
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

  

 
 0212مارچ  8          ولی احمد نوری

 

 !مبرم برای زنانو  ضروری آگاهی،
 جمعیت اسالمیزمان حکمرانی  در ر و حجاب زن تتوای شرعی سف نگاهی به 

 

به علیاحضرت ملکه ثریا دافغانستاناهدا 
1
 شورک، بانی اولین مکتب نسوان در همسر اعلیحضرت امان اهلل خان 

 
   .است ياور مرد هم يار و است و زنی که هم مادر است، هم خواهر است، هم همسر  پرمیمنت زن است، مارچ، روز 8روز 

از زن افغان بايد قدردانی  کند ارج گذاری شود، مخصوصًا مقام زن ايجاب می که شآن و طوری ين روزالزم می افتد از ا
چنان قدر و عزتی نزد فرزندان وطن  شاهی از موکراسی ظاهريدهه د بلکه در روزگاران نه چندان دور، شود، زيرا در

 کشورهای اروپائی که فعالً  خود را حامی حقوق بشر و منجمله زن می حقوق زنان در برخوردار بود که در برخی موارد از
   .دانند، جلوتر بودند

را نمی  انش اجازۀ داشتن حساب مستقل بانکی و يا تجارت بنام خود انبرخی از کشورهای اروپائی، به زن درم 1791 سال تا

نفاذ از ا ولی در افغانستان عزيز ما مخصوصًا بعد  ی گیری و کانديد شدن را نداشتند،و مخصوصًا حق اشتراک در رأدادند 
سويس حق  کشور ی دهی و کانديد شدن را بدون تبعیض داشت، مگر درهمین آوان زنان درم  زن حق رأ1794قانون اساسی 

ش و رجوع شود به کتاب با ارز)  .ی دهی را پیدا کردنددهۀ چهارم قرن بیست حق رأ ی دهی نداشتند، در فرانسه تنها دررأ
 (پرمحتوای جناب داکتر سید عبداهلل کاظم در مورد زنان افغانستان

و  مارچ را از صمیم قلب برای مادران، خواهران و زنان جامعۀ افغانستان تهنیت  8شکوه  موقع را مناسب دانسته روز پر

 .عرض میکنمتبريک 
 

يک عده زنان افغان نیز در زمرۀ هیئت همراه  که اعلیحضرت امان اهلل خان غازی به فرانسه سفر رسمی داشت گويند وقتی
اعلیحضرت امان اهلل خان اشتراک داشتند، ولی دولت فرانسه به اساس آنچه در باال گفته شد حق  ه ثريا همسرملکشاه خانم 

 .باشدموجود  هیئت زنانه نیز( مردانه)نداشت که در زمرۀ هیئت پذيرائی 
در تربیۀ اوالد وطن يکباره مطرود شد و بنام دين و مذهب از تمام حقوق عادی ولی چه شد که زن وطن دوست، دانشمند و ما

محروم گرديد ؟  دشمنان افغانستان با مغز شوئی جنگساالران دورۀ جهاد و طالبان چنان روز سیاه را بر زنان  خويشو ابتدائی 
تان سعودی باعث تعجب و اگر گزافه نگفته آوردند که اينک بدترين مثال محرومیت از حق زنان در افغانستان، حتی در عربس

 .باشم باعث خشم علمای جید و دانشمند اين کشور شد
با مقايسۀ دورۀ شروع جهاد و بعد طالبان چنین بنظر میرسد که دورۀ قبل از طالبان، دورۀ  پامال کردن نه تنها زن، حقوق زن 

 .بلکه خود زن را شرعی و قانونی میدانستند
 

 04هـ ش مطابق 1190سنبلۀ  5افغان از خطر تباه کن و خانه برانداز افراطیون مذهبی، فتوای تاريخی برای آگاهی زنان 

م رياست داراالفتاء و مطالعات ستره محکمۀ دولت اسالمی افغانستان در مورد ستر و حجاب زن در افغانستان به 1771آگست 

( د، صديق چکری، يونس قانونی، عبداهلل عبداهلل و و وربانی، احمد شاه مسعو)اثر هدايت حکومت جمعیت و شورای نظار 
 .صادر گرديده بود، به اطالع هموطنان خاصتًا به آگاهی زنان افغان که نیمی از جامعۀ ما را تشکیل میدهند، می رسانم

