
 

  دا جائزہ2009بين االقوامی مذہبی آزادی دے بارے امريکی کميشن دی ساالنہ رپورٹ 
 

 ، بين االقوامی مذہبی آزادی لئی (USCIRF)بين االقوامی مذہبی آزادی دے بارے امريکی کميشن 
د  دے تحت قائم کيتا گيا۔ ايہ امريکی حکومت تے حزب اختالف دواں دا اک ازا(IRFA) 1998 ايکٹ مجريہ

سرکاری کميشن اے جيہڑا انسانی حقوق دے عالمی اعالن تے دوجے بين االقوامی قوانين دے مطابق ملک توں 
ا اے تے صدر، وزير خارجہ تے  باہر مذہب يا عقيدے دی آزادی دے حق دی خالف ورزی تے نگاہ رکهد

 کانگريس لئی آزادانہ پاليسی سفارشاں تيار کردا اے۔ 
 

وں وکه اے کميشن دس ممبراں تے مشتمل اے۔ ايدے تن کمشنر صدر مقرر امريکی محکمہ خارجہ ت
کرد ا اے تے چه دا تقرر کانگريس دی قيادت کردی اے۔ محکمہ خارجہ وچ بين االقوامی مذہبی آزادی دے 

 نے پيدا کيتا، جيہڑا کميشن دے ووٹ نہ دينڑ الے ممبر دے طور تے ARFAبارے سفير عمومی دا عہدہ وی 
 ے۔ کم کردا ا

  
ايہ کمشنر، امور خارجہ، انسانی حقوق، مذہبی آزادی تے بين االقومی قانون دے شعبياں وچ ماہراں تے 

تجربہ کار لوکاں دا وادها کردے نيں۔ کميشن دے قيام دی دس سالہ مدت وچ کمشنراں نيں کجه کيتهولک بشپ، 
وا تے اک  پروٹسٹنٹ پادری دے عالوہ اک مسلمان امام، انسانی حقوق دے اک يہودی کارکن تے اک يہودی پيش

قانون، خارجہ پاليسی دے ماہراں تے روائتی عيسائی، مورمن، ہندو، بوده  تے بہائی سميت کئی طرحاں دا پس 
منظر رکهنڑ والے دوجے ماہر شامل کيتے نيں۔ ايناں کمشنراں دی قيادت وچ کميشن نے مذہبی آزادی دی خالف 

ر کيتا جيہڑياں بہت سارے معاملياں، ملکاں تے عقيد ياں تے اثرانداز ہو رہياں ورزياں دے بارے تشويش دا اظہا
نيں۔ مثال دے طور تے کميشن نے بده مت دے پيروکاراں لئی برما وچ، ہندواں لئی بنگلہ ديش، شيعہ مسلماناں 

سائياں لئی سوڈان لئی سعودی عرب، يہودياں لئی وينزويال، احمد ياں لئی پاکستان، ويگهر مسلماناں لئی چين، عي
 تے بهائياں لئی ايران وچ کم کيتا اے۔ 

  
ساالنہ رپورت وچ ، کميشن لئی تشويش دے باعث ملکاں وچ مذہب تے عقيدے دی آزادی دی 

صورتحال دا ذکر کيتا گيا اے تے مذہب تے عقيدے دی آزادی دے فروغ نوں امريکہ دی خارجہ پاليسی دا 
ارشاں يش کيتياں گياں نيں۔ ساالنہ رپورٹ، مختلف ملکاں دے بارے ابواب تے الزمی حصہ بناؤنڑ لئی پاليسی سف

مشتمل اے تےکميشن نےسفارش کيتی اے کہ امريکی وزير خارجہ، مذہبی آزادی دی سنگين خالف ورزياں 
 قرار (CPCs) دے تحت تشويش دا باعث خاص ملک IRFAکرنڑ دی وجہ نال ايناں وچوں بعض ملکاں نوں 

 الے ملکاں وچ تے نئيں اوندے پراناں وچ مذہبی آزادی  دياں خالف ورزياں ہو رہياں CPCلک، بعض مدينڑ۔ 
نيں، کميشن نے اناں تے نگاہ رکهی ہوئی اے۔ کميشن رپورٹ وچ شامل دوجياں ملکاں دی نگرانی کرد ا رہند ا 

  تے موجود اے۔.gov.uscirf.wwwاے۔ پوری رپورٹ ويب سائيٹ 
 

    تيکر دے واقعات شامل کيتے گئے نيں۔ 2009 توں اپريل 2008ساالنہ رپورٹ وچ مئی 
.   

 
IRFAتشويش ”، صدر دی طرفوں ملے ہوئے اختيار دے تحت وزير خارجہ نوں ہدايت کردا اے کہ او

خاص طور تے ”ٓزادی دياں نوں نامزد کرنڑ۔ ايہ او ملک نيں جيہڑے مذہبی اCPCs يا ”دا باعث خاص ملکاں
 ”خاص طور تے سنگين” IRFA خالف ورزياں خود کر رہے نيں يا اناں نوں برداشت کر رہے نيں۔ ”سنگين

خالف ورزياں دی تشريح اناں ملکاں لئی کردا اے جناں نے منظم تے کهلياں خالف ورزياں دا سلسلہ جاری 
توں بغير لمبے عرصے لئی حراست وچ رکهنڑاں، رکهيا ہويا اے۔ ايناں خالف ورزياں وچ تشدد، کسے الزام 

 الپتہ کر دينڑاں يا لوکاں نوں زندگی، آزادی يا سالمتی دے حق توں محروم رکهنڑاں شامل اے۔ کسے ملک نوں 
CPC قرار دينڑ توں بعد قانون دے تحت صدر لئی الزمی ہوندا اے کہ اوIRFA دے مطابق اقدامات کردے 

  کرنڑ۔  ہوئے خالف ورزياں دی مخالفت
 

 قرار دے دتا جناں نوں نومبر CPC وچ محکمہ خارجہ نيں اناں اٹه ملکاں نوں فير 2009جنوری 
، ارٹريا، ايران، عوامی )شمالی کوريا( نامزد کيتا گيا سی۔ ايناں وچ برما، عوامی جمہوريہ کورياCPC وچ 2006



 

جہ نے ازبکستان دے خالف کوئی جمہوريہ چين، سعودی عرب، سوڈان تے ازبکستان شامل نيں۔ محکمہ خار
 دناں تے سعودی عرب دے خالف کارروائی کرنڑ وچ غير معينہ مدت لئی چهوت دے 180کارروائی کرنڑ وچ 

ايکٹ دے مقاصد نوں اگے ودهايا جا سکے۔ اس چهوٹ ) بين االقوامی مذہبی آزادی(دتی تاکہ دواں معاملياں وچ 
ک وچ ہونڑ والی مذہبی آزادی دی سنگين خالف ورزی تے دے نتيجے وچ، امريکہ دواں اچوں کسے وی مل

 کوئی کارروائی نئيں کرے گا۔  
   

 
ملکاں نوں 13رپورٹ دی مدت دے دوران کميشن نے سفارش کيتی کہ وزير خارجہ تهلے دتے ہوئے 

CPCپاکستان، ،  2، نائيجيريا1، ارٹريا، ايران، عراق)شمالی کوريا(برما، عوامی جمہوريہ کوريا:   قرار دينڑ
 عوامی جمہوريہ چين، سعودی عرب، سوڈان، ترکمانستان، ازبکستان تے ويت نام۔ 

   
کميشن نے رپورٹ وچ اناں ملکاں دے ناں وی دتے نيں جناں تے نگاہ رکهی جا رہی اے۔ اس دا مقصد 

CPCاں يا  دے تقاضے پورے نہ کرنڑ والے ملکاں دياں حکومتاں ولوں مذہبی آزادی دی سنگين خالف ورزي
 ملکاں طرحاں ايناں تے وی خصوصی توجہ CPCايناں خالف ورزياں نوں برداشت کرنڑ تے نگاہ رکهنڑا اے۔ 

