
 

 

١٣٨٨ حمل ٢٦ مطابق ٢٠٠٩ اپريل ١٥  

  !يه در کابل پشتيبانی ميکنيمال شخصازتظاهرات ضد قانون احو
م  ويکقانون بايدبا ايجابات قرن بيست. شما درخانه های مقلدان تانستجای توضيح المسايل ! آقای محسنی

  !مطابقت داشته باشد

احوال "رزنان آزاديخواه تظاهرات اعتراضی را در برابر قانون تبعيضی وضدحقوق فردی  عده ای از شي١٣٨٨ حمل ٢٦بتاريخ 
شعارهای . محسنی جايی که قانون متنازع فيه در آن تسويد گرديده است، برگزار نمودند" مدرسه خاتم النبيين"مقابل "  شخصيه

دفاع ازکرامت انسانی زنان، مخالفت با . عکاس ميدادتظاهر کنندگان هويت آزاديخواهانه، انسانی  وافغانی اين تظاهرات را ان
قوانين نوع طالبی برای زنان ومخالفت با سازش های بيشرمانه کرزی برای خريد رأی وتقاضای تصويب قوانين مبتنی بر 

ايد ازين هر انسان شرافتمند ب. اقتضاحات قرن بيست ويکم برای زنان عمده ترين اهداف وشعار های اين تظاهرات را ميساختند
بنياد فياض پشتيبانی همه جانبه خويش را از اهداف اين تظاهرات ابرازميکند وبه طرفداران محسنی اعالم . اهداف پشتيبانی کند

ميدارد که ايشان ميتوانند توضيح المسايل ايت اهللا محسنی را پهلوی بسترخواب خود بگذارند ودقيقأ برمبنای آن عمل کنند اما 
 ٢٦ محسنی بتاريخ طرفداران. عقبگرای خويش را در شکل قانون برای ديگر پيروان مذهب تشيع جبری نسازندرعايت افکار
تهديد محسنی در کنفرانس !  وداعيه آزاديخواهی زنان را در زير ريش ملل متحد وقوای ناتو سنگسار کردندانيحمل آزادی ب

موعودمحسنی را "  تمدن" چهره اصلی ١٣٨٨ حمل ٢٦ درمطبوعاتی به تحريک طرفداران ومقلدانش وخشونت ناشی از آن
همه زنان  اين پيروزی را به .  اعتراض عليه اين قانون توسط زنان شيعه آزاديخواه از اهميت فراوان برخورداراست.افشأ کرد

   .تبريک ميگوييمتظاهرکننده   مذهبزنان شيعهآزاديخواه کشوربخصوص 

     

خوال شخصيه  انحراف توجه ازمشکالت اساسی مردم اينست که قانون رابطه وجلوگيری ازورين  ديگانه راه حفظ حدت ملی 
موادی که تعلق بيک مذهب خاص ی شود وبازنگرموادقانون فاميل مندرج در قانون مدنی . .واپس به مدرسه فرستاده شود

 . مه باشندگان افغانستان تصويب گردداين قانون برمبنای اصول قبولشده جهانی عيارومجددأ برای ه. حذف گرددداشته باشند 
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