ه دولت بتارخ فوق از طرف ستره محکمۀ افغانستان صادرشد و جهت تطبیق ب" فتوای شرعی ستر و حجاب"اين فتوا به نام 
گفته بتوانیم چه برهان الدين ربانی و دار و دسته اش تنها بر حصه ای از " دولت"اگر آنرا . )اسالمی آنوقت سپرده شد
" اسالمی"ربانی به اثر جنگهای خونین قدرت طلبی با حزب " اسالمی"ولی حکومت باصطالح ( شهرکابل حکمرانی داشتند

ق آنرا بر زنان نیافتند و بازهم الحمداهلل که يک چنین فتوای ننگین و شرم آور از گلب الدين حکمتیار، الحمداهلل فرصت تطبی
 .نظر انسانی و حقوق بشر عملی شده نتوانست

                                                           

ن به ايتالیا در زمان انقالب سقوی آن از زمان هجرت شامنشۀ . نام خانوادگی اعلیحضرت امان اهلل خان غازی می باشد« دافغانستان» -1
برای ثبت اسناد پاهندگی به پولیس ايتالیا مراجعه میکنند، افسر پولیس محترمانه اسم فامیلی اعلیحضرت را زمانیکه . آغاز می شود
و افسر پولیس هم اسم فامیلی  از افغانستان هستم يعنی( افغانستان د): می گويد به فرانسوی به جواب او اعلیحضرت . جويا می شود

.ن اعلیحضرت امان اهلل خان می شودنام، اسم خانوادگی همه دودمامی نويسد و بعدًا اين ( دافغانستان)شانرا 
1
  

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wali_nouri_agahi_zarorat_mobram_baray_zanan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wali_nouri_agahi_zarorat_mobram_baray_zanan.pdf
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آيا در آن هنگام سازمان حقوق بشر که داد از مساوات قانونی بین زن و مرد می زد و می زند، کدام عکس العملی از خود 
بیفتد و اين ( عبداهلل عبداهلل و يارانش)افغانستان باز بدست جبهۀ ملی ربانی و همدستان  نشان داد يا خیر؟  آيا اگر حکومت

فتوای ننگین دوباره اعاده گردد، موقف اين همه مؤسسات حقوقی غرب و دانشمندان عالیقدر اسالم و سازمان  حقوق بشر و 
وق بشر می دانند با اين تبعیض علیه زن و مرد  در خاصتًا فرانسه و حزب سوسیالیست اش که خود را پیشتاز نشر اعالمیۀ حق

 مقابل فتوای ربانی بازمهر سکوت بر لب خواهند نهاد يا چطور ؟
 

سؤالتی را در مورد ستر « جهاد اسالمی افغانستان" قهرمانان"قوماندانان و » در مقدمۀ اين فتوا ذکر شده است که عده ای از 
رياست داراالفتاء آنرا جهت غور و ابراز نظر به کمیسیون مسلکی آن رياست که  .و حجاب شرعی از ستره محکمه نموده اند

 :سؤال های مطروحه از طرف قوماندانان عبارت بودند از . متشکل از تعدادی مولوی صاحبان بود، ارجاع نمود
 ا خیر؟آيا طبقۀ اناث در لباس مدرن و عصری و غیر اسالمی در دفاتر و مکاتب سهم گرفته می توانند و ي 
  آيا زنان در شهرها، بازارها و کوچه ها و غیره مراسم عرفی و رسمی عبور و مرور و گشت و گذار کرده می توانند و

 يا خیر؟
  اگر زنان در جريان اين گشت و گذار و خلطیت نسوان در سیر و سیاحت و اختالط در دفاتر وغیره مؤسسات رسمی و

 عمل جائز شرعی است و يا غیر شرعی؟غیر رسمی ديده می شوند، آيا اين طرز ال
سپس کمیسیون مسلکی سؤاالت مطروحه را مورد غور قرار داد و نتیجه را به شکل يک فتوای شرعی به انضمام يک نامه به 

 : اين متن به رياست داراالفتاء گسیل داشت 
 

ر مورد استفتاء فوق، فتوای شرعی مايان اعضای مسلکی رياست افتا و مطالعات ستره محکمۀ دولت اسالمی افغانستان د" 
امیدواريم که مورد توجه . خود را از کتب معتبره فقه و تفاسیر با داليل موثوق و مقنع به درج اوراق ذيل صادر می نمائیم

