
  AFGHANISTAN  افغانستان
TIER 2

یک نهاد مستقل و مورد حمایت هر دو  (USCIRF)کمیسیون ایاالت متحده ء امریکا  در امور آزادی مذهبی بین المللی 

ایجاد گردیده  8991در سال   (IRFA)حزب در دولت ایاالت متحده امریکا می باشد که طی قانون بین المللی آزادی مذهبی 

با استفاده از معیار های بین المللی تخلفات در امور آزادی مذهبی و یا عقیدتی در خارج از  (USCIRF) این نهاد. است

نهاد . کشور را نظارت میکند و سیاست های پیشنهادی را به رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، و کنگره عرضه می دارد

(USCIRF) شرح سر انجام  1081گزارش ساالنه . تقل و مجزا از وزارت امور خارجه ایاالت متحده استیک نهاد مس

ست که بد رفتاری ها و خشونت ها را در منطقه مستند سط  اعضای هیئت و ماموران مسلکی اکار یک ساله این نهاد تو

دوره ء را تحت  1081گزارش ساالنه . هدمیکند و سیاست های مستقل پیشنهادی را به دولت ایاالت متحده امریکا ارائه مید

ست، هرچند، در بعضی موارد این گزارش رویداد ا 1087 دسمبرو ختم آن  1087 جنوریپوشش قرار میدهد که شروع آن 

برای معلومات .  یاد شده رخ داده اند  ءبعد از این دورهقبل و یا های مهم و قابل توجهی را همچنان یاد آوری میکند که 

3240-523-202به طور مستقیم به شماره ء  (USCIRF)را اینجا ببینید، و یا با  وبسایت،  (USCIRF)بیشتر در مورد 

 .تماس بگیرید

 افغانستان

یافتھ ھای مھم و کلیدی: اوضاع امنیتی در افغانستان ھنوز ھم بی ثبات بوده و تاثیرات منفی در سراسر کشور روی آزادی 
مذھبی داشتھ است. با وجود پیشرفت ھا در وضعیت اجتماعی-اقتصادی مسلمانان شیعھ در سال ھای اخیر، حمالت باالی این 

گروه مسلمانان بھ ویژه توسط دولت اسالمی والیت خراسان )آی اس ک پی( در جریان سال 1087 ادامھ داشتھ است، و در 
برخی موارد وضعیت از قبل بدتر شده است. بر عالوه، رھبران مذھبی کھ علیھ تندروی مبارزه میکردند و بین گروه ھای 
مختلف مسلمانان پل ایجاد میکردند، توسط تندروان بھ قتل رسیدند کھ آمار آن در سال 1087 نسبت بھ سال ھای قبل بیشتر 
بوده است. گروه ھای غیر مسلمان مانند ھندوھا، اقلیت مسیحیان، و سیک ھای افغان ھمانطور گروه ھای آسیب پذیر اند و 

نمیتوانند آزادانھ بھ تجلیل مراسم مذھبی شان بپردازند. بعضی از جنبھ ھای قانون اساسی این کشور و سایر قوانین آن با 
معیار ھای قوانین بین المللی، مخصوصاً در امور آزادی مذھبی و عقیده، متناقض اند  .چالش ھایی کھ زنان در این کشور با 
آن روبرو اند ھمچنان ادامھ داشتھ است کھ مھمترین آن ازدواج اجباری و تساوی حقوق در امور تحصیالت و شغل میباشد. 

بنابراین نگرانی ھا، در سال USCIRF ،1081 باز ھم افغانستان را بھ دالیل تحمل و چشم پوشی از تخطی ھای آزادی 
مذھبی در ردیف نظارت دوم خود  )Tier 2( قرار داده است. این موارد باعث شده است تا افغانستان طبق قانون بین المللی 

آزادی مذھبی  )IRFA ( از جملھ "کشور مورد نگرانی خاص" و یا سی پی سی قلمداد شود. USCIRF ھمچنان باور دارد 
کھ طالبان بھ تخطی ھای فاحش در امور آزادی مذھبی در سال 1087 دست داشتھ اند و بنابراین در سال 1081 پیشنھاد 

میشود تا گروه طالبان ھم در ضمیمھ قوانین بین المللی آزادی مذھبی  )IRFA ( سال 1082 در ردیف "گروه ھای مورد 
نگرانی خاص" و یا سی پی سی قرار بگیرند.  
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 پیشنهادات برای دولت ایاالت متحده امریکا