دتی جاندی اے تے بعض معاملياں وچ محکمہ خارجہ تے کئی جہتی تنظيماں ايناں دے خالف سفارتی اقدامات 
ی اناں وچ افغانستان، بيالرس، کردياں نيں۔ رپورٹ دی مدت دے دوران کميشن نے جناں ملکاں تے نگاہ رکه

 کيوبا، مصر، انڈونيشيا، الؤس، روس، صوماليہ، تاجيکستان، ترکی تے وينزويال شامل نيں۔   
 

  پاکستان وچکميشن نوں تشويش اے
 

 پاکستان
  

 
ںدی  پاکستان وچ پچهلے ورے وڈے سياسی ڈرامے کهلے نيں، اناں وچوں کج قنون دی حکمرانی، انسانی حقا

يس ورے وی اے ويکهيا گيا َا  مذہبی آذادی تے عقيدے تے وی اے۔ حوالے نال بڑے اہم نيں تے اناں دا اثرحفاظت دے
اے۔ جدی وجہ نال  يے کہ مذہبی شدت پسنداں دے گروہاں نوں بغير روک ٹوک ودهن تے طاقت کٹهی کرن دا موقع مليا

و لوک اپڑيں بنائے ہوے مذہبی اصوالں دی بنياد اناں دے بندياں نے پاکستان دے اندر تے باہر کهپ پائی ہوئی يے ا
 نال اسلحے دے زور تے لڑدے پين۔ ہور يے کہ مذہبی آزادی دے حوالے نال سارے ںاداريا تے، پاکستانی قانونی

خدشے، جہيڑے کہ کمشن نے اپڑيں رپٹ وچ لکهے سن اوہ اپنڑيں تهاں تے موجود نيں۔ فرقہ بندی تے مذہبی لڑائياں 
 تے حکومت دا جواب وی کے شيعہ مسلماناں، احمدياں،عسائياں تے ہندواں نال جاری نيں تے ايسگڑے خاص کر هج

 يے بلکہ اے آکهناں چاہی دا اے کہ حکومت د ا کوئی کم سدها نہں۔ ملک دے چوکهے سارے قنون ںيئکوئی خاص ن
وں مجرمانہ انداز وچ  ملزم دے جنہاں وچ احمدياں نوں اپڑيں حقاں توں روکيا گيا يے تے توہين رسالت  دے قنون  ن

 ۔خالف استمال کيتا جاندا يے، تے اکثر ملزماں نوں قيد دی سزاء ہو جاندی يے
           

 وچ ليائے جنڑ والے اسالمی قانون حدود 1979ے کہ ايدے باوجود کہ کج معمولی بہتری ہوئی يے، اہور
جيدے وچ  اسالمی قنون نوں  يا سی، سخت سزاء ديندا اے۔آرڈينينس، جنہوں ملک دے عام قانون دے نال نال نافذ کيتا گ

ہباں ذپنن آلياں نو ہته پير کٹنڑ تے وٹے مار مار کے مارنڑ دی سزاء ديتی جانندی اے۔ پاکستان نے عالمی طور تے، م
 نوں بدنام کرنڑ دے تصور دياں کوششاں،، ايدهے اپڑين توہين رسالت دے قنون، جيدے بارے ايس کمشن دا خيال يے

کی ايدهے نال مزہبی آذادی نوں خطرناک حد تک محدود تے مجرمانہ بنا ديتا جاسی نوں، وڈے اچهے طريقے نال اگے 
آخير تے پاکستانی تے عالمی سطح دے تک سن رکهنڑ آلياں دے مطابق پاکستان دياں انٹيليجنس ايجنسياں  ودهايا يے۔

شدت پسناداں دے لوکاں نال واسطہ رکهدے نيں تے اناں وچوں کج لوکاں دے  طالباناں تے لشکر طيبہ تے ايہوجے  
نوں مدد وی ديندے رہندے نيں۔ اناں دے بارے اے آکهيا جاندا اے کہ بهارت دے شہر ممبئ تے حملہ کرنڑ آلے ايہی 

 شديد طراں دے ايہوجے معاملياں دی لو وچ، کمشن اے سفارش کردا اے کہ پاکستان نوں اک خاص حيثيت يا .لوک نيں
 ۔ہنڑ تکر سٹيت ڈيپارٹمنٹ نے پاکستان نوں سی پی سی دا درجہ نہيں جے ديتا  ی سی دا درجہ ديتا جاوے۔سی پ

 

                                                 
 دی سفارش نال اختالف کردياں ہوياں کيہا CPCرپورٹ وچ عراق دا ذکر شامل کردياں ہوياں، کمشنر کرومرٹی، ايڈ، لينڈ تے ليو نے  1

  رہنڑاں چاہی دا اے۔کہ عراق کميشن دی واچ لسٹ وچ شامل
  دی سفارش نال اختالف کردياں ہوياں کيہا کہ نائيجيريا کميشن دی واچ لسٹ وچ شامل رہنڑاں چاہی داCPCکمشنر کرومرتی نے  2



 

 دے عام انتخاباں نال، تے 2008پاکستان دے سياسی ميدان وچ پچهلے ورياں وچ کافی تبديل ہويا يے۔ فروری 
بڑن نال سول حکمرانی واپس آ گئی صدر پاکستان  دے   وچ آصف علی زرداری2008پرويز مشرف دی تهاں ستمبر .

اے۔ صدر زرداری بينظير بهٹو  جہيڑی وڈی مشہور سياسی ليڈر تے سابق وزير اعطم سی تے جناں نوں  شدت پسنداں 
 وچ صدر زرداری نے حزب اختالف دياں 2009مارچ   وچ قتل کر ديتا سی، دا رنڈا ہون آال بندہ اے۔2007نے دسمبر 

يالں دے  دبانڑ نال، سپريم کورٹ دے چيف جسٹس اچوہدری تے دوجے ججاں نوں، جناں پارٹياں تے ثوکهے سارے وک
صدر زرداری نوں، پينجاب وچ جہيڑا کہ پاکستان  انہاں دے عہدے تے بحال کر ديتا رف نے کڈ ديتا سیشنوں صدر م

 ا گيا۔  وچ سب نالوں زيادہ آبادی آال صوبہ يے، وچ حزب اختالف دی حکومت منن تے وی مجبور کر ديت
   

 اچ حکومت 2008رداری حکومت نے  مذہبی آذادی دے حوالے نال کج چنگياں گالں وی کيتياں نيں، نومبر ز
نے اقليتاں دے حق دياں گالں کرنڑ الے شہباز بهٹی نوں اقليتاں دا وفاقی وزير بنيا۔ بهٹی صاحب نے لوکاں دے سامڑيں 

اک واری فير ويکهے گی۔ اناں نے ايہ وی آکهيا اے کہ حکومت اے آکهيا اے کہ حکومت توہين رسالت دے قنون نو 
 فی صد کوٹے تے 5اے عہد اے کہ اوہ  اقليتاں دے حقاں دا خيال کرسی ايدے نال نال اقليتاں ليئ، وفاقی مالزمتاں وچ 

ی  وچ حکومت نے اک عيسائی نوں الہور هائی کورٹ دا جج  بنيا سی۔ اجے تکر اے نہ2009وی عمل کرسی۔ مارچ 
پيا پتا لگدا کہ انا گالں دا مذہبی آزادی تے کی اثر ہوسی تے کہ جناں نوں ماضی وچ انڑ آلی ہر حکومت نے وڈی 

پچهلی دہائی وچ فرق رکهنڑ آلے قنون بنائے گئے تے اناں نوں برابر الگو رکهيا گيا جيدی وجہ  الپرواہی نال ورتيا اے۔
ايس نے معاشرے يس نيں معاشرے وچ اقليتاں دے مقام نوں کها ليتا نال مزہب وچ برداشت نہ کرنڑ دی ہوا چل پيئ۔ ا

