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"ظاهر طنين نماينده افغانستان نيست" در پاسخ به مقاله ء   
 

در ويب ده هميشه ازنوشته های سودمند ايشان هر چند آرزو نداشتم در مورد مقاله دانشمند گرامی جناب معروفی که بن  
 کامال  ملل متحد مورد درشان ولی چون معلومات ارائه شده در مقاله ابرازنظرنمايم فيض برده ام سايت های مختلف

  جهت جلوگيری از تطويل کالم و ضياع وقت خود را ملزم به تهيه اين گزارش دانسته ، لذا به نظرمی رسدغيردقيق
. در زمينه به پاسخ شا ن پرداخته شود  بعدا کود نموده  نخست بخشهای از نوشته شانرا گرديده سعی گرامیخوانندگان 
فی مقاله شان را با خبراژانس خبررسانی پژواک آغاز که در قسمتی از خبر چنين آمده استومحترم معر  

 
 ، عبدالرحمن پژواك به حيث سفير ١٩٦٦ عضويت سازمان ملل متحد را آسب آرد و در سال ١٩٤٦افغانستان در سال (

)و نماينده دائمى افغانستان در اين سازمان، تعيين گرديد  
 

 مرحوم پژواک اولين سفيرو نماينده ايجاد می نمايد که تصور چنينفوق که از اژانس  پژواک گرفته شده معلومات    
تان عضويت سازمان ملل متحد را بدست اورد تا  که افغانس١٩۴۶ از سال  درحاليکهدائمی افغانستان در ملل متحد بوده ،

نماينده دائمی افغانستان در ملل متحد تعين گرديد   دانشمند نامدار کشور مرحوم پژواک به سمتزمانيکه  يعنی١٩۶۶سال 
  که از آنجمله ميتوان از سردار عبد الحميد عزيز ه اند اين سمت را عهده دار بودکشور ين شخصيت ديگرچند

ر لودين نام برد، البته در اين مورد محترم معروفی کاری بيش ازين کرده نميتوانست چون ايشان معلومات ومحمد کبي
: مينوسندبعدا  ايشان ، نموده انداخذ از آژانس پژواک  راارائه شده  

  
، نمايندگان سرمنشی ملل متحد بود" او تانت"درست به ياد دارم که حدودًا پنج دهه پيشتر از امروز، در زمانی که (  

ــ  جهان در آن سازمان، استاد عبدالرحمان پژواک ــ سياستمدار، عالم، نويسنده،  شاعر  و اديب سرشناس ملی افغانستان 
)برگزيده بودند" رئيس شورای امنيت ملل متحد"، سفير افغانستان متعين اين سازمان را برای يک سال بحيث   

 
، طوريکه  نشده استانتخابچوقت بحيث رئيس شورای امنيت ملل متحد خدمت ايشان عرض گردد که استاد پژواک هي

 ميدانند شورای امنيت از پنج عضودائمی با حق ويتو و ده عضو غير دائمی برای دو سال از حوزه های مختلف
  تعداد اعضای غير دائمی شش کشور بود که با پنج عضو دائمی1965قبل از سال ( جغرافياوی جهان تعين ميگردد 

رئيس شورای امنيت براساس حروف الفبای انگليسی برای يک ماه ) عداد اعضای شورای امنيت به يازده کشور ميرسيدت
.از مجموع پانزده عضو شورای امنيت تعين ميگردد  

وقتی سخن از ارگانهای سازمان ملل بميان می آيد نمی توانم خاطرات فراموش ناشدنی استاد و عالم گرانقدر وفروتن 
ی حقوق پوهنتون کابل تدريس مرحوم  عزيز نعيم را که طی دهه هفتاد مضمون سازمانهای بين المللی را در پوهن

 که ما تا چندين سال نمی دانستيم وی برادرزاده ند  بود وفروتن  آنقدر انسان متوا ضعبراستی ايشان مينمود بياد نياورم، 
٠ روح شان شاد باد، مرحوم داود خان است وقترئيس جمهور  

