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فرستنده" :ع .ا ".از مزار شريف
 ٢٠فبروری ٢٠١٧
بھتر است ايستاده بميری ،تا زانو زده زندگی کنی
"باکونين"

پوھنتون بلخ در گرو دزدان و فاسدان "قبيله" است؛ آزادش کنيد!

شايد سرشت و سرنوشت حزن انگيز کشور دردمند ما ھمين است که ھيچ گاھی نتوانيم در مسير ترقی و تعالی درست و
ھدفمند با عزم متين و شکوه يک ملت سربلند عزتمند گام برداريم .اگر از ھالۀ مخوف چھار دھه تباھی و کشتار بيرون
شده و نظری ھرچند اجمالی پيرامون ساحات تحصيلی و اکادميک اندازيم ،به عمق فاجعۀ ويرانگر ديگر بيشتر پی
خواھيم برد و کمتر از تفنگ به دستان روستائی فريب خورده گله مند شد .اين ھم مبرھن است که خيانت و غارت يک با
سواد بی شرف ،بيشتر خونبارتر از اعمال کريه يک بی سواد ابله است .کرسی چنين نھاد علمی و آموزشی)پوھنتون
بلخ( در قيموميت خرس پلشت از تبار قبيلۀ گرگان و کرگسان يعنی "مکمل الکوزی" است .او زمانی استاد در بخش
پشتوی ديپارتمنت ادبيات پوھنتون بلخ و نھايت شرمندوک ،خسيس ،بی مايه و ترسو بود .اقبال او زمانی طلوع کرد که
سران قبيله در کابل تصميم گرفتند تا "چراغ علی چراغ" را که جايگزين "حبيب ﷲ حبيب" بود ،طی يک برنامه ای از
قبل طرح شده برکنار و خادم پول و مقام و پابوسی )الکوزی( را به مانند بمب مملو از کثافات در فضای اکادميک بلخ
پرتاب نمودند .از نخستين روز ھائی که وارد پوھنتون بلخ شد ،در فکر اندوختن پول و قاپيدن امکانات در حريم ناميمون
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شخصی گرديد .مدتی از رياستش نگذشته بود که تغيير و تبديل کادر ھا را از يک ديپارتمنت به ديپارتمنت ديگر حتی از
يک فاکولته به فاکولتۀ ديگر با رشوت گرفتن ھزاران دالر آغاز نمود .در جذب کادر ھای جديد در تبانی با رؤسای
پوھنځی ھا چنان لگام گسيخته پيش رفت که ميان استاد تازه کار و رئيس جديد المقرر حتی اضافه تر از  ٧ھزار دالر رد
و بدل شد و وزارت تحصيالت عالی با چشم پوشی يا شايد ھم ھمکار دزدی ھای آشکار "الکوزی" از او بی دريغ
حمايت کرد .ھرچند ھمۀ امور اکادميک به شمول تقرر ،ترفيع و منفکی يک کادر از سطح ديپارتمنت آغاز شده تا
شورای علمی پوھنتون و نھايتاً رياست انسجام امور اکادميک ادامه می يابد اما در پوھنتون بلخ ھمۀ اين پروسه
محصور در دستان ملوث شخص خود "الکوزی" است و اصالً به نظرات و فيصلۀ شورای علمی پوھنتون وقعی قايل
نمی شود .به ھمين لحاظ بود که "غالم فاروق اخپلواک" را بدون فيصلۀ شورای علمی پوھنتون و به صالحيت خود
بنابر سمپاتی حزبی و قومی با وجود داشتن مسؤوليت کميتۀ تحقيق به حيث نمايندۀ خاص پوھنتون بلخ در شورای
رھبری وزارت گماشت.
از ده ھا پروژه خرد و بزرگ که در پوھنتون بلخ با امکانات وسيع سرازير شد ،صد ھا ھزار دالر به جيب زد و
متأسفانه تا امروز ھيچ اثر مطلوب از آن به دست نيامد و وضع نابسامان تحصيلی دراين نھاد ارزشمند ابتر و ابتر