وچ اقليتاں جناں وچ شيععہ مسلمان، احمدی تے ہندو تے ديسائی شامل نيں دے قنونی مقام تنں ُچٹ کر ليتا۔ حکومت دے 
کدے تے اے نوں صحيح طريقے نال نئيں روزياں آلياں ايہو جياں قنونی خالف وربندے عی اقليتاں دے مخالف ہونڑ

گل کرن آلے لوک انصاف دے کٹہرے وچ لے آئے گئے ہون  ايدی گهٹ ای ہويا اے کہ ايہو جئی کسی خالِف قنون 
جمہوری ادارے خاص کر کے عدالتاں تے پوليس رشوت خوری دی وجہ وجہ اے حقيقت وی اے کہ پاکستان دے اک 

 والی ای کوئی نئيں اے۔ نال کمزور تے ال چار ہو گئے نيں تے ِاناں نوں کوئی ُپچهن 
 

مذہبی سکول يا مدرسے، ُاناں لوکاں دے حوصلے ودهاندے نيں تے ُاناں نوں تربيت چوکهے سارے پاکستانی 
جيہڑے ايہوجے خالف قنون کم، پاکستان يا پاکستان تون باہر اقليتاں نوں نشانہ بنان لئی کر دے نيں۔ سال وی ديندے 

 کيتی گئی کہ سارے مدرسيياں نوں رجسٹر کيتا جاوے نال اے وی حکم دتا  دے وچکار اک واری فير اے کوشش 2005
۔ ايس ورے دے اخير تکر کج شدت پسند کہ ايہوجے مدرسے اپڑيں اندروں سارے غير ملکی طالب علماں نوں کڈ دينڑ

چوکهے سارے مدرسياں نے رجسٹريشن کروائی سی۔ ايدے باوجود اے جتهياں ولوں کهپ پانڑ دے باوجود  
 اے تے رپوٹاں اے وی پيسے دينڑ آلياں تے کوئی کنٹرول نئيںورٹاں نيں کہ حکومت دا ايہوجے مدرسياں نوں رپ

جہ اے ايسی طراں شدت پيا وی اے کہ نئی۔ کيوندسدياں نيں کہ رجسٹيشن دا ِاناں مدرسياں دے نصاب تے وی کوئی اثر 
کراندے شدت پسندی نووں روکنڑ لئی حکومتی  کہ پسندی تے لوکاں نوں بهڑکاندے نيں۔ اے وی شک شبهے دی گل اے

۔ ہور اے کہ کهلی ڈهلی شدت پسندی نوں تے اسالمی سکوالن دی اصالح دوجے ِکناں طريقياں نال کرنڑ گےملک دے 
حرکتاں نوں روکنڑ لئی حکومتی کے جتهياں ولوں دوجے لوکاں دی آزادی نوں تے ُاناں دے حق دبانڑ دياں جری لڑا

 فی نئيں ان۔ کوششاں  وی کا
 

 روع وچ پاکستان نے مسلح شدت پسنداں ولوں بمباں تے بم مار کے تے جندڑی نوں تہسدے ش 2008ورے 
نہس کر کے اپڑيں اپڑيں عالقياں وچ اپنڑا راج قيم کرنڑ دا سواد چکهيا۔ سٹيٹ ڈيپارٹمنٹ دے خيال اچ پاکستاں دے 

محفالں، مذہبی پردهاناں جناں دا تعلق فرقہ ماں تے اکہ مذہبی مقوفاقی قبائلی عالقياں تو باہر وی صورِت حال ايہہ وے 
دے دہشت گردی دے حملياں دے نتيجے وچ ايس ورے سينکڑياں دے حساب بندياں دے نال اے تے مذہبی شدت پسند ی 

پوری وچ ميريٹ ہوٹل اسالم آباد تے ہونڑ آلے خود ُکش حملے نے  2008نال بندے مرے نيں پاکستان دے اندر ستمبر 
وچ حملہ کرنڑ آليں نے حملہ کرنڑ دا ويلہ او چنڑيا سی جدوں لوکی ُدنيا دا دهيان لے ليتا۔ ايہہ اوہ حملہ سی کہ جيہدے 

 2009بتهيرے حملياں وچوں اک حملہ فروری عبادت گاہواں تے ہونڑ آلياں  روزہ کهولنڑ دی تياری کر رہئے سنڑ۔
نوں  2009 مارچ 27 جی مرے سنڑ۔ 22رگاہ تے ہويا سی جيہدے وچ  دے شہر ڈی جی خان دی اک امام با پنجابوچ

 نالوں زيادہ 100 بندے مرے تے 50پاکستان تے افغانستان دياں سرحداں دے نيڑے۔ خيبر ايجنسی دے مقام جمرود وچ 
ں دی دی نماز پڑهن آلياں تے حملہ کيتا گيا سی۔ حاالنکہ اے مسيت ُسنيای وچ جمعے سنڑ۔ جدوں مسيتزخمی ہو اے 

 نوں خود کش حملہ کرنڑ آنڑ والے نے چکوال دی 2009 اپريل 5سی۔ سی فير وی ايدا الزام ُسنياں تے ہی دهريا گيا 
  بندے مار ِدتے سنڑ تے چوکهے سارے بندے زخمی ہو اے سنڑ۔22اک امام بارگاہ تے حملہ کرکے 

 
پورے ملک وچ عرصے توں جاری ُسنی شدت پسند مسلماناں ولوں مذہبی فساد شيعہ مسلماناں دے مخالف 

سوات سميت پاکستان دے شمال مغربی سرحدی صوبے دے مقام پير توں شدت پسند ُسنياں نے اپنڑيں اے۔ پچهلے ورے 
دے نال اے  شدت پسند جنہاں وچوں ُکج دا تعلق طالبان جتهياں  اے فسادی پاکستاں دے شمال مغرب تکر پسار لئے نيں

ڈاهڈی سزا ديندے نيں تے طالبان  لوک جانڑ ُبجه کے شيعہ مسلماناں نوں مار ديندے نيں۔ دے بارے ايہہ پتہ لگيا اے کہ



 

 وچ وفاقی حکومت 2009قليتاں نوں َنسا ديندے نيں۔ اپريل دی طراں دا انصاف کر دے نيں تے لوکاں خاس کر کے ا
 سوات وچ طالبان تے شدت چ، گل بات ہونڑ دے نتيجے وے قبول کر ليا اے جيہڑا مقامی طور تنے اک امن معاہدہ

ا سی تے ايدے بدلے دے نال ہويا سی۔ ايس معاہدے دے مطابق سوات سميت پورے ماال کنڈ ڈويژن وچ نافذ ہونڑپسنداں 
ايس کئی واری شريعت دا قنون اليا گيا پر توں پہلے سوات وچ وچ حکومتی فوجاں دے مخالف لڑائی بند ہو گئی۔ ايس 

دے حوالے کر تا گيا اے کہ جيہڑے اپنی سياسی تے لبان نال تعلق رکهن آلياں لوکاں يس عالقے دا کنٹرول طاواری ا
 مذہبی فيدے لئی ہر حرکت کر جاندے نيں۔ 

 
وجہ نال ہزاراں لوکاں نے نہ دسنڑ آلياں،  وچ وادی سوات وچ فساد وڈی تيزی نال ودهيا۔ جيدی 2003سال 

 جانڑ آلياں گالں برداشت کيتياں کيونجہ طالبان نال تعلق رکهنڑ آلياں بے رحمانہ، تے معاشرتی لحاظ نال قبول نہ کيتياں
دی تليم، انپڑياں رسماں رواجاں تے پابندی ال چهڈی سی۔ نوياں اسالم دی اک انپڑيں تشريح کڈ کے لوکاں چتهياں 

 نال سوات  فی صد لوک فساد دی وجہ60دے  ملين 1۔8 تکر سوات دی ُکل آبادی 2001رپوٹاں دے مطابق دسمبر 
اوہ زنانياں جنہاں نے  تر ُکڑياں دے سکول سنڑ تباہ کر دتا گيا  سکوالں نوں جنہاں چوں زيادہ150وچوں نکل گئے نيں 

