
 

 2019 - افغانستاندر آزادی مذاهب پیرامون  جهانیگزارش 
 

  خالصه

 
 حیاز اسالم تصر ریغ ادیانسایر  روانیپدر مورد کند، اما  یم تیتثب رسمی نیبه عنوان داسالم را افغانستان،  یقانون اساس

اهل حنفی  یبا توجه به مکتب فقه. دهند انجام قانون حدود احکامشان را در دینی ی توانند عقاید و اصول مآنها کند که  یم

 مصادره اموال است. ای، حبس مرگبا توأم شود که مجازات آن  یارتداد محسوب م گرید نیاسالم به د دین لیتبد ،سنت

از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین  هرگاه برای قضیه ییقانون اساسی همچنان تصریح می کند 

 حمله های در راستای شامل مجازات حکم می کنند. کود جزا،  پیروی از احکام فقه حنفی بامحاکم  ،حکمی موجود نباشد

. می باشد یمجاز یاسالم از جمله در فضا فیتحر ای نیتوه در راستایو مجازات  نیهر د روانیبه پ یو جسم لفظی

 .نیست یكاف نشین عهیلب شغادولت در مناطق از جانب  تیامن نیكه تأم می گویند عهیش اغالب ۀجامع ندگانینما

 

(، ANDSFافغانستان ) یمل یتیو امن یدفاع یروهایحضور ن شیافزا در راستای ییبا اعالم برنامه ها یک بار دیگردولت 

 ۀسال بود. به گفتامدر طول  یحمالت بزرگشاهد بوده که  یدشت برچنشین  عهیش ۀدر منطق یتیل امنیحل مسا یدر پ مجددا

ند. ه انبود امنیتی در منطقۀ خود یروهاین شیشاهد افزا ،برنامه هااین  گرفتنرویدست  رغم ی، آنها علعهیش ۀجامعافرادی از 

 در این اواخر که یدر مناطق عهیشپیروان مساجد محافظان به  به طور مستقیمکه دولت  اظهار نموده اندحال، آنها  نیبا ا

 200 با  یتقرند که ه اتخمین زد کیهندو و س ۀ. رهبران جامعنموده است عیتوزاسلحه ، گرفته اند قرارحمالت  موردبیشتر 

 در طول سال، دولت تیو عدم حما یتیامن یدهایتهد لیبه دل که  م 2018در سال تن  600-500با  سهیو هندو، در مقا کیس

عمل ترس از  لیآنها به دل ی، اعضاکیجوامع هندو و س ۀ افرادی ازبه گفت ند.ه افرار کرد یغرب یکشورها ایهند کشور به 

را از شان اختالفات تا  ،نده اگرفت میتصم و در عوض  داری می کنند محاکم خود، از حل و فصل اختالفات در ی جویانهتالف

 ریغافراد به  یکبار دیگر محاکمند که ه اگزارش داد یمذهب یها تیاقل گانه ندیحل کنند. نما اجتماعی خود یشوراها قیطر

 یدولت یدر پست ها هنوز همها و هندوها  کیاز س اندکی یمی کند، نمی دهد. شمارمسلمانان اعطا که به  ی راحقوق مسلمان

 عهیحال، رهبران ش نی. با امی کنند وظیفهی ایفای دولت بلند پست هایاز  یبرخدر  عهی. مسلمانان شدهند یادامه م کارشانبه 

  .ستیآنها ن تیجمع نمایانگرهنوز  شمار این پست ها و مقام های دولتیکه  می گویند

 

 گروه کی ایاالت متحده به عنوان از جانب که، وابسته به داعش زیر نام دولت اسالمی خراسان –داعش یکی از شاخه های 

 نیز یکبار دیگر و طالبان می دهدادامه  یمذهباقلیت جوامع  یبه هدف قرار دادن و کشتن اعضا ،شده شناخته یستیترور

، مطابق ونامابر گزارش یبا . به قتل می رسانندافرادی را به دلیل اعتقادات یا پیوندهای شان با دولت، هدف قرار داده و 

 ژهی، به وعهیمسلمانان ش انیرنظامیغمواد منفجره و  انتحاریاز حمالت  یاریگذشته، بسمشاهده شده در چهار سال  یروندها

تلفات  که منجر به– 2018حمله در سال  22با  سهیدر مقا ،جاری سال جریاندر یوناما . ه استهزاره ها را هدف قرار داد

( در یزخم 297کشته و  156) تن افراد ملکی 453تلفات با  سهیدر مقاو  (یزخم 156کشته و  80)تن از افراد ملکی  236

؛ ثبت کرده استهدف قرار داده را  نماز گزارانو  ی، رهبران مذهبمساجد )عبادت گاها(که ای حمله  20  ،م2018سال 

  همۀ این حمالت به گروه داعش خراسان و سایر عناصر ضد دولتی نسبت داده شده است.

 

. داده انداهل سنت ادامه  ونیبه مرگ روحان دیتهد ایاسالم، همچنان به قتل  آنها از ریتفس های مخالفموعظه  لیطالبان به دل

 را در سراسر کشور به قتل یمقامات مذهب ریو ساهستند دولت راجستر ثبت و را که مساجد امامان  ،افراد مسلح طالبان

انجام ندهند و به را  یدولت یتیامنو نیروهای مقامات  جنازۀ كه نماز داده اندهشدار  روحانیونند. طالبان همچنان به ه ارساند

 ای تیرباران چون، یاسالم نیاز قوان خود ری، مطابق تفس شان زندگی می کنندل وكه تحت كنتر یدر مناطق مردم کهمجازات 

بر اساس گزارش ها، شورشیان عضو  .باشند، ادامه می دهند یگری" دیاخالق می"جرا ایزنا  بهمظنون که  شخصیهر  اعدام

اگست به یک سالون ماه گروه داعش شاخۀ خراسان، فعالیت ها و عملکردهای مشابهی را انجام می دهند. افراد این گروه در 

براساس . زخم برداشتندتن دیگر  143کشته و  91ه که در نتیجه در یک محلۀ عمدتا شیعه نشین کابل حمله کرد عروسی

 یروهای، نجاری. در طول سال می دهندرا هدف قرار  تمساجد اهل سن نیهمچن یضد دولت یروهای، نرسانه هاگزارش 

ند. ه اکردند، انجام داد یطالبان صحبت م هیکه عل یکسان ژهیبه و ،یرهبران مذهب ربرا مرگبار  ۀحمل نیچند یضد دولت

د، در یکی از مساحد اهل سنت هنگام نماز جمعه در جون یک ماین تعبیه شده را که از راه دور کنترول می ش 28در طالبان 

مسجد  کبه دنبال انفجار یبر، واکت 18در فرد ملکی زخم برداشتند. همچنان  14والیت سمنگان انفجار دادند که در نتیجۀ آن 
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از جمله کودکان، تن دیگر  58کشته و  فرد ملکی 62نماز جمعه، دستکم  حینننگرهار  والیت یده باال ۀاهل سنت در منطق

از  ی، برخمذهبی ۀرهبران جامعبر اساس گفته های  .فتحمله را برعهده نگر نیا تیلومسئو گروهی چیهمجروح گردیدند. 

 به نفع و حمایت طالبان و گروه داعش شاخۀ خراسان، موعظه و تبلیغ می کنند. شده همچنان ادر مساجد ثبت ن امامان مال

 

نند و در ك یم یگه ترس مداوم در معرض خطر زند در این کشور با انیحیو مس انیی، بهایالملل نیمنابع بگزارش براساس 

که  فهمیدخانواده اش  نکهیپس از ا یحیمس افراداز  یکنزد هر کس آشکار سازند. ی را این مورد محتاط اند که هویت شان

گزارش  رمسلمانیغ یها تیاقل ریو سا انیحی، مسهندوهاها،  کی. سطرد شد اش توسط خانواده، دهیگرو تیحیبه مس یو

که  نموده اندها اظهار  کیهندوها و سهرچند ، شفاهی قرار می گیرند تیآزار و اذمورد مسلمانان برخی  توسطکه  نده اداد

 مکاتبشان در  ند كه فرزندانه اگفت ها كیهندوها و سو آشکارا اجراء کنند.  عام یخود را در مال مذهبیمراسم ند ا آنها قادر

اطفال مجبور می شوند که آنها  نیكه والد است یبه حداین اذیت ها اوقات  ی، گاهرندیگ یقرار م تیمورد آزار و اذ یدولت

 را از مکتب اخراج کنند. شان

  

نسبت به  کهرا  یاحساسات عموم، شده است انیب گرید منابعو  یاجتماع یکه در رسانه ها یطور همان یحیمس یگروه ها

 گرویده تیحیمسبه دین که  یافراد اظهار نموده اند. آنها نده اگزارش داد، هدخصمانه بو دین مسیحیت رویو پ واردافراد تازه 

و  انیحیبه مرگ. مس دی، از جمله تهدنده اشد دیتهدشان  ۀخانواد یاعضاتوسط ند، ه ابوداین دین  مورد درمشغول مطالعه  ای

نسبت به  تیو آزار و اذاجتماعی  انهضیتبعبرخورد از  یریجلوگ یند که براه اگزارش داد یاحمدپیرو مذهب مسلمانان 

مختلف گزارش  نید نیدهند. زنان با چند یادامه م ،های نا مشخص گاهو در عبادت  یخصوص شان به طور ، به عبادتخود

همه  با  یآنها تقر ۀد که به گفتنشو یم تیآزار و اذلباس خود نسبت به پوشیدن مسلمان  یمذهب یرهبران محل توسطند که ه اداد

 یمذهب یند که رهبران محله اگفت دانند. ناظران یم یپوشش سر را ضرور ینوع یدن، پوشیو چه خارج یزنان، چه محل

 . بهمی دهندادامه  ،استمغایر  یکه با آموزه اسالم یاجتماع یها تیمحدود کردن فعال در راستایتالش خود به مسلمان 

برخورد  لیبه دل است و آنهاها و هندوها باز  کیس یبرا گاهاعبادت از  تعداد محدود، فقط  یمذهباقلیت های رهبران  ۀگفت

