
ن الملیل آزادی مذهبی در سال  بخش افغانستان – ۲۰۱۷گزارش بی   
 

دۀ گزارش:   فشر
 

وان ادیان   میسازد  ترصی    ح قرار داده است، اما کشور قانون اسایس، اسالم را به حیث دین رسیم   که پیر
قانون آزاد اند. تغییر دین از اسالم به سایر ادیان، ارتداد  چوکات در  خود  دیگر در ادای مناسک مذهب  

، مرگ، حبس، یا ضبط امالک است. البته قانون اسایس مجازات آن شمرده میشود که  ، طبق فقۀ حنفی
ي یک هرگاه براي بیان میدارد  " ی حکیمي  مشخص قضيه يي ، در قانون اسایسي و ساير قوانير ي

 
مورد رسيدگ
وی از احکام فقه حنفی فیصله شود.  افرادی که از اسالم روگشتانده بودند، بیان موجود نباشد"، به پیر

 جویانۀ خانواده  محکوم به مجازات هنوزهم از بابت  ها داشتند که آن
ی
از طرف حکومت، و اقدامات تالف

، مجزا از اسالم بوده و نویع از ند. اه و اجتماع در هراس بود ه محکمه، عقیدۀ بهايی بر اساس فیصلۀ سیر
وی از آن به مثابۀ گنایه کفر  ؛ یباشد اعدام ممجازات آن  است که طبق فقه حنفی محسوب میشود و پیر
و چاپ هم، کدام گزاریسی از موارد تعقیب عدیل از بابت ارتداد یا کفر گويی داده نشد. قانون، تولید  با این

. قانون جزا، حملۀ داده است. آثار متناقض با اساسات اسالم و یا آثار اهانت بار به سایر ادیان را منع قرار 

و هرییک از ادیان را، م جسیملفظی یا  اعضای حبس شش ماه تا یک سال میداند.  مجازات  ستحق بر پیر
از طریق  خود که آنان هنوز هم از حل و فصل دعاوی و مناقشات   گفته اند جوامع هندو و سیک  

سیدند و ترجیح  را از طریق شورا خود مناقشات  یم دهند تا محاکم، اجتناب میورزیدند، زیرا از انتقام مییر
مسلمان، حل کنند. نمایندگان اقلیت های اجتمایع ، همچنان گفتند که محاکم برای افراد غیر های مذهب 
ی حقوق اندک سیک ها و هندو ها به انجام وظایف در مقام های  تعداد مسلمانان را قایل نمیشد.  عير
های بلند پایه را در حکومت احراز کرده مسلمانان شیعه، با آن که بعضی مقام. گماشته شده اند حکومبر  

که حکومت در   های رسیم، به پیمانۀ نفوس شان نبوده و شکایت داشتند بودند، گفتند که تعداد این مقام
، به تحکیم امنیت توجیه ندارد.  ی یت شیعه نشير  مناطق اکیر

 
شاخۀ والیت خراسان گروه دولت اسالیم یا داعش، که از سوی ایاالت متحده به حیث سازمان دهشت 

ی طالبان، به  ، به  هدف قرار دادن افگن شناخته میشود، و نیر ی اعضای جوامع اقلیت های مذهب  و کشير
. شاخۀ خراسان گروه داعش، برای توجیه ه اند شان و یا روابط شان با حکومت، ادامه داددلیل باور های 

در عراق وسوریه  کردن حمالت شان، مسلمانان شیعۀ کشور را متهم میکردند که گویا با شبه نظامیايی که
وان مذهب شاخۀ خراسان گروه داعش  علیه داعش میجنگند، یکجا میشوند.   شیعه  کشور را بهپیر

ی طرفداری از حکومت  ی امنیبر و نظایم را که در مساجد شیعیان نماز  ه است متهم کردنیر و  منسوبير
حمله بر عبادتگاه ها و یا  ۱۳رسانه ها از حد اقل ند. در جریان سال، ه اهدف قرار دادمورد میخواندند 

. ادارۀ معاونت تن تلف شده است   ۵۰۰در نتیجه آن بیش از ند که ه ااجتماع های شیعیان خی  داد

 سیایس( )نمایند 
 

حمله در جریان سال بر  ۳۷افغانستان یا یوناما در نتیجۀ وقوع  در  سازمان ملل متحد گ
، و نمازگزاران شیع . ه استزخیم( را ثبت کرد ۲۹۷کشته و   ۲۰۲) ۴۹۹، مرگ  ه مساجد، بزرگان مذهب 

، ۲۰۱۶، و در مقایسه با سال هایسی از حمالت گردیدافزایش در تلفات ملیک ن ٪۳۲این حمالت، باعث 
یوناما، شاخۀ خراسان گروه گزارش . طبق  ه استتعداد کشته شدگان دوبرابر و تعداد حمالت سه برابر شد

بر اساس گزارش ساالنۀ . د به عهده گرفته انحمله را  ۲۰حمله  و طالبان مسئولیت  ۱۸داعش، مسئولیت 
، و عبادت کنندگان، یوناما  آن  ۸۳٪، از جمله تمام تلفات نایسی از حمالت بر اماکن عبادت، رسان مذهب 
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. نزدیک به یک بر سه هد تلفات نایسی از حمالت بر عبادتگاه ها و یا نمازگزاران شیعه تشکیل میدرا، 

شش  مل که این رقم شا،  است هحمالت شاخۀ خراسان گروه داعش، مسلمانان شیعه را هدف قرار داد
ی میشود بر مساجد و یا مراسم مذهب  شیعیان  مستقیم حمله  فشار از سوی اجتماع افزایش . در يی نیر

شیعیان برای مصئونیت بیشیر شان، حکومت در اطراف مساجد شیعیان، تدابیر بیشیر امنیبر را اعالم 
به قتل از اسالم  مذهب را به خاطر موعظه های متناقض با تفسیر طالبانسبی کرد. طالبان علمای 
ی امامان و سایر مقامات دیبی در  رساینده و یا هم  به مرگ تهدید یم کردند. جنگجویان طالبان به کشير

ی کردند که ه ارسارس کشور ادامه داد وقایع ند. مقامات دفیر ریاست جمهوری و وزارت حج و اوقاف تخمير
 در مقایسه 

ً
کشته   ۲۰۱۶مقام مذهب  که در سال  ۱۵۰با کشتار از سوی طالبان افزایش یافته و احتماال

ی   ه است به مال ها هشدار داد طالبان شده بودند، شمار این واقعات بلند برود.  که بر اجساد منسوبير
امنیبر حکومت نماز جنازه نخوانند. طالبان همچنان به تعمیل جزا ها طبق تعبیر خویش از قانون اسالم 

ول   بر اهایل مناطفر  تحت لت و کوب و سنگسار زنان مظنون به  که این مجازات ادامه دادند،   خود کنیر
" جنایات ارتکاب زنا و سایر "

ر
ی با شاخۀ خراسان گروه  . در برداشتاخالف شورشیايی که ادعای پیوند داشير

ی یک امام در رسپل به خاطر ارتکاب  داعش را داشتند، در اعمال مشابیه دخیل بودند، به شمول کشير
یبه نمازگزاران، تعویذ او جادو، زیرا  ی است. گزارش  میان مردم رایج که در جامعۀ افغانستان یم نوشت، چیر

ثبت شده، به موعظه های طرفداری از طالبان و یا شاخۀ داعش  ی حاکیست که مال ها در مساجد غیر ها نیر
 ند. پرداز  خراسان ادامه یم

 
مثل گذشته، با آزار و  ها که آن  د بیان داشتن سیک ها، هندو ها، مسیحیان، و سایر اقلیت های غیر مسلمان

تا  میتوانستند هم  با آن ند. هندو ها و سیک ها گفتند که ه ااذیت، و گایه اوقات با خشونت مواجه بود
دین تبلیغ . مسیحیان از دیدگاه خصمانۀ مردم علیه بیاورند را به گونۀ علبی بجا  خود مناسک دیبی 

که مورد تبعیض اجتمایع   این مسیحیت خی  دادند. مسیحیان و مسلمانان احمدی بیان داشتند که برای 
ند، مراسم عبادت  زنان وابسته  انجام میدادند. بصورت پنهانیرا همچنان در  خود و تعقیب عدیل قرار نگیر

ه خاطر طرز لباس به چندین مذهب مختلف گزارش دادند که بزرگان مذهب  مسلمان در سطح محل، ب
 تمام زنان   ها را بریم انگیختند. در نتیجه، آن ها ، احساسات تقابل با آنشان پوشیدن 

ً
محیل گفتند که تقریبا

، به نویع از رورسی یا چادر  میپوشیدند. ناظران  و خارج   گزارش دادند که رسان محیل مسلمان مذهب 
ی فعالیت های اجتم با اساسات اسالم  ها که از دیدگاه آن  ایع ایتالش های شان در جهت محدود ساخير
، ه ي ردو، برجی از جشنواره های برابری نداشت، ادامه دادند. بزرگان مذهب  شیعه و سبی مذهب  و  غیر

 اسالم خواندند. رسان مذهب  اقلیت ها بیان داشتند که برای شمار روبه 
ی
کنرست ها را تقبیح کرده و مناف

یس به فرصت های کاری مهاجر میشدند، کاهش سیک ها و هندو ها، که به د لیل تبعیض و عدم دسیر
 مانده بود. هندو ها و سیک ها  گزارش دادند که در مراسم آتش زدن 

ر
فقط چند مکان معدود عبادت باف

در قرار دارند،  انجام مناسک مذهب  آنها به اجساد وفات یافتگان شان، افرادی که در نزدییک محل های 
یت سبی مذهب مداخله میکردند. امورات شان  بزرگان جامعۀ شیعه گزارش دادند که تبعیض از سوی اکیر

به کاهش بود، گرچه گزارش هايي از تبعیض در رو در برابر اقلیت شیعه مذهب در سطح اجتماع همچنان 
 برجی محالت هنوز داده میشد. 

