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 آقای داکتر عبدهللا عبدهللا باید استجواب شود،
     

 !جناب محترم رحمت هللا نبیل رئیس امنیت ملی کشور هتوجقابل 
 

های امنیتی   ارگان و جنایات سازمان یافته همانا عدم توانائی تروریزممهار  ناکامی  های دولت ها در برابر یکی از
کار ارگان های امنیتی بخصوص  های دشمن  در کننده از پالن پیش گیریکشفِی  نداشتن معلومات حرفوی و در

شود، با داشتن یک ارگان قوی  یک جامعه می است که باعث عدم  حفظ ثبات و امنیت در استخبارات آن کشور
 ن درمطمئبه ثبات  به این ترتیب خنثی کرد، و های  جنایتکاران را کشف و تواند پالن استخباراتی است که، می
 .کردیک جامعه  دسترسی پیدا 

  مكالماتصرف به رد شنود  کردن اکتفاها و  نهاد طرف سیاسیون و بعضی از از تلفونیساده پنداشتن این شنود 
است امنیت ملی و وزارت مخابرات کشور نهایت تعجب برانگیز و مایۀ تأسف طرف  وزارت داخله، ری از تلفونی

نگرند که اصالً ی یک جنایت آشکار و مشهود چرا با این بی تفاوتی طوری م برابر های امنیتی  در است که، ارگان
 .باشدنیافتاده  یاتفاق

این است که نه آقای رحمت  مسئله در اصالً  هم  این موضوع را ساده و پیش پا افتاده پنداشت، جناب رئیس جمهور
با تأسف که اینها نه  کشته کار استخبارات است و نه وزیر داخله یک پولیس ماهر و هللا نبیل یک شخص مسلکی در

 .بکشمو نمی خواهم بحث را به درازا است ند که علت اش معلوم دارکار آگاه   نمشاورینه  لکی  ومس معاونین
ساده و پیش  پا افتاده دیدن و از کنار یک جرم مشهود چشم بسته  منبع خارجی را این قدراستراق سمع توسط یک 

استقالل ملی کشور است،  اگر واقعاً کمی  ارضی و های ملی، تمامیت  گذشتن نشان دهندۀ عدم  وفاداری به  ارزش
 :پرستی داشته باشیم پس هم احساس وطن

 ارگان های دولتی،  در أجنبیانفود و جلوگیری از ن خاطر منافع علیای کشوره ب 
 باشد،  عزیز ما می حفظ اسرار دولتی که تضمین کنندۀ تمامیت ارضی و استقالل ملی کشور خاطره ب 
 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی  و نگهداشت اسرار محرم دولتی که رشد و توسعۀ خاطر حفظه ب

 کشور وابسته به آن است،  
 مهم  و  دستگاهاین  عمال بیگانه،  بخاطر جلو گیری از نفوذ دشمن در امنیت ازخاطر پاک کردن ارگان ه ب

دشمنان وطن  و خنثی سازی پالن های شوم را جهت کشف، جلوگیری بینا حیاتی کشور که حیثیت چشم
 دارد، 

 به ش را مساعد سازد منحیث متهمانفرار راهاش را تا پیش از آنکه این شبکه  هدستانباید این شبکه و 
پاسخ روشن و قانع  تحت نظارت قرار گیرند و ممنوع الخروج اعالن شوند، تا به سؤاالت ذیل جاسوسي

 . کننده ارایه نمایند

 این نوار صوتی در کجا، چطور، با کدام سیستم تخنیکی تهیه و بدست آمده؟ 

 با چه عمق است؟ ارتباط عبدهللا عبدهللا با این شبکه تا کدام سرحد و 

 چه کسان سپرده شده است؟ ت توسط این شبکه شنود وبه اختیارچه نوع اطالعا 

 چه انگیزه باعث ایجاد این شبکه شده است؟ هدف ومنظور از ایجاد این شبکه چه بود و  

 عبدهللا عبدهللا قرار  اختیار در چطور طرف کی، چه وقت ایجاد شده و اگر عبدهللا ایجاد نکرده پس از
 هستند؟ ها تمویل کنندۀ اصلی آن کی گرفته و

 انگیزۀ آن چه بوده است؟ کدام ملک انجام داده و یا ها را تا اکنون وبه نفع کی و کدام فعالیت 

 و موقعیت فعلی آن؟ کند می این شبکه کار کجا با چه تحصیالت  در چند نفر و از 

 اعضای این شبکه چه نوع بود؟ و شکل تأمین ارتباط عبدهللا عبدهللا با طرز 

  کدام ممالک تحصیل کرده اند و چه تحصیالت را فرأ گرفته اند؟ درافراد این شبکه 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/safi_ab_dr_abdulla_baayad_estejwaab_shawad.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/safi_ab_dr_abdulla_baayad_estejwaab_shawad.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  برای چه منظور به این شبکه داده شده؟وظائفتا حال از طرف عبدهللا عبدهللا کدام ، 

 های دولتی بوده  اطالعات که تا به حال عبدهللا عبدهللا از این شبکه بدست آورده مربوط به کدام شخصیت
   و انگیزه آن ؟ است

 زندانيو افراد آن  شبکه باید دستگیر وتمام آالت ضبط صوت آن مصادره شود 

 و ده ها سؤال دیگر. 
 

ج را دریافت که انتخابات نتائ ناظرین خود عبدهللا عبدهللا زمانی از نوارها و تقلبات سخن گفت که از باید گفت داکتر
صورت قابل بازپرس  هر دو اگر اصلی باشد یا جعلی در مكالماتجوزا، شنود این 2۲ به تأریخرا باخته است یعنی 

گردند،  ضبط  صدا  مطمئنو پیگیری قانونی است و باید منبع اصلی آن معلوم گردد و از صدق و سقم آن باید همه 
حالیکه در مملکت حکومت وجود دارد  با این جرأت و آنرا  زیر نام وطن پرستی در اختیار یک فرد قرار دادند در

بی باوری باالی حکومت،  های انتخاباتی، دارد بی باوری باالی نهاد رأس آن یک رئیس جمهور منتخب قرارو در 
شمردن قوانین کشور این عمل صرف به  و بی بها بی باوری باالی رئیس جمهور و بی باوری باالی آرای ملت،

های امنیت ملی مسئلۀ دیگر  ارگان ، و ضعفنمی تواندخاطر تدارک یک کودتا چیز دیگر تلقی شده ه معنی تالش ب
 می کنندآن کار  که در یارگان امنیت ملی را هم باالی ارگان کند بلکه کارمندان را نگران می است که نه تنها مردم

 از این جاست که ضعف ارگان امنیتی، بی کفایتی و ناکامی آن در ثبات و امنیت کشور برمال می می سازدبی باور 
  .گردد

                     پایان                                                                          
 