 دهند. یادامه مخود همچنان به مهاجرت  کاری یو عدم وجود فرصت هاآمیز  ضیتبع

 

، در راستای کنندکه نزدیک اماکن مذهبی آنان زنده گی می  مردماز مداخالت مداوم  نیهمچن کیهندو و س یگروه ها

محلی در مقامات  حمایت افتیدرخواست و در رغم یعلند. ه اخبر داد، آداب و رسوم خود شان مطابقاموات  سوزاندن

عمل  نیم او مانع از انجا هبه خشونت روبرو شد دیاعتراض و تهد اهمچنان باین جوامع  ،مراسماین در  تیامنراستای تامین 

 تا جهت جلوگیری از هرگونه مزاحمت  می خواهند سیلواز پ ،هر مراسماجرای قبل از  این جوامع. ه اندشد دینی خود

، وعده ژهیو ۀتیکم کیتأسیس کرد.  ریرا دستگ انمعترض تن ازکی اگستدر ماه پولیس، . دفرستبرا به منطقه  یتیامن یروین

و "فساد  یبه فساد دولت یگه دیرس یبرا ینظارت بر اصالحات اجتماع جهت 2018در سال  ءعلما یشده توسط شورا دهدا

 نشده است. سیسال تأس انی، تا پادانند یناسازگار م یاسالم یآن را با آموزه ها یمذهب ونی" که روحانیاخالق

 

را ترویج  دارد تیاهمو اینکه آزادی مذاهب چه هب امذ یند تا درك آزادا همچنان با دولت در تالش كایمرامقامات سفارت 

. ی تاکید ورزیده اندبا مقامات ارشد دولت یدر جلسات یمذهب یها تیاز اقل تیو حما رشیبر ضرورت پذ نی، و همچننماید

 یژیاسترات کی جادیا لیسهخشن، ت یمذهب ییدر مقابله با افراط گرا یدولت های تیظرف بلند بردن جهتسفارت  گانه ندینما

 یمل تیامن یهب، مرتبا  با دفتر شوراامذ پذیری تحمل تیتقو یبرا ییهاپالیسی  جادیو ا ییافراط گرا نیچن هیعل یمل

(ONSCد )در مورد را  شان های ینگران ی،تیامن سکتور رانیبه طور مرتب با وز ایاالت متحده . سفارتهای داشته داری

 یبرا گیآماده در جلسۀ اتخاذ ، گستا 27 خیتاریک مقام ارشد سفارت به . کرده استعبادت مطرح  یو آزاد امنیت عامه

است. مقامات سفارت همچنان به طور شرکت کرده  ،یامور داخله مسعود اندراب ریمحرم با حضور وز 10 برگزاری مراسم

تا در مورد  ،های داشته  داری، د یردولتیغ یو سازمان ها ء، علماها تی، از جمله اقلیمهم مذهب یمرتب با رهبران گروه ها

 یمذهب یآزادپیرامون  زگردیم کی زبانیبحث کنند. سفارت م المذهبی نیب یو گفتگو مذاهب پذیری تحمل تیتقو یراه ها

 کی ،زن روحانی  کی ،عهیو ش یسنو علمای رهبران حضور متحده با  االتیا یمذهب یآزاد یبزرگداشت روز مل یبرا

و  گفتگو شیافزا جهت یرهبران مذهب یبرا ییبرنامه ها یهندو بود. سفارت همچنان حام شیکش کیو  کیس رهبر مذهبی

هب اتنوع مذ یمدارا برا یو ارتقا زیخشونت آم یمذهب ییمقابله با افراط گرا یابزار و راه ها یی، شناساالمذهبی نیب دیالوگ

و محکوم نمودن  هبامذ یآزاد و جهانی یروز مل یبرجسته ساز یبرا یاجتماع یاز رسانه ها نیاست. سفارت همچن

  است. هاستفاده کردحمالت به اماکن مذهبی 
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 ادیان و مذاهب: جمعیت شناسی 1بخش 
(. در این کشور احصاییه ها 2019سال  اواسط تخمین میلیون تخمین می کند ) 35.7دولت ایاالت متحده نفوس افغانستان را 

شیعه و سنی وجود ندارد؛ ادارۀ مرکزی احصاییه که مربوط دولت است، آمار  و آمار مربوط و معتبر به فیصدی مسلمانان

درصد  15تا  10را بر مبنای تفکیک شیعه و سنی دنبال نکرده است. بر اساس گزارش پیو فوروم، مسلمانان شیعه تقریبا از 

 از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.  

درصد از قوم هزاره در این کشور تشکیل گردیده که اکثرا  90بر پایۀ گفته های رهبران مذهبی، پیروان مذهب شیعه تقریبا 

مربوط به فقه جعفریه بوده و نیز شامل شیعۀ اسماعیلیه می باشد. سایر گروپ های مذهبی، دقیقا هندوها، سیک ها، بهایی ها 

تخمین می زنند که دارای کشور را تشکیل می دهد. سران گروه سیک و هندو درصد نفوس این  0.3و عیسوی هاست که 

 2018تن می رسد؛ این رقم روند رو به کاهش را نشان می دهد؛ چنانکه در سال  550خانواده بوده که در مجموع به  120

ر والیات ننگرهار و تن تخمین می شد. سیک ها و هندوها اکثرا در کابل و تعدادی د 1300،  2017تن و در سال  700

گام و در  انهمه مرد در کشورمانده  یهندو افغان باق 35زنند که  یم نیهندو تخم ۀرهبران جامع. زندگی می کنندغزنی 

 کاروباریانی اند که خانواده های شان در کشورهای دیگر مقیم اند. نخست

  

در مقایسه رقم  نی، ادارددر سرتاسر کشور وجود  پیروان این مذهباز  تن 450زند که  یم نیتخم یمسلمانان احمد ۀجامع

 انیاداندکی از پیروان . تعداد تن تخمین می شد 600روند رو به کاهش را نشان می دهد؛ چنانکه در این  2017سال به 

 وجود دارد.در این کشور  یهودی کی، از جمله گرید

 

عمدتا  در  یه نیزلیاسماع پیروان مذهبکنند.  یم یگه زندکابل شهر  نیو همچن یو غرب یمرکز والیاتهزاره ها عمدتا  در 

اجتماع کوچک در قندهار  کیعمدتا  در کابل با  تیبهائ دین روانی. پدناقامت دار یو شمال یمرکز والیت هایکابل و در 

 کنند. یم یگعمدتا در کابل زند ی. مسلمانان احمدساکن اند

 

 اهب: وضعیت توجه دولت به آزادی مذ2بخش 

 چارچوب حقوقی
و تصریح می کند که هیچ قانونی در مغایرت با اسالم  کند یم تیتثب رسمی نیاسالم را به عنوان دافغانستان،  یقانون اساس

ی توانند عقاید مآنها کند که  یم حیاز اسالم تصر ریمذاهب غسایر  روانیپقابل پذیرش نیست. مادۀ دوم این قانون، در مورد 

 در راستایشامل مجازات  مقرراتی را بیان می دارد که کود جزا،قانون انجام دهند.  حدود احکامدر اصول دینی شان را و 

و  لفظی حملههر دین و حقوق افراد به اجرای عقاید شان می باشد. کود جزا همچنان شامل مجازات به  فزیکیو  لفظی حمله

بر اساس گفته . می باشد یمجاز یاسالم از جمله در فضا فیتحر ای نیتوه در راستایو مجازات  نیهر د روانیپفزیکی به 

کود جزا ردی به ثبت نرسیده است. اچنین مو جاری ستره محکمه، در جریان سال فتا و احتسابا های ریاست عمومی

پیرامون اهانت و توهین به ادیان دارای مادۀ ویژه است که تصریح می دارد: "شخصی که به یکی از ادیان عمدا اهانت یا 

شعایر آنها را اخالل یا معابد مجاز آنها را تخریب نماید، مرتکب جرم اهانت به ادیان شناخته شده، مطابق احکام مندرج این 

جزا بیان می دارد شخصی که به باورها یا قوانین اسالمی اهانت نماید، حداقل به پنج سال فصل، مجازات می گردد". کود 

به  کمپیوتر، برنامه و داده های با استفاده از سیستمکود جزا تصریح می کند: "شخصی که  817حبس محکوم می گردد؛ مادۀ 

 اسالم توهین کند، به حبس محکوم می گردد."

 

اماکن و معابد »می دارد شخصی که به زور از اجرای مراسم کدام مذهب یا دین جلوگیری نماید، مادۀ دیگری کود جزا بیان 

)اصطالحی که توسط کود تعریف نشده است( جایی که مراسم مذهبی در آنجا انجام می شود، تخریب نموده یا به آن « مجاز

ید، از سه ماه تا یک سال به حبس محکوم می گردد توهین و تخریب نما را صدمه وارد کند یا شعایر و نشانه های کدام مذهب

در دالر امریکایی( محکوم می گردد.  770افغانی ) 60000دالر امریکایی( تا  390) 30000یا به پرداخت جریمۀ نقدی 

تعیین  یم قتل و جراحت جسمیباشد، فرد متهم طبق جرا یاز اختالل در مراسم مذهب یناش یجراحت جسم ایکه قتل  یموارد

 شود. یمو مجازات قانون محاکمه  شده در

 

 فیتعربه عنوان حدود  تعیکه در شر یتحت هفت جرماما نشده است،  تعیین کود جزادر  ژهیارتداد به وجزای که  یدر حال

طبق فقه حنفی که قانون اسالمی  شوند. یمجازات م یطبق فقه حنف حدود نی، مرتکبکود جزا. طبق ردیگ یشده است، قرار م

هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی  که: " در مورد آن تصریح می کند
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"، مرگ برای مرتدین مرد جزای مناسب بوده و برای حکم می کنند محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی ،موجود نباشد

ممکن است  یقاض کیدر مورد ارتداد،  دیدر صورت وجود شک و تردد؛ مگر اینکه آنان توبه کنند. مرتدین زن، حبس اب

ممکن است  نی، دولت همچنی. براساس فقه حنفردیدر نظر بگ زیضربه شالق را ن ای قصیرمانند حبس  یمجازات کمتر

