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محمد انور آڅړ

په ویتنام او افغانستان کې د امریکایانو جګړې
(پرتلنه)
اوومه برخه

﴿إِ ْن ه َُو إِ اَّل ِذ ْك ٌر ِلِّ ْلعَالَ ِمینَ ﴾

افغانستان:
د خلکو ګروهو ته سپکاوی
د نړۍ لوی ،لوی ادیان خپل ځانګړي مقدسات او َّلرښود کتابونه لري ،د نړۍ ابراهیمي ادیان (یهودیت ،عیسویت
او اسالم) د سپیڅلو آسماني کتابونو درلودونکي او د یو بل تصدیق کوونکي دي ،هر هغه څوک چې عقل ولري د
نړۍ د ادیانو مقدساتو ته سپک نه ګوري په تېره بیا د ابراهیمي ادیانو َّلرویان.
قرآن چې د آسماني کتابونو وروستنی کتاب دی د پخوانیو ابراهیمي کتابونو تصدیق کوونکی ،هماهنګ او د هغوی
تفصیل دی په دې اړه رب العالمین فرمایي:
ِّ
ً
ص ِ ِّدقا ِل َما بَیْنَ یَ َد ْی ِه﴾
﴿ َوالاذِي أ َ ْو َح ْینَا إِلَیْكَ ِمنَ ْال ِكت َا ِ
ب ه َُو ْال َح ُّق ُم َ
ژباړه :ای محمده! «کوم کتاب چې موږ تاته وحي کړی دی ،حق دی او د هغو پخوانیو کتابونو تصدیقوونکی او
هماهنګ دی چې پخوا راغلي دي( ».د فاطر سورت  ۳۱آیت).
ُون ا ِ
ب ْال َعالَ ِمینَ ﴾
َّللا َو َٰلَ ِكن ت َ ْ
ْب فِی ِه ِمن ار ِّ ِ
ب ََّل َری َ
صی َل ْال ِكت َا ِ
صدِیقَ الاذِي بَیْنَ یَ َد ْی ِه َوت َ ْف ِ
﴿ َو َما َكانَ َٰ َهذَا ْالقُ ْرآنُ أَن یُ ْفت ََر َٰى ِمن د ِ
ژباړه«:نه دی دا قرآن چې په دروغو جوړ کړای شي ،لېکن تصدیق کوونکی او تفصیل د هغو کتابونو دی چې
پخوا تېر شوي دي؛ په دې کې شک نشته ،چې دا د عالمیانو د رب له لوري دی( ».د یونس سورت ۳۷آیت)
قرآن یوازې د مسلمانانو لپاره َّلرښود او نصیحت نه دی ،بلکې د ټولو نړیوالو لپاره د دوی د بېدارۍ په موخه لېږل
شوی دی ،په دې هکله په قرآن حکیم کې څو ځله داسې راغلي دي:
﴿ ِإ ْن ه َُو ِإ اَّل ِذ ْك ٌر ِ ِّل ْل َعالَ ِمینَ ﴾
ژباړه«:دا قرآن د ټولو نړۍ والو لپاره نصیحت دی( ».ص ۸۷ :آیت؛ تکویر ۲۷ :آیت؛ قلم ۵۲ :آیت)
ومو لوستل چې قرآن د تورات او انجیل ،د یهودو او نصاراوو د کتابونو تفصیل دی او د ټولو نړۍ والو لپاره
هدایت دی ،د نورو ادیانو َّلرویانو ته د قرآن کریم اغېز او ریښتینوالي هغه مهال څرګندیږي چې کله دوی قرآن
کریم ولولي ،هغو نامسلمانو چې قرآن لوستلی دی ،تر اغېز َّلندې یې راغلي خپل دین یې پرې ایښی او مسلمان
شوي دي چې له هغې ډلې یو هم د نړۍ د عیسویانو د کلیساګانو د اتحادیې پخوانی منشي (اشوک کولن یانګ) او بل

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

فرانسوی ډاکټر (موریس بوکای) د یادولو دي .د ډېرو مالوماتو لپاره د داکټر بوکای کتاب(:القرآن الکریم والتوراة
واَّلنجیل والعلم او د اشوک کولن یانګ کتاب :رازهای پس پرده کلیسا) ولولئ.
