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  ۱۱/۹۰/۲۰۱۹                 هشفق همرا

  
  

  قانون لچکان افغانستان 
 

 زطن
 

 
 

  فباب اول: تعری
 

  :گردد کهعده از مردان عزیز افغانستان اطالق میاسم لچک بر آن ماده اول:
  .کننددانند و به آن خیانت نمیا میکنند و بقیه را امانت خددرصد مغز خود استفاده می ۰.۰۲ فقط از .۱
  .کننددر مراسم یادبود و هنگام ابراز شادمانی شلیک هوایی می .۲
  .کنندعامه را اخالل میبندند و نظمها را میجاده .۳
  .کشند تا درختان کنار جاده را بشمارندباسن خود را از شیشه موتر بیرون می .۴
  .کنندمالند و آن را با نماد مذهبی و سیاسی در حد افراط تزئین میبر موترهای خود ِگل و یا رنگ می .۵
  .دهندتغییر میپلیت موتر خود را به نام عمه و خاله و شماره وکالت و اسم والیت و تاریخ تولد پدربزرگش  .۶

ثبوت و غیره با صفت لچک بار بندوبار، بهلچ، بیغر، ولگرد، پایچون اوباش، قروتک، لندههای هم صفت   ماده دوم:
  .شوندمعنایی یکسان دارند و بر مبنای قانون همه لچک پنداشته می
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  نهای لچکاحقوق و آزادی باب دوم: 
 

های مذهبی، سالح خفیفه های رهبران سیاسی افغانستان، نمادز عکسهر لچک حق دارد تا هنگام لچکی ا ماده سوم: 
و ثقیله، لباس نظامی و سایر اشیای مورد نیاز آزادانه استفاده نمایند. هر نوع انتقاد از لچکی و ایجاد مزاحمت برای 

  .باشدگیری میشود و قابل پیلچکان توهین به مقدسات و توهین به شهدای افغانستان پنداشته می
جمهور و صورت زنده به رئیسبوک و بهدر صورت مزاحمت، لچکان حق دارند تا از طریق فیس ماده چهارم:

شان و در صورت نیاز های عزیزشان، وزرای امنیتی و خواهران گرامیبانوی اول، معاونین اول و دوم و خانواده
  .نام نیک یاد کنندها با به مادران بقیه شهروندان افغانستان دشنام بدهند و از آن

های مجهز وی دارد، دولت مکلف است تا در یکی از شفاخانهاگر کسی از لچکان هنگام لچکی زخم برمی  ماده پنجم:
که لچک در جریان مبارزه )چه توسط شلیک را تداوی نموده دوباره صحیح و سالم به کوچه بازگرداند. در صورتی

رسد، دولت مکلف است تا مصارف دفن او را بپردازد و مصارف دت می نیروهای امنیتی و یا شلیک خودی( به شها 
  .اش را تأمین نمایدساله خانوادهیک

 

 ن باب سوم: احترام به حقوق لچکا
 

های طالب بروند، درست نیست. وظیفه زدن به لچکان که گویا اگر غیرت دارند به جنگ تروریستطعنه  ماده ششم:
های غریب، توقف امبوالنس، تصادف اندن کودکان، چپه کردن کراچی فروشندهلچکان مبارزه با آرامش شهر، ترس

ها هیچ مکلفیت انسانی و های عامه است و آنها و تخریب داراییعمدی با موترهای مردم عام، مردار کردن جاده
  .ارزشی ندارند

افروزی نذر، برگزاری مراسم شمع کسانی که از لچکان افغانستان توقع اهدای خون، اهدای کتاب، توزیع  ماده هفتم:
های افغانستان هستند عقلافغانی جریمه به صندوق جریمه بی ۱۵۰۰۰ گذاری بر مزار دارند مکلف به پرداختو گل

شوند. توقع کار نیک و انسانی از یک لچک، مساوی به انجام عمل زنا دهی برای سه دوره محروم میو از حق رای
  .به قصد لذت است

بوک یا توییتر شهروندان )هرچند اگر متضرر شده باشند( حق ندارند از افراد لچک متنفر باشند و در فیس  م:ماده هشت
  .شان را از چلوصاف بکشند. شهروندان باید به عقاید لچکان احترام بگذارندها انتقاد کنند و عمه از آن

 

  نباب چهارم: رفتار نیک با لچکا
 

ها خشونت نمایند. کنند، حق ندارند با آنشتباهاً کسی از لچکان محترم را دستگیر مینیروهای امنیتی اگر ا ماده نهم:
کنند، نیروهای امنیتی گیرند و بسیار با محبت بر شهروندان شلیک میگونه که خود لچکان از خشونت کار نمیهمان

زراعت و وزارت اقوام و قبایل  آمیز باشند. هیئتی از وزارت مالیه، وزارتنیز باید در رفتارشان با لچکان محبت
های امنیتی گل ُرز سرخ تامین نمایند تا نیروهای امنیتی هنگام تحت نظر آقای لطیف پدرام مکلف است برای وزارت

  .ها گل اهدا کنند و سلفی بگیرنددستگیری لچکان به آن
ساعت بازداشت کرد. پس  ۷۲ توانواسطه را فقط میدار از بازداشت مصون است. لچک بیلچک واسطه   ماده دهم:

مداران قومی به شده را به وساطت یکی از سیاست های بازداشتاند لچکاز اتمام این مدت نیروهای امنیتی مکلف
که نیروهای امنیتی مهمات  سترد نمایند. درصورتیها مشان را به آنشدهجمعی رها نمایند و سالح ضبط صورت دسته 

  .شان پیش هر کس و ناکس دراز نشودها بدهند تا سال آینده دست آنتوانند چند کارتن مرمی به کافی دارند، می
قایل شدن هر نوع تبعیض میان لچکان یک قوم با لچکانی از قوم دیگر جرم است و با عامل آن برخورد   ماده یازدهم:

ها وجدان هستند و برخورد دوگانه با آنها به صورت یکسان بیگیرد. در برابر قانون همه لچکی صورت میقانون
  .گرددالمللی محسوب مینقض قوانین ملی و بین

 

  نباب پنجم: انفاذ قانو
 

اسالمی   کابینه جمهوری ۱۳۹۸ اسد ۲۱ مورخ (۳)قانون لچکان افغانستان که بر اساس مصوبه شماره    ماده دوازدهم:
نامه هشت شب، منظور و  ماده تصویب گردیده است، پس از نشر آن در هفته (۱۲)فصل و  (۵)افغانستان به داخل 

 نافذ 
 ۹۸سنبله  ۲۰صبح  ۸است.
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