
په افغانستان کې د مذهبي آزادیو د 

ز. کال نړیوال راپور۲۰۲۰  

 لنډیز
 

د افغانستان اساسي قانون، اسالم د دغه هېواد د 

رسمي دین په توګه تثبیتوي، د نورو دینونو د 

پیروانو په اړه وایي، چې دوی کولی شي خپل 

عقاید او دیني اصول د قانون په چوکاټ کې 

ترسره کړي. د اسالم د اهل سنتو د حنفي فقهې له 

مخې، له اسالم مخ اړول او بل دین ته تلل 

ګڼل کېږي، مجازات یې مرګ، بند او د  ارتداد

شتمنیو مصادره کول دی. اساسي قانون همدارنګه 

څرګندوي، چې د رسېدنې وړ کومې قضیې لپاره په 

اساسي قانون او نورو قوانینو کې مواد نه وي، 

نو محاکم د حنفي فقهې له احکامونو څخه په 

ډ یو لړ هغو د جزا کوپیروۍ سره حکم کوي. 

ملېږي، چې د هر دین پیروانو ته مجازاتو ته شا

د قولي او فعلي سپکاوي له امله ورکول کېږي. 

دغه قانون همدا راز هغو کسانو ته د مجازاتو 

پر ورکړه ټینګار کوي، چې اسالم دین سپکاوی یا 

یې تحریف کړي. د اهل تشیع هزاره استازو وویل، 

چې د دولت له خوا د دوی په سیمو کې د امنیت د 

د شیعه وو استازو  یاوې کافي نه دي.ټینګښت تاب

، چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي وویل

ځواکونو له خوا له دوی څخه د مالتړ په کچه کې 

هېڅ راز زیاتوالی نه ی راغلی. په همدې حال، 

دوی وویل، چې دولت د شیعه ګانو د سترو مراسمو 

او اجتماعاتو تر جوړېدو مخکې، پر دوی وسلې 

برید وروسته، چې د مارچ په  وېشي. تر هغه

میاشت کې پر سیکانو د داعش د خراسان څانګې د 

تنه ووژل شول،  ۲۵یو خونړی برید په پایله کې، 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

تنو غړو  ۲۰۰تر دې وروسته، د سیکانو ټولنې 

خپل هېواد پرېښودل او هند والړل؛ دا د دې 

ښودنه چې هغوی د امنیت د نشتوالي له امله 

  هېواد پرېښودل. 

د هندوانو او سیکانو د ټولنو د وګړو په خبره، 

دوی د غچ اخیستنې کړنو له وېرې په محکمو کې د 

شخړو او النجو له حل مدني او سوداګریزو خپلو 

کېدو څخه ډډه کوي، د دې پرځای دوی هڅه کوي، 

چې خپلې النجې د خپلو ټولنیزو شوراګانو له الرې 

 د کال په بهیر کې، د داعش داوارې کړي. 

هغه بریدونه ثبت کړي، چې پر  ۱۹خراسان څانګې 

عبادتځایونو، مذهبي مشرانو او لمونځ کوونکو 

ترسره شوي، په داسې حال کې، چې دغه شمېره په 

 ۱۱۵مورده و، دغه بریدونه، د  ۲۰ز. کال  ۲۰۱۹

 ۵۵وژل شوي او  ۶۰تنو ملکي وګړو مرګ ژوبلو )

ر ټپیان شوي( المل شوي، په داسې حال کې، چې تې

ټپیان  ۱۵۶وژل شوي او  ۸۰تنو ) ۲۳۶کال، د 

 شوي( ملکي وګړو مرګ ژوبلې المل شوې وو. 

د یوناما د راپور له مخې، او هغه څه چې په 

تېرو څلورو کلونو کې تر سترګو شوي، پر ملکي 

وګړو ترسره شوي ځانمرګي او بمي بریدونه، تر 

ډېره شیعه مسلمانان په ځانګړې توګه په هزاره 

رې اړوند شیعه وګړي یې هدف ګرځولی دی. توکم پو

د کال په بهیر کې پر شیعه مسلمانانو دوه مهم 

مه نېټه، دوو  ۶بریدونه ترسره شول. د مارچ پر 

تنو وسله والو کسانو، پر هغه غونډه برید وکړ، 

چې زیاتره ګډونوال یې شیعه مسلمانان وو، چې 

تنه ووژل شول. د داعش د  ۳۲په پایله کې 
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د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

انګې، د دغه برید مسوولیت پر غاړه خراسان څ

مه نېټه، درېیو تنو  ۱۲واخیستله. د مي پر 

وسله والو کسانو، د کابل په لویدیځ کې په یوه 

هزاره مېشته سیمه کې، پر یو زیږنتون برید 

وکړ، چې د میندو، نویو زیږېدلو ماشومانو او 

تنه ووژل  ۲۴روغتیایي کارکوونکو په ګډون، 

سوولیت هېڅ کومه ډله پر شول. د دغه برید م

غاړه وانه اخیستله؛ که څه دولت فکر کوي، چې 

دغه برید د داعش له خوا ترسره شوی دی. د مارچ 

مه نېټه، وسله والو کسانو، د هندوانو  ۲۵پر 

پر یو ګوردوارای )د هندوانو عبادتځای( باندې 

تنه ووژل شول او  ۲۵برید وکړ، چې په پایله کې 

مه، د  ۲۶ول. د مارچ پر تنه نور ټپیان ش ۱۱

د جنازې پر مراسمو یو بمي برید  وسیک قربانیان

وشو، چې په پایله کې یې یو تن ټپی شو. 

نېټو،  ۲۷او  ۲۶همدارنګه پولیسو، د مارچ پر 

هغه دوه ماینونه شنډ کړل، چې هدف یې سیکان 

 وو. 

تفسیر دوی د له اسالم څخه د  ال همطالبانو 

له د ترسره کولو و د موعظو او ویناو پرخالف

امله، د اهل سنتو یو شمېر روحانیو او مالیان 

پر مرګ ګواښي یا یې وژني. د طالبانو وسله 

والو د هغو جوماتونو مال امامان د هېواد په لر 

او بر کې وژلي، چې له دولت سره ثبت او راجستر 

ګواښنه کوي، چې د ته و. طالبانو، مالیانو 

امنیتي دولتي چارواکو او ځواکونو او 

 کارکوونکو جنازې دې نه کوي. 
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  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د څارونکو په وینا، طالبانو له اسالم څخه د 

خپل تفسیر له مخې، یوه موازي قضایي او عدلي 

سیستم یې رامنځته کړی دی. طالبانو د فبروري 

په میاشت کې په بغالن والیت کې، د فاطمي په نوم 

امیندواره ښځه په دې تور ووژله، چې ګواکې یوه 

زنا یې کړې ده. رسنیو د افغانستان د بشر 

حقونو د خپلواک کمېسیون له قول څخه راپور 

مه نېټه، په  ۱۹ورکړ، چې طالبانو د جون پر 

بغالن والیت کې یو مال امام له دې امله وواژه، 

چې د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان جنازه 

ې و. همدارنګه راپورونه موجود دي، یې ادا کړ

چې په داعش پورې اړوندو جنګیالیو او کسانو هم 

ورته کړنې ترسره کړې دي. د رسنیو د راپور له 

مخې، دولتي ضد ځواکونو همدا راز د اهل سنتو 

جوماتونو مالامامان خپل هدف ګرځولي دي. په 

ځانګړې توګه دوی د جون په میاشت کې، د اهل 

ومات برید وکړ، چې له امله یې سنتو پر یو ج

دوه تنه مالامامانو او نور لمونځ کوونکي ووژل 

شول. د کال په بهیر کې دولتي ضد ځواکونو پر 

مذهبي مشرانو څو بریدونه یې ترسره کړل، چې 

 مرګ ژوبلې یې هم لرل. 

، هندوانو، مسیحیانو او نورو نامسلمانو سیکانو

شفاهي  لږکیو د مسلمانانو له خوا د قولي او

سپکاوي او ځورونې په اړه راپور ورکړل، که څه 

هم سیکانو او هندوانو څرګند کړل، چې ال هم 

کولی شي، خپل دیني مراسم د خلکو په مخ په عام 

محضر کې ترسره کړي. هندوانو او سیکانو وویل، 

چې ماشومان یې په دولتي ښوونځیو کې د نورو 
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 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

نې تر ټولګیوالو له خوا ځورول کېږي، دغه ځورو

هغه بریده ده، چې د هغوی میندواو پلرنو 

د پرېکړه کړې، چې هغوی ښوونځي ته ونه لېږي. 

نړیوالو سرچینو په خبره، بهاییانو او 

مسیحیانو تل په وېر او ډار کې ژوند کوي او 

چاته خپل دیني هویت نه ښیي. مسیحي ډلو راپور 

ورکړ، چې عامه احساسات لکه څرنګه چې په 

ټولنیزو رسنیو کې څرګندېږي، د مسیحیانو او 

نورو تازه مسیحي شویو کسانو او مبلغینو په 

نیو ډک دي. هغوی وویل، هغه وړاندې له دوښم

کسان چې نوي مسیحي دین ته اوښتي یا د مسیحي 

دین د مطالعې په حال کې دی، د خپلې کورنۍ غړو 

له خوا په مرګ ګواښل شوي دي. مسیحیانو او 

احمدي مسلمانانو راپور ورکړل، چې د دې لپاره، 

چې له ځورونو، سپکاویو او ګواښونو څخه په امن 

په خصوصي توګه په کورونو یا کې وي، نو یوازې 

پټو عبادتځایونو کې خپل دیني مراسم ترسره او 

عبادت کوي. ویل کېږي، چې یو مال په هرات کې د 

 کسان یې نیول وو.  ۱۰۰دیني سرغړونو له امله 

ت، ادارو د هغه د فعالیتونو مخنیوی نه دی عیشر

کړی. ښځو وویل، چې د سیمه ییزو مذهبي مشرانو 

له خوا د کالي اغوستلو د ډول په تړاو له 

ځورونو سره مخ دی. هغوی وویل، چې د ټولو ښځو 

هغه که داخلي او بهرني ښځې وي، د لوپټې 

اغوستل اړین دی. څارونکو وویل، مسلمانو سیمه 

و، راپور ورکړ، چې سیمه ییزو مذهبي ییزو مشران

مشرانو ال هم د ټولنیزو فعالیتونو لکه د سندرو 

کنسرتونو د محدودلو لپاره خپلو فعالیتونو ته 
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 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

دوام ورکوي او دغه چارې له اسالم سره په ټکر 

کې بولي. د لږکیو د مذهبي مشرانو په وینا، د 

هغوی د ټولنو د کوچینوالي له امله، د سیکانو 

دوانو لپاره یوازې څو محدود عبادتځایونه او هن

شتون لري. هغوی وویل، چې په ټولنه کې له 

تاوتریخوالو ډک چلندونو او کړنو، ټولنیزو 

توپیر چلند او کاري فرصتونو نشتوالي له امله 

خپل کډوالي ته دوام ورکوي. د هندو او سیکانو 

ډلو راپور ورکړ، چې ال هم د هغو کسانو له خوا 

مونو او ځورونو سره مخ دي، چې کورونه له مزاحت

یې د دوی د مړو د سوځولو مراسمو د ترسره کولو 

ځایونو ته نژدې دي. هندو او سیک ټولنې د 

امنیتي مالتړ له ترالسه کولو سره سره، د خپلو 

مړو د جسدونو د سوځولو پرمهال، له اعتراض، 

ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. دوی د 

جسدونو د سوځولو مخکې، د پولیسو د خپلو مړو د 

مالتړ غوښتونکی شوی، چې پولیسو هم د هر راز 

ځورونې او مزاحت د مخنیوي لپاره سیمې ته 

د دوی په خبره، د کال په ځواکونه لېږلي دي. 

