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د مذهب ازادۍ لپاره د امریکه د متحده ایاالتو کمیسون (یو ایس س آی آر اېف) د متحده ایاالتو د فدرال دولت یو خپلواک او دوه ګوندیز کمیسون دی چ له هیواده بهر د مذهب یا
د عقیدې د آزادۍ د عالم حق څارنه کوي .په  1998ک د نړیوال مذهب آزادۍ د قانون (آی آر اېف ای) لخوا جوړ شوی یو ایس س آی آر ایف په خارج ک له مذهب یا عقیدوي
ازادیو د رسغړونو د څارن لپاره نړیوال معیارونه کاروي او ولسمش ،خارجه سکرتر ،او کانګرس ته د پالیسیو د جوړون لپاره سپارښتب ورکوي .یو ایس س آی آر اېف یو خپلواک واحد
دی او د متحده ایاالتو له خارجه وزارت بېل دی .د  2020کلب راپور د کمشنانو او د مسلک کارکوونکو د یو کال د کار پایله ده چ په ترڅ ک ن دوی په نړۍ ک زورزیان په السوندي
توګه رایوځای کړي او اوس د متحده ایاالتو دولت ته د تګالرو په لړ ک خپلواک سپارښتب ورکوي .د  2020کلب راپور ک د جنورۍ  2019نه تر د دسمن  2019پورې موده پوښ الندې
راوستل شوې ،که څه هم په ځینو بېلګو ک له دغه مودې مخک یا وروسته مهم پېښ هم یادې شوې دي .د یو ایس س آی آر اېف په اړه نور معلومات دلته وموم ،یا په
 202-523-3240مستقیم تماس ونیښ.

مرکزي موندن:
په کال  2019ک ،په افغانستان ک د مذهب خپلواک وضعیتونه ،د هیواد دروان
سیاس ن ثبان او کورن جګړې په ترڅ ک هم هغښ منف میالن لرلو .د مذهب
او عقیدې د خپلواک د خوندیتوب لپاره په دې هیواد ک ناامنیب د پام وړ ننګونه
وه .رسه له دې چ د متحده ایاالتو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سول خنې اترې
وشوې ،خو د افراط ډلو له خوا روان بریدونه ،په ځانګړي توګه د طالبانو او په
خراسان والیت ک د اسالم دولت ( ،)IKSPنه یواچ دا چ د افغانستان عموم
ثبات ته ګواښ رامنځته کړ ،بلک په ځانګړي توګه شیعه مسلمانان ن هم په خطر
ک واچول .د شیعه ټولب پر ضد د ترهګرو بریدونو ،د دې ټولب د مشانو  ،سیمو،
جشنونو او عبادت ځایونو په نښه کولو ک په دې وروسب کلونو ک زیاتوال راغیل
دی ،چ په  2019کال ک هم دغه وضعیت و .د اقلیب ټولنو پرضد ترهګریز
بریدونو او د افغان وګړو ،حکومت او عسکرو په نښه کولو رسه د ترهګرۍ دې روان
ستونزې اندیښب ال نورې هم زیان کړې .د  2019کال په اکتوبر ک ،په افغانستان
ک د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن ،یوناما ( )UNAMAپه خپل راپور ک په 2019
کال ک د ملک وګړو د تلفاتو د مقایسب کچ د تن کال په نسبت ( )8,239ورکړې،
چ زیاتره بریدونه د نورو خواو له خوا تررسه شوې و .په ټول کال ک ،د متحده
ایاالتو او طالبانو ترمنځ د سول د خنو اترو د مخالفت کولو او د سپتمن  2019د
دولسمشۍ د انتخاباتو د تاوتریخوال له کبله په افغانستان ک په تروریسب بریدونو
ک زیاتوال راغ چ دا په افغان ټولنه ک د تاوتریخوال مهم المل و.
په دې ورسب کلونو ک ،افغانستان هیل ځیل وکړې چ د مذهب اقلیب ټولنو د
نابرابرۍ او توپن ستونزې هوارې کړې .د طالبانو د حکومت د نسکوریدو
راهیښ ،د شیعه مسلمانانو په ټولنن او سیاس وضعیت ک ښه وال راغیل او د

