په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو خوندیتوب:
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د عبادت ځایونو ،مذهبي مشرانو او عبادت کونکو په وړاندې بریدونه

په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو ساتنه:
د عبادت ځایونو ،دیني مشرانو او عبادت کونکو په وړاندې بریدونه
په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې دغه ځانګړی راپور چې عنوان ي ې د عبادت ځایونو ،دیني مشرانو او عبادت کونکو په وړاندې
بریدونه دي د عبادت ځایونو ،دیني مشرانو او عبادت کونکو په وړاندې د بریدونو په هکله یو خواشینونکی زیاتوالی مستندوي ،په خاص ډول
هغه بریدونه چې موخه ي ې د شیعه مسلمانانو په نښه کول دي .دولت ضد عناصر د نږدې ټولو بریدونو مسول دي.
د  ۲۰۱۶کال د جنوري د لومړۍ نیټې راهیسي 1،په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پالوي یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د
عبادت ځایونو او هغو کسانو په وړاندې چې د عبادت خپل د مذهبي حقونه او مناسک ترسره کوي ،د هدفي وژنو ،تښتونو او د دیني علماوو
او دیني مشرانو په وړاندې د ګواښلو  ۵۱پیښې مستندې کړی دي .د دغو پیښو په نتیجه کې ټولټال  ۸۵۰تلفات اوښتي ۲۷۳( ،مړینې او ۵۷۷
ټپ ې کیدنې) 2،دا د داسي پیښو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په برخه کې نږدي دوه برابره زیاتوالی ښي ي کوم چې د  ۲۰۱۵ -۲۰۰۹کلونو 3ترمنځ
ټولو اوو کلونو په موده کې ریکارډ شوي .د دیني مشرانو او جوماتونو په وړاندې د مستقیمو بریدونو سربیره ،په  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷کلونو کې د
شخړې ښکیلو خواوو په زیاتیدونکي ډول هغه انفرادي کسان چې په جوماتونو او نورو مذهبي ځایونو کې د عبادت په حال کې وو او په چا چې
د پوځې موخو ګمان کیده په نښه کړي چې په نتیجه کې ي ې  ۲۸کسان وژل شوي او له  ۱۵څخه زیات ټپیان شویدي.
د داسي بریدونو غیر اخالقي وحشت د بشري ارزښت یو ډارونکی انځور وړاندي کوي .په دې نږدو کې ،د  ۲۰۱۷کال د اک توبر په  ،۲۰یوه
ځانمرکي بریدګر په کابل ښار کې د شیعه ګانو د امام زمان د جومات د ښځینه وو عبادت کونکو د جومات د عبادت په برخه یو السي بم ورواچاوه
او خپل ځانمرګی واسکټ ي ې د عبادت کونکو په دوهم قطار کې وچاوه چې په نتیجه کې ي ې  ۶۹عبادت کونکي ووژل شول او د ښځو او
ماشومانو په ګډون ي ې نور  ۶۰تنه ټپیان کړل .داعش 4د پیښې مسولیت ومانه.
د اربعین د لمانځغونډې د مخه کوم چې د دې اوني په وروستیو کې ترسره کیږي ،د عاشورا د ویر د څلویښتمې ورځې د پای ته رسیدو وروسته-
یوناما د دولت ضد عناصرو څخه وغوښتل تر څو د عبادت کونکو او دیني مشرانو هدف نیول سمدستي ودروي .یوناما د افغانستان د دولت له
خوا د هغو وروستیو هڅو ستاینه کوي چې موخه ي ې د عبادت ځایونو خوندي کول وو او همدارنګه د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره څوک

 1دغه راپور د  ۲۰۱۶کال د جنوري له لومړۍ نېټې د  ۲۰۱۷د نومبر د  ۷نېټې پورې موده رانغاړي.
 2یوناما ټولټال د  ۲۰۱۶د جنوري له لومړۍ نېټې راهیسې د دغو بریدونو په پایله کې  ۸۷ښځينه ملکي تلفات ( ۲۴مړینې او  ۶۳ټپ ې کیدنې) او د ماشومانو  ۱۴۵تلفات ( ۲۴مړینې او  ۱۲۱ټپ ې
کیدنې) مستند کړي.
 3یوناما په  ۲۰۰۹کال کې په افغانستان کې د وسله واله شخړې په پایله کې د ملکي تلفاتو په سیستماتیک مستند کولو پیل وکړ .د  ۲۰۰۹د جنوري له لومړۍ نېټې د  ۲۰۱۵کال د ډسمبر  ۳۱نېټې
پورې د خلکو او عبادت ځایونو په وړاندې د بریدونو په پایله کې ټولټال  ۴۷۵ملکي تلفات ( ۱۶۴مړینې او  ۳۱۱ټپ ي کیدنې) مستند کړي.