غړي د هېواد  ۴۰۰پای کې یوازې د دوی د ټولنو 

په دننه کې پاتې وو، په داسې حال کې، چې دغه 

 تنه وو.  ۶۰۰پیل کې شمېر د کال په 

د متحده ایاالتو سفارت چارواکو، د مذهبي ازادۍ 

د درک او ارزښت یې او همدارنګه د دیني لږکیو 

د منلو او له هغوی څخه د مالتړ لپاره، له 

دولتي لوړپوړو چارواکو سره خپلو غونډو او 

ناستو ته دوام ورکړی دی. د دغه سفارت استازو، 

توندالرې توب سره د له تاوتریخوالي ډک مذهبي 
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د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

مبارزې، د دغه ډول توندالرې توب په وړاندې د 

ملي ستراتیژي د جوړولو او د مذهبي زغم د 

پیاوتیا لپاره د پالیسیو د تدوین په برخه کې 

د ملي شورا له دفتر، د بهرنیو چارو وزارت او 

همدارنګه د حج او اوقافو وزارت سره کار کوي 

منیت او د عبادت او همدارنګه سفارت د ټولیز ا

د آزادۍ په اړه اړوندې اندېښنې له امنیتي 

وزیرانو سره شریکې کړې دي. د سفارت مامورینو، 

په منظم ډول په دې برخه کې د مذهبي بېالبېلو 

مشرانو، مذهبي لږکیو، علماوو او نادولتي 

سازمانونو سره لیدنې کتنې لرلې، ترڅو د مذهبي 

الوګ په اړه زغم د زیاتوالي او بین مذهبي دی

خبرې وکړې. سفارت د په خوست والیت کې د لینکلن 

مه، له  ۱۷روزنیز مرکز له الرې د فبروري پر 

زده کوونکو، مدني فعاالنو او ځوانانو سره بحث 

وکړ، ترڅو په متحده ایاالتو کې د مذهبي ازادۍ 

د پیاوړتیا او ځواکمنتیا څرنګوالي په اړه بحث 

د ټولنو د ښکېلولو  وکړي. سفارت په دې برخه کې

لپاره له مجازي سیستمونو څخه کار اخلي، ترڅو 

له خپرېدا سره سره، خپل کار ته  ۱۹د کووید 

دوام ورکړي. سفارت، همدا راز د بین ادیانو د 

، له تاوتریخوالي ډک مذهبي دیالوګ د زیاتوالي

توندالرې توب سره د مقابلې، ښخینه مذهبي 

لپاره د  د منلو مشرانو ځواکمنتیا، مذهبي تنوع

هبي مشرانو د پروګرامونو مالتړ وکړ. سفارت مذ

همدارنګه، پر عبادتځایونو د بریدونو د غندلو 

 په موخه، له ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستل. 
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 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

برخه: د مذاهبو وګړپېژندنه  ړۍومل

 )دموګرافي(
 ۳۵.۷د متحده ایاالتو دولت د افغانستان وګړي 

(. کال د نیمایي اټکل ۲۰۱۹د ) ه اټکلويمیلیون

په دغه هېواد کې د شیعه او مسلمانو وګړو د 

سرشمېرنې په اړه کره شمېرې موجودې نه دي؛ د 

مرکزي احصاییي اداره، چې دولت پورې اړه لري، 

د شیعه او سنی مسلمانانو په تفکیک سره 

سرشمېرنې نه دي ترسره کړي. د پیو فوروم د 

غه هېواد له راپور پر بنسټ، شیعه مسلمانان د د

 سلنې وګړي جوړوي. ۱۵تر  ۱۰

   

د مذهبي مشرانو د ویناوو له مخې، د شیعه مذهب 

سلنه له هزاره قوم څخه جوړ  ۹۰پیروان نژدې 

دی، چې زیاتره یې په حعفریه فقه پورې اړه لري 

او اسماعیلیه شیعو ته هم شاملېږي. نورې مذهبي 

 ډلې، هندوان، سیکان، عیسویان او بهاییان دي،

 سلنه وګړي جوړوي.  ۰،۳چې د دغه هېواد نژدې 

د سیکانو د مشرانو په خبره، د دوی د ټولنې 

غړي په هېواد کې پاتې دي؛ په داسې  ۴۰۰یوازې 

تنه  ۶۰۰حال کې، چې دغه شمېر د کال په پیل کې 

تنه اټکل کېده. د  ۱۳۰۰ز. کال کې  ۲۰۱۷او په 

 دوی زیاتره کسان په کابل کې دي، همدارنګه یو

لږ شمېر یې په ننګرهار او غزني والیتونو کې 

مېشت دي. د هندو ټولنې مشرانو اټکل کوي، چې 

تنه افغان هندو د هېواد په دننه  ۵۰یوازې 

پاتې دي؛ دوی زیاتره نارینه او سوداګر دی، چې 

 کورنۍ یې په بهر کې دی. 



 9 افغانستان 

 

 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د احمدي مسلمانانو ټولنې اټکل کوي، چې نژدې 

ل هېواد کې موجود دی؛ تنه وګړي یې په ټو ۴۵۰

کال په پرتله یوه مخ په  ۲۰۱۷دغه شمېره هم د 

کمېدو لړۍ ښیي؛ لکه څرنګه چې پر دغه کال د 

تنه اټکل کېده. یو لږ شمېر د  ۶۰۰دوی شمېر 

نورو دینونو له دې جملې څخه یو یهود په دغه 

 هېواد کې موجود دی. 

 

هزاره وګړي زیاتره په کابل او مرکزي او 

الیتونو کې استوګنه لري. د اسماعیلیه لویدیځو و

مذهب پیروان هم په کابل ښار او مرکزي او 

شمالي والیتونو کې مېشت دي. د بهاییت دین 

پیروان زیاتره په کابل او یو شمېر په کندهار 

کې مېشت دی. احمدي مسلمانان زیاتره په کابل 

 کې اوسېږي.

  

برخه: مذهبي ازادۍ ته د دولتي  دیمه

 پاملرنې وضعیت 
 

 حقوقي چوکاټ 

د افغانستان اساسي قانون اسالم په دغه هېواد 

کې د رسمي دین په توګه ګڼي او بیانوي، چې هېڅ 

د دغې قانون نه شي له اسالم په ټکر کې پلی شي. 

مادې په ادامه کې راغلی، چې د اسالم د بنسټونو 

اساسي قانون په مقرراتو د پیروۍ په اړه به د 

د قانون اساسي د کې هېڅ راز تعدیل رانه شي. 

له اسالم پرته د نورو  ې پر بنسټ،ماد ېدویم

دینونو په اړه څرګندوي، چې هغوی کولی شي خپل 



 10 افغانستان 

 

 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

عقاید او دیني اصول د قانون په چوکاټ کې 

ترسره کړي. د جزا کوډ یو شمېر مادې لري، چې 

مل دی، چې د په هغو کسانو ته پر مجازاتو شا

د جزا قول او عمل کې د هر دین سپکاوی وکړي. 

کوډ همدا راز د هغو کسانو لپاره پر مجازاتو 

شامل دی، چې د اسالم دین سپکاوی یا تحریف 

د سترې محکمې د داراالفتا او احتساب لوی وکړي. 

ریاست د راپور پر بنسټ، د کال په بهیر کې 

زا کوډ داسې کوم مورد نه دی ثبت شوی. د ج

دینونو او مذاهبو د سپکاوي په اړه ځانګړې 

هغه شخص چې دینونو "ماده لري، چې تصریح کوي: 

ته په عمدې توګه سپکاوي یا د هغوی شعایر اخالل 

کړي یا د هغوی مجاز عبادتځایونه تخریب کړي، 

ادیانو ته د سپکاوي جرم مرتکب ګڼل کېږي، د 

د  ".دغه څپرکي د حکمونو مطابق مجازات کېږي

جزاء کوډ بیانوي هغه شخص چې اسالمي عقایدو او 

قوانینو ته سپکاوی وکړي لږترلږه پر پنځو 

مه ماده  ۸۱۷کلونو حبس محکومېږي. د دغه کوډ 

م څحه په ټهغه شخص، له کمپیوتري سیس"څرګندوي: 

ګټه اخیستنه د اسالم سپکاوی وکړي، پر بند 

 ."محکومېږي

 

د جزا کوډ بله ماده بیانوي، هغه شخص، چې د 

کوم مذهب یا دین د مراسمو له ترسره کېدو په 

زور سره مخنیوی وکړي، مجاز عبادتځایونه )هغه 

اصطالح په کوډ کې ترې تعریف نه دی وړاندې شوی( 

هغه ځای، چې مذهبي مراسم پکې ترسره کېږي، 

تخریب کړي یا ورته زیان ورسوي، یا د کوم مذهب 



 11 افغانستان 

 

 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

عایر او نښو ته سپکاوی او تخریب یې کړي، له ش

درېیو تر یو کال په بند محکومېږي، یا له 

ډالرو( نغدي  ۷۷۰) ۶۰۰۰۰ډالرو( تر  ۳۹۰) ۳۰۰۰۰

جریمې پر ورکړې محکومېږي. په هغه صورت کې، چې 

د اخالل پایله کې قتل او ټپ په مذهبي مراسمو 

وي، تورن کس د جسمي قتل او جراحت د جرمونو له 

د جزا کوډ له مخې محاکمه او مجازات کېږي. 

مخې، د حدودو مرتکبین د هغه شریعت له مخې 

مجازات کېږي، چې د اهل سنتو حنیفي فقهې پر 

 بنسټ تفسیر شوی دی.

د جزا کوډ سره سم، د حدودو مرتکبین د حنفي 

که " مجازات کېږي: په رڼا کېفقهې له حکمونو 

قانون او چېرې د کومې قضیې په اړه په اساسي 

نورو قوانینو کې کوم حکم موجود نه وي، نو 

" د محکمې د حنفي فقهې په پیروي سره حکم کوي

، مرګ د نارینه مرتدینو لپاره دغه حکم له مخي

او د ښځینو مرتدینو لپاره د ابد بند جزا 

مناسبه ده؛ مګر دا چې هغوی توبه وکړي. د 

ارتداد په تړاو د شک د شتوالي په صورت کې 

ممکن تر کم مجازات لکه قصیر بند یا پر  قاضي

درو وهل په پام کې ونیسي. د حنفي فقهې له 

مخې، دولت همدا راز کولی شي، د مرتدینو شتمني 

مصادره کړي  یا مرتدین د شتمنیو له ارث څخه 

محروم کړي. دغه مقررات د هغو کسانو په اړه 

عملي کېږي، سالم عقل ولري او د بلوغ عمر ته 

. په مدني قانون کې راغلی، چې د رسېدلی وي

کلنی دی؛ که څه هم  ۱۸بلوغ عمر د وګړو لپاره 

دی. اسالمي قانون د  ۱۶د ښځو لپاره د واده عمر 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

واده عمر هغه کال په پام کې نیسي، چې بلوغ 

پکې څرګندېږي، او د واده عمر په توګه د نجونو 

 لپاره په پام کې نیول کېږي.

