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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       حاجی اخگر :ليکوال  ٢٢-٠٣-٢٠١١  ني
ی فارغ    شرعيات ازکويت   پوهن

  وقتيکه زن طالب ميشود
  

چه کسی تصور ميکند که درين بوجی يک انسان است؟ و اين انسان خرد و اختياری دارد؟ که باين بدبخت بگويد که 
دارد؟  وهيچ کسی عاشق روی چرکين تو در قرن بيست و يک زندگی ميکنی و اين زندان سيار هيچ ربطی بدين ن

 شما : توهم نيست؟   و از کجا معلوم که اين خانم يک تروريست نباشد؟  شيخ ازهر نقاب بانوی را پاره کرده  و گفت
يقينا چنين خانم ها درعشق طالبان ميسوزند و سزاوار امارت اسالمی اند پس من ازين نوع .  دين را بد نام کرده ايد

  :کرده و فقط برای شان ميگويم که خانم ها دفاع ن
  .    از اين خوشباوری و خرافات عروج نما که خداوند به افکار و نيات تو مي نيگرد و نه به لباس و نسبت تو! ای زن

  
به  معلومات معلوم ميشوی وعروجت را درک و خانم با! جان  خواهرم ناهيد

اکنون  شنيدم و ار  تو زيونیوصحبت تل شورای ملی تهنيت ميگويم من چند
" تو اندرز"ميان هزاران نوشته  هم هيچ از شايد و وقت دارم  باوجوديکه کمتر

درخشيدن درجامعه هستی ولی  سزاوار و تقدير خور حاليکه در  در.خواندم را
رياء بزرگ  جمهوری نيرنگ و ريزم ايران يامليتا  خيمۀشايدهم بخاطريکه در

 شوربختانه .گونه داوری ميکنی ايرانی أنديشی و شده باشی خيلی ايرانی مي
فارغ  من خود مذهبی شده اند افکاره ب معتاد ايران زيسته اند خيلی کسانيکه در

ی  قرائت دينی  هستم ولی ميان حقيقت دين و يک مال فرزند شرعيات وپوهن
                                                            است                                                                  فرق خيلی زياد

ولی  طالب گفته ميشود مرديکه چنين بيأنديشد زن و هر و انديشه است  مکتب و يک جريان فکری و" خوارج"طالبان 
نام نفاذ هميشه در جوامع بدوی و مذهبی و سنتی و سربسته منافع زيادی دارند و ميتواند زير که طالب اند ی مردهاي

شريعت و دفاع از دين بر جان و مال مردم سيطره يابند حاالنکه زنان برعکس هر قدر طالب شوند به همان اندازه 
حقوق خود را از دست ميدهند و اسير و تخديرميشوند و چانس هارا می بازند پس زنيکه طالبانی ميأنديشد جز 

اعتماد به نفس از او محو ميشود و درهمه حالت همچو . پاسدار شب نيست که داوطلبانه تيشه برريشۀ خود ميزند
  تابوتی برشانۀ مرد حمل خواهد شد

کاشکه يک زن بتواند با استناد بدين حقوق و آزادی زن را مطالبه کند و ثابت نمايد که از نظر دين اين مرد است که 
 بايد با هويت مرد شناخته شود يک هرگز بدين معنانيست که زن" الرجال قوامون علی النساء"بايد خادم زن باشد 

چون مرد يا زن نميتواند انسان . زن دين شناس بيشتر ناقد مردساالريست تا خادم  و تسليم اميال برتريخواهانۀ مرد
بماند مگر بقدريکه درانتخاب خويش آزاد باشد کسانيکه آزادی وحق انتخاب زن را بنام دين مصادره ميکنند 

  .ندالشخوران حقيری بيش نيست
دين يک  از و نديشند بيامردمش طالبانی% ٨٠ که ۀجامع ولی در صحيح باشد چيزهای که ميخواهی کامال شايد

 زن هنوزهم  آزادیکه حقوق و تعصب دينی مدعيان روشنفکری باعث ميشود شته باشندتاريک وهولناک دا تصوير
حاليکه  بدوی در سه باهمان روزگار مقاي درموافقم که اسالم بزن حقوق زيادی داده است ولی  کامال– مصادره شود