۔ پوليس، سياسی مخالفاں تے طالبان دے کيڑے کڈن انپڑياں نوکرياں چهڈن توں ناں کيتی اونہاں نوں قتل کر دتا گيا اے
کهے وڈے رولے دے باوجود ُکڑياں دی تليم تے  وچ، چو2008تے گئے۔ دسمبر پ د سامنے ک دےوالياں دے سر لوکاں

ُکڑياں نوں پنجويں تکر تليم لين کدی  نرم کر کے  دے اخير وچ ايس پابندی نوں 2009 ال دتی گئی۔ جنوری پابندی
ا، ٹی وی ويکهنا تے گانڑا، نچنراتاں ويلے طالبان ريڈيو تو غير اسالمی حرکتاں جناں وچ گانڑيں ۔ اجازت دے دتی گئی

 شيو کرنا شامل نيں، تے پابندياں الن دا اعالن کرديتا سی 
 

انپڑيں تهلے آنڑ آلياں پاکستان دے شمال مغرب وچ کج فسادی شدت پسند جهتياں نے پوليو ويکسين نوں، 
ے مخالف اک چال اے۔ ۔ ايدی وجہ اے سی کہ اور اے خيال کر دے نيں کہ ايہہ مسلماناں د باز رکهيا پين توںلوکاں نوں

دوجے حربياں وچوں جيہڑے حربے استعمال کيتے گئے ُاناں وچوں دوجے عقيدے دے لوکاں دے مزار تے مقبرے تباہ 
صوفی شاعر رحمٰن بابا دے مزار  نوں مشہور پشتو 2009 مارچ 5، اناں وچوں اک مشہور واقعہ کرن وی شام سی

ڑ آليں دے مطابق ايہہ ُاسی طراں دی هرکت سی جيويں طالبان نے رکهننوں بم مار کے تباہ کرن وی شامل سی۔ نظر 
کہ دوجے عقيدے دے لوکاں ۔ ايس توں ايہہ لگدا اے افغانستان دے صوبے باميان وچ بده دی يادگار نوں تباہ کر دتا سی

رداشت نئيں اسالم دی اوہ شکل اے کہ جيہدے وچ کسے نوں وی بدی کوئی وی نشانی نظر نئيں آنڑی چاہئی دی۔ ايہہ 
 کيتا جاندا۔ 

 
 2008جانڑ کے عيسائياں، احمدياں تے ہندوواں نو نشانہ بنڑايا۔ ستمبر بلوياں فساداں وچ ُسنی شدت پسنداں نے 

نوں  دے فيصلے جيہدے وچ احمدياں 1974وچ پاکستان ٹيلی وژن نيٹ ورک، جيو ٹی وی توں پاکستانی پارليمنٹ دے 
م چليا، ايس پروگرام دے ميزبان نے اپنڑے پروہنياں نوں، جنہاں وچ ے وچ اک پروگراغير مسلمان آکهيا گيا سی دے بار

آکهن کہ احمدياں نوں  آکهيا کہ اوہ ايہہ ايہہ گل آکهی کہ اوہ ايس فيصلے دی حميت کرن بلکہمشہور عالم سنڑ نوں 
 تے اوس توں اک ہور  دتا گيا۔مارنا جائز اے ۔ ايس پروگرام دے اک ديہاڑے بعد اک مشہور احمدی ڈاکٹر نوں مار

اقليتاں تے حملے کرنڑ آلے لوکاں نوں گهٹ ہی انصاف دے کٹہرے ديہاڑے بعد اک ہور احمدی پيشوا نوں مار دتا گيا۔ 
وچ کهڑا کيتا گيا اے۔ سٹيٹ ڈيپارٹمنٹ دے مطابق هقيقت وچ پاکستانی حکومت نے انا دواں قتالن دی تفتيش لئی ُکجه نئيں 

 کيتا۔ 
 

پر تواتر دے نال حملياں دا سامنڑاں کيتا گهٹ اں، عيسائياں تے سکهاں نے طريقے کار دے مطابق کجه ہندوو
آسانی نال لٹيا جا اے۔ اناں وچوں کئی وڈی آسانی نال جرم دا شدا ہو جاندے نيں کيونجہ اناں نوں اقليت وچ ہونڑ نال 

زنا تے زور ، عيسائياں دياں زنانياں تے بچياں دے اغوا، وا کيتا جا سکدا اے۔ ہندوواںسکدا اے، يا توان لينڑ لئی اغ
زبردستی نال اسالم قبول کروان ديان رپورٹاں تواتر نال ملدياں نيں۔ ملزم عام طور تے اپڑيں مسلمان عالماں کولوں اک 

و زنانياں دے دے نيں ُکجه کارندياں دے مطابق ہندسرٹيفيکيٹ لے کہ زوريوں اسالم قبول کروان دے الزام دا دفع کرلين
تا کہ مذہبی ڈر پان۔ صوبہ غالمی تے تکليفاں دين دے ہتهيار فساداں وچ وڈے پيمانے تے استعمال ہوندے نيں مخالف 

 ديں نيں جتهے ہندو وڈی اقليت وچ نيں تے جتهے بلوچ باغی وفاقی بلوچستان وچ ہندوواں سے مندر فساداں دی بنياد بنڑ
  ۔کر رہئے نيںکوششان حکومت دے مخالف عرصے توں انپڑياں 

 
پاکستان وچ اقليتاں وچوں سب نالوں سخت قنونی پابندياں تے سرکاری طور تے تعصب احمدياں نال رکهيا جا 

اے قنونی طور تے انپڑی مذہبی رسماں ادا کرنڑ دياں پابندياں  الکه 40 توں لے کے 30رہيا اے۔ احمدی جنہاں دی تعداد 
نوں انپڑيں مذہبی رسم ورواج نوں ادا کرنڑ دا مجرمانہ الزام، انپڑيں مذہبی الفاظ چوکهے سارے احمدی نيں جنہاں نيں 

نپڑيں  الزام وغيرہ سميت مجرمانہ الزاماں دا سامنڑان کرنا پيندا اے۔ پاکستن دے آئين وچ احمدياں نوں، اناں ولوں اکہن دا
ٓکهيا جاندا اے۔ قنون دی طرفوں غير مسلمان آکهيا آپ نوں ايس توں عالوہ ُکجه آکهن دے باوجود اناں نوں غير مسلمان ا

يا نہيں آکه سکدے طرفوں غير مسلمان ہونڑ دی وجہ نال احمدی انپڑياں عبادت گاہواں نوں مسيت جاندا اے۔ قنون دی 



 

نيں نہ ہی عام لوکاں وچ قرآن اوتهے عبادت نئيں کر سکدے عام تهاواں تے جتهے دوجے مسلمان نماز پڑه سکدے نيں 
لئی لوکان وچکار وچوں ُکجه پڑه سکدے نيں نہ ہی ُاناں  نوں کهلے عما انپڑيں آپ نوں مسلمان آکهن دا حق اے۔ احمدی 

ول لينا، احمدی بنن لئی ُکجه بنانا، شائع کرنا، يا تبليغ کرن غير قنونی اے احمدی مذہب اختيار کرنڑ آليں نوں آپڑيں 
وچ دو ديہاڑياں تک احمديں نے انپڑے  2008نچانا وی غير قنونی اے۔ مئی ں لوکاں تکر پوہے دوجے مواد نوايہوجئ

کپڑے لتے پا کے انپڑيں مذہبی انپڑيں خاص )جنہوں پاکستانی حکمران چناب نگر آکهدے نيں(ثريتی عالقے ربوہ وچاک
 ہفتياں بعد پوليس نے ۔ دونعرياں دے بيج ال کے، بتياں شتياں ال کے، پٹاکے پٹوکے چال کے انپڑاں مژہبی تہوار منايا

