
  تنقيدی جائزہکےساالنہ رپورٹ  2009ا ک کميشنن امريک پر مذہبی ازادی بين االقوامی
 

ن امريک پر مذہبی ازادی بين االقوامیوا، ہ پيدا کيا ےس) IRFA (ين االقوامی مذہبی ازادی کے ايکٹ بکے 1998 
  خالف ورزياں آزادی کیی عقايدبی ياہمذی جو ہکميٹی  قائم ےايک آزاد، اميريکن کميشن ک) کميشن يا USCIRF( کميشن

بين االقوامی  می اور دوسری اعالميہ يونيورسل انسانی حقوق کےا ہرٹی، جس ہ کرتا ٹريماندوسری ممالک می کو 
  ديتااليسی سفارشات کو آزاد پکانگريس، اور سيکريٹری اف اسٹيٹی، اور ملک کی صدر، ہوچکی ہ تعيين  میانسٹرومينٹ

 .یہ
 

 ے طرف سےرز صدر ککميشنتين . ےہواہ تشکيل ے سارکان، دس کميشن سی الگ، رٹمنٹامريکی اسٹيٹ ڈپا 
سفير  بڑے پر ے ازادےمذہب ے بين االقوام.یہا وہ طرف سی تعين ے کقيادت ےگرس کناور کاچی انکی  اور ےہواہين عت

 ايک غير ےکميشن ک اور ،ےہواہ تعين ے طرف سے کIRFA ےہ می باسٹيٹ ڈپارٹمنٹ  جوےہ پوزيشن ، ايک ايسیموقع
 .ےہا ٹ خدمت کریرحٹممبر کی ) ex officio(سابق افشو  ووٹنگ

 
  کی دولت التیمہارت اور تجربہ کا مذہبی ازادی اور بين االقوامی قانون, انسانی حقوق,  امور خارجہ،رزکميشن 

 اور دنمانسانی حقوق کی کارايک يہودی  ،مسلم امام بشاپس، ايک کيتهوليک - رزکميشن می، کے دهائ کميشن کی بقا .ہے
صادق ، شامل ہبيگروند کی ساتکئی  دوسرے ماہرين ، اور خارجہ پاليسی، اور قانونی، پروٹسٹنٹ افسوس، ايک ربانی

 خالف ےمذہبی ازادی ک نی کميشن تحت، ےانکی قيادت ک .ےہ ے، کو شامل کيےائہ، اور بٹ، بودسہندو، مومن، مسيحی
مثال  .ےہ کرتا، ممالک، اور عقايد پر اسر وسيع پرابندی کے مسائلی، جو ايک ہر کيا ار تاثہ باری می اظے کورزياں

ان، مسلمان ہ شيسعودی عرب ميں،  بنگلہ ديش ميں ہندوؤں، برما ميں  کی جانب سے بودستکميشن نے ،مثال کے طور پر
 کام ايی،ہ بايران ميں، اور ں عيسائيوںسوڈان مي، مسلمانوںور ہايگچين ميں ، ں احمديوپاکستان ميں، ونزويلہ ميں يہوديوں

 .یٹی ہکير ر
 

ی، اور ايسی ہا ہبی يا عقايدی آزادی کی وضعيت کو بيان کررہ ممالک کا مذہ کی مطلوبکميشن، ساالنہ رپورٹ ہي 
 امريکی خارجہبی يا عقايدی آزادی کی فروغ، ہمذ بات کو يقينی بنائيں کہی جو کی اس ہی ہم کررہ فراپاليسی سفارشات

 نی کميشن کو ی، جينہورہ سی برپابواب پر لک مماساالنہ رپورٹ ہ ي.یہ بن گئے مزيد اٹوٹ انگ کا ايک پاليسی
 شديد خالف ورزياںبی آزادی سی ہ  کی تحت مذIRFA ، یہ سفارش کے کنيت کے لئے ہ کی ذريسيکرٹری اف اسٹيٹ

مذہبی ازادی کی خالف ورزياں يشن نے کمکو جين ممالک ؛ ہ طرحہک) CPCs(" ممالک ہ مطلوبخصوصی " لئے کے
 ی؛ اور دوسری ممالک جوہ ضرورت ےکليکن توجہ  ميلتا نہيں کولٹکهورا CPC ےی جو کہ لگايا واچ لسٹ پر ے ليےک

 www.uscirf.gov: یہ دستياب پر ٹ اس سايرپورٹمکمل . یہا ہ کررمانيٹر نزديکی سی کميشن
  

 یہ احاطہ کرتا تک  عرصے کی 2009 اپريل سے 2008 می ،ساالنہ رپورٹ کی 2009
 

  ممالکواچ لسٹ اور ممالک ہ مطلوبخصوصی
 

IRFA   خصوصی  "ے تا کواتا،ہواگذار صدر کے جانب سے  ےی، جو کہتا ايت کر دحکو سيکرٹری اف اسٹيٹ
 ےدی کبی آزاہمذا"  خاص طور پر شديد "حکومتيں ےجين کی ہ ممالک ہ وہي کو نامزد کری، CPCsيا " ،ممالک ہمطلوب

,  بانظام" کو خالف ورزياں"  خاص طور پر شديد "IRFA .یہ ےہی تحمل کررہی يا انہ مصروف ے کخالف ورزياں
زندگی   ديگر بلتا ترديدوں"، يا الپتہ ہونے ، طويل قيد  الزامات کے بغير تشدد، ےی جو کہبيان کرتا "  اتينتبااور، جاری

 بعد، اس ےی کہون تعين CPC  کاايک ملک. یہ شامل میايکٹ کی " ٹی سيکور کےافراد ، يا  آزادی،   کی خالف حقیک
 .ا دیہٹ ہ ساتے کاقدامات ہ تعين شدہ ضريعے کIRFA کو خالف ورزياں ےی کہ حکومت قانونًا مکلف ےک

 
', اريٹيريا' کوريا، )شمالی کوريا (جمہوری عوام کے جمہوريہ کوريابرما، : اسی اٹه ممالک می، 2009جنوری 

 تعين کيا تا، دوبارا CPCs ے م2006نومبر ، کو جو سوڈان اور ازبکستان, سعودی عرب چين، عوام کے جمہوريہ ،ايران
CPCsے جاری کمرفوصه ےدن ک-180 ايک ،ے لئے کازبکستان کے خالف کارروائی،  نیاسٹيٹ ڈپارٹمنٹ.  تعين کيا 

عالمی  [ "دونوں صورتوں ميںمرفوصات،  ہي. یہ ے جاری کسعودی عرب کے لئے مرفوصه غير معينہاور ايک ی، ہ



 کسی امريکہ،  کے نتيجے ميں مرفوصاتان. یہواہ جاری ے لئے ک" مقاصد کو مذيد کرنیے کٹ اکے ک]مذہبی ازادی
 .گا کرينہيں عمل پر جواب  پاليسیی ہ بے پر، کوئشديد خالف ورزياں ےبی آزادی کہمذخاص طور پر  ےکملک ی ہب

 
 ممالک کو 13 مندرجہ ذيل سيکرٹری اف اسٹيٹ ےی کہتا سفارش کر کميشن، عرصے ميں ے کاس رپورٹنگ 

CPCsعراق1، ايران', اريٹيريا' کوريا، )شمالی کوريا (جمہوری عوام کے جمہوريہ کوريابرما،  :  کی طور پر تعين کری، 
 . ور ويت ناما,  ازبکستان،ترکمانستان،  سوڈان،سعودی عرب چين، عوام کے جمہوريہ، پاکستان، نائيجيريا2

 
بی آزادی ہمذا ،جوی ہ يں نام دےک واچ لسٹ ان ممالک کو ضرورت پر مبنی ےی کہون سی مانيتور قريب، کميشن