 
 متاسفانه افغانستان از شروع عضويت خويش در سازمان ملل تا کنون موفق به عضويت در شورای امنيت نشده است

  در حاليکه بطور مثال پاکستان از دهه پنجاه تا کنون پنج مرتبه يعنی بطور بال استثنی  در هر دهه يکبار عضويت غير 
 عضويت شورای امنيت را داشته است، کشور ايران  2004سال دائمی شورای امنيت را حاصل  و آخرين بار نيز در 

.يکبار در دهه پنجاه عضويت شورای امنيت را که يکی ازمهمترين ارگانهای سازمان ملل بشمار می آيد داشت  
 

  دو بار بحيث  رئيس اسامبله عمومی ارگان ديگر ملل متحد  که در 1967 / 1966استاد عبد الرحمن پژواک در سالهای 
 کشور ميرسد انتخاب  و با موفقيت جلسات اسامبله عمومی ملل متحد را که همه ساله در 192ال حاضر اعضای آن به ح

.ماه سپتامبر آغاز ميگردد تا اخير به پيش برد  
 

 قابل يادآوری است که نماينده دائمی نيکاراگوا در ملل متحد آقای بروک مين در سالجاری به اکثريت اراء بحيث  شصت 
سوومين رئيس اسامبله عمومی بعوض آقای کريم نماينده دائمی کشور مقدونيه که همين اکنون اين سمت را بعهده دارد و 
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 سپتامبر که مصادف با نخستين روز اجالس 16به اکثريت اراء بحيث رئيس اسامبله عمومی انتخاب گرديده وی  بتاريخ 
.اسامبله عمومی ملل متحد است بکارش آغاز خواهد نمود  

 در پهلوی آن نمايندگان بيست کشور ديگر جهان به شمول افغانستان بولوويا،، کامرون، جمهوری مردم چين، مصر، 
فرانسه، جميکا،قرغزستان، منگوليا،مولدويا،برما،نايجر،پرتگال، روسيه، روندا کشور توگواست، انگلستان و امريکا 

د تا جلسات کميته های شش گانه ملل متحد  را که موضوعات بحيث معاونين و دستياران آقای بروک مين تعين شده ان
مختلف سياسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جهان در آن به بحث گذاشته خواهد شد رهبری نمايند ، در شصت و دومين 

. موضوع مختلف به بحث گذاشته شده است162اجالس اسامبله عمومی سال گذشته    
:ته شان چنين مينويسندمحترم معرفی در بخشی ديگری از نوش  

 
انتخاب گرديده،" ملل متحد"و اينک جاسوس اتازونی و انگلستان ــ بحيث معاون  سرمنشی   

 
سابق وزير امور خارجه تانزانيا است وی از ماه فبروری) اشا ميگرو (  معاون سرمنشی ملل متحد خانم   

  ايجاد گرديده 1997اين پست مهم در سال . بحيث سوومين معاون سرمنشی ملل متحد شروع بکار نموده است2007
است، اگر مقصد محترم معروفی آقای طنين نماينده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد باشد وی نه بحيث معاون 

.سرمنشی ملل متحد  بلکه در جمله معاونين رئيس اسامبله عمومی يکجا با بيست نماينده ديگر تعين گرديده است  
از آنکه انتخاب آقای طنين را با  انتخاب عبدالرحمن پژواک در دهه شصت بحيث رئيس اسامبله جناب معروفی بعد 

:عمومی مقايسه نموده در زمينه چنين مينويسد  
 

در آن . در آن زمان غول بی لگام اتازونی و دنباله روان ناتوئی آن، در صحنۀ بين المللی رول يکه تازانه نداشتند
زورگويان "و غرب حکمفرما بود و ميدان سياست جهانی به مانند امروز شغالی نبود که زمان توازن قواء بين شرق 
 اما امروز؛. ميتوانستند بکنند" جهان هرچه دلشان ميخواست