  قانون بین المللی آزادی مذهبی   طبق" خاص نهاد مورد نگرانی"قلمداد گروه طالبان به عنوان(IRFA  ) در سال

 .ولف آنرا تجدید نظر کرده است. که فرنک آر 1082

  انستان در مورد جمهور افغانستان و رئیس اجراییه افغیاد آوری دولت ایاالت متحده ء امریکا مستقیماً به رئیس

  و ارتباط آن با امنیت سراسری در کشور؛ یاهمیت آزادی مذهب

  تا از  نوزارت تعلیم و تربیه افغانستان و وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستا –تشویق مقامات دولتی افغانستان

د تا فضای مدنی برای گفتمان روی مسایل نطریق نظام تعلیم و تربیه آزادی مذهبی و عقیده را ترویج و تشویق نمای

 . گردد ایجادمتنوع مذهبی و جامعه افغانستان 

  همکاری های بیشتر بین وزارت امور زنان و اداره موضوعات زنان در جهان که مربوط برای تسهیالت ایجاد

بتوانند به تحصیالت و شغل شان ادامه بدهند و آنها ور خارجه است تا این که به زنان کمک شود تا وزارت ام

نون بپردازند همچنان این که توانایی آن را داشته باشند تا . روی مسایل مربوط به ازدواج اجباری در چوکات قا

  با همکاری سفارت امریکا، اعضای پارلمان، وزارت شرعیات و ریاست فتوا از حکومت افغانستان خواسته شود تا

 : در محکمه عالی

o  و  ، لغو گردد؛که نوشته های غیر اسالمی را ممنوع ساخته بودند 1002قانون رسانه های سال 

o  و گرویدن به آن آیین را کفرآمیزبود که آیین بهایی را در افغانستان مرتد شناخت  1007قانون سال 

. ، را همچنان لغو نمایدنده بودخواند

  تا در نقش وزارت حج و اوقاف بیافزاید تا اینکه این وزارت بتواند گفتگو های درون تشویق نمودن دولت افغانستان

. گروه های اقلیت مذهبی در کشور را بیشتر تبارز بدهداسالمی و حمایت از 

  از همکاری وزارت امور داخله، دفاع و حج و اوقاف استقبال و حمایت نماید تا این وزارتخانه ها بتوانند با

همکاری هم امنیت و شرایط گفتگو بین رهبران مذهبی و رهبران سایر اقلیت های مذهبی افغانستان و همچنان 

. دانشمندان دیگر ادیان را فراهم سازند

 و مبارزه با تندروی مذهبی و حل مناقشات سکتوری در به آزادی مذهب در افغانستان  از ادغام موضوعات مربوط

.در استراتیژی های امور خارجه و وزارت دفاع ایاالت متحده ء امریکا اطمینان بدهدافغانستان 
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 ستان با اطمینان بدهد تا نگرانی های حقوق بشر، به شمول آزادی عقیده و مذهب در پروسه ء مصالحه دولت افغان

مخالفان مسلح ادغام گردد و این که هر دو جناح دولت افغانستان و طالبان باید با هر نوع توافق صلح باید تعهد 

 .  نمایند که به حمایت از اعالمیه جهانی حقوق بشر می پردازند

تاریخچه

 افغانستان

 جمهوری اسالمی افغانستان: اسم کامل

 ریاستیجمهوری اسالمی نظام متحد : حکومت

 00000000: نفوس

 اسالم: ادیان به رسمیت شناخته شده توسط دولت

 : احصاییه مذهبی

اندرصد مسلمان 91-99

 درصد مسلمانان سنی 10 

(به شمول اسماعیلی ها) درصد مسلمانان شیعه  80-89

 (هندو ها، سیک ها، بهاییان، و مسیحیان)سایر <  

 .ورلد فکتبوک و مرکز تحقیقات پیو گرفته شده است ازاین احصاییه و تخمین * 

 کشوری است که اقواماز لحاظ قومیت افغانستان ، اما ان تشکیل میدهندمسلمانرا از لحاظ مذهبی افغانستان نفوس اکثر گرچه 

درصد می  21نظر به آماری که دولت ایاالت متحده ء امریکا در دست دارد، جمعیت پشتون ها به . داردنوع مت و ملیت های