عقل سلیم  یکه دارا یدر مورد افراد مقررات نی. امحروم سازداز ارث اموال را  نیمرتد ایرا مصادره کند  نیاموال مرتد

سال است ،  18شهروندان  یآمده است که سن بلوغ برا یشود. در قانون مدن ی، اعمال مباشند دهیو به سن بلوغ رس بوده

 یم فیکه در آن نشانگر بلوغ است، تعر ایبه عنوان نقطه  قانون اسالم آن رااست.  16زنان در مورد ازدواج  یاگرچه برا

  شود. یدختران اعمال م یبرا ژهیکند و بلوغ معموال  به عنوان سن ازدواج ، به و

 

 یارتداد است. اگر کس شود یاعمال م محاکماست که در  یفقه حنف تشریعمطابق  گرید دینبه و گرویدن اسالم  روگردانی از

به جرم ، نداگر شخص توبه نك برگردد.تا دوباره  داده شود،سه روز فرصت به او  دی، بابگرود یگرید نیاسالم به د نیاز د

و  بوده یرقانونیغ یفقه حنف تشریعمطابق  زین گرید نیافراد از اسالم به د گرداندنبر یبرا ش. تالشدمجازات خواهد ارتداد 

 مجازات است. نیمشمول هم

 

عمده و جرم  کیباشد،  یضد اسالم یا گفتارهای که ممکن است شامل نوشتارها یحنف فرموده های فقه، طبق کفر آمیز کالم

مرگ روبرو شوند. مجازات با  ای، سه روز فرصت دارند تا توبه کنند نیمتهمان، مانند مرتدمرگ است. به قابل مجازات 

از بحث و مذاکره با  ی( حاکتعمیل می شود یاسالم مقررات ایکه به عنوان منبع قانون  یاتیروا ای ثی)احاد ثیاحاد یبرخ

 است.کردن به توبه وی  قیتشو جهتمرتد 

 

کفر  یاست و نوع زیبا اسالم متما تیبهائ دینکشور،  احتساب ستره محکمۀو  افتاریاست عمومی  2007سال  یطبق حکم

 .پنداشته می شوند؛ کافر شده یمرتد محسوب م گرویده اند،که به آن  ی. تمام مسلمانانباشد می

 

به این گروه گروه )که  کیثبت نام به عنوان صدور جواز و ثبت و راجستر گروه های مذهبی در این کشور الزامی نیست. 

 نارهایمیستدویر  یبرا یدولت التیتسه یایو از مزابه رسمیت شناخته می شود انجمن  کی ایشود(  یعنوان شورا شناخته م

سازمان  کیتواند  یمگی را تکمیل کرده باشد، سال 18که سن  شخصی. طبق قانون، هر مستفید می گردد ها شیو هما

باشند.  یداخل نیمنشور مطابق با قوان نیو همچن یدفتر مرکز کی یدارا دینهادها با نیکند. چن سیتأسرا  یاسیس ای یاجتماع

 ییقضا ذریعۀ حکمن ها را سازما نیا می تواند،وزارت  نی. اعدلیه راجستر شونددر وزارت  هر دو می تواندگروه و انجمن 

کنند.  یهمکار گرید کیبا  یل مذهبیدر مورد مسا می توانندشوند  یکه به عنوان شورا شناخته م ییها منحل کند. گروه

 .کسب و کار را انجام دهندجامعه  ایبا دولت  به طور عموم می توانندانجمن ها 

 

مذاهب و فرقه  ریبه سا نیتوه ایبا اصول اسالم  ریآثار و مطالب مغا، چاپ و انتشار دیتولباز، دیتول یجمع یقانون رسانه ها

 یمقاالت. این قانون همچنان انتشار از اسالم ممنوع است ریغ انیادبرای  غیو تبل دعوت نی. همچنقرار می دهدها را منع 

کودکان و نوجوانان  ژهیافراد، به و یو اخالق ی، معنویبه سالمت جسم می تواند، شود یکه فکر م یدرمورد هر موضوع

 یدستور ماست،  یدولت نهاد ککه یافغانستان،  یمل ونیزیو تلو ویقانون به راد نی. ارا منع قرار می دهدوارد کند، ضرر 

اصول کشور بر اساس ساکن اقوام  تمام یاعتقادات مذهب ۀمنعکس کنندرا طوری تهیه کند که نشراتش  یتا محتوا ،دهد

از  اندکیو تعداد  کند یارائه م یمذهب یمسلمانان اهل سنت برنامه ها یبرا ییویراد یستگاه هاداز  ی. برخباشد یاسالم

را موظف به  این سازمان نیقانون همچن نیدهند. ا یارائه م یمذهب یبرنامه ها عهیمسلمانان ش یبرا ییویراد یها دستگاه

 کند. یم یمعنوو  یلم یارزش ها نیو همچن یاصول اسالم مطابق شیبرنامه ها میتنظ

 

واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسالم و فرهنگ ملی و مطابق با اصول ، " دولت نصاب  یطبق قانون اساس

 .کند"در افغانستان، تدوین  و نصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسالمی موجود نمودهعلمی، طرح و تطبیق 

به  عهیش تیبا اکثر کاتباهل سنت و م تیبا اکثر مکاتب یاست که به طور جداگانه برا یشامل مطالب یمل نصاب تعلیمی

 نیدارد. ا دیتأک یاسالم زیخشونت آم ریغ شرایطبر اصول و  یدرس یکتاب ها نیشده است، و همچن طور جداگانه تدوین

مطالب  لیملزم به تحص رمسلمانانی. غستیمذاهب ن ریدر مورد اسالم است، اما در مورد سا مطالبیشامل  نصاب تعلیمی

، از لیلیه باشند متعلماناست که اگر یی مدرسه  کیمستلزم  مدارس. مراحل ثبت نام در ستندین یدولت مکاتبدر  یاسالم

واقع  ( مدرسهMOHRA) اوقافاستفاده کنند. وزارت حج و  لیلیهو  مدرسین ورزیده، یدرس صنوفمناسب،  یساختمانها

راجستر می کند که مستقل بوده و را  مدارسکه وزارت معارف  یدر حال ؛کند یمو راجستر ا ثبت مساجد رشده در جنب 
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 با  یامام تقر کیکه  ابندی یآموزش م متعلمان، وزارت حج و اوقاف تیریدر مدارس تحت مددر جنب مساجد موقعیت ندارند. 

به  و راجستر شدهصادر شده توسط مراکز ثبت  هایشهادتنامه  تنهاکند.  یم دریسرا در مقاطع مختلف تطفل  70تا  50 به

 دنبال کنند. یدولت یهاپوهنتون را در  یعال التیدهند که تحص یامکان را م نیا محصالن

 

اقتصاد وزارت  قیاز طر دیبا شود، یبه مدارس کمک م یالملل نیب ای یکه توسط منابع خصوص یوجوه تمامقانون،  طبق

 .صورت گیرد

 

اصدار در  محکمهشده است كه  حیتصر ی. در قانون اساسریشه دارد یقانون اساس در ییو جزا یمدن نیقوانصالحیت های 

و  یکه نه قانون اساس یاستفاده كند. در موارد وانین مربوطقسایر  نیو همچن یاساس انوناز ق دیبا در راستای دوسیه هاحكم 

- یممحاکم کند که  یم حکم ی، قانون اساسموادی می باشددارای  ،خاص دوسیۀ کیبه  یقانون مدن اینه قانون مجازات 

 نیهمچن یقانون اساس، حکم کنند. به عدالت یابیدست یبرا یشده در قانون اساس نییرا در حدود تع یفقه حنف توانند بر مبنای

ل شخصیۀ اهل تشیع باید بر اساس قانون احوا، اهل تشیع روانیمربوط به پویژۀ  یهادوسیه دهد كه در  یاجازه م محاکمبه 

 صراحت ندارد.  رمسلمانیغاتباع  یجداگانه برا نیدرمورد قوان ی. قانون اساسحکم کنند

 

 یعنی -آسمانی نیاز دو د یکی رویزن پدر صورتی که ازدواج کند،  رمسلمانیزن غ کیبا می تواند مرد مسلمان  کی

 مسلمان با مرد غیرمسلمان جواز ندارد. ازدواج زن از دین خود برگردد.  دیباشد ، ابتدا زن بان - تیهودی ای تیحیمس

 

ملزم  افغانستان تیتابع افتیدر یاست. افراد برایک فرد و قوم  زبان، تیمل نیمذهب و همچن، نمایانگر ی دولتی تذکره ها

 .ستندین  پذیرفتن اسالمبه 

 

پارلمان،  یمقامات ارشد )وزرا، اعضا ریمسلمان باشند. سا باید ین اشجمهور و معاون سیکه رئحکم می کند  یقانون اساس

 افراد نییتع یبرا یفرصت چی. هاجراء کنند ی،و اطاعت از اصول اسالم عتیاز سوگند خود را با ب یقسمت دیقضات( با

 .نیامده استوجود ه بدر این پست ها  2004در سال  یقانون اساس بیتصو ماناز ز رمسلمانیغ

 

با اصول  ریحزب "مغا کیبرنامه و منشور  نکهیکند، مشروط بر ا یرا فراهم م یاسیاحزاب س لیامکان تشک یقانون اساس

مبنای قومیت، سمت، زبان و مذهب نمی توانند بر  یاسیاحزاب س ،صراحت دارد یمقدس اسالم" نباشد. قانون اساس نید

 تأسیس و فعالیت نمایندفقهی 

. 