 .یہ کرربرداشتی ہ ان،يں ميلتنہيں کولٹکهورا CPC جو ،حکومتيں انکی ی ياہ مصروف ے ک خالف ورزياںسنگين ےک
 ے ککثيراالطراف تنظيميں  اور اسٹيٹ ڈپارٹمنٹ، معامالت ميںبعض ی، ہ رکتا ميرٹ کی وجہت  سیقريبی ہان ممالک ب
، عرصے ميں ے کرپورٹنگ  ممالک، اس واچ لسٹ ے ککميشن. دف بن کیہ ے کسفارتی کارروائےطرف سی 

 .یہ شامل ے ک اور ونزويلہ، ترکی،اجکستان، تصوماليہ، لواس، روس، انڈونيشيا،  مصر،کيوباافغانستان، بالروس، 
 

  پاکستانی ہت سی متاثر اس باکميشن 
 
 

اور حکمرانی  سياسی واقعات رونما ہوئے جن ميں سے بعض کا قانون کی حيرت انگيزپاکستان ميں گزشتہ برس 
ی بنيادوں پر عقيدے کی آزادی سميت عام انسانی حقوق کے تحفظ پر گہرا اثر پڑنے کا امکان ہے۔ رواں برس مذہبمذہب يا 

 جن کے اراکين پاکستان بهی نظر آيا اضافہ روک ٹوک پر بال وسيع پيمانے ميں رسائیر انتہا پسند گروہوں کی طاقت او
 کا پرچار کرنےاور سمندر پار تشدد کی کارروائيوں ميں ملوث ہيں اور پاکستانی حکام نے ايک انتہاپسند اسالمی نظريے 

ہے۔ عالوہ ازيں، مذہبی آزادی سے رلی دستبرداری اختيار کوالے مسلح شورش پسندوں پر مؤثر انداز سے قابو پانے سے 
 متعلق تمام سنگين خدشات جن کے بارے ميں کميشن ماضی ميں اطالعات فراہم کرتا رہا ہے، اپنی جگہ قائم و دائم ہيں۔ 
 فرقہ وارانہ اور مذہبی بنيادوں پر تشدد کا سلسلہ جاری ہے جن ميں شيعہ مسلمانوں، احمديوں، عيسائيوں اور ہندوؤں کو

يوں لگتا ہے  بلکہ بعض صورتوں ميں تو  ہے نشانہ بنايا جاتا ہے اور حکومت کا ردعمل غير تسلی بخشور پرخاص ط
احمديوں کے حقوق پر قدغنيں لگانے والے اور توہيِن رسالت کو کہ جيسے يہ حکومت کی ملی بهگت سے ہو رہا ہے۔ 

  کی سزا اکثر مذہب اور عقيدے کی بناء پر قيدجرم قرار دينے والے قوانين سميت ملک کے بہت سے قوانين کا نتيجہ
 تشدد کی صورت ميں نکلتا ہے۔ ملزم کے خالف يا قانون کو اپنے ہاته ميں لے کر /اور

  
 ميں متعارف کرائے جانے والے اور ملک 1979مزيد برآں، بعض معمولی اصالحات کے باوجود پاکستان کے 

ميں اسالمی قانون کی  کہا جاتا ہے، حدود آرڈيننسجنہيں  می قوانين اسالکردہکے سيکولر قانونی نظام کے ساته نافذ 
 گئی ہيں جن ميں جسم کے اعضاء کاٹنا اور سنگسار کر کے ہالک کرنا شامل مقرر کیخالف ورزيوں پر سخت سزائيں 

کردار ادا کيا ہے ہيں۔ پاکستان نے مختلف بين االقوامی فورموں پر مذاہب کی توہين کے تصور کو فروغ دينے ميں قائدانہ 
 سطح پر لے جانے کی ايک کوشش ہے۔ کميشن کے خيال عالمگيرتوہين رسالت کے قوانين کو کی جانب سے جو کہ اس 

 مذہب اور اظہار خيال کی آزادی کے حقوق سنگين طور پر متاثر ہوں گے اور انہيں کے افراد کےميں اس سے دنيا بهر 
، پاکستانی اور بين االقوامی مبصرين دونوں کے مطابق، پاکستان کی انٹيليجنس اور آخر کارجرم کا درجہ ديا جائے گا۔  

 بعض عناصر کے طالبان اور ديگر متشدد انتہاپسند گروہوں کے ساته روابط ہيں اور وہ انہيں مدد فراہم ميںسروسز 
ملوث کے طيبہ   لشکِر ميں بهارتی شہر ممبئی ميں ہونے والے دہشت گرد حملے ميں2008کرتے ہيں، جيسا کہ نومبر 

ہے کہ پاکستان کو مخصوص کی مسلسل يہ تجويز ۔ ان مستقل، سنگين خدشات کی روشنی ميں، کميشن ہونے کا معاملہ ہے
مخصوص خدشات قرار ديا جائے۔ آج دن تک، دفتِر خارجہ نے پاکستان کو ) CPC(خدشات کا حامل ملک يا سی پی سی 

 نہيں ديا۔ قرار ) CPC(کا حامل ملک يا سی پی سی 

                                                 
 ليو ٹو اپيلسی سفارش  کی  CPC هونی کی دوران، کمشنرز کرامارتی، عيد، زمين، اور  ملاميں شعراق کی باری می کمشن کی رپورت  1

 . پر هونا چاهئیواچ لسٹ  کیامريکی کميشن کرنی کی لئی که عراق دعاااختتامی د هوئی، يه نارضامن
 

 واچ لسٹ کی نائيجيريا امريکی کميشن کرنی کی لئی که دعاااختتامی يه   ،د هوئینارضامن ليو ٹو اپيلسی سفارش  کی   CPC کمشنرز کرامارتی 2
 .پر هونا چاهئی



 ميں ہونے والے 2008گزشتہ برس سے پاکستان کا سياسی منظر نامہ کافی حد تک تبديل ہو چکا ہے۔ فروری 
 ِر ميں آصف علی زرداری نے صد2008اور ستمبر  پهر سے قائم ہوا پارليمانی انتخابات کے بعد ملک ميں سويلين اقتدار

زرداری ايک مقبول سياسی رہنما اور سابق وزير اعظم مرحومہ پاکستان کی حيثيت سے پرويز مشرف کی جگہ لی۔ صدر 
 ميں حزب اختالف کی 2009 ميں انتہا پسندوں نے قتل کر ديا تها۔ مارچ 2007بے نظير بهٹو کے شوہر ہيں جنہيں دسمبر 

تخار جماعتوں اور ملک کے وکالء کی اکثريت کے دباؤ سے مجبور ہو کر صدر زرداری نے سپريم کورٹ کے سربراہ اف
چوہدری اور ديگر معزول ججوں کو بحال کر ديا۔ انہيں صدر مشرف نے معطل کيا تها۔ صدر زرداری کو پاکستان کے 

سب سے زيادہ آبادی والے صوبے پنجاب ميں حزِب اختالف کی زير قيادت سياسی حکومت کو بحال کرنے کا کڑوا 
  پڑا۔ پيناگهونٹ بهی 

 
 ميں حکومت نے 2008اظ سے بعض مثبت اقدامات اٹهائے ہيں۔ نومبر زرداری حکومت نے مذہبی آزادی کے لح

 شہباز بهٹی کو کابينہ کا عہدہ ديتے ہوئے وفاقی وزير برائے اقليتی امور مقرر کيا۔ حمايت کاراقليتی حقوق کے ممتاز 
انين پر نظر ثانی جناب بهٹی نے عوامی سطح پر اس بات کا عہد کيا ہے کہ زرداری حکومت پاکستان کے توہين رسالت قو

کرے گی اور يہ کہ حکومت مذہبی طور پر اقليتی برادريوں کے حقوق کے تحفظ پر کاربند ہے جس ميں وفاقی حکومت 
 ميں حکومت نے 2009کی مالزمتوں ميں مذہبی اقليتوں کے لئے پانچ فی صد کوٹے پر عملدرآمد بهی شامل ہے۔ مارچ 

