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Kohistan, Pakistan'ın kuzeyinde
bir bölgedir ve Himalaya Dağları-
nın en batı tarafında bulunuyor.
'Koh' sözü zaten Urdu dilinde dağ,
balkan anlamına geliyor. Demek
Kohistan da 'Dağların ülkesi'
demek oluyor.

Yer olarak aşağı yukarı 85 x 85
km'dir ve yaklaşık 800.000 kişi
orada yaşıyor. Dünyanın en büyük
ırmaklarından biri olan İndus,
Kohistan'ın ortasından geçiyor ve
çok derin uçurumlar yarattı. 

Kohistan halkı 16. yüzyılda müslümanlaş-
tırıldı ve bugüne kadar aşiret (cins)
sistemiyle idare ediliyor: her köyün
ihtiyarları her konuda karar verirler, dava
görürler ve ceza verirler.

Kohistan'da 62 farklı halk yaşıyor. Asıl halk
iki dil konuşuyor: Şina ve Kohistani. İkisi
daha hiç araştırılmadı. Tercüme işine
başladılar, ama henüz hiç birinde ne İncil,
bir parçası bile tercüme hazır.

Kohistan hem büyük şehirlerden çok uzak ve ulaşılması son derece zor bir yer, hem de 
oradaki halk yabancılara karşı kapalı ve tutucu bir toplumdur. Onun için insana öyle bir 
düşünce gelebilir ki, müjdenin onların
arasında da çalışması mümkün olmayan bir
şeydir. Ama Kutsal Ruh için yıkılmayacak
duvar diye bir şey yok.

Kohistaniler çoğunlukla çiftçidirler. Ama o
dik yamaçlarda buğday, arpa, mısır ve
pirinç yetiştirmek herkesin işi değil: büyük
ustalıkla kat kat teraslar oluşturdular ve
gelişmiş bir sulandırma sistemi
kullanıyorlar. Keçi, koyun, inek gibi
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hayvanlara da yayla düzeni ile bakarlar.

Afzal Kohistani (solda) bütün 
Pakistan'da bir skandal yarattı. Neydi 
skandal? Onun 3 erkek kardeşi 2011'de 
bir düğünde oynadılar, o düğünde 
bulunan 5 kız da onları alkışlayarak 
ritm tuttu. Hepsi bu kadar. O olay 
videoya çekildi ve sonra internette 
yayıldı.

 Arkasından hem o 5 kızı, hem de o 3 
erkeği öldürdüler. Aralarında herhangi 
bir zina ya da başka cinsel temas 

olmadı. Sadece birbiriyle göründükleri için onların öldürülmesi gerekiyordu. Kohistan'da 
bu 'namus katillikleri'ne 'çoar' denilir ve çok eski bir adettir. 

'Jirga' denilen bir hocalar toplantısı o videoyu gördükten sonra, o 5 kızın tutklanmasını 
emretti. Bir ay boyunca kızları bir odada tutup işkence ettiler. 5.11.2011 tarihinde de 
onları tek tek kestiler. Kızların ana babaları neden mi engel olmadılar buna? Çünkü en 
fazla kızların öldürülmesini isteyen onlardı... namus lekelendi diye !!!  Arkasından 
Afzal'ın kardeşleri yaşadığı köye gidip otomatik silahlarla binlerce kurşun sıktılar onlara.

Afzal 8 yıl boyunca polislerde, mahkemelerde ve en sonunda medyaların yardımıyla bu 
durumu bütün Pakistan'da yaymaya çalıştı. Ama halk buradan bir ders alacağına katilleri 
destekledi... ve Mart 2019 senesinde onu da öldürdüler.

İşte Pakistan'ın ruhsal durumu böyle: ve günden güne radikal müslümanlar daha fazla güç
kazanıyorlar, halkı karanlığa sürüklüyorlar.

KOHİSTAN için dua konuları:

1. Şu anda Kohistani halkından bilinen bir tek imanlı bile yoktur. Dua edelim, Rab 
kendini Pakistan'ın başka yerinde çalışan Kohistanilere açıklasın. Onlar da imana 
gelip müjdeyi kendi halkına yaysınlar.  

2. Dua edelim ki, Rab İncili Kohistani diline çevirenlere kuvvet ve anlayış versin, bir 
an önce Rabbin sözü bu halka ulaşsın.

3. Dua edelim Kohistani çocuklar ve gençler için: okul sistemi bozuk olduğu için okur 
yazarlık oranı çok düşüktür - belki halkın ancak üçte birinde okumuşluk var. Bu 
cahillik sebep oluyor insanlar korku içinde yaşasınlar. Rab bunu değiştirsin.

4. Dua edelim bütün Pakistan için: başka müslüman devletlerinde olduğu gibi, 
insanlar islamiyetin gerçek yüzünü görüp onu terk etsinler.

Kohistan'da 
bir ilkokul

Rohşana Bibi - sevgilisi ile kaçtı, 
akrabaları adamı öldürüp R.'ya 7 
kurşun sıktı. Ama hayatta kaldı.


