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 در پاسخ به جناب موسوی
 

  ترجيح داده امکه اصال در پی آن نبوده ، بنده تا کنون  اتفاق می افتدد که انسان به بحث های کشانيده شود چنينبعضا 
 وطنطفال يتيم و بی بضاعت  قربانيان جنگ ا کمک رسانی به انجام خدمات بشری ، درراه ام را بيشتروقت و انرژی 

 انتر نيتی که متاسفانه بعضا حرمت قلم نيز در آن مراعت نميگردد،   درگير شدن در مباحثات بی نتيجه نمايم  تاصرف 
 ويران و جنگ زده ما که  خونريزی در کشور روحيه ضد جنگ و دری و پشتو تقريبا همههباشعار بنده  و نوشته ها

 .اينک ديگر صلح در آن به مرغ عنقا تبدل گرديده داشته است 
 
 سايت ها درمورد سازمان ملل و آقای طنين مطالعه  ويببهر حال دو هفته قبل وقتی مقاله جناب معروفی را در يکی از 

پاسخی    روحيههمانبا ايشان  نيز  خوشبختانه دارم ،م خدمت ايشان تقديم  کمال احتراه را بم نظرتمنموده تصميم گرف
 که  بنده  بدينوسيله از پاسخ و لطف ايشان در زمينه اظهار سپاس مينمايم   مفصل  در باره مسائل مطرح شده تحرير

 .حث ما با احترام متقابل به نظريات همديگر پايان يافتب
توضيح کوتاه  در رابطه به "  موسوی درمقاله شان تحت عنوان بنام  آقای سيد حسين  يکی از هموطنان ديگر مااخيرا 

 که با تشکر از جناب موسوی می خواهم مطالبی را بطور موجز در پاسخ ايشان به آن بحث عالقه گرفته "يک پاسخ
  و پاسخ قبلی ام بجناب معروفی در رابطه به ترکيب شورای امنيتنوشته ء شان در آغاز تقديم دارم، جناب موسوی 

  :چنين نگاشته اند
  
 

 نيز مشابه ترکيب 60هر چند معلومات ارائه شده از جانب ايشان در مورد اعضای دايمی شورای امنيت که آنرا در دهه 
زيرا در تمام آن دهه به اساس زور گويی وقلدری اياالت متحده امريکا، جمهوری . ردکنونی متذکر شده اند؛ صحت ندا

خلق چين از اشغال کرسی عضويت دايم شورای امنيت محروم شده در عوض جمهوری چين ملی ويا تايوان کنونی از 
به جای چين ملی ،  مجمع عمومی آن سازمان فيصله نمود، که 1971تا اينکه در سال . آن امتيازاستفاده می نمود

 ــ. جمهوری خلق چين کرسی عضويت دايمی شورای امنيت را صاحب گردد
 

تا جايکه من بياد دارم در نوشته قبلی  تاکيد براين موضوع بود که طی چند دهه اخير درطرز فعاليت شورای امنيت 
 .تغيری  صورت نگرفته است و اکثرا منافع کشورهای معينی  در آن انعکاس ميابد

 1971مت ايشان عرض شود که اين درست است که ترکيب شورای امنيت با شموليت جمهوری مردم چين در سال خد
 تغير نمود، اعضای غير دائمی که همه ساله تعويض ميگردند  ولی آنچه طی شصت سال موجوديت سازمان ملل بال تغير 

می دوم  که خود ر ا بنيانگذارا ن ملل متحد نيز می باقی مانده همانا نفوذ کشور های قدرتمند صنعتی و فاتحين جنگ عمو
خوانند در تصميم گيری های شورای امنيت است ، با شموليت جمهوری مردم چين بحيث عضو دائمی شورای امنيت با 