ٹ کا جج مقرر کيا۔ ابهی تک يہ واضح نہيں کہ ماضی ميں يکے بعد ديگرے  کو الہور ہائی کورقانون دانايک عيسائی 
آنے والی پاکستانی حکومتوں کے ہاتهوں بری طرح پامال ہونے والی مذہبی آزادی پر ان پيشرفتوں کا کيا اثر پڑے گا۔ 

کو م برداشت کے ماحول نے مذہبی عدنفاذ کيا گيا،  گزشتہ دہائيوں ميں اجراء اور مستقل ، جس کاامتيازی قانون سازی
 اور شيعہ مسلمانوں، احمديوں، ہندوؤں اور عيسائيوں سميت مذہبی اقليتوں کے اراکين کی سماجی اور فروغ ديا ہے 

ونی ہ ں ميے کو معاشرںيوٹ اقليتی کميونمذہبی ان ےکی جانب سی اداروں سرکارقانونی حيثيت کی دهجياں بکهير دی ہيں۔ 
 عناصر کو ہ سرکردے کں حملوے والےونہ پر ںوہ اور اقليتی گروےہ کيا جاتا ںيہم نہرا مناسب تخفض فے تشدد سےوال

 ے اپنے حد تک پاکستان کہ کچں اس ميہ کہے ہحقيقت ي. ےہرا کيا جاتا ٹہ کںری ميہٹ کےی انصاف کہشازونادر 
ئی جانی والی کرپشن،  پاں ميےی جو اپنی مخصوص طبقہ خاص طور پر عدالتی انظام اور پوليس شامل ےوری ادارہجم

 . ےہی ہوتی جارہ باعث کمزور ے کےونہ ہ اور احتساب نےونہغير موثر 
 

 پاکستان يا ہ وہ کےہی ہ اس قسم کی نظرياتی تربيت دی جارں ميںبی اسکول يا مدرسوہ مدےت سہ بںپاکستان مي
 اپنی کوششو کا ےان، حکومت پاکستان ن درميے ک2005 .ں بنائيہ کو پر تشدد کاروائيو کا نشانںبی اقليتوہر مذہ باےاس س

 ے کا پابند کيا اور غير ملکی طلبا کو خارج کرنےونہرد ٹ رجسے تمام مدرسو کو حکومت سےوئہ ےاز سر نو آغاز کرت
 کی ں تر اداروہ اختتام پر زيادے باوجود سال کے کی چيخ پکار کںوہبی شدت پسند گروہ مذہکچ. کا حکم صادر کيا

ی ہ ابہوسکا کيونکہ ہ نہ فائدہ عمل کا خاطر خواےريشن کٹ رجسہ کںيہ بتاتی ںيٹر حال رپورہب. آگئ ںريشن عمل ميٹرجس
 کی ں اور ان مدرسوںيہشامل  مندرجات ے کے شدت پسندی اور تشدد کی جانب راغب کرنں نصاب ميے کںی مدرسوہب
 سرکاری ہ کںيہ باالتر نے سہبات شب ہی يہی بہاب. ےہي ہرول نٹ ذرائع پر حکومت کا کوئی کنے کے حاصل کرنرزڈفن

 ےر کو روکنہل، تشدد کی ے ذريعے کی جانی والی اصالح کے کی دير سںبی اسکولوہ اسالمی مذںر ميہسطح پر ملک ب
بی شدت ہ مذں کوششي پاکستان ميہ، يںمزيد برا. ںئيہ چاے جانےی کيہ اور اقدامات بے کيلئے عمل کو موثر بنانےک

 ے والےونہ کی آزادی اور حقوق پر مسلسل، بال اختيار اثر انداز ں اور دوسروے حل کرن کوے مسئلےڑ بےپسندی ک
 .ي آتيہن نظر ں موزوے سے حوالے کںوہعسکری گرو

 
 گزرا ے سے تجربےم کہ کی مےينکنہبم پ ے کی جانب سں، پاکستان مسلح شدت پسندوںشروعات مي ے ک2008

رول حاصل ٹمظوج کرديا اور مقامی کن زندگی کو ں پاکستان ميےريع ذے کں اس قسم کی پر تشدد کارروائيوے نںوہجن
بی ہ مذے ذريعے کںی پر تشدد کارروائيوہ بںر فانا ميہ باے پاکستان سہ تک کںاہ مطابق، يے کٹمنٹ ديپارٹيٹاس. کرليا

بی شدت ہ، مذہ ورانہ فرقہ بانہنی جن کا ناہوگئی تہ عام سی بات ے پر حملںنماوہبی رہ، اور مذںوہاجتماعات، عبادت گا
 ںوڑ کی تعداد سينکں والوےونہالک ہ دوران ے سال کے سہ وجےا، جس کہ سی ملتا تںوہشت گرد گروہ اور دںپسندو

ل اساالم آباد ٹوہ ٹ ميريں مي2008ميت ستمبر ہ اہ زيادے سب سں ميں حملوے والےونہ ںپاکستان مي. یہتک چلی گئی ت
 افطار ہمان روزہ مںل ميٹوہ کيا جب اس ہيک اس وقت حملہٹ ےشت گردنہ کو ملی جب ايک دے حملے والےونہ ںمي
 امام ے غازی خان پنجاب کہير ڈں مي2009 مي، فروری ں کئی حملوے والےونہ پر ںوہعبادت گا. یہی والی تہ ےکرن
 ےستان سرحد کپاکستان افغان. ےوئہ بحق ں لوگ جا22 ںا جس ميہميت کا حامل تہی اہ بہ واال حملےونہديک  نزے کہبارگا

 ں لوگ جا50 ں ميے دوران حملے کی نماز کہ جمعں کو مسجد مي2009 مارچ 27 ں جمرود ميںقريب خيبر ايجنسی مي



ی شدت ن کا الزام سے اس حملںم بعد ميہی تا ہ کی تں مسجد سنيوہ يہاگر چ. ےوگئہ زائد زخمی ے س100بحق اور 
الک اور ہ افراد 22 ں ميے خودکش حملے والےونہ پر ہ امام بارگاں اپريل کو چکوال پنجاب مي5. پرلگاديا گياںپسندو

 .ےوگئہمتعدد زخمی 
 

 ے اقليت کشيعہ ے نں ترسنی شدت پسندوہجو زياد، ںا پسندی اور پر تشدد کاروائياہبی انتہ مذںر ميہ ملک ب
ی ہ ديےشمالی پاکستان ک ہ کا دائرں اپنی کاروائيوے نں دوران، سنی شدت پسندوے برس کہگزش. ںيہ، جاری ںخالف کي
 ں جنونی شدت پسند جن ميہي. یہی شامل تہی سوات بد واں ميے شمال مغرب سرحدی صوبںيال ديا جس ميہ تک پںعالقو

الکت، طالبان ہ کی ںريوہ شہ شيعں سينکڑوہ يہی کہ خبر تے سے حوالےا، ان کہ تے چند ايک کا تعلق طالبان سےس
 ں مي2009اپريل . ےہ ملوث تں عمل ميے کے دخل کرنے و ديگر اقليتی آبادی بہشيع نفاذ اور ے عدل کہ ظالمانےطرزک

 مقامی ے ذريعے گفت و شنيد کے سں شدت پسندوےنی والہ تعلق رکے طالبان سں ادی سوات ميےمرکزی حکوومت ن
 کو ہمن منصوب کا اےنافذ کرن) انظام عدل( شرعی قانون ں، ميےہ ہويژن، وادی سوات جس کا ايک حصڈ ڈسطح پر ماالکن
 ے سےلہ پں وادی سوات ميہ اگرچ .ے کيا جاسکہکاروائيو کا خاتم ہ خالف مخالفانے سرکاری فورسز کہقبول کرليا تا ک

