې . په اساسي قانون کې دو داپي

ي کوي داستونزه د ددغه هيواد . چې اساسي بشري حقونه خوندي وي،  په پرمخت کې ديوې لويې ستونزې نماينده 
ونو سره مخ دي دمرکزي  دولت   وا يزو  ي چې  داکمزوری مرکزي حکومت  دبنس ددومداره کمزورۍ له امله  تکراري

لکه نا امني، د اساسي زير بنا نشتوالی، پريمانه اداري فساد، دمخدره موادو مخ په زياتيدونکي ناقانونه تجارت او دتيرو 
ونو نه حل کيدل چې دهيواد په ډيرو بر و دبشري حقونو دسرغ يدهشخ  .خو کې يې د معافيت فضا رامن ته ک

يدلي دي ر ې  له امله  پ شويدي، د بيان دآزادۍ دمحدوديت  باعث  .   مذهبي حساسيتونه چې له  طالبانو سره  دج
ه مقاومت  او عکس العمل  ويني واکمن عنعنوي مذهبي :   ارونکي مخ په زياتيدونکی تو داعکس العمل د افغانستان د 

يدلو وروسته رامن ته شوهواک له دمطبوعاتو نوی قانون چې .  لوري د هغې آزادۍ په وړاندې دي چې دطالبانو له پر
کر کې وي،  په نورو دينونو يا مذاهبو  دپارلمان لخوا تصويب شو، هغه کار او مواد منعه کوي چې داسالمي اصولو سره په 

ي او له اسالم پرته نورو دينونو ته  يباندې تيری وک لويزيون په شمول وخت په وخت  دهغو .   تبليغ وک رسن د راډيو او 
و . چارواکو لخوا چې د مسلمانو علماوو ترنفوذ الندې  راغلي وي، د فشار او قانوني چلند سره مخ کي ي ان دغه علما په 

ه  کار اخيستل يا دهند خه دماخذ په تو ينه پکې محتوياتو انتقادونه  لري لکه  د نورو دينونو  ی فلمونو هغه صحنې چی 
ا کوي  . ن

ي چې ديموکراتيکو نورمونو ،بشري حقونو او دبيان آزادۍ ته  نې پداسې حال کې رامن ته کي دمذهبي آزاديو دغه اندي
ي ول کي و نه عالوه ، په افغانستان کې . درناوی  له پامه غور دمذهبي اوديني تعبيرونو په اړه دنظر ورکولو له پي

واکمنو ژور ي  چې دوی په سياسی رهبرانو،  ي او له قانوني عواقبو سره مخ کي ناليستان پدې خاطر هم ترفشار الندې را
 . ايی سياستوالو، دمخدره موادو په کاروباريانو يا جن ساالرانو باندې نيوکې کوي



 

ول هيواد واک نه لري ايله داده چې دهيواد په ډيرو برخو کې پ. امنيتي حالت مخ په  خرابيدو دي او دکرزي حکومت  په 
ينې کارپوهان ادعا کوي چې دطالبانو داغتشاش، . دمذهبي آزادۍ او بشری حقونو حالت  بې اعتباره او بې ثباته دی

وډۍ دخطر سره مخ دي بياودانولو دنه برياليتوب، او دت په تير کال کې . رياکو دبې ساري توليد له امله  افغانستان  د 
وي واښ پي ايونه برابروي چې دا کار ددولت ثبات ته  نې زياتې شويدي چې پاکستان طالبانو ته دسيب او پناه  ددې . دااندي

ای دی، په   شمير وسلوالې ډ.  برسيره ناقانونه وسلوالې ډلې  ندی بې وسلې شوې لې  چې يوشمير يې له دولت سره  يو
ونه کوي خه سرغ لې د بشري حقونو  واک تمثيل کوي او ډير  ونو کې سياسي وژنې، . هيواد کې  دخپل  پدې سرغ

ايي  ولنيزو او مذهبی مصلحتونو تحميلول او په ميرمنو او نجونو باندې تجاوز کول شامل دې چې کله کله د  ترور، د 
ينو ساحو کې طالبانو خپل معنوي موازي دولت لري  او افغانان په .  پوليسو مالت هم ورسره ويمحکمو او دافغانستان  په 

