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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ١۴

  "کورھم می فھمد که دلده شور است"

۵ 

  !خوانندگان نھايت عزيز

در قسمت قبلی بخشھائی از شوکی را  سال دارد، گرفته وارد مکتب نموديم و ٧ و يا ۶ما تا اينجا دست کودک ما را که 

که می توانند در چگونگی شکلگيری شخصيت وی در آينده نقش بس ارزنده ای داشته باشد، به اختصار ياد نموديم، 

را مانند است و به ھر سمتی که انسان آن را تاب بدھد، به " خمچۀ تری"اينک می بينيم کودک که از لحاظ شخصيتی 

در تحت کدام نوع نصاب تعليمی و مواد آموزشی درسش را آغاز می نمايد، از شما ھمان سمت شکل می گيرد، 

خوانندگان عزيز توقع دارم يک بار به اين تقسيم اوقات رسمی معارف افغانستان، در دورۀ ابتدائيه به خصوص دورۀ 

  .اول آن که شامل صنف ھای اول الی سه می گردد نظر بيندازيد
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 از اين -ياد نموده اند " پالن تعليمی برای تعليمات اساسی و ثانوی" که در اينجا از آن به نام در تقسيم اوقات ھفته وار

طالح وزارت تعليم وتربيۀ دولت مستعمراتی صمی گذريم که مطالعۀ عنوان تا چه حدی فقر فرھنگی و دری ستيزی به ا

به مثابۀ رابط ميان ساير کلمات، ديگر نشانی از " برای"کابل را ھويدا می سازد، زيرا در تمام عنوان به غير از کلمۀ 

 ۶ ساعت درسی در ھفته، کودک ما مکلفيت دارد تا ٢۴ به صورت رسمی از -زبان دری ميھن ما در آن ديده نمی شود

  . ساعت يعنی يک چھارم ساعات درسی را دروس مذھبی بياموزد

 منطق ھدايتگر آن نيز اطالعی نداشته و نمی دانستم  از آنجائی که محتوای درسی سه ساعت اضافی را نمی دانستم و از

که اگر آن سه ساعت جزء برنامۀ درسی شاگردان است، چرا قيد تقسيم اوقات نگرديده  و مشخص نشده است که 

اد ھای آموزشی کودکان، نيمحتوای آن مضامين چيست و ھرگاه شامل برنامۀ درسی شاگردان نمی باشد چرا بايد خالف ب

يشتر از زمان معين و مشخص در صنف نگھداشت؛ به ناگزير دست به دامان يک تن از شاگردانم که ھنوز ھم آنھا را ب

  .به حيث معلم ايفای وظيفه می نمايد، دراز نموده از طريق تيلفون خواستار توضيح گرديدم

  :وی در پاسخ به سؤاالتم گفت

 - گرفته می شود، ھمان زمان شماست و استاد حکيم خان فکر نکنيد وقتی از برنامۀ درسی و يا مواد درسی نامی-١" 

 در صنف وجود دارد و از ما می خواھد که بدون مواد ممد آموزش داخل صنف - استاد تھيۀ مواد در اکادمی تربيت معلم

م  که معلم چيزی به نام مواد درسی به گوشش نخورده است، اگر بسيار خوشبخت باشد آنھآندر اينجا گذشته از. نگرديم

  .در داخل شھر کابل کتاب درسی چاپی در اختيارش قرار دارد

غلط نامه .  اين کتاب درسی بدون مبالغه، به اندازۀ حجم صفحات خودش، نياز به ضميمه ای به مثابۀ غلط نامه دارد-٢

  .ای که کتاب درسی را ھم از لحاظ محتوا و ھم از لحاظ شکل فرا می گيرد

و دورۀ دوم ابتدائيه اند، يا در اساس فارغ التحصيل " اصول صنفی" مشغول تدريس در  تعداد زيادی از معلمانی که-٣

در پاکستان اند و به يمن اسناد جعلی صادر شده از پاکستان " جمعيت اسالمی"و " حزب اسالمی"مکاتب احزابی چون 

علمی بدانند، مقرر مسلک مشان، بدون آن که چيزی راجع به " برادران جھادی"و برخورداری از حمايت ھای گستردۀ 

ھم فارغ التحصيل مؤسسات تربيت معلم باشند در جو اسالم نمائی و مذھب زدگی حاکم در جامعه به شده اند و اگر

