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دکتور م .عثمان ترکی

یک خاطره

سخ
از مرحوم دوکتور غالم ی مصون
امروز با تأسف خبر وفات دوکتور غالم سخی مصون را شنیدم .دوکتور مصون از با سابقه ترین و ورزیده ترین
استادان پوهنځی حقوق پوهنتون کابل بود .وی حقوق بین الدول را تدریس میکرد .در حالیکه هضم لکچر برخی
استادان تازه وارد از خارج کشور برای شاګردان از جمله اینجانب ثقلت داشت ،دوکتور مصون به زبان قابل فهم
برای شاګرد می نوشت و حرف میزد .همه شاګردان با شوق و عالقمندی جریان درس را تعقیب می نمودند .بعداً
نویسنده این یادداشت با شمولیت در کدر تدریسی امتنان سمت همکاری را با دوکتور مصون دریافت کرد.
دوکتور مصون عالوه بر تدریس ،چند سالی به ریاست پوهنخی حقوق پوهنتون کابل انتخاب شد .به خاطر دارم که
در همین زمان باند پرچم ،حکومت داؤد خان را در محاصره کشیده بود .با استفاده از نفوذ در استخبارات و اورګان
های امنیتی برای سرکوب مخالفین به شدت در تالش چیدن توطئه بود .از ریاست استخبارات به ریاست پوهنځی
حقوق مکتوبی با این محتوا که طبق اطالعات رسیده ،دو تن از استادان (عثمان روستار تره کی و احسان روستامل
تره کی) شاګردان را به بغاوت علیه نظام تحریک می کنند ،مواصلت کرد .در مکتوب به ضرورت تحقیق از استادان
و ارسال نتیجه به ریاست استخبارات تأکید شده بود.
دوکتور مصون موضوع را با ما در میان ګذاشت و از دفع توطئه اطمینان داد .شاګردان پرچمی که خوشبختانه در
اقلیت بودند ،کامپاین وسیعی را به رهبری صدیق هللا (شاګرد حقوق) برادر داکتر نجیب هللا برای به ثمر رسانیدن
توطئه رویدست ګرفته بودند .صدیق هللا نسبت استفاده افزاری از فضای اکادمیک داخل صنف قبالً برای چندین ماه
از حضور در ساعات درسی و جلسه امتحان در مضامینی که من عهده دار تدریس آنها بودم ،محروم ساخته شده بود.
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سه روز متواتر از شاګردان تحقیق صورت ګرفت .دوکتور مصون نتیجه تحقیق را قبل از ارسال به مرجع رسمی
با ما در میان ګذاشت .وی احوال خیر و خیریت را بما داد .من اقدام آنوقت دوکتور مصون را قرینه ایستادګی در
دفاع از حق تلقی میکنم و آنرا سزاوار یاد آوری میدانم.
اینکه دوکتور مصون بعدا ً چګونه تحت تأثیر برخی حلقات فامیلی و الزامات زندګی روزمره ،ګاهګاهی با رسوبات
سمی حزب دیموکراتیک خلق سر می جنباند ،از بحث بیرون است.
دوکتور مصون شخص حلیم ،خوش صحبت و مردمدار بود .ضابطه دوستی و رفاقت را همیشه ګرامی میداشت.
به روح متوفی دعا می کنم و به خانواده محترم استاد مصون مراتب تسلیت خود را ابراز می نمایم.
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