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   هللاءعطــــا

١٩/٠٢/١١  

  

  به جواب خليل سکندری چه بايد نوشت؟
  

رم مخاطب او ھموطن. نوشته جالب و خنده داری را خواندم که شخصی به نام خليل سکندری نوشته کرده است   محت

به قراری که از نوشته ھای محترم نايب خيل معلوم . نوشته ھا وسويه ھا را  مقايسه کردم. عتيق هللا نايب خيل ميباشد

وده است م ب ده ودرمحبس پلچرخی ھ ه . است، نويسنده ای می باشد که شکنجه دي ل سکندری ک د در خلي دستگاه "باي

ارات جواب  او ی نوشتئچيز کاره ای بوده باشد، حرف ھا" امنيتی ه که آدم حيران ميماند چه کند وچطور وبا کدام عب

  .مثل اينکه شب ھا در شکنجه دادن مشغول بوده و روز ھا خواب شده است. را بدھد

  .بايد در  برابر اوخاموشی اختيار کرد؟ زيرامطالب  نوشته اش ارزش خنديدن و خاموشی را دارد

  ھمه بخوانند  وبخندند؟بايد تکثيرش کرد که مطالب  داخل آن را 

م ھستند ( اما برای وی . تمام اين عکس العمل ھا را ميتوان قبول کرد ر ديگر ھ چون تنھا نيست و مثل وی صدھا نف

  .، يک مقدار توضيح ، توصيه و دلسوزی الزم است )که ھمينطور فکر وقضاوت ميکنند

  :پيشۀ خدمات اطالعات دولتی اين ھا ميباشنداز جملۀ ارشادات وتوصيه ھای قيمتدار اين مداح سازمان  جنايت 

ه  با وجود) که کارمل و نجيب بر تخت نشسته بودند( در آن زمان « د امروز ک يکه لشکر اتحاد جماھير شوروی مانن

وای  يم ق شکر عظ ود ال ستان وج ی افغان ت مل رقی در حاکمي ای ش ی اروپ ی و حت شورھای غرب وع ک ا ومجم مريک

ی آاين بود که   با اين قواءء قوااما فرق آن. داردموجود بود ين الملل وق ب نھا مطابق اصول و موازين قبول شده ای حق

ه  و حقوق بين الدول با در نظر داشت قراداد دو جانبه و تقاضای رژيم قانونی افغانستان که در آن زمان از طرف ھم

ستان در اکشور ھای جھان به شمول  اع از سرحدات افغان مريکا و اروپای غربی به رسميت شناخته شده بودجھت دف

ستان در آن ه ھای پاکستان و ھمکاری بی دريغ جھانی آمده و جاگزين شده بودند، اما حاکميت مستقل افغانئمقابل توط

ود خصوص عدالت اجتماعی حفه  وتام بوده از امور ملی و ب ی عامئزمان دارای قدرت اجرا اظت و پاسداری می نم

  !نام خدا»  .و احدی را اجازه نمی داد که به چنين خود سری ھا اقدام نمايند

  

  .ازتبصره باالی اين ارشادات صرفنظر کرديم
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ه اشخاص ئرنوالی اختصاصی و محکمه مشخص قضاا  اداره څ ". . .  ی و رياست تحقتق با کفايت و در آيت که ھم

ه مسلکی بوده در درجه تحصيال وقی و فق انيده ، از دانش حق ال رس ه اکم ت عالی از کشور ھای غربی و شرقی را ب

ين( اسالمی بھره کامل داشتــند و در رژيم ماقبل خود، يظ هللا ام م ) در وقت حف ز تحت ظل م و و خود ني شکنجه رژي

اير ءندرجات قانون جزا تحقيق و تدقيق قضايا مطابق مواد مءً ته و از عواقب آن آگاه بودند بنااشخاص قرار گرف  و س

ی  د عمل ضايا باي ان ق دون حب، بغض و مجري ام وارده، ب تھم از اتھ اع م ا در نظر داشت حق دف قوانين مو ضوعه ب

  » . . جبر و اکراه گرفته می شد ۀ ميگرديد و اقرار متھم بدون کدام انگيز

سوزانه يک توصيه دارم ! آقای سکندری ام ا. دل وانی وتم و ميت داينکار رات رده ان ج ک و ل ل ت ه مث ن  شخاصی ک ا اي ب

ان . زحمتی که کشيده ای، يک زحمت ديگر ھم بکش د در وقت و زم ه ان ه گفت توصيه ميکنم که عليه کل اشخاصی ک

ان، بيع ننيروھای شوروی و سلطۀ حزب ت وا ک ود، دع ا.! دالتی ب ا و ئکل کتابھ دام ھ ا واع م ھ ارۀ ظل ه در ب ی را ک

  .!شده، بگو  که دروغ بوده استنوشته ی خونريزی ھای قوای شما وشورو

نام اصلی خدمات اطالعات برو بگو که . تنھا يعقوبی و ازھر را متقی وعادل ياد نکن! تو را بخدا قسم اينکار را بکن

  !بود " مراقبت از فقه اسالمی"دولتی، 

ر از  ءقادر طول يک ھفته ويا يک ماه، حينيکه با رف: با وجود اين توصيه  وپيشنھاد، يک پرسش ار داری،غي  سر وک

 خاطرات و داستان ھای شکنجه دادن ، قصۀ ديگری ھم داريد؟

 