  .می باشند" کاسۀ داغتر از آش"خصوص ھراس از کنترول اخوانيت حاکم بر مکاتب، به ناگزير 

، اختصاص می يابد به اين که "مھارت ھای زندگی"سی  به ھمين اساس سه ساعت اضافی در ھفته، حتا ساعت در-۴

به . مفاھيمی پر و انباشته گردد که در دراز مدت بتواند سلطۀ اسالم سياسی را در افغانستان تضمين نمايداز مغز شاگرد 

ن  وابسته به اين که مکتب در کدام منطقه موقعيت دارد و در کل آ-صورت مثال آشنائی با زندگانی رھبران جھادی

منطقه تحت نفوذ کدام يک از احزاب جھادی  قرار داشته و اينک تفنگساالران بومی آن محل از کدام حزب پيروی و 

 اين که آنھا بعد مرگ شان در کدام طبقۀ بھشت زندگانی می نمايند، بھشت چگونه جائيست، جوی ھای -حمايت می نمايند

 محض آن که اراده کنی چطور به دھانت گذاشته می شود، در  باب بههشير و عسل چطور در آنجا جريان دارد، خوراک

يک کالم برای کودکی که بيشتر روز ھا به شکم نيمه گرسنه به مکتب روانه می گردد، و در تمام عمر نشده تا روی 

دسترخوان شان عسل و شير ھمزمان وجود داشته باشد، توصيف از بھشت خيالی، درواقع داروی مخدريست که کودک 

نقل به  -." اطر رسيدن به آن حاضر است از ھفت خوان رستم بگذرد، تا چه رسد به پوشيدن يک واسکت انتحاریبه خ

  .مضمون

 رسيده، نسبت ٢٧ ساعت به ٢۴با در نظرداشت تذکر آن عزيز، ديده می شود که ساعات درسی در يک ھفته، از 

  .زی بيشتر يک سوم تمام ساعات درسیدروس اسالمی و ضمايم آن به ده ساعت در ھفته می رسد، يعنی چي
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منقاد امپرياليزم و ارتجاع می " معارف"تان را چشم بسته به  خوانندگان نھايت عزيز، پدران و مادرنی که فرزند

فرستيد، ھموطنان عزيزی که بعد از ھر انفجار انتحاريی گذشته از ارسال ننگ و نفرين به فرد انتحاری در عمق وجدان 

 خواھر و برادر و حتا اقربای انتحار کننده به خاطر نارسائی ھای تربيتی فرزندشان، نفرين و دشنام تان، به والدين،

حواله می داريد، آيا ھيچ فکر کرده ايد، ماشين تربيتيی که قرار است فرزنده شما نيز در آن پرورش بيابد، ھمان ماشين 

وان و به اسالم سياسی اجازه بدھيد تا از طريق خ و به ا که اگر دير بجنبيدآيا ھيچ فکر کرده ايد! ی پروريستانتحار

تربيت فرزندان، در نھايت از آنھا فرد انتحاری ساخته، باعث می شود تا ديگر شھروندان کشور ھمان ننگ و نفرت را 

  !عليه شما حواله دارند

ت قرائت قرآن و دو ساعت  دو ساع- ساعت ۴گان عزيز فکر نکنيد که شما ھم وقتی به مکتب می رفتيد ھفتۀ خوانند

 درس می خوانديد و خوشبختانه انتحاری نشديد زيرا گذشته از آن که تفاوت تراکم درسھا نمی توانسته در - دينيات

چگونگی شکلگيری شخصيت تان مؤثر باشد و گذشته از آن که در آن زمان اسالم نمائی و اسالم پناھی و اسالم زدگی 

تا در کنار آن دروس شما را نيز در مسير انتحاری شده بکشاند، محتوای دروس چنان خريدار زيادی در جامعه نداشت، 

  .از ھم متمايز بود و است که نمی توان ماحصل آنھا را با يک ديگر مقايسه نمود

شما می خوانديم به غير از آن قرآنی است که امروز فرزندان ما در مکتب وابسته به و به عبارت ساده تر، قرآنی که من 

به نام خداوند  "يعنی" بسم هللا الرحمن الرحيم"در آن زمان ھر درسی با . امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی می خوانند

گذشت و عفو دعوت می نمود،  يافته انسانھا را به مھربانی، عطوفت، برادری، نوع دوستی، آغاز " بخشنده و مھربان

؛ "رب المؤمنين"و يا " رب المسلمين"معرفی می داشت نه " لعالمينرب ا"را " هللا"اسالم را دين رحمت تبليغ نموده 