  

له اسالم څخه مخ اړول او بل دین تللو لپاره 

مجازات، د حنفي فقهې له مخې دی، چې په محکمو 

کې پلې کېږي او ارتداد دی. که څوک له اسالم 

څخه بل دین ته والړ شي، هغه ته درې ورځې فرصت 

ورکول کېږي، ترڅو بېرته توبه وباسي او اسالم 

و ته راوګرځي. که چېرې دغه کس توبه ونه کړي، ن

د ارتداد په جرم به مجازات شي. له اسالم څخه 

بل دین ته د اړولو هڅې د حنفي فقهې له مخې 

 جواز نه لري، او مجازات کېږي. 

 

له کفر ډکې ویناوې، د حنفي فقهې له مخې کولی 

ییزه بڼه ولري، چې یو  اشي لیکنیزه او وین

عمده جرم دی او د مرګ مجازات مستحق دی. تورن 

فرصت لري، چې توبه وباسي له دې  کسان، درې ورځ

پرته د مرګ له مجازاتو سره مخ کېږي. یو شمېر 

حدیثونه )حدیث یا روایتونه د اسالمي قوانینو د 

 یوې منبع په توګه ګڼل کېږی( وایي، چې له مرتد

خبرې اترې وشي، او وهڅول شي، چې توبه  سره

 وباسي. 

 

 د سترې محکمې د داراالفتا او احتساب لوی ریاست

کال د یو حکم له مخې، بهاییت دین له  ۲۰۰۷د 

اسالم څخه فرق لري او یو ډول کفر دی. ټول 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

او مسلمانان چې بهاییت ته مخه کړي، مرتد 

 ګڼل کېږي. کافران 

 

په دغه هېواد کې مذهبي ډلو ته د جوازه ورکړه 

او راجسټر یې اړین نه دی. د یوې ډلې 

پېژندل راجستریشن )چې دغه ډله د شورا په توګه 

کېږي( یا یوه ټولنه رسمي دي او د سیمینارونو 

او غونډو په جوړولو کې له دولتي امکاناتو او 

اسانتیاوو څخه برخمن کېږي. د قانون له مخې، 

کلنی عمر یې پوره کړی  ۱۸هر هغه شخص، چې د 

وي، کولی شي یو ټولنیز یا سیاسي سازمان جوړ 

او کړي. دغه ډول موسسې باید یو مرکزي دفتر 

همدارنګه له داخلي قوانینو سره سم یو منشور 

ولري. ډله او ټولنه دواړه کولی شي په عدلیه 

وزارت کې ثبت او راجسټر شي. دغه وزارت کولی 

شي دغه سازمانونه د قضایي حکم له مخې منحل 

کړي. هغه ډلې چې شورا نومول کېږي، کولی شي د 

مذهبي مسایلو په تړاو له یو بل سره همکاري 

ړي. ټولنې په ټولیزه توګه کولی شي له دولت وک

 او ټولنې سره کاروبار ترسره کړي. 

 

د رسنیو قانون، د داسې مطالبو خپرول، 

بیاخپرول، تولید او چاپ غیرقانوني ګڼي، چې د 

اسالم له اصولو سره په ټکر کې وي یا نورو 

مذهبونو او فرقوته پکې سپکاوی شوی وي. 

رو دینونو ته دعوت همدارنګه له اسالم پرته نو

او تبلیغ منع ده. دغه قانون د هرې موضوع په 

تړاو د داسې مقالو خپراوي منع کوي، چې فکر 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

کېږي، د وګړو په ځانګړې توګه ماشومانو جسمي 

او معنوي او اخالقي سالمتیا ته زیانمن دی. دغه 

قانون د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته چې 

وي، چې خپل نشراتي یو دولتي سازمان دی، حکم ک

منځپانګې داسې چمتو کړي، چې د اسالمي اصولو پر 

بنسټ، په هېواد کې د ټولو مېشتو قومونو د 

مذهبي باورونو منعکسوونکی وي. یو شمېر 

راډیویي دستګاوې د اهل سنت مسلمانانو لپاره 

مذهبي پروګرامونه وړاندې کوي، خو کم رادیویي 

اره مذهبي دستګاوې د اهل تشیع مسلمانانو لپ

پروګرامونه وړاندې کوي. دغه قانون همدارنګه 

دغه ادارې ته دنده سپاري، چې خپل پروګرامونه 

د اسالمي اصولو او همدارنګه ملي ارزښتونو سره 

 سم چمتو او سمبال کړي. 

 

دولت واحد ښوونیز " د اساسي قانون له مخې، 

نصاب، د اسالم د سپېڅلي دین د حکمونو، ملي 

پربنسټ او له علمي اصولو سره سم، طرح فرهنګ 

او پلي کړي او د ښوونځیو د دیني مضمونونو 

نصاب دې په افغانستان کې د موجودو اسالمي 

ملي ښوونیز نصاب  ." مذهبونو له مخې تدوین کړي

داسې مطالبو ته شاملېږي، چې په بېله توګه 

اکثریت اهل سنتو او اکثریت اهل تشیع ښوونځیو 

وي دي او همدارنګه درسي کتابونه لپاره تدوین ش

له تاوتریخوالي پرته اسالمي اصولو او شرایطو 

باندې ټینګار لري. نامسلمان وګړي په دولتي 

ښوونځیو کې د اسالمي مطالبو پر زده کړه اړ نه 

دی. په مدارسو کې نوملیکنه د داسې مدرسې 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

اړتیا ده، چې که چېرې زده کوونکي لیلیه وي، 

، درسي ټولګو او تکړه له مناسبو ودانیو

استادانو څخه ګټه واخلي. د حج او اوقافو 

وزارت د جوماتونو ترڅنګ موجودې مدرسې راجستر 

کوي؛ په داسې حال کې چې د پوهنې وزارت هغه 

نورې مدرسې راجستروي، چې خپلواک دی او د 

جوماتونو ترڅنګ موقعیت نه لري. د حج او 

کې زه اوقافو وزارت تر مدیریت الندې مدرسو 

 ۵۰کوونکي زده کړه کوي، چې نژدې یو مالامام له 

ماشومانو ته په بېالبېلو برخو کې درس  ۷۰تر 

ورکوي. یوازې د ثبت او راجستر شویو مرکزونو 

له خوا صادر شوې شهادت پانې محصلینو ته د دې 

امکان ورکوي، چې په پوهنتونونو کې خپلې لوړې 

 زده کړې تعقیب کړي. 

 

، هغه ټولې مرستې چې له خصوصي د قانون له مخې

یا نړیوالو سرچینو له خوا له مدرسو سره کېږي، 

 باید د پوهنې وزارت له خوا ترسره شي. 

 

د مدني او جزایي قوانینو واکونه په اساسي 

قانون کې رېښه لري. په اساسي قانون کې څرګند 

شوی دی، چې محکمه د حکم په صادرولو کې له 

انینو څخه باید ګټه اساسي قانون او نورو قو

واخلي. په هغه صورت کې، چې د یوې ځانګړې قضیې 

په تړاو په اساسي قانون او نورو قوانینو کې 

مواد نه وي، نو اساسي قانون حکم کوي، چې 

محکمې کولی شي، د عدالت ترالسه کېدو لپاره په 

اساسي قانون کې د ټاکل شویو حدودو په دننه د 



 16 افغانستان 

 

 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

ي. اساسي قانون حنفي فقهې پر بنسټ حکم وکړ

محکمو ته اجازه ورکوي، چې په اهل تشیع پورې 

اړوندو ځانګړو دوسیو په تړاو باید د اهل تشیع 

د شخصیه احوالو د قانون له مخې حکم وکړي. 

نامسلمانه وګړي، نه شي کولی چې د حنفي فقهي 

اساسي قانون د نامسلمانو له مخې شهادت ورکړي. 

ه تړاو صراحت وګړو لپاره د ځانګړو قوانینو پ

 نه لري.

  

یو مسلمان نارینه کولی شي له نامسلمانه ښځینه 

سره واده وکړي، هغه په دې صورت کې، چې یو له 

پیرو  –مسیحیت یا یهودیت  –دوو اسماني دینونو 

وي، له دې پرته لومړۍ ښځه باید له خپل دین 

څخه واوړي. له نامسلمان سړي سره د یوې مسلمان 

 لري. ښځې واده جواز نه 

 

د دغه هېواد تذکرې یا پېژندپانې د مذهب، 

ملیت، ژبې او قوم ښودونکی دی. د تابعیت د 

ترالسه کېدو پرمهال وګړي پر دې اړ نه دي، چې 

 خپل اسالم اعالن کړي. 

 

اساسي قانون حکم کوي، چې ولسمشر او مرستیاالن 

یې باید مسلمان وي. نور لوړپوړي چارواکي 

)وزیران، د پارلمان غړي او قاضیان( باید له 

اسالمي اصولو سره سم د اطاعت قسم یاد کړي. په 

کال راهیسې چې اساسي  ۲۰۰۴دغو پستونو پر 

قانون تصویب شوی دی، د نامسلمانو وګړو د ټاکل 

 لپاره کوم فرصت نه دی رامنځته شوی دی.  کېدو
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

 

اساسي قانون د سیاسي ګوندونو د جوړیدو زمینه 

د »برابروي، په دې شرط، چې منشور او برنامه 

سره په ټکر کې نه « اسالم سپېڅلی دین له اصولو

وي. اساسي قانون څرګندوي، چې هېڅ سیاسي ګوند 

نه شي کولی د توکم، قبیلې، سمت، ژبې او فقهي 

 ذهب پر بنسټ رامنځته شي. م

 

قانون په ولسی جرګه کې د اهل هنودو او سیکانو 

لپاره د یو څوکي د ځانګړې کېدو په تړاو حکم 

کوي. همدارنګه د څلورو نورو څوکیو د 

هغه څوک،  اسماعیلیه مسلمانانو لپاره حکم کوي.

چې څوکی ترالسه کوي، اړ نه دي، چې په اسالم 

چې له قانون څخه  مشرف شي، یوازې مکلف دی،

اطاعت وکړي او ټولو وګړو او هېواد ته خدمت 

 وکړي. 

د حج او اوقافو وزارت د حج او عمرې د 

زایرینو، د مذهبي فعالیتونو لپاره د عوایدو 

راټولولو، د مذهبي موخو لپاره د امالکو د 

ترالسه کېدو، د فتوا ورکړه، له امامانو څخه د 

کولو او پر  ازموینې اخیستل، د خطبې د چمتو

جوماتونو یې د وېشلو په تړاو مسوولیت لري. 