. حکم می کند کیو س شهروندان اهل هنود یاعضا یبرا ولسی جرگهدر  یاضاف یکرس کدر مورد اختصاص یقانون 

 .اختصاص داشته باشد یهلیمسلمانان اسماع یبرا زیندیگر  یچهار کرس

 

، یمذهب یها تیفعال یبرا عواید یحج و عمره، جمع آورو تنظیم امور زایرین  تیریمد تیلومسئو وزارت حج و اوقاف

دولت و  تیمساجد مورد حماآن به  عیخطبه و توز یۀته اخذ امتحان ائمه،، صدور فتوا، یاهداف مذهب یکسب امالک برا

 کمک بهبرای  خاص و یا دیوان این وزارت، دارای ادارۀ .را به دوش دارد یل مذهبیدر مورد مسا امهع یآگاه شیافزا

 می باشد.ها و هندوها  کیس ژهیبه و ، مذهبیو  های دینی  اقلیت

 

 است. یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیعضو م کشوراین 

 

 راهکارهای دولت
 
، نشین  عهیدر مناطق غالب شوعده داده شده  یدولت انکشافیو  یتیامن طرح هایند که ه اگفت ۀعیغالبا  ش وامعج گانه ندینما

گفته  اهل تشیع وامعج یند كه اعضاه انکرده است. رسانه ها گزارش داد یرا عملاین وعده ها نبوده و دولت  یاقدامات کاف

 تا نموده. وزارت امور داخله وعده تأمین نکرده است یدولتریغ عناصرحمالت  آنان را در برابر یكاف امنیتد كه دولت ان

مسلح ساخته تا امنیت عاشورا  افراد ملکی اهل تشیع را زیر نظارت پولیسداده و  شیرا افزا اهل تشیعاطراف مساجد  تیامن

دست است. روی یتیامن یروهایادغام همه ن جهت یها گیکرد که آماده  دییتأ گستا 27 خیتار تامین کنند. مسعود اندرابی به

جوامع و  یبرا ژهیو دیتهد كی شاخۀ خراسان كه داعش این موضوع را درک کرده استاظهار داشت كه  داخلهامور  ریوز
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به محافظان مساجد مناطقی که بیشتر در دولت افرادی از جوامع اهل تشیع،  ۀشود. به گفت یمحسوب م نشین عهیش مناطق

از سه رهبر  یند که دولت گروهه ارسانه ها گزارش دادتهدید حمله قرار دارند، به طور مستقیم اسلحه توزیع کرده است. 

 یروهایکردند. اگرچه ن ریدر کابل دستگ انیعیش ایبرگزاری مراسم عاشوررا فقط دو روز قبل از شاخۀ خراسان  -داعش

 چیكرده است، اما ه احمالت در طول عاشورا را خنث های ریدستگ نیكه اه ( به مطبوعات گفتNDS) یمل تیامن ۀادار

كرد كه  یادعا نم نیز ند ، و داعشه اارائه نداد جوامع اهل تشیعهدف قرار دادن  یرهبران برا نیا یۀبر توط یمبن یمدرک

از  یگزارش چی، هیاپیسال پ نیدوم یبراتا اهداف اهل تشیع مورد حمله قرار دهد. كرده است  یزیریی را برنامه برنامه 

 .استعاشورا منتشر نشده  مراسم انیخشونت در جر

 

 

که از  یحال، افراد نیارتداد منتشر نشده است. با ا ایکفر  از موارددولت  عدلی بیاز تعق یگزارش چیسال گذشته، ه 5مانند 

، از جوامع شانطرد توسط خانواده ها و  ،ازدواج ها فسخخطر  باند که آنها همچنان ه ا، گزارش دادخارج شده انداسالم 

، گرچه آنها وندش یهمچنان به عنوان "كافر" شناخته م انید. بهائنباشرو به رو می و احتماال  مجازات اعدام  کاردادن  دست

 متهم نشده اند. میاز جرا کی چی، به هبیترت نی. به اوندش یمحسوب نم مرتدبه عنوان 

 

حج را  دفاتریاز  یبروند. دولت تعدادیا حج  یارتیز یتا به سفرها ،ها اجازه داد عهیها و ش یبه سن یک باردیگردولت 

بر  یمبتن یضیتبع چیو ه بوده یشتریب سهم یباالتر دارا تیبا جمع یها والیتدر نظر گرفت که  والیتساکنان هر  یبرا

ها را  نهیهز ریو سا اقامت، غذا ، مصارف ترانسپورتحج  زایرین یندارد. دولت براوجود  سهمیه ها عیدر توز مذهب

از  عایدی چیها به هند ادامه داد، اما ه کیهندوها و س ارتیز لیبه تسه نیهمچنوزارت حج و اوقاف پرداخت کرد. 

ه دادادامه وزارت حج و اوقاف بر عدم تعامل با  یهمچنان به گزارش خود مبن یمسلمانان احمد نکرد. دریافت رمسلمانانیغ

از اشتراک شان در و  قلمداد کرده رمسلمانیغبه عنوان اتباع آنها را  مبادا وزارتکه  از این در هراس بودند رایز ؛ندا

 مراسم حج جلوگیری نماید. 

 

 فاقد بنابر نبود منابع مالی جهت ثبت جامع مال امامان و مساجد در کشور وزارت نیند که اه اگفت وزارت حج اوقافمقامات 

 آنان 6،000 در حدود در کشور، عالم دینی 120،000زند که از حدود  یم نیهمچنان تخم این وزارت، .تاس یآمار رسم

 و راجستر شده ییثبت  علماءند که ه اگفت. آنها دکردن یکار م مذکوروزارت  یبرا ما  یسال مستق انیشده در پاو راجستر ثبت 

 یافغان 12000ماهانه  اوسطکنند، همچنان به طور  یکار مدر چارچوب تشکیل وزارت حج و اوقاف  میکه به طور مستق

روز  ۀژیو یکه موعظه ها یمساجد مرکز امامان مال رایکنند. ب یم افتیاز دولت در ممد معاش (الر امریکایید 150)

 گریبار د این وزارت. می شود( توسط وزارت پرداخت دالر امریکایی 180) یهزار افغان 14، ارائه می کنند بهخط ایجمعه 

 .راجستر شده استمسجد در کشور  160،000از  66،000زد که  نیتخم

 

دهد ،  یاختصاص م دیمساجد جد جهت اعماررا  اشاز بودجه  یگزارش داده است که همچنان بخش وزارت حج و اوقاف

خواستار  ها گروه در صورتی که اینمگر  می باشد، دیمساجد جداعمار  یبودجه برا زرگترمنبع ب یمحل یگروه ها هرچند

 دیجد اعمار مساجد ردوزارت در مو ارائۀ معلومات بهآنها ملزم به در غیر این صورت، ، گردند از وزارت کمک مالی

 .ستندین

 

هندوها  ریسابرای  یآموزشمراکز و  تیاماکن عباداعمار  در راستایند که آنها ه اگزارش داد گریبار دها  کیو س اهل هنود

مسلمانان، دولت همچنان به آنها در راستای جلب و جذب ، اما طبق قانون در مقابل اندآزاد  و مراکز روحانی خودها  کیو س

، جویانه یتالفعمل ترس از  لیند که به دله اگفت کید و سوهناهل  ۀجامع ی. اعضااین کار را انجام دهندکه  دهد یاجازه نم

امالک آنها را  یاگر رهبران قدرتمند محل ژهیکنند، به و یم داری خود محاکم قیاز طر نیاختالفات زم یریگیهمچنان از پ

 .غصب و تصرف کرده باشند

 

 کی، اما رهبران ساسته فراهم کردبرای حریق اجساد شان  محالتبه عنوان آنان  ۀاستفاد جهترا  ینیاگرچه دولت زم

این تا  ،منطقه همچنان باعث شده است تیامنتأمین و عدم  یاز هر منطقه بزرگ شهراین محالت  ۀاظهار داشتند که فاصل

افرادی که نزدیک اماکن مذهبی از مداخالت مداوم ند اه گزارش داد کیهندو و س یگروه ها. مورد استفاده قرار نگیرد نیزم

خبر دادند. شان مطابق آداب و رسوم خود، یا محالت حریق اجساد زنده گی می کردند، در راستای سوزاندان بقایای اموات 

و هندو ادامه  کیمحافظت از اجتماعات س جهت سیلواز پ تی، همچنان به حماجسد سوزیانجام مراسم  نی، حدر پاسخدولت 
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 نیكند. با وجود ا جادیو هندو ا كیس تیجمع یارا بر جدید حریق اجساد مدرن محالتداده است كه  وعده. دولت داده است

 یبرا ساختمانی، برق و خدمات آب گانیرا نیتأم در راستای وزارت حج و اوقاف ی، رهبران جامعه از تالش هاچالش ها

 اذعان کردند. ،به هند یمذهب یسفرها یبرا زایو لیتسه نیو هندو و همچن کیمعابد س

 

 یدسترس اطرافیها، روستاها و مناطق  یولسوال ژهیمناطق کشور، به و شتریوزارت به ب نی، اوزارت حج و اوقافبه گفته 

وجود ل طالبان وشده در مناطق تحت کنتراثبت ن تکایایهزاران مسجد و  ایکه صدها  می گویندوزارت  اینندارد. مقامات 

 شتریکه ب ییاستفاده شده و از آنجا ، از مساجد به عنوان مدرسهاطرافیو  ییکه در مناطق روستا اظهار داشتهنیز . آنها دارد

 یبرا میکانیزمیو  ستمیس چی، هحج و اوقاف. به گفته شده باقی مانده است ثبت نانیز  رسااکثر مد ،دهیمساجد به ثبت نرس

جز  هكه باند این وزارت بیان داشته وجود ندارد. مقامات  وستاو ر یدر سطح ولسوال ژهیبه و دیمدرسه جد کیافتتاح 

، می باشند دارای حقوقی از وزارت اوقافکه امامان آنها  ولسوالییا  والیتیمربوط به تعداد مساجد واقع در مراكز  معلومات

و "مراکز  همدرس 4500وزارت،  نیا ۀندارد. به گفتوجود یا مساجد  رسامددر مورد تعداد  معلوماتیو  دیتابیس گونههیچ

، اما را در طول سال به ثبت رسانده یگرید یاضاف یها  . دولت مدرسهداردوجود  شوردر سراسر کثبت شده قرآن"  حفظ

 نیدر طول سال در ا متعلم 300،000از  شی، باوقاف حج و وزارت یتعداد آنها را گزارش نکرده است. براساس برآوردها

 اند. ردهکابل ، بلخ ، ننگرهار و هرات ثبت نام ک یها والیتدر  آنها شتریب که ثبت نام نمودهمدارس 

 

رسمیت شهادتنامه ، از جمله سثبت مدار یایاز مزادهی  یآگاه جهترا هایش را ند كه دولت تالش ه امقامات وزارت گفت