 4داعش په لومړي ځل په  ۲۰۱۴کال کې په افغانستان کې د جال شویو ډلو په بڼه راڅرګند شو ،چې مشري ی ې د طالبانو پخوانیو قوماندانانو کوله ،چا چې له داعش سره د تړاو ادعا کوله .د ۲۰۱۵
په پیل کې ،یوناما دغې ډلې ته د منسوب شویو پېښو په ثبت کولو پیل وکړ ،په تېره په ننګرهار کې.
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چې د مذهبي ازادي یا عقیدې څخه د برخمن کیدو خپل حقونه کاروي په خاص ډول هغه کسان څوک چې د فرقه يېز بریدونه په وړاندې
اغیزمن کیدونکي دي د اضافي تدبیرونو لپاره د الزمو سرچینو د وقف کولو غوښتنه کوي.
د عبادت ځایونو په وړاندي بریدونه
د  ۲۰۱۶کال د جنوري د لومړی نېټې راهیسي ،د جوماتونو ،زیارتونو او د عبادت د نورو ځایونو په وړاندې د بریدونو په نتیجه کې ټول ټال
 ۷۵۴ملکي تلفات را منځ ته شوې ( ۲۵۴مړینې او  ۵۰۰ټپ ې کیدنې) 5،د دغو بریدونو زیاتره تلفات هغه شیعه عبادت کونکو 6چې د دولت ضد
عناصرو په خاص ډول د ترسره شویو ځانمرګې بریدونو په واسطه وژل شوي او ټپ ې شوې.
د  ۲۰۱۶کال نه وړاندې ،یوناما په ندرت سره د شیعه مسلمانانو په وړاندې عمدي بریدونه چې د دولت ضد عناصرو له خوا ترسره شوې ریکارډ
کړي .د  ۲۰۰۹کال د جنوري د لومړی او د  ۲۰۱۵کال د ډسمبر د  ۳۱نیټو تر منځ ،یوناما د شیعه مسلمانانو په وړاندې پنځه پیښې مستندې
کړې ،که څه هم د زیاترو پیښو تر شا د مرتکیبینو هویت او انګیزه په روښانه معلومه نه ده او د مسولیت په اړه ي ې روښانه عامه بیانونه شتون
نه لري .د  ۲۰۱۶کال نه ړومبی هغه یواځنې برید په کوم کې چې زیات تلفات را منځ ته شول د  ۲۰۱۱کال د ډسمبر په  ۶په کابل ښار کې
واقع شو :په دې ځانمرګې برید کې د شیعه ګانو جومات په نښه شو چې په نتیجه کې ي ې  ۵۶کسان ووژل شول او نور  ۱۹۵تنه ټپیان شول ،د
راپور سره سم د برید مسولیت یوې شیعه ضد پاکستاي ډلې لشکر جنګهوي په غاړه واخیست ،که څه هم چې دا ادعا په خپلواکه توګه د یوناما
له خوا نه ده تایید شوې.
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د شیعه عبادت کونکو په وړاندی د بریدونو لړی  ۲۰۱۶کال کې را څرګنده شوه چې مسولیت ي ې تر ډیره داعش په غاړه اخیستی .د  ۲۰۱۶کال
د جنوري د لومړی نیټې راهیسې ،یوناما په عبادت ځایونو کې د شیعه عبادت کونکو په وړاندي  ۱۲پيښې مستندې کړې چې په نتیجه کې ۶۸۹
ملکي تلتفات اوښتي ( ۲۳۰مړینې او  ۴۵۹ټپ ې کیدنې)8 ،دې د مذهب او د عقیدې د ازادي د حق او د مذهبي لږکیو د ساتنې په وړاندې جدې
اندیښنې را پورته کړې .داعش د  ۱۲پیښو له جملې څخه د اتو پیښو مسولیت د اعماق خبري اژانس له الري په غاړه اخیستی .د  ۱۲بیښو له
جملې څخه څلور هغه ي ې په  ۲۰۱۶کال کې واقع شوې او اته هغه ي ې د  ۲۰۱۶کال په اولو  ۱۰میاشتو کې واقع شوې .د بیلګې په توګه ،د
 ۲۰۱۶کال د اک توبر په  ،۱۱یو ځانمرګی برید ګر چې په کالشنیکوف او السي بمونو سمبال و د عاشورا پر مهال په کابل ښار کې د کارته سخي
زیارت او جومات ته دننه شو .ځانمرګې السي بم وغورځاوه او په جومات کې دننه ي ې په ښځو  ،ماشومانو او نارینه وو ډزې وکړي چې په نتیجه
کې ي ې  ۱۹تنه ووژل او مخکې له دې چې د پولیسو له خوا ووژل شي نور  ۶۰تنه ټپیان کړل .داعش د پیښې مسولیت په غاړه واخیست.