پورے عالقے دے لوکاں دے خالف احمديت مخالف قنون دے تحت مقدمہ بنڑا دتا۔ اک دوجے واقعے وچ احمدياں نوں 
 دے انپڑيں مذہب دی تبليغ کرفيصل آباد دے ميڈيکل کالج وچوں کڈ دتا گيا کيونجہ اور مبينہ طور تے دوجے لوکا نوں 

غير مسلمان ووٹاں وچ اندراج کروانا پيندا اے ايس کر کے اور احمدی جيہڑے کے نوں سنڑ۔ ہور ايہہ کہ کيونجہ انہاں 
وڈی سوکهے طريقے نال کڈ دتا جاندا اے۔ صرف اک چنگی انپڑيں آپ نوں مسلمان آکهن تے ضد کر دے نيں اناں نوں 

 وچ پاکستان پاسپورٹ وچوں مذہب دے خانے نوں ختم کر دتا گيا سی۔ ايدی 2004تبديلی ايہہ ہوئی سی کہ جدوں دسمبر 
ہہ ۔ دوجی دفعہ گڈی فير پٹڑی توں لياحمدياں نوں حج وچ شريک ہونڑ دے عالوہ اگے ودهن دا موقع مل گيا اے نال وجہ 

حکومتی وزارتی کميٹی نے ايہہ کالم دوجی وار فير شامل  وچ مذہبی جماعتاں دے دبا وچ آکے 2005گئی جدوں مارچ 
کسی پاکستانی حکومت نے احمدياں دے بارے قنون دی اصالح کرن دی کوئی کوشش جتهے تکر ساہنوں پتہ اے کر دتا۔ 

 نئيں کيتی۔
 

توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه سزاواں وچ عمر قيد تے موت دی سزا اے۔ ه عليه وسلم دياں توہيِن رسالت صلی الّلٰ
 عيسائيان، جهوٹهے ہوندے نيں دے نتيجے وچ لمياں قيداں يا بعض واری احمدياں، يہڑے کہ اکثر تے الزام جوسلم

طراں  کسی رياں توں ہو۔ کيونجہ الزام لگن آلفساد بنڑ جاندے نيںہندوواں يا دوجے اقليتی فرقياں يا مسلماناں دے مخالف 
۔ جهوٹها الزام الن والياں تے کوئی جرمانہ وی دی شهادت لين لئی نئيں آندا۔ اوس دی نيت دا ثبوت وی نئيں منگيا جاندا

ذہبی اقليتاں يا انپڑے مخالف لئی اکثر استعمال کيتا جاندا اے۔ ايس منئين پيندا ايس لئی اس قنون نون شدت پسنداں ولوں 
ر صرف بدلہ لين لئی يا فير کوئی فيدہ چکن لئی اتعمال کيتا جاندا اے۔ جابطے دياں کاروائياں وچ معمولی قنون نوں اکث

ی نے پاکستان وچ توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه وسلم دے قنون نوں بوہتا ورتيا اے پر ايس نے کوئی خاص اثر نئيں تبديل
صلی الّلٰه عليه وسلم دے قنون وچ ضابطے دے مطابق کاروائی کرن دی ايدا منفی اثر ايہہ ہويا کہ توہيِن رسالت  ۔کيتا اے

دے مقدمياں دے دوران اسالمی بنياد پرست عدالتاں دے کمرے کمی اے۔ ہور ايہہ کہ توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه وسلم 
انہاں دياں نيں۔ دنگا فساد کرن دياں دهمکياں دتياں جانتے رہائی دی صورت وچ لوکاں سے سانمڑيں پر جاندے نيں 

ہوندے نيں۔ اجے تکر پاکستان دے وچ کسی دهمکياں نوں قابِل غور سمجهنا چاہئی دا اے کيونجہ ايس طرح نال ای فساد 
۔ توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه نوں توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه وسلم دے قنون دے تحت موت دی سزانئيں دتی گئی اے

ی لوکاں تے حملے کيتے گئے نيں، بلکہ پوليس دی حفاظت وچ وی فسادی شدت پسنداں وسلم دے مقدمياں وچ ملوث کئ
 ہڑ سرکاری سزا تو بچ جاندے نيں اناں نوں ملک توں نس جانڑ لئی،دی طرفوں لوکاں نوں مار دتا گيا۔ اور لوک جي

 مجبور کر دتا جاندا اے۔
 

وسلم دے الزام دے تحت پهڑيا جاندا اے۔ زيادہ ہر ورے چوکهے سارے لوکاں نوں توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه 
 احمدی منڈياں 15وچ تر لوکاں دياں ضمانتاں نئيں لئياں جاندياں کيونجہ دنگا فساد دا خطرہ ہوندا اے۔ ايہوجے اک مقدمے 
وچ   الزام ُاتے لکهن دےنوں حضور صلی الّلٰه عليه وسلم دا اسِم مبارک اک ُسنی مدرسے دے عبادت خانے ديی کند دے

پوليس دے سامنے ٹاں دے مطابق اناں منڈياں دی گرفتاری اوس ويلے ہوئی جدوں اور انپڑيں آپ پهڑ ليا گيا سی۔ رپور
ہيومن رائٹس کمشن آف پاکستان دے اک اپڑے تے انپڑيں ُاتے لگن آلے الزاماں توں انکار کرن لئی حاضر ہوئے۔ 

تے نہ ای کوئی تعلق ملزمان نئيں سی قدمے وچ کوئی جشم ديد گواہ قيقت جانن والے کمشن نے ايہہ ثابت کيتا کہ ايس مح
 2008وچ پنج عيسائی جيہڑے کہ توہيِن رسالت صلی الّلٰه عليه وسلم دے تحت اپريل  2009تے ثابت ہوندا اے۔ جنوری 

وڈهڑی عمر دے ۔ ئندياں نال مفاہمت ہو گئی سیوچ پهڑے گئيے سنڑ نوں رہا کر دتا گيا کيونجہ مسلمان تے عيسائی نما
 وچ رہا 2009دو ہور عيسائی بندے جنہاں دا تعلق پنجاب دے شہر فيصل آباد نال سی نوں الہور ہائيکورٹ نے اپريل 

ولی  ورياں دی قيد ب10 وچ مبينہ طور تے قرآن پاک دے ورقے ساڑن دے الزام وچ 2006دواں نوں نومبر کر دتا۔ اناں 
ايدهے باوجود کہ توہيِن دے بارے وچ رپورٹاں لبياں نيں۔ مين دے جهگڑے گئی سی اناں اے ايس الزام دے پچهے ز
دتا جاندا اے پر اناں دياں رہائياں  آلياں نوں کدی کدی رہا وی کر  وچ پهسنڑرسالت صلی الّلٰه عليه وسلم دے الزاماں 

  تے مکدے نيں۔يا تے چهپن يا ملک بدر ہونڑکنياں ولوں حملياں دے ڈر نال اصل وچ اناں لئی مذہبی جنو
 

تے بے راہ روی دے الزام لگ جاندے زنا بالجبر دے شکار ہونڑ آلياں لئی اے بہت وڈا خطرہ اے کہ انہاں 
 وچ 2003دی سزا سدهے سدهے بنڑ دی اے۔ اکتوبر ) وٹے مار مار کے مار دين دی سزا(نيں جيہدے نتيجے وچ رجم 

دود آرڈينينس دے بارے جاری کيتی جيہدے وچ ايہہ ک رپورٹ حدياں انانياں دی حالت بارے قومی کمشن نے اپاکستان 
زناکاری دياں شکار ہوئياں سنڑ،  فی صدی قيدی زنانياں، جنہاں وچوں چوکهياں سارياں 88دسيا گيا کہ گهٹ توں گهٹ 

 دواں ڈکياں نيں۔ حدود دے قنون مسلماناں تے غير مسلماناںجيالں وچ وياہ کيتے بغير جنسی عمل کرن دے جرماں وچ 



 

کميٹی دے نال نال، اقواِم متحدہ دے تشدد دے بارے خصوصی لئی اک طراں دے نيں۔ اقواِم متحدہ دے تشدد دے مخالف 
نے آکهيا اے کہ وٹے مار کے تے ہته پير ٹکناں، تشدد تے ظلم دے مخالف معاہدياں تے عہداں دے مخالف رابطہ کاراں 

