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 همگرایی تیم اصالحات و عبدهللا و داکتر
 نوار سؤال برانگیزپخش  و نشر ،دتوریمنبع تولید، شبکه و برای دانستن تالش و 

 
یک  نور دیده ای من هستید و شانرم چون جناب یگ یا باختن جناب عالی تماس نمی من به موضوع برنده شدن و

 ارد که ازترازو را د شاهینامنیت ملی حیثیت  واستند  افغان نیز نور دیده ای ما هستند و تانتیم رقیب  هستید و افغان
رقی ف نداریم، برای ما پله بینی را ۀوظیف کسی طرف باشد ما خواهد با کند وهم نمی دفاع می تأریخ ، ارزش وقانون

تشناب  ای که جوالی است و یافغان کنید و وجود ندارد وهم فرقی بین شما که سیاست می تانرقیب  بین شما، امرخیل و
 !وردید؟آکدام شبکه بدست  صوتی را از مهم است اینست که نوار ما چه امروز برایآنکند وجود ندارد، پس  پاک می

 

نه  و ؟ و کی دروغ؟گوید قاضی است که بفهمد کی راست می ۀنیست چون وظیف آنبدل بودن  واصل  صحبت ما بر
ریکایی ای ام رسانهکسی که به کمک  آنیا  امرخیل و تانقاضی بین  یا و تانست که شما برحق هستید یا رقیب ا این

 .شد شانتحار سیاسی جناب ناو باعث  صحنه سازی کرد تانبرای  تانسافغاناالصل 
 

 هم می نتیجه را دوم رفتید و دو طبق تعامل به دور هر تانرقیب  ی است چون جناب شما وصحبت ما امروز امنیت
ی ولیت امنیت ملؤمس ولیت امنیت ملی باشد. ؤباخت امروز شما نتیجه سنجش های شما است نه اینکه مس و دانستید

 :بدهید باید راکاستی که داشت حفاظت کرد ولی حال جواب ما  کمی و خوبی باه ب آن بود که از انتخاباتمین امنیت أت
 

مردم را  پندارند و را اصلی می لجاجت تمام این صدا بحث های زیادی که با و تان تاندوس طبق نظر رسمی شما و
 دید نوار کامالا نارس به دارایی عامه ضرر دید وشانخون ک خاک وه ب تاندید، مردم را طی مظاهرات شانبه سرک ها ک

 !!به محکمه ضرورت نیست ولی آنبرای اثبات  صحت و
داده است ضرورت داریم، ما به شبکه ای ضرورت داریم که برخالف  اختیار شما قرار در ی که این نوار راما به منبع

 مدعی علیه و موجودیت مدعی و و شدن محکمه بدون دایر محکمه و ادعای شما در جمهور و رئیس امر و قانون
طریق  دن این اصوات ازاد قرار اختیار بر مبنى قاضىحکم  و طرفینبدون وکیل مدافع باالیش اتهام بستید کسی که 
جمهور این  رئیسمنظوری  حکم ستره محکمه و و مخابراتي شبكاتیعنی امنیت ملی،  آنحقوقی  ی وقانونمراجع 

 .داده است اختیار شما قرار اسناد را در
 

اده است د شما قرار اختیار در راآنبه شبکه ای که  داریم و احتیاج این صدانشر، پخش  ،دتوریبلی ما به منبع تولید، 
دست  اردوی ملی از دررا  جوان ناشهید امنیت ملی داشتیم، هزار ناضرورت داریم چون: طی سیزده سال هزار

ی امنیت مل رئیس ناجه دست دادیم حتی ب از فجاريانعملیات  تحاری وناطی حمالت را سیاسیون  ها نفر دادیم، صد
، ناامنیت ملی سپنتا، اختطاف تجار ، برادر مشاورظمکا ، سیدربانی ناجه هوایی ب ناشوری، بر مید بر د،اسدهللا خال

 موتر حامل جناب شما صورت گرفت این شبکه را خرین حمله که برآحتی  ه  ونا، دزدی های مسلحنااختطاف سراف
داده  شما قرار اختیار اسرار در دازه معلومات وناکدام ه که ب این شبکه باید جواب دهد یم وناد می سته وناول دؤمس

 جمهور و رئیسمنظوری  و ىقاضچون تشریک معلومات بدون اجازه ای حکم  د،ناقال داده تنا نادیگره ب یا د ونا
معلومات  داده شما قرار اختیار که این اطالعات را در هر ت ملی است وناخی مدعی علیه جرم و موجودیت مدعی و
تای قبیل دی ستراتیژیک از، معلومات ، نقاط ضعفخانهبین  که در یهای نفر ، تعدادخانهدرس آبسیاری را بشمول 

 دسترسی به این وسایل پیشرفته از داده است و قرار تانسافغاناختیار دشمن  امثالهم را در و تذكره بیومتریک و
 .است دوره ات یک فرد عادی مملکت بناامک

 

داده است ضرورت مبرم داریم تا بفهمیم  قرار شانجناب  اختیار را در آنشواهد، شبکه ای که  د،لهذا ما به این اسنا
خواهد داد که مرجع  شاناحترام شما به امنیت را ن این حس وطن دوستی و کجاست و ت ملی مکروب درکه بین امنی

تجار،  ،شانه علیه جناب ئتوط کشتار و قتل و ینده ازآ دهید تا در قرار تانامنیت ملی  نااختیار فرزند را درآنمنبع  و
 .مذهبی جلوگیری شود قومی و ناسیاسیون، رهبر
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را مشخص سازید تا مبادا  آنکتاب داریم لطف نموده  ما با این شبکه حساب و ست ونشر اسرار محرم دولتی جرم ا
امنیت ملی به این چنین  د،بین رفتن شما نشو باعث از ندهد و قرار تاناختیار دشمن  فردا نقاط ضعف شما را در

 .است شدت متنفره مکروب این چنینی ب از اشخاص ضرورت ندارد و
 

 جهیزتشبکه، تعداد افراد مسلکی این شبکه، منابع تمویل این شبکه، منابع  ات این شبکه، محل ایننالطف نموده امک
تقال نا ناگنااین معلومات به بیگ ، چقدرآنچگونگی حفاظت  حکومتی و دولتی و ایی دسترسی به اسرارنااین شبکه، تو

 .همکاری کنید تانداده شده است معلومات داده با امنیت ملی 
 

قب ع باخت خود را در خواستیم برای خود بینی خمیری بسازیم و ما فقط می ود وبگویید که اسناد جعلی ب آنغیر  در
 داریم چون به امنیت کار و اشرف غنی حق گیری کنیم که درین صورت ما فقط با جعل کار سر از سازیم و ناپنه آن

صورت عدم  هویت جعل کار هستیم که در خواستار شانجناب  بازهم از نظم کشور خطر جدی است و فکری و
 !حساب کنیم ناست جعلکاریل یز درن امجبوریم شما ر اهمکاری م

 

 .ضرورت داریم تا حق به حق دار برسد آننشر  منبع تولید و جعل بودن به این اسناد و صورت اصل بودن و در
 

 پایان
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