گرديد .بار ھا محصالن از بی کفايتی و عدم رسيدگی به شرايط آموزش و زندگی در ليليه ھا از او شاکی بودند ،اما
کسی به داد شان نرسيد چنانچه گندگی به حدی باال گرفت که در درون ساختمان انجينيری پوھنتون ،فلم پورنوی دو
محصل در سال پار شوت شد و ماه ھا نقل مجالس شب نشينی جوانان مست بود .امتحان کانکور چنان با افتضاح ھمه
ساله برگزار می گردد که جائی برای سخن گفتن نمی ماند .سال پار تمامی سؤاالت با کليد جوابات آن در تعمير جديد
پوھنتون دست به دست مبادله می شد و نه تنھا کسی مانع نمی شد که تشويق به نقل نيز می کردند ،زيرا شب قبل از
امتحان ھمۀ اعضای کميتۀ کانکور که از کابل به مزار تشريف داشتند در مھمانخانۀ جناب "الکوزی" ھمۀ ساخت و
پاخت خويش را نموده با بکس ھای پر از دالر دوباره رھسپار کابل گرديدند .پروسۀ شموليت در کادر علمی حيثيت گاو
شيری زراعتی را به "الکوزی" داشته و تا پول نقد از متقاضی نستاند ،شايستگی و لياقت کانديد را اصالً مد نظر نمی
گيرد و از جانبی استاد شدن در پوھنتون بلخ جنبۀ موروثی ھم به خود گرفته چنانچه بست يک استاد تا چند سال خالی
حفظ می شود تا ارجمندی يکی از خوک ھا از فاکولته فارغ گرديده و بی وقفه وارد ساحۀ اکادميک گردد .داستان
مسخرۀ امتحان شموليت کادر پوھنځی ادبيات با نازدانۀ دلبند يکی از فاضالن پوھنتون بلخ تا ھنوز از ياد ما نرفته است.
"الکوزی" به حدی پول پرست گرگ طينت است و ديوانه وار به ھر سو چنگ و دندان می اندازد که حتی در مقابل
دروازۀ ورودی ساختمان پوھنتون جديد؛ دکانھای فوتوکاپی ،قرطاسيه ،عکاسی و رستورانت و قھوه خانه را با کمک
يکتن از استادان پوھنحی طب)شريک تجارتش( به نام "حميد جبران" برپا نموده تا ده افغانی يک محصل فقير را که از
ناکجا آباد افغانستان دراينجا آمده و آموزش می بيند ،غارت کند.
در جزر و مد وضع پر آشوب فعلی آقای رئيس کاسۀ داغ تر از آش در رکاب والی بلخ با تملق بی مانندی بيشتر و پيشتر
از حواريون حزبی او ،در ستايش والی بلخ گلو پاره می کرد که به گفتۀ يکی از نزديکان ھم تبارش ،اين بی حيثيت
منحوس شف لنگی پشتونوالی ما را به خاطر منافع شخصی به فالن خود زد اما فراموش نکنيم که انسان ھای به مثل او
نخست تھی از شرافت می گردند بعد سگ آستان ھر ارباب و ھر مقام" .الکوزی" از آغاز با نداشتن حس خدمت به
پوھنتون دولتی بلخ ،تمام توجھش را به رشد سمارق وار مؤسسات تحصيالت خصوصی و بی ارزش جلوه دادن
پوھنتون دولتی کرد ،حتی از تمامی مؤسسات خصوصی به صفت نمايندۀ نظارت کنندۀ وزارت تحصيالت عالی در بلخ،
باج می گيرد .بی شرمی را به جائی رساند که شش ماه بعد از احراز پست رياست پوھنتون بلخ ،مؤسسۀ تحصيالت
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عالی خصوصی "کاوون" را ساخت .پسر ارشدش "محمد شريف سمسور" را به حيث رئيس مؤسسۀ "کاوون" گماشت
و ھمۀ امکانات و تسھيالت تحصيلی پوھنتون دولتی بلخ را در خدمت مؤسسۀ تازه تأسيس خود قرار داد.

