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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۲۲

زموږ د وطن مالیان،
د کورونا د خپراوي له پاره بې مزده مزدوران
«کورونا ټوکې نه دي ،کورونا جدي وگڼئ!»
« کرونا مرونا نشته دا هسې دین ته چل جوړول دي او کفار غواړي چې جوماتونه بند کړي ،زموږ دود او دستور
را ړنګ کړي او کفارو په ماسکونو یو رقم درمل موښلي چې انسان بې غېرته کوي ،ماسک به نه کاروئ!»
(د تېرې جمعې په ورځې ،په ننگرهار کې د یو مال صاحب؟ له ارشاداتو څخه).

کورونا د ټول بشریت دوښمن دی او هېڅ ډول توپیر نه پېژني ،ځکه اړینه ده چې ټول خلک یو الس
او یوه خوله د دې ستر او تباه کوونکي دوښمن په مقابل کې په یوه جبهه کې ودرېـږي.
دې ناروغي په ټوله نړۍ کې د یوې وبا او بال بڼه غوره کړې ده او د یوه نه درېدونکي او له کنتروله
وتلي ترن په څېر ،په چټکتیا سره مخ پر وړاندې روانه ده؛ د نړۍ ټول مسؤلین لگیا دي ،له خپلو
ټولو امکاناتو او تجربو نه په استفادې سره هڅه کوي چې د دې بال مخنیوی وکړي چې بشریت ته
او ټولنیز ژوند ته تر دې زیات ضرر و نه رسوي؛ خو زموږ مالیان لگیا دي وایي چې د کورونا په
نامه څه نه شته دا هسې یو چل دی چې کفارو د مسلمانانو له پاره جوړ کړی دی.
د کورونا د راپیدا کېدو په پیل کې ،همدې افراطي مالیانو او پلویانو یې وفرمایل چې« :دا پر چینایانو
باندې د خدای له لوري را نازل شول غضب دی .چینایانو پر «اویغور» مسلمانانو ظلم کړی دی،
ځکه خدایتعالی داسې جزا ورکړه .که دا خبره له یادو افرطیونو سره ومنل شي چې دا د چینایانو د
کړي ظلم په پار د خدایتعالی یو غضب و ،کله چې د کورونا پښه او قدم د اسالم مرکز عربستان ته
ورسید ،عربانو ته د کوم کړي ظلم پاداش ور ولېـږل شو؟
د نورې نړۍ مذهبي مشران لگیا دي د خلکو د ژغورولو پر الرو چارو فکر کوي او خلک دې
هڅوي چې گڼه گوڼه جوړه نه کړي او د صحي مقاماتو الرښوونو باندې عمل وکړي ،خو زموږ
مالیان دومره ستر او جید عالمان؟ دي چې د مسلمانو د قبلې د امام او د االزهر د مفتیانو فتواوې هم
ردوي او وایي چې دا هر څه دروغ دي.
نوره نړۍ خو پرېږده ،زموږ خپل ځینې زړه سواندي چیز فهمه قلموال ستړي شول چې «کورونا
ټوکې نه دي ،کورونا جدي وگنئ!» خو په چا یې اورې ،او طبي الرښونې پر چا باندې تطبیقوې.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