 کو مقامی طورپر ں شدت پسندوہ وابستے نيا اقد ام طالبان سہا، يہ نافذ تے متاثر نظام غير مستقل مزاجی سےشريعت س
  .اہ ظلم و تشدد کرنا معمول تے کيلئے کوالکوکرنےڈبی ايجنہ اور مذ سياسیےا جن کا اپنہزورآوربنانا ت

 
ری ايسی ہ شںزاروہی جس مي ہی تہٹراہ تشدد کی غير معمولی لں وادی سوات ميں مي2003 قبل ےاس س

 نی ںوہ گروہطالبان وابست. ےہتی ہٹ روح تک کانپ اےوئہ ےوئی جس کا ذکر کرتہبربريت اور معاشی خلفشارکاشکار 
 ہ دخل اندازی، تعليم کی مخالفت اور ممنوعں، مقامی رسوم ورواج ميےوپنہ تں نام پر اپنی مرضی کی چيزيےم کاسال
 ہ الکہارہٹ اےک تک سوات 2008 مطابق دسمبر ے کٹنيوز رپور.  کی تحريک شروع کردیےحکم نافذ کرن کا ںکامو
 تر ہ زيادں جن ميے گئے کرديہ اسکول تبا150، واہ تشدد کا شکار ے زبردست قسم کہ فيصد حص60 کا تقريبًا ںريوہش
 انکار کيا ان کو قتل کرديا گيا اور پوليس، سياسی ےنی سڑوہ اپنی نوکری چےجن خواتين ن. ےہ اسکول تے کںکيوڑل

 ميں لڑکيوں کی تعليم پر پابندی عائد کر 2008دسمبر  .ادياگياڑ کا سرعام، سراں والوےمخالفين اور طالبان پر تنقيد کرن
 کے اواخر ميں اس پابندی ميں نرمی کر کے پانچويں جماعت 2009دی گئی جس پر بہت زيادہ احتجاج کيا گيا۔ جنوری 

تک تعليم کی اجازت دے دی گئی۔ سوات ميں طالبان کی رات کو ريڈيو نشريات ميں ان کے بقول ناچ گانے، ٹيلی ويژن 
 ہيں۔ رہے خالف فتوے نشر کيے جاتے ديکهنے اور داڑهی منڈوانے جيسے غير شرعی سرگرميوں کے 

 
شمال مغربی پاکستان ميں متشدد انتہا پسند گروہوں کی جانب سے مذہبی بنيادوں پر اٹهائے جانے والے ديگر  

مبينہ اقدامات ميں اپنے زيِر کنٹرول آبادی ميں پوليو کے قطرے پالنے سے اس وجہ سے انکار کہ پوليو کے قطرے پالنا 
ايک سازش ہے اور ديگر مسلمانوں کے لئے مذہبی اور ثقافتی اہميت کے حامل مزاروں اور مقبروں مسلمانوں کے خالف 

 کو پشاور کے نزديک پشتو کے عظيم شاعر اور صوفی 2009 مارچ 5کو تباہ کرنا شامل ہيں۔ مؤخر الذکر ميں قابِل ذکر 
 جس کا بعض مبصرين نے طالبان کی جانب رہنما رحمان بابا کے مزار پر بم دهماکہ ہے۔ غنڈہ گردی کے اس مظاہرے،

سے باميان ميں بدها کے ديو قامت مجسمے کی تباہی سے موازنہ کيا ہے، کا مقصد انتہا پسندوں کی جانب سے ديگر نظاِم 
اعتقاد کی ظاہری عالمتوں کا خاتمہ کرنا ہے جو کہ سب کی شموليت کا احترام اور برداشت کا رويہ رکهنے والے اسالم 

 ہے۔ کی قسم 
 

سنی انتہا پسندوں کے حملوں اور بظاہر سزا سے مستثنٰٰی ہجوم کی جانب سے تشدد کے واقعات ميں احمديوں، 
 ميں پاکستانی ٹيلی ويژن نيٹ ورک جيو ٹی وی نے مذہبی امور 2008عيسائيوں اور ہندوؤں کو نشانہ بنايا گيا ہے۔ ستمبر 

 کی پارليمنٹ کی جانب سے احمديوں کو غير مسلم قرار دينے کے  ميں پاکستان1974کا ايک پروگرام نشر کيا جو کہ 
فيصلے کے بارے ميں تها۔ پروگرام کے ميزبان نے مبينہ طور پر مذہبی علماء پر مشتمل اپنے مہمانوں کو نہ صرف اس 

 ہے۔ ايک دن فيصلے کی توثيق کرنے پر اکسايا بلکہ اس بات پر اصرار کرايا کہ احمديوں کو قتل کرنا مسلمانوں پر فرض
بعد، ايک ممتاز احمدی ڈاکٹر کو قتل کر ديا گيا اور اس کے اگلے روز ايک مقامی احمدی رہنما کو ہالک کر ديا گيا۔ 
اقليتوں پر ايسے حملوں کے مرتکب افراد کو شاذ ہی انصاف کے کٹہرے ميں اليا جاتا ہے۔ امريکی دفتِر خارجہ کے 

 واقعات کی تحقيقات کی راہ ميں روڑے اٹکائے۔ مطابق، حکومت نے بالشبہ قتل کے دونوں 
 

ہندوؤں، عيسائيوں اور سکهوں کے خالف کم منظم، ليکن پهر بهی اکثر و بيشتر حملے، ہوئے اور وہ اپنی اقليتی 
حيثيت کے باعث عام طور پر ڈکيتی اور اغوا برائے تاوان جيسے جرائم کا زيادہ شکار ہوتے ہيں۔ ہندو اور عيسائی 



شمول بچوں، کے اغوا، زنا بالجبر اور انہيں زبردستی مسلمان بنانے کی اطالعات اکثر موصول ہوتی رہتی ہيں۔ خواتين، ب
ان واقعات کے ملزمان عام طور سے اپنے دفاع ميں مسلمان عالموں کی جانب سے تبديلی مذہب کی اسناد پيش کر کے 

ے ہيں۔ انسانی حقوق کے بعض سرگرم کارکنوں کے دوسروں کو زبردستی مسلمان بنانے کے عمل کو قانونی قرار ديت
مطابق، ہندو خواتين کی آواز دبانے اور انہيں مذہبی بنيادوں پر اذيت دينے کے لئے ان کے خالف حد سے زيادہ تشدد کا 
وں استعمال کيا جاتا ہے۔  صوبہ بلوچستان، جہاں ہندو سب سے بڑی مذہبی اقليت ہيں اور جہاں بلوچ النسل باغی کئی برس

 سے مرکزی حکومت کے خالف برسِر پيکار ہيں، ميں بهی ہندو مندروں کو تشدد کا نشانہ بنايا گيا ہے۔ 
 

پاکستان کی مذہبی اقليتوں ميں، احمدی سب سے سخت قانونی پابنديوں اور سرکاری طور پر منظور شدہ امتياز 
يان ہے اور انہيں قانون کے تحت اپنے عقيدے پر  الکه کے درم40 اور 30کا شکار ہيں۔ پاکستان ميں احمديوں کی آبادی 

مکمل طور سے عمل کرنے کی پابندی کا سامنا ہے۔ انہيں اپنی مذہبی رسومات بشمول مذہبی اصطالحات استعمال کرنے 
پاکستان کے آئين ميں احمدی مذہبی برادری کے اراکين کو  کے جرم ميں فوجداری الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 

مسلم قرار ديا گيا ہے جبکہ ان کا اصرار ہے کہ وہ مسلمان ہيں۔ قانون کے تحت احمديوں پر خود کو مسلمان ظاہر غير 
کرنے، اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام دينے، غير احمدی مساجد يا عام مسلمانوں کے لئے کهلی عوامی جائے نماز 