دغه وزارت له لږکیو دینونو او مذهبونو په 

ځانګړې توګه سیکانو او هندوانو سره د مرستې 

 په موخه، ځانګړې اداره لري. 

 

دغه هېواد د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال 

 میثاق غړی دی. 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

 

 د دولت کړنالرې 
 

د اهل تشیع مسلمانانو د ټولنو استازو وویل، 

چې له دوی سره د امنیتي او انکشافي دولتي 

طرحو ژمنې، کافي اقدامات نه دي او دولت خپلې 

دغې ژمنې نه دي پلې کړي. رسنیو راپور ورکړ، 

چې د اهل تشیع ټولنو غړي ویلی دی، چې دولت د 

دولتي ضد عناصرو د بریدونو په وړاندې د دوی 

 امنیت نه دی تامین کړی.  کافي

ټولنې استازو وویل، چې د کال په د اهل تشیعو 

بهیر کې د دوی د ساتنې په برخه کې د امنیتي 

ځواکونو د تابیاوو په کچه کې زیاتوالی نه دی 

راغلی. په همدې حال، هغوی وویل، چې دولت د 

شیعه وو د لویو غونډو تر ترسره کېدو مخکې، پر 

کورنیو چارو وزارت د بیا هغوی وسلې وېشي. د 

لپاره ژمنه وکړه، چې د شیعه جوماتونو د 

شاوخوا امنیت کچه کې به زیاتوالی راولي؛ 

همدارنګه د پولیسو تر څارنې د شیعه ملیشو 

مسلح کول یې مجاز اعالن کړ، ترڅو د عاشورا 

مراسم د لمانځي لپاره ښه امنیت ټینګ کړي. د 

نمانځنې په  رسنیو د راپور له مخې، د عاشورا د

درشل کې امنیتي ځواکونو د ترافیکي ازدحام کچې 

د راټیټولو په موخه اړوند احتیاطي اقدامات 

ترسره کړل. د دغه عاشورا د مراسمو د ترسره 

کېدو پرمهال، د ناامني د کومې پېښې په اړه 

 راپور نه دی ورکړ شوی. 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د مارچ په میاشت کې د داعش خراسان څانګې له 

لړ خونړیو بریدونو وروسته، چې له خوا تر یو 

سیکانو د هند  ۲۰۰تنه ووژل شول،  ۲۵امله یې 

په موخه خپل هېواد پرېښودل، دا ښیي، چې دوی د 

امنیت نشوالي او له دوی څخه دولتي ناکافي 

 مالتړ له امله هېواد پرېښود. 

د کفر یا ارتداد په برخه کې، د دولت له خوا 

هېڅ راز راپور  عدلي یا قضایي تعقیب په تړاو

شتون نه لري. په همدې حال، هغه کسان، چې اسالم 

دین یې پرېښي و، وویل، چې هغوی اوس هم د 

ازدواج د فسخه کېدو، د کورنۍ او خپلو ټولنو 

له خوا شړل کېدو ، د دندې له السه ورکولو او د 

اعدام مجازاتو له ګواښ سره مخ دي. د بهایي 

چې هغوی ال رکړ، مسلمانانو زیاترو وګړو راپور و

په توګه پېژندل کېږي، که څه هم « کافر»هم د 

دوی تل له اسالم څخه د وتلو )مرتدینو( په توګه 

په پام کې نه نیول کېږي؛ په دې توګه هغوی پر 

 هېڅ راز جرمونو تورن شوي نه دي. 

د حج او اوقافو وزارت چارواکو ویلي، چې دغه 

وزارت، د هېواد د جوماتونو او مالامامانو په 

اړه کره شمېره په الس کې نه لري؛ ځکه دغه 

چاره، د مالي سرچینو غوښتونکې ده، ترڅو د 

جوماتونو د ثبت یوه هراړخیزه چاره ترسره شي؛ 

 ۱۶۰۰۰۰خو دوی اټکل کوي، چې په هېواد کې نژدې 

تونه موجود دي. دغه وزارت راپور ورکړ، چې جوما

 ۱۲۰۰۰۰د کال په پای کې، په هېواد کې له نژدې 

تنه یې په دغه وزارت کې  7،000مالامامانو څخه، 

ثبت او راجستر شوی دي او هغوی ته معاش ورکړ 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

شوی دی. دغه وزارت وایي، چې په وزارت کې ثبت 

شوي مالامامان، چې په مستقیمه توګه د دغه 

ارت لپاره کار کوي، د سیمې او جومات د وز

په پام لویوالي او د مالامام د پوهې او علمیت 

 ۷۷۱۰کې نیولو سره، د دغو مالامامانو معاش له )

دالرو( پورې  ۲۰۰تر  ۱۰۰افغانیو( ) ۱۵۴۲۰تر 

دی. دغه وزارت همدا راز وویل، چې په هېواد کې 

جوماتونه په دغه وزارت کې ثبت او  ۷۰۰۰یوازې 

 اجستر شوی دی. ر

سلنه  ۶۵د حج او اوقافو وزارت وویل، چې نژدې 

میلیون  ۲.۴۴ –میلیون افغانی  ۱۸۸خپله بودجه )

ډالره( یې د نویو جوماتونو د جوړولو لپاره 

ځانګړې کړې ده؛ که څه هم سیمه ییزې ډلې د 

نویو جوماتونو د جوړولو لپاره ستره مالي 

ان چې نوي سرچینه وه. دغه سیمه ییزې ډلې او کس

جوماتونه جوړوي، اړ نه و د جومات جوړولو په 

اړه وزارت ته خبر ورکړي، مګر په هغه صورت کې، 

چې له وزارت څخه د مالي او یا نورو مرستو د 

 ترالسه کولو په لټه کې وي. 

 

که څه هم دولت دوی ته د خپلو مړو د سوځولو په 

موخه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو د سیکانو مشرانو 

وویل، چې له ښاري سیمو څخه د دغو ځمکو واټن 

او د امنیت نشتوالی له امله، تراوسه پورې ترې 

کار نه دی اخیستل شوی. د سیکانو او هندوانو 

و ډلو راپور ورکړی، د هغو کسانو له مداخلو ا

اعتراضونو څخه په تنګ شوی، چې د دوی د مړو 

سوځولو د مراسمو د ترسره کېدو ځایونو په 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

ګاونډ کې دی. خو دولت د مړیو د سوځولو په 

مراسمو کې پولیسو ته امر کړی، چې د دوی د 

دولت د سیک او هندوانو د امنیت ساتنه وکړي. 

عبارتځایونو په ګډون، د عبادتځایونو د 

میلیونه  ۱.۰۴میلیونه ) ۸۰ودانولو لپاره 

تر اکتوبره  ۲۰۲۰ډالره( ځانګړې کړې، چې د 

یې ( زره ډالره 520) ۍافغان هونیلیم 40پورې 

د دغو ټولنو مشرانو راپور ورکړ، . مصرف شوی و

چې د حج او اوقافو وزارت، د دوی د 

عبادتځایونو لباره په وړیا توګه اوبه او 

برېښنا چمتو کوي، او په دې هڅه کې دی، چې د 

هندوانو او سیکانو د څو پاتو عبادتځایونو د 

 ودانولو او بیارغونې چارې ترسره کړي. 

 

مخې، دغه  د حج او اوقافو وزارت د راپور له

زیاترو د امنیت د نشتوالي له امله، وزارت، 

کلیوالي او اطرافي سیمو ته السرسی نه لري. د 

دغه وزارت د چارواکو په خبره، چې په سلګونه 

ان په زرګونه جوماتونه او تکیه خانې د 

طالبانو تر ولکې الندې سیمو کې واقع شوی دی. 

کې هغوی وویل، چې په کلیوالي او اطرافي سیمو 

له جوماتونو څخه د مدرسې په توګه کار اخیستل 

کېږي، له هغه ځایه چې زیاتره جوماتونه راجستر 

شوی نه دی، نو زیاترې مدرسې هم نه دي ثبت 

د ولسمشر لومړی مرستیال امرهللا صالح د شوی. 

نومبر پر لومړۍ نېټه د مرکزي احصاییې ادارې 

او د  ۳۶۲ته حکم وکړ، چې په کابل ښار کې د 

و مدرسو، مدرسین ا ۱۳۰کابل په ولسوالیو کې د 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

طالبان ثبت او راجستر کړي. کله چې په کابل کې 

د ثبت او راجستریشن دغه چاره بشپړه شي، نو د 

د هېواد په ټولو برخو کې به دغه لړۍ پلې شي. 

حج او اوقافو وزارت په وینا، د یوې نوې مدرسې 

د په ځانګړې توګه د ولسوالي او کلي په کچه 

پرانېستل کېدو په تړاو هېڅ رار کوم میکانیزم 

او سیستم شتون نه لري. د دغه وزارت چارواکو 

ویلی، چې له هغو جوماتونو پرته چې د ولسوالي 

او والیتي مراکزو کې موقعیت لري او مالامامان 

یې له وزارت څخه معاش ترالس کوي، د نورو مدرسو 

او جوماتونو په اړه هېڅ راز دیتابس او 

په د رسنیو د راپور له مخې، معلومات نه لري. 

مدرسې او دارالحفاظونه له  ۵۰۰۰ټول هېواد کې

دغه وزارت سره ثبت او راجستر دی. د اوقافو 

وزارت د اټکلونو له مخې، چې په دغو راجستر 

مدرسو کې چې زیاتره یې په کابل، بلخ، ننګرهار 

او هرات والیتونو کې موقعیت لري، د کال په 

زده کوونکي نوملیکنه کړې ده.  ۳۰۰۰۰۰کې  بهیر

ویروس د  ۱۹دولتي سرچینو وویل، چې د کووید 

خپرېدا له امله، په دې برخه کې کافي سرچینې 

نه لري، چې په دیني موسسو کې د زده کوونکو په 

ثبت او نوملیکنې پورې اړوند معلومات چمتو 

 کړي. 

د وزارت چارواکو ویلی دی، چې د مدرسو د 

کېدو د ګټو لکه د فراغت شهادتپاڼو  راجستر

رسمیت لرل، مالي او مادي مرستې لکه د قرطاسیې 

او نورو تجهیزاتو په اړه د پوهاوي د ورکړې 

لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. دولتي چارواکو 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

ویلی دی، چې پر ناراجستر شویو ښوونیزو دیني 

مرکزونو د خپلې څارنې د نشتوالی په اړه 

دغه چاره کولی شي، چې دغه اندېښنه لري، ځکه 

مرکزونو کې ډېر زیات افراطي ښوونیز نصاب پلی 

شي، چې پکې د نورو مذهبونو په تړاو زغم نه وي 

او باالخره د دولتی ضد ډلو د استخدام پر مرکز 

 بدل شي. 

