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

آصف بهاند

۲۰۲۰/۱۲/۱۸

په غزني کې د کوچنیانو قتل عام
د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې
د تاوتریخوالي سونامي
درویشتمه برخه
هر دم از این باغ بری می رسد
تـلـخ تـر از تـلخ تـری می رسد!

موږ یو وخت غږ کاوه:
«ماشومان گالن دي ،گالن ښه وساتئ!»
افغانان گالن دغسې ساتي!
داسې ورځ او ال داسې ساعت به نه وي چې یو بد خبر ،یو منفي خبر او یو خواشینونکی خبر د میډیا پر څپو راښکاره
نه شي .دا ځل یې بیا غزنی په نښه کړ او په غزني کې یې هم کوچنیان داسې وڅنډل لکه پاخه توت چې څنډل کېـږي

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

او په دې ډول یې گڼشمیر کوچنیان د ژوند له نعمت نه په ډېر ظالمانه ډول محروم کړل .د بي بي سي پښتو په یوه
راپور کې داسې راغلي دي:
« د افغانستان په مرکزي والیت غزني کې سیمه ییز چارواکي وایي ،د دغه والیت په ګیالن ولسوالۍ کې د یوې
چاودنې له امله لږ ترلږه  ۱۵ماشومان وژل شوي او  ۲۰نور ټپیان دي.
د غزني والي ویاند واحدهللا جمعه زاده وایي ،پېښه په ګیالن ولسوالۍ کې غرمه شاوخوا  ۱۲بجې شوې ده.
ښاغلی جمعه زاده وایي چاودنه له هغه رېکشې سره شوې چې ماشومان پرې ورټول شوي وو. .
د عیني شاهدانو په وینا ،ماشومانو یوه ناچاودلې ګولۍ یوه هغه سوداګر ته راوړې چې په کلیو کې توکي یا سودا
خرڅوي ،کله چې کوچنیانو ګولۍ هلته غورځولې چاودنه یې کړې ده».
د دې پېښې په باب بي بي سي هم دوه ډول سره ناورته راپورون خپاره کړي دي ،د پښتو برخې په راپور کې راغلي
چې چاودنه تصادفي شوې ،خو په بي بي سي فارسي کې بیا راغلي چې دا چاودنه عمداً شوې ده:
« ...واحدهللا جمعه زاده سخنگوی والی غزنی به بیبیسی گفت مردی با ریکشا/سهچرخه اجناسی را برای فروش
به روستا برده و زمانی که شمار زیادی کودک گرد او جمع شده بودند ،ریکشا را منفجر کرده است».
دا پېښه که تصادفي وي ،که عمدي مهمه نه ده ،مهمه دا ده چې د افغانستان له یو شمېر ماشومانو او کوچنیانو سره
داسې تاوتریخوالی ترسره شو چې ساری نه لري؛ گڼشمېر کوچنیان یې له ژوند څخه بې برخې کړل او تر هغه ډېر
یې ټپیان کړل.
پنځه لس وژلي او شل ټپیان ،د دې پېښې په خبرېدو سره ما نه الر ورکه شوه ،هک حیران شوم چې دا څه حال دی،
فکر مې وکړ چې نور به په غزني کې لویان یا مشران نه وي پاتې چې د تنکیوگالنو رېبلو ته یې ونښلوله .موږ خو
چیغې وهلې چې:
«ماشومان گالن دي ،گالن ښه وساتئ!»
خو دا دی اوس داسې وخت راغی چې پر تنکیو گالنو یې هم زړه نه سوځېـږي .وژني یې او کړم ،کړم کوي یې .زه
نه پوهېـږم چې خدای ته د خلکو عرضونه او چیغې نه وررسېـږي که څنگه او یا به دا خلک د عرض کولو او د
خپلو چیغو او نارو سورو د رسولو په ډول او طریقه باندې نه پوهېـږي.
د ماشومانو او کوچنیانو یوه خواخوږي محمود مرهون ،په غزني کې د کوچنیانو د ننني قتل عام نه یو خپاره شوي ته
داسې لیکلي دي«:
#اوس دې ته سړی څه ولیکي؟
نه حکومت شرمېږي
نې مخالفین
نه نړۍوال
او نه هم عام ولس
ټول رډ رډ ورته ګورو».
هره مسلح ډله چې هرڅه کوي ،چیغې وهي چې« :هللا اکبر» ،هللا اکبر دې ستاسو سر هم درنه واخلي چې د کوچنیانو
د وژلو په شیبه کې یې هم پر ژبه جاري کوئ .لکه څنگه چې فرهاد دریا ویلي دي ستونزه په اسالم کې نه ده ،ستونزه
په اسالم الدین کې ده چې د نورو ډول ته گډا کوي .دا هم په غزني کې د ماشومانو او کوچنیانو د وژلو پېښې ته د
فرهاد دریا غبرگون او ترخه حقایق:

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

«مشکل در "دین اسالم" نیست،
مشکل در "اسالم الدین" ها است!
امروز در مراسم ختم کالم خداوند در غزنی  -پایتخت فرهنگی جهان اسالم  -در نتیجهی یک انفجار مرگبار،
براساس گزارشات محلی بیشتر از  ۴۰تن ،و طبق گزارشات رسمی بیشتر از  ۱۵تن شهید و زخمی شدند .در این
انفجار ،گلهای حیات  ۱۲کودک معصوم هم پرپر شدند .شاید این کودکان ،پیش از مرگ نعرهی "هللا اکبر" این
وحشیان را شنیده شنیده جان میدادند!
بیش از چهل سال شده که از سوی "اسالمالدین"ها به نام اسالم قتل عام میشویم .رنگ پرچم مان تغیر میکند؛ از
سرخ به سبز ،از سبز به سفید و اکنون از سفید به سیاه .اما شعار همهی شان یکی است؛ اعالی کلمته هللا (فی
سبیلهللا ).کلمه خدا در کمر تان بزند!
وقتی در "پُست" دیروز صفحهام نوشتم (چرا در افغانستان برای قدس و فلسطین دادخواهی میشود ،اما در برابر
وحشت و بربریت در کشور خودمان سکوت اختیار میشود )،ناگهان چند "اسالمالدین" پُر غ ََرض رسیدند و تاپهی
کفر و الحاد زدند و مرا به اسالم ستیزی متهم کردند .امروز آن منافقین در غارها درآمدهاند و دل شان نیست قتل عام
غزنی را محکوم کنند .این ها به تازی های می مانند که در زمان شکار ،کار شان خراب میشود!
اسالم آباد ،این اسالم بربادی که زیر نام اسالم فتوای قتلعام ما از منبرهایش صادر میشود  -چهل سال شده در
برابر به دست آوردن امتیاز ،از قدرت های نیابت می کند که در صدد ریشه کن کردن اسالم اند.
در این کار تا حد زیادی موفق هم شده اند .زیرا با اعمال به ظاهر اسالمی اما در خفا به شدت اسالم ستیزانه ،موفق
شده اند در دل های ملیونها مسلمان صادق در سراسر جهان به شمول افغانستان ،شک و نفرت از اسالم را بکارند!
اگر باور ندارید ،بروید رسانههای اجتماعی را باز کنید و ازدیاد روزافزون "کامنت"ها و "پُست" های ضد اسالمی
توسط خود مسلمانان را ببینید و برای لحظهی سر در گریبان کنید!
هیچ دینی ،برتر و بدتر از ادیان دیگر آسمانی نیست .ادیان همه در زمان خود از سوی یک خالق برای رهنمود بشر
و به عنوان دستور زندگی بهتر نازل شده اند ،نه برای قتل و نفرت .بیآیید از دین برای زیباتر و شیرینتر شدن زندگی
بر روی زمین فیض ببریم ،نه برعکس آن.
خالصانه
فرهاد دریا»
له دې کوچنیانو څخه یې ژوند واخیست ،اوس
زه نه پوهېږم چې:
ــ دې ته څه ولیکم؟
ــ څه نوم پرې کېږدم؟
ــ څه ډول تاوتریخوالی ورته ووایم؟
ــ او که بل کوم نوم ورته ولټوم؟
د افغانستان پر ماشومانو او کوچنیانو باندې د
تاوتریخوالي سونامي د مقالو په یوه برخه کې مې د تاوتریخوالي ډولونه په نښه کړي وو ،خو د کوچنیانو د وژنې او
هغه هم د ډله ایزې وژنې یادونه مې نه وه کړې او حتی په ذهن کې مې یې اټکل هم نه و کړی چې په یو ځل دې په
دې شمېر ماشومان او کوچنیان د گور تیارو ته ولېـږل شي.
زه فکر کوم چې دا له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي تر ټولو وحشیانه ،ظالمانه تاوتریخوالی دی چې
ساری به یې یا هیڅ نه وي لیدل شوی او یا به ډېر لږ داسې څه پېښ شوي وي.

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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