 ."رئیس دولت اسالمی واقع گرديده تا درهمه دواير و ادارات دولت اسالمی افغانستان واجب التعمیل گردد
 (سلکی رياست افتاء جمعًا يازده نفرمحل امضای اعضای م)
 

 فتوای شرعی ستر و حجاب زنان در افغانستان
 :در باب ستر و حجاب: اول  

ستر و حجاب زنان فرض است، منکر آن کافر و مرتکب آن فاسق و ارتکاب آن گناه کبیره " فتوا بطور کل حکم میکند که 
 :ات مبارکه صادر شده که ترجمۀ دری آن چنین استاين حکم به استناد آي" است که به نصوص قطعی ثابت است

و چون خواهید از زنان پیغمبر متاعی را ، پس طلب کنید از ايشان از بیرون پرده و اين سؤال بیرون از پرده، پاک "  —1

 ؛(51سورۀ احزاب آيۀ )" کننده تر است برای دلهای شما و دلهای ايشان

ه های خود و ظاهر نکنید زينت و تجمل خود را مانند آشکار کردن عادت جاهلیت ای زنان مسلمان قرار بگیريد در خان"  —0

 (11سورۀ احزاب آيۀ )" پیشینه

ای پیامبر بگو بر زنان خود و دختران خود و زنان مسلمانان که فرو گذارند بر خود چیزی از چادر های خود، اين "  —1

 (75سورۀ احزاب آيۀ )" نزديکتر است به آن که شناخته شوند

و بگو برای زنان مؤمنه که پائین اندازند برخی نظرهای خود را يعنی چشم های خود را از نظر شهوانی به مردان " —4

اجنبی و بپوشند چادرهای کالن تا روی و بدن آنها آشکار نشود و نگهدارند شرمگاه خود را و ظاهر نکنند آرايش خود را، 
رند چادرهای خود بر گريبان های خود و ظاهر نکنند زينت مستور خود را مگر به مگر آنچه ظاهر است از آن و بايد فرو گذا

سورۀ ) " شوهران خود و يا به پدران خويش و يا به پدران شوهران خويش و يا به پسران خود و يا به پسران شوهران خويش
 (11نور آيۀ 

 

 : چنانچه در تفسیر احمدی آمده : نجانیده شده استدرمتن فتوا نظر مفسرين و فقه ها نیز به تأسی از آيات متبرکۀ فوق گ
حکم آيت عام است در مستور و حجاب بودن تمام زنان مؤمنه و ازآن دانسته میشود که تمام زنان بايد از مردان محجوب "

است به جز در نماز عورت   زن آزادپوشانیدن بدن : " به اساس الفقه االسالمی ".  باشند و خود را به مردان نمايان نکنند
بر ممنوعیت خروج زنان از خانه : " و تفسیرالکبیری". روی و کف دست ها، اما خارج از نماز تمامی بدن آن عورت است

".  مگر کسیکه نادان و يا تابع هوا وهوس باشد، زيرا که احکام تغییر میکند به تغییر اهل زمانه. های شان پا فشاری نمیکند
وشانند زنان چهره های خود را و بدن خود را بر چادر خويش، وقتیکه جهت رفع ضروريات بپ: "تفسیر بیضاوی می افزايد
بپوشانند زنان به چادرهای کالن خود، چهره ها و بدن خود را، وقتیکه از : "روح البیان میگويد ". شرعی خويش می برآيند

ها جهت رفع چنانکه کنیزان محجوب نباشند، خانه های خويش جهت رفع حاجات می برآيند و نه برآيند که چهره ها و بدن ش
اگر وقتی به خروج زن فتنه مرتب شود چادر نسبت مطلق بر :" و فقه السنت تصريح میکند که "حاجات روی لچ می برآیند
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 در زمان حالیه بر آمدن زن از خانه و نظر کردن به: " و مختار می افزايد" آمدن زنان، آگر چه از شوهر اذن داده شده باشد
 ".آن ممنوع است، نه از جهتیکه عورت است، بلکه از خوف فتنه ممنوع است