حتی  و، خبرنگار، افسر، پوليس ، فضانورد، نطاق رئيس جمهور، وزير، سفير، وکيل،  قاضیيک زن ميتواند امروز
ميان  بايدبنابرين  دادهم نخواهد  هرگز و دين بزن نداده است   چنين حقوق مدنی را-مجامله بگذريم   از– پيلوت شود

 کودک و و يکروزهم درغرب زن  درک نمود شرايط نسل هرعصری را و  حقوق مدنی فرق گذاشت و حقوق دينی 
امتيازات کودکان  وحتی حقوق و يکسان است  مرد جايگاه زن و حقوق و ولی امروز يک رديف بودند حيوان در
يک متاع فروخته  انندهميشه م سنين خورد در جوامع اسالمی زن خصوصا عالوه برين در بزرگترها از خيلی بيشتر

 گرفتن مهريه بنام دختر. ندارد را مسلک خود و حق انتخاب همسر و ميشود
 متاع جواز فقط در زياد يا شراء چه کم  مقام زن است بيع و توهين بانسانيت و

 مصارف عروسی أغاز و خانواده هاهمين مهر خيلی از ، در نه برانسانو دارد
  .ست هاتراژيدی

    
 کمتر  ؟ هيچ نديده باشیحاليکه اورا در دوست داشت  کسی راچگونه ميتوان 
  جوامع اسالمی ميتوان يافت که ازين وصلت راضی باشند؟ در خانواده های را



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ۀخان و چنين کاری راغيراسالمی ميگويد مال جستجوی راه نجات شد در يا کرد فرار زن نگون بخت باز ولی اگر
 در و نزديک شود باو اجازه ندارد برودهيچ کسی ديگر ه بانوی باين شلترحاالنکه درغرب هرگا ميکند رد امن را

  )١( شخصی ميدهندۀمدت يک سال برايش خان
  .توقربانی رسوم تاريخی و جهالت روحانيون از حقوق بشر هستی قربانی نگاه حقارت أميز بزن درجامعه! خواهرم 

  
حقوق زن درغرب  از حق داده است که خيلی بيشتر درنق آميدهند شعار زن چنانکه برخی هاه راستی اسالم ب اگر

؟  توهين گرديده استشده وهميشه سرکوب و يک حيوان برخورد وی درين چارده قرن مانند با ماست چرا وعصر
 رفتار و موج افکار بر مگر گرفتند شريعت را نفاذ حکام جلو جهانی و که استکبار ميشود درعرصۀ سياسی ادعا اگر

 در و ميکشند بار خر سرش مانند بينی زن بريده ميشود چارده قرن است که گوش و نبوده اند؟   سوارروحانيون عوام 
 سر نکه بارها استخوان شکست و آاز اندرم بعد پدر مرا حتی مادر کوب ميشود يک برده لت و اوالدش مانند برابر
 ميزدش حضرت دامال بار چند روز  هردوست نداشت را پسرخالۀ من بخاطريکه زن خود و باالخره زهرش داد کفاند

چنين کارهای ننگين سکوت  برابر روحانيون در امرای اسالم پناه چرا حرمسراهای خلفاء و بگذريم از بود هم خبر
 برابر ولی در ميلرزاند دهات را و که شهر چنان گل ميکند اسالميت مال شود يکزن مرتکب زنا اگر ميکردند؟ 

حاليکه رب  در  باشد؟ زن هميشه محکوم ارادۀ مرد بايد ، هنوزهم خاموش است چرازن حق در هزاران جنايت ديگر
   .إمراۀ بالف رجل
 وحقوق انسانی و که برشد ميخواهند برين اگرخانم ها گناه است بنا بدتراز عذر نمی فهمد دين را مال کسانيکه ميگويند

 تا نوع تبعيض وحقارت منشی مبارزه کنند يه هروعل بکشند خود را، مرد و وصايت مال از بايد برسند مدنی خود
قبيله  افکارطالبانی و به عقيده من عليه طالب و زيرا يابند باز را جايگاه خود جامعۀ نقش و پيکر بحيث نيمی از