به يکی دو نمونه از اعالنات بورسيه ھا توجه کنيد که ھيچ گاھی در اختيار پوھنځی ھای پوھنتون بلخ به وقت معين
قرار نگرفت و به خالف در صفحۀ مؤسسۀ تحصيالت خصوصی "کاوون الکوزی" به نمايش گذاشته شد تا با اين شيوه
برين نھاد نو ايجاد اعتبار بخشد که ديگران اصالً به آن دسترسی نداشتند .با اين حال معلوم نيست اين فساد خانه چگونه
و به پاس کدام خدمت مقام نخست "تضمين کيفيت" را در سراسر کشور از آن خود نموده است .اگر حقيقتاً چنين باشد
بدا به حال وضعيت أسفبار ساير نھاد ھای تحصيلی که ھزاران دانش آموز را در خود پرورش می دھند و شايد ھم
شباھت چندانی از اسطبل حيوانات نداشته باشند.

ما که از متن شورای علمی پوھنتون بلخ نظاره گر سوءاستفاده ھای رئيس "مکمل الکوزی" بوديم ،نمی دانستيم ھمۀ
امکانات را از داخل کی ھا به اين سادگی به او)اجنبی( مھيا نموده است .بعد از افتتاح مؤسسۀ تحصيالت عالی
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خصوصی "کاوون" دانستيم که از خانوادۀ مافيا زادۀ زمين چوران واليت بلخ ،داکتر "حميد عرب" مشھور به "جبران"
درين پيوند شوم مبتنی بر چپاول و غارت با او ھمدست و ھمدم گرديده است.