فتوا رعايت شش شرط را در حجاب شرعی برای زنان ضروری می " روئع البیان فی تفسیرآيات اال حکام"برعالوه به استناد 
 :داند
  (.بشمول روی)حجاب بايد پوشندۀ تمام بدن باشد 
 لباس بايد تنگ و باريک نباشد. 
 س بايد دارای زينت و رنگهای گوناگون نباشد که نظر مردم را به خود جلب کندلبا. 
 لباس بايد نازک نباشد تا جاهای فتنه نمايان نشود. 
 لباس بايد معطر نباشد که توجه مردم را جلب کند. 
 ستر و پرده پوشی ": تأکید میدارد که "  روائع البیان "با رعايت شرايط فوق . زن لباسی نپوشد که مشابه مردان باشد

 ".فرض گردانیده شده بر تمام زنان مسلمان و آن واجب شرعی و حتمی است
 

 :درباب تعلیم زنان –دوم 
طلب علم بر مرد و زن مسلمان : " فتوا در مورد تعلیم زنان برمبنای حديث مبارک استوار است که می فرمايد استناد کلی
در فتوا طلب علم برزنان فقط در ساحۀ علم دين محدود شده ".  طلب کنید علم را اگر چه درچین باشد: "وهمچنان " فرض است

بدون تعلیم مسائل اسالمی رسیدن به درک حقايق حالل و حرام امکان  از اينکه:" آنهم تحت شرايط خاص به اين شرح که .است
پذيرنیست و تمام علمای امت مسلمه دراين مسئله اتفاق دارند که فرضیت علم حالل و حرام با داليل شرعی بر زنان همچو 

یت، عزت و عفت زن، ستر و مردان الزم است، اما طريقۀ راه تعلیم و تعلم فرق بسزا دارند زيرا به نسبت تحفظ شرافت، حیث
پس امر الزمی و حتمی است که مراعات همه فرايض و واجبات شرعی مرعی و .  حجاب فرض عین گشته، نه برمردان

تعمیل گردد يعنی زنان مسلمان علم ضروريه و اولیه دينی را نزد اقارب قريبه خودها بیاموزند، زيرا شرع اسالم مواضع تعلیم 
 ".خانه های شان و با اقارب و محرم شان قرار داده استو مدارس را برای زنان 

نه از . تعلیم  و تعلم دينی زنان بايد که از جهت محارم و قريبان آنها کرده شود: " فتوا از قول موالنا محمد شفیع می نگارد
فرايض و واجبات اسالم  طرف اجانب و بیگانگان و اگر چنین نبود، پس برای زنان مؤمن و مسلمان جائز است که تعلیم و تعلم

فتوا به  ".را غیر از محارم و بیگانگان بقدر ضرورت و نا چاری طلب کنند، به شرطیکه يکی از محارم با آنها موجود باشد
کتب مانند نهايه، کفايه، بحرالعلوم و غیره کتب مذهبی فتوا داده اند که در ايام و زمانۀ : " عالوه میکند که" فتح القدير"استناد 

: نظر به حکم انوارالمحمود".  فتنه، خارج شدن و بیرون رفتن زنان مسلمان از خانه به جماعات و نماز ممنوع است پر
برای زنان : " ؛ عالمه اشرف تهانوی میگويد"بیرون شدن زنان به مکاتب به بهانه علم دين، امری است بسیار قبیح و منکر"

به مکاتب روانیست، اگر چه استاد آنها مسلمان باشد و درآن مواضع انتظام ستر اسالم مکتب ساختن و برون رفتن آنها گله گله 
تجربه ثابت کرده که براخالق زنان تأثیر قبیح و بد کرده و میکند و نتايج آن برخالف مطلوب اسالمی . و حجاب رعايت شود

خواندن علوم جديده برای : " مده است کهبه همین ترتیب در تفسیر احکام القرآن آ". آمده و اخالق فاسد را بار آورده است
تعلیم و کتابت زنان : " و حتی گفته شده که" او تعلیم و خواندن علم دين ممنوع است پیش مکاتبکودکان خصوصاً  دختران در 

و ذريعه تعلیم کتابت در بسیار اوقات سبب فتنه : " فتوا از تفسیر قرطبی نقل قول کرده می افزايد"  حرام قرار داده شده است
: " گفته میشود که".  فساد میگردد، زيرا که برای اغیار و غیر محرم مطالب را مطابق هوا و هوس ناجايز شان می نويسند