اصل خبره په دې کې ده چې دغو امریکایانو چې قرآن عظیم ته سپک کتلي؛ دوی په خپله سپک خلک دي ،دوی له
خپل دین (عیسویت او یهودیت) خبر نه دي او نه بشري اخالق پېژني ،دا وجه ده چې مسلمانانو او د دوی مقدساتو
ته درناوی نه کوي ،دوی چې په افغانستان او عراق کې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین کړی دی او زموږ خلک یې
په زندانونو کې بې عزته او بې پته کړي دي ،دا د (سي ،ای ،اې) هغو ترهګرو ډلو کسان دي چې په نړۍ کې د
ډېرو ګناهونو په کولو یې زړونه تیږه شوي او زنګ وهلي دي قرآن کریم موږ ته دا ډول خلک داسې راپېژني:
﴿ك اَال ۖ َب ْل ۖ َرانَ َعلَ َٰى قُلُو ِب ِهم اما كَانُوا َی ْك ِسبُونَ ﴾
ژباړه«:هېڅ کله نه ،بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو [له امله] زنګ وهلي دي».
(د مطففین سورت ۱۴ ،آیت)
دغو ترهګرو شېطانانو د قرآنونو په سوځولو سره د نړۍ له یو نیم میلیاردو زیات مسلمانان وځورول ،نه یوازې دا
چې د اسالم مبارک دین ته یې توهین کړی دی ،په حقیقت کې د نړۍ ټولو ادیانو سپکاوی یې کړی دی ،ځکه چې
په اصل کې د نړۍ ټول ادیان په ډېرو مسایلو کې یو تر بله سره اوبدلي او تړلي دي.
د امریکا چارواکو د دا ډول فجایعو وروسته یوازې په خوله بښنه غوښتي ده ،په عمل کې یې هېڅ نه دي کړي ،نه
یې عاملینو ته سزا ورکړي ده او نه یې په راتلونکي کې د دا ډول کړنو مخه نیولي ده ،د بښنې غوښتل دې ته وایي
چې په کړي عمل پېښمانه وي او په راتلونکي کې بل ځل هغه عمل تکرار نه کړي خو موږ ولیدل چې امریکایانو
په پرله پسې توګه په افغانستان ،حتا په د ننه په امریکا کې قرآنونه وسوځول شول.
په افغانستان او ګوانتانامو کې چې د امریکایي ځوکونو ځینو ترهګرو کسانو قرآن کریم او د مسلمانانو دیني دود
ستور ته سپک کتلي په اړه یې ښاغلي مولوي عبدالسالم ضعیف په خپل کتاب (د ګوانتانامو انځور) کې په دې ډول
لیکلي دي «:موږ په دې پوهیدلو چې [د امریکایانو له خوا] قرآن زموږ د عذاب او سزا سبب [ګرځول شوی] دی،
امریکایان ترې ناوړه استفاده کوي او د بندیانو په ضد یې استعمالوي خو څه مو کړي وای چاره مو نه درلوده ،موږ
به همېشه غوښتل چې په کمپ کې باید قرآن کریم نه وي موږ د قرآن مبارک پر تسلیمدلو ټینګار کاوه چې د
تسلیمولو په وجه یې هم له ستونزو سره مخامخ شولو چې امریکایانو ولې دا کار کاوه؟ چې کله به موږ قرآن له ځان
سره نه پرېښود هم به سزا راکول کیده او که په مو له ځان سره ساته نو حفاظت به مو یې هم نه شوای کوَّلی».
ښاغلي مولوي ضعیف په کندهار کې د امریکایانو په زندان کې د قرآن حکیم د سپکاوي په تړاؤ لیکلي ...«:څلور
بېلرونه اېښودل شوي وو چې نیم په مځکه کې ښخ شوي وو او بندیانو په کې مردارۍ او بولې اچولې ،نواب راته په
ژړا وویل چې دغه ظالم [امریکایي] قرآن کریم واخیست او ښه یې موږ ته کتله او بیا یې بولې ورباندې وکړې او
په بېلر کې یې وغورځاوه».