درصد  1درصد، و  1درصد، بلوچ ها  0درصد و ترکمن ها  9درصد، ازبیک ها  9درصد، هزاره ها  17رسد، تاجیک ها 

داخلی و  دهشت افگنافغانستان مرکز نظامی و عملیات گروه های مختلف  .تشکیل میدهندهم گروه های قومی دیگر را دیگر 

 . شامل آن میباشد( که در پاکستان هم فعالیت دارند)بین المللی است که القاعده، داعش، طالبان، و شبکه حقانی 

لو حمالت باالی اقلیت های نتوانسته اند ج ،رئیس اجراییه عبدهللا عبدهللا و رئیس جمهور اشرف غنیافغانستان، رهبران ملت 

کشور حریم فیصد کنترل  21یکی از دالیل این مورد این است که دولت افغانستان تنها  .  بگیرند 1087مذهبی را در سال 

فیصد خاک این کشور میدان جنگ  18کشور را به دست دارند و روی  فیصد 82دست دارد و گروه های جنگجو  دررا 

  . ایجاد نموده اند

ن قانون اساسی افغانستان آمده است که اسالم دین رسمی کشور است و هیچ گونه قوانین در افغانستان نمی تواند خالف در مت

مناقض نمیتواند ، سیاسی حزبهیچ رامنامه و اساسنامه قانون اساسی تذکر یافته است که  03در ماده . اعتقادات اسالمی باشد

قانون اساسی افغانستان آمده  23و در ماده  باشد یمندرج این قانون اساس یاحکام دین مقدس اسالم و نصوص و ارزشها

قانون جزا به محاکم اجازه می دهد تا به . احکام دین مقدس اسالم تدوین نماید یرا بر مبنا یدولت نصاب واحد تعلیماست که 

اند، مانند ترک مذهب و عقیده و تغییر آن عده از قوانینی که در قانون اساسی و قانون جزا به صورت واضح گنجانیده نشده 

نشان داده است متهمین بنابر چنین اتهامات به جزا های  ای موضوع. مذهب و عقیده،  به شریعت فقه حنفی تمکین نمایند



آمده است که کمیته ژورنالیستان و  1002عالوتاً در قانون رسانه ها در سال  .سنگین و حتی مرگ محکوم می گردند

 . دنمت افغانستان میتوانند هرکسی را که متون و مطالب غیر اسالمی را به نشر میرساند بازداشت نمایمامورین حکو

پیروان سایر . افغانـستان، دین مقدس اسالم است یاسالم یدین دولت جمهور "قانون اساسی افغانستان میگوید که  1ماده 

اما، در هیچ جای قانون اساسی  ."دباشن یشان درحدود احکام قانون آزاد م یمراسـم دینـ یاز دین و اجرا یادیان در پیرو

همچنان،  حقوق محدود . افغانستان نیامده است که به طور واضح از آزادی مذهبی، و یا عقیده هر فرد افغان محافظت نماید

این مانند آمده است جهانی حقوق بشر  اعالمیه 81قسمیکه در ماده پرستش و آزادی مذهبی که به غیر مسلمانان داده شده است، 

قانون اساسی افغانستان از دولت خواسته است تا به اعالمیه جهانی  7با این وجود، ماده .  اعالمیه جهانی حقوق بشر نیست

 .بنابرین مسئله قانون اساسی افغانستان در ارتباط به آزادی مذهبی هنوز نا حل باقیست. حقوق بشر حرمت بگذارد

 7102آزادی مذهبی شرایط 

رفتار با مسلمان شیعھ مذھب: از سال 1008 بدینسو و بعد از اشغال افغانستان توسط ایاالت متحده امریکا، گروه ھای زیادی 
از اقلیت ھای مذھبی و قومی توانستھ اند بعد از نسل ھا و سال ھا تبعیض بتوانند در دولت افغانستان و سکتور خصوصی 

نقش داشتھ باشند و مشغول بھ کار شوند. این موضوع خاصتاً در مورد شیعھ ھا صدق میکند کھ در دو دھھ گذشتھ نقش 
اجتماعی سیاسی شان گسترش یافتھ است. گرچھ وزارت خارجھ آمار دقیق و قابل اعتبار در ارتباط بھ نفوس و فیصدی شیعھ 
مذھبان و سنی مذھبان در افغانستان در دست ندارد، میداند کھ در افغانستان بیشتر از 80000 مسجد شیعھ وجود دارد کھ بھ 

تعداد 200 آن در کابل پایتخت افغانستان موجود اند.   

