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 یو؟  ملت واحد یو ریښتیا په مونږ ایا
 
 

 مراسمو   په  کیدو  پوره  د  کال  یوه  د  واکمنی  خپلی   د   جوبایدن  جمهورریس  ایاالتو  متحده  د  امریکا  د  مخه   د   ورځې  څو
  کیدو   اداره  د  افغانستان چی:  ویل  و   کی  بحث   په ختمیدو د  ماموریت  د  دولت  خپل  د  کی افغانستان  په  ته غونډی  یوی  کی

   ویل: و  اسید ته ګډونوالو غونډی د سره وضاحت په هغه دی نه ملک
  پورته  دی   السونه  خپل  شی،   کیدلی   متحد  سره  توګه  په  دولت   واحد   یوه  د   افغانستان  چی  کوی  فکر  داسی  څوک  که   »

  کاندی«
  
 چټیات  حتی  او  ناسمه خبره  دا   جوبایدن  د   ډیرو او  پارول  و  را   غبرګونونه  پراخه   کی  منځ  په  افغانانو  د  وینا  دی   هغه   د
  غانده. و نظر دا هغه د  مخی له احساسو د یی الفاظو سختو په او بلل و چرندیات( )

  خپل   د   پخپله  افغانان   مونږ  پرته  نه   نظر  د  جوبایدن  د   که  دی.  نه   اسان  هم   ته  هیچا   یی  منل  او   دی   تریخ  حقیقت  چی  وایی
  په   ستانافغان  د  ایا  یو؟  ملت  واحد  یو  هو  ریښتیا  افغانان  مونږ  ایا  چی  سنجوو  و  خبره  دا  پاره  د  شیبی  یوی  د  سره  ځان

  او  قهرمان ملی شریک مونږ ایا لرو؟ ګټې ملی شریکی مونږ ایا  بولی؟ افغانان ځانونه ټول قومونه  پراته کی جغرافیه
 نورو  او  سمتی  نژادی،  ژبنی،  قومی،  ،  آخوا  ور  نه  اختالفاتو  عقیدوی  او  سیاسی  د  مونږ  ایا  لرو؟  خائن  ملی  شریک
  کړم: وړاندی کی مثال لنډ په به پوښتنی دا لرو؟ نه اختالفات شدید ډیر تعصبی

 پاره  د   قونو  افغان   ټولو  د  مالله   میوند  د  او   خان  ایوب  غازی  ایا  دی؟  بابا  پاره  د  قومونو  افغان   ټولو  د   بابا  احمدشاه  ایا
  دی؟   اتل   ملی  پاره  د  افغانانو  ټولو  د  او  ګټونکی  آزادۍ  مکملی  د  افغانستان  د  خان   هللا  امان  غازی   ایا  دی،  قهرمانان  ملی

  مسعود   احمدشاه  ایا  لری؟  حیثیت  کیدونی  پیل  د  دوری  تاریکی  د  پاره  د  افغانانو  ټولو  د  هللا   رسول  دین  خادم  هللا  حبیب  یاا
  افغان   ټول  د  دوستم  عبدالرشید  شال  مار  او  فهیم  قسیم  مارشال  یا  او  لری؟  حیثیت  قهرمان  ملی  د  پاره  د  ملت  ټول  د

 له  استعمار  انګریزی  د  چی  کرښه   فرضی  ډیورنډ  د  ایا  داچی  پوښتنه  مهمه  ټولو  تر  او  دی؟  مارشاالن  پاره  د  ولسونو
  سرحدی   لویه  یوه  منلو  نه  د  پاره   د  افغانانو  ټولو   د  اوس  وه،  شوی   فبوله  زور  په  فشارونو  د   باندی  واکمن  افغان  په  خو

  نه   نظریو  تنګ  وا  افراطیت  مذهبی  د  )  ځواک  طالیبانی  واکمن  جغرافیه  په  افغانستان  د  نن   ایا  همدارنګه  ده؟  مسئله
  په  هغه  د   او  جوبایدن  چی   شته  پوښتنی  سلګونی  په  نوری  همداسی   دی؟  قبول  د  قابل  پاره  د  افغانانو  ټولو  د  ورآخوا(

 دولت  واحد  یو  هیڅکله  افغانستان  چی  کوی  فیصله  قطعی  داسی  چی  دی  خبر  پوره  ورنه  واکمنان  سوپر  نور  نړۍ  د  څیر
  جوړیدلی. شی نه

 یی  تاوانونه  لوی  سر  د  او  زیانو  مالی  حده  بی  کړل،  تیر   کی  افغانستان  په  کاله  شل  ملګرویی  نړیوالو  نورو  او  امریکا
  د   څوکۍ  د  ریاست  جمهوری  د  او  ټاکنو  پارلمانی  د  څارلی،  و  نژدی   له  یی  اړیکی  منځ  تر  واکمنانو  افغانی  د   لیدل،  و

  منم  نه  »  د  ،  لیدل  و  هم  یی  نتایج  اصلهح  کړل،  مدیرت  یی  هغه  بلکه  څاره  و  یواځی  نه  یی  بهیر  ټاکنو  د  پاره  د  نیولو
  چی ولیدل مو طرفداران  ټرمپ د او ورساوه هم ته امریکا یی  شعار مؤثر دا بلکه ولیده چی دا یواځی نه یی شعار «
  هیواد   مور  د  دیموکراسۍ  د   او   وکړلی  حملی   سره  شعار  افغانی  د   منم  نه  د   یی  ودانۍ   په  ګانګرس  د  یی   څیر  په  ملخانو  د

  چی  پیداکړی  فکر  دا  یی  ته  جوبایدن  چی  دی  څه  هغه  ټول  دا  راوستلی.  لړزه  په  ستنی  دموکراسی  د  یی  کی  دننه  په
  کیدلی.  شی نه ملت واحد افغانان

 توګه  خالی   په  نه  احساساتو  د  او  کړو  ثابت  غلط   نظر  دا  جوبایدن  د   چی  شو  کولی  څنګه  چی  وکړو  فکر  دی  په  راځی  نو
  نو  میندلی  ونه  چاری  –   الری   دا  مو  که   شی.  جوړ  رانه  ملت  افغان  واحد  یو  یاریښت  په  چی   کړو  پیدا   چاری  الری  داسی

 پای یو. نه ملت واحد ریښتیا په مونږ او لری حقیقت کنه منو یی که خبره جوبایدن د بیا
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