چون تدارک تمام لوازم و ضروريات حیاتی زنان بدوش مردان است، پس زن هیچ احتیاج برآمدن بغرض کسب و پیشه ندارد 
که عبدالرسول سیاف يکی از اين همان مطلبی است ". ل خانه با زوج خود همکارباشدو تنها زن مکلفیت دارد که درامور داخ

 ".زن در خانه وزير داخله است:" رهبران جهادی نیز به عبارت ديگر گفته بود که
اعضای مسلکی رياست افتاء ستره محکمه با نتیجه گیری از توضیحات خويش در ختم فتوا به دولت اسالمی چنین توصیه 

از نقول صريحۀ فوق الذکر هويدا و ثابت شد که کار زنان با مردان در دفاتر و شهرها و تعلیم و تعلم درمکاتب : " میدارد
افغانستان يک ملت مسلمان . عصری، خالف مشروع و پیروی از غرب و نظام های نادينی بوده و شرعاً حرام قطعی است

 . . .سال جهاد مسلحانه نموده و تعدار زياد قربانی داده اند 14دت است و برای پیاده ساختن نظام اسالمی و احکام الهی م

  ً ماه به اين طرف زنهای مسلمان دولت اسالمی ما کمافی السابق در دفاتر  19بسیار جای تأسف است که از مدت تقريبا

ذار می کنند و هیچ حکومت اسالمی و مکاتب و راديو و تلويزيون دست بکار اند و نیز در بازارها بدون حجاب گشت و گ
تغییری از سابق به نظر نمیرسد، ولی هر روز از راديو کابل شنیده میشود که در افغانستان حکم الهی خصوصاً  ستر و حجاب 

از مسؤولین دولت و حکومت جداً  و اکیداً  خواسته میشود که تمام احکام الهی خصوصاً  ستر و حجاب را . عملی شده است
مسدود  )*(ند و زنها را از دفاتر بیرون رانده و مکاتب زنها را که در حقیقت مراکز زنا و فحشأ است،علی الفورعملی گردان

فتوای داراالنشاء . نمايند و هم از راديو تلويزيون ايشانرا بیرون کشیده تا برای ادعای شان بر تنفیذ احکام الهی مصداق پیدا کند
 ". ستره محکمه فوقاً  ارقام شد

 ( عضای مسلکی رياست افتاء  و مطالعات ستره محکمه دولت اسالمی افغانستانمحل امضای ا)
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در  1190متن فتوای فوق که اصالً  به شکل يک رسانه مزين با مهر، امضا و درج شماره ثبت بتاريخ پنج سنبله : يادداشت)

ً  نشر گرديده بود ً  در مجله . کابل رسما  -، ماه اکتوبر14جنوبی شماره  رنیایمنتشره کلیفو –" آئینه افغانستان " بعدا

مطابق به اصل به نشر رسید و کسانیکه آرزومند مطالعۀ متن مکمل آن باشند، به مؤخذ مذکور  98تا  94، صفحه 1771نوامبر

 (مراجع فرمايند
 

ضای عصر و زمان با دقت در آنچه در باال نقل گرديد، معلوم میشود که رهبران بنیادگرای مذهبی افغانستان، نه شرايط و تقا
را در نظرمیگیرند و نه پروای زن را که شوهرش را در جهاد از دست داده  و يا توسط کمونیست ها و يا مجاهدين به قتل 
رسیده و اکنون خود زن بیوه ای نفقه رسان چندين طفل و کودک سر و نیمسر است و اگر بنا بر چنین فتوائی از خانه برای کا 

 چکسی برای اطفال و يتیمان او نفقه تهیه خواهد کرد؟ر بیرون رفته نتواند، 
دراين فتوا، زن بچشم يک موجود فساد و فحشا و وسوسه برانگیز نگريسته شده، ارزش انسانی او به عنوان مادر و خواهر و 

محیط تعلیم و حتی تعلیم  و تربیت زن نیز مشروط به حضور يکی از اقارب در . تربیت کننده فرزندان به هیچ گرفته شده است
تدريس وابسته شده است که کاری است غیر عملی و در واقع بهانه ايست درجلوگیری زنان برای فراگرفتن علم و دانش که 

 .يک ضرورت انکار ناپذيرعصرحاضر است
افغانستان حال برای يک لحظه زنان با خود فکر کنند که اگر ربانی وعبداهلل عبداهلل و قانونی وامثال وی دوباره برسرنوشت 