داشتن حق ويتو يک عده ازکشور های رو به انکشاف  تصور ميکردند منافع کشور های روبه انکشاف در شورای 
 ين خواهد شد ولی متاسفانه بزودی معلوم شد که چنين اميدی خيالی بيش نيست  چه بعد از کسب عضويت امنيت ديگر تام

دائمی شورای امنيت جمهوری مردم چين هيچگونه تالشی در جهت دفاع از منافع کشور های رو به انکشاف آسيا و 
 .ی جهان سوم بعمل نياوردافريقا ، احقاق حقوق حقه مردم فلسطين و  ساير مسائل مربوط به کشور ها 

  مرتبه آن از طرف جمهوری 4 مرتبه که در شورای امنيت از حق ويتو استفاده صورت گرفته  صرف 251از مجموع  
 عليه 1972 اگست 25مردم چين بوده  که همگی برای تامين منافع خود آنکشور بوده و حتی  اولين بار آن  بتاريخ 

بعضويت ملل متحد از حق ويتو استفاده نمود ، حقيقت اينست که  ) ور بنگله ديش کش( شموليت يک کشور روبه انکشاف 
ترکيب فعلی شورای امنيت با واقعيت های  موجود جهان هيچگونه هماهنگی نداشته و ترکيب فعلی شورای امنيت  

 .محصول سالهای بعد از جنگ عموی دوم  است 
يق که بتواند به خواستهای همه مردم جهان  پاسخ گويد نياز   سازمان ملل بخصوص شورای امنيت به يک ريفورم عم

دارد خوشبختانه اين موضوع از طرف مقامات سازمان ملل نيز اکنون درک گرديده اميد است  در همين سالهای نزديک 
 .ما همه شاهد يک چنين ريفورمی در ترکيب اعضای دائمی شورای امنيت ملل متحد باشيم
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به محاکمه ناقضين حقوق انسان در  رژيمهای های گذشته  نيز به تفصيل صحبت نموده اند ، جناب موسوی در رابطه 
بنده نظرات ايشانرا در رابط به محاکمه ناقضين حقوق بشر دوره های مختلف در کشور تائيد و عقيده دارم که بمحاکمه 

ام را خواهد داد که ديگر اعمال هيچ کشانيدن ناقضين حقوق بشر در کشور برای نسل کنونی و آينده کشور ما اين پي
جنايت کاری بيدون محاکمه و پاسخ  باقی نخواهد ماند، بيدون شک محاکمه ناقضين حقوق بشر در تامين صلح و امنيت 

نيز بی تاثير نخواهد بود چه آنهايکه امروز  با استفاده از نبود امنيت و ضعف ارگانهای امنيتی به نقض حقوق بشر هنوز 
 .ميدهند اگر بدانند که فردا آنها نيز بمحاکمه کشانيده خواهد شد شايد دست به همچو جنايت نزنندهم ادامه 
 

 
در رابط به حضور نيرو های بين المللی در کشور و نظريات  جناب موسوی  همچنان اشاره شان به مقاله  محترم 

  کابل بر من حق استادی نيز دارندهنتونی حقوق و علوم سياسی پوروستار ترکی که طی دهه هفتاد عيسوی  در پوهن
 بنده  در حاليکه به نظريات ايشان احترام گذاشته ولی نميدانم  آيا جناب شان به فردای آن روز نيز انديشيده اند که نيرو 

 های بين المللی کشور را ترک وهمين امنيت نيم بند که اکنون در شهر ها وجود دارد ازهم بپاشد آيا باز هم حوادث 
 سالهای نود  تکرار نشده جاده های کابل به حمام خون تبديل نخواهد شد ؟

 آيا تضمينی وجود دارد که همسايگان حريص ما اينبار از دست درازی در امور داخلی کشور ما خود داری ورزند ؟
رشريف ، هرات مگر همه ما شاهد نبوديم که همين همسايگان ما برای تامين منافع شان در همسايگی سرحدات شان مزا