از ميں سالم کرنے، قرآن کا سر عام حوالہ دينے يا مسلمانوں ميں عبادت کرنے، اذان دينے، سب کے سامنے اسالمی اند
کے مذہب کی بنيادی باتوں کا اقرار کرنے کی ممانعت ہے۔ احمديوں کے لئے سر عام اپنے عقيدے کی تبليغ کرنے؛ 

غير لوگوں کا مذہب تبديل کرکے انہيں اپنے حلقے ميں شامل کرنے؛ يا اپنے مذہبی مواد کی تياری، اشاعت يا تقسيم 
جسے پاکستانی حکام چناب نگر کہتے ( کے اواخر ميں دو دن احمدی اکثريتی شہر ربوہ، پنجاب 2008قانونی ہے۔ مئی 

کے باشندوں نے منفرد لباس، مذہبی نعروں کے ساته پٹيوں، بجلی کے قمقموں کی سجاوٹ اور آتش بازی کے ) ہيں
د پوليس نے احمديوں سے متعلق  قوانين کے تحت پوری دو ہفتے بعمظاہرے کے ذريعے اپنے مذہب کا تہوار منايا۔ 

 ميں ايک اور واقعے ميں پنجاب کے شہر فيصل آباد کے 2008احمدی برادری کے خالف فرد جرم عائد کر دی۔ جون 
، احمديوں   احمديوں کو مبينہ طور پر اپنے عقيدے کی تبليغ کرنےپر نکال ديا گيا۔ مزيد برآں23ايک ميڈيکل سکول سے

کيلئے ووٹر لسٹوں ميں غير مسلم کے طور پراندراج کرانا ضروری ہے اس لئے ان احمديوں کو، جو مسلمان ہونے کا 
 ميں پاکستانی پاسپورٹ سے 2004دعوی ترک نہيں کرتے، ووٹ دينے کے حق سے محروم کر ديا جاتا ہے۔ دسمبر 

حمدی حج پر جا سکتے تهے يہ ايک مثبت پيش رفت تهی جو مذہب کے اندراج کا خانہ حذف کر ديا گيا جس کے باعث ا
 اس وقت ختم ہو گئی جب حکومت کی ايک وزارتی کميٹی نےمبينہ طور پر اسالمی مذہبی جماعتوں کے دباؤ 2005مارچ 

پرآ کر پاسپورٹ کا يہ خانہ بحال کر ديا۔ معلومات کے مطابق پاکستان کی کسی بهی حکومت نے احمديوں کے خالف 
 ين کی اصالح کرنے کی کبهی کوشش نہيں کی۔         قوان

 
توہين رسالت کا جرم قرار ديئے جانے پر جو مجوزہ فوجداری سزائيں دی جاتی ہيں ان ميں عمر قيد اور موت 
کی سزا شامل ہے۔ توہين رسالت کے الزامات اکثر غلط ہوتے ہيں جن کے نتيجے ميں ملزم يا ملزمان کوطويل عرصے 

ر ليا جاتا ہے اور بعض اوقات احمديوں، عسائيوں، ہندوؤں اور ديگر مذاہب کے لوگوں کی عالوہ مسلمانوں کيلئے قيد ک
کے خالف تشدد کے واقعات شروع ہو جاتے ہيں۔ چونکہ ان قوانين کی رو سے الزامات عائد کئے جانے کے بعد شواہد 

مات عائد کرنے پر کوئی سزا نہيں دی جاتی اس لئے پيش کرنا اور نيت کا ثبوت دينا ضروری نہيں ہوتا اور جهوٹے الزا
انتہا پسندعناصر عام طور پر يہ قواتين، مذہبی اقليتوں اور مخالف فرقوں کے ارکان کو ڈرانے دهمکانے کيلئے استعمال 
 کرتے ہيں۔ اخالقی قدروں کا لحاظ نہ رکهنے والے عناصر ان قوانين کو محض دوسروں سے انتقام لينے يا کوئی مفاد

 ميں بد نيتی پر مبنی ايسے الزامات ميں کمی کرنے 2004حاصل کرنے کيلئے بهی استعمال کرتے ہيں۔ اگرچہ اکتوبر
کيلئے قوانين ميں کچه تراميم کی گئيں ليکن طريقہ کار ميں معمولی تبديليوں کا اس انداز پر کوئی نماياں اثر نہيں پڑا جو 

توہين رسالت قوانين کے منفی اثرات، مناسب ل کرنے کيلئے اپنايا جاتا ہے۔ عماپاکستان ميں توہين رسالت قوانين کاغلط است
عدالتی طريقہ کار نہ ہونے کی وجہ سے اور بڑه جاتے ہيں۔ توہين رسالت مقدمات کی سماعت کے دوران، اسالمی انتہا 

 ميں سر عام تشدد آميز پسند اکثر کمرہ عدالت ميں جمع ہو جاتے ہيں اور ملزم يا ملزمان کے بری ہونے کے نتيجے
کارروائيوں کی دهمکياں ديتے ہيں۔ بعض اوقات عدالتی فيصلوں کے بعد تشدد کے واقعات سے ايسی دهمکياں سچ ثابت 
ہوئی ہيں۔ اگرچہ توہين رسالت قوانين کے تحت ابهی تک کسی کو سرکاری طورپر پهانسی کی سزا نہيں دی گئی ليکن 

جا چکی ہے۔ توہين رسالت قوانين کے تحت ملزم قرار ديئے جانے والے بيشتر افراد پر کئی افراد کو موت کی سزا سنائی 
مشتعل انتہا پسندوں نے حملے کئے، حتی کہ انہيں ہالک کر ديا حاالنکہ ان ميں سے کچه افراد پوليس کی حراست ميں 

اوقات ملک سے فرار ہونا پڑتا تهے۔ سرکاری سزا يا انتہا پسندوں کے حملوں سے بچ جانے والے ايسے افراد کو بعض 
 ہے۔



 اطالعات کے مطابق توہين رسالت کے الزام ميں ہر سال بيسيوں افراد کو گرفتار کيا جاتا ہے اور بيشتر ملزمان 
 ميں  2009کی ضمانت۔ مشتعل افراد کے تشدد کے خطرے کی وجہ سے منظور نہيں کی جاتی۔ ايک مقدمے ميں جنوری

 کا نام لکهنے کے الزام ميں يوں کی ايک مسجد کے بيت الخال کی ديوار پر حضرت محمٌدپانچ نوجوان احمديوں کو سن
گرفتار کر ليا گيا۔ ان کی گرفتاری مبينہ طور پر اس وقت عمل ميں آئی جب وہ خود پر لگائے گئے الزامات سے انکار 

قوق کميشن کے حقائق معلوم کرنے کيلئے رضاکارانہ طور پر پوليس کے سامنے پيش ہوئے۔ پاکستان کے انسانی ح
کرنے والے ايک مشن نے يہ نتيجہ اخذ کيا کہ اس فعل کا کوئی چشم ديد گواہ نہيں تها اورنہ ہی ايسا کوئی ثبوت مال جس 

 ميں پنجاب ميں توہين رسالت کے الزام ميں گرفتار کئے 2007سے ظاہر ہو کہ يہ حرکت ملزمان نے ہی کی تهی۔ اپريل 
ائيوں کو،  مسلمان علما اورعسائی نمائندوں کے درميان ہونے والے مفاہمتی اجالسوں کے بعد جانے والے پانچ عيس

پنجاب کے شہر فيصل آباد سے تعلق رکهنے والے دوعمر رسيدہ عيسائی بهائيوں کو  ميں رہا کر ديا گيا۔ 2009جنوری 
مجيد کے اوراق نذر آتش کرنے کے الزام ميں قرآن  ميں رہا کر ديا۔  دونوں افراد کو 2009الہور ہائی کورٹ نے اپريل 

برس قيد کی سزا سنائی گئی تهی ۔ ان پر يہ من گهڑت الزام مبينہ طور پر زمين کے ايک تنازعے 10 ميں  2006نومبر
راد کے وجہ سے لگايا گيا تها۔ اگرچہ لوگوں کو توہين رسالت کے الزامات سے وقتًا فوقتًا بری کيا جاتا رہا ليکن عمًال ان اف

