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 است! ملی خیانتکشور  یدفاعجنگی قوتهای تحرکات  ائافش
 

 :ستچه خوب گفته امیالدی در قرن هژده  دانشمند زن آزاده المانی
 میدهد شما رانجات نمی دهد."ارائیه را  کینه شما موعظۀب" آگاه باشید آنانیکه 

 

 کشور در ساختار فاسد دولتی محدود با اشخاص که تنها فعالیت دارد افغانستاندر ضد منافع ملی  برکه  نقش جواسیس
 و در زیر چتر آزادی مطبوعاتنیز مطبوعاتی در تحت نام  ایجاد شدۀ بلکه توسط شبکه های ،نیست کار می کنند
 پای قوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوتحرکات  افشاگریهای راست و دروغحضور فعال دارد.  دیموکراسی

در افشاگری های تحرکات و  دشمن عمالروزنامۀ هشت صبح، شبکه اطالع رسانی افغان وغیره  توسط افغانستان
  دارند. را و تخریب کننده نقش فعال افغانستان اسرار نظامی

 

  
 

 یشپپیش از سری  قوتهای دفاعی اردو ملی و پولیس ملی نظامی اعالنات تحرکات اناین شبکه های مطبوعاتی دشمن
 اعالنات تحرکات. کندمیابالغ  خویشروزمره  در نشرات انجام داده باشد دشمنان مردم افغانستاناز علمیات علیه 

 . سری در میدان محاربه به دشمن کمک می کند قوتهای دفاعی اردو ملی و پولیس ملی نظامی
افغانستان برای دفاع والیت غزنی تحرکات دفاعی کماندوهای اردو ملی  تازه خبردر یک اند روز نامۀ هشت صبح 

  وقوع عملیات شان چنین افشأ می کند. از را قبل کماندو یتجهرات قوتها با آماده گی
 ".صد ها نیروی کماندو به غزنی اعزام شدند "

های پیشرفته مجهز اند و  شده به غزنی با سالحنیرو های تازه اعزام  با عکس قوتهای کماندو افزوده است " را خبر
که طالبان به شهر غزنی حمله حمایت نیرو های هوایی را با خود دارند. افزود که شایعات در مورد احتمال این 

  ".کنند و غزنی سقوط خواهد کرد، با اعزام نیرو های تازه منتفی شده استمی 
 

 انشوقوع علمیات از شیوه فوق قبل است به  با دشمن در حالت جنگ که افغانستانای دفاعی نشر خبر حرکات قوته
مدتهاست که حمالت دشمن در غزنی با  ،نو نیست خبریدر غزنی جنگ  اطالع به جانب دشمن است. حقیقت در

  جریان دارد. و ویران کردن آبدات تاریخی ثقافت اسالمی کشتن مردم بیگناه کشور
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به اشارۀ دشمنان مردم بی دفاع  کشورنظام قوتهای مجهز مسلح میهن تمامی افغانستان و در مجموع اردو ملی 
تا  199۲از سال افغانستان میالدی لغو گردیده است.  199۲حکومت رهبران "جهادی" در سال  افغانستان توسط

هابیان وجنگی های تنظیمی "جهادی" ساخت پاکستان، ایران، توسط قدرت دولتی  گرفتنمیدان بزکشی   میالدی 1996
 تا جنگی های طالب وارد قرارداشتبودند عربستان سعودی و ملیشه های که از حمایت روسیه و ترکیه برخوردار 

   .کابل شدند پایتخت
 

 
 

آی. اس. آی. پاکستان و  میالدی در کنترول جنگی های طالب، مشاورین نظامی ۲۰۰1تا  1996افغانستان از سال 
 تروریستان القاعده قرار داشت. 