یوناما همدارنګه په  ۲۰۱۷کال کې یوه بله اضافي فرقه يېزه پیښه چې موخه ي ې د شیعه مسلمانانو پرته د بل چا په نښه کول و ،مستنده کړې-
دا پیښه په ننګرهار والیت کې هغه وخت واقع شوې چې کله طالبانو د داعش تر کنترول الندې سیمه کې پر جومات ډزې وکړي چې له امله ی ې
دري ملکي وکړي ووژل شول ،په ددې تور چې دوي په وهابي مذهبي ډلې پورې تړلې وو .پاتې بریدونو چې عبادت ځایونه ي ې په نښه کړې وو

 5په دې هغه بریدونه شامل دي چې پر عبادت ځایونو او اجتماع پر وړاندې ترسره شوي او د برید کونکو لخوا په نښه شوي کسان نظامي هدف ګڼل شوی چې د برید په وخت عبادت ځایونو کې دي،
 6په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو اک ثریت هزاره توکمه دي چې دا د افغانستان د سني مذهب وګړو په اک ثریت کې لږکي دي.
 7افغان طلوع تلویزیون شبکې د دغه مسوولیت راپور ورکړ.
 8د اهل تشیع په وړاندې ټول بریدونه په عبادت ځایونو کې ندي ترسره شوي او ټول شیعه مسلمانان ی ې هم هدف ندي ګرځولي .په بریدونو کې یواځې هغه کسانو ته تلفات اوښتي چې دوي خپل
مذهبي مناسک ترسره کول .په دې کې د خراسان اسالمي دولت لخوا هغه ادعا شوې فرقه ییزې ځانمرګي بریدونه شامل ندي چې په کابل کې ی ې  ۲۰۱۶کال کې د جوالی په  ۲۳مه د هزاره ګانو په
سیاسې مظاهرو برید وکړ او په نتیجه کې  ۴۹۸ملکی تلفات رامنځ ته شول (  ۸۵مړه او  ۴۱۳ټپیان)
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فرقه ي ې بنسټ ي ې نه د رلود .یوناما د داعش د مسولیت منلو د ادعاوو د اعتبار په اړه ګډوله نظرېې لري په تیره بیا په کابل کې د بریدونو په
اړه .ځینې شننې په ډاګه کوي چې داعش له جناي ې شبکو او ډلو چې په پراخ ډول له یاغي فعالینو سره تړلي ،مالتړ تر السه کوي کوم چې
هغوي د دې جوګه کوي چې په کابل ښار 9کې په پراخه کچه بریدونه تر سره کړي .د دې سربیره د دغو مالحظاتو په تړاو عمده ستونزه په خپل
ځای پاته ده او تمه کیږي که چیري کوم اقدام تر سره نه شي نو د شیعه مذهبه لږکیو او د هغوي د عبادت ځایونو په وړاندې بریدونه ښاي ې دوام
ومومي یا زیات شي.
د دیني مشرانو او عالمانو هدفي وژنې ،تښتونې او ګواښنې
په  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷کې یوناما د دیني اشخاصو وژنو  ،تښتونو ،ګواښونو او تهدیدونو د دوامدارې لړۍ مستندول په تیره بیا د دولت ضد
عناصرو له خوا جاري ساتلي .د  ۲۰۱۶کال د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې ،یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د دیني اشخاصو د هدفي وژنو
 ۲۷پیښې مستندې کړې چې  ۵۱ملکي تلفاتو ( ۲۸مړینو او  ۲۳ټپ ی کیدنو) المل شوې ،چې زیاتره ي ې په  ۲۰۱۷کال کې پیښې شوې او ډیر ی ې
طالبانو ته منسوبې شوي.
د دیني مشرانو په نښه کول د هغوي د دي وړتیا چې عامه نظر د خپلو پیغامونو له الرې بدلوي ،یا د دولت سره د هغوي له مالتړه سرچینه
اخلي .د مثال په توګه ،په  ۲۰۱۴کې طالبانو دیني مشرانو لپاره خبرتیاوې خپرې کړي چې د دولت پلوه ځواکونو د جنازې د مراسمو د ترسره
کولو څخه ډډه وکړي.