یو وخت همدې مالیانو واکسین ته فتواوې او رویاتونه را ویستل چې« :ماشومان باید واکسین نه
شي ،واکسین د امریکایانو د میتازو څاڅکي دي ،څه یې په کې گډ کړي دي ،ستاسو عقیده خرابوي
او بېغیرته کوي مو».
اوس په جوماتونو کې همدا مالیان د کورونا له پاره جامي سکڼي ،روایات راباسي او فتواوې ورکوي
چې:
« کرونا مرونا نشته دا هسې دین ته چل جوړول دي او کفار غواړي چې جوماتونه بند کړي ،زموږ
دود او دستور را ړنګ کړي او کفارو په ماسکونو یو رقم درمل موښلي چې انسان بې غېرته کوي،
ماسک به نه کاروئ!»
دغه څو نظرونه هم په ځیر سره ولولئ:
«د کرونا ویروس له امله د نړۍ اقتصادي ،سیاسي او ټولنیز ژوند نږدې وچ والړ دی ،الوتنې نشته،
ځمکنی ټرانسپورټ لس سلنه ندی فعال ،همدا اوس په ټوله اروپا کې ټولنیز ژوند په ټپه والړ دی،
هغه پولې چې د اروپایي اتحادیې له پیل څخه بیا تر اوسه نه وې تړل سوې اوس تړلې دي .د ایربس،
فولکس واګون او بنز په شانې سترو کمپنیو چې نږدې نیمه اروپا پکې په کار بوخته وه خپل تولید
وچ درول ،ټول تمرکز پدې دی چې څنګه د دې ویروس د خپراوي مخه ونیول شي او څنګه پدې
بحراني حالت ک ې د اوبو ،برښنا،درملو او خوراکي توکو لېږد جاري وساتل شي؟ خو په افغانستان
کې یاران لګیا دي هڅه کوي دا ناروغي غیر جدي وښیي ،زه خو یې خداوراستي که په منطق پوی
شوی چې ولې؟ ګټه یې څه ده؟
#کرونا_جدي_ونیسئ»
https://www.facebook.com/mohammadRtanha
« که بریتانیا ته وګورو او پکې د نوي کورونا وایرس ثبت شوې او ناثبت شوې پېښې له افغانستان
سره پرتله کړو ډاډمن یم چې اوس به له زرو څخه ډېر د نوي کورونا وایرس ناروغان ولرو.
افغانستان په ډېر بد حالت کې دی .له یوې خوا جګړه ده ،له بلې خوا هومره نېستمن دی چې تقریبا ً
نیمایي وګړي یې هره شپه وږي ویدېږي او پر دې ټولو برسېره که ټول خصوصي او دولتي
روغتونونه په پام کې ونیسو ممکن موږ له لسو زرو څخه ډېر کټونه ونلرو.
یوه لویه انساني فاجعه پېښېدونې ده .نالیدلی دښمن ستاسو د کور په وره کې ناست دی .که تاسو په
خپله د ځان ساتنه ونکړئ هېڅوک درسره مرسته نشي کوالی .د عامې روغتیا وزارت له خوا په
ثبت شویو پېښو پسې مه ګرځئ اص ً
ال هغوی ازموینې نه کوي چې ارقام ولري .تاسو یې وپوښتئ
چې څومره ټسټونه مو کړي چې تر اوسه پکې له دېرشو کمې پېښې ثبت شوې دي؟ ناروغي اوس د
ولسونو ترمنځ د تیتېدو په حال کې ده .خبره د حکومت څه چې د حکومتونو له توان پورته ده .څومره
چې کوالی شئ له کورونو څخه مه راوځئ ،السونه په اوبو او صابون ژر ژر مینځئ .السونه پرمخ
مه وهئ .د ټوخي او پرنجي پرمهال خولې ته څنګله نیسئ .یوازینۍ حلالره همدا ده».
https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
«وړمه ورځ په ننګرهار کې یوه مال د جمعې د ورځې په تقریر کې ویل:
(کرونا مرونا نشته دا هسې دین ته چل جوړول دي او کفار غواړي چې جوماتونه بند کړي ،زموږ
دود او دستور را ړنګ کړي او کفارو په ماسکونو یو رقم درمل موښلي چې انسان بې غېرته کوي،
ماسک به نه کاروئ!)
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

حک حیران شوم چې دا خلک ولې نه پر ځان رحمیـږي او نه پر نورو؟ ولې د خلکو له ژوند سره
لوبې کوي؟
زموږ د ُخالصې مال به شاید د مکې مکرمې له مفتیانو ډېر ښه پوهېـږي!؟
خبردار!
د دغو مالیانو په خولو مه غولېږئ! یو ځل خو د غازي امان هللا خان په وخت کې وغولېدو چې دې
حال ته یې را ورسولو چې سر او تندی مو نه لګي ...او که دا ځل وغولېدو نو له یو لوی انساني
ناورین سره به مخ شو».
https://www.facebook.com/mahbobshah.mahbob.5
د دې ټولو واقعیتونو او د مالیانو نظریاتو ته په پام سره ،افغانان پوهېـږي او کار یې چې کورونا
جدي گواښ گڼي او که هسې بابیزه خبرې.
سره له دې چې افغانستان او افغانان له دې كورونا نه مخکې هم تر دې ځواکمنو انساني كوروناوو
سره مخ شوي ،الس گرېوان شوي او خپـړې یې ورسره لگولې دي؛ خو دا کورونا داسې افت دی
چې نه پولې پېـژني نه قومیت او نه جنسیت ،نه عقیده او نه ژبه او خپلوي ،نه اداري فساد پېژني چې
بډې واخلي او نه زړه سوی لري ،له ټولو سره یو راز چلن کوي .تر ډېرې سلنې په هر وگړي پورې
تړلې خبره ده چې څنگه ځان ورنه ساتي او که یې لکه زموږ د وطن ځېنې مالیان ټوکې گـڼي .که
مو دا ستونزه بابیزه او ټوکه وگڼله ،بیا به یې د منفي پایلو پیټی تاسو خپله ،ټول هېوادوال مو او ټول
بشریت پر اوږو چلوئ.
زما دا خبرې وېره خپرول نه دي ،بلکې د دې له پاره دي چې لومړی له ځان او خپلې کورنۍ سره
او بیا له خپلو هېواد والو او ټول بشریت سره پام او مرسته وکړئ.

پام مو وي چې ډېرې بدې او تورې ورځې راروانې دي،
باید په ډېر پام او حتیاط سره پل اوچت کړای شي!

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