راحت  رفاه و سربسته فقط زن است که ميتواند جوامع سنتی و که در چرا نمود تجهيز بايد ساالری لشکری بنام زن را
که يگانه  سالح دينی را پس بايد. برابرخشونت برزمد در و وردآارمغان ه ب برابری وعدالت را محبت و  وصلح و

   .گرفت دست مرد جامعه از و وهدفمندانۀ تاريخ  علمی  نقد تخديرعوام است با و وسيلۀ سرکوب زن 
  

 ميل خويش چيزهای زيادی را بر بنا اگرچه خيلی ها
استنادی  ولی چون نص و دبنام دين ختم ميکنن طرح و

 ما. فتد اگل مي باالخره اسپ شان در دين ندارند از
 وتلقين کنيم که منشاء و بنام دين تبليغ  چيزی را نبايد

زمان  اجتماعی در نظر گرچه از ريشۀ دينی ندارد
چنين کاری تحريف دين  بخش باشد بخصوص سود

 باعث انحراف در بالرأی است و تفسير بالمعنی و
  :بنابرين  ناب دينی ميشود عقائد

خانه  بدون محرم شرعی از اسالم نميتواند زن در
اماکن عمومی  که در طوريکه والی غزنی گفت زن حق ندارد زيرا رودبوطن بخاطرتحصيل  از دور و خارج شود

ومت زمان حک در نپرداخت؟  امان اهللا بهای اعزام دختران به خارج را مخلوط ، مگر ها مرد با و شود ظاهر
نداشتن  ولی بخاطر ايران برودتحصيلی  خواست با يک بورسمي پوهنتون کابل بود مجاهدين يک خانم بيوه که استاد

 بزرگ و اوالدهايت را خانه بنشين و ميخواهی بهترين زن مسلمان باشی در پس اگر محروم شد حق خود از شوهر
 از غير اگر:  ميگويد)ص(ش باش که پيامبراکرم خامو بريد حتی اگرگوشت را و چه شوهرت خواست آماده ساز هر
آغوش  شبی زن از اگر و" شوهرش سجده کند ميکردم که بر ميداشت من زن را امر کس ديگری سجده جواز بر خدا

باالخره اين حوران  و هيچ  واگرشوهرامتناع ورزيد) ٢"(لعنت ميفرستند او مالئک بر روز تا مردش امتناع ورزيد
  !!يک تروريست باشد اين مرد حتی اگر صف ميکشند مرد انتظار که در بهشتی اند

اجتماعی  واکادميک و ارتقای ظرفيت انسانی  شرايط بخاطر از درحاليکه بايد دردناک است که خانم ها چقدر
ين تيکه داران د با جرئت ندارند خانم ها چرا بارۀ زن داوری ميکنند وخمينی در شينواری  مانند خودشان استفاده کنند

 قديم ساخته اند شکم در شهوت و  راکه بنام دين خداوندگاریزندان هاي و زنجيرها و چنين مباحث حقوقی  شوند وارد
  ريزند؟   فرو
 مده اند؟ و نيآبدنيا آزاد دو هر  دوانسان نيستند؟ هر مگر  کند؟ که بروی زن دست باال حق داشته باشد يک مرد چرا

چاالک است دزديکه بدست  چقدر حاليکه باندازۀ لذت مرد، زن رنج ميکشد در د؟ حقوق مساوی ندارن دو باالخره هر
 مفتی زن است و ولی بازهم مرد ميکند نيرنگهای شيطانی شکار و رنگ ها با اين مرداست که زن را: چراغ دارد
  .دين بحيث ابزاری عليه زن استفاده ميشود هميشه از



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

مولوی خالص هم اسالم  مگر  اسالم بزن همان چيزيست که طالب دارد؟نگاه واقعی  آيا است ؟  طالب زن ستيز چرا
م وسيله اسال باشد مرد زن و ترکيبی از بخاطريکه انسان اگر  بدرخشد؟ مرد مانند زن نيز نبايد چرا  نميدانست؟ را

