
اکل نړیوال راپور ۲۰۱۹په افغانس تان کې د مذاهبو د ازادۍ د   

 لنډیز

د افغانس تان اسايس قانون، اسالم د دغه هېواد د رمسي دین په توګه تثبیتوي، د نورو دینونو د پریوانو په اړه وايي، چې 

دوی کویل يش خپل عقاید او دیين اصول د قانون په چواکټ کې تررسه کړي. د اسالم د اهل سنتو د حنفي فقهېې هل 

ګڼل کېږي، جمازات یېې مرګ، بند او د ش متنیو مصادره کول دی.  خمې، هل اسالم مخ اړول او بل دین ته تلل ارتداد

اسايس قانون مهدارنګه څرګندوي، چې د رس ېدنې وړ کومې قضیېې لپاره په اسايس قانون او نورو قوانینو کې مواد نه 

ملېږي، چې د ډ یو لړ هغو جمازاتو ته شاد جزا کووي، نو حمامک د حنفي فقهېې هل احاکمونو څخه په پریوۍ رسه حمک کوي. 

هر دین پریوانو ته د قويل او فعيل س پاکوي هل امهل ورکول کېږي. دغه قانون مهدا راز هغو کسانو ته د جمازاتو پر ورکړه 

ټینګار کوي، چې اسالم دین س پاکوی ای یېې حتریف کړي. د اهل تش یع هزاره اس تازو وویل، چې د دولت هل خوا د 

 یاوې اکيف نه دي.دوی په س میو کې د امنیت د ټینګښت اتب 

  

دولت د نویو پروګرامونو او پالنونو په اعالنولو رسه، د هزاره میش تې دشت برچي س میې د امنیت د ټینګښت په پار، په 

کې د زایتو بریدونو هدف وه. د  ک دې س میه کې د امنیيت ځواکونو د مشېر د زایتولو په لټه کې دي. دغه س میه په روان

ش یعه وګړو په وینا، دوی د دغه پروګرامونو د ترالس الندې نیولو رسه رسه، په خپهل س میه کې د امنیيت ځواکونو د مشېر 

د زایتوايل شاهدان نه دي. په مهدې حال، دوی وویل، دولت د هغو جوماتونو پر ساتونکو په مس تقمیه توګه وسلې 

تنو  ۲۰۰ېږي ډېر زایت د بریدونو هدف دي. د هندوانو او س یاکنو مرشانو ویيل، چې نژدې وېشلې چې انګېرل ک 

د امنیيت ګواښونو او د دولت د نه مالتړ هل امهل د هند  –پورې رس یده  ۶۰۰تر  -۵۰۰هل  ۲۰۱۸چې په  –وګړو یېې 

و په خربه، دوی د غچ اخیستنې کړنو ای نورو لویدځیو هېوادونو ته کډوال شوي دي. د هندوانو او س یاکنو د ټولنو د وګړ 

هل وېرې په حممکو کې د خپلو خشړو او الجنو هل حل کېدو څخه ډډه کوي، د دې پرځای دوی هڅه کوي، چې خپلې 

الجنې د خپلو ټولنزیو شوراګانو هل الرې اوارې کړي. د مذهيب لږکیو اس تازو وویل، چې حممکې انمسلامنو وګړو ته هغه 

مسلامنو وګړو ته ورکوي. یو مشېر س یاکن او هندوان مهدا راز په دوليت پس تونو کې خپلو دندو ته حقونه نه ورکوي، چې 

دوام ورکوي. ش یعه مسلامانن مه په یو مشېر لوړپوړو دوليت پس تونو کې دنده تررسه کوي. په مهدې حال، د ش یعه 

د  برابر نه دی یعنې تر هغه مک دی.مسلاماننو مرشانو وویل، چې د دغو پس تونو مشېر د دوی د وګړو هل کچې رسه 

خراسان اساليم دولت تر رسلیک الندې د داعش یوه ډهل مهدا راز د مذهيب لږکیو هدف ګرځولو ته دوام ورکوي، دغه 

سازمان د متحده اایالتو د حکومت هل خوا د تروریس يت ډلې په توګه پېژندل شوی دی. طالبان مه یو مشېر کسان د دوی 

ت رسه د اړیکې په تور وژيل دي. د یوانما د راپور هل خمې، د ترسرتګو شویو لړیو هل خمې، زایتره د ابورونو او دول

ځامنرګي او مبي بریدونه، د اهل تش یع مسلاماننو مليک وګړي په ځانګړې توګه هزاره ګان هدف ګرځویل دی. یوانما په خپل 

اکل په پرتهل چې مرګ ژوبلې  ۲۰۱۸ت کړي، چې د بریدونه ثب ۲۰بریدونه وو،  ۲۲اکل په پرتهل چې  ۲۰۱۸راپور د 

ټپېي( تنه ۱۵۶وژل شوي او  ۸۰) ۲۳۶ټپیانو( ته رس ېده، مرګ ژوبهل یېې  ۲۹۷وژل شویو او  ۱۵۶تنو ) ۴۵۳یېې 

 وو. دغه ټول بریدونه داعش ای نورو دوليت ضد ډلو ته منسوب شوي دي. 
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ویناوو هل امهل، د اهل سنتو یو مشېر روحانیو او مالاین طالبانو مه هل اسالم څخه د خپل تفسری پرخالف، د موعظو او 

پر مرګ ګواښي ای یېې وژين. د طالبانو وسهل والو د هغو جوماتونو مال امامان د هېواد په لر او بر کې وژيل، چې هل 

اکرکوونکو  ګواښ نه کوي، چې د امنیيت دوليت چارواکو او ځواکونو اوته دولت رسه ثبت او راجسرت و. طالبانو، مالاینو 

جنازې دې نه کوي. مهدارنګه دوی تر خپلې ولکې الندې س میو کې وګړې هل اسالم څخه د خپل تفسری هل خمې 

د راپورونو  جمازاتوي، لکه څرنګه هر هغه څوک چې پر زان ای اخاليق جرامیو تورن وي، په ډزو وژين ای یېې اعداموي.

و فعالیتونه رسته رسوي. د دغې ډلې کسانو په اګست میاشت پربنسټ، د خراسان څانګې داعش ډهل مه ورته کړنې ا

 ۱۴۳تنه ووژل شول او  ۹۱کې د اکبل په یوه هزاره مېش ته س میه کې د ودونو پر یو اتالر برید وکړ، چې هل امهل یېې 

پل بریدونو تنه نور ټپیان شول. د رسنیو د راپور هل خمې، دوليت ضد وسهل والې ډلې مهدارنګه د اهل تسنن جوماتونه تر خ 

الندې راويل. د دغه اکل په لړ کې، دوليت ضد ځواکونو پر مذهيب مرشانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر وړاندې خونړي 

مه نېټه د مسنګان په والیت کې په یو  ۲۸بریدونه تررسه کړل، چې د طالبانو پر ضد خربې کولې. طالبانو د جون پر 

مليک  ۱۴ماین ته د مجعې د ملاځنه پرهمال چاودنه ورکړه، چې هل امهل یېې  جومات کې هل لریې کنټرول کېدونيک یو

مه نېټه د مجعې د ملاځنه پرهمال د ننګرهار والیت د ده ابال په ولسوالۍ کې د  ۲۸وګړي ټپیان شول. مهدارنګه د اکتوبر پر 

تنه نور ټپیان شول. هېڅ  ۵۸ژدې تنه مليک وګړي ووژل شول او ن ۶۲یو ماین د چاودېدو هل امهل د ماشومانو په ګډون 

. د مذهيب مرشانو د ویناوو هل خمې، یو مشېر مالاینو مهدارنګه په هکومه ډلې د دغه برید مسوولیت پرغاړه واخنیس ت

 انراجسټر شویو جوماتونو کې د طالبانو او داعش ډلې په ګټه خربې او ویناوې کوي. 

 

په وېر او ډار کې ژوند کوي. دوی په   مس یحیان مهدارنګه په دغه هېوادد نړیوالو رسچینو د راپور هل خمې، هباییان او 

دې اړه حمتاط دی، چې خپل هویت چاته بربنډ کړي. یو تن مس یحي وګړي تر دې وروس ته چې کورنۍ یېې پرې خرب 

کړ، شو، چې مس یحي شوي، نو هل خپلې کورنۍ څخه وشړل شو. س یاکنو، هندوانو او نورو انمسلامنو لږکیو راپور ور

چې د یو مشېر مسلاماننو هل خوا قوال او معال ځورول کېږي؛ که څه مه س یاکنو او هندوانو څرګند کړل، چې دوی پر 

دې توانېږي، چې خپل مذهيب مرامس په ښاکره تررسه کړي. هندوانو او س یاکنو وویل، چې ماشومانو یېې په دوليت 

ځور او زورزایتۍ ځینې وختونه دې حد ته رسېږي، چې د ښووځنیو کې د نورو ماشومانو هل خوا ځورول کېږي، دغه 

 دوی مور او پالر دې ته اړ کېږي، چې خپل ماشومان هل ښووځني وابيس. 

 

لکه څرنګه په ټولیزنو رسنیو او نورو رسچینو بیان شوي، مس یحي ډلې د هغو کسانو په وړاندې د ټولزیو خصامنه 

وي دي. هغوی ویيل، هغه کسان چې مس یحیان شوي ای د احساساتو په اړه خربې کړې، چې نوي مس یحیان ش

مس یحیان مس یحیت په دین کې مطالعه کوي، د خپلو کورنیو هل خوا ګواښل شوی ان د مرګ ګواښ ورته شوی دی. 

او امحدي مسلامانن ویيل، چې هل توپری ډک چلند او ځورونې د خمنیوي په موخه، خپل عبادت او دیين مرامس په پټه 

سوي. هل څو دینونو ښځو ویيل، چې د خپلو اکلیو د اغوس تلو څرنګوايل هل امهل د دیين او مذهيب کسانو هل توګه رسته ر 

خوا ځورول کېږي، هغوی ویيل دی، چې ټولې ښځې که هغه داخيل دي ای هبرين، د رس پټولو ته اړې دي. څارونکو 



 3 افغانس تان 

 

  د مذاهبو د ازادۍ نړیوال راپور لپاره اکل ۲۰۱۹د 

 دفرت د مذاهبو د آ زادی  • د متحده اایالتو خارجه وزارت 

و پر حمدودولو لګیا دی، چې هل اساليم تعلامیتو رسه وویل، چې مسلامنو س میه یزیو مذهيب مرشانو د هغو ټولنزیو فعالیتون

په ټکر کې دی. د لږکیو د مذهيب مرشانو په وینا، یوازې د س یاکنو او هندوانو لپاره عبادځتایونه پرانیس يت دي، خو دوی 

 هل توپری ډک چلند او د اکري فرصتونو د نش توايل هل امهل، کډوال کېدو ته دوام ورکوي.