و ننگرهار  امارات و اداراتی را ايجاد نموده بودند که مسئولين آن بعوض کابل دستور های شانرا بيشتر از آنطرف 
 سرحدات ميگرفتند

    نمی دانم چطور شده که باز همسايگان ما  دايه های مهربانتر از مادر شده  و برای استقالل کشور ما اشک تمساح 
همين همسايه ها نبودند که  ديروزکشور ما را به صوبه پنجم خويش تبديل نموده ولی امروز بيشتر از همه  ميريزند مگر 

از ضرورت خروج نيرو های بين المللی و اعاده استقالل افغانستان صحبت می نمايند ايکاش همسايگان کشور ما اينقدر 
 .غم مردم و کشور ما را داشتن 
لمللی از افغانستان  تاکنون بيشتر از طرف حلقات  آی اس آی ،  و گروه های متحجر تقاضای خروج نيرو های بين ا

امارات اسالمی وزيرستان و اخيرا  بعضی از مقامات عاليرتبه جمهوری اسالمی ايران مطرح گرديده است من مطمئن 
ادفی داشته و  جناب هستم که همگونی نظريات جناب موسوی با نظريات بعضی از مقامات در تهران  صرف جنبه تص

 192طی شش سال اخير از مجموع . موسوی بحيث يک شهروند افغانستان نظريات مستقل خود شانرا انعکاس داده اند
کشور عضو سازمان ملل تا کنون  هيچ کشوری رسما چنين تقاضای را مطرح نکرده است در حاليکه  هموطنان ما 

ور در سازمان ملل به خروج  قشون تجاوزگر شوروی سابق از بخاطر دارند که همه ساله بيش ازيکصد بيست کش
 .افغانستان رای مثبت ميداد

 
  بنظر بنده  در شرايط کنونی  تحکيم  و تجهيز اردو ملی  و ساير نيرو های امنيتی کشور بايد هرچه سريع تر انجام 

بين المللی از تکرار حوادث دهه نود پذيرد  تا وظايف نيرو های بين المللی را بعهده گرفته و در نبود نيرو های 
جلوگيری شده بتواند، نمی دانم نزد جناب موسوی چه  الترناتيفی عملی ديگری وجود دارد که با خروج نيروهای بين 

 .المللی ديگر کشور ما مورد تاخت تاز همسايگان قرار نگرفته  حوادث سالهای دهه نود تکرار نخواهد شد
 

شور و مردم  الزم می افتد  به شرايط سختی تن داد شايد جناب موسوی بياد داشته باشند در بعضا برای تامين منافع  ک
اواخر دهه هشتاد عيسوی بعد از هشت سال جنگ تحميلی ايران و عراق و قتل هزاران انسان با وصف انکه جنگ از 

شور شان  آتش بس  با عراق را طرف صدام حسين آغاز گرديده بود اما مقامات جمهوری اسالمی بخاطر منافع عليای ک
که  سال  ها  شعار داده ميشد صرف نظر " بسوی قدس از راه بغداد" پذيرفته از شعار"  نوشيدن جام زهر"  به مثابه
 . گرديد

 موافقه آتش بس با صدام حسين که ايران آنرا مسئول قتل هزاران انسان و تخريب دها شهر در امتداد سرحدات دو کشور
ی مقامات جمهوری خيلی دشوار ولی شرايط انکشور طوری بود که مقامات انکشور ناگزير همه شروط ميدانست برا

 .اتش بس را پذيرفتند
 اکنون در کشور ما وجود نيرو های بين المللی بخصوص  بمباردمانهای بی هدف و تخريب دهات کشور بوسيله

رايط داخلی و وضيعت همسايگان راست و چپ ما که هر اين نيرو ها مسلما که برای همه ما درد آور است  ولی وقتی ش
کدام  مترصد بلعيدن کشور ما هستند  مشاهده گردد ناگزير بايد وجود آنها را با همه ناگواريهای آن الی تشکيل اردوی 