گلبدين ھا، ربانی ھا، سياف ھا، خليلی ھا، مزاری ھا، "مگر اينک معلم پرورش يافته در دامان خونين و پر از ننگ 

تمام  نمی يابد بلکهو باداران آنھا در پاکستان، ايران و عربستان سعود، ھيچ درسی به نام خدای مھربان آغاز " مسعودھا 

، خدای خشنی که از بوی خون و دود اجساد سوختۀ انسان سرمست می گردد، "بسم هللا قاصم الجبارين"دروس با خدای 

خدای يھود است که پيامبرش دستور، دزدی، خيانت به امانت " يھوه"آغاز می يابد؛ خدائی که بزرگترين نمونه و مانند 

ھد، اگر باور نداريد آن آياتی را که فرزندان تان به نام قرآن تالوت می کنند، لطف و کشتن اطفال غير يھود را می د

نموده با ترجمه و تفسير آن به زبان دری از نظر بگذرانيد، تا ھم متوجه آيندۀ کودک تان بگرديد و ھم به خبث طينت 

  .اسالم سياسی حين ممانعت از ترجمۀ قرآن به زبان مادری تان بگرديد

   عزيز،خوانندگان

و غيره * وقتی کودک تان درس قرآنش را با آياتی از سورۀ بقره، سورۀ توبه، سورۀ حجرات، سورۀ نساء، سورۀ حج

از وی چه " اسالم سياسی"آغاز می نمايد، و معلمش ھم فرديست متعصب و معتقد و يا ھم مقلد به تفکر ضد انسانی 

  .انتظاری داريد تا واستک انتحاری برتن ننمايد

  ندگان عزيز، خوان

  بهمصيبت به ھمين جا خاتمه نمی يابد بلکه در محتوای ساير دروس ھم ادامه می يابد، اگر باور نداريد لطف نموده

 يعنی ھمان مرحلۀ سنی که استخوانبندی شخصيت کودک در آن شکل می گيرد، -کتابھای درسی صنوف اول الی سوم 

حتا در مضمون . موزش می دھدآبيندازيد و ببينيد که فرزند تان را معارف وابسته به امپرياليزم و ارتجاع چه نظر 

مر آ" حزبی حمله کننده بر ۶حساب وقتی معلم جمعيتی به شاگردان حين تدريس عمليۀ تفريق مثال می دھد که از 

  می خواھيد فرزندتان چه چيزی را ياد بگيرد؟ نفر کشته شدند، چند نفر ديگر باقی مانده است، ٣" صاحب شھيد
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وقتی در صنوف باالتر معلم کيميا حين تدريس چگونگی به وجود آمدن آب از دو اتم ھايدروجن و يک اتم آکسيجن به 

" اگر خدا بخواھد" درجۀ سانتيگراد، مجبور است بنويسد ١٠٠جای تشريح شرايط الزم يعنی درجۀ حرارت پائنتر از 

فھم فرزند تان از مضمون کيميا به کدام سمت حرکت می نمايد؟ وقتی معلم بيولوجی ناگزير است ساعت ھا فکر می کنيد 

نسبت به طرقی که علم طب و علم طب دندان راجع به چگونگی حفاظت از دندان ھا گفته " مسواک"راجع به مزيت 

ره نمايد، فکر می کنيد فرزند تان چه چيزی است، به استناد گفتۀ شيخ بن شيخ در ھزار سال پيش، صحبت نموده، گلو پا

  را ياد می گيرد؟

  خوانندگان عزيز،

و ديگر انسانھای بزرگی که جھان خود " فارابی"و " بوعلی سينا"وقتی فرزندان تان در مکتب، با تکفير افتخاراتی چون 

خت مذاکره ساخته بود، مغز شوئی می را مديون آنھا می داند، و به جای آن تقدير از جنايتکارانی که از اجساد انسانھا ت

  گردد، از وی چه انتظاری داريد که چگونه بايد پرورش يابد، يک انسان و يا يک انتحاری؟

  !آقای منصور

را نقد نموده ای، کاری کرده ای درست؛ مگر ھيچ فکر کرده ای که اين انتقاد " ثقافت اسالمی"اين که محتوای مضمون 

است و بس؟ آيا " آب در ھاونگ کوبيدن"ھمان " ثقافت اسالمی" الی رسيدن به مضمون با در نظرداشت محتوای درسی