  

د هندوانو او س یاکنو ډلې مهداراز ویيل، چې د هغو کسانو هل خوا ځورول کېږي او دوی ته مزامحت کېږي، چې د 

دوی د عبادځتایونو او مذاهيب مرکزونو په ګاونډ کې دی، په ځانګړې توګه د مړیو د سوځولو ځایونه. دوی په دغو 

نګښت رسه رسه، بیا مه هل غربګون او اعرتاض او اتوترخیوايل مرامسو کې د س میه یزیو دوليت چارواکو د مالتړ او امنیت ټی 

رسه مخ شوي او دغه چاره د دوی د دغه دیين مرامس د تررسه کېدو پرالره خنډ ګرځېدیل دی. دغه ډلې د دغه مرامسو 

ونو خمه د هر یو هل تررسه کېدو وړاندې، پولیسو ته خرب ورکړی، ترڅو امنیيت ځواکونه س میې ته ولېږي، چې د مزامحت

ونیيس. پولیسو په اګست میاشت کې یو تن معرتض ونیول. دوليت فساد او اخاليق فساد ته د رس ېدنې په موخه، چې 

ز. اکل د علاموو  ۲۰۱۸مذهيب مرشان یېې هل اساليم تعلامیتو رسه په ټکر کې بويل، پر ټولنزیو مسونونو د څارنې لپاره پر 

 دو ژمنه، د اکل تر پایه نه وه پلې شوې. شورا هل خوا د یوې ځانګړې مکېټې د جوړی

 

د امریاک سفارت چاروايک او مهدارنګه دولت په دې هڅه کې دي، ترڅو دا درک کړي، چې مذهيب ازادۍ څه دی او 

ولې ارزښت لري. مهدارنګه دغه چاروايک هل دوليت لوړ پوړو چارواکو رسه په کتنې رسه، هل مذهيب لږکیو څخه پر مالتړ 

دی. د سفارت اس تازي، هل اتوترخیجن مذهيب توندالریتوب رسه د مقابلې، د دغه ډول توندالریتوب پروړاندې ټینګار کړی 

د یو ميل سرتاتژیۍ د تدوین او د مذهيب زمغ د پیاوړتیا لپاره د پالیس یو د مچتو کولو په موخه، د دوليت ظرفیت د 

ه لیدنې کتنې لري. سفارت مهدارنګه د ټولزی امنیت او د دفرت رس  هلزایتوايل په برخه کې، په منظم ډول د امنیت شورا 

عبادت ازادیو په تړاو خپلې اندېښ نې په منظم ډول هل امنیيت چارواکو رشه رشیکې کړې دي. د سفارت یو لوړ پوړی 

ګډون  چاروایک، د کورنیو چاروزیر مسعود اندرايب په ګډون د حمرم لسمې نېټې لپاره د مچتووايل د نیولو په غونډه کې

کړی دی. د سفارت چاروايک مهدارنګه په مرتب ډول د مذهيب هممو ډلو په ځانګړې توګه لږکیو، علاموو مرشانو او 

خربو اترو د پیاوړتیا پر الرو چارو املذهيب  اندوليت موسسو هل مسوولینو رسه لیدنه کتنه کوي، ترڅو د دیين زمغ او بنی

ۍ په اړه د امریاک د مذهيب ازادۍ د ملاځننۍ په موخه، د یو ګردۍ مېز کوربه خربې وکړي. سفارت مهدارنګه د مذهيب ازاد

و، چې پکې د س ين او ش یعه مرشانو، علاموو، یوه ښځینه اساليم څېړونکې او د هندوانو او س یاکنو مذهيب مرشانو 

و او دایلوګ د زایتوايل خربو اتر  املذهيب برخه اخیس يت وو. سفارت مهدا راز د هغو پروګرامونو مالتړ کوي، چې د بنی

المل ګرځي، هل توندالرې مذهيب کړنالرو رسه مقابهل کوي او مذهيب تنوع او زمغ ته پیاوړتیا وربښي. سفارت، د مذهيب 

ازادۍ ميل ورځې او مذهيب ازادۍ نړیوالې ورځې د جوتولو په موخه او مهدارنګه پر مذهيب ځایونو د بریدونو د غندلو 

  سنیو څخه ګټه اخیس یت دی. په موخه هل ټولنزیو ر 

 

 برخه: د مذاهبو وګړپېژندنه )دموګرايف( ړۍمل
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په دغه هېواد کې د (. اکل د نامیيي اټلک ۲۰۱۹د ) ه اټلکويمیلیون ۳۵.۷د متحده اایالتو دولت د افغانس تان وګړي 

اداره، چې دولت پورې اړه ش یعه او مسلامنو وګړو د رسمشېرنې په اړه کره مشېرې موجودې نه دي؛ د مرکزي احصایيی 

لري، د ش یعه او س ین مسلاماننو په تفکیک رسه رسمشېرنې نه دي تررسه کړي. د پیو فوروم د راپور پر بنسټ، ش یعه 

 سلنې وګړي جوړوي. ۱۵تر  ۱۰مسلامانن د دغه هېواد هل 

   

څخه جوړ دی، چې زایتره یېې سلنه هل هزاره قوم  ۹۰د مذهيب مرشانو د ویناوو هل خمې، د ش یعه مذهب پریوان نژدې 

په حعفریه فقه پورې اړه لري او اسامعیلیه ش یعو ته مه شاملېږي. نورې مذهيب ډلې، هندوان، س یاکن، عیسواین او 

کورنۍ دي  ۱۲۰سلنه وګړي جوړوي. د هندوانو او س یاکنو اټلک کوي، چې  ۰،۳هباییان دي، چې د دغه هېواد نژدې 

ز.  ۲۰۱۷تنو ته رسېږي؛ دغه مشېره مخ پر مکوايل لړۍ ښ يی، لکه څرنګه چې په  ۵۵۰چې په ټولزیه توګه مشېر یېې 

تنه اټلک کېده. س یاکن او هندوان زایتره په اکبل ښار او ننګرهار  ۱۳۰۰ز. اکل  ۲۰۱۸تنه او پر  ۷۰۰اکل کې دوی 

ان وګړي موجود هندو افغ ۳۵او غزين والیتونو کې مېشت دی. د هندو وګړو مرشان اټلک کوي، چې په دې هېواد 

 دي، چې ټول انرینه او په لومړي ګام کې اکروابراین دي، چې کورنۍ یېې هل هېواده هبر مېشت دي. 

 

تنه وګړي یېې په ټول هېواد کې موجود دی؛ دغه مشېره مه د  ۴۵۰د امحدي مسلاماننو ټولنې اټلک کوي، چې نژدې 

تنه اټلک کېده. یو لږ  ۶۰۰ې پر دغه اکل د دوی مشېر اکل په پرتهل یوه مخ په مکېدو لړۍ ښ يی؛ لکه څرنګه چ ۲۰۱۷

 مشېر د نورو دینونو هل دې مجلې څخه یو هیود په دغه هېواد کې موجود دی. 

 

هزاره وګړي زایتره په اکبل او مرکزي او لویدځیو والیتونو کې اس توګنه لري. د اسامعیلیه مذهب پریوان مه په اکبل ښار 

کې مېشت دي. د هباییت دین پریوان زایتره په اکبل او یو مشېر په کندهار کې مېشت دی. او مرکزي او شاميل والیتونو 

 امحدي مسلامانن زایتره په اکبل کې اوسېږي.

  

 برخه: مذهيب ازادۍ ته د دوليت پاملرنې وضعیت  دمیه
 

 حقويق چواکټ 
د افغانس تان اسايس قانون اسالم په دغه هېواد کې د رمسي دین په توګه ګڼېي او بیانوي، چې هېڅ قانون نه يش هل 

اسالم په ټکر کې پیل يش. د دغه قانون دومیه ماده هل اسالم پرته د نورو دینونو په اړه څرګندوي، چې هغوی کویل يش 

ه کړي. د جزا کوډ یو مشېر مادې لري، چې هغو کسانو ته پر خپل عقاید او دیين اصول د قانون په چواکټ کې تررس

د جزا کوډ مهدا راز د هغو کسانو لپاره پر جمازاتو شامل دی، چې د په قول او معل کې د هر دین س پاکوی وکړي. 

د سرتې حممکې د دارالافتا او احتساب لوی رایست جمازاتو شامل دی، چې د اسالم دین س پاکوی ای حتریف وکړي. 

راپور پر بنسټ، د اکل په هبری کې داسې کوم مورد نه دی ثبت شوی. د جزا کوډ دینونو او مذاهبو د س پاکوي په اړه د 
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هغه خشص چې دینونو ته په معدې توګه س پاکوي ای د هغوی شعایر اخالل کړي "ځانګړې ماده لري، چې ترصحی کوي: 

وي جرم مرتکب ګڼل کېږي، د دغه څپريک د حمکونو مطاب  ای د هغوی جماز عبادځتایونه ختریب کړي، اداینو ته د س پاک

د جزاء کوډ بیانوي هغه خشص چې اساليم عقایدو او قوانینو ته س پاکوی وکړي لږترلږه پر پنځو لکونو ". جمازات کېږي

م څحه په ګټه اخیستنه د اسالم ټهغه خشص، هل مکپیوتري سیس  "مه ماده څرګندوي:  ۸۱۷حبس حمکومېږي. د دغه کوډ 

 ."س پاکوی وکړي، پر بند حمکومېږي

 

د جزا کوډ بهل ماده بیانوي، هغه خشص، چې د کوم مذهب ای دین د مرامسو هل تررسه کېدو په زور رسه خمنیوی وکړي، 

جماز عبادځتایونه )هغه اصطالح په کوډ کې ترې تعریف نه دی وړاندې شوی( هغه ځای، چې مذهيب مرامس پکې 

ورته زاین ورسوي، ای د کوم مذهب شعایر او نښو ته س پاکوی او ختریب یېې کړي، هل تررسه کېږي، ختریب کړي ای 

ډالرو( نغدي جرمیې پر ورکړې  ۷۷۰) ۶۰۰۰۰ډالرو( تر  ۳۹۰) ۳۰۰۰۰درېیو تر یو اکل په بند حمکومېږي، ای هل 

سمي قتل او حمکومېږي. په هغه صورت کې، چې قتل او ټپ په مذهيب مرامسو د اخالل پایهل وي، تورن کس د ج 

جراحت د جرمونو هل خمې حمامکه او جمازات کېږي. په داسې حال کې، چې د جزا په کوډ کې د ارتداد لپاره کوم جزا نه 

دی ټالک شوی، خو تر هغو اوو جرمونو الندې راځي چې په رشیعت راغیل دی. د جزا کوډ رسه مس، د حدودو 

که چېرې د کومې قضیېې په اړه په اسايس قانون او نورو قوانینو " مرتکبنی د حنفي فقهېې هل حمکونو رسه جمازات کېږي:

، مرګ د انرینه " د دغه حمک هل خميکې کوم حمک موجود نه وي، نو حممکې د حنفي فقهېې په پریوي رسه حمک کوي

په تړاو د  مرتدینو لپاره او د ښځینو مرتدینو لپاره د ابد بند جزا مناس به ده؛ مګر دا چې هغوی توبه وکړي. د ارتداد

شک د ش توايل په صورت کې قايض ممکن تر مک جمازات لکه قصری بند ای پر درو وهل په پام کې ونیيس. د حنفي فقهېې 

هل خمې، دولت مهدا راز کویل يش، د مرتدینو ش متين مصادره کړي  ای مرتدین د ش متنیو هل ارث څخه حمروم کړي. دغه 

مل عقل ولري او د بلوغ معر ته رس ېدیل وي. په مدين قانون کې راغیل، چې مقررات د هغو کسانو په اړه معيل کېږي، سا

دی. اساليم قانون د واده معر هغه اکل  ۱۶لکین دی؛ که څه مه د ښځو لپاره د واده معر  ۱۸د بلوغ معر د وګړو لپاره 

 ې نیول کېږي.په پام کې نیيس، چې بلوغ پکې څرګندېږي، او د واده معر په توګه د جنونو لپاره په پام ک

  

هل اسالم څخه مخ اړول او بل دین تللو لپاره جمازات، د حنفي فقهېې هل خمې دی، چې په حممکو کې پلې کېږي او ارتداد 

دی. که څوک هل اسالم څخه بل دین ته والړ يش، هغه ته درې ورځې فرصت ورکول کېږي، ترڅو بېرته توبه وابيس 

توبه ونه کړي، نو د ارتداد په جرم به جمازات يش. هل اسالم څخه بل دین ته د او اسالم ته راوګرځي. که چېرې دغه کس 

 اړولو هڅې د حنفي فقهېې هل خمې جواز نه لري، او جمازات کېږي. 

 

یزیه بڼه ولري، چې یو معده جرم دی او د مرګ  اهل کفر ډکې ویناوې، د حنفي فقهېې هل خمې کویل يش لیکنزیه او وین

ن کسان، درې ورځ فرصت لري، چې توبه وابيس هل دې پرته د مرګ هل جمازاتو رسه مخ جمازات مس تح  دی. تور
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 رسه کېږي. یو مشېر حدیثونه )حدیث ای روایتونه د اساليم قوانینو د یوې منبع په توګه ګڼل کېږی( وايي، چې هل مرتد

 خربې اترې ويش، او وهڅول يش، چې توبه وابيس. 

 

اکل د یو حمک هل خمې، هباییت دین هل اسالم څخه فرق  ۲۰۰۷حتساب لوی رایست د د سرتې حممکې د دارالافتا او ا

 ګڼل کېږي. او اکفران لري او یو ډول کفر دی. ټول مسلامانن چې هباییت ته خمه کړي، مرتد 

 

د په دغه هېواد کې مذهيب ډلو ته د جوازه ورکړه او راجسټر یېې اړین نه دی. د یوې ډلې راجسرتیشن )چې دغه ډهل 

شورا په توګه پېژندل کېږي( ای یوه ټولنه رمسي دي او د س میینارونو او غونډو په جوړولو کې هل دوليت اماکانتو او 

لکین معر یېې پوره کړی وي، کویل يش یو  ۱۸اسانتیاوو څخه برمخن کېږي. د قانون هل خمې، هر هغه خشص، چې د 

یو مرکزي دفرت او مهدارنګه هل داخيل قوانینو رسه مس یو  ټولنزی ای س یايس سازمان جوړ کړي. دغه ډول موسسې ابید

منشور ولري. ډهل او ټولنه دواړه کویل يش په عدلیه وزارت کې ثبت او راجسټر يش. دغه وزارت کویل يش دغه 

سازمانونه د قضايي حمک هل خمې منحل کړي. هغه ډلې چې شورا نومول کېږي، کویل يش د مذهيب مسایلو په تړاو هل یو 

 ل رسه مهاکري وکړي. ټولنې په ټولزیه توګه کویل يش هل دولت او ټولنې رسه اکروابر تررسه کړي. ب

 

د رسنیو قانون، د داسې مطالبو خپرول، بیاخپرول، تولید او چاپ غریقانوين ګڼېي، چې د اسالم هل اصولو رسه په ټکر 

کې وي ای نورو مذهبونو او فرقوته پکې س پاکوی شوی وي. مهدارنګه هل اسالم پرته نورو دینونو ته دعوت او تبلیغ منع 

لو خپراوي منع کوي، چې فکر کېږي، د وګړو په ځانګړې توګه ده. دغه قانون د هرې موضوع په تړاو د داسې مقا

ماشومانو جسمي او معنوي او اخاليق سالمتیا ته زایمنن دی. دغه قانون د افغانس تان ميل راډیو تلویزیون ته چې یو 

دوليت سازمان دی، حمک کوي، چې خپل نرشايت منځپانګې داسې مچتو کړي، چې د اساليم اصولو پر بنسټ، په 

اد کې د ټولو مېش تو قومونو د مذهيب ابورونو منعکسوونکی وي. یو مشېر راډیويي دس تګاوې د اهل سنت مسلاماننو هېو 

لپاره مذهيب پروګرامونه وړاندې کوي، خو مک رادیويي دس تګاوې د اهل تش یع مسلاماننو لپاره مذهيب پروګرامونه وړاندې 

، چې خپل پروګرامونه د اساليم اصولو او مهدارنګه ميل ارزښ تونو کوي. دغه قانون مهدارنګه دغه ادارې ته دنده س پاري

 رسه مس مچتو او مسبال کړي. 

 

دولت واحد ښوونزی نصاب، د اسالم د سپېڅيل دین د حمکونو، ميل فرهنګ پربنسټ او هل " د اسايس قانون هل خمې، 

دې په افغانس تان کې د موجودو  علمي اصولو رسه مس، طرح او پيل کړي او د ښووځنیو د دیين مضمونونو نصاب

ميل ښوونزی نصاب داسې مطالبو ته شاملېږي، چې په بېهل توګه اکرثیت اهل  ." اساليم مذهبونو هل خمې تدوین کړي

سنتو او اکرثیت اهل تش یع ښووځنیو لپاره تدوین شوي دي او مهدارنګه دريس کتابونه هل اتوترخیوايل پرته اساليم اصولو 

ټینګار لري. انمسلامن وګړي په دوليت ښووځنیو کې د اساليم مطالبو پر زده کړه اړ نه دی. په مدارسو او رشایطو ابندې 

کې نوملیکنه د داسې مدرسې اړتیا ده، چې که چېرې زده کوونيک لیلیه وي، هل مناس بو ودانیو، دريس ټولګو او تکړه 
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نګ موجودې مدرسې راجسرت کوي؛ په داسې حال اس تادانو څخه ګټه واخيل. د جح او اوقافو وزارت د جوماتونو ترڅ 

کې چې د پوهنې وزارت هغه نورې مدرسې راجسرتوي، چې خپلواک دی او د جوماتونو ترڅنګ موقعیت نه لري. د 

 ۷۰تر  ۵۰جح او اوقافو وزارت تر مدیریت الندې مدرسو کې زه کوونيک زده کړه کوي، چې نژدې یو مالامام هل 

برخو کې درس ورکوي. یوازې د ثبت او راجسرت شویو مرکزونو هل خوا صادر شوې شهادت  ماشومانو ته په بېالبېلو

 پانې حمصلینو ته د دې اماکن ورکوي، چې په پوهنتونونو کې خپلې لوړې زده کړې تعقیب کړي. 

 

پوهنې د قانون هل خمې، هغه ټولې مرس تې چې هل خصويص ای نړیوالو رسچینو هل خوا هل مدرسو رسه کېږي، ابید د 

 وزارت هل خوا تررسه يش. 

 

د مدين او جزايي قوانینو واکونه په اسايس قانون کې رېښه لري. په اسايس قانون کې څرګند شوی دی، چې حممکه د 

حمک په صادرولو کې هل اسايس قانون او نورو قوانینو څخه ابید ګټه واخيل. په هغه صورت کې، چې د یوې ځانګړې 

قانون او نورو قوانینو کې مواد نه وي، نو اسايس قانون حمک کوي، چې حممکې کویل يش، د قضیېې په تړاو په اسايس 

عدالت ترالسه کېدو لپاره په اسايس قانون کې د ټالک شویو حدودو په دننه د حنفي فقهېې پر بنسټ حمک وکړي. 

تړاو ابید د اهل تش یع د اسايس قانون حممکو ته اجازه ورکوي، چې په اهل تش یع پورې اړوندو ځانګړو دوس یو په 

خشصیه احوالو د قانون هل خمې حمک وکړي. اسايس قانون د انمسلامنو وګړو لپاره د ځانګړو قوانینو په تړاو رصاحت نه 

 لري.

  

یو مسلامن انرینه کویل يش هل انمسلامنه ښځینه رسه واده وکړي، هغه په دې صورت کې، چې یو هل دوو اسامين دینونو 

پریو وي، هل دې پرته لومړۍ ښځه ابید هل خپل دین څخه واوړي. هل انمسلامن سړي رسه د  –ودیت مس یحیت ای هی –

 یوې مسلامن ښځې واده جواز نه لري. 

 

د دغه هېواد تذکرې ای پېژندپانې د مذهب، ملیت، ژبېې او قوم ښودونکی دی. د اتبعیت د ترالسه کېدو پرهمال وګړي پر 

 ن کړي. دې اړ نه دي، چې خپل اسالم اعال

 

اسايس قانون حمک کوي، چې ولسمرش او مرستیاالن یېې ابید مسلامن وي. نور لوړپوړي چاروايک )وزیران، د پارملان 

اکل راهیسې چې  ۲۰۰۴غړي او قاضیان( ابید هل اساليم اصولو رسه مس د اطاعت قسم اید کړي. په دغو پس تونو پر 

 ټالک کېدو لپاره کوم فرصت نه دی رامنځته شوی دی.  اسايس قانون تصویب شوی دی، د انمسلامنو وګړو د
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د اسالم سپېڅیل دین »اسايس قانون د س یايس ګوندونو د جوړیدو زمینه برابروي، په دې رشط، چې منشور او برانمه 

رسه په ټکر کې نه وي. اسايس قانون څرګندوي، چې هېڅ س یايس ګوند نه يش کویل د تومک، قبیلې، مست، « هل اصولو

 او فقهېي مذهب پر بنسټ رامنځته يش.  ژبېې

 

قانون په ولیس جرګه کې د اهل هنودو او س یاکنو لپاره د یو څويک د ځانګړې کېدو په تړاو حمک کوي. مهدارنګه د 

 څلورو نورو څوکیو د اسامعیلیه مسلاماننو لپاره حمک کوي. 