حميد جبران کيست؟

او فرزند مولوی "تبر شاه" عرب)پوست جالب( ،خواھر زادۀ "سيد محمد لنگ" يکتن از مافيای کھنه کار بد سرشت
مزار و عزيز و جان و جگر ترين داماد داکتر غوث "ندا" است .شايد بخت بد روزگار بر تقدير ملت ما چنين نوشته که
فرصت طلبان کم سواد ھرزه با ھزار و يک ترفند به مقام و مکنت برسند و ھمه کارۀ امور گردند .داکتر "حميد" يکی
ازين نمونه ھاست .او سالھا کوشيد تا در کادر علمی پوھنتون صفت استادی را به دست آورد اما به نسبت نداشتن شرايط
استادی به آرزويش نايل نيامد .اسناد او که فعالً در مديريت عمومی محصالن پوھنتون بلخ موجود است ،ويترين
رنگارنگ از ناکامی ھای شرمگين است که بيشتر از ده ھا مضمون را شامل می گردد .شوربختانه بايد اذعان کرد که
او با به کارگيری ابزاری و پيش انداختن و تحت عبای سفيد داکتر غوث "ندا" به بستن نطفۀ معيوب کادری خويش در
پوھنتون توسل جست و با سند پر از جعل ماستری ريشخند يا ماستری به پول از کشور تاجکستان با وجود مخالفت ھای
مکرر مرحوم پوھاند "ھاشمی" وارد ساحه اکادميک شد .حيف است بر داکتر "ندا" که تحميق يک شعبده باز بی سواد
گردد و سوار بر روی کلک ھای معوج و ناتوان دامادش بر جامعۀ اکادميک با تبختر مانور فيلسوف مآبانه رود.
داکتر"ندا" را که از سی سال به اينسو می شناسيم ،عاقل با تدبير و انسان خردمند عصر خود بود؛ خدا کند لکه ھای
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ننگ گردن پتی و پايبوسی داماد ارشدش بر دامان پاک او اثری نگذاشته باشد .سرانجام داکتر "حميد" داخل کادر
پوھنتون گرديد و از ھمان روز ھای نخست کمر به جاسوسی بست و سرا پا در خدمت رؤسای پوھنتون در دوره ھای
مختلف قرار گرفت .با آمدن "مکمل الکوزی" خيلی زود وصلت تازه ايجاد کرد که حاصلش تأسيس مؤسسۀ تحصيالت
عالی خصوصی "کاوون" بود .معلوماتی که به دست ما رسيده صاحب امتياز مؤسسۀ "کاوون" "محمد شريف سمسور
الکوزی" پسر "مکمل الکوزی" و ساختمان آن مربوط داکتر "حميد جبران" است .خيلی جالب است "الکوزی" در
ظرف کمتر از شش ماه توانست در کنار مسؤوليت رياست پوھنتون دولتی بلخ ،شخصا ً با ھمکاری آقای "حميد" مؤسسۀ
تحصيلی خصوصی بسازد .معاشش بين شصت تا ھفتاد ھزار افغانی اما خرجش احداث پوھنتون شخصی "کاوون"
باشد .عجبا براين صداقت کاری! آيا رياست مبارزه عليه ارتشاء و فساد اداری دارائی اين خبيث را قبل از رياست و در
جريان کارش دراين اداره ثبت ننموده که ديده و دانسته از کنار اين ھمه چور عيان با چشم باز می گذرد؟
گزارشات ديگر می رساند که حتی مسير مساعدت انجو ھای داخلی و ساير مؤسسات خارجی مانند پروموت،
 USAIDو المان را به پوھنتون بلخ منحرف ساخته و در جھت منافع شخصی خويش به سمت "کاوون" ھدايت نموده
است.
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درد آورتر اين که "مکمل الکوزی" از ميان ده ھا استاد سابقه دار و باتجربۀ پوھنځی ھای حقوق ،انجينيری ،ادبيات،
اقتصاد ،شرعيات ،ادارۀ عامه و  ...داکتر حميد "جبران" را آنھم از فاکولتۀ طب که شريکش در مؤسسۀ "کاوون" است،
به حيث مسؤول روابط فرھنگی و خارجۀ پوھنتون که يک پست تازه تأسيس نيز می باشد ،منصوب نموده است تا تمامی
بورسيه ھا و امکانات آموزشی از طريق وی به "کاوون" سرازير گردد .اخيراً "الکوزی" شاھکاری ديگری کرد:
نخست خواست ،داکتر "حميد" را شامل اعضای شورای علمی پوھنتون کند که با مخالفت شديد رؤسا و ساير اعضای
شورا قرار گرفت .بعدا با يک فرمان بی محتوا بر رياست پوھنځی طب عضويت او را به شورای علمی پوھنځی طب
بلخ صادر کرد .تا کنون معلوم نيست که شورای علمی پوھنځی طب دراين خصوص چه تصميم اتخاذ نموده اما از
آنجائی که پوھنځی طب رئيس مقتدر و با ثبات ندارد و در عين زمان از سايۀ خود ھراسان است ،بی گمان جبران
"الکوزاده" را به عضويت شورای علمی منتصب خواھد کرد .حال براستادان شرافتمند شورای علمی پوھنځی طب،
پوھنتون بلخ است تا در برابر بی عدالتی و اعمال غير قانونی "مکمل الکوزی" بايستند و نگذارند حيثيت و اعتبار شورا
با ورود جرثومه ھای فاسق و فاسد داغ بردارد.
به عالوه "جبران" به حدی لشم و ابن الوقت است که بر حسب زمان و ضرورت به آغوش موجوداتی منفور و مسخ شده
می رود و مھم تر آن که بعضی اوقات از آن آدرس ھا تقدير ھم می شود که انسان عزتمند عصر مدرنيزم با ھويت
ھومانيستی از مقابل شدن با آنھا عار دارد .به نمونه زير توجه کنيد که او با نھايت تالش و سرخمی از کسی با افتخار
تشکر نامه گرفته که او خود به گفتۀ "احمد ايشچی" توسط دوستم چندين بار سوراخ سوراخ گشته است.
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ھمچنان ازالشه ھای متعفن افغان ھای متوطن به المان که در جست و جوی ده يورو دست و پا کننده از آنسوی بالکان
به افغانستان ويران در حجلۀ "جبران" با نواختن شيپور چور رفت و آمد دارند ،تدريس ماستری و دوکتورا را به جوانان
مظلوم ما در "کاوون" ھديه می دھند .دقت کنيد اينھا در  ٩اکتوبر  ٢٠١۴اعالن فريبندۀ پروگرام ماستری و دوکتورا را
توسط استادان المانی در رشته ھای مختلف در صفحۀ فيسبوک "کاوون" شان منتشر کردند اما تا ھنوز سر سوزن از آن
خبری نيست که نيست جز اغوای افکار عامه به واسطۀ اين اعالن تجارتی شان.

" · October 9, 2014مؤسسۀ تحصيالت عالی )کاوون( به عالوۀ اين که دربخش طب معالجوی  ،حقوق واقتصاد
عنقريب تدريس را توسط استادان المانی وداخلی به سطح دوکتورا وماستر اغازمی کند پروگرام يک ساله  ITر ابا لسان
انگليسی توسط استادان ھندی آغاز می کند که يک فرصت خوبی برای ھمشھريان است "..