ضعیف صاحب زیاتوي چې دا هغه پېښه وه چې تر ټولو دردمنه وه  ...موږ د سره صلیب له استازو سره خبرې
وکړې او ترې وموغوښتل چې د بندیانو په َّلسونو کې مبارک قرآن باید بېرته یوسئ ،ځکه چې قران کریم ساتنه
غواړي خو موږ د حفاظت او ساتنې توان نه لرو ،د دې برسېره قرآن زموږ لپاره د عذاب یوه وسیله [ګرځول
شوي] ده چې دوی یې کاروي او موږ تر هر بل درانه عذاب څخه ډېر ورباندې ځوریږو خو سره صلیب دا کار
ونه کړ ،نه پوهېږو چې نه یې شوای کوَّلی او که یې نه کاوه خو امریکایي مسوولینو د اپلوجایز )(apologaze
په ویلو سره مږ ته اطمینان راکړ چې بیا به داسې عمل صورت نه نیسي خو د دې باوجود د قرآن د تالشۍ کول ،په
سپیو باندې بویول او له تالشۍ وروسته پر ځمکه غورځولو دوام درلود۵۷-۵۶( .مخونه)
مولوي عبدالسالم ضعیف وایي چې یوه ورځ د قرآن کریم بې عزتي وشوه ،یوې ښځې عسکرې چې بدشکله او
بداخالقه وه ډېر تېره او تېز آواز یې درلود ،دې بدغوني په لومړي کمپ کې یو قفس تالشي کاوه او قصداً یې دوه
ځله قرآن کریم په ځمکه راوغورځولی ؤ ۹۶( ....مخ)
د دغې ناوړه عمل پر وړ اندې د ګوانتانامو بندیانو اعتصاب وکړ خو امریکایي عسکرو د قرآن د سپکاوي سربېره د
بندیانو سپکاوی هم وکړ ،په دې هکله ښاغلي ښاغلی ضعیف وایي ...«:بیا به قفس ته ورننوتل او په زور سره به
یې د باندې را ایستل ،بیا به یې سر ،ږیره ،بریتونه ،وریځې ورخرییلې  ...او د ځینو وروڼو به یې نیمه ږیره
ورخریلې او نیمه به یې ورته پرېښي وه ،د ځینو یو برېت خرییلی ؤ او بله به یې پرې پرېښی ؤ ،د ځینو وریځې یې
ورنیمایي کړي وې خو چې څنګه به یې زړه غوښتل هغه به یې پرې کول ،حتا نایي (ډم) کافر به هم خپله ټوکه
ورباندې جوړوله او لوبه بې یې ورباندې کوله-۹۷( .مخ)
ضعیف صاحب د یو بل بندي له قوله چې نوم یې خیرهللا ؤ او د خیرهللا خېرخوا [د طالبانو پخوانی والي] په نامه
نیول شوی ؤ ،د کندهار په زندان کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په اړه وایي ...«:عسکرو تالشي کوله ،زه یې له
تفتیش وروسته پړمخې په خاورو وغورځولم او زما مبارک قرآن کریم یې له تالشۍ وروسته پاڼه ،پاڼه په ځمکه
وغورځاوه چې کله یې قرآن کریم وغورځاوه د دوی د تالشۍ سپی چې له دوی سره ورسره ؤ پر قرآن کریم حمله
وکړه او په خوله یې وڅنډه چې کله موږ دا حالت ولید د هللا اکبر نارې مو پیل کړې سپي قرآن کریم له خولې
د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وغورځاوه او عسکر قرآن کریم پورته کړ او ما ته یې راوغورځاوه چې د غورځولو به وخت کې قرآن کریم په
هغه سطل کې ولوید چې بندیانو ته یې د قضای حاجت په خاطر ایښی ؤ۱۰۷( .مخ)
هغه مهال چې په کندهار کې په امریکایي زندان کې د امریکایانو له خوا د قرآن کریم سپکاوی کیده نو یو تن افغان
بندي (استاد بدر) له هغه امریکایي پوښتنه کوي چې تاسو ولي دا قرآنونه داسې په بې عزتۍ په خاورو کې خواره
واره واچول؟ یو عسکر ورته وویل :ښه دا دی راټول به یې کړو ،بیا یې په پلیده پښه او پلید بوټ یو بل ته ورټېل
وهل ،ویې ویل چې دا دی راټول مې کړل ،یو عسکر قرآن کریم راواخیست بندي ته یې وښود او ورته ویې ویل
چې ګوره چې زه ستاسو د مقدس کتاب بې عزتي کوم ته څه کولی شې؟ بیا یې د انساني ضرورت د رفع کولو ډک
سطل کې واچاوه ،بندي ورته وویل :زما َّلسونه او پښې تړلي دي کنه ما به درښودلي وای چې زه څه کولی شم.
