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 ءوامنیت ملی تحت تأثیر تبلیغات س
 و سازمان یافته دشمنان نخواهد رفت

سازمان امنیت ملی افغانستان که عمده ترین مدافع حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقالل مردم افغانستان در 

سطح ملی و بین المللی محسوب شده و دست اندرکاران آن  فرزندان صدیق و متعهد به ارزش های دینی و میهنی خودها 

نورزیده و در استقرار نظم در جامعه از هیچگونه سعی اند و در راستای تأمین امنیت باشندگان خویش هیچگاهی تعلل 

دریغ به عمل نیاورده اند. هرچند دشمنان سوگند خورده ملت قهرمان افغانستان که در رأس آن سازمان استخبارات 

بارها سعی ورزیدند تا مقامات ومسؤولین این سازمان را هدف حمالت فزیکی  قرار دهند، ولی به  (ISI)نظامی پاکستان 

لطف خداوند تا کنون به اهداف شوم شان به گونٔه آنچنانی که توقع اش را داشتند نرسیده اند. و این بار تبلیغات سازمان 

را رخنه به موقف مردمی این نهاد پر افتخار وارد نمایند و آن یافته را علیه آن به راه انداخته اند تا اگر بتوانند ازین مج

طوری است که ازسایت های انترنتی به وسیله عمال شان مدعی شده اند که گویا مظنونین و متهمین تحت توقیف در 

اه انداخته نظارتخانه های سازمان امنیت ملی افغانستان مورد شکنجه و لت و کوب قرار میگیرند و نیز تبلیغاتی را به ر

اند که گویا از جانب مسؤولین امنیت ملی افغانستان متهمین تحت توقیف توهین شده و نیز برای شان خوراک و پوشاک 

 مناسبی مهیا نمی گردد.

چنانچه مردم شریف افغانستان مستحضراند سازمان امنیت ملی افغانستان یک نهاد رسمی دولتی بوده و در 

فغانستان فعالیت می نماید وازاجراآت خویش نیزمطابق قوانین نافذه کشور به ملت چوکات دولت جمهوری اسالمی ا

ومردم کشورپاسخگو می باشد و فعالیت های وظیفوی آن در  مطابقت به قوانین وبدون درنظرداشت هیچ گونه مسائل 

المللی  همواره از  مغایر مصالح عامه انجام می یابد. در ضمن سازمان های نظارت بر وضعیت حقوق بشر ملی وبین

توقیف خانه های ارگان امنیت ملی افغانستان بازدید به عمل می آورند و راپورهای کاری  شانرا به سازمانهای مدافع 

حقوق انسان مخصوصاً کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل، مجمع عمومی وشورای امنیت ملی این سازمان گزارش می 

و اگربالفرض مواردی از نقض حقوق بشر درین توقیف خانه ها به مشاهده دهند که یک چنین گزارش نشر نشده است. 

برسد نه تنها مقامات عالی دولت در جریان قرار می گیرند که همه مطبوعات ملی و بین المللی  در سراسر جهان از آن 

 هول انترنتی.آگاه می گردند. نه اینکه یک فرد مغرض و دست نشاندٔه بیگانه ها و آنهم از مجرای یک سایت مج

بهر حال به همه گان آشکاراست  که متهمین تحت توقیف در نظارتخانه های امنیت ملی اکثریت قریب به اتفاق شان  

مجرمین خطرناک، جنایت کاران، قاچاقبران مواد مخدر، افراد انتحاری، اختطاف چیان و ... بوده که دست هر کدام شان 

لوده است و اگر بالفرض برخورد زشتی با آنان  صورت گیرد، آنها سزاوار آن به خون هموطنان بی دفاع و مظلوم ما آ

اند.  وحتی بر مبنای دساتیر اسالمی نیز پاداش بدی، بدی است ولی  مطمئنآ نه تنها با آنها برخورد زشت ونادرستی 

ونیز سهولت های  صورت نمی گیرد بلکه آب و نان و خوراک و پوشاک شان در وقت و زمان معین برای شان می رسد

دیگری چون درس های عقیدتی و آموزشی در ایام توقیف برای شان مهیا است تا زمینه به خود آمدن و توبه برایشان 

مساعد گردد تا پس از رهائی به زندگی عادی ومسالمت آمیز درکنارفامیل های شان ادامه دهند  که با این حال این مکان 

 خواند. را زندان نه بلکه آموزشگاه باید
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مدعی دروغینی که مهربانتر از مادر با جنایتکاران و دشمنان مردم بی گناه افغانستان خود نمایی نموده و به یاد شرکای 

جرمی اش  اشک حسرت و تمساح ریخته  و اینان را مظلوم می داند. از وی می پرسیم آیا گاهی به فکر قربانی شدن 

، زنان و کودکان و جوانان بوده و توسط این جانیان و مزدوران بیگانه به هزاران انسان بی گناه که شامل پیرمردان

شهادت رسیده اند شده یی؟ و به یادشان اشک ریخته یی؟ آیا گاهی این عمل ظالمانه را که طفل هشت ساله را به دار می 

دش نکوهش نموده یی  آویزند محکوم کرده یی؟ آیا قطع کردن دست پیر مرد شصت ساله را به جرم سرباز بودن فرزن

وآیا سربریدن های افراد بی گناه ومستضعف را توسط جانیان قرن محکوم نمودیی که بدون شک نه. زیرا تو هم یکی 

ازین گروه های مفسد و مخل نظم وامن جامعه و مزدور حلقه به گوش وفروخته شدۀ بیگانه گان هستی و هیچگاهی 

وظیفه تو شایعه پراگنی است که با این کار میخواهی اذهان عامه مردم  صدای عدل و انصاف را بلند نخواهی کرد. و

حقیقت دوست ما را مخدوش گردانی. ولی هوش دار، روزی پاسخ اینهمه مظالم و بی عدالتی های مرتکب شده را هم تو 

 و هم همفکران مزدورت در پیش گاه خداوند قهار و ملت سرفراز افغانستان خواهی داد.

 

 پایان