 
، بحث حفاظت از اقلیت های یمأمورین سفارت ایاالت متحده، جهت تروی    ج همد گرپذیری مذهب 

، با مقامات ارشد حکومت  ی ، و توسعۀ ظرفیت حکومت در مبارزه علیه افراطیت خشونت آمیر مذهب 
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. به گونۀ مشخص، سفارت با دفیر مشاور امنیت میل در تماس شد تا در ایجاد یک مالقات یم کردند 

ی  ی میل برای مبارزه با افراطیت خشونت آمیر ی اتیر
با رسان گروه های مالقات ، کمک کند. سفارت به اسیر

، علما، و سازمان های غیر دولبر ادامه داد تا راه ها ی مردم با طیف  ی را بزرگ مذهب  جهت آشنا ساخير
های رویکرد های مذهب  و توسعۀ تحمل پذیری مذهب  را با آنان مورد بحث قرار دهد. برنامهوسیع دیدگاه

و تالش های حکومت را برای شناسايي و مقابله با منابع افراطیت خشونت سفارت، زمینۀ مباحث مذهب  
ی الملیل آزادی مذهب  یک پیام ویدیويي ثبت کرد،  ، به مناسبت روز بير ، تسهیل بخشید. شخص سفیر ی آمیر

یک ساخت.  ی محیل رسی  که سفارت آن را در رسانه های اجتمایع برجسته ساخت و با رسانه های خی 
 

 هبی . آمار مذ۱بخش 
 

ی میکند  ۳۴،۱دولت ایاالت متحده، نفوس جمیع افغانستان را  ی جوالی  میلیون نفر تخمير (. ۲۰۱۷)تخمير
س ن ثقدر رابطه با فیصدی مسلمانان شیعه و سبی در کشور، کدام احصاییۀ مو  ؛ ادارۀ یست قابل دسیر

مرکزی احصائیه، آمار را که از این نگاه قابل تحلیل باشند، جمع آوری نمیکند. بزرگان شیعه ادعا میکنند 
 
ً
نفوس را تشکیل میدهد، در حایل که بزرگان سبی ادعا میکنند که شیعیان  ۲۰٪ - ۲۵٪که شیعیان تقریبا

 درصد نفوس کشور را تشکیل میدهند.  ۱۰فقط 
 

 جعفری اند، اما  تشکیل میدهند،  آن را هزاره ها  ۹۰٪، نفوس شیعیان، که گفتۀ رسان مذهب  طبق  
ً
عمدتا

ی است. فیصدی سایر گروه ندۀ اسماعییل ها نیر  هندو ها، سیکدر برگیر
ً
، عمدتا ها، بهائیان، و های دیبی

ی بزرگان سیک کمیر از صفر اعشاریه سه   مسیحیان ی شده است. بر اساس تخمير  ها و هندو  ها فیصد تخمير
 شمار افراد آنان  ۲۴۵ها به های این اقلیتدر افغانستان، شمار خانواده

ً
سد نفر  ۱۳۰۰رسیده و جمعا  . میر

وان فرقۀ شان را در رسارس کشور،  اجتماع مسلمانان احمدی نفر ذکر میکنند. شمار تخمیبی  ۶۰۰تعداد پیر
س نیست. شمار بسیار ان ی وجود دارند، و مورد اعتماد بهائیان و مسیحیان، در دسیر وان سایر ادیان نیر دک پیر

 به شمول یک یهودی. 
 

، هزاره  در والیات مرکزی و غري 
ً
در کابل و در والیات مرکزی  بیشیر ها ساکن اند، و اسماعییلو کابل ها غالبا

 ، وان باور بهايی ند. پیر در کابل اند، و یک جماعت کوچک شان در قندهار است.  بیشیر و شمایل به رس میی 
 در کابل زیست دارند.  هم مسلمانان احمدی، 

 
ن حکومت به آزادی مذهبی ۲بخش  ام گذاشیر  احتر

ی
 . چگونگ

 
 
ن
 چارچوب قانون

 
ت واند مخالف قانون اسایس، اعالم داشته که اسالم دین رسیم کشور است، و میگوید که هیچ قانون نیم

وی از احکام  همچنان قانون اسایس  باشد. « دين مقدس اسالم»واحکام  معتقدات بیان میدارد که اصل پیر
وان سایر ادیان یست تعدیل نقابل اسالم، در آن  وی از  –غیر از اسالم  –. بر بنیاد قانون اسایس، پیر "در پیر

 باشند". احکام قانون آزاد یم محدوده يي شان در دين و اجرای مراس م ديبی 
 



 4 افغانستان 

 ۲۰۱۷گزارش بین المللی آزادی مذهبی در سال 

 وزارت خارجۀ ایاالت متحده . بخش دموکراسی، حقوق بشر، و کار

یعت برای جمع در قانون جزا، تعریفی از ارتداد وجود ندارد. ارتداد، در  هفت گنایه محسوب میشود که رسی
ی کرده است. بر اساس فقه سبی حنفی  ح دودآنان  که در صورت نبود احکام مربوطه در قانون اسایس   -تعیير

، طبق قانون اسایس مرجع احکام شمرده میشود  ی  مجازات او اگر فرد مرتد توبه نکند، برای  -یا سایر قوانير
داشته باشد، اگر یک قاضی در ارتداد شخض شک  گردن زدن مناسب است، و برای زن مرتد حبس عمری. 

، حکومت همچنان میتواند دارايي مرتدین  جزای تواند یم ی نماید. طبق فقه حنفی سبک تری را برای او تعیير
اث، محروم   . این حکم بر افرادی قابل تطبیق است که عقل سلیم کند را ضبط کند و یا مرتدین را از اخذ میر

ان را  ۱۸پرسان را  داشته، و به سن بلوغ رسیده باشند. قانون مديی سن بلوغ  و سن بلوغ دخیر
 
 ۱۶سالیک

 
 
ی کرده است. سالیک ی میکند. تعير ان تعیير

 . قانون اسالیم بلوغ را بر اساس شواهد جسیم آن نزد پرسان و دخیر
 

بر اساس فقه حنفی که در محاکم قابل تطبیق میباشد، برگشت از اسالم به ادیان دیگر، ارتداد شمرده 
م روگشتانده و به دین دیگری رو بیاورد، سه روز مهلت دارد تا دوباره توبه کرده میشود. اگر شخض از اسال 

ی ننماید، سپس به مثابۀ مرتد، مورد  قرار خواهد گرفت. تبلیغ برای سیع  جزا و به اسالم رجوع کند. اگر چنير
ی  ی طبق فقه حنفی که در محاکم قابل  آنها به برگردانیدن مردم از اسالم و گرویده ساخير به دین دیگر، نیر

قانويی بوده و  ی آن تطبیق است، غیر ی مرتکبير  مواجه میگردد.  جزا  با عير
 

، که  شود، طبق فقه حنفی که در محاکم قابل تطبیق میاسالم را شامل تحریرات و سخنان علیه کفرگويی
ی یم ی از سوی محاکم سه روز مهلت داده باشد. مشابه به مرتدین، به کفرگو است، یک جرم سنگير یان نیر

یعت کدام پروسۀ روشن برای توبه کردن گردد اعدام مواجه   جزای شود تا توبه کنند یا با یم ، گرچه در رسی
ت محمد که به مثابۀ قانون مذهب  یا رهنمود 

نزد وجود ندارد. در بعضی از احادیث )اقوال و یا افعال حرصی
وان  ن مسئله اشاره شده، و بحث و مناظره را با یک مرتد پیشنهاد میکند تا او به پنداشته میشود( به ایپیر
 تشویق شود.  کردن  توبه
 

ه محکمه اءفتاریاست عمویم »بر اساس یک حکم  ی  ۲۰۰۷که در سال « و احتساب سیر صادر شد، آئير
ی بها  که به آئير

، مجزأ از اسالم بوده و شکیل از کفرگويی است. تمام مسلمانايی اند، مرتد شمرده يی گرویدهبهايی
 شده، و بهائیان، کافر خوانده میشوند. 