-میالدی باسقود حکومت طالبان تحت رهبری القاعده قوای نظامی ایاالت متحده امریکا ۲۰۰1بعد از نوامبر سال 
ناتو -نظامی ایاالت متحده امریکا مجهز با وجود قوای که تا هنوز هم ،رده استکرهبری کشور را سیستم دفاعی ناتو 

دود قوتهای محد. ودر سراسر افغانستان کشته می ش ی دشمنهاهزاران هموطن بیگناه و بی دفاع کشور در جنگساالنه 
رداخت هم توانایی پهنوز و افغانستان  به کمک جامعه جهانی ساخته شده استاردو ملی و پولیس ملی نوپای افغانستان 

از طرف کشورهای خارجی  اردو ملی و پولیس ملی مصارف .را نداردخود اردو ملی و پولیس ملی  مصارف
ه قدم تازافغانستان گرم با دشمنان وحشی در میدانهای نبرد مادر وطن از  برای دفاعقوتهای نوپای . پرداخته می شود

 جبهات گرم جنگ ازدر محاربه  فصفوقوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوپای افغانستان در  .گذاشته اند
قوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوپای  کافی برخوردار نیستند. با تجربه رهبران مسلکی نظامی جودیتوم

ایجاد امل عیکی از خود  تلفات فراوان .میدهند قربانی تلفات فراوان غیر قابل تصور راافغانستان در جنگ با دشمن 
تحرکات دفاعی قوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوپای تمام  .است گردیده کشوروحشت و عدم ثبات در 

ظ سری حفکامأل  باید اند اسرار دفاعی ملی کشورنظامی مطابق قوانین  نقشه های محاربوی آنبشمول  افغانستان
 کشور وظیفه روزنامه های ملکی نیست بلکه خیانت است. عملکرد قوتهای دفاعیگری تحرکات و افشأ . چنین شود

 .دباش سیاسی و رهبران دولتی تبلیغات قوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوپای افغانستان نباید وسیله الف و پتاق
ی میان تهی التوماتم هوا گردد،می علیه قوت دفاع ملیافغانستان مردم تحریک دشمنان الف و پتاقها باعث  این تبلیغات

در  میگردد. کشوربرای دشمنان  رسانی وسیلۀ اطالع وفال مردم غباعث اخود  قوتها دولتی و سیاسیرهبران 
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ه امیز مبالغقوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوپای افغانستان نباید  تواناییدولتی و سیاسی در مورد  اظهارات
حریکات ت علمیاتازقبل تا ندارد  و حق اجازه ملکی مطبوعات دفاعی کشوراسرار ملی و محرمیت براساس  تبلیغ شود.

با شیوه های افشاگریهای پالنهای تحرکات قوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی نوپای افغانستان  دفاعی و تعرضی
الم گوریالیی نا اعافغانستان در یک جنگ مقدماتی کماندوها و قوتهای محدود اردو ملی و پولیس ملی را افشأ نمایند. 

دود قوتهای مح مانند پاکستان، ایران، القاعده و غیره تروریستان قرار دارد. دشمنان معلوم الحال وحشیترینبا  شده
  .دندار خودرا در اختیار کمکهای خارجی نهایت محدود امکانات اردو ملی و پولیس ملی نوپای افغانستان

 های حلقات هم از جمله نشرات تفرقه افکن، خیالپرداز اند که حوادث سیاسی و برخوردشبکه اطالع رسانی افغان 
اند، چنان میگیاژ مینم کینهسیاسی در افغانستان را به حد مبالغه امیز و اغراق با داستانهای جعلی و تراوشات ذهنی 

. تحلیلهای خصمانۀ و می کند تمام پلهای ارتباطی تفاهم و همزیستی ملی را در بین اتباع کشور معکوس تعریف
نشرات تراوشات ذهنی خصومت بر اساس شایعات شبکه اطالع رسانی افغان بدون شک وسیلۀ نفاق ملی است که 

  آب را مستقیأ به آسیاب دشمنان مردم افغانستان علنی میریزاند.
 

 ایانپ
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