لپاره د عوایدو راټولولو، د مذهيب موخو لپاره د د جح او اوقافو وزارت د جح او معرې د زایرینو، د مذهيب فعالیتونو 

امالکو د ترالسه کېدو، د فتوا ورکړه، هل امامانو څخه د ازموینې اخیس تل، د خطبېې د مچتو کولو او پر جوماتونو یېې د 

 وېشلو په تړاو مسوولیت لري. دغه وزارت هل لږکیو دینونو او مذهبونو په ځانګړې توګه س یاکنو او هندوانو رسه د

 مرس تې په موخه، ځانګړې اداره لري. 

 

 دغه هېواد د مدين او س یايس حقونو د نړیوال میثاق غړی دی. 

 

 د دولت کړنالرې 
 

د اهل تش یع مسلاماننو د ټولنو اس تازو وویل، چې هل دوی رسه د امنیيت او انکشايف دوليت طرحو ژمنې، اکيف اقدامات 

نه دي او دولت خپلې دغې ژمنې نه دي پلې کړي. رسنیو راپور ورکړ، چې د اهل تش یع ټولنو غړي وییل دی، چې 

امنیت نه دی اتمنی کړی. د کورنیو چارو وزارت ژمنه  دولت د دوليت ضد عنارصو د بریدونو په وړاندې د دوی اکيف

کړې، د اهل تش یع د جوماتونو امنیت کې زایتوایل راويل او د پولیسو تر څارنې الندې د دغو جوماتونو ساتونکو ته 

مه نېټه اتیید کړ، چې د ټولو  ۲۷، د اګست پر مسعود اندرایبوسلې ورکړې دي، ترڅو د عاشورا امنیت ټینګ کړي. 

نیيت ځواکونو د ادغام په پار هڅې دوام لري. د کورنیو چارو وزارت څرګند کړ، چې دغه موضوع یېې درک کړی، ام 

چې د خراسان لپاره د داعش څانګه د ش یعه مېش تو س میو او ټولنو لپاره یو ځانګړی ګواښ دی. د یو مشېر کسانو د وینا 

میه توګه وسلې وېشلې، چې ډېر زایت د بریدونو هل ګواښ هل خمې، دولت د هغو س میو د جوماتونو پر ساتونکو په مس تق 

رسه مخ دي. رسنیو راپور ورکړ، چې دولت یوازې درې هل عاشورا څخه خمکې، د داعش ډلې درې مرشان په اکبل 

کې ونیول. که څه مه د ميل امنیت اداره وویل، چې دغه نیونې د عاشورا په هبری کې بریدونه ش نډ کړی دی، خو د 

و د ټولنو د هدف ګرځولو په تړاو د دغو مرشانو د توطیېې په اړه کوم مدرک او شواهد یېې وړاندې نه کړي. اهل تش یع

او داعش مه ادعا ونه کړه، چې داسې پالنونه یېې کړي، چې د اهل تش یع اهداف تر خپل برید الندې راويل. د عاشورا 

 کوم راپور نه دی خپور شوی.د مرامسو په هبری کې د اتوترخیوالو د کومې پېښې په تړاو هېڅ 
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لکونو په څېر، د کفر ای ارتداد هل پېښو څخه د عديل دوليت تعقیب په تړاو کوم راپور نه دی خپور شوی. هل دې  ۵د تېرو 

رسه رسه، هغه کسان چې هل اسالم څخه وتیل، راپور ورکړی، چې هغوی بیا مه د واده د فسخ کېدو، هل کورنۍ څخه د 

اعدام د جمازاتو هل ګواښ رسه مخ دی. هباییان بیا مه د اکفر په توګه پېژندل شړل کېدو، د اکر هل السه ورکولو او احامتال د 

 کېږي، که څه مه مرتد نه ګڼل کېږي. په دې توګه پر هېڅ کوم جرم ابندې نه دی تورن شوی. 

 

ګړو دولت د بیا لپاره س ين او ش یعه وو ته اجازه ورکړ، چې زایريت ای جح سفرونو ته والړ يش. دولت د هر والیت د و 

لپاره د جح دفرتونه په پام کې نیویل، چې هغه والیتونه، چې ډېر وګړي زایته ونډه لري او د ونډو په وېش د مذهب پر 

بنسټ هېڅ راز توپری نه تر سرتګو کېږي. دولت، د جح د زایرینو لپاره د ترانس پورت، ډوډي، اقامت او نور لګښ تونه 

د هندوانو د زایرت چارې تسهیلوي، خو هل انمسلامنو څخه هېڅ راز عاید  ورپوره کوي. د جح او اوقافو وزارت مهدارنګه

نه ترالسه کوي. امحدي مسلاماننو د جح او اوقافو وزارت رسه د خپلې ښکېلتیا د نش توایل په اړه خرب ورکړ؛ ځکه دوی 

و کې د هغوی هل په دې وېره کې دی، چې ښايي وزارت هغوی د انمسلامنو وګړو په توګه وپېژين او د جح په مرمس

 ګډون څخه خمنیوی وکړي. 

 

د جح او اوقافو وزارت چاروايک وویل، چې دغه وزارت رمسي مشېرې نه لري؛ ځکه وزارت د مالامامانو او جوماتونو 

څخه د یو ټولزی او هراړخزی راجسرتیش د برابرولو په موخه، مايل رسچینې نه لري. دغه وزارت مهدا راز اټلک کوي، چې 

یېې ثبت و راجسرت شوی او د اکل په پای کې په مس تقمیه توګه  ۶۰۰۰مالامامانو هل ډلې څخه  ۱۲۰۰۰۰د  په هېواد

د وزارت لپاره اکر اکوه. هغوی وویل، راجسرت شوی مالامامان، چې په مس تقمیه توګه د جح او اوقافو وزارت تر تشکیل 

هل دولت څخه ترالسه کوي. د مرکزي جوماتونو ډالره(  ۱۵۰) ۱۲۰۰۰الندې اکر کوي، په منځنۍ کچه په میاشت کې 

ډالره( د وزارت هل خوا په هره میاشت کې  ۱۸۰زره افغاین ) ۱۴مالامامانو ته چې د مجعې خطبېې وړاندې کوي، 

یېې راجسرت شوی  ۶۶۰۰۰جوماتونو څخه په هېواد کې  ۱۶۰۰۰۰ورکول کېږي. دغه وزارت د نوی اټلک هل خمې هل 

 دی. 

 

زرات راپور ورکړی، چې د بودجې یوه برخه یېې د نویو جوماتونو پر جوړولو لګوي، که څه مه س میه د جح او اوقافو و 

یزیې ډلې د نویو جوماتونو د جوړولو په برخه کې سرته رسچینه ده، خو په هغه صورت کې چې دغه ډلې هل جح او 

ې د نویو جوماتونو په تړاو وزارت اوقافو وزارت څخه د مايل مرس تې غوښ تونکی يش، هل دې پرته هغوی اړ نه دی، چ

 ته معلومات وړاندې کړي. 

 

مرکزونو د جوړولو په برخه کې ازاد دی، خو د قانون  دیينهندوانو او س یاکنو وویل، چې دوی د نویو عبادځتایونو او 

لنو غړي هل خمې دولت دوی ته اجازه نه ورکوي، چې مسلامانن هل خپل دین څخه واړوي. د س یاکنو او هندوانو د ټو 
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وویل، هل غچ اخیستنې څخه د ویرې هل امهل دوی خپلې الجنې په حممکو کې نه اواري کوي، بلکې دوی خپلې الجنې 

 په خپلو ټولنو کې حلوي. 

 

که څه مه دولت دوی ته د خپلو مړو د سوځولو په موخه مځکه ځانګړې کړې ده، خو د س یاکنو مرشانو وویل، چې هل 

و واټن او د امنیت نش توایل هل امهل، تراوسه پورې ترې اکر نه دی اخیس تل شوی. د ښاري س میو څخه د دغو مځک

س یاکنو او هندوانو ډلو راپور ورکړی، د هغو کسانو هل مداخلو او اعرتاضونو څخه په تنګ شوی، چې د دوی د مړو 

رامسو کې پولیسو ته امر سوځولو د مرامسو د تررسه کېدو ځایونو په ګاونډ کې دی. خو دولت د مړیو د سوځولو په م

کړی، چې د دوی د امنیت ساتنه وکړي. دولت ژمنه کړې، چې د مړو د سوځولو ځای د هندوانو او س یاکنو لپاره 

جوړوي. د دغو ننګونو رسه رسه، د دغو ټولنو غړي ویيل، چې د جح او اوقافو وزارت د س یاکنو او هندوانو د معابدو 

او ساخامتين خدمتونه برابروي او مهدارنګه هند ته د دوی د زایرتې سفرونو په برخه کې لپاره په وړای توګه اوبه، برېښ نا 

 د ویزې د مچتو په برخه کې مرس ته کوي. 

 

د جح او اوقافو وزارت د راپور هل خمې، دغه وزارت، زایترو لکیوايل او اطرايف س میو ته الرسیس نه لري. د دغه وزارت د 

ه ان په زرګونه جوماتونه او تکیه خانې د طالبانو تر ولکې الندې س میو کې واقع شوی چارواکو په خربه، چې په سلګون

دی. هغوی وویل، چې په لکیوايل او اطرايف س میو کې هل جوماتونو څخه د مدرسې په توګه اکر اخیس تل کېږي، هل هغه 

د جح او اوقافو وزارت په  ځایه چې زایتره جوماتونه راجسرت شوی نه دی، نو زایترې مدرسې مه نه دي ثبت شوی.