ھمچنان در سرلوحۀ تمام اعالنات اشتھاری "کاوون" شان نوشته اند که با يکی از پوھنتون ھای جرمنی به نام ويتن
توأميت دارند که بدبختانه از آغاز به کار اين مؤسسه تا ھنوز نه تبادل استاد دارند ،نه از محصل و نه کدام لکچر از راه
دور و نه در کدام ژورنال علمی -تحقيقی عضويت شان محسوس است .نکند اين توأميت به مانند پوھنتون افغان -سويس
باشد که درين اواخر رايحۀ آزاردھندۀ گندش تا سفارت افغانستان در سويس باال کشيد و حتی ثريا "دليل" را واداشت تا
در اين خصوص عکس العمل نسبتا ً جدی نشان دھد .اگر صادقانه با آن پوھنتون توأميت داريد ،لطفا ً قرار داد رسمی
امضاء شده با تصاوير مسؤولين آن را به نشر برسانيد تا کمی بر راستگوئی تان باورمند شويم .در غير آن پوچيزم
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بويناک از تفکرات بی باورانۀ شما نسبت به جامعۀ نا آگاه و بی حافظۀ افغانستان است که ھميشه از يک سوراخ بار ھا
گزيده می شوند.

مضافاً؛ شما کمی از ساير مؤسسات آموزشی خصوصی)آريا ،تاج ،موالنا ،رھنورد و حتی ترکستان( که حد اقل در
واليت بلخ فعاليت دارند و  ١٠درصد امکانات دولتی ،وزارتی و سياسی شما را ھم ندارند ،ياد بگيريد که بدون پرداختن
به مسائل کم اھميت و روزمرگی مثل مراسم خاص برای چپن پوشيدن که حقيقتا به شوخی بی مزۀ کودکان بيشتر شباھت
دارد ،به کار ھای بنيادی علمی دست زنيد تا کريديت واقعی يک نھاد علمی و اکادميک را حصول کنيد.

به ھمه حال ،ما جمعی از استادان پوھنتون بلخ مصمم شديم تا شمه ای از خيانت و دغلکاری ھای رئيس نابکار و بی
خرد پوھنتون بلخ را با شريک جرمش که ھر روز بر سر اين نھاد مولد علم و دانش کاله می گذارند تا خود آرام و بی
خرام در عقب آن به جنايات شان ادامه دھند ،افشاء کنيم .مسائل کوچک بيشمارشخصی و خانوادگی اين دو پليد ھمچنان
به دست ما است که از پرداختن به آن خوداری کرديم چون از اھميت واقعی نوشته می کاھد .شما اگر اطالعاتی موثق و
مستند از خيانت "مکمل الکوزی" با دار و دسته دزدش داريد يا به دست آورديد ،بھتر است از مجرا ھای متعدد شبکه
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ھای اجتماعی فاشش کنيد تا چھره ھای اصلی خاينينی که در عقب مظلوم نمائی ھای اسالم پسند و گاھی دموکرات پنھان
است ،بی نقاب گردد.
بيجا نخواھد بود تا وضع کنونی پوھنتون بلخ را که شديداً متأثر از وضع نابسامان اجتماعی است از البه الی اشعار
پرمفھموم ميرزاده عشقی به نام ھای" گل ھای پژمرده در بارۀ عبور يک خر از گلستان باغ" ،عر خر تو خر و خرنامه
جست و جو کرد و در ژرفای آن به عمق فاجعۀ المناک جاری بيشتر پی برد .در اينجا حيف است خصوصاً بدون
خواندن خرنامه به اين متن نقطۀ پايان گذاشت.

ميرزاده عشقی
خرنامه
زد چرخ سفله ،سکۀ دولت به نام خـر

دردا و حسرتا که جھان شد به کام خر

خــرھا تمـام محترمنــد! انـدرين ديــار بـايد نمـود از دل و جـان احتـرام خــر
خــرھـا وکيـل ملـــت و ارکـان دولتنـد