ں تے عالمی لحاظ نال انسانی حقاں تے ہونڑ آلياں  معاہدياں دے معيار دے سزاواں غير انسانی، ذليل کرن آليااے۔ ايہہ 
ايدهی جائی گهٹ درجے بهيڑياں بدنی سزاواں دينڑ دا رواج نہيں ہويا بلکہ اں نيں۔ حاالں تکر ايہوجياں انل ميل نئيں رکهدي

بڑن آلے ايس مذہبی آرڈينينس نشانہ دياں سزاواں جيويں جيالں دی قيد تے جرمانے کيتے جاندے نيں۔ بہت وڈی تنقيد دا 
الزاماں لئی حدود وچ صدر مشرف نے زنا بالجبر دے  2006نوں ٹهيک کرن لئی اک قدم اودوں چکيا گيا جدوں دسمبر 

وں حدود آرڈينينس دياں حداں نوں گهٹ کرن دے بل تے دستخط کر ديتے سنڑ۔ ايس نويں قنون نيں زنا بالجبر دے جرم ن
ليا کے جرم طراں زنا دا شکار ہونڑ آلياں لئی چار مرد گواہ کڈ کے تعزيزات پاکستان وچ پا دتا اے ايس آرڈينينس وچوں 

نوں ثابت کرن لئی فورنزک تے واقعاتی شہادتاں نوں بنياد ثابت کرن دا حکم ُمک گيا۔ نويں قنون دے مطابق زنا دے الزام 
وچ سزا کهٹن آلياں زنانياں جيس  وچ ہوئی 2006لی جوالئی بنايا جاوے گا۔ ايس تبديلی دے پچهے بچهے اک ہور تبدي

 انہاں دے ننس دا حصہ بنايا گيا۔ تاکہ اوہ جيل وچ رہن دی بجائے جيہڑا کہآرڈينوں ضمانتاں تے رہا کرن دا قنون 
 باہر آسکن۔  ہوندا اے نون بعض واری لما عرصامقدمياں دے شروع ہون 

 
يا اے کہ مذہبی آزادی دے بڑے اوکهے مسئلے نيں، پاکستان دے وچ ايس دے عالوہ جيس طرح ُاتے دسيا گ

مذہبی حوالے دے نال اک دوجے نوں برداشت نہ کرن دی وجہ نال ہونڑ والے خون خرابے دا چنگی طور عالقے وچ 
 ہونڑ  وچ ممبئی انڈيا وچ2008تے اوتوں باہر بنييادی ذريعہ بنڑ گيا اے۔ سوہنی منصوبہ بندی نال کيتے گئے نومبر 

والے حملياں دا تعلق  پاکستان سے ايک گڑبڑ پهالن والے گروپ لشکِر طيبہ دے نال دسيا گيا اے جيس نوں بعد وچ 
 وچ من ليا۔ پاکستانی حکام اينہاں متشدد گروپاں نوں ٹهپن لئی ہر طرح دی 2009پاکستان دی وزارِت داخلہ نے فروری 

ت لئی خطرہ نيں۔ ايس گل دياں دی گوڑهياں رپورٹاں نيں کہ پاکستانی کوشش کر دی پئی اے جيہڑے کہ اودی اپنی سالمي
گروپاں نوں اپنے گوانڈی افغانستان گڑبڑ پهالن والے فوج تے اينٹيلی جنس ايجنسياں نے طالبان دے سانجهی تے دوجے 

 گئی مدد دے نال تے انڈيا دے خالف ُلکن دياں محفوظ جگہاں، کم کرن لئی اڈے تے ہر طرح دی مدد دتی۔ ايس طرح دتی
افغان طالبان دوبارہ اکٹهے ہوئے، دوبارہ ہتهيار لئے تے دوبارہ پورے جان جوکهاں دے نال سرحداں پار حملے کرن لگ 
پئے جدے نال انہاں ملکاں وچ گڑبڑ د ود گئی اے تے حاالت بهيڑے ہو گئے نيں جدوں کہ امريکہ تے اتحادی فوجاں نے 

 تکر 2001 توں لے کے 1999ارجہ نے طالبان حکومت دا ناں افغاننستان دے وچ انہاں نوں بهجا ِدتا سی محکمہ خ
 مذہبی آزادی نوں بڑے بهيڑے طور ڈکن والياں وچ رکهيا سی، اودوں تکر کہ ُانہاں کنوں کڈ نيئی دتا گيا۔ 

 
ز حکومِت پاکستان وی عالمی سطح اتے مذہب دے نظريئے دی آزادی دے ُاتے روک ٹوک الن ُاتے بڑی تي

 وچ پاکستان نے اک واری فير اک قرارداد جنيوا وچ يو 2009 توں يو اين باڈيز دے وچ، مارچ 1999اے۔ جيس طرح 
اين دے ہيومن رائٹس کميشن دے وچ دتی کہ ايس بارے دے وچ اقدامات کرے کہ جدے وچ مذہباں نوں بدنام کرن توں 

 نال مذہباں دی برداشت ودے گی ليکن عام طور تے ايس ڈکيا جاوے۔ قرارداد دی حمايت کرن والے آکهدے نيں کہ ايس
طرح دے قنون مجرمانہ طور تے استعمال ہو کے کاروائی ہوندی اے۔ تے مقامی پردهان ايہناں نوں استعمال کر دے نے 
جنہاں ملکاں وچ قنون موجود اے۔ نہ پچن والی تے ڈهاڈی کوڑی تقرير کر کہ ايک خاص مذہب تے فرقے نوں ڈکدے 

 چنگی طرح نال ُکهل کے يعنی کہذہباں نوں بدنام کرن توں ڈکن والے قنون انٹرنيشنل ہيومن رائٹس دے کل ُپرزياں نيں۔ م
گل بات کرن دے نال ُکهلياں سوچاں، وچار تے مذہب دی آزادی دے خالف نيں۔ ايس دے عالوہ اوہ بورے مذہب نوں 

 ُملکاں 11 ووٹاں توں پاس کر دتا 23 کونسل نے قرارداد نوں اختيار ديندے نيں نہ کہ بندے نوں۔ اے بڑا بهيڑا ہويا کہ
  ملک انہاں ووٹاں وچ شامل نئيں ہو اے۔ 13نے قرارداد دے خالف ووٹ دتا تے 

 
کمشن نوں پاکستان دے وچ ہونڑ والياں مذہبی آزادی دے حوالے نال زيادتياں تے بڑی تشويش اے۔ جنہاں 

 توں کمشن پاکستان دے بارے وچ کہندا ريا اے کہ ُاس دا ناں ايس 2002ا اے۔ وچوں پاکستان دی حکومت نے بهيڑا آکهي
گل دے حوالے نال رکهيا جاوے۔ کمشن نے مذہبی آزادے دے حوالے نال مسئلياں نوں لوکاں دے اکٹه کيتے، انتظاميہ 

ن دے کے ااراں وچ بيتے کانگريس دے نال مالقاتاں کيتياں، يو ايس حکومت دے وڈے افسراں نول پتر لکه کے تے اخب
 وچ کمشن نے ايس پاسے دهيان دوايا کہ پاکستان دی مرکزی تے صوبائی حکومت 2009ُچکيا اے۔ فروری تے اپريل 

ياں نوں جيہڑے کے اپنے گڑبڑ پهالن والماالکنڈ ڈويژن جيس دا سوات دی وادی اک حصہ اے وچ طالبان سے سانجهی 
عام طور تے تشدد تے ُاتر آندے نيں جيس دے نتيجے وچ بندياں دے حق سياسی تے مذہبی وچاران نوں پورا کرن لئی 

اک طور مارے جاندے نيں تے مذہبی آزادی ُاتے بڑی ڈهاڈی روک ٹود الندے نيں مقاميی اختيار دين دے معاہدے نوں 
 منن لئی تيار نيں۔ 