 کو مذہبی انتہا پسندوں کے حملوں کے خطرے کی وجہ سے روپوش يا ملک بدر ہونا پڑا۔ 
 

 جس ہے، جاتا بڑه بہت امکان کا لگنے الزامات کے بدکاری پر متاثرين کے آبروريزی تحت، کے آرڈيننس حدود
 ء ميں قومی2003 کتوبرا پر کی حيثيت خواتين ميں پاکستان۔ ہے سزا ممکنہ ايک موت ذريعے کے سنگساری لئے کے

 ميں جن خواتين، قيدی فيصد 88 کہ گيا کيا بيان يہ ميں جس کی رپورٹ جاری ايک متعلق سے قوانين حدود نے کميشن
 ازدواجی جو غير ہيں رہی گزار وقت ميں قيد ميں الزام کے ورزی خالف کی قوانيں ان شکار ہيں، کی آبروريزی تر زيادہ
 تشدد۔ ہے ہوتا يکساں پر مسلموں غير اور مسلمانوں اطالق کا قوانين حدود۔ ہيں گردانتے مجر کو تعلقات کے جنسی زندگی
 کہ ہے بيان کا خصوصی نمائندہ ميں بارے کے تشدد کے متحدہ اقوام ساته ہی ساته اور کميٹی کی متحدہ اقوام خالف کے

 اور انسانی، غير ظلم، يا تشدد  کا کاٹنا اعضاء جسمانی اور سنگساری مطابق کے معاہدوں اور معيار کے حقوق انسانی
 عمل پر سزاؤں جسمانی شديد ان اگرچہ ۔ہے ورزی خالف صريحًا کی فريضے کے روکنے کو سزا يا برتاؤ اخالقی غير
 مذمتی انتہائی اس کے آرڈيننس مذہبی۔ ہيں رہی جاتی دی سزائيں چهوٹی جيسی جرمانے يا قيد کی جيل ہے، رہا ہوتا نہيں
 پر بل قانونی ايک نے مشرف صدر کے وقت اس ميں ء2006 پر طور کے پيشرفت مثبت ايک لئے کے اصالح ميں پہلو

 محدود دائرہ کا اس سے چهانٹ کانٹ ميں آرڈيننس حدود متعلق کے الزامات کے آبروريزی سے جس کی کے کر دستخط
 پينل کوڈ کے 69اسے  اور کو ديا ارجخ سے کار دائرہ کے قوانين کو حدود جرم کے آبروريزی نے قانون نئے۔ گيا ہو

 ضرورت کی گواہوں ديد چشم مرد چار پر طور کے جرم ثبوت لئے کے شکار کی آبروريزی ازيں عالوہ گيا ديا کر تحت
 مانا پر بنياد کی شہادتوں واقعاتی اور جرح ثبوت کا جرم کے آبروريزی تحت کے سازی قانون نئی۔ گيا ديا نکال بهی کو

 ميں الزامات جنسی ميں گئی جس ترميم وضع کی اور ايک ميں ميں آرڈيننس ء2006 جوالئی بعد کے بديلیت اس۔ گا جائے
 لمبے اوقات بعض۔۔۔۔ ہوا حاصل حق کا رہائی پر ضمانت بجائے کی رہنے پڑے ميں قيد کو خواتين گئی گردانی مجرم

 ۔کرتے ہؤے انتظار کا سماعت کی مقدمے اپنے۔۔۔ لئے کے دورانيئے
 

 عدم مذہبی باہر کے، خطے ميں اور خطے سے مسائل گمبهير متعلقہ سے آزادی مذہبی باال تان بشمول درجپاکس
 بندی منصوبہ بہترين ميں انڈيا ممبئی، ميں ء2008 نومبر۔ گيا ہے بن نماياں وسيلہ ترغيب شدہ جرائم کا مذہبی اور برداشت

 ايک ہے،  جوڑا گيا سے طيبہ لشکر گروہ پسند انتہا کاي کے پاکستان تعلق کا حملے گرد دہشت والے جانے کئے سے
 حکام پاکستانی۔ ہے کيا عام کهلے ميں 2009 فروری نے داخلہ وزير کے پاکستان اعتراف اس وقت کے کا جس تعلق ايسا
 خطرہ الحق بهی کو سالمتی اپنی کی پاکستان سے جن ہيں کی کوششيں لئے کے کچلنے کو عناصر پسند انتہا ايسے نے
 ساته کے طالبان نے ايجنسيوں انٹيليجنس اور فوج پاکستانی کہ ہے ہوتا ظاہر سے جن ہيں رپورٹيں وسيع ايسی تاہم۔ ہے
 گاہيں، پناہ محفوظ کو پسندوں انتہا والے کرنے کاروائياں ميں بهارت اور افغانستان ممالک ہمسايہ اور والے رکهنے تعلق

 ہتهيار منظم، دوبارہ کو طالبان افغانی ميں نتيجے کے حمايت ايسی۔ ہيں یک مہيا سہوليات ديگر اور اڈے کے کاروائيوں
 پار آر کے سرحد ميں افغانستان بعد کے دينے نکال سے افغانستان انہيں کے فوجوں اتحادی کی نيٹو اور بند اور امريکی

 ڈپارٹمنٹ سٹيٹ۔ ہوا ستحکمم غير ملک اور بڑهی انتہاپسندی ميں ملک ميں نتيجے کے جس مال موقع کا کرنے کاروائياں
 مذہبی کی حکومت کی معزولی تک ان ميں ء2001 سے ء1999 کو طالبان کے دور حکومت  افغانی طور خصوصی نے

 ۔کيا تها نامزد والے کرنے ورزی خالف کی شديد آزاديوں
 



 اس کہ جيسا ۔ہے رہی مستعد ميں کرنے سلب و عقائد کی آزادياں مذہبی بهی ميں ميدان عالمی پاکستان حکومت
 اقوام ميں جنيوا نے پاکستان پهر مرتبہ ايک ميں ء2009 مارچ ہے، کيا ميں اداروں کے متحدہ اقوام سے ء1999 نے

 حمايت کی اقدامات خالف کے مذہب توہين نہاد نام جو ہے کی پيش داد قرار ايک ميں کونسل کی حقوق انسانی کی متحدہ
 عملی طور پر مگر ہے، بڑهانا کو برداشت مذہبی مقصد کا ان کہ ہے دعویٰ کا حاميوں/ پشتپناہوں کے قرارداد۔ ہے کرتی
باقاعدگی کے ساته جرم لگائے جاتے اور مقدمے چالئے جاتے ہيں جو ان ممالک کے مقامی  قوانين کے مطابق ايسے

د ہيں  کسی   سمجهے جاتے ہيں جہاں ايسے قانون موجوناقابل قبول-يا   ہناحراج/ ناپسنديدہ-حکام کی طرف سے
 کے حقوق انسانی عالمی پر طور واضح قوانين کے مذہب مخصوص، حمايت يافتہ مذہب يا فرقے کے خالف بولنا۔  توہين

 مذہب اور ضمير آزادی، کی سوچنے آزادی، کی رائے اظہار کہ جو ہيں ورزی کرتے خالف کی اصولوں کے دستاويزات
۔ ہيں آتے نظر کرتے ض   تفوي حقوق مذہب کو ائے کلی طور پربج کی افراد برآں وہ مزيد۔ ہے ضامن کی حقوق کے

 رائے خالف کے قرارداد نے ممالک 11۔ گئی ؤنسل ميں کامياب ہو  سے کا ووٹوں 23قرارداد  کہ ہے يہ بات افسوسناک
 ۔رہے جانبدار غير ممالک 13 اور دی

 
ہے جو پاکستان ميں انجام دی کمشن مدت سے مذہبی آزادی کی سنگين خالف ورزيوں سے تشويش ميں مبتال 