ات تا چه حدی کودک را برای پوشيدن واسکت انتحاری آماده نموده " برادران جمعيتی"ھيچ فکر کرده ای که تا آنزمان 

  و آنچه باقی مانده فقط بستن دکمه ھای واسکت است؟ 

  .اين رشته سر دراز دارد

  

  :داشتياد

  : برخی از آيات قتال-*

َوقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال يحبُّ المعتدين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُْ ْ ُ َُ ََ َ ََّ َّ ََّّ ِ ُ ْ َُ ُ َُ َِ ِ﴿١٩٠﴾   

مى جنگند بجنگيد ولى از اندازه درنگذريد زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست ن و در راه خدا با كسانى كه با شما مى 

   بقره- ) ١٩٠(دارد 

ْواقتلوھم حيث ثقفتموھم وأخرجوھم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وال تقاتلوھم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم  َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ُْ َّ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َُ َ َ َ َُّ َ ُ ُ َُ ْ ِ ُ ْ َْ

َفيه فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذ َ ْ ُْ ُ ُُ ْ َ َ َُ َ ْ ِ ِ َلك جزاء الكافرين ِ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ﴿١٩١﴾   

فتنه ] چرا كه[ يافتيد آنان را بكشيد و ھمان گونه كه شما را بيرون راندند آنان را بيرون برانيد  و ھر كجا بر ايشان دست

كه با شما در آن جا به جنگ  در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد مگر آن] با اين ھمه[از قتل بدتر است ] شرك[=

   بقره-) ١٩١(رآيند پس اگر با شما جنگيدند آنان را بكشيد كه كيفر كافران چنين است د

ٌفإن انتھوا فإن هللا غفوٌر رحيم  ِ َ َُ َ ََ َّ َّ ِ َِ َْ ْ ِ﴿١٩٢﴾   

   بقره- ) ١٩٢(و اگر بازايستادند البته خدا آمرزنده مھربان است 

ُوقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ُِّ َ ََ َُ ُ ََّ َ َْ ٌَ ْ ِ َِ ُ َ  فإن انتھوا فال عدوان إال على الظالمين َ َ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َّ ِ َِ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ِ َّ﴿١٩٣﴾   

 اى نباشد و دين مخصوص خدا شود پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمكاران روا  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه

   بقره-) ١٩٣(نيست 

ُفإذا انسلخ األشھر الحرم فاقتلوا الم ُْ ْ َُ ُ ْ َ َُ ُ ُ ُ ْ ْ َ َ ََ ْ ُشركين حيث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم واقعدوا لھم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا ِ َُ ََ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َُ ْ ِْ ٍ َ ْ ْ ْ ْ َ َْ ْ َْ َّ ُ َ ُ ُ ُ ُْ ُ ُ ُ ُ َ ِ ِ ْ

ٌالصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلھم إن هللا غفوٌر رحيم  ِ َ ْ َُ َ َ َ َ ََ ََّ َّ ِ ُ َ ِ ُّ َ َ َّ ُ َ َّ﴿۵﴾  
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فتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در ھاى حرام سپرى شد مشركان را ھر كجا يا پس چون ماه 

ھر كمينگاھى به كمين آنان بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان گشاده گردانيد زيرا 

   توبه-)۵(خدا آمرزنده مھربان است 

ْوإن نكثوا أيمانھم من بعد عھدھم َ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ ُْ َ ََ َ ُ َ ِ َ وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنھم ال أيمان لھم لعلھم ينتھون َ َُ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ََّ َ َ َ ْ َ ْ ََ َّ ُ ُ َِ ِ ْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ﴿١٢﴾  

و اگر سوگندھاى خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند پس با پيشوايان كفر بجنگيد چرا كه 

   توبه-)١٢(باز ايستند ] شكنى از پيمان[ه آنان را ھيچ پيمانى نيست باشد ك

َإن عدة الشھور عند هللا اثنا عشر شھرا في كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض منھا أربعة حرم ذلك الدين القيم فال  َ َُ ِّ ًْ َ َ ُْ ِّ َ َ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ُ ُ ٌُ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ ُّْ َ َ َ ََّ َّ ََّ َ ِ َّ َّ ِ
َتظلموا فيھن أنفسكم و ْ َُ ُ ْ َ َّ ِ ِ ُِ ْ َقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع المتقين َ َِ ِ ِ َِّ ُُ ُ ُْ َ َْ َْ ََ ََّ َّ َ ْ ً ً َّْ ََّ َ ََ ُ َُ َُ ِ﴿٣۶﴾  