دغه ټولب غړي په حکومت ،رسنیو او شخص صنعت ک مهم پوسیونه لري.
هندوانو او سکهانو د کال  2016راهیښ په پارلمان ک په ټاکل شوي سیټونو
استازیتوب ورکړل شوی او ځیب په حکومب دندو استخدام شوي .د  2019په
نومن ک ،افغان حکومت د هغه افغان سکهانو او هندوانو لپاره هم پرته له ویزې
د سفر کولو اجازه پیل کړه چ اوسمهال په هندوستان ک اوسني .رسه له دې
هلو ځلو ،د مذهب اقلیتونو وړې ټولب ،د هندانو ،سکهانو ،عیسایانو ،احمدي
مسلمانانو او باها پشمول ،د طالبانو په حکومت ک د سخت بشي حقونو د
رسغړونو رسه مخامخ شوې ،داس چ هغوی ته سخت خطر موجود و او نه شو
کوالی ن چ د ترهګریز ګروپونو یا عموم ټولب د غچ اخیستلو د ویرې په
څرګند ډول خپل عبادت وکړي .په دې ورسب کلونو ک افغان حکومت د مذهب
اقلیتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځیب اقدامات تررسه کړې دي ،لکه د شیعه
ټولب په سیمو ک د امنیب ځواکونو زیاتول او په مذهب رسوماتو ،لکه عاشوارء
ک د پولیسو د اختیار رسه سم شیعه وګړو ته وسیل ورکول .د دې هلو ځلو له
کبله د څه حده پورې په شیعه مذهب رسوماتو باندې په ترهګریز بریدونو ک
کم راغیل .البته ،د هیواد په ټولو برخو د حکومت د نه کننول له کبله ،د اداري
فساد د روانو ستونزو ،او د امنیب ځواکونو په هغه برخو ک د توان نه لرلو ،چ د
حکومت تر کننول له الندې نه دي ،له کبله د دې هلو ځلو عموم تاثن له ځنډ
رسه مخامخ شوی .د افغانستان د بیاودان د ځانګړي انسپکن جنل د  2019کال
د جنورۍ د ځانګړي راپور له مچ ،حکومت یوازې د افغانستان د ټول نفوس په
 63.5فیصده سیمه مستقیم کننول لري

.

د متحده ایاالتو دولت ته سپارښتن
•

چ افغانستان د نړیوال مذهب خپلواک د قانون ( )IRFAرسه سم د مذهب خپلواک د سختو رسغړونو د مرتکب کیدو یا د زغملو له کبله د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړې څارن
په لیست ک شامل کړي ،او په دوام رسه طالبان او  ISKPد مذهب خپلواک د منظم ،دوام لرونک او سختو رسغړونو له کبله ((د ځانګړي انديښب وړ وګرځوي)) ،لکه څنګه چ
په  IRFAک ورکړل شوې دي،

•

د طالبانو او افغان حکومت ترمنځه د راتلونک په خنو اترو ک هغوی د مذهب یا عقیدې د خپلواک خوندیتوبونه یقیب وګرځوي او د افغان سیاس مشانو ته د مذهب خپلواک
او عموم امنیت د نږدې تړاو لرلو په اړه تاکید وکړي،

•

د مذهب خپلواک اندیښب بشنې کړي ،چ په دې ک د عبادت د ځایونو نیول تر د تروریزم رسه د مبارزې لپاره مرسته او د روزن پروګرامونه شامل دي ،چ د دې تمرکز په
فرقوي تاوتریخوال حل کولو ،او د بهرنیو چارو وزارت  ،د نړیوال پرمختګ لپاره د متحده ایاالتو اژانس ( ،)USAIDمیلینیم چیلنج کارپورېشن ،او د متحده ایاالتو د دفاع وزارت له
خوا تمویل شوي قانون او نظم تقویه کولو وي،
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•

د افغانستان د زده کړې او پوهب ،معلوماتو او کلتور او حج او مذهب چارو وزارتونه دې یقیب کولو ته وهڅوي چ په نصان او درس کتابونو او زده کړه ک داس نه زغمل کیدونک
پروپاګنډ وړاندې نه کړي چ مذهب اقلیتونه بدنام کړي او دغه وزارتونه باید د ټول افغانستان د مذهب مشانو او سکالرانو ترمنځ ټولنن مذهب زغم او برداشت ته د پرمختګ
ورکولو لپاره د همکارۍ په برخه ک کار وکړي.
د متحده ایاالتو کانګرېس یا ولښ جرګه باید:

•

په افغانستان ک د مذهب او عقیدوي خپلواک د خوندیتوب لپاره بودجه وټاک او په دوام رسه د دغه لګښتونو د فعالیتونو او اړوند پروګرامونو د افغانستان د بیاودان لپاره د
ځانګړي انسپکن جنل رسه په همکارۍ څارنه کوي.