 سے کمشن نے ہر سال سفارش کی 2002گئی ہيں، جن ميں سے کچه پر خود حکومت پاکستان نے چشم پوشی کی ہے۔ 
ہے کہ پاکستان کو خصوصی تشويش کا ملک قرار ديا جائے۔ کمشن نے پاکستان ميں مذہبی آزادی کے مسائل کو سماعت 

ه مالقاتوں، يو ايس گورنمنٹ کے اعلٰی عہديداروں کو خطوط، اور پريس بيانات کے عامہ، انتظاميہ اور کانگريس کے سات
 ميں، کمشن نے طالبان سے تعلق رکهنے والے انتہا پسندوں کا ماالکنڈ 2009ذريعے اجاگر کيا ہے۔ فروری اور اپريل 

 کرنے کے ليے پاکستان کی ڈويژن، وادی سوات جس کا حصہ ہے، کا مقامی کنٹرول تسليم کرتے ہوئے ايک معاهدہ قبول
صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی آمادگی کی طرف توجہ دالئی جو معمول کے طور پر اپنے سياسی اور ولم دين کے 
ايجنڈوں کے نفاذ کے ليے تشدد استعمال کرتے ہيں، اور نتيجے ميں دانستہ انسانی حقوق کی خالف ورزياں اور مذہبی 

 آزادی پر شديد بندشيں۔ 
 

مذہبی آزادی اور تحفط کو مذہبی انتہا :  پاکستان– ميں، کمشن نے کيپيٹل ہل ميں سماعت بعنوان 2009مارچ 
پسندی کا خطرہ منعقد کی۔ ماہرين نے پاکستان ميں مذہبی آزادی پر قانونی پابنديوں پر بحث کی؛ خطرہ، مذہبی طور پر 

ر مذہبی اقليتوں کو؛ پاکستان کے نظام تعليم ميں متحرک کردہ تشدد اور عدم رواداری کا، خصوصی طور پر عورتوں او
رواداری کو بڑهاوا دينے کے ليے حکمت عملياں، بشمول اسالمی سکول؛ اور پاکستان کے ليے يو ايس پاليسی اداروں 

کی کيسے بہتر مدد کر سکتی ہے جو انسانی حقوق کے ليے احترام کو بڑهاوا ديتے ہيں، بشمول مذہب کی آزادی يا عقيدہ 
 ۔ کے

 
 کو 2009، 27اس سماعت اور پاکستان پر کمشن کے سابقہ کام کی بنياد پر، کمشن درج ذيل کے متعلق مارچ 

 پاکستان پر ماضی کی نسبت زيادہ شديد – ايک جامع اور نئی حکمت عملی جو –انتظاميہ کے اعالن کا خير مقدم کرتا ہے 
رکردگی سے منسلک، يو ايس اور بين االقوامی امداد، طور پر توجہ مرکوز کرتی ہے، دہشت کے خالف پاکستانی کا

دونوں معاشی اور فوجی ميں زيادہ اہم اضافے کا مطالبہ کرتی ہے۔ کمشن پر زور نتيجہ اخذ کرتا ہے، کہ معاشی اور 
فوجی اعانت کے عالوہ ضرورت ہے کہ رياستہائے متحدہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر ان عناصر کی حوصلہ افزائی 

 جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی، اور انسانی حقوق کے بين االقوامی معيارات کا احترام کرتے ہيں، بشمول کرے جو
مذہب يا عقيدے کی آزادی کے۔ اس اختتام پر کمشن نے متعدد سفارشات کی ہيں جن ميں انتہائی حاليہ نيچے واضح کی 

 گئی ہيں۔
 
  پاليسی کے ليے سفارشات).U.S. ( ايس.يو
 

 قرار ديا جائے، کمشن پاکستان کے متعلق يو ايس (CPC)ارش کرنے کے عالوہ کہ پاکستان کو سی پی سی يہ سف
 گورنمنٹ کے ليے درج ذيل سفارشات رکهتا ہے۔

 
I  مذہبی آزادی اور دوسرے انسانی حقوق کی خالف ورزيوں کو روکنا 
 
 : کہ گورنمنٹ کو حکومت پاکستان سے اصرار کرنا چاہئيے).U.S. ( ايس.يو



 
 سے تعلق رکهنے والے متشدد گروپوں کو نظام عدل، خواہ شريعہ يا الدينی، –معاہدوں کی مخالفت کرے جو طالبان  •

کنٹرول کرنے کے ليے بااختيار بنائيں گے، جس کا نتيجہ پاکستان کے شہريوں کے ليے انسانی حقوق کی خالف 
 ہوئے کوئی بهی معاهدے منسوخ کريں، بشمول اپريل ورزياں اور مذہبی آزادی پر بندشيں ہو گا، اور آج تک کئے

  ميں مرکزی حکومت کی طرف سے منظور کردہ وادی سوات پر اثر انداز ہونے واال معاهدہ۔2009
 

کلمہ کفر کو غير فوجداری بنايا جائے اور، درميانی عرصے ميں تاوقتيکہ کاروائی کی جا چکی ہے، کلمہ کفر کے  •
لياں الئيں جو ان کی خالف ورزی کم کر دے گی اور آخر کار ختم کر دے گی؛ اور قوانين کے ليے باضابطہ تبدي

يقينی بنائيں کہ وہ جن پر کلمہ کفر کا الزام ہے اور ان کی صفائی پيش کرنے والوں کو موزوں تحفظ فراہم کيا گيا 
 تفتيش کے ہے، بشمول موت کی دهمکيوں اور عسکريت پسندوں کی طرف سے کی گئيں دوسری کاروائيوں کی

  ذريعے اور کہ بمطابق استحقاق کاروائی کی پيروی کی گئی ہے؛
 
 :، بشمولں کو فوقيت ديے کو سزا دينں والوے بچاو اور اسکا ارتکاب کرنے تشدد سہ وارانہ اور فرقیبہمذ •

 
 ی اقليت اور دوسریںوہ عبادت گاے اقليتو کو اپنیبہ اور دوسری مذہندو، سکہ، احمدی، ے، صوفی، عيسائہ شيع--

 فوقيت ہ کو زيادےاک کرنپ ے سہ کو اسلحں اور بنياد پرست تشدد پسند تنظيموی کو محفوظ بنانںوہ اجتماع گایعوام
 .ےد
 
 کو وقت پر سزا ں والوےونہ مرتکب ے اور اس کے عمل پر تحقق کرنے کےيالنہ فساد پہ ورانہبی اور فرقہ مذ--
 .ےد
 
ات کا سباور مناسب ما وہن بنائی جو اقليتی اور خواتين ارکان پر مشتمل  ايک با اختيار اور شفاف حکومتی کميش--

 طريقو پر حکومت پاکستان ے کے اور اس کو ختم کرنے تشدد پر تحقيقات کرنہ ورانہبی اور فرقہجس کو مذو ہحامل 
 ہادی زياد کی آبںبی اقليتوہا مذہ مي جںخصوصی طور پر ان عالقو. وہ کا اختيار حاصل ےکو سفارشات پيش کرن

 . مسلمانہ شيعے بسںکرم الجنس مي ے جيسےہ
 

 ےبی عبادات کی ادائيگی کو جرم قرار ديتہ عام مذلئے ے، جو ان کے والی خواتين کو رد کری بنانہ کو نشانںاحمديو •
 ےدہ بين االقوامی معاے معاشرتی اور سياسی حقوق کے کں اور لوگوےدہ معاے اور جو عالمگير انسانی حقوق کںيہ
 ؛ اورںيہ ےانی کی خالف ورزی کرتہبی حقوق کی آزادی کی يقين دہ مذے ان کںمي

 
د، اب کو بدنام کرنی کی قرار دہاد، مذہ پر نام نںبين االقوامی  انسانی حقوق کی تنظيم اور دوسری بين االقوامی سطحو •

