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  ١از  ١ : صفحاتتعداد

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 
 
 

ته افغانانودټولنوفدراسيون په اروپا کی      د  مي
  فدراسـيون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا   
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 اعالميه
 م٠٥/٠٤/٢٠٠٩

 معامله مال محسنی وکرزی
!آخوند باالی حقوق زنان را محکوم ميکنيم  

  
  

وال شخصيه اهل تشيع که همانند منشور عفوه جنایات جنگی با عجله واز طرف مراجع نا معلوم ترتيب قانون اح
گردیده بود بسرعت از تصویب گذشت وتوسط ریيس جمهور امضأ شد، ماهيت مشکوک ومعامله گرانه داشته 

 . برافواهات موجود در مورد روابط مخفی کرزی با ایران مهرتأیيد ميگذارد
بحث . مهای که عضویت پارلمان را دارد ابرازداشت که مرجع تهيه کننده مسوده قانون نا معلوم استیکتن ازخان

فقه  "  علمای"از آنانيکه خود را " جمع خاص"باالی قانون بشکل مخفی ودرپشت در های بسته در غياب زنان ودر 
نيت تشيع ویکی ازرهبران تنظيمی که در واقع آیت اهللا محسنی نماینده متحجرترین قشرروحا. ميدانند صورت گرفت

 سال جوانترازخود دارد، اکنون برداشتهای ذهنی خود و آخوندهای ایرانی از احوال شخصيه دراسالم را ٥٠خانمهای 
به " منشورعفوه جنایتکاران جنگی"در قالب قانون ریخته وکرزی وشرکا حاضر شده اند این قانون را همچون  

عنصرخارجی که در عقب این شبيخون سياسی قرار دارد به .  گذرانند وتوشيح کنندچابکی  از تصویب پارلمان ب
آیت اهللا "  دارالعلوم"افواهات حآکی از آنست که منبع تمویل . احتمال قوی سفارت جمهوری اسالمی ایران است

  . نيز منشأ در قم وتهران دارد"  تمدن"محسنی وتلویزیون 
 یکی ازآن بخش های فقه اسالمی است که تابع عنصر زمان بوده وبنابرین  احوال شخصيه. برگردیم به اصل مطلب

قانون اساسی افغانستان بررعایت متون کنوانسيونهای بين المللی . گنجایشی برای تطبيق دگمها در آن موجود نيست
فغانستان در پرتو آن اصول بازنگری ميشد وبا تأکيد دارد، بدین جهت جاداشت فصل حقوق فاميل در قانون مدنی ا

گروگانگرفته شده توسط جنگساالران وحکومت کرزی آخوند " پارلمان. "معيارهای امروزی مطابقت داده ميشد
بعوض عصری ساختن قوانين موجود، گامهای بزرگ به عقب ميگذارد وسيستم حقوقی افغانستان را د ستخوش 

  .پراکنده گی ميسازد
حکومت کرزی .  ون احوال شخصيه  اولين معامله گری کرزی نيست وآخرینش نيز نخواهد بود تصویب قان

درحاليکه متباقی حقوق وآزادیهای مدنی مردم را حاتم وار  به طالبان پيشکش مينماید ، بيصبرانه برای یک لبخند مال 
  . عمرتپ وتالش ميکند

  
!م  حال مردم خراب ميبين-تا همين شورا ست واین آخوند   

  
  "کميته حقوق بشرفارو"
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