، صدور جواز یا ثبت قانويی الزم نیست. با آنهم، ثبت یک گروه )که به آن گروه برای گروه های مذهب 
سود آن اینست را افاده میکند و آن حیثیت شورا را میدهد( یا یک انجمن، معنای به رسمیت شناخته شدن 

مهیا میسازد.  طبق قانون، هر کیس  ها تأسیساير را بری برگزاری سیمینار ها و کنفرانس های آن که حکومت
ی  ۱۸که سن اش  سال و یا بیشیر از آن باشد، میتواند یک سازمان اجتمایع یا سیایس را تأسیس کند. چنير

ی یک  ی داخیل در تطابق بوده و نیر دفیر مرکزی داشته باشد. یک نهاد باید منشوری داشته باشد که با قوانير
ی سازمان ها را لغو کند.  ، چنير گروه های که به حیث شورا   وزارت عدلیه میتواند از طریق یک دستور قضايي

شناخته میشوند، میتوانند که با هم دیگر در مسایل مذهب  همکاری داشته باشند. انجمن ها میتوانند با 
. هم گروه ها و هم انجمن ها میتوانند نزد وزارت عدلیه حکومت، و یا در کل با جامعه مراوده انجام دهند 

سازمان سبی و شیعه  ۲۲۱۵ثبت نام کنند. بر اساس دیتابیس یا مجموعۀ اطالعات ثبت شدۀ وزارت عدلیه، 
به دلیل موقعیت گری ینزد وزارت عدلیه، و دمیل سیک ها و هندو ها،  یک شورایثبت شده اند، در حایل که 

 . استدات و امور قبایل ثبت ، نزد وزارت رسحآن
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 اساسات اسالم یا اهانت بار به ادیان و مذاهب دیگر در مثل تولید، تولید 
ی
، چاپ، و نرسی آثار و مواد مناف

قانون منع شده است. قانون همچنان تبلیغ و تروی    ج ادیان دیگر، به غیر از اسالم، را منع کرده و مقاالت 
 اشخاص، به ویژه اطفال و  روی هر گونه موضویع که به زعم دولت

ر
ممکن سالمبر فزییک، روج، و اخالف

باشد. قانون، به رادیو تلویزیون میل افغانستان که یک نهاد دولبر نوبالغان را آسیب برساند، ممنوع یم
های مذهب  در کشور را تهیه های بازتاب دهندۀ عقاید مذهب  تمام گروهباشد، دستور میدهد که برنامهیم

هایش را در پرتو اساسات نماید. قانون همچنان رادیو تلویزیون دولبر را مکلف ساخته که برنامهو پخش 
 عیار سازد. معنوی های میل و اسالیم، و همچنان ارزش

 
ند، انجام اشخاض که با استفاده از زور، جلو آمده است قانون جزأ دربخش  مناسک کدام دین را بگیر
)این اصطالح در قانون جزا تعریف نشده( را که در آن مراسم مذهب  « اماکن مجاز برای عبادت»آنهایکه 

شود، ویران ساخته یا آسیب برسانند، یا کسايی که کدام نشانه یا سمبول یک دین یا مذهب را بر گزار یم
ی   ۶۰۰۰۰ايی تا افغ ۳۰۰۰۰تخریب کنند، به حبس شش ماه تا یک سال، و یا پرداخت جریمه به مبلغ بير

  مجازات میشود. دالر(  ۸۷۰تا  ۴۳۰افغايی  )برابر 
 

و همچنان نصاب « دولت نصاب واحد تعليیم را، بر مبنای احکام دين مقدس اسالم»طبق قانون اسایس، 
ی ديبی مکاتب را، برمبنای  موجود در کشور تدوین میکند. نصاب میل شامل « مذاهب اسالیم»مضامير

ی کتابموادیست که برای مکا یت شیعه، به طور جداگانه طرح شده، و نیر یت سبی و مکاتب اکیر های تب با اکیر
خشونت بار اسالیم تأکید دارد. نصاب موضوعات دریس آن بر  نده اصول مرتبط و اصول غیر تعلییم در برگیر

د  مسلمانان مکلف نیستند که در مکاتب به دین اسالم بوده وهیچ دین دیگر را در برنیم گیر عامه، . غیر
ی اسالیم را  ند مضامير  . فراه گیر

 
ی الملیل، باید از طریق طبق قانون ، تمام وجوه پویل کمک شده به مدارس از سوی منابع خصوض یا بير

 وزارت معارف تنظیم و داده شود. 
 

وعیت خود را از قانون اسایس کسب میکنند. قانون اسایس ترصی    ح میکند که محاکم  ی مديی و جزا، مرسی قوانير
وی میکنند. در مواردی که در رابطه در  ی کشور پیر ی قوانير صدور حکم بر قضایا، از احکام قانون اسایس و نیر

ی عادی حکیم وجود داشته باشد، در آن صورت  با یک قضیۀ مشخص، نه در قانون اسایس و نه در قوانير
ی شدۀ قانون اسایس، با رعایت عدال ت، بر اساس فقه قانون اسایس میگوید که محاکم در محدودۀ تعیير

قانون اسایس همچنان محاکم را اجازه میدهد تا در حل و فصل قضایای احوال  حنفی فیصله کرده میتوانند. 
وان اهل تشیع دخیل باشند، بر اساس فقه تشیع حکم کنند. در مساییل که نیاز به  شخصیه که در آن پیر

یع دارند، غیر مسلمان نمیتواند به حیث گواه واقع شود  ی جداگانه فقه رسی . قانون اسایس هیچ ذکری از قوانير

مسلمانان نکرده است.   برای غیر
 

مسلمان ازدواج کند، اما  و ییک از دو دین دیگر ابراهییم اگر یک مرد مسلمان میتواند با یک زن غیر  –زن  پیر
ف شود. سالم ادین به نباشد، نخست باید  –مسییح یا یهودی  با یک . برای یک زن مسلمان، ازدواج مرسی

قانويی است.  مسلمان غیر   مرد غیر
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وان هریک از ادیان میباشد، قانون جز  أ برای "جرایم علیه مذاهب"، که مشمول حملۀ لفظی و فزییک بر پیر
ی میکند. این قانون مشخص میسازد که  مجازات  و  مذهب اگر تعیير حمله کند، به حبس دیگر شخض بر پیر

یعت فیصله میشود شش ماه تا یک سال محکوم میشود. مسئل ی تحت رسی  . این عمل طبق قانون ۀ کفرگويي نیر
ی شمرده میشود.   یک جرم سنگير

 
یک فرد درج است. افراد مکلف نیستند که برای به دست آوردن  ها، دینهای هویت دولبر یا تذکرهدر کارت

 تابعیت، باور شان را به اسالم ظاهر سازند. 
 

جمهور باید مسلمان باشند. سایر مقامات ارشد )وزرأ، معاون رئیس جمهور و قانون اسایس میگوید که رئیس
شان، بر پابندی و متابعت از اصول اسالم اعضای پارلمان، قضات( باید منحیث بخیسی از مراسم تحلیف

 سوگند یاد کنند. 
 

یط که منشور و مرامنامۀ حزب،   ناقضتم»قانون اسایس، تشکیل احزاب سیایس را اجازه میدهد، البته به رسی
گرايي نباشد. قانون اسایس بیان میدارد که احزاب سیایس نباید بر مبنای فرقه« احکام دین مقدس اسالم با 

 تشکیل شوند. 
 

توشیح شد، یک کریس اضافه در  ۲۰۱۶قانويی که بر اساس صدور یک فرمان اجرايي رئیس جمهور در سال 
همچنان چهار کشور اختصاص میدهد. ولیس جرگۀ شورای میل را برای یک عضو جامعۀ هندو/سیک  

 کریس پارلمان به اسماعییل ها اختصاص یافته اند. 
 

ریاست جمهوری،  ۱۹۸۳وزارت عدلیه، افغانستان بر اساس فرمان سال ، جموعۀ اطالعاتبر اساس م
ی با این میثاق را به تصویب  ی الملیل حقوق مديی و سیایس را امضأ کرده، اما پارلمان هنوز پیوسير میثاق بير

 نرسانیده است. 
 
 

 عملکرد های حکومت
 

 آنان هنوزهم از بابت که   میگویند کسايی که از اسالم به سایر ادیان گرویده بودند،   : خالصه مطلب: 
 جویانۀ خانواده و اجتماع در هراس  مجازات

ی
هم،  ؛ با اینهستند از طرف حکومت، و یا اقدامات تالف

. طبق گفتۀ جوامع هندو و سیک، ه استکدام قضیۀ تعقیب عدیل ارتداد و یا کفرگويي گزارش داده نشد

ا از انتقام ورزیدند، زیر  هنوز هم از حل و فصل دعاوی و مناقشات شان از طریق محاکم، اجتناب یم ها آن
های ترسیدند و ترجیح میدادند مناقشات را از طریق شورا های اجتماع حل کنند. نمایندگان اقلیت یم

ی حقوق مسلمانان را قایل نمیشد. یک  مسلمان، عير ، همچنان میگفتند که محاکم برای افراد غیر مذهب 
 . شته شده اند گماشمار اندک سیک ها و هندو ها به انجام وظایف در مقام های حکومبر  

 
جون، رئیس جمهور رسان سیک و هندو را برای بحث روی اهمیت این جوامع اقلیت مذهب   ۲۵به تاری    خ 

ی ارزشمند شان در ساخت کشور، به قرص ریاست جمهوری دعوت کرد.  ها و حضور دیرینۀ آن با و سهمگیر
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دند، رسان شیعه میگفتند که تعداد های بلند پایه را در حکومت احراز کرده بو آن که بعضی از شیعیان مقام
یت شیعه این مقام های رسیم، به پیمانۀ نفوس شان نبوده و شکایت داشتند که حکومت در مناطق اکیر

، به تحکیم امنیت توجه ندارد. اعضای سبی مذهب شورای علما همچنان ادعا داشتند که شیعه ها،  ی نشير
ی  سبی ها از فیصدی آن شور، در حکومت سهم بیش از لزوم دارند. ناظران در نفوس ک ها بر اساس تخمير

 . نسبت به عالیق مذهب  بیشیر به عالیق قویم میان مردم مربوط میشود بیان داشتند که این بحث ها 
 
که گویا حکومت از بابت ارتداد یا کفر گويی کیس را تحت اطالع در دست   هیچ سه سال گذشته، در جریان  

اما افرادی که از اسالم روگشتانده بودند، بیان داشتند که آنان هنوزهم از تعقیب عدیل قرار داده باشد، 
ای مرگ در هراس   رسی

ً
بابت فسخ ازدواج شان، طرد از سوی خانواده و اجتماع، از دست دادن کار، و احتماال

 آنها بهايي ها از اینکه  بودند. 
ً
میشدند. به هیچ جریم متهم ندر جمع کفارشمرده میشوند و مرتد نیستند بنا