 . ے، کو بند کرلےہبی اور انسانی حقوق کی خالف ورزی کرتی ہ کی عالمگير مذںجو انسانو
 

 :ہ کےئہامريکی حکومت کو چا
 

 اپنی نئی حکمت ہ ساتے کو پاکستان کے مسئلے انسانی حقوق کی سربلندی جيسہ متعلقےبی آزادی اور اس سہمذ •
 ان عوامی ے اور پاکستان کےار کرہ اور اس پر اپنی افکار کا برمال اظےميت دہعملی مي خصوصی طور پر ا

  کام کري؛ اورے لئےبلندی اور ضمانت ک جو ان حقوق کی سر ے کی مدد کرںادارو
 

 جو خصوصی ے تعينات کرہيم مي ايک نمائندٹالبروک کی ہ ڈ رچرے خصوصی نمائندے لئےانستان کپاکستان اور افغ •
 ہ ورانہبی آزادی اور فرقہمذ ں، جس ميے پيش کرٹ انسانی حقوق پر خصوصی رپورں کو پاکستان ميےنمائند

 . وہفسادات کی تفصيل شامل 
 

II   نفاذ قانون، نظام عدل اور عوام الناس کو تقويت دينا 
 

 :ہ کےئہ کرنا چاہ مطالبےامريکی حکومت کو پاکستانی حکومت س



  
ت کی آزاديو سميت زاد ف اور صحاے کرنہ، جلسے جلنےب، تقرير، ملنہ جسمی مذےوه قانون کی باالدستی قائم کر •

 . ےہ يقينی بنانا شامل ےريع ذے کو بحال اور اس کی تحفظ کو قرار داد کہعدلي
 

 : کهےئہامريکی حکومت کو چا
 

. ے مضبوط کرں کووری اداروہم جمہ اے حکومت پاکستلن اور اس کے ذريعے کں اپنی عوامی مالياتی اداروہو •
 رشوت ستانی، غير فعالی اور ں ميے بارے جن کو ادارو کے والے اور قانون نافذ کرنںخصوصی طور پر عدالتو

بی آزادی کی پا مالی جيسی خالف ہ انسانی حقوق اور مذےی ادارہاور ب. يہی جيسی اطاالعات ملی  دارہغير ذم
 .يہ ےوتہورزيو مي ملوث 

 
 ے کی حکمت عملی کے دينہميت پر توجہ کی اںروڈ يا خاص سياسی فوجی ليں ماضی مي خاص سياسی جماعتوہو •

حقوق عوام الناس، قانون سازی  انسانی ے ذريعےاد ک کی لئی اپنی غير فوجی امدے پاکستان کو مضبوط بنانےبجائ
 .ے پر زور دےی مقام دين کو اعلںوری اداروہاور جم
 

امريکی حکومت کے رابطے پاکستانی گوورمنٹ سے آگے پهيالے تاکہ اس ميں عام شہريوں کو نمائندگی دينے  •
چيت شامل ہو، بشمول ايسی تنظيميں اور عوامی گفتگو اور بات         والے ہرقسم کے لوگوں کے ساته آزادانہ اور 

 سياسی پارٹياں جو حکومت پر تنقيد کرتی ہوں يہ مختلف سوچ اور نظريے کی حامل ہوں، اور
 
جانيں کے پاکستان ميں پائيدار استحکام کارگر رياست سے ائے گا، ايسے پروگراموں کو توسيع کريں جن سے  •

ق بنا رہے، جيسے کے فل برايٹ پروگرام، انٹرنيشنل وزيٹر پروگرام آمريکہ کا پاکستانی عوام کے ساته پائيدار تعل
اور پيشہ ور افراد، طالب علموں، دينی اور معاشی سوسائٹی سے تعلق رکهنے والے پاکستان کی تمام مختلف کميونٹی 

 کے نمائندوں کے تبادلے۔

 
III  شدت پسندی اور شدت پسند تنظيموں کے ساته حکومتی اتحاد کے خالف جنگ 

 
پاکستانی حکومت بشمول انٹيلی جنس سروسس کی : آمريکی حکومت پاکستانی حکومت سے درخواست کرے کے •

جانب سے طالبان  يہ کسی دوسری دہشت گرد تنظيم کو برداشت کرنا يہ اس کی مدد کرنے کو مکمل بند کيا جائے، 
 اور

 
يڑ کی مخالفت اور ان کے نتائج سے پچهلی فوجی غالب حکومتوں کی اسالمی سياسی جماعتوں کے ساته گڈه به •

آگاہی کے ليے کام کريں، جس نے ان تنظيموں پر بہت گہرا اصر چهوڑا ہے اور جس کے نتيجے ميں مزہبی آزادی 
 پر بہت منفی اصر پڑا ہے۔

 
:امريکی حکومت کو چاہيئے کے   

  
حدوف قائم کرے تاکہ باقی چيزوں شہری اور افواجی مدد کے استعمال کہ ليے واظہ، تفصيلی،شفاف اور قابل پيمائش  •

کے ساته امريکی ايڈ طالبان يہ کسی دوسری شدت پسند تنظيم کے کام نہ آ سکے، پاکستانی شہريوں کا امريکہ اور 
اس کی پاکستان کی حفاظت، استحکام اور ترقی کے بارے ميں سنجيدگی  پر اعتماد کو بحال کرنے ميں مدد دے، اور 

 تک رسائی کے عمل ميں يکسوئی آ سکے۔ايڈ کے استعمال اور حدوف 

 
 



 
IV  سکولوں ميں تعليم اور برداشت پر تووجہ 

 
 :آمريکی حکومت پاکستانی حکومت سے درخواست کرے کے

ايسے تمام مررسے يہ سکولوں کو تحقيق کے باد بند کيا جائے جو طالب علموں کو خون خرابہ کرنے کی نيت سے  •
 سکهاتے ہوں؛غير قانونی اسلحہ يہ ہتهيار چالنا 

 
ملکی ستح پر ايسی سکول کی کتابيں اور نصاب کا معيار فائز کيا جائے جو تمام مزاہب کی جانب برداشت کو حقيقتن  •

بڑهاوا ديں،اور مناسب طرز کا ايسا طريقہ کار بنائيں جو اس معيار کی سرکاری سکولوں ميں جانچ اور عمل درامد 
 کو يقينی بنائے؛ اور

 
وں کی نگرانی کے ليے قائم کيے گئے ادارے کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ انسانی حقوق تسسلے کرے کے مدرس •

کی نشونماء، اس کو نصب کرنا اور اس کے سٹينڈرڈ کے مطابق اساتذہ کی ٹريننگ کو يقينی بنا سکے، اور اس کے 
 نصاب اور پڑهائی کے طريقے کار کی نگرانی کر سکے۔

 
:امريکی حکومت کو چاہيے کہ   

 
تان کی تعليمی مدد کرتے ہوئے، سرکاری سکولوں اور مدرسوں کی اصالح پر خصوصی توجہ دے، جہاں پاکس •

نصابی کتب ميں اکثرمزہبی برداشت کا پہلو نہيں ملتا اور مذہبی اقليتوں کہ بارے ميں تہتک اميز جملے ہوتے ہيں، 
 خاص طور پر يہوديوں اور ہندوں کے بارے ميں؛ اور

 
يہ امريکن ايجنسی برائے /پورٹ کی درخواست کی جائے امريکن سٹيٹ ڈيپارٹمنٹ سے اورايک ساالنہ پروگرس ر •

بين االقوامی ڈيوولپمنٹ فور کانگرس اور امريکن کمشن برائے بين القوامی مزہبی آزادی سے جس ميں پاکستان کے 
ائش حدوف کی جانب سرکاری سکولوں اور مدرسوں ميں مذہبی نارواداری ميں کمی، شفاش، تفصيلی اور قابل پيم

 بڑهنے ميں امريکی تعليمی امدار کا رول واضہ کيا جائے۔

  
 