   .، هدفاست وسعادت وتکامل انسان
زنيکه  حق دارد زن نيز ش کندزماياستعدادش را آ بخت و و برساند درهمه ميدان ها  را خودحق دارد طوريکه مرد

 هم در هنوز خيمۀ متحرک راه ميرود پوشانده وهمچو بدوی خودش را يکم هنوزهم باهمان چادر و در قرن بيست 
بزن  بايد پس چرا هيچ واهمه وهراسی ندارد مرد که از بانوی فريب ميخورد از خيلی زودتر يک اسارت روانيست و

 بايد دست گل چيدن؟ چرا و راستی من کجا: باالخره خودش بگويد تا کمترهستی؟  مرد که تو از هميشه تلقين شود
  شود؟ شخصيت انسانی زن ترور

پيشتازهم  خيلی موفق و و رقابت ميکند مرد با ولی درهمه عرصه ها دارد بيشتر زن درغرب گرچه زمينۀ انحراف را
همه غرب يک جامعۀ دينی  از مهم تر بروشنی دست يافته نميتوانند هرگز نگاه ميکنند  کسانيکه فقط تاريکی را. است

 جوامع اسالمی فساد واقعيت اين است که در. سی باعث چنين فسادی ميشودامکريد نيست که بتوان گفت آزادی زن يا
 غرب رياء کاری و چون در انظارعامه صورت ميگيرد از اخالقی کمتر ازغرب نيست ولی برخالف غرب بدور

  قانونگريزی نيست و رتظاه
 زيسته بود اروپا که عمری در او از مصر فرانسه برگشت در  وقتی از افغانجمال الدين ياران سيد شيخ عبده از

شرق اسالم است ولی  حاليکه در گفت درغرب مسلمان است ولی اسالم نيست در ؟  که درغرب چه ديدیپرسيدند
هرچه  گرفته است؟  جهانی را ريکاردما همه پلشتی کشور در اولی چر مردم ماهمه مسلمان اند" مسلمان نيست 

  گذرد؟يچه ماسالمی ايران  درببينيد  حتی .  استکثافات هست درکشورهای اسالمی
زن : ميکشند  برخ ديگران گذشتۀ غرب را تبرئۀ خود درين است که هميشه بخاطر اشتباهات بزرگ مسلمانها  يکی از

کاريست  شناخت سطح رشدغرب باشد و باب درک تاريخ تکامل بشر از ، اگربود انسان چنان درغرب چنين است و
ميدان های که عروج کرده  غرب در از هم نبايد وهنوز ازغرب بوديم  بهتر که ما کنند درست ولی اگرچنين وانمود

  . پيروی کنيم اشتباه است اند
درهمان  که هنوزهم  چه رسد تا رهيخۀ غرب برسدف ساخته و بزن خود نتواند هم زن افغانستان شايد  تاقرنهای ديگر

  )٣(من سياه پوش نيستند مانند که چرا متهم کند را وحتی ديگرخانم ها زند پا بدوی دست و قفس افکار
 مي قبيله خورد فاشيزم مذهبی و ساتور زير حقوق بشری راکه در سی وامکريود شرايط  خود شما سخن کوتاه نبايد

 بر تأئيد ناخودآگاه مهر مهياء نبود کشور سی درامکريهنوزهم شرايط برای د ی بانوی ميگويدوقت.  کنيد سبوتاژ شود
 تازمانيکه جامعه از بدويت تغيير و از قبيله ساالری و قبيله مداری عروج نکند گرچه ازير رفتارطالبان ميزند و افکار

هرگز حقيقت هژمونيزم استفاده ميشود ولی هميشه از دين بحيث ابزار سرکوب ديگر انديشان، تخديرعوام  و تحکيم 
بنا برين أنچه را که ما بنام دين درافغانستان ياد ميکنيم چيزی دين در چنين جوامع سربسته و سنتی درخشيده نميتواند 

جز خنجر قبيله نيست که با چنين سالح موجه خوانين، زورمندان، سودخواران، ناقضين حقوق بشر، مافيای قومی، 
د مخدر و مافيای قدرت که لشکری از تجار دين را در اختيار دارندهرگونه اعمال زشت خود را توجيه مافيای موا

