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عمران وطندوست

ولې په جګړې کې د رهبرانو اوالدونه نه مري؟

د جهادي مشر برهان الدین رباني لور فاطمه رباني د موډلېنګ په یوه پروګرام کې
دا د خوشالۍ خبره هم ده چې په جګړه کې زموږ د رهبرانو اوالدونه نه دي وژل شوي ،ځکه دوی هم انسانان دي،
خو دا د ټولو افغانانو لپاره یوه پوښتنه ده چې په دې څلوېښت کاله جګړه کې ولې یوازې د خوارانو او غریبانو زامن
مري او د رهبرانو اوالدونه مزې او چړچې کوي؟
همدا رهبران چې د غریبانو زامن یې مخ ته کړي او په یوه او بله خوا یې وژني ،خپل اوالدونه په  ۷دېوالونو کې
ساتي او یا یې هم بهر ته لېږي چې زده کړې او ښه ژوند وکړي.
دا کیسه اوسنۍ نه ده ،بلکې د جهاد له پیل سره ډېرو جهادي رهبرانو خپل زامن بهر ته په زده کړو پسې ولېږل ،خو
د غریبانو زامن یې تشویقول چې افغانستان ته الړ شي او جهاد (!) وکړي چې په پایله کې یې ډېر هغه غریبان یا
ووژل شول یا معلول شول او که په وجود ښه هم دي ،تر اوسه یې په نس کې اوبه نه تودېږي ،خو بهر ته تللي د
رهبرانو زامن هم هغه وخت او هم اوس په مزو کې ژوند کوي چې دلته به یې څو بېلګې یادې کړو.
د برهان الدین رباني یو زوی اوس د بهرنیو چارو وزیر دی ،بل یې د موسیقۍ کاروبار کوي ،دریم یې سپیان ساتي
او لور یې موډلېنګ کوي .د مولوي محمد نبي محمدي زوی میرآغا محمدي له نغمې سره واده وکړ ،د شېرمحمد
عباس ستانکزي زامن او لورانې په دوبۍ او قطر زده کړې کوي ،د حکمتیار لورانې ماسټري لري ،زامن یې چټ
پټ په لوکسو دریشیو کې ګرځي ،د سټایلش مجاهد ډاکتر عبدهللا لور په هند کې پتلون کړې ګرځي ،د سیاف او دوستم
زامن په پارلمان کې ناست دي ،د احمدشاه مسعود زوی په انګلستان کې زده کړې وکړې ،د حامد کرزي میرویس
جان ته خو په ټولګي کې څو باډیګارډان والړ وي چې د چا الس پرې و نه لګېږي ،د اشرف غني اوالدونه په امریکا
کې ناست دي او خپل وطن به یې شاید لیدلی هم نه وي ،نور رهبران هم دغسې در واخلئ .د څه باندې څلوېښت کلنې
جګړې په ترڅ کې که وپلټل شي ،د افغانستان د رهبرانو زامن نه دي وژل شوي او که وژل شوي هم دي ،یا به یې
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نشه کړي وي ،ځان به یې په چېرته غرق کړی وي او یا به یې هم موټر ټکر کړی وي او په دې ډول به یې له ژوند
سره مخه ښه کړې وي.
خو د سیاسي رهبرانو د السه هره ورځ بې شمېره هغه ساده ځوانان قتلېږي چې دوی مخکې کړي دي او د ژوند او
مرګ په کیسه کې یې نه دي .که له دوی سره د غریبو وطنوالو د غم لږ احساس هم وای ،داسې به یې نه وای کړي،
خو دې رهبرانو درد نه دی لیدلی ،اوالدونه یې نه دي وژل شوي ،ځکه د نورو د اوالدونو په کیسه کې هم نه دي چې
سل مري که زر.
مهاتما ګاندي وایي ،جګړه به هغه وخت پای ته ورسېږي چې د رهبرانو زامن په کې ومري ،که د افغانستان جګړه
هم په دې ډول پای مومي نو ټول به دا ښېرا کوو چې خدای پاک دې له هغو ټول رهبرانو د دوی اوالدونه واخلي چې
په افغانستان کې یې د جګړې اور بل کړی دی.
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