(عبدالرحیم مسلم دوست؛ استاد بدرالزمان بدر :ماتې زولنې۳۰۱ ،مخ)
دا شان یو بندي په بګرام کې یو امریکایی پوځي لیدلی ؤ چې په قران کریم یې پښې ایښي وې او بیا یې سپی پرې
درولی ؤ ،یو ځل یو عرب د تحقیق نه راغی او ډېر خپه ؤ موږ وپوښته چې ولې خپه یې؟ هغه وویل چې نن
امریکایي محقق زما په مخ کې قرآن کریم راواخیست خالص یې کړ ،د بوټ سره یې پښه پرې کېښوده ( .هماغه
کتاب۳۰۱ ،مخ)
نه یوازې دا چې په امریکایي زندانونو کې کالم هللا ته سپکاوي کیدل بلکې په امریکا کې د ننه د کلیسا یو کشیش د
بیان د آزادۍ له نومه په ګټې اخیستنې سره په رڼا ورځ څو ټوکه قرآنونو ته اور واچولو ،دغې ناوړه خبر د نړۍ
خبري رسنۍ په سر اخیستې وې چې د امریکا د فولریډا په ایالت کې د یوې وړې کلیسا کشیش (تیري جونز)
تصمیم لري د سپټمبر په ۱۱نېټه د قرآن کریم څو ټوکه کتابونه وسوزوي ،عیسوي کشیش د ټولې نړۍ مسلمانانو،
عیسویانو ،یهودانو او نورو دینونو َّلرویانو احساسات راوپارول ،د امریکې ولسمشر بارک اوباما او د اوباما
مرستیال جوبایدن (چې اوس مهال ولسمشر دی) له تیري جونز غوښتنه وکړه چې دا کار ونه کړي او د امریکا
دفاع وزیر په خپله له نوموړي کشیش سره په ټیلفون خبرې وکړې او له هغه یې وغوښتل چې د ده دا عمل به په
افغانستان کې د دوی عسکرو او په نړۍ کې د امریکایانو لپاره د مرګ خطر رامنځ ته کړي.
کشیش وویل که مسلمانان په نیویاک کې له هغه مسجد او ورسره فرهنګي مرکز له جوړولو َّلس وخلي زه به له
خپل عمل څخه تېر شم.
د هغه فرهنکي مرکز مشر وویل چې موږ به فرهنګي مرکز نه جوړوو خو د جومات امام وویل«:موږ له چا سره
معامله نه ده کړي او نه به یې وکړو».
وروسته کشیش وویل چې زه قرآن نه سوزم که جومات او فرهنګي مرکز هم جوړ شي ،جونز وویل چې ما دا خبره
ځکه وکړه چې خلک پوه شي چې په مسلمانانو کې ځیني سخت افراطي کسان شتون لري او زه خپل هدف ته
رسیدلې یم.
کشیش تیري جونز چې په خپله کلیسا کې له  ۵۰تنو پیروانو زیات څوک نه لري د خپلې ژمنې پر خالف یې منافقت
وکړ ،د دغه احمق کشیش تر څارنې َّلندې قرآنونه وسوځول شو۱۳۹۰/۱/۲۹( .ل .ل)
دا د شېطان په جامه کې کشیش وایي چې قرآن د شېطان کتاب دی !؟ دغه شېطان کشیش په خپل دغه ناوړه عمل
سره غوښتل په نړۍ کې ځان یاد کړي او ځان یې یاد هم کړ.