زن ستيزی، انحصار قدرت و حتی تروريزم را به همين انگيزه  در دويمه سقاوی تأکيد ميشود که بايدغليظ : ميکنند
 به همين خاطراست که طالبان تا که بر ترين امارت اسالمی ساخت و بخاطر نفاذ شريعت بيرحمانه کوشيد و بازهم

کابل، شمال، مرکز وغرب کشور مسلط ميشوند بيدرنگ دست ها را قطع و برچارراهی ها مي آويزند و خانم هارا 
سنگسار ميکنند حاالنکه در جنوب همه چيز بروال طبيعی جريان داشت در گذشته نيز ميخوانيم که چگونه باسالح 

  تخدير و سرکوب و غارت شدند؟دين اقوام اسير و محکوم، 
اعراب  بنيادگرايان پاکستان و انقالب مذهبی ايران و از که تمامی مصائب کشور نداز بيادور نازنينم عبای خمينی را

 ايران خواهيم بود در يک نظام سکوالر سقوط ديکتاتوری واليت فقيه شاهد از بعد ما و بدوی سرچشمه گرفته است 
سرانجام درک کنيم چون منشاء اين همه  بايد  واقعيت های ناگوارافغانستان را.  مذهبی استکه نتيجۀ طبيعی فاشيزم 
 در را بلکه دنيا ما شان نه فقط مردم کشور مولود فاشيزم نژاديست که باهم ازدواج کرده و تراژيدی فاشيزم مذهبی و

  .برده است رنج وعذاب فرو
  
مبارزين حقوق مدنی بايدعليه چنين هيوالی وحشت  ديگر خواهی بامي ، خوشبختی مردم را بحيث يک نمايندهاگر تو

 پيام مرا برين اگر جبهۀ دشمن نيزه ميزنی وعوض علت به معلول چسپيده ای بنا در حاليکه ناخودآگاه  مبارزه کنی در
 قبيله نجات يابندوادالبنات  از دخترانيکه بايد و سرزمين  آيندۀ و  اوالدت يندۀ، آينده باشفکرآ گرفته باشی فقط در

  .موفق باشی
  

  
 درين شلترها که غير دولتی اند برخی بانوان شايد هم بخاطری بروند که شوهرشان آنها را تنها دشنام داده يا سر --١

گفته بود چندی قبل يک خانم محجبۀ " احمق"يک خانم را شوهرش تنها . تقسيم کمک دولتی اختالف پيداکرده باشند
من در شلتر خيلی راضی هستم  و کاش قبال خبر ميداشتم که شلترها چنين جای : انادا گفت ديگرهم از تلوزيون ک



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

مطمئن و راحت اند؟  درحاليکه مال چنين شلتری را فسادخانه مينامد ازين مال بايد پرسيد که اگر خانم مانند بانوی 
 به جای خان وقاضی پناه برد شب در هفتده سالۀ ننگرهاری منزل پدر و برادرش برود اورا بزور برميگردانند واگر

بسترش ميدرايند و اگر در خانۀ شوهربماند شب و روز شکنجه ميشود پس درين ملک اسالمی چه کند؟ چرا خانم ها 
خود سوزی ميکنند چرا تن فروش ميشونند؟ مرد بخاطری زنش را ميزند که ميدانداسيرش است وهيچ جای رفته 

يکنيم بديل واقعی و بهترش را نيز تقديم کنيم شلترمانند ليليه است زنيکه باين شلتر نميتواند ما هر چيزی را که رد م
پناه می برد از نظر روانی در شرايط بدی قرار دارد بنابرين درغرب و کشورهای اسالمی شلترمشاور و داکتر وهمه 

 اورا ميکشند چراکه چيز دارد وحتی درغرب بقدری جای مطمئن است که وقتی احساس کنند بانوی هوسران است
شلتر سرپناه مؤقت افراديست که مشکالت فاميلی دارند يا تازه وارد اند کسی حق ندارد از قانون شلتر تجاوز کند بايد 