وینا، د یوې نوې مدرسې په ځانګړې توګه د ولسوايل او لکي په کچه د پرانېس تل کېدو په تړاو هېڅ رار کوم میاکنزیم او 

سیس مت ش تون نه لري. د دغه وزارت چارواکو وییل، چې هل هغو جوماتونو پرته چې د ولسوايل او والیيت مراکزو کې 

مان یېې هل وزارت څخه معاش ترالس کوي، د نورو مدرسو او جوماتونو په اړه هېڅ راز دیتابس موقعیت لري او مالاما

مدرسې او داراحلفاظونه هل دغه وزارت  ۴۵۰۰او معلومات نه لري. په ټول هېواد کېو د دغه وزارت د راپور هل خمې، 

ی، چې د مشېر په اړه یېې راپور نه رسه ثبت او راجسرت دی. دولت د اکل په هبری کې نور اضايف مدرسې راجسرت کړ

دی ورکړی. د اوقافو وزارت د اټلکونو هل خمې، چې په دغو راجسرت مدرسو کې چې زایتره یېې په اکبل، بلخ، ننګرهار 

 زده کوونيک نوملیکنه کړې ده.  ۳۰۰۰۰۰او هرات والیتونو کې موقعیت لري، د اکل په هبری کې 

 

و د راجسرت کېدو د ګټو لکه د فراغت شهادتپاڼو رمسیت لرل، مايل او مادي د وزارت چارواکو وییل دی، چې د مدرس

مرس تې لکه د قرطاس یېې او نورو جتهزیاتو په اړه د پوهاوي د ورکړې لپاره خپلې هڅې جاري سايت. دوليت چارواکو 

لري، ځکه دغه  وییل دی، چې پر انراجسرت شویو ښوونزیو دیين مرکزونو د خپلې څارنې د نش توایل په اړه اندېښ نه

چاره کویل يش، چې دغه مرکزونو کې ډېر زایت افراطي ښوونزی نصاب پیل يش، چې پکې د نورو مذهبونو په تړاو زمغ 

نه وي او ابالخره د دولیت ضد ډلو د اس تخدام پر مرکز بدل يش. د ميل امنیت رایست په فربوري کې د اکبل پوهنتون 

تنه زده کوونيک یېې د تروریس يت بریدونو په  ۱۶په دې تور ونیول، چې  د رشعیاتو پوهنځی اس تاد مولوي مبرش یېې
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تررسه کولو هڅویل و. مهدارنګه د دغه پوهنځي دوه نور علمي غړي د سلفي مذهيب ایدایلوژي د خپراوي او د داعش 

 ډلې لپاره د زده کوونکو د جلب او جذب په تور د ميل امنیت رایست هل خوا ونیول شول.

  

ثبت شوي مدرسې په  ۸۰دارنګه د دیين لومړنیو زده کړو تدریس چارې ته دوام ورکوي. په پوهنې وزارت جوماتونه مه

مدرسې ثبت و راجسرت شوی  ۱۲۰۰منځنۍ کچه دوه لکنه دوره وړاندې کوي. اټلک کېږي، چې په پوهنې وزارت کې 

 و په تړاو کومه مشېره موجوده نه ده. وي، چې هر یو یېې هل دولت څخه مايل مرس تې ترالسه کوي. د انثبت شویو مدرس

د علاموو شورا که څه مه هل دولت څخه خپلواک ګڼل کېږي، خو د دغې شورا غړي بیا مه هل دولت څخه مايل مالتړ 

ترالسه کوي. دغه شورا مهدارنګه د والیيت کچې ځېنې حکومتونو س پارښتنې وړاندې کوي. په مهدې حال، د څېړونکو 

ه وینا، په لکیو او ابنډو کې زایتره قانوين پرېکړې بیا مه هل اسالم څخه د س میه یزی تفسری په رڼا کې او وليس سازمانونو پ

وي. ولسمرش ارشف غين او مهدارنګه اجراییه رییس عبدهللا عبدهللا د علاموو شورا هل غړو رسه د زمغ فرهنګ د 

 . پیاوړتیا او د اسالم معتدهل بڼه د اعامل په اړه خربې اترې وکړې

 

د مذهيب لږکیو ډلو وویل، چې حممکې د قانون هل خمې دوی ته وړاندې شوي مالتړ څخه ګټه نه اخيل. د انمسلامنو لږکیو 

اس تازو هل دې ډلې څخه س یاکنو او هندوانو وویل، چې د دوی په وړاندې په ټول عديل دس تګاه توپریي چلند کېږي. هل 

ربو اترو بوخت دي، یو مشېر س یاکنو او هندوانو په دې اړه خپلې هغه ځایه، چې د طالبانو اس تازي د سولې په خ

اندېښ نې څرګندې کړي، چې تر جګړې وروس ته رشایطو کې شوین دی هل دوی څخه وغوښ تل يش، چې پر تندی 

لکونو په هبری کې پر دوی انفذ کړی  ۲۰۰۱-۱۹۹۶زیړه تکه وتړي ای پر مټي یېې وټوميب؛ لکه څرنګه چې طالبانو د 

سلامنو وګړو ویل، چې دوی بیا مه د حنفي فقهېي پر بنسټ حمامکه کېږي. س یاکنو او هندوانو د بیا لپاره راپور وو. انم 

ورکړ، چې د دوی د ټولنې غړي حممکو ته د قضیو او دوس یو هل وړاندې کولو څخه ډډه کوي؛ ځکه دوی پوهېږي، چې 

. د دې پرخالف د دوی غړي لومړیتوب ورکوي، ترڅو د ځانګړو میاکنزیمونو لکه حممکې هل خوا د دوی ساتنه نه کېږي

 دغه ډول اختالفونه او الجنې په خپلو ټولنو کې اوارې کړي. 

 

د هندوانو او س یاکنو د ټولنو مرشانو مهدا راز څرګند کړل، چې په قضايي سیس مت کې هل توپریي چلند رسه مخ دي، هل 

دې مجلې څخه د دوی په دوس یو کې اوږدهمال ځنډ رامنځته کېږي، په ځانګړې د س یاکنو د امالکو د ترصف په برخه 

 کې. 

 

کوي؛ رسور دانش د ولسمرش د دومی مرستیال په توګه، محمد کرمی  د اهل تش یع یو مشېر کسان په لوړو پس تونو کې اکر

 د ي؛ محمد فهمی هامشد وزیر په توګه ترانس پورت دطهامسب خلیيل د سولې عايل شورا د رییس په توګه، محمد محید 

مهدې حال د  د کډوالو د چارو د وزیر په توګه، دنده تررسه کوي. په يبلخ يو حسنی عامل و د وزیر په توګه اوخمابرات

اهل تش یع مرشانو وویل، چې د دوی د وګړو په تناسب په دوليت پس تونو کې د دوی د کسانو مشېر مک دی. خو د 
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علاموو شورا غړي وویل، چې ش یعه مسلامانن د خپل وګړو په تناسب په دولت کې زایت اس تازي لري. د یو مشېر 

ه وګړو د اکرثیت هل امهل ډېر زایت هل توپریي چلند رسه مخ کېږي. څارونکو په خربه، هزاره ګان غالبا د قومیت او په ش یع

څارونکو مهدا راز څرګند کړل، چې ش یعیان نه د مذهب هل خمې، بلکې د هزاره قومیت هل خمې، په دولت کې مک 

 اس تازي لري. 

 

 په کچه، یو تن د یو لږ مشېر س یاکنو او هندوانو په لوړو دوليت پس تونو کې اکرکوي، هل دې مجلې څخه د ښاروايل

افغانس تان په صنایعو او سوداګرۍ خونه کې، او یو تن به مرشانو جرګه کې د ولسمرش هل خوا د انتصايب غړي په توګه 

 او یو تن بل د ولسمرش د سالاکر په توګه او یو بل تن مهدا راز د ترانس پورت وزارت د غړي په توګه دنده تررسه کوي. 

اننو څلور تنه د وليس جرګې د غړي په توګه دنده تررسه کوي، خو د دغې ټولنې مرشانو د که څه مه د اسامعیلیه مسلام

 س یايس اقتدار هل مواضعو څخه د دغې مذهيب ډلې د حمرومیت په اړه خپلې اندېښ نې څرګندې کړې.

  

ورکوي، چې غړي دولت مهدا راز د قضايي، اسايس قانون او برش حقوقو مکېس یونونو هل هڅو څخه خپل مالتړ ته دوام 

د بېالبېلو مذهبونو هل اس تازو )ش یعه او س ين( څخه جوړ دی، ترڅو مذهيب زمغ په ټولنه کې پیاوړی کړي. د ښځو 

چارو وزارت او د جح او اوقافو وزارت د هېواد په لر او بر کې د یوې داسې کړنالرې د منل کېدو په برخه کې خپلو 

کوي، ترڅو په جوماتونو کې حضور پیدا کړي. د علاموو شورا، د اساليم موخو ته دوام ورکوي، چې ښځو ته اجازه ور

اخوت شورا او د جح او اوقافو وزارت د بنی مذهيب روغې جوړې او اش تې په برخه کې خپل اکر ته دوام ورکوي. په 

 مهدې حال د دغه وزارت چاروايک او اندوليت موسسې، چې د مذهيب زمغ چارې تبلیغوي وویل، چې د دوی د

 پروګرامونو دوام د بودجې او ظرفیت د مکوايل هل امهل س تونزمن دی.

  

د امنیت شورا، د مذهب په انګزیه هل اتوترخیوايل ډک توندالریتوب ته د رس ېدنې په موخه خپلې هڅې ته دوام ورکوي، 

انګزیه هل اتوترخیوالو  چط دغه چاره د مذهيب زمغ د پیاوړتیا په موخه د یوې پالیيس تدوینولو ته شاملېږي. د مذهب په

ډک توندالریتوب په اړه په والیيت کچه هل کنفرانسونو څخه په مالتړ رسه، د امنیت شورا هل اتوترخیوايل ډک توندالریتوب 

رسه د مقابلې په برخه کې د یوې سرتاتژیۍ د تدوین په برخه کې د معلوماتو او مشېرو د راټولولو په ابر خپلو هڅو ته 

ليت چارواکو وویل، چې د امنیت شورا په دې برخه کې د سپمترب په میاشت کې یو بنی الوزاريت دوام ورکوي. دو 

سرتاتژیۍ یېې اتیید کړي او ولسمرش یېې السلیک کړی دی. په مهدې حال د موضوع په تړاو د حساسیتونو هل امهل، 

پلیتابه په موخه د اکري پالن په  دغه چاره په پراخه توګه نه خپور شوی. د امنیت شورا وویل، چې د دغې پالیسۍ د

 تدوین رسه خپل اکر ته دوام ورکوي، او اټلک کېږي، چې دغه چاره د اکل تر پایه هنايي يش.