 .به هر سو ميتازد" ترکتازانه"اما امروز چهرۀ جهان بکلی عوض گرديده و اتازونی 
 

 من با محترم معروفی در اينکه طی دو دهه اخير در جهان تغيراتی سياسی زيادی بوقع پيوسته است کامال موافق هستم  
 بنظر من اين تغيرات  که باعث شده دها کشورجوان از يوغ نظام های تو تا ليتر و استبدادی در اسيای 

ير اين تغيرات در فعاليتهای سازمان ملل خيلی ناچيز بوده مرکزی و اروپای شرقی رهائی يابند تغيرات مثبت بوده اما  تاث
است در دهه شصت که استاد پژواک بحيث رئيس اسامبله عمومی ملل متحد انتخاب شد همين پنج کشور عمده صنعتی 
 جهان و  پيمان نظامی  ناتو وجود داشته  اين کشور ها بر امور در ملل متحد نفوذ داشتند و اکنون هم همين کشوراز
اختياراتی زيادی چون حق ويتو وغيره در ملل متحد برخوردار هستند، بناء اگر سازمان ملل اکنون بقول معروفی 

.صاحب يک موسسه پوشالی است درآنوقت هم بوده  
: چنين آدامه ميدهندخويشجناب معروفی در بخش ديگر مقاله    
 
 

 وجِه مباهات ميدانند و اين خبر را به بارنامه و با افتخار کسانی که انتخاب يک جنايتکار و نمايندۀ يک دولت مستعمره را
ندارند" وجهۀ ملی"نشر ميکنند، از سياست اشغالگرانۀ اتازونی حمايت ميکنند و هرگز " صفحۀ عمدۀ خود"در   

 
 اينکه  گروه های چپی و راستی  در کشورما مرتکب جناياتی گرديده اند جای هيچگونه شک و ترديدی نيست اميد است

روزی برسد که همه آنهايکه دست شان با خون هموطنان معصوم و بيگناه ما آغشته است به پای محاکمه کشيده شده  
. پاسخ اعمال شانرا بدهند  

 ولی در عين حال  به عقيده من نبايد همه را از  الف تا  ی بطور دربست به باد اتهام گرفت در جريان سه دهه
د گرفته تا حکومت های تنظيمی در دهه نود و بعدا طلبان  و اينک دولت فعلی دراخير از حکومت های چپی ده هشتا  

 هر دوره تعدادی از مردم ما قربانی اعمال دولتهای وقت شده اند  اکنون اگر همه ء آنهايرا که هنگام حاکميت اين 
اگر به اين متر ها گز شود  رژيمها در دستگاه دولت خدمت نموده اند همه را مجرم شمرد و يا بقول آن مرد صلحجو 

.شايد ديگرهيچ کس در کشور بيگناه باقی نخواهد ماند  
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اگر قرار شود که همه کسانی که به نحوی از انحی  در دولت های مختلف در جريان سه دهه اخير  خدمت نموده اند که 
د چه کسی ويرانيهای عظيم عده چاره هم  نداشتند اکنون آنها را از سهمگيری در عمران و بازسازی کشور محروم کر

.   جنگ را  بازسازی خواهد کرد  
من  با آقای طنين  نه در حال و نه در گذشته کدام  تماس و شناخت نداشته صرف صدای وی را  از طريق  بی بی سی 

لحاظ فارسی و پشتو بی بی سی را   که   از / شنيده ام  ولی من  احساس وی راکه پست مهم آمريت  پروگرامهای  دری 
حتی اگر اين تصميم  رابرای (  امتياز مادی و  نفوذ  نسبت به وظيفه فعلی وی  به مراتب با اهميت تر بوده رها نموده 

