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  ٢٠٠٨  سپتمبر٧- ليدن
  عالميها

 امر بالمعروفتا ناوقت نشده به طرح قانون احيأ 
  !اعتراض کنيم

  
ره غضب ماه ون وغي رام تلويزي يقی، پروگ اس، موس ه مطابق آن آزادی شھروندان در انتخاب لب انونی ک  ھا قبل طرح ق

شود،  رار داده مي ان ق المعروف طالب ر ب ا ام سان ب ميگردد و فرد در عملکرد روزمرۀ خويش تحت نظارت يک ادارۀ ھم
وق توسط کمسيون مبارزه با فساد اخالقی، مسکرات ومواد مخدره ولسی  جرگه تھيه گرديد ولی تحت فشارسازمانھای حق

ا توسط . بشرومؤسسۀ ملل متحد به آرشيف سپرده شد ن روز ھ ی طرح موصوف دري ين الملل قرارگزارش رسانه ھای ب
ارزه  سيون مب ه تصويب کم عناصرمعتقد به طالبانيزم که در پارلمان راه يافته اند،  بازھم ازآرشيف بيرون آورده شده وب

ه . رسيده است... خالقیبا فساد ا سی جرگ ه تصويب مجلس عمومی ول البته اين طرح ھنوز قانون پنداشته نميشود چون ب
  . ومجالس مشرانوجرگه وتوشيح رييس جمھورنرسيده است

ت ود اس ه موج ر جامع ی در ھ ساد اخالق ا ف ارزه ب ه ضرورت مب ا. البت ارزۀ مؤثرب سادغرض مب ی و  ف ای دولت  نھادھ
دسازمانھای جامعۀ مد دامات ميزنن ه يک سسله اق ا آنچه در . نی دست ب ارزه ب رای مب وانين ضروری ب در صورتيکه ق

ار  ه ابتک جامعه، بادرنظرداشت شرايط عصر وزمان، ضد اخالق پنداشته ميشودپارلمان کشوربنا به پيشنھاد حکومت يا ب
د وانين ميزن دوين وتصويب ق ه در افغ. خوددست به ت وانيم ک ه ميت ان گفت ا اطمين ستب ين ضرورتی موجود ني ستان چن .  ان

رايم ضد  ويش ج صول مختلف خ د، در ف ون نيزمداراعتبارميباش ه اکن وری داود خان،ک صوبۀ دوران جمھ زا م انون ج ق
ره را تعريف  ولی، فحشا وغي شروبات الکھ واد مخدره ومسکرات بخصوص م اخالقی اعم ازتوليد، قاچاق و استعمال م

احه .  نموده استوحد اقل واکثر مجازات آنرا معين ردر س ه اگ ده است ک در قانون جزای افغانستان ضمنأ پيش بينی گردي
قباحات حرکاتی رخ دھد که در قانون پيش بينی نشده باشد ولی باعث انزجاراجتماع گردد، در آنصورت قاضی ذيصالح 

البته حد اکثر مجازات قباحت . با درنظرداشت اصل تناسب مجازات تعين کندصالحيت دارد تا برای مرتکب چنين عمل 
دارد. نيزدر قانون تعين گرديده است انونونی وجود ن ا ظ ق وع خأل از لح رين ھيچن ا ب ه بعوض . بن سی جرگ را ول پس چ

ه پرداختن به ساير اسناد که سالھا انتظار تصويب ميباشند، به اين سند غير ضروری اولويت داده اس ر نيست ک ت؟ آيا بھت
ی ...کمسيون مبارزه با فساد اخالقی ولسی جرگه  بعوض ايجاد يک قانون ونھاد بی معنی واضافی آنعده ازمؤسسات دولت

  را که در تطبيق قوانين موجود سھل انگاری ميکنند مورد سوال وحتی استيضاح قرار دھد؟
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د وحمايت شان شايدپارلمان وحکومت بخواھند ازين طريق  به جناح عقبگراو قدرت طلب روحانيت رشوت سياسی بدھن
شی. را حفظ کنند ی وعاقبت نياندي ه بين درکاراناگراين فرض واقعيت داشته باشد از کوت ان حکايت  دست ان ن دو ارگ  اي

ال. ميکند ستم نورم سمتی از وظايف سي ويض ق ی تف ربط آن بمعن اد ذي اد نھ ن طرح وايج ه  عدلی وتصويب اي ضايی ب  ق
ان استيکنوع ملي ضاد . شيه مذھبی و بازگشت به استبدادقرون وسطايی طالب ستان در ت ردم افغان ا خواست م ن طرح ب اي

ار .  بوده با قانون اساسی افغانستان، قوانين بين المللی ومدنيت امروزی مخالفت دارد ستان را يکب تصويب اين طرح افغان
  .  خواھد کردديگر به پيشرو قافلۀ عقب گرايان وتمدن ستيزان جھان مبدل

ا ...کميتۀ حقوق بشر فاروعملکرد کمسيون مبارزه با فساد اخالقی انون احي ولسی جرگه مبنی بر تدوين وتصويب طرح ق
وق  دار آزادی وحق اه وطرف راد آگ ات واف ا، حلق روه ھ ازمانھا، گ ام س وده از تم وم نم شدت محک المعروف را  ب ر ب ام

 رساتربگوش ارگانھای ذيزبط وافکار عامۀ جھان رسانيده از اينکه بشردعوت ميکند تا صدای اعتراض خويش را ھرچه
 !اين يادگار مردود دوران طالبان باالی مردم ما تحميل گردد جلوگيری کنند

  "کميتۀ حقوق بشرفارو"
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