  

 د هبرنیو او دوليت ضد عنارصو انوړه ګټه اخیستنه 
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بریدونه بیا مه د  د خربایالنو او س میه یزیو څارونکو او یوانما د راپور هل خمې، د داعش ډلې او نورو وسهل والو ډلو

ځانګړي مذهيب او قويم ډلو په ځانګړې توګه ش یعه هزاره تر هدف راوس تلو په موخه دوام لري. یوانما وویل، چې د 

سلنه مکوایل راغیل ـ  ۴۸اکل په پرته سږ اکل پر معابدو، مذهيب مرشانو او ملوځن کوونکو د بریدونو په کچه کې  ۲۰۱۸

بریدونه پر عبادځتایونو،  ۲۰بریدونو په پرتهل سږ اکل  ۲۲ز. اکل د  ۲۰۱۸ هل امهل پر یوانما د داعش بریدونو د مکوايل

 ۱۵۶و ا وژل شوی ۸۰)وګړو د مرګ ژوبلې  ۲۳۶دغه بریدونه د  –مذهيب مرشانو او عبادت کوونکو ثبت کړی دی 

 ۱۵۶) تنه ۴۵۳په پرتهل مکوایل ښ يی، په دغه اکل د مليک مرګ ژوبلو مشېر  ۲۰۱۸المل شوی، چې د ( ټپېي کېدو

و. دغه بریدونه ټول داعش ډلې او نورو وسهل والو دولت ضد ډلو ته منسوب شوی دی. هل ( ټپیان ۲۹۷و ا وژل شوی

ګ ژوبلې زایتې شوې دي. ځامنرګي بریدونه دې رسه رسه، د طالبانو په بریدونو کې د تېر اکل په پرتهل د مليک وګړو مر

کسانو د مرګ  ۱۲۷بیامه پر دیين ځایونو، مذهيب مرشانو، او عبادت کوونکو د بریدونو اصيل ډول جوړوي چې د 

وژل  ۱۳۶تنه و، ) ۴۰۲ز. اکل  ۲۰۱۸المل شوی. دغه مشېره پر  (ټپېي کېدو ۶۵و ا وژل شویتنه  ۶۲)ژوبلې 

ګو بریدونو رسبېره، یوانما پر مذهيب ځایونو، مذهيب مرشانو او ملوځن کوونکو شپږ نور ټپیان(. په ځامنر  ۲۶۶شوی او 

 6)تنو د مرګ ژوبلې  ۸۸بریدونه ثبت کړی، چې د چاودیونکو توکو په اکرونې رسه تررسه شوی دي، چې ټولټال د 

ټپېي  ۲۰ او ویوژل ش ۱۵) مرګ ژوبلې ۳۵اکل  ۲۰۱۸المل شوی؛ دغه مشېره پر ( ټپېي کېدو ۸۲و  وژل شوی

 .وه( کېدل

هزاره ګانو د خپل اتوترخیوايل او بریدونو په پر یوانما مهدا راز راپور ورکړی، چې داعش ډهل د اهل تش یع په معده ډول 

کچه کې د پام وړ زایتوایل راوس یت دی. دغه س ند د اهل تش یع مسلاماننو په وړاندې په فرقه يي انګزیې رسه د 

المل ( ټپېي کېدل ۳۶۸ او وژل ۱۱۷) تنو د مرګ ژوبلې ۴۸۵پېښې مستند کړی، چې ټولټال د  ۱۰اتوترخیوايل 

پېښې  ۱۹سلنه مکوایل ښي، چېرې چې  ۳۵ه پرتهل د دغه ډول بریدونو کې په کچه اکل پ ۲۰۱۸شوی، چې د 

المل شوی و. د ( تنو ټپېي کېدل ۵۲۴او  وژل کېدل ۲۳۳)تنو مليک مرګ ژوبلو  747رامنځته شوې وي چې د 

پېښې مسوولیت پر غاړه اخیس یت، او وییل دی، چې  ۷پېښو هل مجلې څخه د  ۱۰داعش خراسان څانګې د دغو 

تنو وژل  ۱۱۲) تنو مليک مرګ ژوبلې ۴۷۳وخه یېې د ش یعه مذهب لږیک هدف ګرځول و. دغه اوه پېښې ټولټال د م

 المل شوی دی. ( تنو نور ټپېي کېدلو ۳۶۱ او کېدل

 

مه د اکبل په یوه ش یعه مېش ته س میه کې د ودونو پر یو اتالر برید وکړ. د یوانما د راپور هل  ۱۷د داعش ډهل د اګست پر 

تنه نور ټپیان شول، په وژل  ۱۴۳تنه ووژل شول او  ۹۱دغه د تېر اکل تر ټولو خونړی برید و، چې هل امهل یېې خمې، 

مه پر هغه غونډه د  ۷نور ماشومان ټپیان شوي و. داعش د مارچ پر  ۲۵تنه ماشومان مه شامل و، او  ۱۵شویو کې 

ه اید د اکبل په مزاري مصال کې جوړه شوې وه، چې هاوان مرمۍ وورول، چې د هزاره ګانو د رهرب عبدالعيل مزاري پ

 ۵دغه ډهل د جوالی پر . المل شو( تنو نورو ټپېي کېدو ۱۰۴ او وژل کېدو ۱۱) و مليک وګړو د مرګ ژوبلېتن ۱۱۵د 

مه د ش یعه وو مسلاماننو پر یو جومات برید وکړ. د محمدیه جومات په دننه هل لېرې  ۵مه نېته، دغه ډلې، د جوالی پر 

نور ټپیان شول( ته مرګ ژوبهل  ۲۲تنه ووژل شول او  ۲تنو مليک وګړو ) ۲۴رتولیدونکی یو ماین د چاودېدو هل امهل، کن
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مه، د غزين والیت د پوهنتون په دريس ټولګي کې انفجاري  ۸واړوهل، چې زایتره یېې ماشومان و. داعش د اکتوبر پر 

 ليک کسانو د مرګ ژوبلې المل شو.م ۲۷تويک وچول، چې هدف یېې ش یعه زده کوونيک و او د 

  

وژل شوي او اوه نور ټپیان( راپور د هغو بریدونو په ترڅ کې  ۱۰مليک وګړو د مرګ ژوبلې ) ۱۷یوانما مهدا راز د 

ورکوي، چې هدف یېې مذهيب مرشان او ملوځن کوونيک و. یو دیين عامل او د ننګرهار والیت د جح او اوقافو رایست 

په جالل اابد ښار کې تر برید الندې راغی او ووژل شو. یو زایت مشېر علام د هغو بریدونو په لړ رییس د داعش هل خوا 

کې ووژل شول، چې هېڅوک یېې تراوسه پورې مسوولیت پر غاړه نه ده اخیس یت. دوو تنو وسهل والو موټرسایلک 

راوست، چې نوموړي د دولت او سپرو د کندز والیت د ش یعه علاموو د شورا رییس تر هغه وروس ته تر برید الندې 

 سولې په پلوي خربې کړې وي.

  

د رسنیو د راپور هل خمې، دولت ضد وسهل والو مهدا راز د اهل ستنو جوماتونه تر برید الندې راوس یت دی. دوليت ضد 

، چې د ځواکونو د اکل په هبری کې پر مذهيب مرشانو په ځانګړې توګه پر هغو خونړی او مرګوين بریدونه تررسه کړل

مه په مسنګان والیت کې هل لریې کنټرولیدونکی یو ماین د  ۲۸طالبانو پر وړاندې خربې کولې. طالبانو د جون پر 

ملکی وګړي ټپیان شول. په دغه اکل کې تر ټولو  ۱۴مجعې د ملاځنه پرهمال د یو جومات په دننه وچوه، چې هل امهل 

کې ووژل شول، چې تراوسه پورې هېڅ ډهل مسوولیت پر غاړه نه دی  نومویت اساليم څېړونيک د یو لړ بریدونو په ترڅ

مه په اکبل ښار کې د التقوا جومات په دننه هل لریې یو کنرتولیدونکی ماین  ۲۴اخیس یت. د بېلګې په توګه، د يم پر 

ېدونکی کسانو د مجعې ملاځنه پر ادا کولو بوخت و. چاود ۷۰۰وچول شو، په داسې حال کې چې د جومات په دننه 

تويک تر منرب الندې اېښودل شوی و، چې هلته یو اساليم څېړونکی مولوی رحیان ملوځن اکوه. دغه چاودنه د دې المل 

تنه نور ټپیان شول. رحیان د افغانس تان د ميل امنیيت ځواکونو  ۳۴شو، چې نوموړی او دوه نور مليک کسان ووژل يش او 

 قد و. یوانما دغه پېښه طالبانو ته منسوب کړه.د مالتړ په توګه، د طالبانو او داعش منت

 

مه د ننګرهار په قالتک انپېژندل شویو وسهل والو د قالتک مرکزي جومات امام مولوي صفي هللا، چې  ۲۴د جون پر 

د یوې دینې مدرسې مدرس مه و، پر ډزو وواژه. ولسمرش غين د ودونو پر اتالر خونړی برید وغانده او د تویرت هل الرې 

د اکل تر پایه، ." اومسهال زما لومړیتوب دا دی، چې د دغه وحش یانه برید قرابنیانو ته رس ېدنه وکړم"څرګند کړ،  یېې

 هېڅ خشص نه دی نیول شوی، چې په دغو وژنو کې شمکن وي. 

 

یېې طالبانو هل اسالم څخه د خپل تفسری ای س یايس اجنډ پرخالف ویناوو هل امهل، مذهيب مرشان په مرګ ګواښيل ای 

مه نېټه مشهور مذهيب عامل او د افغانس تان د حقويق نړیوال  ۲۶وژیل دی. انپېژاندو وسهل والو کسانو د يم میاش تې پر 

بنسټ سالاکر مولوي ش بری امحد اکمه وال، چې هل طالبانو څخه غوښ یت و، چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږدي، په 

 ډزو وواژه. 
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مذهيب مرشانو ابندې د برید مسوولیت جوت نه و. که څه مه هیڅ کوم خشص ای  په یو مشېر پېښو کې، د دولت مالتړ

ډهل د دغو بریدونو پر غاړه نه ده اخیس تې، خو س میه یزیو چارواکو وییل چې هغوی )داعش ډهل ای طالبان( په دې برخه 

مات کې د مجعې د ملاځنه مه، د ننګرهار ده ابال ولسوالۍ کې په یوه جو  ۱۸کې شمکن او مسوولیت لري. د اکتوبر پر 

تنه  ۲۰نور ټپیان شول. په وژل شویو  ۵۸تنه مليک وګړي ووژل شول او  ۶۲پرهمال، د چاودېدنې پرهمال، نژدې 

تنه نور ماشومان ټپیان شوی وو. هېڅ کومه ډهل د دغه برید مسوولیت ونه مانه. د  ۱۰ماشومان مه شامل و، مهدارنګه 

مه نېټه یو خمکښ اساليم  ۳پایه دوام وموند. انپېژاندو وسهل والو کسانو د يم پر دې پېښې په اړه څېړنې د اکل تر 

څېړونکی د ننګرهار په هبسود ولسوالۍ کې په ډزو وواژه. د رسچینو د راپور هل خمې، دغه څېړونکی یو رمسي مال امام 

وژنې مسوولیت هېڅ کومه پر غاړه و، چې د جح او اوقافو وزارت څخه معاش ترالسه اکوه او د دولت مالتړ و. د ده د 

 ونه اخیس تهل. 

 

نېټه، پر مولوي رحمی هللا )د ولسمرش د مذهيب چارو سالاکر( پر موټر د مب چاودنه وشوه، چې هل امهل دی  ۳د مارچ پر 

 مه نېټه، د دوليت اکرکوونکو پر اکسټر موټر، چې د جح ۲۷او ساتونکی یېې ټپیان او چلوونکی یېې ووژل شو. د يم پر 

تنه اکرکوونيک ټپیان شول. د دغو  ۱۰او اوقافو وزارت پورې اړوند و، د چس پيک ماین چاودنه وشوه، چې هل امهل یېې 

 بریدونو مسوولیت هېڅ ډهل پر غاړه ونه اخیس تل. 