له بل پلوه په افغانستان کې َّلریونونه وشول چې په مزار شریف کې خلکو د ملګرو ملتونو په دفتر برید وکړ او
۱۲تنه یې ووژل چې  ۸تنه بهرني وکړي وو او  ۵تنه افغانان وو ،وایي چې  ۲۷تنه َّلریونوال ټپیان دي او ودانیو
ته یې اورونه هم اچولي دي.
دا شان په کندهار کې لوی َّلریون رامنځ ته شوَّ ،لریون په تاؤتریخوالي واوښت ،په دولتي ودانیو بریدونه وشول
چې  ۱۰تنه مړه او  ۸۰تنه ټپیان شول ،د حمل په ۱۳۹۰/۱۴ل .ل ،نېټه په کندهار کې بیا َّلریون وشو چې یو ځل
بیا َّلریون په تشنج واوښت او  ۲تنه په کې ووژل شول ۲۰ ،تنه ټپیان شول.
دا راز د َّلریونوالو له خوا په تاؤتریخوالي کې د زرغونې انا لیسه او د خلکو دوکانونه وسوځول شول چې په
نوموړي لیسه کې د قرآنونو ډېرې نسخې هم موجودې وې چې د َّلریونوالو له خوا په ناپوهۍ کې وسوځول شوې،
وګورئ دا زموږ د خلکو پوهه ده او دا یې غچ اخیستل دي!
ولسمشر کرزي له امریکا څخه وغوښتل ،چې د فلوریډا ایالت د هغې کلیسا پادري د قانون منګولو ته وسپاري چې
قرانونه یې سوځولى دى .خبرپاڼه کاږي ،حامد کرزي دغه راز په دې ناسته کې د امریکا د سنا او کانګرس له
دواړو مجلسونو غوښتي ،چې دغه ناوړه عمل په کلکو الفاظو سره وغندي ،په دې اړه دې خپل دریځ څرګند کړي
او په راتلونکي کې دې د دا ډول پېښو مخنیوى وکړي.
امریکایانو وویل چې د قرآن سوځول د بیان آزادي ده ،نه شو کولی مخه یې ونیول شي ،کشیش د دغه شېطاني عمل
پړه پر غاړه واخیسته.
یوازې د امریکا ولسمشر اوباما د فاسد کشیش عمل وغانده.
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دا ډول د کب په ۱۳۹۰/۲ل .ل ،کال په بګرام کې د امریکایي ځواکونو له خوا د قرآن څو ټوکه د پوځي اډې بهر
دومبریو ته غورځول شوي دي ،د سیمې خلک َّلریون ته راووتل او یې وویل چې  ۳۰۰ټوکه قرآنونه یې له هغه
اوره ټول کړي دي چې امریکایانو د نورو باطله توکو سره یو ځای اور پسې اچول شوی ؤَّ ،لریونوالو د امریکایي
ځواکونه پر لور تیږې وغورځولې او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول ،له بل پلوه امریکایي ځواکونو
َّلریونوال په پالستیکي مرمیو وویشتل چې  ۱۵تنه افغانان یې ټپیان کړل .واشنګټن پست ورځپاڼې خبر ورکړ چې
په بګرام کې د امریکا په هوایي اډه کې د قرآن کریم د نسخو په سوځولو کې پنځو تنو امریکایي عسکرو َّلس
درلود د امریکا ولسمشر بارک اوباما ،د دفاع وزیر لیون پانیتا ،په افغا نستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو لوى
قوماندان جان الن په ګډون د دغې پیښې له امله بښنه غوښتي ده.
امریکایي ځواکونو یو شمېر عسکرو په ۲۰۰۸ز ،کال کې د عراق د رمادي د قدس په جومات کې د قرآنونو
سپکاوی کړی ؤ د قرآنونو په پوښتیو یې د صلیب نښې کاږلي وې او ځینې قرآنونه یې څېرلي او د جومات پر
دیوالونو ی ې هم د صلیت نښې ښکلي وې .دغو عسکرو قرآن عظیم د نښې پر ځای ایښی او په ټوپوکو یې ویشتلی
ؤ https://www.irna.ir/news( .؛ آریانا تلویزیون۱۳۸۷/۳/۱ ،ل .ل)
نېټه۱۴۰۰/۷/۱۴:ل .ل
نور بیا...
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