ي که چې د حکومتي محکمو په نسبت پکې فساد، ل ليدل کي ه دطالبانو محکمو ته درناوي کوي  دغه .  ډيريدونکې تو
ونه، چې په تيرکال کې زيات شويدی،  وا ول افغانستان کې دقانون دواکمن او ديمواکراس په وړاندې اساسي امنيتي  په 

ونه دي ولو خطرناک خن  . تر

واکونه دې له کابل  نه بهر ته هم ٢٠٠٢په   يوال امنيتي  وده چې ن نه و  کال کې ، کميسيون ددې تصميم په اړه اندي
ل  ول شي  او د مذهبي آزادۍ او بشری حقونو په اړه دې انعکاس ورک دکميسيون دهماغه کال په راپور کې . شيوغ

که  ي ،   ه  حمايت ک ول په فعاله تو واکونو  غ يوالو  وړانديز شوی وو چې دامريکا حکومت بايد له کابل نه بهر دن
ولو افغانانو دبشري حقونو د خونديتوب په موخ مهال او راتلونکي لپاره  د ه  چې  د سياسي بيا رغونې او مذهبي آزاديو  او لن

ه دسياسي بيا رغونې  . دامنيت پراخول يو عاجل ضرورت وو په تير کال کې مخ په خرابيدو امنيتي حالت په دوامداره تو
يده واښ سره مخ ک  . پروسه له 

و الندې شوي وو و حقونه په ډير بد شکل ترپ و . دطالبانو په رژيم کې  د مذهب ترنامه الندې  د له هغه وروسته، د
ا کې چی افغانانو کله هم دجندر دمساوات خبره نه وه اوريدلېحقونه ډير  په . ه شويدي، او په تيره ددې حقيقت په ر

واښ او تهديد الندې  ده و عمومي فضا د طالبانو د اغتشاش او مذهبي دودپاالنو لخوا تر ه هم .  هرصورت  د که 
انو کې شته، اوه ارنواالنې هم  کارکوي، يوشمير ميرمنې په  پارلمان او واليتي شورا ه يوشمير قاضيانې او  مدارن

ي شو چې  ولسمشر کرزي په  و شمير له هغه مهاله را ربياهم په دولتي لوړو مقامونو کې د ينه ٢٠٠۶م  کې درې 
ې خه ليرې ک و چارو وزيره ميرمن  ده. وزيرانې له کابينې   رو دمل. په ستره محکمه کې ميرمنې نشته. اوس يوازې د

 کال دجنوری په راپور کې راغلي چې هغه مهمې السته راوړنې چې تراوسه ٢٠٠٩ملتونو د عالی کميشنر دبشر دحقوقود 
 . ميرمنو درلودې  د بيرته  دالسه ورکولو له خطر سره مخ دي

ی و کي ونکې بورقه چې دطالبانو پرمهال الزمي وه، اوس په کابل کې ل ترستر ول بدن پو ه هم هغه  ر بيا هم که   م
ولنې له ويرې داکار کوي ه وي اوياد ه په سرکوي چې يا يې شخصی خو ولو لپاره يو  دکورنيو چارو . ولې ميرمنې دسرپ

وزارت راپور ورکوي چې په کليوالو سيمو کې مذهبي مشران او علما پرميرمنو فشار راوړ ي چې  عنعنوي جامې 
وپه . واغوندي او ډيرې ميرمنې بورقه  په سرکوي يی چې د رو ملتونو راپور چې برسيره يې يادونه وشوه  دا دمل

ولنه کې  وړاندې تاوتريخوالي او تبعيض ډير پراخه دی او دا پدې مانا دی چې  دا ستونزه په افغاني عنعنوي او مذهبي 
ې لري ي  او په افغانستان کې ميرمنوته  مساوي قان. داحالت  ميرمنې په دويم قطار کې دروي.ژورې ري وني نماينده 

انې  دعدل او انصاف   ي ډول په کليوالو سيمو کې چيرې چې عنعنوي شورا ان ي په  پروسو ته الس رسي نه ورکول کي
و په وړاندې . ترازو په الس کې لري و مخه  ډب کوي  چې  د والي  دهغو ه قانوني سيستم ته دالس رسي  ل