مهدارنګه د طالبانو او داعش په اړه داسې راپورونه ش ته، چې تر خپلې ولکې الندې س میو کې پر ټولنزیو نورمونو او 

مه نېټه، په  ۶ودونو څارنه کوي او هل اسالمی قوانینو څخه د خپل تفسری هل خمې خلک جمازاتوي. طالبانو د اکتوبر پر د

درو حمکوم کړ. د رسنیو د  ۴۰فارایب والیت کې یو ځوان او یوه پیغهل یوازې د تیلفوين اړیکې د درلودلو هل امهل، پر 

میاش ته کې د غور والیت په شهرک ولسوالۍ، تر سن الندې یو هلک او راپور هل خمې، د طالبانو یوې حممکې په يم 

جنلۍ د واده هل چواکټه هبر اړیکو د درلودلو هل امهل، ووژل. رسنیو په مارچ میاش ته کې راپور ورکړ، چې طالبانو یوه 

ر ضد د طالبانو امیندواره ښځه د رسپل په س نچارک ولسوالۍ په دې تور وواژه، چې ویل کېږي، ویل به یېې د دولت پ

 جګړه ان روا ده. طالبانو نوموړې هل کوره وایس تل او د اعدام حمک پرې صادر او هل ځنډ پرته یېې په ډزو وواژه. 

 

د بیا بیا لپاره داسې راپورونه خپاره شوي، چې طالبانو مالامامانو ته ګواښ نه کړې، چې د امنیيت ځواکونو د رستېرو او 

د جح او اوقافو وزارت د چارواکو د ویناوو پر بنسټ، مالامامانو ویيل، چې د امنیيت اکرکوونکو جنازه دې نه کوي. 

ځواکونو او دولیت اکرکوونکو د جنازې ملوځن د ادا کولو په برخه کې وېره لري. رسنیو په اګست میاشت کې راپور ورکر، 

او د طالبانو په ګټه دې خربې  چې طالبانو پر مالامامانو فشار راوړی، چې هل دولت رسه خپلې اړیکې پرې کړې

د حترک نش توایل، د امنیيت  علاموو دیينوکړي، هل دې پرته به د طالبانو هل جمازاتو رسه مخ يش. س میه یزیو ټولنو وویل، د 

ځواکونو پر روحیه اغېزه کړې ده. د جح او اوقافو وزارت مهدارنګه د راجسرت شویو جوماتونو د اکرکوونکو د هغو س تونزو 

 ه خربې وکړې، چې په انامنو س میو کې د طالبانو د ګواښ هل امهل وررسه مخ دی. په اړ 
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ټولنزیو رسنیو راپور ورکړ، چې طالبانو هغه کسان جمازات کړل، چې د رمضان په میاشت کې یېې روژه نه نیول. طالبانو 

ام حمرض کې د خلکو نندارې ته به د هغوی خمونه تورول، په خره به یېې سپرول ای د رس وېښ تان به یېې تراشل او په ع

 یېې وړاندې کول. 

 

د دیين ټولنې د مرشانو په وینا، په انراجسرت شویو جوماتونو کې یو مشېر مالامامانو په خپلو ویناوو کې د طالبانو ای 

 داعش په پلوي خربې کوي. 

 

مهدارنګه پر هغو ښووځنیو د طالبانو او داعش د کنټرول په اړه راپور ورکول کېږي، چې د دوی تر ولکې الندې س میو 

کې موقعیت لري او هغوی خپل ښوونزی نصاب په دغو ښووځنیو کې حتمیلوي. په مهدې د طالبانو تر کنرتول الندې 

 س میو څخه د معلوماتو ترالسه کول، س تونزمنه چاره وه. 

 

 د مذهب آ زادۍ ته د ټولنزیې پاملرنې وضعیت : برخه رمیهد
 

هل هغه ځایه، چې په دغه هېواد کې دین او قومیت رسه نژدې اړیکې لري، نو یوازې د دیين هویت پر بنسټ د زایترو 

پېښو ډلبندي کول یوه س تونزمنه چاره وه. س یاکنو، هندوانو، مس یحیانو او نورو انمسلامنو لږکیو راپور ورکړ، چې د 

اکنو څرګند کړل، چې په ټولزیه توګه کویل خپل دیين مرامس په مسلاماننو هل خوا ځورول کېږي؛ که څه هندوانو او س ی

ځورونې رسه مخ دي. دواړه  لفظيازادانه ډول تررسه کړي. د هندوانو د ټولنې غړي وویل، چې د یو مشېر مسلاماننو د 

 اړیکه لري. س یاکنو او هندوانو وویل، چې د دې د ټولنې د غړي کډوالۍ ډېر لږ د دوی د غړو هل ازار او ځورونې رسه 

د یو مشېر رسچینو د راپور هل خمې، هغه کسان چې مس یحیان شوي ای په دغه دین کې مطالعه کوي، وییل دي، چې د 

دوی هل دې اکر رسه د کورنۍ غړي یېې خمالف دی او یو مشېر ګواښونه لکه د مرګ ګواښ نه ترالسه کوي. د راپورونو هل 

 یېې په پالزمینه کې مېشت دی.  ۴۰تر  ۳۰تنه دي چې هل  ۶۰ر خمې، په دغه هېواد کې د عیسوي مبلغینو مشې

 

د مسحیانو او امحدي مسلاماننو د ټولنو د غړو په وینا، دوی د ځان په نسبت د ځورونې د خمنیوی په موخه په پټه توګه 

 عباد کوي. 

 

لو د څرنګوايل په تړاو د س میه په بېالبېلو دینونو لکه اسالم پورې اړوندې ښځې، بیا مه وییل دی، چې د اکلیو د اغوس ت

یزیو مذهيب مرشانو هل خوا ځورول کېږي. په پایهل کې، یو مشېر ښځو وویل، د نورو امنو س میو په پرتهل چې هلته ښځې 

د ارامتیا احساس کوي او هل دې پرته د حمافظه اکرو اکلیو واغوندي اسوده دی، په عامه لکیوايل س میو او د ولسوالیو په 

و د اکبل په ځېنو س میو کې، اړې دي، چې برقه واغوندي. نژدې ټولو ښځو ویيل دي، چې پر یو پړوین ښاري برخو ا
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خپل رسونه پټوي. یو مشېر ښځو ویيل، چې دغه چاره د دوی خپل انتخاب دی، خو زایترو ښځو ویيل دی، چې دغه 

 پیاوړتیا په موخه تررسه کوي. اکر د ټولنزی فشار او مهدارنګه هل ځورونو څخه د خمنیوي او د خپل امنیت د 

 

امحدي مسلاماننو وییل، لکه چې د دوی ګاونډاین د دوی هل عقایدو او مذهب څخه خربېږي، چې په کوڅو کې په 

شفايه ډول ځورول کېږي. هغوی وویل، چې هل هېواده هبر د امحدي مسلاماننو هل نورو ټولنو رسه د دوی د اړیکې هل 

نو مه تورنېږي. هغوی وییل، چې هل ځورونې څخه د ویرې هل امهل، خپل ابورنه پټ امهل، دوی د جاسويس پر تورو 

وسايت. که څه مه امحداینو په تېرو لکونو کې د عبادت لپاره انڅرګند ځای یېې درلود، خو د روان په هبری کې دوی وییل، 

ېکړه وکړه، چې دوی ابید ترې تر هغه وروس ته چې ګاونډاین د دوی د دغه عبادځتای په اړه خرب شول، نو پولیس پر

اکر وانه اخيل. امحداینو مهدا راز وییل، چې دوی دې ته اړ دی، چې خپل هویت پټ وسايت، ترڅو د خلکو د پاملرنې 

وړ ونه ګرځي؛ او هل طالبانو رسه د سولې هوکړې د السلیک کېدو په صورت کې، په دامیي توګه هل هېواده و نه شړل 

 يش. 

 

ازو بیا راپور ورکړ، چې مس یحي کېدلو او مس یحت تفکر په تړاو عامه افاکر بیا مه خصامنه دی. د مس یحي ټولنو اس ت

کسزیو( ای تر  ۱۰دوی وویل، مس یحیان د ځورونې هل ویرې بیا مه په یوازې توګه او ځېنې وختونه د کوچنیو غونډو )

خمنیوي په موخه د دغو خدمتونو نېټې،  هغه مک کې په خشيص کورونو کې خپل عبادت ته دوام ورکوي. هل افشاء څخه د

 وختونه او ځایونه وخت په وخت تغیری کوي. په دغه هېواد کې عامه مس یحي لکیساوې هېڅ ش تون نه لري. 

د لږکیو د مذهيب مرشانو په وینا، هندوانو او س یاکنو او نورو لږکیو یوازې مک مشېر عبادځتایونه لري. د س یاکنو او هندوانو 

د ) څلور مندر( و د س یاکنو عبادځتایورا )ډگار ۱۲ا په خربه چې د دولت هل خوا یېې مالتړ کېږي، د ټولنې د شور

 ۶۴په دغه هېواد کې فعال پاتې شوی، دا په داسې حال کې دی، چې دغه مشېر په تېرو لکونو کې ( هندوانو عبادځتای

و. هبرين بوداییان د هندوانو په عبادت ځای کې د عبادت لپاره ازاد دی. د هندوانو او س یاکنو د ټولنې غړي وییل، د 

ت ته س پاریل، چې په غزين، کندهار او پکتیا خپلو هغو عبادځتآ یونو د تعطیل او بندېدو نوملړ د جح او اوقافو وزار 

 والیتونو کې موقعیت لري، خو د اکل تر پایه دغه س تونزه نه ده اوارې شوې. 

 

د دغې ټولنې مرشانو وویل، چې په اکبل ښار کې د س یاکنو د عبادځتای ترڅنګ د یو مشېر زایتو قصابیو ش توایل، 

ه د دغه عبادځتای ګاونډاین پر دې خرب و، چې هندوان او چې د غوا غوښه خرڅوي، یو معدي س پاکوی ګڼېِي؛ ځک

س یاکن د مذهيب الملونو هل امهل د غوا غوښه نه خوري. د س یاکنو او هندوانو مرشانو مهدا راز راپور ورکړ، چې د دوی 

شاکیت ګاونډاین د خپل کورونه زابهل د دوی په عبادځتایونو کې اچوي. دوی وویل، که څه مه په دې اړه پولیسو ته 

 کړی، خو نه س میه یزی چاروايک او نه مه س میه مالامامان د وضعیت د مسون په برخه کې اقدام نه دی کړی. 
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د س یاکنو او هندوانو د ټولنې د غړو په وینا، دوی بیامه هل دې امهل خپل ماشومان دوليت ښووځني ته نه لېږي، چې هلته 

د خصويص ښووځني اماکانت او شونتیا موجوده ده. د س یاکنو او د نورو ماشومانو هل خوا ځورول کېږي، که څه مه 

هندوانو د شورا غړي وویل، چې یو ښووځني په ننګرهار او یو ښووځني په اکبل کې فعال دی. خو هل دې رسه رسه، 

 دوی څرګند کړل، چې دغه ښووځني ډېر لږ جمهز دی. 

