
                                                                                                                                                

                                               

 

 

    

    

    

    

                       

 جناب محترم رحمت اهلل نبیل رئیس امنیت ملی کشور! ءهجقابل تو
 

یکی ازناکامی  های دولت ها در برابرمهار تروریزم  و جنایات سازمان یافته همانا عدم 

کشفِی پیشگیری کننده از پالنهای حرفوی وتوانائی  ارگانهای امنیتی  درنداشتن معلومات 

ر ارگان های امنیتی بخصوص استخبارات آن کشوراست که باعث عدم  حفظ دشمن  درکا

ثبات و امنیت دریک جامعه میشود، با داشتن یک ارگان قوی استخباراتی است که، میتواند 

پالنهای  جنایتکاران را کشف وخنثی کرد، وبه این ترتیب  به ثبات مطمئین دریک جامعه  

شنود تیلفونی ازطرف سیاسیون و بعضی ازنهادها و  دسترسی پیدا کرد، ساده پنداشتن این

ریاست امنیت  وزارت داخله، بسنده کردن  صرف به رد شنود مکالمات  تیلفونی ازطرف 

ملی و وزارت مخابرات کشور نهایت تعجب برانگیز و مایۀ تأسف است که، ارگانهای 

ری منگرند که اصالً امنیتی  دربرابریک جنایت آشکار و مشهود چرا با این بی تفاوتی طو

اتفاق نیافتاده باشد، جناب رئیس جمهورهم  این موضوع را ساده و پیش پا افتاده پنداشت،  

اصالً مسئله دراین است که نه آقای رحمت هللا نبیل یک شخص مسلکی دراستخبارات است 

نه و نه وزیر داخله یک پولیس ماهر وکارکشته  با تأسف که اینها نه معاونین مسللکی  و

مشاوری کار آگاه  داردند که علت اش معلوم و نمی خواهم بحث را به درازا بکشم،  

استراق سمع توسط یک منبع خارجی را این قدرساده و پیش  پا افتاده دیدن و از کنار یک 

به  ارزشهای ملی، تمامیت  صافیجرم مشهود چشم بسته گذشتن نشان دهندۀ عدم  وفاداری 

ور است،  اگر واقعاً کمی هم احساس وطنپرستی داشته باشیم پس ارضی واستقالل ملی کش

بخاطر منافع علیای کشورو جلوگیری از نفود اجنبیان درارگان های دولتی، بخاطرحفظ 



اسرار دولتی که تضمین کنندۀ  تمامیت  ارضی و استقالل ملی کشورعزیز ما میباشد، 

وسعۀ  سیاسی، اقتصادی، بخاطر حفظ  و نگهداشت اسرار محرم دولتی که رشد و ت

اجتماعی و نظامی کشور وابسته به آن است،  بخاطر پاک کردن ارگان امنیت ازعمال 

بیگانه،  بخاطر جلو گیری از نفوذ دشمن دراین دستگاهی مهم  و حیاتی کشور که حیثیت 

چشم بیناء را جهت کشف، جلوگیری  و خنثی سازی پالن های شوم  دشمنان وطن دارد، 

شبکه و همدستان اش را تا پیش از آنکه این شبکه راهی  فراراش را مساعد سازد  باید این

منحیث متهمان  به جاسوسی تحت نظارت قرار گیرند و ممنوع الخروج اعالن شوند، تا به 

 سؤاالت ذیل  پاسخ روشن و قانع کننده ارایه نمایند .

 

   ۱-    بدست آمده؟ی تهیه و ، چطور، با کدام سیستم تخنیککجا دراین نوار صوتی 

   ۲-   ارتباط عبدهللا عبدهللا با این شبکه تا کدام سرحد وبا چه عمق است؟ 

   ۳-    چه نوع اطالعات توسط این شبکه شنود وبه اختیارچه کسان سپرده شده                       

     است؟

   ۳-     از ایجاد این شبکه چه بود وچه انګیزه باعث ایجاد این ومنظور هدف

  ؟شبکه شده است

   ۴-   چه وقت ایجاد شده  ،اګر عبدهللا ایجاد نکرده پس ازطرف کی

 ؟  ه و تمویل کنندۀ اصلی آن کیهاهستندوچطوردراختیارعبدهللا عبدهللا قرار ګرفت

   ۵-    وانگیزۀ آن چه کدام فعالیتها را تا اکنون وبه نفع کی ویاکدام ملک انجام داده

 است؟بوده 

   ۶-   و موقعیت فعلی الت  دراین شبکه کارمیکندچند نفر و ازکجا با چه تحصی

 ؟آن

   ۷-   طرزو شکل تأمین ارتباط عبدهللا عبدهللا با  اعضای این شبکه چه نوع بود؟ 

   ۸-    افراد این شبکه درکدام ممالک تحصیل کرده اند و چه تحصیالت را فرأ

 ګرفته اند؟

  ۹-   نظور به این شبکه برای چه م، تا حال از طرف عبدهللا عبدهللا کدام وظایف

 داده شده؟



  ۱۱-   اطالعات که تا به حال عبدهللا عبدهللا از این شبکه بدست آورده مربوط به

 کدام شخصیتهای دولتی بوده است  و انګیزه آن ؟ 

  ۱۱-   شبکه باید دستګیر وتمام آالت ضبط صوت آن مصادره شودو افراد آن

 زندانی.

  ۱۲-   .و ده ها سؤال دیګر 

داکترعبدهللا عبدهللا زمانی از نوارها و تقلبات سخن گفت که ازناظرین خودنتائیج باید گفت 

ر اصلی اگشنود این مکالمات جوزا، ۲۵را دریافت که انتخابات را باخته است یعنی بتاریخ 

و باید منبع اصلی آن  است ی قانونییرگباشد یا جعلی درهر دوصورت قابل بازپرس و پی

معلوم گردد و از صدق و سقم آن باید همه مطمئین گردند،  ضبط  صدا با این جرأت و 

آنرا  زیر نام وطن پرستی در اختیار یک فرد قرار دادند درحالیکه در مملکت حکومت 

وجود دارد و در رأس آن یک رئیس جمهور منتخب قراردارد بی باوری باالی نهادهای 

،  بی باوری باالی حکومت ، بی باوری باالی رئیس جمهور و بی باوری باالی انتخاباتی

تدارک تالش بخاطر این عمل صرف به معنی و بی بهاشمردن قوانین کشور  آرای ملت، 

تلقی شده نمیتواند باشد، و ضعف ارگانهای امنیت ملی مسئلۀ دیگر  دیگر یک کودتا چیز

بلکه کارمندان  ارگان امنیت ملی را هم باالی  است که نه تنها مردم  را نگران میکند

ارگان که درآن کار میکنند بی باور میسازد از این جاست که ضعف ارگان امنیتی، بی 

 .  رددگبرمال میکفایتی و ناکامی آن در ثبات و امنیت کشور 

  پایان                                                                          