 
مذہبی تشدد پسندی توں : ان پاکست– وچ کمشن نے ايس ناں دے نال اک کيپيٹل ہل وچ ميٹنگ کيتی 2009مارچ 

 سيانيان نے پاکستان دے وچ مذہبی پابندياں دے حوالے نال قنونی رکاوٹاں دے بارے وچ گل –مذہپی آزادی تے حفاظت 
 مذہب دے حوالے نال تشدد تے اک دوجے نوں ،بات کيتی، چنگی طرح نال زنانياں تے اقلييتاںدے حوالے خطرے

می نظام وچ جيس ووچ مدرسے وی شامل نيں اک دوجے نوں برداشت نوں ودهان تے  پاکستان دے تلي،برداشت نہ کرناں



 

پاکستان لئی يو ايس پاليسی وی چنگے طور انہاں ادارياں دی مدد کر سکدی اے جيہڑے کہ بندياں دے حقوق جيس وچ 
 مذہب تے وچاراں دی آزادی شامل اے نوں بڑهوتی دين۔

 
 دے ايس 2009 مارچ 27 دی کاروائی دے نتيجے وچ کمشن  پاکستان تے ہون والے پہلے کم تے کمشن

اعالن نوں جی آيان نوں آکهيا جيس دے وچ اک پوری نويں حکمِت عملی اے جيہڑی کہ يو ايس تے عالمی مدد دے 
پاکستان لئی تے چنگے طور تے ودان لئی کہندی اے جيس وچ معاشی تے فوجی امداد شامل اے جيہڑی کہ پاکستان دی 

کہ معاشی ی دے خالف جنگ دی کارکردگی دے نال ُجڑی اے۔ کمشن بڑے زوراں نال اے ايہہ گل کہندا اے دہشت گرد
تے فوجی امداد دے نال نال يونائيٹد اسٹيٹس انہاں لوکاں دے پاکستانی معاشرے وچ ُرتبے نوں وداوے جيہڑے کہ 

 وچاراں دی آزادی وی شامل اے نوں جمہوری قدراں، قنون دے راج تے عالمی بندياں دے حقوق جيہدے وچ مذہب تے
  ۔سياندے نيں۔ ايتهے تکر کمشن نے بہت سارياں صالحواں دتياں نيں جنہاں وچوں نوياں تهلے دتياں گئياں نيں

 
 

  ۔يو ايس پاليسی واسطے صالحواں
 

دے بارے ايس صالح توں عالوہ کہ پاکستان نوں سی پی سی قرار دے دتا جاوے، کمشن يو ايس حکومت نوں پاکستان 
 ۔وچ تهلے دتياں گئياں صالحواں ديندا اے

 
 
 ۔ مذہبی آزادی تے دوجے بندياں دے حقوق دياں خالف ورزياں نوں ڈکيا جاوے ۔1
 

 :يو ايس حکومت نوں چاہئی دا اے کہ اوہ پاکستنی حکومت نوں آکهے کہ
 

ں مقامی انصاف دے قنون انہاں معاہدياں دی مخالفت کرے جنہاں وچ متشدد طالبان دے سانجهی گروپاں نو •
بهانويں اوہ شرعی ہووے يا سيکولر دے ُاتے اختيار دتا جاوے جيس دے نتيجے وچ پاکستان دے شہرياں دياں 
مذہبی آزادياں تے بندياں دے حقوق ُاتے ڈکے لگ جاون۔ ايس دے نال حال تکر کيتے معاہدياں نوں وی ختم 

  دا معاہدہ وی شامل اے؛ 2009لے دے نال اپريل کرے جنہاں وچ مرکزی حکومت دا وادیءسوات دے حوا
  
رسول صلی الّلٰه عليه وسلم دی بے عزتی دے قنون نوں جرائم وچوں کڈ ديتا جاوے تے اوس ويلے تکر کہ  •

جدوں تک ايس حوالے دے نال قدم چکيا جاوے رسول صلی الّلٰه عليه وسلم دی بے عزتی دے قنون دے 
کہ جيس دے نتيجے وچ ايس قنون دی وجہ نال ہونڑ والی زيادتی نوں گهٹ طريقہءکار وچ تبديلی ليائی جاوے 

کيتا جاوے تے بعدوں وچ ُمکا دتا جاوے تے ايس گل دا وی يقين کيتا جاوے کہ جنہاں ُاتے الزام لگيا اے انہاں 
نوں پوری حفاظت دتی جاوے جيس وچ شدت پسنداں ولوں جان توں مار دين دياں توں عالوہ دوجی دهمکياں 

 شامل نيں دے عالوہ بورے قنونی عمل دا ہونڑا وی شامل اے۔ 
  

مذہب دی بنياد تے فرقے دی بنياد ُاتے ہوون والے تشدد نوں روکيا جاوے ايس دے نال ايس نوں پهيالن والياں  •
 : نوں سخت سزا دتی جاوے۔ جيس وچ شامل اے

 
 

 شيعياں، صوفياں، عسائياں،  کوں لوں اسلحہ لے ليا جاوے تےجتهياں متشدد گڑ بڑ کرن والے --
احمدياں، ہندوواں، سکهاں تے دوجياں اقليتاں نوں اونہاں دی عبادت دياں تهاواں تے اونہاں دے مذہبی 

 مقدس تهاواں تے ہونڑ والے لوکاں دے اکٹه تے اونہاں نوں حفاظت ديوے۔ 
 

 ايس دے  تے جاوےدی چهان بين کيتیمذہب دی بنياد تے فرقے دی بنياد ُاتے ہوون والے تشدد  --
 ؛ تے دتی جاوے  ويلے سرنال ايس نوں پهيالن والياں نوں سخت سزا

  
 اک حکومتی کمشن بنڑايا جاوے جيہڑا کہ شيشے ونگر ہووے، اوہنہوں کهلی رقم ملے، اوس وچ --

زنانياں تے اقليتاں دی نمائندگی ہووےتے اوہنہاں دے اختيار ہووے کہ اوہ ايس قسم دياں صالحواں 
يکه سکن تے اوہنہاں نو اگے پہنچا سکن کہ حکومت تيزی دے نال مذہب تے فرقے دی بنياد نوں و

تے ہونڑ گڑ بڑ نوں ُمکا سکے خاص طور تے ايس طرح دے عالقے جنہاں وچ مذہبی اقليتاں دی 
 زيادہ آبادی ہيگی جيس طرح کرم ايجنسی وچ شيعہ مسلم۔ 

 



 

ہڑا کہ اونہاں دی کهلے ڈهلے اپنے عقيدے تے عمل نوں احمدياں دے خالف قنوناں نوں ختم کيتا جاوے جي •
جرم قرار ديندا اے تے جيہڑا کہ اوہنہاں دے بنيادی مذہبی آزادی دے حق جيہڑا کہ اوہنہاں نوں  بندياں دے 

 بارے وچ سياسی تے شہری حقوق دے عالمی اعالن دی خالف ورزی اے؛ تے 
 

 مذہباں نوں بدنام – دوجے عالمی ادارياں وچ نام نہاد يو اين دے بندياں دے بارے وچ حقوق دی کونسل تے •
کرن دے قنون دے عمل درآمد نوں ڈکيا جاوے جيہڑا کہ عالمی طور تے مذہب دی آزادی تے اظہار دے 

  ۔عالمی اختيار دی خالف ورزی اے
 

 :يو ايس حکومت نوں چاہيئی دا اے کہ
 

ندياں دے حقوق نوں الزمی طور تے يوايس دی واضح طور تے مذہبی آزادی تے ايس دے حوالے دے نال ب •
 تے سول سوسائٹی دے پاکستان دے بارے وچ حکمِت عملی دے وچ چنگے طريقے نال شامل کيتا جاوے

ادارياں دی مدد کرے تاکہ اوہ انہاں حقوق لئی کم کر سکن تہ انہاں حقوقاں دی ضمانت دين تہ انہاں نوں ُاتے 
 ُچک سکن۔