موقف اجتماعی سیاسی شیعھ مذھبان یکی از دالیلی بوده است کھ گروه ھای تندرو شیعھ مذھبان را مورد حمالت قرار بدھند 
و آنھا را مرتد قلمداد نمایند و بگویند کھ شیعھ ھا "شایستھ مرگ اند." در جریان سال 1087، گروه ھای مرتبط بھ داعش در 

افغانستان بھ حمالت شان در مساجد و مناطق شیعھ نشین ادامھ دادند. تعداد زیادی از طالبان با داعش یکجا شده اند و بھ رھبر 
داعش ابوبکر البغدادی بیعت نموده اند. این در حالیست کھ تعداد زیادی از جنگجویان داعش از سوریھ فرار نموده اند و 

میخواھند در افغانستان مراکز نظامی ایجاد نمایند. این پدیدهء دوگانھ نقش داعش را در افغانستان بیشتر ساختھ است کھ تحت 
اسم گروه خراسان ھم فعالیت مینمایند. 

بر اساس فرمان ابو بکر البغدادی و رھبریت جھانی داعش، گروه خراسان اعضای مذاھب دیگر اسالمی را، بھ ویژه شیعھ 
ھا را، مرتد میدانند و آنھا را پی ھم مورد حمالت قرار داده اند. در سال 1087، این موضوع باعث شد تا چند مورد حمالت 

باالی مساجد شیعھ ھا صورت بگیرد. مثًال حملھ باالی مسجد الزھرا در کابل و مسجد امام محمد باقر در شھر ھرات. در 
دسمبر سال 1087، یک حملھ دیگر توسط گروه خراسان بر مرکز فرھنگی و اجتماعی شیعھء تبیان در کابل صورت گرفت 

کھ 28 کشتھ بر جا گذاشت. طبق گزارشات، در سال 1087 حد اقل ھفت مورد حملھ علیھ مسلمانان شیعھ مذھب رخ داد کھ در 
مجموع در حدود 829 کشتھ و 000 زخمی برجا گذاشت.  

چنین حمالت اکثراً در جریان مراسم شیعھ رخ داده است مانند لیتالقدر، آشورا، محرم، و یا ھم تولد حضرت مھدی. در پاسخ 
بھ این حمالت دولت افغانستان کوشیده است تا امنیت و تسلیحات را در اختیار شھروندانی کھ نزدیک مساجد شیعھ زندگی 

میکنند، قرار بدھد. اما، این حمالت در جریان سال گذشتھ پی ھم ادامھ داشتھ است. با چنین حمالت، گروه خراسان میکوشد 
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تا توانایی مسلمانان شیعھ را از برگذاری مراسم مذھبی شان نابود سازد تا آنھا نتوانند آزادانھ مراسم مذھبی شان را برگذار 
نمایند.  

گروه ھای تندرو، بھ شمول گروه خراسان و طالبان، یکی از اقلیت ھای قومی را بھ طور خاص مورد حملھ قرار دادند کھ 
ھزاره ھای شیعھ مذھب بودند. حد اقل دو رویداد بزرگ در 1087 اتفاق افتاد کھ شیعھ مذھبان از ملیت ھزاره مورد ھدف 
قرار گرفتند. یکی از این رویداد ھا کشتن ھشت تن کارمندان معدن ذغال سنگ بود و رویداد دیگر سربریدن سھ تن توسط 

گروه خراسان بود کھ میتوان بھ آن اشاره نمود. بر عالوه، فعاالن سیاسی ھزاره ھا گزارش ھایی داشتھ اند کھ دولت از 
صالحیت ھا و نفوذ رھبران ھزاره در امور سیاست گذاری ھای دولت کاستھ است.  

خشونت علیھ رھبران مذھبی: یکی از موضوعاتی کھ در سال 1087 ظھور نمود، گسترش ھدف قرار دادن رھبران مذھبی 
ترقی خواه در افغانستان بوده است، خاصتاً آن عده ای کھ در کمیسیون ھای درون مذھبی و یا ضد تندروی داخلی در شورا ھا 

فعالیت داشتند. نھاد ھای زیادی دولتی و غیر دولتی در افغانستان حضور دارند کھ میخواھند اختالفات بین شیعھ مذھبان و 
سنی مذھبان را حل نمایند. رھبرانی کھ در چنین مراسم شرکت نمودند، در سال 1087 نسبت بھ سال ھای قبل، بیشتر مورد 

ھدف قرار گرفتند.  

