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  ٢٠٠٨  سپتمبر٧-ليدن
  عالميها

 امر بالمعروفتا ناوقت نشده به طرح قانون احيأ 
  !اعتراض کنيم

  
 ها قبل طرح قانونی که مطابق آن آزادی شهروندان در انتخاب لباس، موسيقی، پروگرام تلويزيون وغيره ماه

غضب ميگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خويش تحت نظارت يک ادارۀ همسان با امر بالمعروف طالبان قرار 
جرگه تهيه گرديد ولی تحت داده ميشود، توسط کمسيون مبارزه با فساد اخالقی، مسکرات ومواد مخدره ولسی 

قرارگزارش رسانه های بين المللی طرح . فشارسازمانهای حقوق بشرومؤسسۀ ملل متحد به آرشيف سپرده شد
موصوف درين روز ها توسط عناصرمعتقد به طالبانيزم که در پارلمان راه يافته اند،  بازهم ازآرشيف بيرون 

البته اين طرح هنوز قانون پنداشته نميشود . رسيده است... خالقیآورده شده وبه تصويب کمسيون مبارزه با فساد ا
  . چون به تصويب مجلس عمومی ولسی جرگه ومجالس مشرانوجرگه وتوشيح رييس جمهورنرسيده است

 نهادهای دولتی و  فسادغرض مبارزۀ مؤثربا. البته ضرورت مبارزه با فساد اخالقی در هر جامعه موجود است
در صورتيکه قوانين ضروری برای مبارزه با آنچه . نی دست به يک سسله اقدامات ميزنندسازمانهای جامعۀ مد

در جامعه، بادرنظرداشت شرايط عصر وزمان، ضد اخالق پنداشته ميشودپارلمان کشوربنا به پيشنهاد حکومت يا 
انستان چنين ضرورتی با اطمينان گفته ميتوانيم که در افغ. به ابتکار خوددست به تدوين وتصويب قوانين ميزند

قانون جزا مصوبۀ دوران جمهوری داود خان،که اکنون نيزمداراعتبارميباشد، در فصول مختلف .  موجود نيست
خويش جرايم ضد اخالقی اعم ازتوليد، قاچاق و استعمال مواد مخدره ومسکرات بخصوص مشروبات الکهولی، 

در قانون جزای افغانستان ضمنأ پيش بينی .  نموده استفحشا وغيره را تعريف وحد اقل واکثر مجازات آنرا معين
گرديده است که اگردر ساحه قباحات حرکاتی رخ دهد که در قانون پيش بينی نشده باشد ولی باعث انزجاراجتماع 

با درنظرداشت اصل تناسب گردد، در آنصورت قاضی ذيصالح صالحيت دارد تا برای مرتکب چنين عمل 
بنا برين هيچنوع خأل از لحا ظ . البته حد اکثر مجازات قباحت نيزدر قانون تعين گرديده است. مجازات تعين کند

پس چرا ولسی جرگه بعوض پرداختن به ساير اسناد که سالها انتظار تصويب ميباشند، به . قانونونی وجود ندارد
ولسی جرگه  ...ت؟ آيا بهتر نيست که کمسيون مبارزه با فساد اخالقیاين سند غير ضروری اولويت داده اس

بعوض ايجاد يک قانون ونهاد بی معنی واضافی آنعده ازمؤسسات دولتی را که در تطبيق قوانين موجود سهل 
  انگاری ميکنند مورد سوال وحتی استيضاح قرار دهد؟

قدرت طلب روحانيت رشوت سياسی بدهند شايدپارلمان وحکومت بخواهند ازين طريق  به جناح عقبگراو
 اين  دست اندرکاراناگراين فرض واقعيت داشته باشد از کوته بينی وعاقبت نيانديشی. وحمايت شان را حفظ کنند
 تصويب اين طرح وايجاد نهاد ذيربط آن بمعنی تفويض قسمتی از وظايف سيستم نورمال. دو ارگان حکايت ميکند

اين طرح با خواست . شيه مذهبی و بازگشت به استبدادقرون وسطايی طالبان است قضايی به يکنوع مليعدلی و
.  مردم افغانستان در تضاد بوده با قانون اساسی افغانستان، قوانين بين المللی ومدنيت امروزی مخالفت دارد

  .  خواهد کردتصويب اين طرح افغانستان را يکبار ديگر به پيشرو قافلۀ عقب گرايان وتمدن ستيزان جهان مبدل
ولسی جرگه مبنی بر تدوين وتصويب طرح ...کميتۀ حقوق بشر فاروعملکرد کمسيون مبارزه با فساد اخالقی

قانون احيا امر بالمعروف را  بشدت محکوم نموده از تمام سازمانها، گروه ها، حلقات وافراد آگاه وطرفدار آزادی 
 رساتربگوش ارگانهای ذيزبط وافکار عامۀ جهان وحقوق بشردعوت ميکند تا صدای اعتراض خويش را هرچه

 !رسانيده از اينکه اين يادگار مردود دوران طالبان باالی مردم ما تحميل گردد جلوگيری کنند
  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
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