اين . داشته باشد که مردها ديگر نتوانندعليه زنان خشونت کنند"  پناهگاه زنانه"هر ولسوالی افغانستان يک شلتر
ت شوند تعمير طوری بشکل پخته و اساسی خصوصا دو منزله ساخته شودکه هيچ شلترها توسط موسفيدان محافظ

کسی شب داخل شده نتواند وهميشه قفل شود و نوکريوال خانم داشته باشد بيمارستان و ندامتگاه زنانه وخانۀ امن از 
م ازحقوق خويش نيازهای اوليۀ هر شهر يک جامعۀ بشريست حقوق خانم ها در اطراف زيرپا ميشود و بانوان خوده

بايدحقوق بشر، حقوق زن ، عدالت اجتماعی ، ديموکراسی ، قانون در نصاب درسی شامل شود از آش . خبری ندارند
رواش دارد چه سود؟ شوربخانه يک عده زنان هوشيار بنام زن خيلی سوء استفاده و تجارت کردند ولی در اطراف 

فغانستان کابل نيست  و در شهرها زنان درگذشته نيز چندان هيچ تغييری در وضع زنان نيامده است  درحاليکه ا
مشکالت جدی نداشتند گرچه هميشه هم خانم ها حق به جانب نيستند از زنان زشت خوی خدا نجات دهد براستی که 
زن هم بهشت دنياست وهم دوزخ مردها و زمانيکه ازحقوق زن دفاع ميکنيم نبايد مظلوميت برخی مرد ها را نيز 

خانم ها قربانی % ٦٠ کنيم جفای که خيلی از خانم ها بزن ميکنند مشکل ديگرجامعۀ بدوی ماست وحتیفراموش
  .حسادت و رقابت و خشونت لفظی و شيطنت هم جنسان خود ميشوند پس فقط مرد مسؤول شقاوت زن نيست

  
تحقيقات علماء صحت  بر اهيچ کدام بن و ساخته شد ها وعباسي ها زمان اموي همه در چنين روايات توهين آميز --٢

سيرت نبوی يعنی  و واضح شده است  بوده که امروز صحای سته نيز حتی برخی ازين احاديث موضوعی در ندارند
مورد استفدۀ جوامع بدوی  ولی شوربختانه هنوزهم در ثابت ميسازد زنهايش چنين ادعای را هم با شخص پيامبر رفتار

حقوق  که درخطبه ها به چالش کشند را ها مال و رسوم تاريخی مبارزه کنند  همچوبايدعليه بنابرين خانم هازياد نيست 
 از و حقوق زن بود طرفداراگرکرزی راستی . کنندفته عليه خشونت تبليغات جدی گر حقوق زن را صوصًا خبشر

نکه برعکس حاال ميسازد ملزم باين کار فرهنگ را اطالعات و اوقاف و و وزارت حج  برادران ناراضی نمی ترسد
حتی  و نسبت به تروريستان ميکشند مردم را احساس نفرت در و ميسازند هموار برگشت طالبان را بستر اين وزارتها

 عوض داکتر ثريا ميرمن و کرزی بود مسند امان اهللا خان در کاشکه امروز ميشوند تروريستان خطيب وخبرنگار
 که امارت اسالمی در چرا باشد فردای ما بهتراز ما م امروزشايده ميکند هميشه عقبگرد ما زينت ولی تاريخ کشور

  .تحفۀ کرزی راخواهيم گرفت راه است و
اسالم اعتقادی ا معلوم ميشودکه ب پوشيدن لباس خيلی خانم ها از: کنکاش گفت  مدور ميز در دوشيزه سياه پوشی  --٣

خدمت  در خيلی ازين نقابداران نيز چه ميگذرد؟ ابهانق و البالی حجاب ها انترنت برود ميداند که دره ب اگر " ندارند
بنابرين نه  بود پوست خواهد و وزن کنيم همان حکايت مغز لباس آنها ريش و با زمانيکه دين مردم را تروريزم اند تا

 . نه هر ريش تراشی کافرهر نقابداری متدين است و
 

ی  حاجی اخگرفارغ     شرعيات ازکويت پوهن
  ١٣٨٩حوت  ٢٣

 
 

  