جوماتونه همدارنګه د دیني لومړنیو زده کړو 

 ۸۰تدریس چارې ته دوام ورکوي. په پوهنې وزارت 

ثبت شوي مدرسې په منځنۍ کچه دوه کلنه دوره 

وړاندې کوي. اټکل کېږي، چې په پوهنې وزارت کې 

مدرسې ثبت و راجستر شوی وي، چې هر یو یې  ۱۰۰۰

 له دولت څخه مالي مرستې ترالسه کوي. د ناثبت

 . وهشویو مدرسو په تړاو کومه شمېره موجوده نه 

، چې په هېواد کې تر ټولو لوړ د علماوو شورا

که څه هم له دولت څخه خپلواک  دیني جوړښت دی،

ګڼل کېږي، خو له دولت څخه مالي مالتړ ترالسه 

یو شمېر کوي. دغه شورا همدارنګه د والیتي کچې 

دې په هم ؛سپارښتنې وړاندې کويته حکومتونو 

نادولتي موسسو د راپور له حال، د څېړونکو او 

، په کلیو او بانډو کې زیاتره قانوني مخې

پرېکړې بیا هم له اسالم څخه د سیمه ییز تفسیر 

په رڼا کې وي. ولسمشر اشرف او ځایي دودونو 

غني د علماوو شورا له غړو سره د زغم فرهنګ د 

پیاوړتیا او د اسالم معتدله بڼه د اعمال په 

 ړه خبرې اترې وکړې. ا

 



 24 افغانستان 

 

 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د قانون  ،د مذهبي لږکیو ډلو وویل، چې محکمې

له مخې دوی ته وړاندې شوي مالتړ څخه ګټه نه 

او نامسلمانه وګړي، محکمو ته له السرسي  اخلي

بې برخه کوي؛ ان که نامسلمانه وکړي، له 

د قانوني پلوه له دغو حقونو څخه برخمن هم وي. 

دې ډلې څخه سیکانو نامسلمانو لږکیو استازو له 

او هندوانو وویل، چې د دوی په وړاندې په ټول 

 عدلي دستګاه توپیري چلند کېږي. 

له هغه ځایه، چې د طالبانو استازي د سولې په 

خبرو اترو بوخت دي، یو شمېر سیکانو او 

هندوانو په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي، 

ی چې تر جګړې وروسته شرایطو کې شونی دی له دو

څخه وغوښتل شي، چې پر تندی زیړه تکه وتړي یا 

پر مټي یې وټومبي؛ لکه څرنګه چې طالبانو د 

ه بهیر کې پر دوی نافذ کړی کلونو پ ۱۹۹۶-۲۰۰۱

وو. نامسلمانو وګړو ویل، چې دوی بیا هم د 

د دې پرځای، حنفي فقهي پر بنسټ محاکمه کېږي. 

د دوی غړي لومړیتوب ورکوي، ترڅو دغه ډول 

فونه او النجې په خپلو ټولنو کې اوارې اختال

 کړي. 

 

د هندوانو او سیکانو د ټولنو مشرانو همدا راز 

څرګند کړل، چې په قضایي سیستم کې له توپیري 

چلند سره مخ دي، له دې جملې څخه د دوی په 

دوسیو کې اوږدمهال ځنډ رامنځته کېږي، په 

 ځانګړې د سیکانو د امالکو د تصرف په برخه کې. 

حج او اوقافو وزارت، یو دفتر له دیني لږکیو د 

په ځانګړې توګه هندوانو او سیکانو سره د 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

مرستې لپاره ځانګړی شوی و، دغه دفتر ډېر 

تمرکز د سیکانو او هندوانو لپاره د پاسپورت 

او ویزې برابرولو درلود، ترڅو هغوی وکولی شي، 

هر مهال له هېواده بهر او تر ډېره هند ته والړ 

 شي. 

د اهل تشیع یو شمېر کسان په لوړو پستونو کې 

کار کوي؛ سرور دانش د ولسمشر د دویم مرستیال 

همدار از یو شمېر نور کسان یې د په توګه، 

او یو تن د وزارتونو د مرستیاالنو، والیانو 

سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه دنده 

ترسره کوي، خو د کابینې په کچه په دوی پورې 

؛ د تېرو کلونو په استثنا. ړوند کس نه وکوم ا

په همدې حال د اهل تشیع مشرانو وویل، چې د 

دوی د وګړو په تناسب په دولتي پستونو کې د 

، چې دا په کسانو شمېر کم دیاړوندو دوی د 

د د دولت له خوا د لږکیو ډلو محرومیت او  خپله

خو د ټولنیز حمایتي چاپېریال باندې داللت کوي. 

د شیعه وو د وویل، چې  وغړسني علماوو شورا 

سلنې په اړه د سنیانو د اټکل پر بنسټ، په 

دولت کې د شیعه وو سلنې تر حد زیات اټکل شوی 

د یو شمېر څارونکو په خبره، هزاره ګان دیږ 

غالبا د قومیت او په شیعه وګړو د اکثریت له 

امله ډېر زیات له توپیري چلند سره مخ کېږي. 

رونکو همدا راز څرګند کړل، چې شیعیان نه د څا

مذهب له مخې، بلکې د هزاره قومیت له مخې، په 

ي موسسو د د نادولتدولت کې کم استازي لري. 

راپور له مخې، دولت په منظم ډول هزاره پولیس 

په کمو واکونو سره په نمایشي توګه په کورنیو 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

چارو وزارت کې پر دندو ګوماري. دغه موسسې 

راز راپور ورکړ، چې د امنیتي ځواکونو همدا 

هزاره پرسونل، تر نورو ډېر زیات د هېواد 

 ناامنو سیمو ته لېږل کېږي. 

 

 

 

یو لږ شمېر سیکانو او هندوانو په لوړو دولتي 

پستونو کې کارکوي، له دې جملې څخه یو تن به 

مشرانو جرګه کې د ولسمشر له خوا د انتصابي 

هندوانو او سیکانو  دغړي په توګه او یو تن بل 

همدا راز یو تن د ولسمشر د سالکار په چارو کې 

دنده ترسره په ولسي جرګه کې د غړې په توګه، 

 کوي. 

تنه د ولسي جرګې د  درېد اسماعیلیه مسلمانانو 

ز.  ۲۰۱۹چې د غړي په توګه دنده ترسره کوي، 

کال په پرتله یو کم دی او همدارنګه سادات 

زارت وزیر، هم یو منصور نادري د سولې و

اسماعیلي مسلمان دی. د اسماعیلي مسلمانانو 

مشرانو، د هغو راپورونو په اړه اندېښنه 

څرګنده کړه، چې په سیاسي مناصبو کې د 

 اسماعیلیانو د ګوښه کېدو په اړه و. 

  

دولت همدا راز د قضایي، اساسي قانون او بشر 

حقوقو کمېسیونونو له هڅو څخه خپل مالتړ ته 

دوام ورکوي، چې غړي د بېالبېلو مذهبونو له 

استازو )شیعه او سني( څخه جوړ دی، ترڅو مذهبي 

زغم په ټولنه کې پیاوړی کړي. د ښځو چارو 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

وزارت او د حج او اوقافو وزارت د هېواد په لر 

کې د یوې داسې کړنالرې د منل کېدو په  او بر

برخه کې خپلو موخو ته دوام ورکوي، چې ښځو ته 

اجازه ورکوي، ترڅو په جوماتونو کې حضور پیدا 

کړي. د علماوو شورا، د اسالمي اخوت شورا او د 

حج او اوقافو وزارت د بین مذهبي روغې جوړې او 

د اشتې په برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي. 

، دوی په کابل ۱۲او د نومبر پر  ۲۵بر پر اکتو

کې ناستې ترسره کړې، ترڅو دغو اندېښنو ته 

رسېدنه وکړي او متقابله همکاري پیاوړي کړي. د 

مه نېټه، د ښځو د حقونو فعاله  ۱اکتوبر پر 

جمیله افغان، د لومړي ځل لپاره د هېواد په 

کچه کې د علماوو ښځینه کنفرانس چارې سمبال 

کابل کې جوړ شوی و. د وزارت  کړه، چې په

چارواکو او نادولتي موسسې، د مذهبي زغم د 

پیاوړتیا په برخه کې کار کوي، که څه هم دوی 

وویل، چې په دې برخه کې د کار دوړام، د بودجې 

او وړ ظرفیتونو د نشتوالي له امله ستونزمن 

 دی. 

د بهرنیو او دولتي ضد عناصرو ناوړه  

 ګټه اخیستنه 
خبریاالنو او سیمه ییزو څارونکو او یوناما د د 

راپور له مخې، د داعش ډلې او نورو وسله والو 

ډلو بریدونه بیا هم د ځانګړي مذهبي او قومي 

 ګانو دپه ځانګړې توګه شیعه هزاره غړو  ېډل

د کال په بهیر دوام لري.  ،په موخه ګرځولوهدف 

 ه پر معابدو،لکال په پرت ز.۲۰۱۹د یوناما کې، 

مذهبي مشرانو او لمونځ کوونکو د بریدونو په 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

، د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچې د کې پایله

پر  ،یوناماراټیټېدو په اړه راپور ورکړ. 

 ۱۹معابدو، مذهبي مشرانو او لمونځ کوونکو 

بریدونه و،  ۲۰بریدونه د تېر کال په پرتله چې 

 ملکي ۱۱۵ټولټال د  دغه بریدونه دثبت کړي دی. 

ټپي  ۵۵و ا وژل شوی ۶۰)مرګ ژوبلې  وګړو د

، چې د ملکي په پرتله ۲۰۱۹ المل شوی، د( کېدو

تپي  ۱۵۶وژل شوي او  ۸۰ – ۲۳۶وګړو مرګ ژوبلې )

دغه راپور، دغه ټول  .کموالی ښیي کېدل و(

بریدونه د دولت ضد وسله والو مخالفینو ته 

 منسوبوي. 

 

، په فرقه یي انګیزې سره د داعش د ونامای

خراسان څانګې د بریدونو او تاوتریخوړالي د 

لوړې کچې په اړه راپور ورکړ، دغه تاوتریخوالي 

په لومړي ګام په هزاره توکم تړلي شیعه 

مسلمانان هدف ګرځول. دغه راپور، د شیعه 

مسلمانانو، صوفي مسلمانانو او سیکانو پر 

سره د تاوتریخوالي  وړاندې په فرقه یي انګیزې

تنو  ۳۰۸چې د پېښو په اړه راپور ورکړی،  ۱۰د 

ټپي کېدل( د  ۱۹۶وژل کېدل او  ۱۱۲ملکي وګړو )

ز. کال په پرتله  ۲۰۱۹مرګ ژوبلې المل شوې، د 

تنو ملکي وګړو په مرګ ژوپلې  ۴۸۵پېښې د  ۱۰چې 

 تپي شویو( سره وې.  ۳۶۸وژل شوي او  ۱۱۷)

ه شیعه ټولنې څو د کابل په بهیر کې، د هزار

مهم بریدونه ترسره شول. وسله والو کسانو د 

مه، په کابل کې د شیعه مسلمانانو  ۶مارچ پر 

 ۳۲پر یوې غونډې برید وکړ، چې په پایله کې 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

تنه ووژل شول. د دغه برید داعش ډلې پر غاړه 

واخیستله. همدارنګه درېیو تنو وسله والو 

مېشته  مه، د کابل په شیعه ۱۲کسانو د مي پر 

سیمه کې پر یو زیږنتون برید وکړ، چې د میندو، 

نویو زیږېدلو ماشومانو او روغتیایي کارکوونکو 

تنه ووژل شول. د دغه برید  ۲۴په ګډون، 

مسوولیت کومه ډله پرغاړه وانه اخیسلته. د 

مه نېټه یو ځانمرګي بریدګر، بیا  ۲۴اکتوبر پر 

ر هم د کابل په شیعه هزاره مېشته سیمه کې، پ

یو روزنیز مرکز برید وکړ، چې په پایله کې یې 

تنه نوز ټپیان شول، چې  ۵۷تنه ووژل شول او  ۲۴

کلونو ترمنځ وو. داعش د  ۲۵او  ۱۵زیاترو یې د 

 دغه برید مسوولیت ومانه. 