یوناما در گزارش نیمھ سالھ خود در سال 1087 یاد آور شد کھ حد اقل 80 مورد حمالت باالی رھبران مذھبی در نیمھ اول 
سال 1087 رخ داده است، در حالیکھ در گزارش قبلی این مورد تنھا دو بار اتفاق افتاده بود. این خود گواه بر این است کھ 

ھمکاری بین رھبران مذھبی و گروه ھای مذھبی صدمھ ھنگفت دیده و میبیند. ھمچنان، با ھدف قرار دادن رھبران شیعھ 
مذھب، گروه ھای مانند گروه خراسان، ھدف دارد تا این اقلیت را بیشتر ضعیف سازد و آنھا را از رھبریت قوی محروم 

سازد. اگر بھ این امر پایان داده نشود، وضع امنیتی اقلیت شیعھ مذھبان وخیمتر خواھد شد و موضوع صلح بین مذاھب بیشتر 
از این در افغانستان خدشھ دار خواھد شد. 

شرایط برای سایر اقلیت ھای مذھبی: قبل از شکست دولت افغانستان و بھ قدرت رسیدن طالبان در سال 8991، در حدود 
100000 ھندو ھا و سیک ھای شھروند افغانستان در این کشور موجود و بود و باش داشتند کھ حاال طبق آمار ارگان غیر 

دولتی، شورای ملی ھندو ھا و سیک ھا، تعداد آنھا فقط بھ 100 خانوار و یا بین 0000 الی 7000 تن کاھش یافتھ است. بعد از 
خیلی کوشش ھای ناکام گذشتھ و مذاکرات با دولت افغانستان، ھندو ھا و سیک ھا توانستند یک نماینده از خود در سال 1082 
در پارلمان افغانستان داشتھ باشند. رئیس جمھور غنی کوشش نموده است تا این گروه را حمایت کند و اعضای آنھا را بھ کار 

بگمارد.  

اما، خانوار ھای باقی مانده ھندو ھا و سیک ھا در افغانستان کلیسا ھا و اماکن مذھبی شان را بھ طور آشکار ترک نموده اند 
و مخفیانھ بھ مراسم شان میپردازند تا از لحاظ امنیتی در امان باشند  .چون مرده سوزخانھ یی در کشور موجود نیست، این 

اقلیت نمیتوانند بھ مراسم مذھبی مرده داری شان بپردازند. چنین مراسم مذھبی کھ از این قبل در محالت مسکونی اتفاق افتاده 
است، پی ھم منجر بھ تشنج با مسلمانان منطقھ شده است.   

احصائیھ دقیق و معتبر در مورد نفوس بھاییان در افغانستان وجود ندارد و بھ دلیل فتوای سال 1007، توسط ریاست فتوای 
محکمھ عالی افغانستان کھ فقھ بھاییان را مرتد شناخت،  بھاییان در افغانستان در خفا بھ سر میبرند.  

5 

U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2018 ANNUAL REPORT | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF 



حکومت . ه استباقی ماند 1082حالت سابق خویش مانند سال  وضعیت حقوق زنان در افغانستان به :زنان و آزادی مذهبی

به صورت خشونت آمیز و بنابر تعبیرات تندرو اسالمی و قوانین شرعی زنان را از حقوق شان  8990طالبان در سال های 

ن از حقوق ی زناگروه های تندرو که از ایدولوژی طالبان الهام گرفته بودند، به محروم ساز ،1087در سال . محروم ساخت

اشخاصی که نقش اجتماعی و دولتی  1087در جریان سال . شان ادامه دادند، مخصوصاً محالتی که تحت کنترل آنها بود

داشتند همچنان کوشیدند تا نورم های مذهبی و اجتماعی را قسمی تعبیر و تبلیغ نمایند که منجر به تبعیض علیه زنان شود و 

قتل های ناموسی به دالیل جرایم زنا کاری و تعبیرات از شریعت همچنان . ا پایمال گرددعقیدتی آنه حقوق و آزادی مذهبی و