د  USCIRFمهم رسچین او فعالیتونه
• اورېدنهProtecting Houses of Worship and Holy Sites :
• د هیواد اپ ډېټPromoting Religious Freedom in Afghanistan :

شالید
افغانستان د بېال بېلو نسیل ډلو د یوې لړۍ کور دی چ پک پښتانه ( 42سلنه) ،تاجک

تعقیب او وځورل شو .په اوسب بریدونو ک د  17م نیب 2019 ،ځانمرک برید شامل
دی ،چ په کابل ک په شیعه هزاره ټولنه د واده په دعوت ک تررسه کړل شو او په دې
ک  63کسان ووژل او  182نور ټپیان شول ،په  6جوالی  2019په غزن ک د شیعه

( 27سلنه) ،هزاره ( 9سلنه) ،ازبک (  9سلنه) ،ترکمن (  3سلنه) ،او بلوڅ ( 2سلنه)

ګانو په جومات برید وکړل شو ،چ په ک دوه کسان ووژل او  20نور ټپیان شول ،په

دي .افغانستان په تاریچ توګه د متنوع مذهبونو کور پان شوی دی ،خو ،کله چ په

 31مارچ  ،2019په کابل ک د نو روز د جشنونو په مراسمو ک د شیعه ګانو په یو مزار

کال  1992ک طالبانو حکومت په الس ک واخست ،د غن مسلمو یو پراخ اکنیت له

باندې برید وکړل شو چ شن کسان په ک ووژل او  20نور ټپیان شول او همدغه شان

هېواده وتښتېد .د هندوانو او سکهانو نفوس ،د مثال په توګه ،د  1990لسنې په

په  7مارچ  2019د عبدالعیل مزاري ،چ د هزاره ټولب مش و او طالبانو په کال 1995

لومړۍ ک له  220,000څخه تر ننه پورې شاوخوا  1,000ته راټیټ شو .د افغانستان

ک وژل و  ،د یادون په رسوماتو د کابل د شیعه هزارګانو په سیمه ک برید وکړل شو،

اوسب نفوس شاوخوا  99.7فیصده مسلمانان ( 89.7-84.7فیصده سنیان او -10

چ  11کسان په ک ووژل او  95نور ټپیان شول .افغان حکومت نه س کوالی چ

 15فیصده شیعه ګان ،د اسماعیلیانو پشمول دي) ،په داس حال ک چ غنمسلمه

خپلو خلکو ته امنیت ورکړي ځکه چ دا د خپیل واکمب په سیمه ډیر محدود کننول

(هندوان ،سکهان ،باها ،عیسایان ،بودایان ،زورویسنیان او نور) پان  0.3فیصده

لري .حکومت همدغه شان په هغه سیمه هم محدود استعداد لري چ د دې په

دي .د افغانستان د  2004په اساس قانون ک اسالم د دولت رسم مذهب تسلیم

کننول ک ده .د دې په الملونو ک د مذهب زده کړې په موسسو یا مدرسو باندې د

شوی دی او د ټولو پارلمان قوانینو څخه دا غوښتنه کوي چ د اسالم اصولو درناوی

حکومت نظر نه ساتل شامل دي ،چ د بهرنیو چارو وزارت د  2018کال د هیواد د

کوي او تعلیم نصاب باید د اسالم د مذهب پر اساس وي .رسبنه پردې ،د اساس

ترهګرۍ د راپورنو له مچ په ټول هیواد ک شاوخوا له  100,000څخه تر 160,000

قانون له مچ به محکم په حنف رسیعه د قوانینو په سستم هغه وخت تکیه کوي،

پورې مدرس موجودې دي .د حج او مذهب چارو وزارت راپور څرګندوي چ په دې

کله چ په اداره کیدونک اساس قانون ک څه نیمګړتیا وي ،په داس موضوعاتو ک

مدرسو نظر نه ساتل د دې المل کني چ دا د طالبانو د افراط نظرن رسه سم د

چ د غن مسلم له خواو د ګستاچ یعب کفر رسغړونه کني (د مرګ د رسا پورې

ښوون خنولو لپاره کارول کني او دا عمل د کمذوري او حساس نفوس د افراط

مشوط) ،د خپل دین څخه اوړي او بل دین ته اړوي .د رسنیو ناڅرګنده قانون هم

ګروپونو د استخدامولو لپاره کار کوي.

((د اسالم خالف مواد)) منع کوي او د دې لپاره ن خپل واک د حکومب مقاماتو او
ژرونالیستانو کمسیون ته سپارل دی .اساس قانون دا ضور وان چ غنمسلم په

مذهن اقلیتونو لپاره نورې اندیښن
د
ي

ازادۍ رسه کوالی س چ خپل ((مذهب رسومات)) تررسه کوي ،خو ول ((د قانون

رسه له دې چ د غه کمیدونک غنمسلم ټولب د خپل هیواد رسه وفاداري لري ،خو

په حدودو)) ک ،چ په دې رسه د هغوی مذهب رسومات په قانوي توګه محدود

دوی د ټولنن ،سیاس او اقتصادي تبعیض او توپن ،د افراط ګروپونو د روان بریدونو

کني چ دا د نړیوال بشي حقونو د معیارونو څخه رسغړونه ده.