سال حبس محکوم شده بود، کدام معلومات تازه  ۲۰به جرم کفرگويي به  ۲۰۱۳راجع به فردی که در سال 
س   . نیست در دسیر

 
، آوری عواید برای فعالیتوزارت حج و اوقاف مسئول تنظیم امور زیارت )حج و عمره(، جمع های مذهب 

، صدور فتوا اکتساب ملکیت ی ها، اها برای مقاصد مذهب  خذ امتحان آموزیسی از امامان، آماده ساخير
مسایل مذهب  در آگایه عامه    بلند بردن سطح الحمایۀ دولت، و ها و توزی    ع آنان به مساجد تحتخطبه

ی به زیارت. حکومت هم سبی میباشد  ی کدام سهمیه برای ییک از  ها و هم شیعیان را اجازۀ رفير را بدون تعیير
ی هزینه غذا، بود و باش و مصارف سفر باالی ، . هد میدها این گروه ی  برای تامير شده زایرین حج، فیس تعیير
وزارت حج و اوقاف همچنان زمینۀ سفر های زیارير هندو ها و سیک ها به هند را تسهیل کرد، اما . است 
مسلمانان  برای  ن مسلمانا. درین زمینه هیچ نوع فعالیت یا جمع آوری عواید صورت نگرفته است غیر

در هراس  ها ترجیح دادند تا با وزارت حج و اوقاف مراوده ای نداشته باشند، زیرا آن ها احمدی گفتند که آن
ی به حج بازخواهند داشت.  آنها رت ابودند که این وز   را نامسلمان خوانده و از رفير

 
در رسارس کشور مال که  ۱۶۰۰۰۰از جمله تقریبا که تا پایان سال،   ه استوزارت حج و اوقاف گزارش داد

 به این وزارت کار میکردند، ثبت و راجسیر بودند.  ۴۵۸۹فعالیت داشت، به تعداد 
ْ
مال ها مال که مستقیما

گرفتند. وزارت حج و اوقاف از حکومت معاش میدالر(  ۱۴۰افغايی )برابر ۱۰۰۰۰ به طور اوسط، ماهانه 
ی به مال هايي که به وظایف امامت در مساجد ثبت شده در آن وز  ط تعیير شدن ارت درخواست میدادند، رسی

ی  به  بود.  حد اقل یک سند لیسانس یا معادل آن را که از سوی وزارت معارف تصدیق شده باشد  آنها داشير
آن  ۵۰۰۰۰ حدود کشور وجود دارد، مسجدی که در   ۱۶۰۰۰۰تقریبا گفتۀ وزارت حج و اوقاف، از جمله 

 در  سال ۷۰۰، که از آن جمله ست ثبت شده ا
ی
ثبت گردید. وزارت حج و اوقاف گفت  جاری مسجد اضاف

 وزارت برای ایجاد یک سیستم جامع ثبت مال ها و مساجد در کشور منابع مایل در اختیار ندارد.  این که 
 

ه اش را برای کمک به اعمار مساجد جدید اختصاص دادوزارت حج و اوقاف گفت که  بخیسی از بودجه
ین بخش مصارف برای مساجد جدید را یم.  گروهاست پرداختند، و مکلف نبودند که آن های محیل بیشیر

های جدید آگاه سازند، مگر این که خود شان خواهش تقاضای کمک مایل یا دیگر کمیک وزارت را از ساختمان
 را میداشتند. 
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ی اجازه داشتند طبق گفته های هندوها و سیک ها، آنان آزادانه اجازه داشتند که  برای خود معابد بسازند و نیر
، آموزش دهند. اما ببرای تربیت آنها منحیث که به سایر هندو ها و سیک ها  اساس قانون  ه عالم روحايی

نمیتوانستند تبلیغ مذهب  کنند.  ها ، آنشده است خواندهمجازات قابل به سایر ادیان تغییر دین از اسالم 
ی شان را از طریق محاکم حل   ها و هندو ها، آنبر اساس گفته های سیک ها  سیع میکردند مناقشات زمير

 وقبر بزرگان قدرتمند محیل، ملکیت های آن
ً
ی ها هراس داشتند، خصوصا را قبضه  ها نکنند، زیرا از انتقام گیر

ف غبی برای    ۲۵یم کرد. به تاری    خ  وضعیت سیک ها و هندو ها و روی  گفتگو جون، رئیس جمهور ارسی
اذعان حضور دیرینۀ شان در کشور و سهم شان در ساخت کشور، با رسان سیک و هندوی افغان جلسه 

 ای تشکیل داد. 
 

ی را اختصاص داده، اما به گفتۀ بزرگان  گرچه حکومت برای سوزانیده شدن اجساد هندو ها و سیک ها، زمير
قابل استفاده  سیک، فاصلۀ دور آن از هرگونه منطقۀ شهر  ی را غیر کرده ی و نبود امنیت در منطقه، آن زمير

ی . هندو ها و سیک ها، مداخله از سوی اهایل نزدیک به اماکاست    مراسم آتش زدن اجساد وفات یافتگان ير
ی پولیس برای حمایت و  شان طبق رسوم آنها را گزارش دادند. در پاسخ به این مشکل، حکومت به گماشير

. حکومت به پرداخته است سیک ها و هندو ها در زمان مراسم سوزانیدن اجساد آنان حفاظت از اجتماع

 . ه استرا دادوفات یافته گان شان سیک ها و هندو ها، وعدۀ اعمار محالت عرصی سوزانیدن اجساد 
 

مدرسه و دارالحفاظ ثبت شده در رسارس کشور وجود دارد. به  ۴۰۹۳وزارت حج و اوقاف گزارش داد که 
  ۱۵۲د تعدا

ر
ن در والیات و سایر شهر ها موقعیت دارند. در آ ۳۹۴۱مدرسه در کابل ثبت بوده، و متباف

. بر اساس ه استحایل که حکومت در طول سال بعضی مدارس را ثبت کرد، اما تعداد آن را گزارش نداد

ی ها   س قرار دارد، در مدرسه ها، بیش از  کهآخرین تخمير وزش میبینند که آمدیبی  شاگرد  ۳۷۰۰۰۰در دسیر
ین آنها   . هستند  در والیات کابل، بلخ، ننگرهار، و هرات بیشیر

 
ی یک ساختمان مناسب، صنف در ، و با تحصیالت معتی  ها، معلمان در روند ثبت و راجسیر مدارس، داشير

ی یک لیلیه  از مستلزمات شمرده میش شاگردان بود و باش  صورت  . وزارت حج و ود در مدرسه ، داشير

 و همچنان مداریس را که از مساجد فاصله داشتند  داشتند موقعیت مساجد   در کنار اوقافمداریس را که 
به گونۀ انفرادی تعلیم یم یافتند، و یک  شاگردان ثبت میکرد،. در مدارس تحت ادارۀ وزارت حج و اوقاف، 

اسناد فراغت صادر شده از  فقط یم کرد.  را در سطوح مختلف تدریس تن از اطفال  ۷۰ایل  ۵۰امام حدود 
ایط ثبت و راجسیر شده، فارغان را  مدارس سوی  های دولبر به تحصیالت در پوهنتون تا سازد یم واجد رسی

 عایل ادامه بدهند. 
 

ی  نتوانست،کرده ، هیچ آماری ارایه  وزارت حج و اوقاف در مورد مدارس ثبت نشده اما بیان داشت که تخمير
مسدود . وزارت معارف صالحیت است"  نسبت به مدارس ثبت نشده بیشیر  تعداد مدارس ثبت شدهمیکند 

به اساس حساسیت های محیل ، اما مقامات آن وزارت گفتند که کردن مدارس ثبت نشده را به عهده دارد. 
 ناممکن است.  عمیل این کار 

ً
 به دلیل پیامد به گفته  تقریبا

ً
های ناگوار مقامات وزارت  حکومت، قسما

  خود تالش به . آنان افزودند که حکومت نکرده است اجتمایع، هیچ مدرسه ای را در جریان سال مسدود 
به رسمیت شناخته شدن شهادتنامه های   به شمول فواید ثبت مدارس،باره سطح آگایه در  در بلند بردن 

 . ادامه میدهد  فرنیچر و قرطاسیهتهیه و تدارک مایل و مادی از قبیل  کمک فراغت،  
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که نزد وزارت حج و   مدرسه ۸۰. به تعداد  به پیش برده میشود دروس ابتدايي مذهب  از سوی مساجد 

به تعداد درمجموع اوقاف ثبت بودند، برنامه های دوسالۀ تحصییل در سطح ثانوی را ارایه میداشتند.. 
 خصوض نزد وزارت معارف ثبت شده است.  سۀمدر  ۲۰۰و   مدرسۀ دولبر  ۱۲۰۰

 
ط قانويی برای مدارس ثبت شده جهت  اظهارات طبق  ، رسی خصوض دریافت کمک های مقامات حکومبر

روند یاد شده را، از طریق وزارت معارف بدست آورند، تا حکومت بتواند  کمک های و یا خارج  این بود که  
 بر  کمک های مایل 

ً
به نهاد های آموزیسی را زیر نظر داشته باشد. مقامات گفتند که وزارت معارف ندرتا

. مقامات یم افزایند که تمایل ه استاین کار، تحریم وضع کردانجام به خاطر کوتاه آمدن شان در که مدارس  

از منابع  مستقیم به مدارس، ردیاي  پول های آمده کمک نقدی برای   دوامدار نهادهای کمک کننده 
خصوض یا خارج را برای حکومت دشوار یم ساخت. با وجود این، تالش های حکومت برای جمع آوری 

ه ، ادامه یافتمدارس برای حمایت از انفرادی خصوض  منابع ها از سایر کشور های مسلمان و از  کمک 
و منابع مایل شان را حاصل کرده فعالیت را مکلف ساخت تا جواز مستقل . وزارت معارف  مدارس  است

 آشکار سازند. 
 