د  ۲۰۱۶راهیسې یوناما د دولت ضد عناصرو د دیني هغو عالمانو چا چې په ښکاره په سیمه کې د دولت له خوا د ترسره شویو چارو مشروعیت
ننګولی و او د پوځي عملیاتو او تاوتریخوالي په اړه ي ې اندیښې مطرح کړې وې ،د وژنې یو شمیر پيښې مستندې کړې .د مثال په توګه ،طالبانو
په کندهار کې د دوو دیني عالمانو د وژنې مسولیت ومانه او د هغوي وژنه ي ې دولت ته د جاسوسي په توګه توجیه کړه 10.په یوه قضیه کې طالبانو
دیني عالم -څوک چې د دولت ملکي کارمند هم و -په دې تورن کړ چې هڅه ی ې کوله اسالمي اصول د دولت په ګ ټه تعبیر او تفسیر کړي .دولت
پلوه ځواکونو هم په دوو پیښو کې د جوماتونو امامان د دولت ضد عناصرو د مالتړو په تور په نښه کړي.
یوناما د دولت ضد عناصرو لخوا د مذهبی مشرانو او علماؤو د اختطاف په اړه اندیښمنه ده ،په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا چې د اخطار یا
ډارونې د تاک تیک په ډول ی ې کاروي چې خپل مالتړ ته ی ې اړ کړي .د  ۲۰۱۶کال د جنورۍ د لومړۍ نېټې راهیسې یوناما د اته مذهبي مشرانو
او علماو تښتول ثبت کړي چې له دې جملې دوه تنه ی ې وروسته وژل شوي او دوه نور ی ې ټپیان شوي دي .د بېلګې په ډول ،طالبانو په ننګرهار
والیت کې یو عالم اختطاف کړ او هغه ی ې له دې امله شکنجه کړ چې زامن ی ې په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده چې وروسته
هغه د پیسو د ورکړې په مقابل کې ازاد شو .د بدخشان په والیت کې د طالبانو ضد تبلیغ له امله طالبانو یو مذهبي مشر اختطاف کړ .هغه
شکنجه شوی و او د شکنجې له امله ومړ .یوناما داسې څو پېښې هم ثبتې کړي چې دولت پلوه ځواکونو د دولت ضد عناصرو سره د مرستې په
ګومان مذهبي مشران ځورولي او تهدید کړي دي.
 9وګورئhttps://www.afghanistan-analysts.org/a-black-week-in-kabul- :
2-who-are-the-most-likely-perpetrators/
 10د مثال په ډول دغه دوه انټرنیټي پاڼې وګورئ  ., http://alemarah-english.com/?p=1436او  http://alemarah-dari.com/?p=54546,په
وروستي ځل د  ۲۰۱۷د اک توبر پر  ۲۶د الس رسي وړ وې.
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د عبادت ځایونو ،مذهبي مشرانو او عبادت کونکو په وړاندې بریدونه
یوناما بیا د دې یادونه کوي چې د بشري حقونو نړیوال قانون او نړیوال بشر دوستانه قانون د مذهب او د عقیدې د ازادۍ مالتړ کوي ،د
عبادت ځایونو او مذهبي مشرانو په شمول په قصدي ډول د ملکي خلکو او ملکي شتمنيو په وړاندې بریدونه په څرګنده منع کړي 11.عبادت
ځایونه چې د خلکو کلتوري او روحانی میراث جوړوي د دواړو قانوني سندونو له مخې د یادو ځایونو او اشخاصو په وړاندې بریدونه ترسره کول
منع دي 12.د نړیوال بشردوستانه قانون د وضاحت له مخې هغه کسان چې په جګړه کې مستقیمه برخه نه اخلي ،د هغوې مذهبي شعایرو
ترسره کولو ته دې احترام وشي او له تبعیضي چلند دې څخه ډډه وشي.
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په عبادت ځایونو کې د هغه کسانو په نښه کول چې نظامي اهداف تصور کیږي
پر هغو ځانمرګو بریدونو سر بیره په کومو کې چې عبادت کونکي په نښه کیږي ،یوناما د  ۲۰۱۶کال د جنورۍ د لومړۍ نېټې راهیسې ۲۵
بریدونه ثبت کړي چې په کې په نښه شوي اهداف نظامي کسان تصور شوي  ،خو هغه مهال په نښه شوي چې په عبادت ځایونو کې وو او اک ثره
دغه ډول پېښې دولت ضد عناصرو ته منسوب شوي دي .د دې بریدونو په پایله کې  ۲۸ملکي کسان وژل شوي او  ۱۵نور ټپیان شوي دي.