ي ډول دکورني تا ان ي دتاوتريخوالي  په   . وتريخوالي سره  مبارزه پرې  کي

ي چې دسني (  احوالو)مسايلو( شخصی)په محکمو کې دفاميلي  ل کي ي ا کې  اړوند دوسيې ديوه داسې مدني قانون په ر
ي ه پورې اړه لري چې د سني او شيعه مذهب  ته  له پاملرنې  پرته  تطبيقي ان  کال ٢٠٠٩د .  اسالم دحنفي مذهب په 



انو لپاره دشخصي احوالو قانون پاس ک او ولسمشر کرزي هم هغه توشيح کداپريل په م په .  ياشت کې پارلمان دشيعه 
ه د  هرصورت هماغسې چې ليکل شويدی، داقانون دتاهل په حالت کې  په زور مقاربت  اود عاجلو حاالتونه پرته  دمي

يدی خه دميرمنې نه وتل منظور ک ره تجويزونو په وړاندی کولو سره به دافغانستان شيعه دبرسي. اجازې نه پرته  له کور
ي چې  الی شی١۵و ي کو   .  فيصده نفوس جوړوي،  خپل شخصي احوال په مستقل ډول و يوالو چ په هرصورت دن

خه مخنيو ي وک  .  نارو سورو،  ددغه قانون د پلي کيدلو او عدلي سيستم ته دلويدلو 

ل بيا وکتل شيدافغان چارواکو په وينا ، دغه قا ا کې يو  يوالو بشري حقوقو په ر نو . نون به داساسي قانون او ن ددغو اندي
ې شويدي ه  دطالبانو . سره سره ، د طالبانو له واکمن راوروسته دمذهبي آزادۍ  اړوند يو شمير ستونزې ل ې په تو دبيل

وريدنه  په لويه پيمانه پای  کي  فعاله  انو ددې وړتيا موندلې ده چې خپل لخوا دافغانستان دشيعه ل ته رسيدلې ده، او شيعه 
ي، او په عامه ژوند کې برخه واخلي چې پدې کې په پارلمان او دکرزي په حکومت کې په لوړو  عنعنوي پروسې ترسره ک

ه . پوستونو کارکول هم شامل دي د . لريدافغانستان دولسمشر دويم مرستيال عبدالکريم خليلی په شيعه اقليت پورې ل
نه  چې دطالبانو پرمهال بنده ٢٠٠٩راپورونو له مخې ، د  انو لخوا دعاشورا  لمان  کال په جنوری کې په کابل کې د شيعه 

و خالي وه ان ډير په هزاره توکم پورې اړه لري . شوې وه، ترنورو وختونو ډيره له زوږ  او زور نه ډکه او له پي شيعه 
ه ورسره تبعيض ولنې ليرې ساتل شويدی چې  بيالبيل سياسي، نژادي يا توکميز او مذهبي چې په عنعنوي تو  شوی اوله  

 . داليل لري

که ( کوچنيو)دطالبانو له  سقوط  نه راوروسته د افغانستان د وړو  ه شويدی  ولنو لکه سيکانو او هندوانو حالت هم ډير 
ان لپاره هندوان او سيکان اجازه. چې ددوی په وړاندې رسمي تبعيض نشته ي او د  لري چې  دخپلو عقايدو تمثيل وک

ايونه ولري ور سره مخ دي. عبادت  من او ولنيز ې  د خه بې برخې دي او د وتو . په هرصورت دوی له دولتي دندو  د
ه وساتی او ددې توان او  خه عيسويت ته راآوړي، مجبور دي چې خپله عقيده پ په شمير افغان عيسويان چې له اسالم 

ي ه  عبادت وک کاره تو انو نه الزما پ ساتي په . واک نلري چې په  ي هم خپل  ولنې غ دافغانستان د کوچن بهايی 
ي ډول چې د   کال په مې مياشت  کې  د قضا او فتوا عمومي رياست حکم صادر ک چې دبهايانو عقيده يو ډول ٢٠٠٧ان