می ستايم  بخصوص که وی در جريان چند ماه اخير در انجام ) جبران اشتباهات گذشته خويش نيز اتخاذ نموده باشد
در  بی بی سی تيم  بزرگی از  ژورناليستان و خبرنگاران  را در لندن وظايف خويش  تا اندازه  ء موفق نيز است وی 

کابل  دوشنبه  تهران و کشور های آسيايی  بحيث آمر بخش آسيايی  در بی  بی سی  رهبری می نمود ، اهميت رسانه ها 
 ،  در حاليکه اکنون  آنهم بی بی سی که قادر است  سيا را سفيد و سفيد را سيا جلوه بدهد که  از هيچکس پوشيده نيست

سفير  افغانستان  در امريکا که در همه ( صالحيت اين آقا فقط به چهارديوالی مقر ملل متحد در نيويارک محدود گرديده 
سمت فعلی آقای طنين بيشتر به همان عالقه دار های مناطق دور ) قلمرو اتازونی نماينده افغانستان است اقای جواد است

باهت دارد که  از دو سه نفر بيشتر همکار نداشت، بنده اين موضوع را به علتی به تفصيل می دست زمان ظاهرشاه ش
.  نويسم  که طی يکسال گذشته از طرف عده از هموطنان ما بار ها اين موضوع طرح گرديده است  
  مين  نماينده کشورنگارنده برای تهيه ا ين گذارش از منابع ملل متحد سود جسته هنگام مطالعه بيوگرافی آقای بيوک

نيکاراگوا که بحيث رئيس آينده  اسامبله عمومی  انتخاب گرديده  متوجه شدم که وی مدت  يازده سال يعنی از سال 
 سالگی 75  بحيث وزير خارجه دولت دست چپی ساندنيست در نيکاراگوا  خدمت و اينک اکنون با سن --1979 / 1991

.فاه وظيفه مينمايدبحيث نماينده انکشور در ملل متحد اي  
کشور ويران  ما برای  باز سازی و ترميم اهمه ويرانی ها  به  سهمگيری و کار همه  روشنفکران  و متخصصين که 
سرمايه معنوی کشور هستند ضرورت دارد، بيائيد گذشت، تحمل همديگر، و زندگی  باهمی را از  مرد  نماد مقاومت 

.نديال ياد بگيريمعليه اپارتايد و بی عدالتی  نيلسن ما  
 سال تحمل زندان و مصائب طاقت فرسای آن در اواخر دهه نود وقی از زندان رها و بعدا 27نلسن مانديال وقی بعد از 

بحيث رئيس جمهور کشور افريقای جنوبی انتخاب شد در اولين ضيافت که به افتخار مهمانان داخلی و خارجی ترتيب 
ح ما همان قوماندان زندان را که ويرا سالها شکنجه نموده بود هم دعوت و مانند ساير داده بود  زندانبان و يا به اصطال

مدوعين از وی با احترام  پذيرائی نمود، آری  اينگونه برخورد  و تحمل  با مخالفين بود که باعث شد  در انتقال قدرت از 
.رژيم اپارتايد به دولت انتخابی اکثرت بينی کسی هم خون نشود   

:ه جناب معرفی مقاله خويشرا با جمالت ذيل خاتمه ميدهدباالخر  
 

!!!!!کسانی که غير ازين می انديشند، به حالشان بايد گريست و زار زار بايد گريست  
 

ولی کسانيکه غير از آنچه من در باال تحرير نموده ام می انديشند الزم نيست به حالشان گريست من صرف افکارشخصی 
در يک جامعه مبتنی بر اصول دموکراسی تنوع افکار و نظريات يک امر کامال طبعی است  ام را انعکاس داده ام 

.آنهايکه با نظرات ام مو ا فق نيستند من به نظر و انديشه شان احترام ميدارم   
وسالم. در اخير به جناب معروفی و همه خواننده گان  آرزوی موفقيت مينمايم  

 