 .قدرتمند ملی تحمل نمود
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ل منسوب نبوده نظر شخصی البته من در اين مورد از موضع يک افغان و فرد مستقل که به هيچ يک از طرف های ذيدخ
 . ام را ابراز  داشته  به نظريات مخالف در اين رابطه احترام ميگذارم

 
 و باالخره جناب موسوی در اخير نوشته ء شان اتهامی عجيبی را بر من وارد کرده که مايه تاسف من ميباشد

شان سينه فراخ تر از من نوعی داشته، اي( جناب شان در حاليکه در چند سطر قبلی نوشته شان در مورد من مينوسند   
ولی چند سطر بعد دفعتا همه چيز تغير نموده  آنقدر بيرحم و بی ) دعوت می نمايند " ماندال"مارا به آموختن از عفو نوع 

احساس ميگردم که همه هموطنان ام را اهم از مردان ، زنان  بشمول آنهايرا که هزاران کيلومتر دورتر از کشور زندگی 
 .ند حتی اطفال کشورم را که من  سالهای زياد زندگی ام  را وقف خدمت به آنان نموده  ام گويا تهمت بسته امدار

 
واقعا جای تاسف است که  عده از هموطنان عزيز ما فقط در جستجوی بهانه ء هستند تا هموطنان شانرا متهم نمايند اين 

اگر به اين متر ها گز شودشايد ديگر هيچ "   باشد وقتی ميگوئيمدستاويز حتی ميتواند يک کلمه يک جمله و يا نقل قول
هدف تاکيد کردن بر موضوعی است يعنی اگر ما همه کسانی را که رژيم های گذشته   "کس در کشور بيگناه باقی نماند

سيعی از مردم در دستگاه دولتی کار نموده اند بطور مثال حتی در شاروالی ها  خدمت کرده اند گناهگار بشماريم طيف و
( را متهم نموده ايم يعنی تاکيد نمودن بر کثرت متهمين است ، اتهام جناب موسوی بمثابه آن است که شخصی را بگوئيم 

و شخص مذکور بيدون توجه به روح مطلب که بر پذيرفتن نرخ و نوا در شهر تاکيد ) از شهر خارج شو ولی از نرخ نی 
 .برايم دستور خارج  شدن از شهر را صادر نموده ایدارد، يخن گوينده را گرفته که چرا 

مثال ديگر وقتی ميگوئيم  زور مردم زور خداوند است اين نه بدان معنی است که براستی همينطور است توانائی و 
 .قدرت خداوند متعال با هيچ چيز در عالم قابل مقايسه نيست در اينجا  تاکيد کردن صرف بر قدرت مردم است 

 )رم بار ديگر متهم نگردمهراس دا ( 
 

اگر شخصی در جستجوی پيدا نمودن بهانه و دستاويز برای متهم نمودن شما جناب موسوی  باشد ميتواند : مثال آخر 
حتی تخلص شما را عليه شما بکار گيرد و ادعا کند  شما که مسلمان هستيد چگونه  بخود اجازه داده  ايد نام فاميلی تانرا 

که معنی منسوب بودن به  آئين ديگری را ميدهد گذاشته ايد آری تهمت و اتهام بستن که کاری موسوی ويا عيسوی  
مشکلی در کشور ما نيست ولی همچو اتهامات معموال بوسيله افراد عقده مند و مريض صورت ميگيرد نه انسانی 

 . بادانشی مانند جناب شما
  پاسخهای بنده باعث رنجش آن جناب نشده باشداينبود مطالب مختصری که در پاسخ  تذکر يافت اميد است

در اخير به ايشان  آرزوی موفقيت های بيشتر در راه تامين صلح و وحدت ملی کشور می نمايم چون اکثر ا در امور 
 وسالم . بشری مصروف بوده لذا هرگاه  قادر به پاسخ  بعدی نگرديدم قبال معذرت ميخواهم

  

 