. پرداخت های ثبت شده، یک نصاب معیاری برای مدرسه تهیه ریاست معارف اسالیم وزارت معارف، به 

تعلیمات عمویم، از آن را درصد  ۴۰مذهب  و مرتبط درصد تعلیمات   ۶۰ را این نصاب محتویات آموزیسی 
 .  میدهد تشکلیل قبیل ریاضیات، تاری    خ، جغرافیه، و ادبیات دری 

 
. میکند در شهر کابل  فعالیت به همکاری مایل حکومت  یک مکتب  سیکاهل اطفال آموزش دادن برای 

 این مکتب، از حکومت سهمیۀ پول را برای تمویل معاشات کارمندان، کتابها، و حفظ و مراقبت بدست یم
ی تهیه میسازد. را نصاب تعلییم مکتب سیک ها آورد. وزارت معارف  جامعۀ به استثنای دروس مذهب  نیر

د ها برای سیک ، یک معلم  پیشی  ه پرداختوزارت معارف معاش او از طریق   گماشت که دروس مذهب 
 . میشود 

 
 کمیتۀ سویدن برای افغانستان تمویل   مخصوص اهل سیک که مصارف ساخت آن توسط  مکتب باب یک 

ها  در مکاتب خصوض . اطفال سیکشده در شهر جالل آباد به فعالیت های آموزیسی خود ادامه میدهد 
ی  ی الملیل بير ی اطفال شان را به مکاتب سیک ها میفرستادند. نیر  درس میخواندند. هندو ها نیر
 

مکاتب عامه میفرستادند، اما پیوند مذهب  اطفال که آنان اطفال شان را به   میگویند مسلمانان احمدی 
وان مسیحیت مکتب  برای  هیچ کشور، این  . در نگه میداشتند  شان را پنهان  . رد وجود ندا پیر

 
 و جنايي بر قانون مدون اتکأ دا

 گفتند که محاکم در قضایای مديی
ر
. با آنهم، در بعضی موارد رند منابع حقوف

ی الملیل   یند میگو افراد اقلیت های مذهب   کشور آن  که محاکم حبر در مواردی که احکام فقیه با تعهدات بير
ی در قبال   حقوق برسی در تناقض هم واقع میشد، از فقه حنفی در فیصله های شان استفاده میکردند. تامير
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ی اسالیم به کسب مشوره از شورای علمأ، که گرویه از علمای اسالیم سبی  و رئیس جمهور در مسایل قوانير
ی مسلمان از رسارس کشور را احتوا میکند  . این شورا هر دو ماه بعد با دیدار میکرد  شیعه، امامان، و منصفير

و های دفایع و امنیبر افغانستان، و گفتگو  رئیس جمهور دیدار داشت، و بر مساییل همچو حمایت از نیر
، بحث  میکرد. شورای علمأ همچنان پارلمان یا شورای میل، و و تبادل نظر های صلح با گروه های شوریسی

ی موجود مشوره میداد.  ترتیب مسوده خانه ها را روی وزارت ی جدید و تطبیق قوانير  قوانير
 

 از حکومت مجزا بوده و 
ً
مستقل است، اما اعضای آن حمایت مایل را یک نهاد با آن که شورای علما رسما

ی را  بعضی از ادارات والیبر را آوردند. این شو از دولت به دست یم طبق گفته های علما و مشوره میداد، نیر
ی و در قریه موسسات غیر دولبر   بر اساس تعابیر محیل از قوانير

ً
ها و در مناطق روستايي  تصامیم معموال

ايی گردید. رسوم اسالیم اتخاذ یم  رئیس جمهور غبی و رئیس اجراییه عبدهللا عبدهللا در جریان سال، سخیی
 ند. اه های فراوايی در حمایت از تحمل مذهب  ایراد کرد

 
، است  کرده  فراهمبرایشان که محاکم، هنوز هم مصئونیبر را که قانون   میگویند گروه های اقلیت مذهب  

مسلمانان  داده میشود به آنها  ی حقوق مسلمانان را قایل نمیشد، حبر وقبر که غیر مسلمانان، عير و به غیر
 مستحق آن حقوق هم میبودند.  

ً
طبق گزارش رسانه ها و گفته های نمایندگان اقلیت های مذهب  قانونا

مسلمان، برای بعضی از افراد این اقلیت ها گفته میشد که به آنان حقوق مساوی به دلییل داده  نمیشود غیر
اعضای اقلیت های مذهب  که آنان "هندی ها" اند، نه افغان، گرچه آنان تابعیت افغانستان را هم داشتند. 

که گویا همۀ آنان مسلمان   میکند یمگفتند که دولت، به شمول محاکم، با تمام شهروندان طوری برخورد 
مسلمانان، مراعات نیم ید. در نتیجه، آنها میگفتند که گرداند، و برجی از حقوق اسایس شهروندی غیر

مسلمانان یم ند. غیر  مورد محاکمه قرار گیر
 توانند طبق فقه حنفی

 
 

ی قضایا مديی خود به محاکمه اجتناب  سیک ها و هندو ها گفتند که اعضای اجتماع آنها از راجع ساخير
م حل و فصل منازعات مانند مکردند زیرا آنها باور داشتند که  ی حکمۀ خاص دعوی در چارچوب میکانیر

ی خود حل و   اعضای اجتماع آنها ترجیع میدادند تا منازعات خود را دربير
ً
ملکیت ها مصونیت ندارند، بنا

 فصل کنند. 
 

بزرگان جوامع هندو ها و سیک ها بیان داشتند که آنها  با تعبیض مواجه میشدند، از قبیل تأخر طواليی 
 . قانويی ملکیت های اهل سیک از جمله رایج ترین ضبط غیر مدت در حل قضایای شان در سیستم قضايي

 بود. 
ر
 نوع مسایل حقوف

 
در  گماشته شده اند که شامل یک تن مامور حکومبر   دربست های سیک ها و هندو ها از تعداد اندک  

هم به مثابۀ عضو انتصاب شده از سوی رئیس  تن  در اتاق تجارت و صنایع، و یک تن  سطح شاروایل، یک
انو جرگه  . میشود  جمهور در  مرسی

 
که تعداد شیعیان   میگویند  ها ند، آناارشد را در حکومت اشغال کرده  مقام های شیعیان مسلمانان با آن که 

ی شده در نهاد های حکومبر  ی شده آنها درسطح  جمعیتنسبت به فیصدی تعير کشورمتناسب تمام  تخمير
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ی سبی ها، به تناسب  یباشد. نم اعضای سبی مذهب شورای علما بیان داشتند که شیعیان، بر اساس تخمير
شیعه میگفتند که سهم شیعه در  ده تر در حکومت دارند. سایر ناظران غیر نفوس شان، حضور گسیر

 .  حکومت، بیشیر به نژاد هزاره ربط داشت تا به مسایل مذهب 
 

ان ، دارند را عضویت در پارلمان   ۀاسماعیلیفرقه ان از مسلمانبا آن که چهار نفر  اجتماع اسماعیلیان  رهی 
با صالحیت سیایس دور نگهداشته شده اند،  مقام های از  فرقه اسماعیلیۀ نگرايی خود را در مورد اینکه 

 . اظهار داشتند 
 
 

وان مذاهب مختلف اسالیم )شیعه و کمیسیون ، قانون اسایس، و حقوق برسی که مرکب از پیر های قضايي
ی حمایت میشدند، به تالش ( بودند، و از سوی حکومت نیر ها در جهت مصالحه و همزیسبر میان سبی

ن به هدف مذاهب مختلف مسلمانان ادامه دادند. وزارت امور زنان و وزارت حج و اوقاف، برای نایل آمد
ک مرکز اعتدال . میکنند زنان  در مساجد، باهم کار برای حضور فرصت شان مببی بر  مهیا کردن مشیر

دولبر است که به حمایت مایل حکومت برای تروی    ج آنچه که حکومت به عنوان  افغانستان یک نهاد غیر
شیعه و سبی علمای حصییل  تبادالت ت در برنامه این مرکز  تفسیر معتدل اسالم میخواند فعالیت میکند. 

