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

۲۰۱۸/۱۱/۲۰

ډاکټر ګل مرجان منګل

د تاریخ تکرار خو افغانان درس نه اخلي!
همداسې یو تاریخ او ورته خبره یو وارې وړاندې هم په افغانستان کې تیره شوي وه ،لکه نن چې د امریکا روس،
طالب او کابل حکومت تر منځ روانه ده.
هغه وخت د طالب پر ځای مجاهد او د اشرف غنی د حکومت پر ځای د ډاکټر نجیب حکومت وو.
کله چې روسانو په افغانستان کې ماتي وخوړه ووتل څلور کاله ډاکټر صاحب نجیب حکومت وچلوه خو د روسانو
مرستې ورځ تر بلې کمیدلې چې ورسره د نجیب پر حکومت فشار زیاتیده بالخره همداسې خبره مخې ته راغله لکه
همدا نن چې مخې ته راغلی ،نجیب مجبور شو چې ملی روغه جوړه اعالن کړی ګډ حکومت ته سر کیږدی خو
هغه وخت لکه اوس چې طالبان او روسان په قوي موقف کې دي امریکا او مجاهیدین په قوي موقف کې وو روسان
او د نجیب حکومت ضعیف وو ،ځکه روسان له افغانستان څخه وتلي وو همدا نکه په افغانستان کې سخت ځپل
موقت حکومت ونه منه هغه وو
شوی وو اقتصاد یې سخته ضربه لیدلی وه ځکه خو مجاهیدینو د ډاکټر نجیب سره ٔ
چې د ملل متحد پنځه فقریز پالن شنډ شو ،په زور یې حکومت ونیو چې بیا یې هر څه چور کړل په خپلو کـې سره
ښکر په ښکر شول کابل د سختو خونړیو جګړو شاهد وو.
نن چې طالب خرندې بخرندې کوی ځان په قوي موقف کې و نظر د اشرف غنی حکومت ته ګوری همدارنګه چې
روس خوشحال دی هم ځان نظر و امریکا ته په ښه پوزیشن کې ګوری.
موږ افغانان د همدغو د الس الې وو ،یو او وو به ځکه موږ کله هم د خپل هیواد او ولس لپاره ګټه نه ده کړی هر
وخت مو د بهرنیانو ګټې ساتلی ،د بهرنیانو لپاره مو قربانی ورکړي ده ،پردۍ جګړه مو په لوی الس خپل کور ته
راوړی ده.
کله چې امریکا  ۱۷کاله وړاندې افغانستان ته راغله افغانستان یې اشغال کړ له همهغې ورځې روس د امریکا
څخه د انتقام په لټه کې وه تر څو د سړې جګړې د وخت انتقام له امریکا څخه واخلی کوم یې چې په همدغه
افغانستان کې پوروړی وو چې همدغه د افغانستان انتقام بیا د ویتنام د جګړې له وخت څخه د امریکا لخوا پر
روس پاتې وو.
موږ افغانانو هیڅ ګته نه ده کړی ځکه همدغه څلویښت کالنه غمیزه چې روان ده یو وارې امریکا مجاهد په الس
کې ونیو له روس څخه یې په افغانستان کې د ویتنام انتقام واخیست بیا طالب د روس سره ودرید تر څو همدغه
انتقام د امریکا څخه بیرته واخلي ،پداسې حال کې چې تر دوه میلیونه زیات افغانان پکې شهیدان او مړه شول ،تر
پنځو میلیونو افغانان مهاجر شول هیواد مو تکه تکه کړ.
اوس مو هم هغه زړې ټاپې په السونو کې نیولی دی پر یو او بل یې لږو ،ایا موږ عقل او شرم لرو!؟
آیا موږ افغانانو یوازې دومره یاد دی چې پردۍ جګړې خپل کور افغانستان ته راوړو او د پردیو لپاره وجنګیږو!؟
آیا موږ افغانان په رښتیا له خپل تاریخ څخه درس نه اخلو؟
مننه
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