ند که آنها ه اگفت ی. مقامات دولته استدادلوازم ادامه سایر  ای قرطاسیهمانند  یو ماد یمال یها و كمك نالیفارغ التحص های

عدم تحمل  و یافراط دیشد دارای نصاب تعلیمیتواند  یکه م اند دهشانظارت بر مراکز ثبت نراستای خود در  ینگران ناتوان

 یمولوبروری فماه در ریاست امنیت ملی شوند.  لیتبد یضد دولت یو به مراکز استخدام گروه ها باشد یمذهب یها تیاقل

قرار دادن  هدف جهت یستیانجام حمالت ترور به محصل 16حدود  قیکابل را به اتهام تشو پوهنتون، استاد اریمسلم شرمب

، جون 30 خیتارشرعیات پوهنتون کابل به  پوهنځیهمچنان دو عضو دیگر هیأت علمی کرد.  بازداشت، عهیمسلمانان ش

بازداشت  داعششاخۀ خراسان  یبرا محصالنو جذب فعال  یب سلفمذه یولوژیدیا جیترو لیبه دل ریاست امنیت ملیتوسط 

 .نمود

 

برنامه  ه راجستر شده در وزارت معارفمدرسباب . هشتاد دهد یادامه م ینید تدریس تعلیمات ابتداییمساجد همچنان به 

شده  معارف راجستر ه در وزارتمدرس 1200 کهشود  یم نیند. تخمه ادو ساله را در سطح متوسطه ارائه دادیی دوره  یها

 .ستیشده در دسترس نامدارس ثبت ن پیرامون ینیتخم چیکنند. ه یم افتیرا از دولت در یمال حمایتآنها  زهرکدام ا که باشد

از دولت حمایت مالی را دریافت می شورا همچنان این  یاعضاهرچند از دولت مستقل وانمود می شود، اما  ءشورای علما

حال، به گفته محققان و  نی. با امی کندارائه  ییها هیتوص حکومت های سطح والیتیاز  یبه برخ ناهمچنشورا  نی. اکند

از  یمحل یرهایبر اساس تفس هنوز هم ییروستا اطقدر روستاها و من یقانون یها یریگ میتصم شتری، بیمردم یسازمان ها

 یبا اعضا نیعبدهللا عبدهللا همچن ییاجرا سیو رئ یاشرف غنمحمد جمهور  سی. رئصورت می گیرد یو سنت اسالم نیقوان

 و گفتگو کردند. دارید ،اسالماز معتدل" شکل مدارا در برابر آراء و "اعمال  تقویتدر مورد  ءعلما یشورا

 

را که قانون برای این گروه ها در نظر گرفته در محاکم  یها تیحما محاکمکه  اند گزارش داده یمذهب اقلیت یگروه ها

را  یقانون یو جبران خسارت ها محاکمبه  رمسلمانانیغ مساویانه ای اتباعیکسان و  یدسترساز  محاکمکنند ، و  ینمتطبیق 

 برخوردار بودند، سلب کردند. قحقو نیاز ا یاز نظر قانون رمسلمانانیکه غ یدر مواقع یحت

 

در همه سطوح دستگاه  ضیمداوم تبع ی، از الگوها و هندوها کی، از جمله سرمسلمانیغ یمذهب یها تیاقل گانه ندینما

ها  کیاز س ی، برخهستندروند صلح در  یطالبان مشغول بحث و گفتگوها گانه ندیکه نما ییند. از آنجاه اگزارش داد لیعد

 ای، نشان (یشانیپبر زرد ) تکۀ، ممکن است از آنها خواسته شود پس از جنگ طیند که در شراه اکرد یو هندوها ابراز نگران

. نداعمال کرده بود آنهابر  2001-1996 حکومت خود میان سال هایکه طالبان در زمان  یطور ، همانند بپوشندبازوب

ند ه او هندوها دوباره گزارش كرد ها كیشوند. س یمحاکمه م یاساس فقه حنف ند که آنها همچنان بره اگفت رمسلمانیغافراد 

ند كه آنها توسط ا آنها معتقد رایز ؛ورزند یاجتناب م محکمهبه  یمدن موارد و دوسیه های ارائۀاز  شاناجتماع  یكه اعضا

ترجیع می آنها  ی، اعضا. درعوضمی شوندمحافظت ن مالکیت ها،و  نیزم ژهیو محکمۀحل اختالف مانند  یها مزیمکان

 دهند، تا چنین اختالف را در جوامع خود حل و فصل کنند.
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 یرهای، از جمله تأخاندروبرو  ضیبا تبع ییقضا ستمیند که در سه ااظهار داشتهر دو  کیو ساهل هنود رهبران جوامع 

 .ها کیتصرف امالک س زمینۀدر  ژهیها ، به و دوسیهدر حل و فصل  یطوالن

 

محمد کریم  ؛جمهور سیمعاون دوم رئبلند دولتی کار می کنند؛ سرور دانش افراد مربوط اهل تشیع در پست های از  یبرخ

حسین مخابرات؛ و  ریوز یهاشم میمحمد فه ؛ترانسپورت ریوز طهماسیحمید  محمد ؛صلح یعال یشورا سییرخلیلی 

افراد كه توسط  یند كه نسبت به مواضع رسمه ا، اظهار داشتتشیع اهلرهبران با این حال . امور مهاجرین ریوزعالمی بلخی 

 یسن ی. اعضانیستكشور  نیامربوط این گروه مذهبی در  تیجمع مربوط به اهل تشیع ایفا می شود، بازتاب دهندۀ رقم

همچنان دارای نماینده گان بیشتر در دولت در  ،براساس برآورد اهل سنت عهیند كه شه اعلما همچنان اظهار داشت یشورا

کشور  نیا ۀعیش تیجمع اکثریت درو  تی، هزاره ها غالبا  بر اساس قومناظران از یبرخ ۀبه گفتتناسب به نفوس آنان است. 

، در هزاره تیقوم لی، بلکه به دلیاز نظر مذهبنه کشور  نیا انیعیند که شه اگفت نیشوند. ناظران همچن یروبرو م ضیبا تبع

 اند. یدارای نماینده گان اندکدولت 

  

در اتاق تجارت و  تن کی، شاروالیدر سطح  تن کیاز جمله  یدولت یدر پست ها اهل هنودها و  کیاز س کمیتعداد 

به عنوان عضو هم  تن کی، مشرانو جرگهدر  یجمهور استیرتوسط  انتصابیبه عنوان عضو  یگریافغانستان، د عیصنا

ترانسپورت به عنوان عضو وزارت نیز  یگریو د یجمهور استیر ربه عنوان مشاو ، یک تن دیگر در ولسی جرگهمنتخب 

 .فعالیت می کنند

 

 ۀخود را دربار یجامعه نگراناین ، اما رهبران هستندعضو پارلمان  یهلیاسماع ی جوامع مسلمانتن از اعضاچهار  هرچند

 ند.ه اند، گزارش داده اخواند یاسیمواضع اقتدار س ریاز سا انیلیاسماع تیآنها محروم که آنچه

 

افراد متشکل از که اعضای آنها و حقوق بشر  ی، قانون اساسییقضا یها ونیسیکم یاز تالش هاخود  تیدولت به حما

ادامه  المذهبی نیب یآشتو  می باشد، جهت تقویت همدیگرپذیری( عهیو ش ی)سن یاسالم یمختلف مذهب یگروه هامربوط به 

در راهکاری  رشیبه پذ یابیدست راستایهمچنان به اهداف خود در حج و اوقاف وزارت داده است. وزارت امور زنان و 

و  ت اسالمیاخو ی، شورا ءعلما ی. شوراحضور یابندمساجد اجازه می دهد، تا در  نانز داده که بهادامه سراسر کشور 

وزارت و  این، مقامات حال نیند. با اه اادامه دادذات البینی مذهبی  یآشت راستایکار خود را در  زین وزارت حج و اوقاف

و  دجهبوکمبود  لیآنها به دل یند که ادامه برنامه هاه اگفت ،کنند یم غیرا تبل یمذهب پذیری که تحمل یردولتیغ یسازمان ها

 ، دشوار است.تیظرف تیمحدود

 

ONSC  تدوین که شامل  می دهدادامه  یمذهب ۀزیبا انگ زیخشونت آم ییبه افراط گرادر راستای رسیده گی به کار خود

در مورد افراط  والیتیسطح  یاز کنفرانس ها تیحما اب ONSC. ه استبود یمذهبپذیری تحمل  تیتقو جهت پالیسی های

 یبرا یاستراتژ کی یۀته به منظوراستفاده  یبرا معلومات و ارقام یجمع آور جهت یمذهب ۀزیبا انگ زیخشونت آم ییگرا

یک اواسط ماه سپتمبر  ONSCند ه اگفت ی. مقامات دولت، به تالش خود ادامه می دهدزیخشونت آم ییمقابله با افراط گرا

موضوع"  رامونیها پ تی"حساس لیامر به دل نیحال، ا نیجمهور امضا كرد. با ا سیو رئتراتیژی بین الوزارتی را تایید اس

که  هادامه دادبه کارش  پالیسی نیا تطبیق جهت پالن کاری نیتدو ا، بONSCبه طور گسترده منتشر نشده است. به گفته 

 شود. یینهاجاری سال  انیشد قبل از پا یم ینیب شیپ

 

 سوءاستفادۀ نیروهای خارجی و عناصر غیردولتی

 
همچنان به  یشورش یگروه ها ریداعش و ساشاخۀ خراسان ، حمالت گروه ونامایو  یروزنامه نگاران، ناظران محل ۀبه گفت

 48کاهش   از در طول سالیوناما . دارد، ادامه عهیش شهروندان، از جمله یو قوم یخاص مذهب یهدف قرار دادن گروه ها

عمدتا   -داد  گزارش 2018سال ناشی از حمالت به معابد، رهبران مذهبی و نماگزاران نسبت به  انیرنظامیتلفات غ یدرصد

در  نمازگزارانو  ی، رهبران مذهبعبادت خانه هاهدف  هحمله را ب 20 ونامای حمالت توسط داعش نیکاهش چن لیبه دل