مسلط شوند،  و يا طالبان جای ايشان را بگیرند، چه کسی نخستین قربانی اين بی عدالتی خواهد شد؟  بدون ترديد زنان اولین 
پس بايد زنان قبل ازهرکس ديگری دست بکارشوند و نگذارند تا بار . شرعی خواهند بود قربانی چنین بی عدالتی با دستار

چون زنان نیمی از پیکر جامعۀ ما را تشکیل میدهند،  درهنگام رای .  نوشت شان مسلط گردندديگر افراطیون مذهبی بر سر
 .دهی رای آنان در تعیین سرنوشت آينده شان بسیار موثر خواهد بود

مادروخواهر  ثیمرد وثالثًا به ح یزندگ کيبه عنوان شر ًایانسان وثان کياواًل به عنوان  یزن به حقوق حقه و افتني یآگاه
خانه ومنزل،  طیروزمره در مح یبخش عمده کارها شبردیپ زیخانواده ون دنیکننده کودکان وسامان بخش تیترب ثیورابعًا به ح

پس زنان . شان ناممکن است یها برا یآگاه نيا لیوتحص میزنان است که بدون کسب تعل یضرورت ها نيراز مبرم ت یکي
 توانندیاست که م یوفقط با آگاه نديوتوجه فراوان نما ین به حقوق خود،سعدرکسب دانش وفراگرفتن علم و آگاه شد ديبا یم

وطن ما سال گذشته با تظاهرات برضد قانون احوال  آگاهچنانکه زنان  رند،یمردان را بگ یو اوامر ناروا یجلو زورگوئ
نظرمقامات دولت  ديوتجد ینگرومورد دوباره  ندازندیرا از اعتبار ب یقرون وسطائتوانستند ، آن قانون  عیاهل تش هیشخص

 .بخشند یمردان رهائ یناروا یوخواست ها یقراردهند و خود را از دست تعد
 

 ار بگـیـريــد  ز دست پــدرانــۀ کـتـرش مادران بهر خدا نوبت امروز شماست
 و با بهره و هم با ايمان َود راسخ ــه ُبـک نسل آيندۀ سالـم به وطن در کار است 

 شان خاک شان بر سر و ايمن بشوند از شِر ــه انــداز بسوزند و کنندخـانـۀ تـفـرق
 "(شیون کابلی"سردار محمد رحیم ضیايی )

 

 !!.به امید رهائی از چنگال بنیادگرائی مذهبی و افراطیت از هر قماشی که باشد
 

 پايان
 

)*( 
زنان و دختران ايکه صرف برای  آموختن . دهايا برائت ذمه حالت اصلی نیست؟ که در قانون اساسی فعلی نیز از ن حمايه ش

علم و دانش و خدمت به جامعه به مدارس و مکاتب می روند، آيا مکاتب و مدارس را که نهاد های تعلیم ، تربیه  و تحصیل اند 
 ، مراکز زنا و فحشا تلقی کردن، خودش جرم و حتی جنايت نیست؟ 

برای يک لحظه فکر کردند ( ربانی و همدستان)زمامداران حکومت اسالمی آيا اين باصطالح دانشمندان رياست داراالفتاء و 
که زنان و دختران خود شان در اين مکاتب و مدارس بوده اند، آيا اين دختران و زنان ايشان را فاحشه و زانی خطاب کردن 

ملت خود را رهبری و گذشته از اين خانم بینظیر بوتو مدت شش سال را در پاکستان به حیث صدراعظم،   درست است؟
تحصیل کرده بود، و يک کشور ( کشورهای غیر اسالمی)آيا میتوان او را با وجوديکه در امريکا و انگلستان . هدايت کرد

همچنان عین مثال را میتوان در مورد خالده بیگم . بزرگ يکصد و شست ملیونی را چون پاکستان رهبری میکرد،  فاحشه گفت
 .ديش و تنسی چیلر رهبر مسلمان ترکیه  از اين جنابان پرسید رهبر کشور مسلمان بنگله

 

 .اینها عالمان نیستند ، بلکه ُسفلگان اند!!! بدا بحال این  علمای دین
 

 نقشی که جوشد از پا ُجـز زير پا نباشـد  از سفـله آنچه زايــد تعـظیم را نشايـد
 بیدل 