خدا دوازده ماه است از اين ] علم[ھا نزد خدا از روزى كه آسمانھا و زمين را آفريده در كتاب   شماره ماه  در حقيقت

بر خود ستم مكنيد و ھمگى با ] چھار ماه[ين استوار پس در اين ئ است اين است آحرام] ماه[ار ماه چھ] دوازده ماه[

   توبه- )٣۶(جنگند و بدانيد كه خدا با پرھيزگاران است  كه آنان ھمگى با شما مى  مشركان بجنگيد چنان

ِانفروا خفافا وثقاال وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل هللا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َُ ُُ ْ َْ ََ َ َ َُ ً َ ًَ َ ذلكم خيٌر لكم إن كنتم تعلمون ُ ُ َ َ َْ َْ َْ ْ ُْ ْ ُ ُ ُْ ِ ِ﴿۴١﴾  

   توبه-)۴١(شويد و با مال و جانتان در راه خدا جھاد كنيد اگر بدانيد اين براى شما بھتر است  سبكبار و گرانبار بسيج

ْيا أيُّھا النبي جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم ومأ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ْ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ََّ ُ َُّّ ُواھم جھنم وبئس المصير ِ ِ َ ْ َ َ َ ْْ ِ َ َُ َّ ُ﴿٧٣﴾  

 -)٧٣(اى پيامبر با كافران و منافقان جھاد كن و بر آنان سخت بگير و جايگاھشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است 

  توبه

َوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينھما فإن بغت إحداھم َُ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َْ ْ َْ َ َُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ُ ِ َ ِا على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا َ ِ ِ ِ َِّ َِّ ْ َ ََ َ َِ َ َ ََّ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ

َفإن فاءت فأصلحوا بينھما بالعدل وأقسطوا إن هللا يحبُّ المقسطين  ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ َُ ُ َُ َ ََّ َّ ِ ُِ ِ ْ َْ َِ َ َ ْ ْ َ َ َْ﴿٩﴾  

يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با ] باز[ر و اگر دو طايفه از مؤمنان با ھم بجنگند ميان آن دو را اصالح دھيد و اگ

كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت ميان آنھا را دادگرانه سازش دھيد و  كه تعدى مى ]  اى طايفه[آن 

   حجرات-)٩(عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست مى دارد 

ِوما لكم ال تقاتلون في سبيل هللا  ِ َِّ ِ ِ َ َْ ُ َ ُ َ ُ َ َ ِوالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من ھذه القرية الظالم َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ْ َّ ُ ُ َّ ِ ِ َ َ َِّ ِّ ُ
ًأھلھا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا  ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُْ َُ َ َ َْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ ََ َ ًَّ ُ َ﴿٧۵﴾  

 گويند پروردگارا  جنگيد ھمانان كه مى مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى ] و در راه نجات[و چرا شما در راه خدا 

 اند بيرون ببر و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده و از نزد خويش  پيشه ما را از اين شھرى كه مردمش ستم

   نساء- )٧۵(ياورى براى ما تعيين فرما 

َلن ينال هللا لحومھا َ َُ ُ ُ َ َّ َ ْ َ وال دماؤھا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرھا لكم لتكبروا هللا على ما ھداكم وبشر المحسنين َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ِّ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َُ ُ َّ ُ ََّ ََّ ُ ُِّ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ﴿٣٧﴾  

گونه رسد اين  تقواى شماست كه به او مى ] اين[گوشتھاى آنھا و نه خونھايشان به خدا نخواھد رسيد ولى ] نه[ھرگز 

كه شما را ھدايت نموده به بزرگى ياد كنيد و نيكوكاران را مژده  آنھا را براى شما رام كرد تا خدا را به پاس آن] خداوند[

   حج-)٣٧(ده 

ِأذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا وإن هللا على نصرھم لقديٌر  ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ِْ ْ َ ََ َ َ ََ ََّ ََّّ ِ ُ ُ ُ َُّ َ ِ ُ ُ﴿٣٩﴾  

 اند و البته خدا بر  داده شده است چرا كه مورد ظلم قرار گرفته] جھاد[حميل شده رخصت به كسانى كه جنگ بر آنان ت

   حج-)٣٩(پيروزى آنان سخت تواناست 

 ....و  