ی   هرا برای آموزش به کویت میفرستادافغان  کرده و سپس آنان را به حیث اساتید در والیات مختلف تعیير
مبارزه  محتویات آن را مسایل دیبی جلد کتاب را که  ۵۰۰۰آموزش دهند. این مرکز  علما تا به سایر  است 

. شورای علما، شورای اخوت اسالیم، ه استتوزی    ع کرد تشکیل میداد، افراطیت، و جنگ جاری در کشور با 

ی به کار کردن در جهت مصالحه و همزیسبر مذهب ادامه دادند.   و وزارت حج و اوقاف نیر
 
 

ۀ مذهب   خود در امر دفیر شورای امنیت میل به کار  ی ی که انگیر ادامه  دارد مبارزه با افراطیت خشونت آمیر
ه را امنیت میل، یک سلسله کنفرانس ها . دفیر شورای میدهد  ی ی نایسی از انگیر راجع به افراطیت خشونت آمیر

ی  ایجاد آن، جمع آوری معلومات برای  از و منظور  زی کرده راه انداسطح والیات های مذهب  به  ی اتیر
یک اسیر

ی  مبارزه علیه  ی وز میباشد افراطیت خشونت آمیر رت خانه ها ا.  دفیر شورای امنیت میل، یک گروه کاری بير
ایجاد را  ی دولبر را  هکرد  نیر ی،  برای تدوین تا تالش های نهاد های مربوطۀ حکومبر و موسسات غیر ی اتیر

اسیر
 . ند هماهنگ ساز 

 
وهای خارجی  دولبر رفتارهای نامناسب نت   و عامالن غت 

 
نگاران، ناظران محیل، و به گفته  داعش، طالبان، و سایر گروه های گروه خراسان  شاخه یوناما     دفیر  خی 

، گروه های مشخص مذهب  و  به  مثل هزاره های شیعه را هدف قرار دادند. قویم شوریسی با انجام حمالير
شاخۀ خراسان گروه داعش میگفت که حمالت شان بر شیعیان کشور، قابل توجیه  اساس گزارش رسانه ها 

یه و عراق علیه داعش میجنگند، پیوسته اند. طبق است زیرا جنگجویان شیعه به ملیشه هايي که در سور 
گزارش رسانه ها، شاخۀ خراسان داعش همچنان شیعیان افغانستان را به طرفداری از حکومت متهم ساخته 

ی امنیبر و نظایم را که در مساجد  قرار دادند. حمالت خود ، هدف بودند نماز در حال ادا کردن و منسوبير
یوناما راجع به مصئونیت افراد ملیک در منازعات مسلحانه، استفادۀ مختلط دفیر گزارش ساالنۀ   به اساس 
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کشته و   ۱۲۲۹تلفات ) ۴۱۵۱از بم های انتحاری و غیر انتحاری از سوی "عنارص ضد حکومت"، به تعداد 
 فیصد تمام تلفات ملیک کشور در طول سال را تشکیل میدهد.  ۴۰ه، که زخیم( به بار آورد ۲۹۲۲

 
یت بزرگ زخیم( ۲۹۷کشته و   ۲۰۲واقعه تلفات ملیک را ثبت کرد ) ۴۹۹حمله،  ۳۷از اما یوندفیر  ، که اکیر

، و نمازگزاران انجام  باالی این حمالت را "عنارص ضد حکومت" در طول سال  عبادتگاه ها، رسان مذهب 
درصد افزایش را در تلفات  ۳۲و ارعاب بود و  ، آدم ربايي این حمالت شامل کشتار های هدفمندانهدادند. 

، تعداد تلفات آن دوبرابر و تعداد حمالت ۲۰۱۶ملیک نایسی از اینگونه حمالت نشان میداد که در مقایسه با 
حمله  ۱۸یوناما، شاخۀ خراسان گروه داعش، مسئولیت دفیر . بر اساس گفته های ه استآن سه برابر شد

حمله  ۲۰گرفت؛ طالبان مسئولیت تن را برعهده   ۴۱۲ کشته شدن  ، مسوولیتتلفات ملیک ۴۹۹از جمله و 
 بودند.  برعهده گرفته مسئولیت هفت حمله را  ۲۰۱۶در حایل که د سال ،  برعهده گرفته را 
 
یوناما، حمالت علیه اماکن عبادت شیعیان و/یا نمازگزاران شیعه، دفیر اساس یافته های گزارش ساالنۀ به 

، و نمازگزاران را تشکیل میداد. نزدیک تمام تلفات ملیک نایسی از حمال  ۸۳٪ ت بر عبادتگاه ها، بزرگان مذهب 
  ه است که به یک بر سوم حصۀ حمالت شاخۀ خراسان گروه داعش، مسلمانان شیعه را هدف قرار داد

 . شامل آن میشود  اماکن عبادت یا مساجد شیعیان  باالی  مستقیم شش حملۀ
 

برعهده گرفته است شامل: مساجد شیعیان، که مسئولیت آن را شاخۀ خراسان گروه داعش  االیحمالت ب
شیعیان در غرب کابل که پنج تن را کشت؛ حملۀ مورخ  مسجد بر یک  جون ۱۵یک حملۀ  انتحاری مورخ 

تن را  ۶۴گزار را کشت و نماز  ۲۹اگست توسط دو بمگذار انتحاری بر یک مسجد شیعیان در هرات که  ۱
گست توسط یک فرد مسلح و یک بمگذار انتحاری بر یک مسجد شیعیان ا  ۲۵یم ساخت؛ حملۀ مورخ زخ

 اکتوبر  ۲۰زخیم شدند؛ و یک حملۀ انتحاری مورخ یگر دتن  ۱۰۰نفر در آن کشته و  ۴۰در غرب کابل که 
سپس که در آن حمله کننده، بم دسبر ای را در بخش اناث یک مسجد شیعیان در کابل پرتاب کرد و 

تن دیگر  ۵۵نفر کشته و  ۵۷واسکت انتحاری خود را در صف دوم نمازگزاران منفجر ساخت. در آن حمله، 
 زخیم شدند. 

 
 جنوری ۱: حملۀ بیم مورخ برعهده نگرفته اند  حمالت بر مساجد شیعیان که هیچ گرویه مسئولیت آن را 

ون از مسجد  ۶بر یک مسجد شیعیان در هرات که شش نمازگزار را زخیم ساخت،  انفجار مورخ  جون در بیر
 نفر زخم برداشتند.  ۱۰، که در آن هشت نفر کشته و ۱۴۴۶بزرگ هرات، مسجد شیعیان بنیاد یافته در سال 

 
، یک بمگذار انتحاری، دو روز قبل از عاشورا، در یک مسجد شیعیان در کابل هفت  ۲۹به تاری    خ  سپتمی 

 تن دیگر را زخیم ساخت.  ۳۷نفر را کشت و 
 

رسانه ها، شکایات اعضای جامعۀ شیعه مذهب را که از تداوم عدم توجه حکومت به مصئونیت آنان 
 امنیبر را در اطراف مساجد نگرايی داشتند، گزارش دادند. در پاسخ به این حمالت، وز 

ی
ارت داخله تدابیر اضاف

ی را  ی اجازۀ مسلح شدن داد، تا زیر نظر پولیس، امنیت بیشیر نظامیان شیعه را نیر شیعیان اعالم داشت و غیر
ی رخ نداد  ی ی کنند. در جریان مراسم عاشورا، کدام واقعۀ خشونت آمیر که در مقایسه   –در روز عاشورا تأمير

 ، ی با سالهای اخیر  . نشان میداد تفاوت چشمگیر
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ی آماج قرار دادند. به تاری    خ  ی را نیر

و های ضد حکومت، مساجد اهل تسيی  ۱۰طبق گزارش رسانه ها، نیر
جون، جنگجویان طالبان در شهر گردیز والیت پکتیا وارد یک مسجد سبی ها شده و سه نمازگزار را کشتند. 

در یک مسجد سبی ها در والیت تخار کشتند. گفته میشد اگست، افراد مسلح سه نماز گزار را  ۱۱به تاری    خ 
داعش ارتبایط نداشتند، گویا بر رس امامت گروه که جناح های رقیب محیل، که به طالبان یا شاخۀ خراسان  

 نماز، مناقشه کرده و منتج به گلوله باری شد. 
 

ی ادامه پیدا کرد . بر اساس یک گزارش ه استدامنۀ حمالت شاخۀ خراسان گروه داعش از مساجد فراتر نیر

، در یک انفجار در سینمايی واقع در منطقۀ چنداول شهر کابل که  ۲۸رسانه های محیل، به تاری    خ  سپتمی 
 تن دیگر زخیم شدند.  ۱۶و  کشته تعداد زیاد باشندگان آن شیعه مذهب اند، سه فرد، به شمول دو پولیس،  

یک بم مقناطییس یا چسپیک ای بود که به یک موتر  سخنگوی وزارت داخله گفت که این انفجار نایسی از 
شیعیان در  ايي این حمله  تاالر گردهمهدف پولیس نصب گردیده بود. رسانه های گروه داعش گفتند که 

، شاخۀ خراسان گروه داعش یک بم دسبر  ۲۱ساحه بود. به تاری    خ آن  ول، در   دسمی  را ذریعۀ ریموت کنیر
ی منفجر کرد که در آن چهار تن کشته و   شیعه نشير

ً
ون یک کتابخانه در یک محلۀ عمدتا دیگر زخیم  ۱۰بیر

ی صدای  ۲۸شدند. به تاری    خ  ، یک بمگذار انتحاری  مربوط شاخۀ خراسان گروه داعش، آژانس خی  دسمی 
 شیعیان در کابل را مورد 

 
 ۸۰نفر را کشت و حد اقل  ۴۰بیش از که حمله قرار داد،  افغان و یک مرکز فرهنیک

 نفر را زخیم کرد. 
 

ی ادامه پیدا کرد. به تاری    خ باالی حمالت راه اندازی  جنوری،  ۶قریه های شیعیان و ملکیت های شخض نیر
افراد مسلح ناشناس یک بس حامل کارگران شیعۀ معدن ذغال سنگ را در والیت بغالن متوقف ساختند و 

اگست، افراد مسلح مرتبط با طالبان و شاخۀ  ۶تن از رسنشینان آن بس را کشتند. به تاری    خ  ۹اقل حد 
ی والیت  ۵۰خراسان گروه داعش، حد اقل  نفر ملیک، به شمول زنان و کودکان، را در یک قریۀ شیعه نشير

 رسپل کشتند. 
 