یوناما په  ۲۰۱۶کې  ۱۰پېښې او په  ۲۰۱۷کې کال کې  ۱۷داسې پېښې ثبتې کړي ،په جوماتونو کې د ننه د هغو دوو هدفي وژنو په ګډون چې
طالبانو ی ې مسوولیت منلی.
په عبادت ځایونو کې د دولت ضد عناصرو لخوا په نښه شوي زیاتره هغه ملکي خلک دي چې د دولت سره د مالتړ په تور هدف ګرځیدلي چې
په دې کې قومي مشران ،عدلی ی او قضای ی چارواکي ،دولتي ملکي مامورین او ښوونکي شامل دي چې په د جوماتونو په داخل کې وو .په ډیرو
لږو پېښو کې د وسله وال پوځ غړي په نښه شوي دي .په یو شمیر پېښو کې دولت ضد عناصرو تر وژنې مخکې شخص تښتولي یا ی ې هغه د
چاودیدونکو توکو په مټ په نښه کړی  ،چې د دغه ډول برید په پایله کې هغه ملکي عبادت کونکي هم زیانمن شوي ،څوک چې د برید اصلي
هدف نه وو .یوناما دغه راز د جګړې د ښکیلو لورو له لخوا چې جوماتونه د نظامي اهدافو لپاره کاروي ،مستند ،چې په دې کې د غونډو جوړول،
د جنګیالو راغونډیدل او د وسلو زیرمه کول شامل دي ،کوم چې د عبادت ځایونو د خوندي ځای په حیث موقف ته د احترام نه کولو ښکارندوي
کوي.
یوناما په  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۷کال کې څلور پېښې مستند کړي چې دولت پلوه ځواکونو په جوماتونو کې د دولت ضد عناصر په نښه کړي .په دې
پېښو کې د تالشۍ او هوای ی بریدونه شامل وو او په دې شک چې ګوندې د دولت ضد عناصر جوماتونه د نظامي اهدافو لپاره کاروي  ،چې
ممکن له همدې امله عبادت ځایونو خپل خوندي حیثیت له السه ورکړی وي.
سپارښتنې
دولت ضد عناصر دې په سمالسي ډول د عبادت ځایونو ،مذهبي مشرانو ،عبادت کونکو په وړاندې بریدونه او د عبادت ځایونه د نظامي
اهدافو لپاره کارول ودروي.

 11د  ۱۹۴۸کال د ۱ګست  ،۱۲د ژنیوا کنوینسیون دویم الحاقي پروتوکول  ۱۹۷۷د جون  ۸مه نېټه ( دویم الحاقي پروتوکول)  ۴ماده(  ۱۳ ،) ۲او د نړیوالي سرې میاشتې نړیوال عرفي نړیوال
بشر دوستانه قانون ،د قانون څېړنې  ،اصول نمبر  ۱۵۶ ،۶ ، ۱؛ د روم منشور  ،او نړیوال جینای ی محکمې  ۸ماده ( )۲(۸ (i) )c ( )۲د نړیوال جینای ی محکمې منشور وګورئ  ۸ماده( )e( )۲
) ” (VIچې مذهب ته ځانګړي شوي ځایونو باندې قصدا بریدونه جرمي صبغه لري [“.]......
12دویم الحاقي پروتوکول  ۱۶ ،ماده ،د دې سربیره د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون  ۱۸ماده چې د مذهبي او فکري ازادۍ په اړه دی وګورئ.
 13دویم الحاقي پروتوکول ماده )۱( ۴ ،
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د عبادت ځایونو ،مذهبي مشرانو او عبادت کونکو په وړاندې بریدونه
افغان حکومت د افغان وګړو د حقونو د خوندې ساتنې لومړی مکلفیت لري ،څو عبادت کونکي د برید د ویرې پرته په خوندي توګه عبادت
وکړي .یوناما د حکومت لخوا د خوندي ساتنې په اړه ترسره شوي تدابیر ستای ی او په دې اړه د نورو اقداماتو سپارښتنه کوي څو خلک او د
عبادت ځایونه له بریدونو څخه خوندي شي.
د اربعین د مراسمو د لمانځلو د موقع په رارسیدو سره ،یوناما په جګړه کې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې تر نړیوال قانون الندې د مکلفیت
په اساس ملکي خلک او ملکي ځایونه خوندي کړي ،او په ځانګړي ډول عبادت ځایونه ،مذهبي مشران او عبادت کونکي خوندي وساتي او د
دې ځایونو د خوندي موقف احترام وکړي.

5