ول هغه مسلمانان چې بهايی ع يکفر او شرک دي او  ل کي  . قيدې ته آوړي مرتد 

تنې   دمتحده اياالتو دپاليسی لپاره سپار

ي استازي  ريچارډ هولبروک   لخوا  ان نو، د ولسمشر اوباما او افغانستان او پاکستان ته د متحده اياالتو د ددغو جدي اندي
يتوب ورکولو ، او دافغانستان په  سياسي بيا رغونه کې دمتحده اياالتو دمستقيم  دمتحده اياالتو او افغانستان اړيکوته  دلوم

ا کې  ، کميسيون پدې باور دي چې دمتحده اياالتو حکومت بايد په افغانستان کې خپلې ديپلوماتيکې، انکشافي  دخالت   په ر
و د بشري حقونو دخونديتوب په برخه کې دافغانانو السته راوړنې  د مذهبي آزاد ي  ۍ په او نظامي بوختياوې زياتې ک

ي ن به پدغو بوختياوو کې داسې ستراتيژی هم .  شمول   ال مستحکمی او پايدارې ک لو دتعهد تر د اضافي عسکرو دلي
واب ويلو  ي( جوابده) شاملې وي چې دانکشافي مرستو له الرې   دبشری حقونو، شفافيت ، او دوه اړخيزه   . مالت وک

ويا دافغانستان او پاکستان لپاره ٢٠٠٩پدې برخه کې  کميسيون د افغانستان د   کال دمارچ دمياشتې داعالن هرکلي کوي چې 
ي ولپاره د ال ډيرو .به  يوه هراړخيزه ستراتيژی جوړي پدې ستراتيژۍ کې به د دواړو هيوادونو لپاره دالډيرو غيرنظامی ه

ول هغه اړخونه ليست شي چې دسيمې په امنيت کې  و  ي ډول د منابعو تخصيصول شامل وی، تر ان رول لري  چې په 
و، دمرکزی آسيا دهيوادونو، دخليج دهيوادونو، ايران، روسيې، هند او چين نومونه اخيستالی شو رو ملتونو، نا .  مل

ي بلکه دغه  ه ک و ناکامي به  نه يوازې د افغانستان  آزادي  ل کميسيون پدې آند دی چې  دمتحده اياالتو په مشری ددې ه
اله بدل شي هيواد به بې يوال تروريزم په  ل بيا به د ن واښ جوړوي او يو  ه به دسيمې امنيت ته   ثباته وی او پدې تو

ي واښ پي ک و ته به    . چې  دامريکا 

 



تنه کوي چې دمتحده اياالتو حکومت بايد  : کميسيون همداراز دافغانستان په اړه سپار

. I ی د مذهبي آزادۍ د ي په قوت سره د هرو  . حق او نورو اړوندو حقونو مالت وک

نې  بيان  • انه لهجه  دمذهبي آزادۍ او نورو اړوندو بشری حقونو په اړه پدې دليل  اندي کيو کې او په رو په صفا 
ي ،  چې دا په افغانستان کې د متحده اياالتو د ستراتيژۍ يوه مهمه برخه ده  .ک

ي  په قوت سره  دفکر، شعور، دين يا عقيدې  دآ • ې ددې لپاره  زياتې ک ي او خپلې ه زادۍ له حقونو مالت وک
و لپاره دمساوي حقونو په شمول اساسي  چې  دقانون له مخې او په عملي ساحه کې دفکر اوشعور د آزادۍ او د

يوال منشور کې راغلي دي او . بشری حقونه وساتل او حمايت شی  دا هغه حقونه دي چې دبشر دحقونو په ن
 .ان هم ددغه منشور برخه دیافغانست

ي چې بحثونه او  • ه وک ي او دهغو مجازاتو مخنيوي وک و دبيان دآزادۍ نن خه کارواخلي  له خپل نفوذ 
انې   اپه وهل، اسالم ته سپکاوی، ارتداد، يا دې ته ورته نورې جزا پدې کې . مشاجری  زندۍ کوي، لکه  دکفر 

و او نورو بايد په حساسو مسايلو نظر ورکول هم شام ولنه کې د مذهب او دين رول ، او د ل وي لکه  په 
 .  اقليتونو حقونه

تونکو  • وک  چې دمذهب آزادۍ او بشري ( طلبانو)دهغو اصالح غو ي   ي او موقف يې تقويه ک مالت وک
 تهديد حقونو ته  درناوی لری او نور هم درناوی ته رابولي ، خکه چې داسې خلک اوس په دفاعي حالت کې دی،