( یزخم 156و  کشته 80) تن افراد ملکی 236 تلفات حمالت باعث نی. اه استدثبت کر 2018حمله در سال  22با  سهیمقا

شاخۀ همه به عناصر این حمالت شد.  2018( در سال یزخم 297کشته و  156) یرنظامیتلفات غمورد  453با  سهیدر مقا

نوع  چنیناز  ملکیافراد ، تلفات یکاهش کل رغمی . عله استنسبت داده شد یعناصر ضد دولت ریداعش و ساخراسان 



 9 افغانستان 

 

  2019گذارش جهانی آزادی مذاهب برای سال 

 دفتر آزادی جهانی مذاهب  •وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  

حمالت مربوط به  ینوع اصل گریبار د ینتحاراز دو برابر شده است. حمالت ا شیب 2018با سال  سهیحمالت طالبان در مقا

ه ب سهی(، در مقازخمی 65کشته و  62)فرد ملکی  127 تلفات بود که منجر به نماز گزارانو  ی، رهبران مذهبدینیاماکن 

شش واقعه  ونامای، ی. عالوه بر حمالت انتحارگردید، 2018( در سال یزخم 266شته و ک 136) فرد ملکی 402 تلفات

باعث  که همستند کرد مواد انفجاری دست ساز و نمازگزاران را با استفاده از ی، رهبران مذهباماکن مذهبی دادنهدف قرار 

 2018مجروح( در سال  20کشته و  15) تلفات ملکی 35مورد با  سهی( در مقایزخم 82کشته و  6) فرد ملکی 88تلفات 

 .گردید

 

شده توسط داعش، با هدف قرار دادن  تیداعش و هدا تیخشونت با محور لندب زانیمدر مورد همچنان به گزارش  ونامای

 یعاهل تشمسلمانان  هیعلرا  ییفرقه  ۀزیواقعه خشونت با انگ 10سند  نی، عمدتا  قوم هزاره، پرداخته است. ااهل تشیع تیجمع

 نیدرصد کاهش چن 35( شده است، که یزخم 368کشته و  117) یرنظامیتلفات غمورد  485منجر به  به ثبت رسانده که

کشته و  233شد ) یرنظامیتلفات غمورد  747منجر به  وحادثه رخ داد  19که  یهنگام 2018با سال  سهیحمالت را در مقا

و اعالم كرد كه  همورد را به دوش گرفت 10مورد از  7 مسوولیت داعششاخۀ خراسان . دهد ینشان مشد،  (یزخم 524

کشته و  112) یرنظامیغ مورد تلفات 473هفت حادثه باعث  نیمذهبي شیعه بوده است. ا تیهدف آن هدف قرار دادن اقل

 .گردید( یزخم 361

 

 نی، اونامای ۀحمله کرد. به گفتکابل نشین  عهیعمدتا ش منطقۀدر  یسالن عروس کیبه  اگست 17در شاخۀ خراسان داعش 

 15 حمله که در این گردید تن دیگر 143 مجروحیتو  تن 91سال گذشته بود که منجر به کشته شدن  ۀحمل نیمرگبارتر

، در یمزار یعبدالعلشهادت بزرگداشت  ییبه سمت گردهما با هاوان، چمار 7در داعش . گردیدمجروح  25کودک کشته و 

در این گروه . گردید (یزخم 104کشته و  11) تن افراد ملکی 115تلفات باعث  کهکرد  کیل شلمزارى کاب یمنطقه مصال

از راه دور در داخل شونده ل وکنتر ماین کیحمله کرد. انفجار  یدر شهر غزن یانعیمسجد ش کیبه  نی، همچنجوالی 5

 8در  . داعشآنها کودکان بودند شتری، که بگردیدمجروح(  22)دو کشته و  یرنظامیغ 24 تلفاتمنجر به  هیمحمد جدمس

و ت که محصالن شیعه هدف بود خاز صنوف درسی پوهنتون والیت غزنی مواد انفجاری را منفجر سا یکیبر ، در واکت

 شد. یرنظامیغ 27 تلفاتباعث 

 

که در آن رهبران و نمازگزاران  ی( را در اثر حوادثیکشته و هفت زخم 10) یرنظامیغ فرد 17تلفات  نیهمچن ونامای

یک عالم دینی و رییس حج و اوقاف والیت ، مستند ساخت. قرار گرفتند یراندازیتبودند و مورد هدف قرار گرفته  یمذهب

 یاز علما یاریجالل آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بسشهر در  توسط داعش جون 27 خیتارننگرهار به 

دو فرد مسلح ناشناس موترسایکل آن را برعهده نگرفت.  تیمسئول یگروه چیند که هه اکشته شد یالتدر حم دینی دیگر

از دولت  تیحما نظر وی در ظهارپس از اکندز را در  ی اهل تشیععلما یمحل یشورا سیرئجوالی  6 خیتارسوار به 

 به قتل رساند. ،افغانستان و روند صلح

 

در نیروهای ضد دولتی مساجد اهل سنت را هدف قرار داده اند.  نیهمچن یضد دولت یروهایرسانه ها، نگزارش براساس 

ند. ه اکردند، انجام داد یطالبان صحبت م هیکه عل یکسان ژهی، به ویرهبران مذهب ربرا مرگبار  ۀحمل نیسال، چند جریان

نماز جمعه منفجر  هنگاممسجد  کیراه دور را در داخل یک ماین کنترول از سمنگان،  والیتدر  جون 28در طالبان 

 یرا هدف قرار داده اند که در خدمات قبل علماء. براساس منابع، طالبان برداشتندزخم  یرنظامیغفرد  14 ساختند که طی آن

 یگروه چیند که هه اکشته شد یحمالت طیسال این در  تازشیپ مذهبیاز محققان  یاریستوده بودند. بس ANDSFاز 

در وا راه دور که در داخل مسجد التقل از وکنتر اینم کی، یماه م 24برعهده نگرفت. به عنوان مثال، در ت آن را یمسئول

 عالم دینیكه  جای  منبر ری. مواد منفجره در زمنفجر شد نفر در نماز جمعه جمع شده بودند 700از  شیکه ب یکابل در حال

 یو زخم یرنظامیو دو غ یانفجار باعث کشته شدن و نی. ابود در حال ادای نماز بود جاگزاری شده حانیر یبه نام مولو

شد. می افغانستان و منتقد طالبان و داعش شناخته  یمل یتیامن یروهاین یبه عنوان حام حانیرمولوی شد.  گرینفر د 34شدن 

 واقعه را به طالبان نسبت داد. نیا ونامای

 

 ی، امام مسجد مرکزیهللا حنف یصف یافراد مسلح ناشناس مولو ،ننگرهاری در قالتک ، در اجتماعجون 24 خیتار به

 ریغ ۀ"حمل یجمهور غن سیرا به ضرب گلوله به قتل رساندند. رئ یدولت تیو شخصدینی مدرس مدرسه  کیقالتک، 

ه ب ه گیدیمن در حال حاضر رس یاصل تیاظهار داشت، "اولو ترییتو قیطر از" را محکوم کرد و یبه تاالر عروس یانسان
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قتل ها  نیرا که مظنون به دست داشتن در ا یشخص چیسال، دولت ه انیاست." تا پا انهیوحش ۀحمل نیا انیقربان یخانواده ها

 ، بازداشت نکرد.ه باشدبود

 

و  ی، به کشتن رهبران مذهبگروه نیا یاسیس اجندای ایطالبان از اسالم  ریموعظه بر خالف تفس لیطالبان همچنان به دل

 دینیاحمد هاشم کموال، دانشمند مشهور ریشب ی، مولویماه م 26 خیتارافراد مسلح ناشناس به به مرگ آنها پرداختند.  دیتهد

به قتل  را خواسته بود به جنگ پایان دهند،طالبان از افغانستان در کابل را که  یحقوق یالملل نیب ادیبن یو مشاور حقوق

 .رساند

 

 یگروه ایفرد  چیموارد، اگرچه ه نیدولت مشخص نبود. در احامی  یحمالت به رهبران مذهب تیلومورد، مسئو نیدر چند

طالبان ای شاخۀ خراسان داعش)که آنها مظنون  اظهار داشتند یعهده نگرفت، مقامات محل رحمالت را ب چنین تیلومسئو

 حین ادایننگرهار  والیتده باال،  ۀمسجد اهل سنت در منطق کی انفجار در یبر، در پواکت 18در ول( بوده باشند. مسئو

جراحت  10کودک کشته و  20شدند که در میان آنها  یزخمتن دیگر  58کشته و فرد ملکی  62نماز جمعه، دست کم 

 اشناس بهافراد مسلح ن. افتیسال ادامه  انیپا تا قاتیحمالت را برعهده نگرفت. تحق نیا تیلومسئو یسازمان چی. هبرداشتند

منابع،  ۀ. به گفتقتل رساندو به کرده  ربارانیننگرهار ت والیتبهسود،  یرا در ولسوال تازشیپ عالم دینی کی، یماه م 3 خیتار

ایفای وظیفه می  ،که از وزارت اوقاف حقوق دریافت می کرد و حامی دولت بود یامام رسم مالبه عنوان  عالم دینی نیا

 نگرفت. هدهبرعحمله را  نیا تیلومسئو یگروه چیه. کرد

 

و راننده ساخت را مجروح  یجمهور( و محافظ و سیرئ دینیامور )مشاور چ انفجار ماین مولوی رحیم هللا مار 3 خیتاربه 

 مربوط به وزارت حج و اوقاف یدولت کارمندان بر موتر کاستر یسیناطقم ماین کی، یم 27 خیتار بهبه قتل رساند. را  اش

 حمالت را برعهده نگرفت. نیا تیلومسئو یگروه چی. هگردیدمجروح  این وزارتکارمند  10 که در نتیجهشد ساخته منفجر 

ل ودر مناطق تحت کنتر یمحل تیجمع یاجتماع نورم هایبر  وجود دارد کهطالبان و داعش  در مورد ییهمچنان گزارش ها

دختر و  کیبر، واکت 6در آنان را مجازات می کنند. طالبان  یاسالم نیاز قوان خود یرهایو مطابق تفس شان نظارت کرده