 
ے خصوصی نمائندے رچرڈ ہالبروک دی ٹيم دے لئی ايک خاص نمائندہ ہووے جيہڑا افغانستاں تے پاکستاں د •

کہ پاکستان دے وچ بندياں دے حوقو چنگی طور تے مذہبی آزادی تے فرقياں دے تشدد بارے وچ رپورٹاں 
   ۔ديوے

 
 
  ۔ قنون دے الگو ہونڑ، عدالتاں تے سول سوسائٹی نوں پکا کرنا ۔2
 

 :حکومت نوں آکهے کہ پاکستنی دا اے کہ اوہيو ايس حکومت نوں چاہئی 
 

قنون نوں پکی طرح الوے جيس وچ مذہب تقرير، اکٹه، ميل مالپ تے ميڈيا دی آزادی دی حفاظت نوں پکا کر  •
 کے تے اک خود مختار عدالت نوں بحال کرے۔

 
 
 

 :يو ايس حکومت نوں چاہئی دا اے
 

ادارياں نوں سول معاشی مدد دے ذريعے پکا کرے اوہ پاکستان دے جمہوری نظام نوں مضبوط کرن والے  •
چنگی طرح دے نال عدالتاں تے پوليش نوں جنہاں دے بارے وچ آکهيا جاندا اے کہ اوہ پکے کرپٹ تے کم 
چور نيں تے انہاں دی کوئی ُپچه پرتيت نئيں اے جيس وجہ نال اوہ وی بندياں دے حقوق فيس وچ مذہبی آزادی 

 نڑ والی گڑبڑ وچ پورا حصہ بنڑ دے نيں۔ شامل اے دے حوالے نال ہو
 
ايس گل ُاتے زور دتا جاوے کہہ بندياں دے حقوق، سول سوسائٹی، قنونی کم تے جمہوری ادارياں لئی غير  •

فوجی مدد دتی جاوے جيہڑی کہ پچهلی پاليسی جيس وچ ُکچ چوکهياں پارٹياں يا فوجی ليڈراں نوں پاکستاں دی 
  سی۔مضبوط کرن لئی مدد دتی جاندی

 
يو ايس گورنمنٹ دے پاکستان حکومت توں پاہر ميل مالپ نوں پکا کيتا جاوے جيس وچ سووال نمائندياں دے  •

ذريعے جيس وچ اہنہاں گرپاں تے پارٹياں دے ذريعے کهلی عوامہ گل بات ہووے کہ جيہڑياں حکومت ُاتے 
 تنقيد کدردياں نيں تے وکهرياں سوچاں رکهدياں نيں ؛ تے

 
 
من ليا جاوے کہ پاکستاں وچ لمبے ورياں لئی مضبوطی صرف اک تگڑی تے گرما گرم سول ايس گل نوں  •

سوسائٹی دے کولوں ای آ سکدی اے۔ ايس طرح دے پروگرام پبالئے جاون کہ جنہاں وچ يو ايس حکومت دا 
 تے عوام دے نال پکا تے مسلسل رابطہ ہووے جيس طرح فل برائٹ پروگرام، دی انٹرنيشنل وزيٹرز پروگرام

دوجے پاکستاں دے معاشرے وچوں پروفيشنلز، طالبعلماں تے مذہبی تے سول سوسائٹی دے ليڈراں دے تبادلے 
 ۔دے پروگرام



 

  
 

 ۔نال گٹه جوڑ جتهياں شدت پسندی دا مقابلہ تے گورنمنٹ دا شدت پسند  ۔3
 

 :يو ايس حکومت نوں چاہئی دا اے کہ اوہ پاکستنی حکومت نوں آکهے کہ
 

نوں چهڈن يا جتهياں ومت دے ُکج لوکاں تے انٹيلی جنس ايجنسياں ولوں طالبان تے دوجے متشدد پاکستانی حک •
 مدد دين دا سلسلہ بند کيتا جاوے؛ تے

 
پچهلياں فوجی حکومتاں دے اسالمی پارٹياں جنہاں دے ايس طرح دے متشدد گروپاں ُاتے گوڑهے اثر نيں دے  •

ر دا مقابلہ کرن لئی کم کرے جيہدی وجہ دے نال پاکستان دے گٹه جوڑ دے نال پيدا ہونڑ والے نتيجے دے اث
 وچ مذہبی آزادی تے ڈهاڈے اثر آئے۔ 

 
 :يو ايس حکومت نوں چاہئی دا اے

 
کہ  چوکهے صاف تے گنڑے جان والے معيار رکهے تاکہ فوجی تے سول امداد نوں پکے طور ايس طريقے  •

نوں ُچکن دے کم نہ آوے تے جتهياں ار تے دوجے متشدد دے نال استعمال کيتا جاوے کہ اوہ طالبان دے مددگ
ايس طرح دے اقدامات ہونڑ کہ پاکستانی لوکاں دا يونائيٹڈ اسٹيٹس تے اعتبار تے اودی حفاظت، مضبوطی تے 
خوشحالی تے امداد دی ايس طرح نال ونڈ کہ اوو برابر ونڈ ہووے تے ايہہ گل کہ مقصد کيس طرح نال حاصل 

 ۔ے حوالے دے نال عزم دا يقين بحال ہووےکيتے جاندے نيں د
 
 
 ۔ سکوالں وچ تليم تے اک دوجے نوں برداشت کرن دے ُاتے چوکهی نظر ۔4
 

 :پاکستنی حکومت نوں آکهے کہ يو ايس حکومت نوں چاہئی دا اے کہ اوہ
 

رسے وچ کہ ايس گل دی تفتيش کرے تے انہاں مدرسياں نوں بند کر ديوے کہ جيہڑے ہتهيار ونڈے نيں تے مد •
 گڑبڑ پهالن دی تربيت ديندے نيں۔ 

 
قومی نصاب تے کتاباں دے معيار نوں ايس طرح بنڑايا جاوے کہ جيہڑا سارے مذہباں دے بارے وچ برداشت  •

سکوالں وچ ) عوامی(نوں وداوے تے ايس گال دا جائزہ وی لووے کہ ايس طرح دے اقدامات ُاتے سرکاری 
 پورے طور تے عمل ہوندا اے؛ تے 

 
 گل نوں يقينی بنايا جاوے کہ مدرسياں دا جائزہ لين والے بورڈ نوں پورے چيزاں نوں بنان، عمل درآمد ايس •

تے استاداں نوں بندياں دے حقوق دے معيار دے حوالے نال تربيت دين تے مدرسياں دے نصاب تے معيار دے 
 حوالے نال پورا اختيار ہووے۔ 

 
 :يو ايس حکومت نوں چاہئی دا اے

 
 دے وچ تليم دے حوالے دے نال انتظامی امور دے سلسلے وچ سرکاری سکوالں تے مدرسياں وچ ايس پاکستان •

گل ُاتے گوڑهی نظر رکهے تے ايسياں گالں نوں ٹهيک کرن لئی قدم ُچکے کہ ِجتهے ايس قسم دياں کتاباں 
داشت نہ کرن دے پڑهائی جاندياں نيں جنہاں وچ دوجياں اقليتاںخاص طور تے يہودياں تے ہندوواں نوں بر

 بارے وچ تليم ايہہ تليم دتی جاندی اے کہ ايس طرح کرنا ٹهيک اے۔ 
 
يو ايس سٹيٹ ڈيپارٹمنٹ يا يو ايس دی انٹرنيشنل ڈيويلپمنٹ ايجنسی تے يوايس کمشن آن انٹرنيشنل ريليجئيس  •

ياں وچ اک فريڈم  ولوں ہر ورے اک رپورٹ لئی آکهےجيہڑے کہ يو ايس دی پاکستانی سکوالں تے مدرس
  ۔دوجے نوں برداشت کرن دی تليم دی امداد تے تفصيلی، صاف تے گنڑی جان والے معياراں نوں پورا کرے

   