او د حکومت دوی ته د مناسب امنیت نه ورکولو له کبله افغانستان پریښودلو ته

دولن ګروپونو تاوتریخوایل
د ر
غی ي

مجبور دي .د استوګنځیونو د کم له کبله د سکهانو یو شمن کورن په ګواردوارو ک
په اوسیدلو مجبور دي او د خپل مذهب د مړي د رسوماتو ،چ سوځول کني ،په

په  2001ک د متحده ایاالتو د عسکري حمیل څخه وروسته په دې هیواد ک ترهګریز

پوره کولو ک د محدودیتونو رسه مخ دي ،چ د سوځولو دغه عمل د مسلمانو سیمه

ګروپونه اوس هم فعالیت کوي ،چ د متحده ایاالتو ،افغان حکومت او ولښ وګړو

ین ټولب نه خوښوي .رسه له دې چ حکومت مذهب اقلیتونه د خپل عبادت ځایونو

خالف بریدونه کوي او مذهب اقلیتونه هم په نښه کوي .په کال  2009ک ،د روان

جوړولو څخه نه منع کوي ،هندوان او عیسایان د افراط ګروپونو د احتمال غچ

دولب ضد افراطیت په ترڅ ک ،طالبان او  ،ISKPچ په کال  2015ک راپورته شو ،د

اخیستب د مخنیوي لپاره داس ډول ساده او نه پنندونک ودان جوړې کړي چ د

مذهب اقلیب ټولنو خالف خپل بریدونو ته دوام ورکړو ،په ځانګړي توګه ،شیعه هزاره

عبادت ځانګړي ځایونه نه څرګندیږي .په کال  2007ک ،د فتوې او عموم مدیریت

ټولب ته چ په اګست ک کافران وبلل شو او د طالبانو په واکمب ک په ظالمانه توګه
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او سنې محکم باها مذهب ګستاچ کوونک یعب کفري مذهب وبللو .له دغه

شوي ځکه چ طالبانو د افغان سیاس مشتابه رسه تر هغه د خنو اترو انکار کړی و،

پریکړې وروسته د باها ټولنه په پټه ژوند کوي.

ترڅو چ د متحده ایاالتو رسه د عسکرو ویستلو هوکړه نه وي شوي .د متحده ایاالتو

پالیس
د متحده ایاالتو سیه
ي

او طالبانو د استازو ترمنځ د خنو اترو په ترڅ ک د متحده ایاالتو استازو ،چ د
افغانستان لپاره د متحده ایاالتو ځانګړي استازي زلم خلیلزاد ن مشي کوله ،خپل

د متحده ایاالتو حکومت د کال  2001راهیښ د افغانستان رسه د ګڼ شمن عسکري،

تمرکز د متحده ایاالتو د ترهګرۍ ضد په عالقو وکړو .هغوی دا خنه یقیب کول

ترهګرۍ ضد ،اقتصادي او بشي مرسب په پروګرامونو ک زیاته همکاري کوي .په داس

غوښتل چ د طالبانو د القاعدې رسه نږدې اړیک او افغانستان د دې لپاره ونه کارول

حال ک چ افغانستان په جنون اسیا ک د متحده ایاالتو د پالیښ مرکزي تمرکز دی،

س چ یو ځل بیا د نړیوال ترهګرۍ د ګروپونو لپاره د فعالیتونو مرکز س .په دې

د ټرمپ حکومت خپل دا خواهش څرګند کړی چ له دې هیواد څخه د متحده ایاالتو

مذاکراتو ک د مذهب خپلواک د تضمی په اړه ډیرې کم خنې اترې شوي .د 2019

پان  14,000عسکر وباس .د دې هدف د تعقیب لپاره ،د متحده ایاالتو لومړیتوب

کال په دسمن ک ،د بهرنیو چارو وزارت طالبان او  ISKPدواړه د مذهب خپلواک د

په  2019کال ک په دوحه قطر ک د طالبانو د مشتابه رسه د سول مشکل خنې وې،

سختو رسغړونو له کبله ((د ځانګړې اندیښب وړ)) وګرځولو.

چ په نتیجه ک ن د  2020کال د فنورۍ په اخره ک د سول هوکړه السلیک کړی
شوه .البته ،افغان حکومت د  2019کال په ګڼ شمن مذاکران ناستو که نه و رابلل

.
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