محکوم کردند. براساس گزارش  ابیفار والیتشالق در  40ضرببه  ینولفیت ۀمکالم نیداشتن چند لیپسر جوان را به دل

سن را به جرم داشتن  ریپسر و دختر ز کیغور،  تیشهرک وال یدر ولسوال میماه در یک محکمۀ طالبان رسانه ها، 

 او تولد ناشدهو فرزند  هزن حامل کیرسانه ها گزارش دادند که طالبان  چخارج از ازدواج به قتل رساند. در ماه مار روابط

 .ندبه قتل رسا، بوددولت را "نامشروع" خوانده  هیشود جنگ طالبان عل یسرپل که گفته م والیت سنچارک یرا در ولسوال

که حکم اعدام او را صادر کرد و بالفاصله او  انتقال نمودندطالبان  ۀفرماند کینزد  و کرده رونیب اشانه طالبان او را از خ

  کرد. بارانریرا ت

 

 یدولت یتیامن عدم ادای نماز جنازۀ مقامات و نیروهایبر  یمبنامامان  مالطالبان به  یهشدارها ۀاز اداممجددا  ییها گزارش

ادای نماز ند که از ه اهمچنان اظهار داشت امامان مال، وزارت حج و اوقافمقامات  ۀ، طبق گفتجهی. در نتبه نشر رسیده است

، رسانه ها گزارش دادند که طالبان به گست. در ماه ادر هراس اند یلتکارمندان دو سایرو  جنازۀ نیروهای امنیتی دولتی

با مجازات  که در غیر آن، کنند و به نفع طالبان صحبت کنندبا دولت قطع شان را تا روابط  ه اند،فشار آورد یامامان محل

 یتیامن یروهاین یۀبر روح یاسالم ونیند که عدم تحرک روحانه اخاطرنشان کرد ی. جوامع محلخواهند شدطالبان روبرو 

ناامن به شده در مناطق  راجسترکارمندان مساجد  برای تاز مشکال نیهمچن وزارت حج و اوقافاست.  داشته منفی ریتأث

 .ه استطالبان خبر داد داتیتهد لیدل

 

کند. آنها  یمجازات م ،گرفتند یرا که در ماه رمضان روزه نم یدهد که طالبان افراد ینشان م یاجتماع یگزارش رسانه ها

 روی آنان و بر خر سوار کردن و باالخره تراشیدن سر آنان، آنها را در محضر عام به نمایش می گذاشتند.  نمودنسیاه با 

از طالبان  تیحما بهخود  یشده همچنان در موعظه هاان راجستردر مساجد امامان  مال ی، برخینید ۀرهبران جامع ۀگفت به

 صحبت می کنند. داعش ای

 

و موقعیت دارد ل آنها ودر مناطق تحت كنتر بر مکاتبی وجود دارد که طالبان و داعش  تسلطدر مورد  ییگزارش ها همچنان

 ل طالبان دشوار بود.ودر قلمرو تحت کنتر معلوماتبه  یابیحال، دست نیكنند. با ا یم لیخود را تحم آنها نصاب تعلیمی

 

 : وضعیت توجه اجتماعی به آزادی مذاهب3بخش 
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 تیاز حوادث صرفا  بر اساس هو یاریبس یدارند، اغلب دسته بند وندیغالبا  با هم پدر این کشور  تیو قوم نیاز آنجا که د

آزار و از سوی مسلمانان ند که ه اگزارش داد رمسلمانیغ یها تیاقل ریو سا انیحی، مساهل هنودها،  کیدشوار بود. س ینید

کلی مراسم دینی شان بجا آورند. توانند به طور  یکه آنها همچنان م تندها اظهار داش کیهندوها و س هرچند، می شوند تیاذ

ها  كی، نسبت به سی، از جمله سوء استفاده لفظتیموارد آزار و اذ برخیند كه با ه اجامعه هندو همچنان گزارش داد یاعضا

 تیتر موارد آزار و اذمردان مشخص بودند. هر دو گروه کم یمجزا برا یروسر کینداشتن  لیكه آنها به دل اندروبرو 

 ند.ه او هندو نسبت داد کیمهاجرت ساکنان س ۀرا به ادام شانجوامع  یاعضا

شان  ۀخانواد ی، گزارش شده كه اعضامی کنندرا مطالعه  تیحیكه مس یو افراد تیحیمس پیرومنابع، افراد  یبراساس برخ

كرده اند. طبق گزارش ها، تعداد مبلغان  افتیبه مرگ را در دیاز جمله تهد ییدهای، تهدبوده تیحیآنها به مس تمایلمخالف 

 .اقامت دارند تختیدر پاآنان  تن 40تا  30که  استزده شده  نیتخم تن 60در کشور  یحیمس

 

جامعه نسبت به خود در  تیو آزار و اذ ضیاز تبع یریجلوگ جهت، آنها یاحمدپیرو مذهب مسلمانان و  انیحیمس ۀبه گفت

 دادند. یادامه م )پنهانی( سری، همچنان به عبادت شان

 

پوشیدن در مورد را  یمحل یرهبران مذهب تیآزار و اذدریافت مختلف، از جمله اسالم، همچنان  نید نیچند مربوطزنان 

 ییجال دولت، ومناطق امن تر تحت کنتر گریند که بر خالف ده ااز زنان گفت ی، برخجهیند. در نته اگزارش داد شانلباس 

 امۀع محالت، در بپوشند، راحت اند هو بدون اینکه لباس مورد تمایل محافظه کاران کنند یمآرامش ند احساس ه اکه زنان گفت

همه زنان گزارش  با  یتقربرقه ادامه می دهند.  دنیپوشبه ها از جمله در کابل،  یولسوالشهری مناطق  یو در برخ ییروستا

انجام  یکار را با انتخاب شخص نیکه ا ندیگو یاز خانم ها م ی. برخی شان را می پوشانندچادر سرها ینوعبا داده اند که 

در خود  تیامن شیو افزا تیاز آزار و اذ یریبه جلوگ لیو تما یاجتماع یفشارها لیگفته اند که به دل یاریداده اند، اما بس

 .می دهندکار را انجام  نیجامعه، ا

 

و  و مورد یسوء استفاده لفظ مورد ،می شوندمطلع  اعتقادات شاناز شان ه های یکه همسا یهنگامند ه اگفت یمسلمانان احمد

 یمسلمانان احمد ۀجامع اجتماعات ریارتباط با سا لیکه به دل اظهار نموده اند. آنها در خیابان ها قرار می گیرند تیآزار و اذ

باورهای ، تیخاطر ترس از آزار و اذه که ب گفته اند نهااند. آ روبرو شدهنیز  یبا اتهامات جاسوسآنان  ،در خارج از کشور

جاری ، اما در طول سال داشتندعبادت برای  نامعلومی گذشته مکان یها در سال انیاگرچه احمدخود را پنهان می کنند. 

ها همچنان  ینند. احمداز آن استفاده نککه  گرفت میتصم سیلومحل، پاین از  همسایه هاند که پس از اطالع ه اها گفت یاحمد

، به طور در صورت توافق صلح با طالبانتا مورد توجه مردم قرار نگیرند شان دارند  تیبه پنهان کردن هو ازیکه ن گفته اند

 دایم از کشور اخراج نشوند.

  

 یتحیمس تفکر شهیو اند تیحیبه مس یدننسبت به گرو یند كه افكار عمومه اگزارش داد گریبار د یحیمسجوامع  ندگانینما

 ای یی، همچنان به تنهایاجتماع تیو آزار و اذ ضیترس از تبع لیبه دل انیحیكه مس می افزایندهمچنان خصمانه است. آنها 

ها و  ، زمانها خی. تاردهند یادامه مخود به عبادت  شخصی یا، در خانه هآنكمتر از  انفره ی 10در مجالس كوچك، گاه 

 .ردهمچنان وجود ندا یحیمسعامۀ  یساهای. کلکند یم ریی، غالبا  تغافشا شدن آناز  یریجلوگ یبرا خدمات نیا یها مکان

 

دارای تنها تعداد اندکی  یمذهب یها تیاقل ریها، هندوها و سا کیاز س یی ندهی، تعداد فزا یمذهباقلیت های رهبران  ۀبه گفت

را امنیت آن دولت  می شود و حمایتو هندو  کیو هندو که از طرف جوامع س کیس یبه گفته شورا از عبادتخانه اند.

باب در  64 در مقایسه بهمانده اند،  یکشور باق نی( و چهار منبر )معابد هندو( در اکیگاردورا )معابد س 12برعهده دارد، 

ند که ه اگفت کیامع هندو و سجو یعبادت در معابد هندو آزاد بودند. اعضا یبراهای خارجی  ییبوداسال های گذشته. 