شان های سیایسالبان از اسالم یا با هدفهايي که پیام آن با تعبیر ططالبان بزرگان مذهب  را به خاطر موعظه
ی و  متغایر بود  افراد مسلح مظنون طالبان، یک امام و مارچ،  ۲۲به مرگ تهدید میکردند. به تاری    خ  یم کشير

ی شورای والیبر را در والیت لغمان ترور کردند. به تاری    خ  دین و مشاور رسانه  ماه یم، یک عالم ۷عضو پیشير
وع" خوانده بود.  ب گلوله کشته شد، بخاطری که گویا جهاد طالبان را "نامرسی يي مقام والیت کندهار، با رصی

ماه یم، رئیس شورای علمای والیت پروان، که از منتقدین علبی طالبان شمرده میشد، ذریعۀ  ۹به تاری    خ 
و درس میخواندند، کشته شد؛ مسئولیت آن یک بم جاگذاری شده، همراه با شش طفیل که در مدرسۀ ا

یم، افراد مسلح مظنون طالبان، معاون شورای علمای والیت  ۲۲به تاری    خ . برعهده گرفتند حمله را طالبان 
ب گلوله کشت، و به تاری    خ  فت، با رصی یم، افراد مسلح  ۲۸لوگر را در حایل که پیاده به سوی مسجد میر

ب گلوله کشتند. طالبان همچنان مظنون طالبان یک عضو شورای علمای  والیت پکتیا را در آن والیت با رصی
، و  ترور یک انجام شد  جوالی ۱به تاری    خ را که مسئولیت ترور معاون تعلیمات اسالیم در والیت کاپیسا 

. در جریان سال، یوناما برعهده گرفتند جوالی  ۱۵به تاری    خ را مالی طرفدار حکومت در والیت ننگرهار 

تعداد اینگونه واقعات  ۲۰۱۶ۀ کشتار هدفمندانۀ علما و بزرگان دیبی را ثبت کرد، درحایل که در سال واقع ۲۶
سید.   به هشت میر
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، از تاری    خ  ی نمازگزاران و بزرگان دیبی ، یوناما ۲۰۱۷نوامی   ۷تا  ۲۰۱۶جنوری سال  ۱افزون بر هدف قرار گرفير

این اشخاص  . هبه ثبت رسانید  ه است قرار گرفتهدف اشخاص  انفرادی در آن تروریسبر که واقعۀ  ۲۵
یت آندر حال    هایکه که اهداف نظایم تلفر میشدند در داخل مساجد بودند، مورد حمله قرار گرفتند. اکیر

که در عبادتگاه ها آماج حمله قرار گرفتند، افراد ملیک مظنون به حمایت از حکومت بودند، به شمول بزرگان 
  ، طبق گفتۀ کارمندان ملیک حکومت، و معلمايی که در داخل مسجد نماز میخواندند. قویم، مقامات قضايي

ب  ۲۷یوناما، به تاری    خ  ، طالبان امام یک مسجد در والیت ننگرهار را به اتهام حمایت از دولت، با رصی نوامی 
ه اتهام جوالی، شاخۀ خراسان گروه داعش یک امام محیل در والیت رسپل را ب ۲۳گلوله کشتند. به تاری    خ 

 ارتکاب "جادو یا سحر" کشتند. آن مال امام برای نمازگزاران، تعویذ میداد که در جامعۀ افغايی مرسوم است. 
به تاری    خ در چندین قضیه، روشن نشد که گ مسئول حمالت بر مقامات مذهب  بوده است. به طور مثال، 

انتحاری که در آن برادرش کشته شد، رئیس أمور حج و اوقاف  والیت ننگرهار از یک بمگذاری مارچ،  ۱۷
ی ناشناس سوار بر موترسایکل، رئیس شورای علمای والیت کاپیسا  ، مهاجمير جان سالم بدر ُبرد. در سپتمی 

اکتوبر، افراد مسلح ناشناس سوار بر  ۱۲را در مربوطات ولسوایل حصۀ اول کوهستان کشتند. به تاری    خ 
ون از مسجد اش  در والیت ننگرهار کشتند.  موترسایکل، یک امام را بیر

 
نماز جنازه   دا کردن گزارش هايي وجود داشت که طالبان هشدار دادن به مال ها را ادامه داده و آنان را از ا

ی  امنیبر حکومت منع میکردند. در نتیجه، طبق گفتۀ رئیس مدارس  وزارت حج و اوقاف، مال  منسوبير
اک و ادا کردن خود را نگرايی امامان  و های میل افغان و سایر کارمندان  از اشیر ی نیر نماز جنازه  منسوبير

 ، ی امامان برای مساجد ثبت ابراز داشتند حکومبر . وزارت حج و اوقاف همچنان گزارش داد که در گماشير

 شده در ساحات ناامن، به دلیل تهدیدات طالبان مشکل وجود داشت. 
 

ی  مردم و عادات اجتمایع که طالبان و شاخۀ خراسان گروه داعش فعالیت های   وجود دارد گزارش هايي نیر
در رسانه های اجتمایع تحت نظر داشته و برای اهایل آن مناطق، طبق  را که بر آن تسلط دارند مناطق 

یعت اسالم،  ی  به مجازات محکوم تعبیر افرایط خود از رسی که طالبان و   وجود دارد میکنند. گزارش هايي نیر
ول شا و نصاب تعلییم  در دست گرفته مکاتب را اداره  خود خۀ خراسان گروه داعش در مناطق تحت کنیر

 تحمیل میکنند.  باالی شاگردان خود را 
 
 

ام گذاری جامعه به آزادی مذاهب۳بخش   :  وضعیت احتر
 

مسلمان   آزار از طرف مسلمانان مورد  ها که آن   گفتند سیک ها، هندو ها، مسیحیان، و سایر اقلیت های غیر
خود مناسک مذهب   میتوانند که   ها که آن    افزودند هندو ها و سیک ها با آن هم   قرار گرفته اند و اذیت 

ی عام و بصورت علبی بجا آورند  . اعضای اجتماع هندو ها گفتند که آنان در مقایسه با سیک ها، را در اماکير

 مخصوض که آن نپوشیدنرا آن  ودند، که دلیل ،با واقعات کمیر آزار و اذیت مواجه ب
 

متمایز از هم را  ها لنیک
در بیشیر موارد ، وجود دارد دین و نژاد در بیشیر موارد ارتباط نزدیک میان  از این که . پنداشته میشود  بسازد 

ی اینکه بسیاری از واقعات فقط جنبه مذهب  دارد دشوار است 
 . ارتباط دادن و پنداشير
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،  جوانچندین   ی در ماه رمضان مجبور یم  انگزارش رسانه يي وجود داشت که بزرگان مذهب  را به روزه گرفير
ساختند. در ییک از این واقعات، یک مال که برای کمیسیون امر به معروف و نیه از منکر والیت بلخ کار 

م ، رسی ی  سازد.  ر سامیکرد، موهای رس یک مرد جوان را تراشید تا او را به خاطر روزه نگرفير
 

و  به  بزرگان مذهب  محیل مسلمانآنها از طرف مختلف، به شمول اسالم، گزارش دادند که  عقاید زنان پیر
آنها گفتند که، بسیاری از این اتفاق  . در نتیجۀ مورد آزار واذیت قرار گرفته اند لباس پوشیدن خاطر طرز 

يي و برجی ساحات شهری به شمول کابل، ادامه زنان به پوشیدن برقع یا چادری در مألعام در مناطق روستا
 همۀ زنان 

ً
 ها . برجی از زنان گفتند که آنخود استفاده میکنند برای پوشانید رس را چادر  یک نوعدادند. تقریبا

خود این کار را میکنند، اما بسیاری ها گفتند که آنان به منظور احساس مصئونیت بیشیر در  تبه رضای
ند. وزارت حج و اوقاف و شورای میل علما، هر دو بیان داشتند که در رابطه با ه ایداجتماع، حجاب را برگز 

 . ه استزنان وجود نداشت باالی فشاری نوع طرز لباس پوشیدن، هیچ 
 

را  ها راجع به عقاید شان آگاه میشدند، آن ها همسایگان یا همکاران آنهنگام که  گفتند مسلمانان احمدی  
ی  با جوامع  اذیت قرار  آزار مورد  میدادند. مسلمانان احمدی گفتند که آنها همچنان از بابت تماس گرفير

 اینکه تحت که از ترسآنها گفتند  مسلمانان احمدی در خارج از کشور، به "جاسوس" بودن متهم میشدند. 
ند  تعقیب عدیل داخته اند تبلیغ دیبی به ، قرار نگیر اما آن را عبادت داشتند، برای . احمدی ها یک مکان نیی
ی تا برای مردم عام آنرا عالیم ساختاری  سایر و مناره ها، های مذهب  بدون نشانه  ندانند که این نگهداشير

 . میشود  اجتماع مسلمانان احمدی مکان مذهب  مربوط
 

گفتند که مردم هنوز هم در برابر تازه گرویدگان به دین مسیحیت و مفکورۀ تغییر نمایندگان مسیحیان یم
داشتند که مسیحیان از ترس دن به مسیحیت، احساس متخاصم داشتند. نمایندگان مسیحیان بیان دین دا

های کوچک در و یا در جمعیتمناسک مذهب  خود را بصورت انفرادی تبعیض اجتمایع و تعقیب عدیل، 
 .  کلیسا های علبی برای مسیحیان وجود نداشت. بجا میاوردند های خصوض خانه
 

بزرگان مذهب  اقلیت ها بیان داشتند که برای اعضای اجتماع روبه کاهش سیک ها، هندو ها، و سایر اقلیت 
 مانده بود. بر اساس گفتۀ شورای سیک ها و هندو 