ا  ي چې د اسالمي افراطي اجن و دهغو خلکو سره مبارزه وک شويدی  او دمتحده اياالتو مالت ته اړتيا لري تر
 . خواته خلک دعوت کوي

ن  پدې سره هم  پورته ، تقويه  • ونه دنورو الرو چارو تر د سياسي اصالح طلبانو او دبشر دحقونو مدافعينو غ
ي چې کرزي  د دغه ه يواد دبشر دحقوقو دمستقل کميسيون په ترکيب  او دمحکمو په سيستم کې د او اوچت ک
ي  . بشر دحقوقو مستقل مدافعين مقرر ک

II. ي  دمخ په خرابيدونکو امنيتی شرايطو چاره وک

لې  • ه کولو لپاره زياتې هلې  خه بهر دامنيت د  دافغانستان دسياسی بيا رغونې دبرياليتوب په موخه  بايد له کابل 
ه به دقانون واکمنی او وش که له امنيت پرته به  طالبان ددغه هيواد په  ډيره برخه  واکمنی ولري  چې پدې تو ي، 

ي  . دافغانستان نوې جوړشوي ادارې کاواکه او کمزوری ک

و پخپل وا • ل شي چې پدې کې بايد بهتره او هيواد شموله  امنيت هم وي  تر ر فوايد او کلک مالت افغانانو ته ورک
ي چې له  الري  پدې وتوانوي چې هغه سخت انتخابونه او خيارونه غوره ک سره  دکرزي حکومت او نور من

ي ي او دهغوی مخه ډب ک  .  مخې يې بايد د مذهبي افراطيانو مخې ته ودري

III. ونو ) دتاسيساسو  اصالحات   وړاندې بوزي (بنس

يوال پرمخت • ي چې دمتحده اياالتو دن نيو او ثانوي ډاډ ترالسه ک رامونه لوم ې لخوا تطبيقيدونکي پرو ان  د
و ته پرمختيا ورکوي اوداکار بايد د درسي کتابونود چاپ، مدني تعليم او تربيې له الرې ترسره شي ، د تعليم  زده ک
يوالو معيارونو  برابر محتويات  اوتربيې په نصاب کې دبشر دحقونو، دمذهب آزادۍ او تحمل په شمول په ن

ل شيور  .زيات ک



ن  • ونو او زيربناوو درغولو تر ي چې پدې کې د بنس لې ال پياوړې ک دعدلی سيستم د اصالحاتو لپاره هلې 
يوال معيارونه او مدني  ي او دبشر دحقوقو ن ا کې کاروک داسې يو عدلی سيستم رامن ته شی چې دقانون په ر

 . حقوق په پام کې ونيسي

و ډاډ ترالسه شي چې دقانون جوړولو سيستم دبشر دقانون جوړولو دسيستم داصال • ي تر لې وک ح لپاره هلې 
يوال معيارونه په پام کې نيسي او درناوی ورته کوی  . دحقوقو ن

يوالو معيارونو په برخه کې روزنه ورکول  • ارنواالنو ته دبشر دحقوقو دن ولو قاضيانو او  ي چې  ډاډ ترالسه ک
ول افغانان محکمو ته يوشانتهشويده، ميرمنې دعدلي سيستم په ولو سطحو کې استخدام شويدي، او  الس (مساوي )  

 . رس لري

ري  • ان مل و ددوی افغاني سياالن  د ي  تر خه ليدنه وک ي  چې دافغانستان  له قانوني  ماهرينو سره مرسته وک
يوالتوب  او داسالم او بشر حقوقو  ي  او عامه افغانانو ته دبشر دحقوقو دن دتوافق او تطابق په برخه کې ک

ي رامونه بايد  . معلومات ورک پدې معلوماتو کې به دمذهبی آزادۍ په اړه معلومات هم شامل وي او موجوده پرو
ه  ن وري چې په متحده اياالتو کې اسالم اونور دينونه  ول شي چې افغانان متحده اياالتو ته راشي او و داسې وغ

ولنه کې  يو   . له بل سره ژوند کويپه يوه آزاده 
 