اغلب، تعداد زیاد دوسیه های خشونت خانوادگی و یا خشونت های ناموسی گزارش داده نمیشوند چون مرتکبان . ادامه داشت

، دانسته میشودبعضی تعبیرات قوانین شرعی جایز ازدواج زیر سن در بر عالوه، گرچه . و مقتوالن آن اعضای خانواده اند

، دولت افغانستان قوانین و مقرراتی را وضع نمود که ازدواج کودکان و خردساالن را ممنوع اعالن 1087اما در ماه اپریل 

 .سال تعیین کرد 81نمود و سن ازدواج را 

: سیاست ایاالت متحده ء امریکا

در آسیای جنوبی افغانستان ھنوز ھم در مرکز توجھ ایاالت متحده امریکا قرار دارد. شکست گروه ھای دھشت افگن مانند 
گروه طالبان و داعش در افغانستان ھمواره اھداف دولت افغانستان بوده است تا با آنھا در حریم کشور بجنگد و از گسترش 

آنھا در منطقھ جلو گیری بکند. ایاالت متحده امریکا رھبری دو ماموریت نظامی را در افغانستان بھ عھده دارد. یکی آن 
(NATO. گفتگو ھای صلح میان دولت افغانستان و  ماموریت ایاالت متحده و افغان است و دوم ماموریت حمایت قاطع ناتو )

طالبان بھ بن بست مواجھ گردیده و ناکام بوده است. گروه خراسان و سایر گروه ھای تندرو در آینده ھم برای چنین گفتگو 
ھای صلح موانع ایجاد خواھند کرد. در سال 1087 جنرال جان نکلسن، سرکرده ای نیرو ھای ایاالت متحده در افغانستان از 

1082 توضیح داده است کھ تعداد اندک نیرو ھای بین المللی و ایاالت متحده باعث شده است تا فضا بین آنھا و تندروان بھ بن 

بست بیانجامد و رھایی از چنین بن بست بدون ازدیاد بخشیدن این نیروھا مشکل بھ نظر میرسد. در پاسخ بھ این موضوع، 
رئیس جمھور ترامپ وعده داده است کھ 0000 عسکر دیگر بھ 82000 نیرو ھای ایاالت متحده، کھ فعًال در افغانستان مستقر 

اند، اضافھ خواھد گردید. ماموریت حمایت قاطع ناتو ھمچنان قبول کرده است کھ 0000 عسکر دیگر بھ نیرو ھای تعلیمی 
شان خواھند افزود. 

برعکس رئیس جمھور باراک اوباما، رئیس جمھور ترامپ جدول زمانی برای خروج نیروھای ایاالت متحده تعیین نکرده 
است. از این قرار، خروج نیروھای ایاالت متحده از افغانستان وقتی اتفاق خواھد افتاد تا شرایط توسط جامعھ بین المللی، 

ایاالت متحده، و نیرو ھای امنیتی افغان و دولت افغانستان بر آورده شود. ماھیت دقیق این شرایط ھنوز بطور علنی مشخص 
نشده است.  

در جریان سال، وزیر خارجھ رکس تیلرسن در ماه اکتوبر از مرکز نظامی ھوایی بگرام دیدن نمود و معاون رئیس جمھور 
مایک پنس در ماه دسمبر بھ کابل سفری داشت کھ در آنجا با رئیس جمھور غنی مالقات نمود و بیانیھ ای ھم بھ نیرو ھای 

کشورش داد.  ھر دو تاکید ورزیدند کھ ایاالت متحده امریکا در برقراری ثبات در افغانستان و تقویت دولت افغانستان متعھد 
خواھند ماند.  
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حفاظت از حقوق بشر و آزادی مذهبی در قبال رهبری افغانستان از  حمایت اش به، وزارت خارجه امریکا 1087در سال 

از آزادی و تاکید نمودند که دولت باید  ، مقام های سفارتافغانستان های بلند پایه ای دولتدر مالقات ها با مقام . ادامه داد

سفارت . تحمل عقیده حمایت کند و ضرورت بداند تا از حقوق اقلیت های مذهبی آن ملت دفاع نموده از آنها محافظت نماید

ایاالت متحده همچنان کوشیده است تا یک فضای باز و مدنی را برای گفتمان های صلح آمیز درون دینی و برون دینی در 

 .  افغانستان ترویج کند