ر
، فقط چند مکان معدود برای عبادت باف های مذهب 

 از جوامع هندو و سیک کشور از حقوق آنان در برابر حکومت
 

دفاع میکند، در رسارس  ها، که به نمایندگ
 مانده بود، در حایل که معابد هندو ها مندر یا  ۲ها( و ها )معابد سیکگوردواره  ۱۲کشور 

ر
تعداد سابق باف

سید   ۶۴به مجمویع درمسال ها و مندر ها در کشور  ها عبادت خارجیان بودايی آزادانه در معابد هندو . میر
، کرده میتوانستند. اجتماع هندو ها پس از غ صب شدن اماکن عبادت شان از سوی اهایل کندهار، غزيی

پکتیا، و سایر والیات، در یک تالش به منظور توقف غصب هرچه بیشیر عبادتگاه های شان، و برای 
 از دست شان رفته بود، فهرسبر از اماکن عبادت شان را به وزارت 

ً
 ها و ساختمان هايي که قبال

ی ستانیدن زمير
دند. ا عضای جوامع هندو و سیک گفتند که تا پایان سال، این مشکالت شان حل ناشده حج و اوقاف سیی

 ماند
ر
 . ه استباف
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ً
ییک از بزرگان جامعۀ سیک گفت، یک مسجد جدیدی که در جوار یک درمسال آنها اعمار شده، قصدا

مسلمان ر  ا ناراحت بلندگو ها یا الودسپیکر هایش را متوجه معبد سیک ها ساخته تا عبادت کنندگان غیر
 سازد. 

 
ی به  خود  گفتند که آنها هنوز هم  اطفال  ها  و سیک ها اعضای اجتماع  هندو  بخاطر آزار مکاتب دولبر رفير

ها اطفال شان را به مکاتب ها و سیک، هندو گذشته . در  اجازه نیم دهند و اذیت از طرف سایر شاگردان 
این دو جمعیت فرستادند. بسیاری از آن مکاتب، به دلیل کاهش روزافزون ها یمها و سیکخصوض هندو 

ی به دلیل تضعیف اقتصاد هندو  ها، مسدود گشتند. به گفتۀ شورای سیک ها ها و سیکاجتماع اقلیت، و نیر
 . هنوز هم به فعالیت شان ادامه میدهند. و دو مکتب در کابل و هندو ها، یک مکتب در ننگرهار، 

 
طبق گفتۀ بزرگان سیک، نبود فرصت های کاری، دلیل عمدۀ مهاجرت هندو ها و سیک ها را تشکیل میداد. 
یس شان به شغل، ي  سوادی شان بوده است. هردو 

آنان گفتند که یک عامل اخالل کننده فراروی دسیر
ایط اقتصادی اعضای اجتماع آنها  بسیاری، بیان داشتند که ، سیک و هندو اجتماع  به دلیل خرابیر شدن رسی

 . آورده اند مهاجرت و نگرايی از وضعیت امنیبر روی به 
 

یت سبی مذهب در برابر اقلیت شیعه مذهب در سال های اخیر کاهش ناظران بیان داشتند که تبعیض اکیر
 در بخش استخدام، موارد هم، ناظران گفتن یافته است، با وجود این

ً
د که در محله های مختلف، خصوصا

، سبی ها و ه استتبعیض گزارش داده شد ی پیش آمد که در آن به تعقیب حمالت تروریسبر . مواردی نیر

ک گردهم آمدند و به زخیم شدگان خون اهدا کردند.   شیعیان برای نمازگزاری مشیر
 

 اسالم 
ی
، هردو، برجی از جشنواره های سیکوالر و کنرست ها را تقبیح کرده و مناف بزرگان مذهب  شیعه و سبی

در ماه جوالی، بزرگان مذهب  شیعه در والیت بامیان، یک جشنوارۀ دو روزه به مناسبت تجلیل خواندند. 
ی در آن را منع از موسیفر سنبر افغايی را خالف ارزش های اسالیم اعالم کردند، و اشیر  اک و حضور یافير

، هردو، در اواسط ماه اگست، اجرای پالن شدۀ یک بانوی آوازخوان کردند.  علمای مذهب  شیعه و سبی
موسیفر پاپ افغايی به مناسبت تجلیل از روز استقالل را محکوم کرده و آن را خالف ارزش های اسالیم 

 غییر یافت. خواندند. محل برگزاری کنرست، به یک مکان عادی  ت
 

فعال  ستان میباشد یگانه کنیسه )عبادتگاه یهودیان( در شهر کابل غیر  نزدیک آن که مربوط به اهل ، و از قی 
 . استفاده میشود به مثابۀ محل کثافات 

 
و  و ادیان مختلف، در داخل تأسیسات نظایم نیر های ائتالف و یا هم در میان اماکن عبادت برای خارجیان پیر

 . دارند ها در کابل، موقعیت هخانسفارت
 

از   را که رسانه ها گزارش دادند که بزرگان دیبی مسلمان، همچنان تالش میورزیدند تا فعالیت های اجتمایع 
 ، محدود سازند. رد مانند حضور فعالیت زنان در عرصه ورزش دیدگاه شان با اساسات اسالیم سازگاری ندا
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ثبت شده امامت میکردند، به   وجود دارد  گزارش ها   که در مساجد غیر
که بسیاری از مال ها، به ویژه آنايی

 . میگفتند سخن حمایت از طالبان یا شاخۀ داعش گروه طالبان در خطبه های شان 
 

 همچنان 
ی
دولبر گزارش دادند که اهایل مسلمان، در بارۀ پروژه های کمیک انکشاف انجیو ها یا موسسات غیر

 امدادی، تالش های پنهايی برای مشکوک بودند 
ی
ی پروژه های انکشاف ، و بعضی از آنان فکر میکردند که چنير

 اشاعۀ مسیحیت بوده و گویا با تغییر دادن دین مردم ارتباط دارد. 
 دولت ایاالت متحده مشارکت .  پالییس و ۴بخش 

 
بردن ظرفیت حکومت در پذیری مذهب  و بلند مأمورین سفارت ایاالت متحده به منظور تروی    ج تحمل

بار، به مالقات با اعضای دفیر ریاست جمهوری، دفیر شورای امنیت میل، مبارزه با افراطگرايی خشونت
وزارت حج و اوقاف، و شورای علما ادامه دادند. مسئوالن ارشد سفارت و سایر کارمندان سفارت، مصئونیت 

 ند. ه اقرار داد اقلیت های مذهب  را با مقامات حکومبر افغان مورد بحث
 

 قرار دهند و هم بزرگان مذهب  دیدار کردند تا راه هايي را مورد بحث  حکومبر مقامات سفارت  با مقامات 
باعث تدریس این نصاب  و اینکه  نصاب پیشنهاد شده از سوی مدارساز تطبیق  ند که از طریق آن بتوان

ی برخاسته از احساسات مذهب  ن ی کنند  شود میتشویق افراطیت خشونت آمیر . سفارت با دفیر خود را مطمير

دولبر  را انجام  کننده  هماهنگ تالش های شورای امنیت میل افغانستان و سایر نهاد های مرتبط دولبر و غیر
،  ه اند داد ی ی میل برای مبارزه با افراطیت خشونت آمیر ی اتیر

تا دفیر شورای امنیت میل را در ایجاد یک اسیر
 کمک کند. 

 
ی  دولبر یا انجیو ها  با بزرگان گروهسفارت همچنير ، امامان، علما، و مؤسسات غیر های عمدۀ مذهب 

ی مردم با یک طیف وسیع از دیدگاهمالقات ش هايي داشت تا راه های آشنا ساخير های مذهب  و گسیر
 . همه جانبه قرار دهند بحث   آنها مورد  پذیری مذهب  را با فرهنگ تحمل

 
های پذیری، ضیافتسفارت برای اشاعۀ گفتمان مذهب  و فرهنگ تحمل در جریان رمضان، کارمندان

، و بزرگان مذهب  ترتیب میدادند.  
سفارت همچنان در جریان ماه افطاری را با حکومت، جامعۀ مديی

رمضان، مطالب و موادی از اعضای جامعۀ مسلمان ایاالت متحده را بر رسانه های اجتمایع نرسی میکرد تا 
ام به  را برجسته سازد. سفارت همچنان بازدید های بزرگان برجستۀ مذهب  از ایاالت متحده  تنوع مذهب  احیر

ده تر سازد.   و سایر کشور ها را تمویل و ترتیب کرد تا دامنۀ تفاهم مذهب  را گسیر
 

ی های مدوری بود که در آن تحقیق کنندگان پیشتاز و علمای مذهب  از سازمان بان میر ی  سفارت همچنان میر
هايي از قبیل مرکز اعتدال و وزارت حج و اوقاف حضور داشتند تا بر منابع ابتدايي افراطیت مذهب  و شیوه 
های مبارزه با آن، بحث کنند. سفارت، هماهنگ سازی تالش های تحقیقاير در مبارزه با افراطیت خشونت 

ی   . کننده را برعهده داشت تسهیل و تمویل   نقش آمیر
 

، به مناس ی الملیل آزادی مذهب  به تاری    خ شخص سفیر اکتوبر یک پیام ویدیويي ثبت کرد، که  ۲۷بت روز بير
یک ساخت. یک نسخه آنرا و  منترسی کرد سفارت آن را در رسانه های اجتمایع  ی محیل رسی با رسانه های خی 
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سفارت همچنان تبرصه های مقامات ارشد حکومت ایاالت متحده و حکومت افغانستان را که بر تحمل 
 . منترسی میکرد پذیری مذهب  تأکید داشتند، در رسانه های اجتمایع 