وزارت حج و به  2016آنها در سال  قرار داشته و ایندهار و پکتق،  یغزن والیت هایدر  را که معابد شان فهرست تعطیل

 حل نشده است.جاری سال  انیپا تاارسال کرده اند،  اوقاف

 

در  کیمعبد س کی یکیگوشت گاو را در نزدکه ها را  یقصاباز  یادیزموجودیت شمار ند که آنها ه ارهبران جامعه گفت

 یگوشت گاو نم یمذهب لیها و هندوها به دال کیآگاه بودند که س همسایه ها رایز ند؛دانمی  یعمد نیفروشند، توه یکابل م

 آنانرا در معابد  ۀ شانخان یزباله ها ،دارند لیاتم همسایه هاند که ه اگزارش داد نیو هندو همچن کیخورند. رهبران س
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 یبراهیچکدام  یمحل امامانو نه  ی، اما نه مقامات محلیت کرده اندشکادر این زمینه به پولیس رسما . اگرچه آنها بریزند

 .انده نکرد یاقدام وضعیت کداماصالح 

 

به  شانفرزندان  فرستادناز  شاگردان ریسا تیآزار و اذ لیو هندو، آنها همچنان به دل کیس یانجمن ها یاعضا ۀبه گفت

در دسترس  یخصوص کتبم نهی، فقط چند گزکم بودن شمار نفوس هر دو لی، اگرچه به دلندورزمی امتناع  یدولت کاتبم

حال  نیشده است. با ا فعالدر کابل  کتبم کیدر ننگرهار و  کتبم کیو هندو گزارش داد که  کیس یآنها بود. شورا

 د. نتر مجهز اند، تا به شاگردان آموزش دهکم کاتبم نیند که اه اگفت مجدداو هندو  کیس گانه ندینما

ند كه ه ااست. آنها گفت یشغل یعدم فرصت هاها  كیمهاجرت هندو و س یهمچنان اظهار داشتند كه علت اصل كیرهبران س

به آموزش است. آنان  یدسترسناشي از عدم  یشود، بیسواد یم فرصت های کارییكي از عواملي كه مانع دسترسي آنها به 

 یآنها نم رای، زکنند یم یگه از خانواده ها در کابل در معابد )گورداورها و منبرها( زند یاریند که بسه اگفت کیسرهبران 

و  یاقتصاد طیشرا توجه بهبا اعضای آنان ند كه مهاجرت ه ااظهار داشتقشر کنند. هر دو  تمویلرا  یتوانند مسکن دائم

ند و هندوها ه ازد نیرا تخم گرید كیس 200 با  یتقر این گروه. رهبران افتی، همچنان ادامه خواهد یتیامن یها ینگران شیافزا

ه ها و هندوها گزارش داد كیاز س یند. برخه افرار كرد یغرب یكشورها ایبه هند  2018كه در سال  600-500بر  الوهع

 . اندرو ه آوردن به اسالم روب یرو جهتمكرر  یند كه با تماس هاا

 

منتشر محکوم کرده، خاص سکولر بر خالف اسالم بودند،  مراسمرا که  یو سن عهیاز رهبران ش ییرسانه ها گزارش ها

 یرسانه ها، شوراگزارش اساس  . برستیمشترک در دست ن یها تیاز محکوم مهمیگزارش  چیحال، ه نیکردند. با ا

 ،کردند یسع تیبدون موفق عهیش یو رهبران مذهب درا محکوم کر انیبام یقیجشنواره موس انیدر بام عهیشعلمای  یتیوال

 نیچندعلیه  نیهمچن ءکردند. علما تیحما تدویر این مراسم نیاز ا یو جامعه مدن یوالاما  ،رندیآن را بگ برگزاری جلو

ه صادر کرد حکم ،یو ترک یهند یها الیافغان و سر ستارۀ یقیموس یها الیاز جمله سر یونیزیتلو یبرنامه ها وبرنامه 

 نیو هم کرد دیافغان هرات تهد ستاره یقیموس ۀبرنامراه اندازی  لیطلوع را به دل ونیزیتلو یمذهب ن، رهبراهرات. در است

 .اوردیب نییخود را پا پروفایل عمومی یلمبرداریف نیدر ح شیتا نما ،امر باعث شد

 

متروکه  یهودیقبرستان  کیو  نگه داری می شودمانده در کشور  یباق یهودی نیشهر کابل توسط آخرموجود در  سهیکنتنها 

از گورستان  یاری. طبق گزارش ها بسمی گیردمورد استفاده قرار  یررسمیزباله غ کیهنوز هم به عنوان آن در مجاورت 

 یشبرا یمذهب مراسم تمامگفت که انجام  یهودی هاشدند. تن یاستفاده م نگیدپ یبه عنوان مکان ها زینمسلمانان متروکه  یها

 سهیدر کن یخارج یو سفارتخانه ها یالملل نیب ینظام یروهاین مربوط انیهودیگفت: در گذشته،  یدشوارتر شده است. و

 کار را انجام دهند. نیا ،توانند ینم گرید یتیامن داتیها و تهد ینگران لیبه دلاکنون اما  ،حضور داشتند

 

، میسر بودائتالف و سفارتخانه ها در کابل  ینظام ساتیمختلف همچنان در تأس انیاد مربوط بهافراد  یامکانات عبادت برا

 محدود کرد.را  یدسترساین  یتیامن یها تیاما محدود

 

با  ریکه آنها مغا یاجتماع یها تیمحدود کردن فعال یرا برا یمحل یرهبران مذهب یهارسانه ها همچنان گزارش تالش

 .منتشر کردنددر ورزش،  آنانمشارکت  ای، مانند آموزش زنان دانستندمی  یاسالم یهاآموزه

 

 ی، که غالبا  آن را تالشاندمشکوک  انکشافی یکمک ینسبت به پروژه ها مسلمانانند که ه اگزارش داد یردولتیغ موسسات

 .دانند یم تیحیمس تقویت دین یمبهم برا

 

 . پالیسی و مشارکت حکومت ایاالت متحده4بخش 
 

، همچنان ءعلما یو شورا وزارت حج و اوقاف،  ONSCجمهور،  سیرئ دفتر یدر جلسات با اعضامقامات سفارت امریکا 

به رایزنی های  ،خشن یمذهب ییدولت در مقابله با افراط گرا تیظرف تیلزوم تقو نیو همچن یمذهب یدرک آزاد تقویتبه 

 یاز جمله اطالع رسان یمذهب یها تیاز اقل تیو حما رشیلزوم پذبر  دیتأک یادامه دادند. مقامات ارشد سفارت براشان 

 22متحده از  االتیشناختن دولت ا تیو به رسم یمذهب یآزادتقویت جهت  مینسترال نیدوم یها یریگ جهیدولت از نت

و گفتگو  دارید ی، با مقامات دولت، اعتقاد ای نیبر د یاعمال خشونت مبتن انیقربان داشتیگرام یبه عنوان روز جهان گستا

شان  مراسم دینی یدر اجرارا آنها  ییتا رابطه آنها با دولت و توانا ،کرد داریو هندو د کیس امعجوبا رهبران   ریسف کردند.
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 یمذهب یآزاد جهت تقویت مینسترال نیدو افغان در دوم زبانیم جوالی 18تا  16از  كایامور خارجه آمر ریدرک کند. وز

 حملۀ نتیجه  در اش را زادهو برادر  نامزد، كه برادر مذهبی تیآزار و اذ یقربان انیعیاز ش یكی، از جمله در واشنگتن بود

 بر یک زیارت گاه شیعه یان از دست داده بود.  داعشانتحاری 

 

 قیتشو یبرا یمدارس ، برنامه درس نیمالقات كردند تا در مورد مسئله تأم یمقامات سفارت با مقامات دولت و مقامات مذهب

 قیكشور را تشو یمذهب یها تیتواند عدم تحمل نسبت به اقل یارائه ندهند كه م یمذهب زهیبا انگ زیخشونت آم ییافراط گرا

 کی جادیدر ا ONSCکمک به  یبرا یردولتیو غ یدولت نفعانیذ ریو سا ONSCخود با  یكند. سفارت در ادامه هماهنگ

 .یارتباط آن با ارتقاء احترام به تنوع مذهب تیو تقو زیخشونت آم ییمقابله با افراط گرا یبرا یمل یاستراتژ

 

ها ،  کی، سعهی، از جمله شیمذهب یها تیرهبران اقلوزارت حج و اوقاف،  یسفارت جلسات منظم با مقامات دولت مقامات

 نیب یو گفتگو یتحمل مذهب تیتقو یبحث در مورد راه ها یبرا یردولتیغ موسساتائمه؛ عالمان؛ و  ،ها یهندوها و احمد

 یبرا انهیم یایامور خارجه در امور جنوب و آس ریمعاون وز اریدست نی. مقامات سفارتخانه و همچننمودبرگزار ، دینیال

 یو رهبران مذهب ی، جامعه مدنیدولتنماینده گان با  ییافطارها زبانیدر ماه رمضان م ینید پذیری گفتگو و تحمل تقویت

 یذهبم یآزاد یمل در بزرگداشت روز یمذهب یآزاد مدورزیم کی، جنوریدر شانزدهم یک مقام ارشد سفارت بودند. 

برگزار هندو  رهبرمذهبی کیو  کیس رهبر مذهبی کی، زن روحانی کیعلما،  ،عهیو ش یمتحده با رهبران سن االتیا

شناخت. سفارت  تیها و هندوها را به رسم کیجوامع از جمله س یدولت حق برخ ندگانی، نمامدورزیم نیا جریاندر کرد. 

 کرد. دیتأک یمذهب یآزاد تقویت متحده بر االتیدولت ا دمجددا  بر تعه

 

تا در مورد  ،بود وزارت حج و اوقاف ندگاننمای جمله از، نید یمحققان و علماحضور با  مدورهاییزیم زبانیم سفارت

از  چ،مار 14 خیتارسفارت به مدارا ، گفتگو کند.  جیو ترو نیخشن مربوط به د ییمقابله با افراط گرا یمنابع و ابزارها

 ۀدربار ریدر سراسر کشور با موضوع تفس پوهنتوندر هفت  و شرعیاتحقوق  پوهنځیبا  نکلنیل یریادگیمراکز  قیطر

 یهماهنگ نی، گفتگو کرد. سفارت همچنداریصلح پا ۀنامتوافق یآن در اجرا تیمدارا در مذاکرات و اهم جیاسالم ترو

 یبرا ییهاپالیسی کرد ، که شامل  نیو تأم لیرا تسه نیمربوط به د زیخشونت آم ییدر مورد افراط گرا یقاتیتحق یتالشها

 مدارا در داخل کشور بود. تیتقو

 

 ترییتو یپست ها قیبر از طرواکت 27در را هب امذ یآزاد یو روز جهان جوالی 16هب را در امذ یآزاد یروز مل سفارت

 در پیشروی مدرسه اطفال در همچنان حمله ننگرهار و والیتدر  یمسجد بر حمله ریبوک برجسته کرده است. سفسیو ف

را  یعموم هیانی، بسپتمبر 12 خیتار سفارت بهمحکوم کرد.  ترییتو قیبر از طرواکت 16و  18در  بیلغمان را به ترت والیت

، از طریق را دهیعق ای نیبر د یاعمال خشونت مبتن انیقرباناز  داشتیگرام یروز جهان نیاول به رسمیت شناختن پیرامون

 .منتشر کرد ترییبوک و توسیف صفحات 

 


