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 ۰2/۰۸/2۰1۹              عمران وطندوست
 

 د رهبرانو اوالدونه نه مري؟ ېک ګړېپه ج ېول
 

 
 ېک رامګپرو وهیپه  ګنېلډرباني لور فاطمه رباني د مو نید جهادي مشر برهان الد  

 

هم انسانان دي،  یدو کهځد رهبرانو اوالدونه نه دي وژل شوي،  ږزمو ېک هګړپه ج ېخبره هم ده چ ۍد خوشال دا
زامن  نوباید خوارانو او غر ېوازی ېول ېک هګړکاله ج تېښلوڅ ېپه د ېده چ تنهښپو وهیافغانانو لپاره  ولوټخو دا د 

 کوي؟ ېچړاو چ ېمري او د رهبرانو اوالدونه مز
 

 ېک والونوېد ۷وژني، خپل اوالدونه په  یېاو بله خوا  وهیاو په  يړمخ ته ک یېزامن  بانوید غر ېرهبران چ همدا
 .يړژوند وک هښاو  ړېزده ک ېچ يېږهم بهر ته ل یې ایساتي او 

 

خو  ،لېږول ېپس وړجهادي رهبرانو خپل زامن بهر ته په زده ک روډېسره  لید جهاد له پ ېنه ده، بلک ۍاوسن سهیک دا
 ای انبیهغه غر رډې یې ېک لهیپه پا ېچ يړشي او جهاد )!( وک ړافغانستان ته ال ېچ قولیتشو یېزامن  بانوید غر

خو بهر ته تللي د  ي،ېږاوبه نه تود ېپه نس ک یې وسههم دي، تر ا هښمعلول شول او که په وجود  ایشول ووژل 
 .وړک ېادی ګېلېب وڅ یېدلته به  ېژوند کوي چ ېرهبرانو زامن هم هغه وخت او هم اوس په مزو ک

 

اتي س انیسپ یې میکاروبار کوي، در ۍقید موس یېبل  ،ید ریچارو وز ویاوس د بهرن یزو ویرباني  نیبرهان الد د
 رمحمدېشد  ،ړسره واده وک ېمحمدي له نغم غاآریم یکوي. د مولوي محمد نبي محمدي زو ګنېلډمو یېاو لور 

 ټچ یېلري، زامن  ريټماس ېلوران اریمت، د حککوي ړېاو قطر زده ک ۍپه دوب ېعباس ستانکزي زامن او لوران
او دوستم  افید س ي،ځرګ ړېپتلون ک ېعبدهللا لور په هند ک اکترډمجاهد  لشیاټد س ي،ځرګ ېک ویشیپه لوکسو در ټپ

 سیرویحامد کرزي مد  ،ړېوک ړېزده ک ېک لستانګپه ان یناست دي، د احمدشاه مسعود زو ېزامن په پارلمان ک
 کاینه په امراشرف غني اوالدود  ،يګېږو نه ل ېد چا الس پر ېوي چ ړوال انډارډیګبا وڅ ېک يګولټجان ته خو په 

 ېنکل تېښلوڅ ېباند هڅدر واخلئ. د  ې، نور رهبران هم دغسهم نه وي یدلیل دیشا یېناست دي او خپل وطن به  ېک
 ېیبه  ایشي، د افغانستان د رهبرانو زامن نه دي وژل شوي او که وژل شوي هم دي،  لټکه وپل ېک څپه تر ګړېج
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د له ژون یېبه  ولډ ېوي او په د ړیک کرټ رټهم مو یېبه  ایوي او  ړیغرق ک رتهېپه چ یېبه  انځوي،  يړنشه ک
 .وي ړېک هښسره مخه 

 

دي او د ژوند او  يړک ېمخک یدو ېچ يېږقتل وانانځهغه ساده  رهېشم ېب ځرهبرانو د السه هره ور اسيید س خو
 ي،ړک ینه وا یېبه  ېداس ،یاحساس هم وا ږوطنوالو د غم ل بویسره د غر ینه دي. که له دو ېی ېپه کیسه ک ګمر

 ېهم نه دي چ ېک سهید نورو د اوالدونو په ک کهځنه دي وژل شوي،  یېاوالدونه  ،یدلیل یرهبرانو درد نه د ېخو د
 .سل مري که زر

 

 هګړومري، که د افغانستان ج ېد رهبرانو زامن په ک ېچ يېږته ورس یبه هغه وخت پا هګړوایي، ج انديګ مهاتما
 ېاوالدونه واخلي چ یرهبرانو د دو ولټله هغو  ېپاک د یخدا ېکوو چ راښېبه دا  ولټمومي نو  یپا ولډ ېهم په د

 .ید ړیاور بل ک ګړېد ج ېی ېپه افغانستان ک
 

 پای
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