مه نېټه، وسله والو کسانو، په  ۲۵د مارچ پر 

چې کابل کې د سیکانو پر ګوردوارای برید وکړ، 

نور ټپیان  ۱۱تنه ووژل شول او  ۲۵له امله یې 

شول. د داعش ډلې د دغه برید مسوولیت پر غاړه 

واخیست. یو بل ماین د قرباني شویو سیکانو د 

جنازې پرمهال وچاودېد، چې له امله یې یو تن 

مه، پولیسو د سیکانو د  ۲۷ټپی شو. د مارچ پر 

ګوردوارای ته نژدې سیمه کې وموندل او شنډ یې 

میاشتو کې، د سیکانو زیاتره کړ. په ورپسې 

کورنۍ د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو او 

دولتي ناکافي مالتړ له امله هېواد پرېښودل چې 

 په لومړي ګام کې هند والړل.

همدارنګه یو شمېر دیني عالمان د هغو بریدونو 

په لړ کې ووژل شول، چې هېڅوک یې مسوولیت پر 

ړ، چې د غاړه وانه خیست. رسنیو راپور ورک
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

مه نېټه د هرات والیت د پشتون  ۲۸جنوري پر 

زرغون ولسوالۍ د حج او اوقافو مدیر 

مالعبدالحمید احمدي، د ناپېژاندو وسله والو په 

ډزو کې ووژل شو. د دغه برید مسوولیت کومه ډله 

پر غاړه ونه واخیست. رسنیو راپور ورکړ، چې 

مه، یو  ۱۲ناپېژاندو وسله والو د فبروري پر 

ن هغه مهال وواژه، چې په هرات کې د شیعه وو ت

په یو جومات کې د لمانځه د ادا کولو په حال 

مه، پنخه ماشومان هغه  ۱۱کې و. د فبروري پر 

مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول، چې د 

کندز والیت د سني مسلمانانو په یوه دیني مدرسه 

کلني  ۱۴کې چاودنه وشوه. دغه ماشومان ټول تر 

یټ عمرونه درلودل. ناپېژاندو وسله والو ټ

مه، پر هغو سني  ۱۳کسانو، د مي میاشتې پر 

لمونځ کوونکو برید وکړ، چې د خوست والیت په 

یوه جومات کې پرلمانځه بوخت وو. د دغه برید 

په پایله کې یو تن ووژل او یو تن ټپی شو. 

مه، وسله والو کسانو په  ۱۹همدارنګه د مي پر 

تنه د اهل ستنتو په یو جومات کې  درېخوست کې 

 ۱۹ووژل او یو تن ټپي کړ. همدارنګه د مي پر 

مه، وسله والو کسانو په پروان والیت کې، د اهل 

سنتو په یو جومات راټول شویو کسانو باندې ډزې 

تنه  ۱۲وکړې، چې د څلورو ماشومانو په ګډون 

ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د دغو 

لین تراوسه پورې په ګوته شوي نه بریدونو عام

 دی. 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

مه، د تخار والیت په یوه دیني  ۱۸د جون پر 

طالبان ووژل. کومه  ۷مدرسه کې یو بم لږترلږه 

ډله د دغه برید مسوولیت پر غاړه ونه اخیسته 

او د کال تر پایه د دغه پېښې په تړاو کومه 

 څېړنه نه وه شوې. 

همدارنګه د رسنیو په وینا، دولتي ضد ځواکونه 

په دولتي سیمو کې، د اهل سنتو جوماتونه تر 

مه د اهل  ۲خپل برید الندې راولي. د جون پر 

سنتو مهم جومات وزیراکبرخان جومات دننه یو 

ماین وچاودېد، چې د دغه جومات د مالامام او د 

مازدیګر په لمانځه یو تن ګډونوال لمونځ 

د کوونکي د وژل کېدو المل شو. داعش د دغه بری

مه، د  ۱۲مسوولیت پر غاړه واخیست. د جون پر 

کابل د شیرشاه سوري په جومات د یو ماین د 

چاودنې له امله، د مالامام په ګډون څلور تنه 

ووژل شول.د دغه برید مسوولیت هېڅ کومه پر 

د جون په میاشت کې د دغو غاړه وانه اخیست. 

دوو بریدونو وروسته، دیني عالمانو په کابل کې 

راټول شول، او له مذهبي شخصیتونو څخه د سره 

دولت د مالتړ غوښتونکي شول. رسنیو راپور ورکړ، 

چې د کورنیو چارو وزارت ویلی، چې د دغو پېښو 

 د څېړلو لپاره یې یو ټیم ګومارلی دی. 

له اسالم څخه د طالبانو د تفسیر او تعبیر خالف 

تبلیغاتي پیغامونو د خپرولو له امله، طالبانو 

هبي مشرانو وژنې او د هغوی ګواښنې ته د مذ

دوام ورکړی دی. رسنیو راپور ورکړ، چې طالبانو 

مه، په فراه والیت کې یو تن  ۲۲د دسمبر پر 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

مالامام او خطبیب مولوي غالم سخي له دې امله 

 وواژه، چې د دولت په ګټه تبلیغ یې کاوه. 

پر دولتي مذهبي مشرانو د بریدونو عاملین په 

کې مشخص نه وو. په دې برخه کې که څو مواردو 

څه هم هېڅ کومه یا وګړی د دغو بریدونه 

مسوولیت نه دی منلی، خو سیمه ییزو چارواکو 

ویلي، چې پر داعش یا په ندرت سره پر طالبانو 

مه، یو مالامام او دوه  ۱۳شک لري. د جون پر 

تنه ملګري له جومات څخه کور ته د ستنېدو پر 

سانو تر برید الندې راغی او الره، د وسله والو ک

مه، په ننګرهار کې  ۱۷ټپیان شول. د اکتوبر پر 

یو دیني عالم هغه مهال ووژل شو، چې د مدرسې 

په دننه له مخکې ځای پرځای شوی ماین پرې 

وچاودېد. د دغه برید مسوولیت کومه ډله پرغاړه 

 وانه اخیست. 

راپورونه همدارنګه د دې ښودنه کوي، چې طالبان 

خپل کنترول الندې سیمو کې، پر ټولنیزو تر 

دودونو څارنه کوي او له اسالمي قوانینو څخه د 

خپل تفسیر او تعبیر مطابق خلک مجازاتوي. د 

د یو موازي عدلي سیستم په څارونکو په وینا، 

پلي کولو کې له اسالم څخه د خپل تفسیر او 

تعبیر له مخې کار اخلي. طالبانو د فبروري په 

په بغالن والیت کې، د فاطمې په نوم  میاشت کې،

یوه امیندواره ښځه په ډزو سره ووژله. رسنیو 

مه، یو  ۴راپور ورکړ، چې طالبانو د اګست پر 

محلي سندرغاړی کله چې د واده له مراسمو څخه 

بېرته خپل کور ته ستنېده په تخار والیت کې 

ژه؛ ځکه د طالبانو د تفسیر له مخې موسیقي ووا
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

حرام ده. په دې اړه بیا هم راپورونه موجود و، 

چې طالبانو مالامامانو ته ګواښنه کړې، چې د 

دولتي کارکوونکو جنازه دې ادا نه کړي. په 

پایله کې، د حج او اوقافو وزارت د چارواکو په 

خبره، مالامانانو بیا هم څرګند کړل، چې د 

ځواکونو او نورو دولتي کارکوونکو د  امنیتي

جنازې د ترسره کولو په تړاو وېره لري. د 

رسنیو په خبره، د افغانستان د بشرحقونو 

خپلواک کمېسیون راپور ورکړ، چې طالبانو د جون 

مه، په بغالن والیت کې د یو جومات مال  ۱۹پر 

د سیمه ییزو پولیسو د یو قوماندان د امام 

له امله، ځورولي او وژلی جنازې د ادا کولو 

دی. د مذهبي ټولنې د مشرانو په وینا، په 

ناثبت شویو جوماتونو یو شمېر مالامامانو د 

طالبانو او داعش ډلې په مالتړ په خپلو خطبو کې 

تبلیغ کوي. په دې اړه بیا هم راپورونه موجود 

وو، چې طالبانو په خپلو سیمو کې ښوونځي تر 

او د خپلې خوښې  خپل کنټرول الندې راوستي

تعلیمي نصاب پکې پلی کوي، خو د طالبانو له 

سیمو څخه په دې اړه د معلوماتو ترالسه کول، 

 ستونزمن و. 

د هزاره شیعه مشرانو وویل، چې په دوحه کې د 

سولې خبرې، د سوله ییز راتلونکي لپاره یو 

فرصت دی، خو دوی اندېښمن دی، چې طالبانو تر 

ان بېرته هغه دورې هوکړې وروسته، افغانست

وروګرخوي، چې هلته د مذهبي ازادیو په ګډون د 

بشرحقونه نه رعایت کېده. د هزاره مشرانو 

اندېښنه څرګنده کړه، که طالبان یو اسالمي 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

امارت رامنځته کړي، نو هغوی شیعه اسالم د یو 

رسمي مذهب په توګه نه مني او هغه قوانین تر 

نانو څخه پښو الندې کوي، چې له شیعه مسلما

ساتنه کوي. په مارچ میاشت کې، د ملګرو ملتونو 

ګڼه پرېکړه لیک صادر کړ،  ۲۵۱۳د امنیت شورا 

چې څرګند یې کړ، چې امنیت شورا په افغانستان 

کې د اسالمي امارت له بیا رامنځته کېدو څخه 

مالتړ نه کوي. د سولې خبرو لپاره د افغانستان 

هزاره شیعه  اسالمي جمهوریت مذاکره چي ټیم کې،

 استازي هم شامل و. 

د مذهب آزادۍ ته د ټولنیزې : برخه دریمه

 پاملرنې وضعیت 

له هغه ځایه، چې مذهب او توکم په دغه هېواد 

کې سره نژدې اړیکې لري، نو یوازې د مذهبي 

هویت پر بنسټ د زیاترو پېښو ډلبندي ستونزمن 

و. سیکان، هندوان، مسیحیان او نور نامسلمانه 

لږکي، د مسلمانانو له خوا د ځورونې او 

تاوتریخوالي د دوام په اړه راپور ورکړ، که څه 

نو او سیکانو څرګند کړ، چې هغوی کولی هم هندوا

شي، خپل دیني مراسم په ښکاره او ازادانه توګه 

 ترسره کړي. 

