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  بســـــــــــــــــــــــمل

  ٢٠١٣ جنوری ٠١
 

  زکال دپوره روســــــوايي کال و٢٠١٢
  

پاک رب ته السونه لپه کوم، چې زکال مبارکي وايم  او ٢٠١٣زه له ھرڅه لمړۍ دنړۍ ملياردملياردوګړو ته دنوي 

دنړۍ خونخوارانواوجابرانوته دنيکۍھدايت وکړي ترڅو ټول بشريت په سوله اووروري کې ژوندوکړي اوس به 

  .زکال خپله وروستۍليکنه ستاسو درنولوستونکوحضورته وړاندې کړم٢٠١٢د

روونکې کړنې اوحملې ترسره کړې ز کال کې نړيوال بانډ چې ځيني يې نړيواله ټولنه بولي  يولړ داسې وٻ٢٠١٢په

  .  چې بې له خطرناکواومسلکي  استخباراتي شبکودبل چا په وس نه وې پوره

  :دلته به يې ھسې يوه بٻلګه تاسو ته راواخلم

په کابل، لوګر، پکـتيا اوننګرھارکې ھمزمانه حملې دکابل ادارې دوٻرولواوافغان ولس ته دټکان ورکولو لپاره ترسره 

  .شوې

يې دحقاني په شبکه چې دوی  ورته نوی  رنګ ورکړی  ورواړولې خو ټول پوھيږي چې وروسته له اسامه داحملې 

  .بن الدينه بايديويوبل اوسامه پيدا شوی وای

دابه ھيڅوک ھم ونه مني چې دنړۍ يوقوي اومستحکم پوځي تړون  چې نوم يې ناټو دی ديوولسوکلونو په مـوده کې 

  .غانستان دی امنيت تامين نه شي کړای تامين څه چې له بده ورڅخه بدترشييوازې ديوھٻوادچې نوم يې اف

ز کال کې دمغرضوبھرنيانواوپه کــــور دننه غليمانوګډې توطيې بربنډې ٢٠١٢دپورتني منطق په بنيادويالی شوچې په 

  .شوې

ٻره خپره کړه چې که ز کال په لمړيوکې يوڅواجير واومزدورډنډورچيانونغارې وغربولې او ھرې خواته يې و٢٠١٢د

افغانســـتان له امريکا سره ستراتيژيک تړون السليک نه کړي نوکٻدای شي له دې طاليي چانس څخه زموږ ه ګاونډيان 

  .ګټه پورته کړي

ددې ګمراه کوونکوتبلغاتوپه ترځ کې ښاغلي کرزي يوه لويه مشورتي جرګه دداسې کسانو په ګډون راوبلله چې په 

څخه زيات غړي يې يادامريکايي قواووقراداديان ويادانجوګانوغړي اوياخويوڅو پلورل  شوي ٩٠ســلوکې له نوي 

 شمٻره سرونه ماتول خوله بلې خوايې دھٻواددملي ناموس قباله پرديوته په رسمي بڼه ٣٩کسان وچې له يوې خوايې په 

  .ورکړه
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ددې  . ړۍ ھمداسې جاري پاته شوه دمزدوروډنډورچيانوارمان پوره اوتړون السليک شوخودپاکستاني راکټونول

په افغانســـــتان کې دنړيوالوزوروروله شتون سره سره  ھراړخيزه تيري په موږ )ايرانيانو(ترڅنګ دګورګين بجوڼو

وکړل آن چې زموږ له پولې يې سرحدي نښې لرې کړې خو نه دستراتيژيک تړون انډيواالنو مخ ورواړاو او نه خو 

  .هدکابل نارينوو ځان وښوراو

  .ولسې جرګه خو مو پخپله وليده چې دوزيرانو په ردولو او بيا لوړولو يې ټول افغانستان نړۍ ته وشرماوه

 کال ٢٠١٢دقضايه قوې، څارنوالي اواجرايه قوې بې کيفايتي اوپخپل ځان ملنډې خو تاسو پخپلو سترګو وليدې نوآيا 

  تاسو ته دپوره رسوايي کال نه ښکاري؟

  .تاسو وخت نه نيسم هللا تعالی دې موږ ته له دغو ظالمانو څخه نجات راکړيپه نورورسواييو به س

 زکال په خير راغی وبه ګورو چې دکابل ولس دښمنه او تپل شوې  اداره زموږ دپلرونو اونيکونو ھډونه ٢٠١٣دا دی 

  .په چا پلوري ددې ادارې په اړوند تاسو په  الندې لينک کې زما نظر لوستلی او اورٻدلی شي
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  زکال مبارکي تاسو ته وايم٢٠١٣يوځل بيا دزړه له تله دنوي 

  مننه
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