 

نو د کډوايل اصيل المل، د اکري فرصتونو نش توایل دی. د س یاکنو او هندوانو مرشانو وویل، چې د هندوانو او س یاک

هغوی وویل، چې اکري فرصتونو ته د الرسيس نش توایل یو معده المل د دوی بېې سوادی دی، ځکه دوی زده کړو ته 

الرسیس نه لري. د س یاکنو مرشانو وویل، چې زایتره کورنۍ په عبادځتای )ګورډاور او مندر( کې ژوند کوي، ځکه د 

ي الملونه هل امهل دوی نه يش کویل کور په کرایه ونیيس. دواړه ډلې وویل، چې د دوی د وګړو کډوایل به د اقتصاد

تنه هل  ۲۰۰اقتصادي رشایطو او امنیت نش توایل هل امهل دوام ومويم. د دغې ډلې مرشانو وییل دی، روان اکل نژدې 

پورې اټلک کېده. یو مشېر س یاکنو او  ۶۰۰تر  ۵۰۰ز. اکل په هبری کې دغه مشېر هل  ۲۰۱۸هېواده تښتیدیل او د 

 هندوانو وویل، چې یو مشېر کسان هل دوی رسه په وار وار متاس نیيس، چې اسالم راوړي. 

 

مهدارنګه د س یکولر اقدامات د ش یعه او س ين علاموو هل خوا غندل کېږي. د راپورونو هل خمې، په ابمیانو کې د ش یعه د 

موس یقي جش نواره وغندهل او ش یعه مذهيب مرشانو هل برای پرته هڅه وکړه، چې هل جوړېدو څخه علاموو شورا د ابمیانو د 

یېې خمنیوی وکړي، خو وايل او د مدين ټولنې سازمانونه هل دغه جش نوارې څخه مالتړ وکړ. علامء مهدارنګه د یو مشېر 

، هندي او تريک رسایلونو په وړاندې درېدیل تلویزیوین پروګرامونو او رسایلونو په وړاندې لکه د افغان س توری پروګرام

او پرې حمک صادر کړی دی. مذهيب مرشانو په هرات کې، د طلوع تلویزیون د افغان س توري پروګرام د جوړېدو په 

 وړاندې ودرېدل او مهدغه څه د دې المل شو، چې دغه پروګرام نندارې ته وړاندې نه يش.

  

اد یوازیین پاته هیودي هل خوا ساتل کېږي او د دغه کنیسې تر څنګ د هیودانو یوه په دغه هېو کنیسه په اکبل کې یوازینۍ 

زړه هدیره اوس د زابلو د اچولو په انرمسي ځای بدل شوی دی. د راپورونو هل خمې، د مسلاماننو زایترې مرتوکه هدیرې 

مرامسو تررسه کول ورته س تونزمن د پینګ ځایونو په توګه اکرول کېږي. دغه یوازیین هیودي وویل، چې د ټولو مذهيب 

دی. په تېرو لکونو کې په نړیوالو ځواکونو پورې اړوندو ځواکونو او هبرنیو سفارتونو اکرکوونکو دغه کنس یېې ته راتلل، خو 

 اوس د امنیيت ګواښونو او نورو اندېښ نو هل امهل هغوی دلته نه راځي.

  

دت اماکانت پخوا د ایتالف په پوځي اتسیساتو او هبرنیو سفارتونو کې په بېالبېلو دینونو پورې اړوندو کسانو لپاره د عبا

 موجود و، خو اوس د امنیيت حمدودیتونو هل امهل، دغه اکر انشوین شوی دی.
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 دفرت د مذاهبو د آ زادی  • د متحده اایالتو خارجه وزارت 

رسنیو راپور ورکړ، چې مذهيب مرشانو هڅه کوي، یو لړ ټولنزی فعالیتونه لکه د ښځو فعالیت او زده کړه او د هغوی 

 که دوی دغه چاره هل اسالم رسه به ټکر کې بويل. س پورت حمدود کړي، ځ

 

اندوليت موسسې راپور ورکړ، چې مسلامانن د هبرنیو پرخمتیايي پروژو په تړاو شمکن دی، ځکه دوی دغه چارې د 

 مس یحیت دین د پیاوړتیا لپاره هڅې ګڼېي. 

 

 د متحده اایالتو د حکومت پالیيس او مشارکت . برخه څلورمه
 

د امریاک سفارت چاروايک، د مذهيب ازادي د پیاوړتیا او مهدارنګه د مذهب پر بنسټ اتوترخیجن توندالریتوب رسه د 

مقابلې لپاره د دولت ظرفیت د غښ تلیا په موخه د ولسمرش د دفرت هل مسوولینو، د امنیت شورا، د جح او اوقافو 

م ډول لیدنې کتنې او خربې اترې کړې ي. د سفارت لوړ وزارت او د علاموو شورا هل چارواکو او غړي رسه په منظ

پوړی چاروايک، د زمغ او منلتیا پر اړتیا او هل مذهيب لږکیو څخه د مالتړ هل دې مجلې څخه د مذهيب ازادي د پیاوړتیا په 

ل ورځې په توګه د موخه د دوم مینسرتال د پایلو او د دین ای عقیدې پر بنسټ د اتوترخیوايل د قرابنیانو د ملاځننې نړیوا

ورځې د رمسیت پېژندلو په اړه، هل دوليت چارواکو رسه انس تې کړې دي. سفری د هندوانو او س یاکنو د  ۲۲اګست د 

ټولنې هل مرشانو رسه ولیدل، ترڅو هل دولت رسه د هغوی اړیکې او د خپلو دیين مرامسو په تررسه کولو د هغوی 

پورې په واش نګنت کې د مذهيب ازادۍ د  ۱۸تر  ۱۶و وزیر د جوالی هل وړتیاوې درک کړي. د امریاک د هبرنیو چار 

پیاوړتیا په موخه په دومی مینسرتال کې د دوو افغااننو کوربه توب وکړ، دغه یو تن افغان هغه ش یعه افغان و، چې ورور 

 او وراره یېې داعش وژیل و. 

ترڅو هغوی د مدرسو نصاب داسې مچتو کړي، چې په د سفارت چاروايک هل دوليت او مذهيب چارواکو لیده اکته درلود، 

مذهيب انګزیه توندالریتوب او اتوترخیوایل و نه هڅوي، چې دغه څه په پایهل کې د نورو مذهيب لږکیو په وړاندې د زمغ د 

رسه، رامنځته کېدو المل ګرځي. سفارت هل امنیت شورا او نورو دوليت او اندوليت رشیاکنو رسه د خپلې مهغږي په دوام 

د اتوترختجين توندالریتوب رسه د مقابلې لپاره د یو ميل سرتاتژیۍ په جوړېدو کې مهاکري کړې، ترڅو مذهيب تنوع ته 

 درانوی زایت يش. 

 

د سفارت چارواکو د مذهيب زمغ د پیاوړتیا او بنی دیين خربو اترو د دوام په اړه د حبث لپاره، په منظمه توګه د جح او 

ارواکو، مذهيب لږکیو مرشانو لکه ش یعه ګانو، س یاکنو، هندوانو، امحداینو، مالامامانو، علاموو او اندوليت اوقافو وزارت هل چ

موسسو رسه منظمې انس تې درلودې. د سفارت چارواکو او مهدارنګه د سویيل اس یا په چارو کې هبرنیو چارو وزارت 

موخه، د روژې په میاشت کې د روژماتې کوربه و؛ چې مرستیال د دیين او مذهيب خربو او ترو او زمغ د پیاوړتیا په 

پکې دوليت اس تازو، د مدين ټولين د سازمانونو مسوولینو او مذهيب مرشانو ګډون کړی و. د سفارت یو لوړ پوړی 

مه، د س ين او ش یعه د مرشانو، علاموو، یوه ښځینه اساليم څېړونيک، د هندوانو او س یاکنو  ۱۶چاروایک د جنوري پر 
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مرشانو په حضور یو ګردۍ مېز جوړ کړ. د دغه ګردۍ مېز په ترڅ کې، د دولت اس تازو د یو مشېر ټولنو لکه  مذهيب

هندوانو او س یاکنو ح  په رمسیت وپېژاند. د دغه ګردۍ مېز په ترڅ کې سفارت د بیا لپاره د مذهيب ازادۍ په برخه کې 

 د متحده اایالتو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. 

 

ت، د دیين څېړونکو او علاموو، د جح او اوقافو وزارت اس تازو په ګډون، د یو ګردي مېزونو کوربه و، مهدا راز سفار 

ترڅو د دین او مذهب پر بنست اتوترخیجن توندالریتوب د رسچینو او د زمغ تروجیولو په تړاو حبث او خربې اترې 

رې، د هېواد په ټولو برخو په اوو پوهنتونونو کې مه نېټه، د لینلکن د زده کړې مرکز هل ال ۱۴وکړي. سفارت د مارچ پر 

د حقوقو او رشعیاتو هل پوهنځیو رسه، په خربو اترو کې د معتدل اسالم د تروجی او د تلپاتې سولې د هوکړه لیک په 

، اجرا کې یېې د ارزښت په اړه خربې وکړي. سفارت مهدارنګه د هغو څېړنو لپاره زمینه برابره کړه، او مايل متویل کړه

 چې د دین پر بنسټ اتوترخیجن توندالریتوب په اړه تررسه کېده. 

 

مه د توییرت،  ۲۷او د مذهيب ازادي نړیوالې ورځ د اکتوبر پر  ۱۶سفارت د مذهيب ازادي ميل ورځ د جوالی پر 

ه لغامن پر یو فیس بوک او نورو ټولنزیو رسنیو هل الرې په ګوته او جوتې کړې. سفری په ننګرهار کې پر جومات برید او پ

مه نېټه،  ۱۲مه د توییرت هل الرې وغانده. سفارت د سپمترب پر  ۱۶او  ۱۸مور او ماشوم برید په ترتیب رسه د اکتوبر پر 

د یوې ټولزیې بیانیېې هل الرې، چې د فیس بوک او توییرت هل الرې یېې خپور کړ، د دین ای عقیدې پر بنسټ د 

  ې ورځې ملاځننې په رمسیت وپېژاند.اتوترخیجنو کړنو د قرابنیانو د نړیوال

 

 

 

 