د هندوانو د ټولنې غړي وویل، چې د یو شمېر 

د ځورونې سره مخ دي.  لفظيمسلمانانو د 

بهاییان او د راپور له مخې، نړیوالو سرچینو 

مسیحیان تل په ډار او وېره کې ژوند کوي، او 

هېڅکله خپل هویت چاته نه بربنډوي. د راپورونو 

هغه کسان چې مسیحیان شوي یا په دغه له مخې، 

دین کې مطالعه کوي، ویلی دي، چې د دوی له دې 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

کار سره د کورنۍ غړي یې مخالف دی او یو شمېر 

مسیحي کوي. د  ګواښونه لکه د مرګ ګواښنه ترالسه

په له مخې، په دغه هېواد کې  سرچینو د اټکل

شته، چې زیاتره یې بهرني  عیسوي مبلغینلسګونه 

 او لږ شمېر یې داخلی دي. 

 

د مسحیانو او احمدي مسلمانانو د ټولنو د غړو 

په وینا، دوی د ځان په نسبت د ځورونې د 

 کوي.  تمخنیوی په موخه په پټه توګه عباد

 

و دینونو لکه اسالم پورې اړوندې ښځې، په بېالبېل

بیا هم ویلی دی، چې د کالیو د اغوستلو د 

څرنګوالي په تړاو د سیمه ییزو مذهبي مشرانو 

له خوا ځورول کېږي. په پایله کې، یو شمېر ښځو 

وویل، د نورو امنو سیمو په پرتله چې هلته ښځې 

د ارامتیا احساس کوي او له دې پرته د محافظه 

یو واغوندي اسوده دی، په عامه کارو کال

کلیوالي سیمو او د ولسوالیو په ښاري برخو او 

د کابل په ځېنو سیمو کې، اړې دي، چې برقه 

واغوندي. نژدې ټولو ښځو ویلي دي، چې پر یو 

پړونی خپل سرونه پټوي. یو شمېر ښځو ویلي، چې 

دغه چاره د دوی خپل انتخاب دی، خو زیاترو ښځو 

کار د ټولنیز فشار او ویلي دی، چې دغه 

همدارنګه له ځورونو څخه د مخنیوي او د خپل 

 امنیت د پیاوړتیا په موخه ترسره کوي. 

 

احمدي مسلمانانو ویلی، کله چې د دوی ګاونډیان 

د دوی له عقایدو او مذهب څخه خبرېږي، چې په 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

کوڅو کې په شفاهي ډول ځورول کېږي. هغوی وویل، 

چې له هېواده بهر د احمدي مسلمانانو له نورو 

ټولنو سره د دوی د اړیکې له امله، دوی د 

هغوی وویل، چې جاسوسي پر تورونو هم تورنېږي. 

ځورونې او زورزیاتي له امله د خپل دین  د

لپاره تبلیغ نه کوي. احمدیانو وویل، چې دوی 

خپل هویت پټ ساتي او له طالبانو سره د هوکړې 

په صورت کې به هېواد د تل لپاره پرېږدي. 

احمدیانو وویل، چې د خپلې عقیدې او باور له 

امله، د یادښتونو، تیلفوني پیغامونو او د 

سایلو له الرې، دوامدار مستقیم او اړیکو نورو و

نامستقیم ګواښونه ترالسه کوي. د احمدي 

مسلمانانو استازو وویل، چې د دغو ګواښونو په 

اړه پولیسو ته راپور نه دی ورکړی؛ ځکه دوی د 

پولیسو او نورو ادارو د ال زیاتو لفظي او 

 فزیکي ځورونو او زورزیاتیو په اړه وېره لري. 

 

ستازو بیا راپور ورکړ، چې د مسیحي ټولنو ا

مسیحي کېدلو او مسیحت تفکر په تړاو عامه 

افکار بیا هم خصمانه دی. دوی وویل، مسیحیان د 

ځورونې له ویرې بیا هم په یوازې توګه او ځېنې 

کسیزو( یا تر هغه  ۱۰وختونه د کوچنیو غونډو )

کم کې په شخصي کورونو کې خپل عبادت ته دوام 

د مخنیوي په موخه د دغو  ورکوي. له افشاء څخه

خدمتونو نېټې، وختونه او ځایونه وخت په وخت 

تغییر کوي. په دغه هېواد کې عامه مسیحي 

 کلیساوې هېڅ شتون نه لري. 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د لږکیو د مذهبي مشرانو په وینا، هندوانو او 

سیکانو او نورو لږکیو یوازې کم شمېر 

عبادتځایونه لري. د سیکانو او هندوانو د 

ورا په خبره چې د دولت له خوا یې ټولنې د ش

د سیکانو ورا )ډگار ۷۰د دوی  مالتړ کېږي،

( د هندوانو عبادتځای) ونهمندر او( عبادتځای

دي؛ په داسې حال په دغه هېواد کې فعال پاتې 

کې چې دوی د هر یو شمېر په ګوته نه کړل. 

بهرني بوداییان د هندوانو په عبادت ځای کې د 

. د هندوانو او سیکانو د عبادت لپاره ازاد دی

یونو د اټولنې غړي ویلی، د خپلو هغو عبادتځ

تعطیل او بندېدو نوملړ د حج او اوقافو وزارت 

، هرات، خوست، ته سپارلی، چې په غزني، کندهار

او پکتیا والیتونو کې موقعیت  ننګرهار، پروان

ز. کال راهیسې بند  ۲۰۱۶یو شمېر له  – لري

خو د کال تر پایه دغه ستونزه نه ده  شوي،

د دې لپاره یو کمېسیون  ONSCاوارې شوې. 

وټاکه، ترڅو د دوی شتمني بېرته ترالسه کړي، خو 

د کال تر پایه پورې په دې برخه کې تر دې زیات 

 کوم اقدام نه وی ترسره شوی. 

 

د دغې ټولنې مشرانو وویل، چې په کابل ښار کې 

څنګ د یو شمېر زیاتو د سیکانو د عبادتځای تر

قصابیو شتوالی، چې د غوا غوښه خرڅوي، یو عمدي 

سپکاوی ګڼيِ؛ ځکه د دغه عبادتځای ګاونډیان پر 

دې خبر و، چې هندوان او سیکان د مذهبي الملونو 

له امله د غوا غوښه نه خوري. د سیکانو او 

هندوانو مشرانو همدا راز راپور ورکړ، چې د 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

ونه زباله د دوی په دوی ګاونډیان د خپل کور

عبادتځایونو کې اچوي. دوی وویل، که څه هم په 

دې اړه پولیسو ته شکایت کړی، خو نه سیمه ییز 

چارواکي او نه هم سیمه مالامامان د وضعیت د 

 سمون په برخه کې اقدام نه دی کړی. 

 

د سیکانو او هندوانو د ټولنې د غړو په وینا، 

ن دولتي دوی بیاهم له دې امله خپل ماشوما

ښوونځي ته نه لېږي، چې هلته د نورو ماشومانو 

له خوا ځورول کېږي، که څه هم د خصوصي ښوونځي 

خو د دوی په امکانات او شونتیا موجوده ده. 

خبره د دوی د ټولنې د کم شمېر وګړو د لرلو له 

د دغه چاره دوی ته اقتصادي نه تمامېږي. امله، 

، چې یو سیکانو او هندوانو د شورا غړي وویل

ښوونځي په ننګرهار او یو ښوونځي په کابل کې 

فعال دی. خو له دې سره سره، دوی څرګند کړل، 

د ښوونکو، کتابونو او نورو چې دغه ښوونځي 

 ډېر لږ مجهز دی. درسي توکو له اړخه 

 

د سیکانو او هندوانو مشرانو وویل، چې د 

هندوانو او سیکانو د کډوالي اصلي المل، د کاري 

نو نشتوالی دی. هغوی وویل، چې کاري فرصتو

فرصتونو ته د السرسي نشتوالی یو عمده المل د 

دوی بې سوادی دی، ځکه دوی زده کړو ته السرسی 

نه لري. د سیکانو مشرانو وویل، چې زیاتره 

کورنۍ په عبادتځای )ګورډاور او مندر( کې ژوند 

کوي، ځکه د اقتصادي الملونه له امله دوی نه شي 

ر په کرایه ونیسي. دواړه ډلې وویل، چې کولی کو
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د دوی د وګړو کډوالی به د اقتصادي شرایطو او 

امنیت نشتوالی له امله دوام ومومي. د دغې ډلې 

تنه له  ۲۰۰مشرانو ویلی دی، روان کال نژدې 

ز. کال په بهیر کې  ۲۰۱۸هېواده تښتیدلی او د 

پورې اټکل کېده. یو  ۶۰۰تر  ۵۰۰دغه شمېر له 

یکانو او هندوانو وویل، چې یو شمېر شمېر س

کسان له دوی سره په وار وار تماس نیسي، چې 

 اسالم راوړي. 

 

همدارنګه د سیکولر اقدامات د شیعه او سني 

علماوو له خوا غندل کېږي. د راپورونو له مخې، 

په بامیانو کې د شیعه د علماوو شورا د 

بامیانو د موسیقي جشنواره وغندله او شیعه 

مشرانو له بریا پرته هڅه وکړه، چې له  مذهبي

جوړېدو څخه یې مخنیوی وکړي، خو والي او د 

مدني ټولنې سازمانونه له دغه جشنوارې څخه 

مالتړ وکړ. علماء همدارنګه د یو شمېر 

تلویزیونی پروګرامونو او سریالونو په وړاندې 

لکه د افغان ستوری پروګرام، هندي او ترکي 

رېدلی او پرې حکم صادر سریالونو په وړاندې د

کړی دی. مذهبي مشرانو په هرات کې، د طلوع 

تلویزیون د افغان ستوري پروګرام د جوړېدو په 

وړاندې ودرېدل او همدغه څه د دې المل شو، چې 

 دغه پروګرام نندارې ته وړاندې نه شي.

 

په داسې حال کې، چې په تېرو کلونو کې د سیک 

مشرانو د دوی د وګړو د کډواله کېدو اصلي المل، 

د کاري فرصتونو نشتوالی اعالن کړی و، چې تر 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

یوه بریده ښوونیزو فرصتونو ته د نه السرسي له 

امله نالوستي و، خو د روان کال په بهیر کې 

دوی څرګند کړل، چې د امنیتي ګواښونو د 

الی، دولتي ناکافي مالتړ او په مارچ زیاتو

میاشت کې د دوی پر ټولنو د بریدونو د شدت له 

امله، د دوی د ټولنو اړ شول، چې هېواد پرېږدي 

او هند والړ شي، په هند کې نړیوال سازمانونه د 

دوی د لېږد چارې تسهیل کړي. د سیکانو مشرانو 

وویل، چې زیاتره کورنۍ په کابل کې د دوی په 

تځایونو کې ژوند کوي؛ ځکه د دایمي عباد

اوسیدوځای لپاره اقتصادي توان نه لري. د سیک 

او هندو ټولنو دواړو څرګند کړل، چې د اقتصادي 

شرایطو د خرابوالي او مخ په زیاتېدونکو 

امنیتي اندېښنو له امله به د دوی د غړو 

کډوالي کچه زیاته شي. د دغې ټولنې د مشرانو 

پای کې د سیکانو او په وینا، د کال په 

کم کورنۍ د هېواد په دننه کې  ۴۰۰هندوانو تر 

پاتې وو؛ په داسې حال کې، چې دغه شمېره د کال 

وه. هغوی وویل، چې دغه لړۍ پر  ۶۰۰په پیل کې 

ز. پیل شوې، کله چې د دوی پر ټولنې د یو  ۲۰۱۸

کسانو  ۶۰۰تر  ۵۰۰ستر برید وروسته، د دوی 

سیکانو او هندوانو هېواد پرېښودل. یو شمېر 

راپور ورکړ، چې په مکرر ډول اسالم دین ته د 

رسنیو د شیعه مشرف کېدو له بلنې سره مخ دي. 

او سني مشرانو هغه راپورونه خپاره کړل، چې د 

سیکولرانو ځانګړي مراسمونه یې له اسالم سره په 

ټکر کې بلل. په همدې حال، د ګډ محکومیت په 

ون نه لري. رسنیو تړاو هېڅ راز کره راپور شت
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

راپور ورکړ، چې یو دیني عالم په هرات کې 

سندرې او عمومي کنسرتونه منع اعالن کړی او 

څرګند کړی یې دی، د تلویزیونو او نورو 

ټولنیزو رسنیو یو شمېر پروګرامونه له اسالم 

سره په ټکر کې دی. دغه دیني عالم د سلګونو 

نورو  کسانو له مالتړ څخه برخمن دی. د رسنیو او

څارونکو د راپور له مخې، د سیمه ییز قانون 

پلیتابه ډېر کم له اسالم څخه د دغه دیني عالم 

له تفسیر سره تماس نیوه. ویل کېږي، دغه عالم 

کسان، د هغه څه چې د ده په وینا له  ۱۰۰تر 

شریعت څخه سرغړونه ده، لکه د ښځو د جامو 

اغوستو څرنګوالي او له ښځو سره د نارینه د 

له امله نیولي او  ړیکې او داسې نورو مواردوا

 مجازات کړی دیږ 

 

په دغه هېواد کنیسه په کابل کې یوازینۍ 

یوازینی پاته یهودي له خوا ساتل کېږي او د 

دغه کنیسې تر څنګ د یهودانو یوه زړه هدیره 

اوس د زبالو د اچولو په نارسمي ځای بدل شوی 

زیاترې  دی. د راپورونو له مخې، د مسلمانانو

متروکه هدیرې د پینګ ځایونو په توګه کارول 

کېږي. دغه یوازینی یهودي وویل، چې د ټولو 

مذهبي مراسمو ترسره کول ورته ستونزمن دی. په 

تېرو کلونو کې په نړیوالو ځواکونو پورې 

اړوندو ځواکونو او بهرنیو سفارتونو کارکوونکو 

و دغه کنسیې ته راتلل، خو اوس د امنیتي ګواښون

 او نورو اندېښنو له امله هغوی دلته نه راځي.
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

په بېالبېلو دینونو پورې اړوندو کسانو لپاره د 

عبادت امکانات پخوا د ایتالف په پوځي تاسیساتو 

او بهرنیو سفارتونو کې موجود و، خو اوس د 

امنیتي محدودیتونو له امله، دغه کار ناشونی 

 شوی دی.

  

مشرانو هڅه کوي، رسنیو راپور ورکړ، چې مذهبي 

یو لړ ټولنیز فعالیتونه لکه د ښځو فعالیت او 

زده کړه او د هغوی سپورت محدود کړي، ځکه دوی 

 دغه چاره له اسالم سره به ټکر کې بولي. 

 

هغو ښځو، چې په یوه خصوصي المبووهلو حوض کې 

المبو کول، او په کندهار کې د لوبو په یو 

رکزونو د تګ سالون کې سپورت کاوه، وویل، دغو م

راتګ په الره کې د نارینه وو له ځورونې سره مخ 

شوي او کله کله، په لوبه کې د ښځو د برخه 

اخیستو په تړاو د دودیزو لیدلورو له امله، د 

 خپلو کورنیو له خوا منعه شوي دي. 

 

نادولتي موسسې راپور ورکړ، چې مسلمانان د 

ځکه بهرنیو پرمختیایي پروژو په تړاو شکمن دی، 

 خپرولو او دوی دغه چارې د مسیحیت دین د

 پیاوړتیا لپاره هڅې ګڼي. 

 

د متحده ایاالتو د حکومت . برخه څلورمه

 پالیسي او مشارکت 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

د امریکا سفارت چارواکي، د مذهبي ازادي د 

پیاوړتیا او همدارنګه د مذهب پر بنسټ 

تاوتریخجن توندالریتوب سره د مقابلې لپاره د 

په موخه د او پیاوړتیا غښتلیا دولت ظرفیت د 

د ولسمشر د دفتر له مسوولینو، د امنیت شورا، 

د حج او اوقافو وزارت او بهرنیو چارو وزارت، 

د علماوو شورا له چارواکو او غړي سره په منظم 

ي. د سفارت دډول لیدنې کتنې او خبرې اترې کړې 

لوړ پوړی چارواکي، د زغم او منلتیا پر اړتیا 

او له مذهبي لږکیو څخه د مالتړ له دې جملې څخه 

هڅه کړې، د مذهبي ازادي د پیاوړتیا په موخه 

، د سفارت د خپرېدا ۱۹د کووید که څه هم، 

چارواکو له خوا د تعامل پلیت فورومونو ته 

ه ترسره بدلون وکړ، خو له دې سره زیاتره بحثون

 شول. 

د سفارت چارواکو په مارچ میاشت کې د سیکانو 

پر ټولنې تر برید وروسته، د سیک او هندو له 

مشرانو سره وکتل او پر خپل ایمان په عمل کې د 

هغوی وړتیاوې درک کړ. د سفارت لوړو پوړو 

مه، د هزاره شیعه  ۲۸چارواکو د مارچ پر 

مشرانو سره لیدنه کتنه وکړه او د سولې بهیر 

ي او مذهبي لږکیو څخه د مالتړ په او له قوم

تړاو له هغوی سره خبرې وکړې. د سفارت لوړ 

مه، د هزاره  ۱۴پوړو چارواکو د اکتوبر پر 

شیعه ټولنې له غړو سره لیدنه وکړه، ترڅو د 

سولې بهیر د خبرو او د مذهب ازادۍ په ګډون د 

دوی پر ټولنې یې د اغېزو په اړه، بحث وکړي. د 

مذهبي او دولتي چارواکو سره  سفارت چارواکو له
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

ولیدل، ترڅو په دې مسلې له هغوی سره خبرې 

وکړې، چې دیني مدارس باید ونه هڅول شي، چې په 

مذهبي انګیزې سره توندالرې توب خپره کړي؛ 

البته دغه چاره، په هېواد کې د مذهبي لږکیو د 

سفارت، په هېواد کې نه منل کېدو المل ګرځي. 

ناوي د پرمختیا په موخه، مذهبي تنوع ته د در

له امنیت شورا او همدارنګه نورو شریکو دولتي 

او نادولتي اداره سره په همغږۍ سره، ناستې 

ترسره کړي. سفارت همدارنګه له دولتي چارواکو 

او د حج او اوقافو وزارت له مسوولینو، د شیعه 

وو، سیکانو، هندوانو، احمدیانو، دیني عالمانو 

بي زغم د زیاتوالي، د او نور سره، د مذه

ادیانو ترمنځ دیالوګ او په ځانګړې د سولې 

خبرو په تړاو، منظمې ناستې درلودې. سفارت د 

بیا لپاره د مذهبي ازادۍ او زغم په تړاو د 

متحده ایاالتو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. سفارت د 

ټولو والیتونو کې له دیني څېړونکو او عالمانو 

څو د زغم د پیاوړتیا سره، ناستې همغږۍ کړې، تر

لپاره د یوې الرې په توګه د دین په اړه بحث 

مه،  ۱۷وکړي. د سفارت چارواکو، د فبروري پر 

په خوست کې د لینکلن د روزنیز مرکز له الرې، 

له زده کوونکو، مدني فعاالنو او ځوانانو سره 

یو بحث ترسره کړ، ترڅو په متحده ایاالتو د 

ي. په ګردیز کې د مذهبي ازادۍ څرنګوالي وڅېړ

 ۲۰لینکلن روزنیز مرکز استازو د فبروري پر 

مه، په ګردیز کې د سیک لږکیو له ټولنې څخه 

لیدنه وکړه، ترڅو د ادیانو ترمنځ زغم جوته 

 ۲۱کړي. د لینکلن د روزنیز مرکز شبکې د مي پر 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

مه، د هغه بحث او وینا کوربه و، چې په متحده 

د روژې میاشتې د ایاالتو کې د مسلمانانو ترمنځ 

لیدلو تجربې شریکې کړې. سربېره پر دې، په 

هېواد کې د بین قومیت او مذهبي هویتونو د 

د سفارت چارواکو له اسالمي اړیکو په چوکاټ کې، 

لیدلوري څخه د توکم پالنې ضد هڅو د شننې 

 لپاره د یو ګردۍ مېز کوربه و.

  

سفارت همدا راز د یو انالین ګردۍ مېز کوربه و، 

چې پکې دیني څېړونکو، د اهل تسنن او تشیع 

دیني عالمانو، ښځینه دیني عالمانو، د حج او 

اوقافو وزارت استازو ګډون کړي وو، ترڅو په 

دین پورې اړوند له تاوتریخوالي ډک توالرې توب 

 او د دیني زغم د پیاوړتیا په تړاو بحث وکړي. 

 

 سفارت همدارنګه د مذهبي ازادۍ د مالتړ په موخه

له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخیستله. سفارت د 

مه د مذهبي ازادۍ نړیوال ورځ کې،  ۱۶جنورۍ پر 

ټولنو په حضور  مذهبي په تویتر او فیسبوک کې د

سره یو ګردۍ مېز په الره واچوله، چې د بحث 

محور یې د سولې د منلتیا څرنګوالی و او پر 

مذهبي ازادیو د متحده ایاالتو پر مالتړ ټینګار 

وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو، د 

توییتونو او رسنیزو بیانیو له الرې، په کابل 

کې د سیک پر  کې د مارچ میاشتې په وروستیو

 په کابل کې د متحده ایاالتوټولنې برید وغندل. 

په جون کې د مذهبي تنوع په  چارسمبالید سفارت 

تړاو یو راپور په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړ 
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 مذهبي آزادیود  لپاره کال ز. ۲۰۲۰د 

  نړیوال راپور

د  • وزارت  نیو چارورد بهد متحده ایاالتو 

 دفتر  وآزادیمذهبی نړیوالې 

او د داسې افغانستان ترڅنګ د متحده ایاالتو د 

درېدو باندې ټینګار وکړ، چې د ټولو وګړو 

توګه عقدیتي  لپاره ازادي تضمینوي په ځانګړې

د توییتر له الرې په  همداراز نوموړی  ازادي.

مه پر یو جومات برید  ۲کابل کې د جون پر 

وغندل، چې د مالامام او نورو لمونځ کوونکو د 

 وژل کېدو المل شو. 
 