بنگر که بـر چه پايه رسيده مقام خــر

شد دايمی رياست خــرھا به ملـک ھـا

ثبت اسـت در جـريدۀ عالم دوام خــر

ھنگامه ای به پاست بـه ھـــر کنج مملکت

از فتنــۀ خــواص پليـد و عــوام خــر

آگــاه از سيــاست کابينــه ،کـــس نشـد

نبود عجب که »نيست« معين مرام خــر

روزی که مجلـس وزراء ،منـعقد شود

دربار چون طويله شود ز ازدحام خر

درغيبـت وزيـر ،معــاون شــود کـفيل

گوساله ای ست نايب و قايم مقام خـر

يـا رب»وحيد ملک« چـرامی خـورد پلــو

گـر کاه و يونجه است ،بـه دنيا طعام خر

گفتـم به يک وزيـر ،کـه مـن بنـدۀ توام

يعنـی منـم ز روی ارادت غـالم خــر

اين شعـر را به نـام »سپھدار« گفتـه ام

تـا در جھــان بمـاند ،پاينــده نام خــر

خــرھـای تيزھـــوش ،وزيــران دولتنـد

تثبيت شد به خلق جھان احتشام خــر

شخص رئيس دولت ما ،مظھر خراست

نبود به جز خـر ،آری قايم مقـام خــر

چون نسبت وزير به خر ،ظلم بر خر است

انصاف نيست ،کاستن از احترام خر

گفتا سروش غيب ،به گوش »امـين ملک«

زين بيشتر ،زمانه نگردد به کام خـر
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»سردار معتمد« خر کی ھست جرتغوز کز وی ھمی به ننگ شد ،آلوده نام خر
امروز روز خرخری و خرسواری است فردا زمان خرکشی و انتقام خر
با احترام
استادان پوھنتون بلخ

يادداشت:
با ابراز امتنان خدمت آقای "ع .ا ".که نامۀ افشاء گرانۀ جمعی از استادان "پوھنتون بلخ" را جھت نشر برای ما فرستاده
اند ،الزم می دانيم با وجود احترام عميقی که به استادان ،اين پرورش دھندگان سکانداران افغانستان آينده ،داريم نکات
چندی را جھت سمتدھی و تکميل بحث آن استادان عزيز بيفزائيم .از استادان عزيز خود صميمانه توقع داريم در
صورتی که با افزوده ھای ادارۀ پورتال "افغانستان آزاد-آزاد افغانستان" موافق نباشند و يا آن را قابل نقد بدانند ،بر ما
مراعات ننموده با استفاده از حق پاسخگوئی شان ،بحث را ادامه دھند ،باشد چنين روشی گذشته از تصحيح و يا ھم
تکميل نظرات يکی و يا ھر دو جانب بحث ،آغازی گردد در چگونگی پيشبرد يک بحث سالم با روش ھای عالمانه و به
دور از ھوچيگريھای مروج در آشفته بازار رسانه ھای الکترونيک.
 -١نخستين نکته ای که از نظر ما ايجاب می نمايد تا وقتی آن کلمه به کار برده می شود ،نويسنده تالش بورزد تا استفاده
از آن ايجاد سوء تفاھم ننمايد ،کلمۀ قبيله بين ناخنک در عنوان مقاله است .چه ما می دانيم نظر به قوانين انشاء يکی از
مواردی که نويسنده و يا نويسندگان می توانند از عالمت )" ("...استفاده نمايند ،زمانيست که نويسنده بخواھد با يک تير
دو و يا چند نشان را ھدف قرار دھد.
به نظر ما از آن جائی که بعد از فاجعۀ ثور  ،١٣۵٧و ادامۀ خونبار تر آن ،ارتجاع و امپرياليزم در تمام اين مدت
کوشيده است ،تا به مثابۀ يکی از طرق رسيدن به پيروزی شيرازۀ وحدت ملت ما را آماج حمالت کين توزانه و تجزيه
طلبانۀ خود قرار دھد و به ھمين منظور تا توانسته اند به سرنای "حاکميت قبيله ئی" از سر کشاد آن دميده اند ،انتظار
می رود وقتی عناصر آگاه و متعھد به حفظ و بقای افغانستان واحد ،مطلبی را انشاء می نمايند ،حين استفاده از کلمات
متوجه چنين نزاکت ھائی گرديده ،نا آگاھانه به جارچی استعمار و ارتجاع مبدل نگردند.
 -٢اين که نويسندگان نوشته به چه منظوری کلمۀ قبيله را بين ناخنگ گرفته اند ،مانع از اين نمی شود تا ما برداشت خود
را از چنين کار بردی ارائه نداريم .به نظر ما در جريان اين چھار دھه ،خاينان تمام اقوام و مليت ھا قادر شده اند در
تبانی با ھمديگر ،يک قشر اجتماعی معينی را به وجود آورند که حين خيانت به ميھن چون يک خانواده و يک تن واحد
عمل می کنند ،لذا وقتی از آنھا به مثابۀ "قبيلۀ دزدان"" ،قبيلۀ فاسدان" و  ...نام برده می شود ،نبايد به ھيچ صورتی از
آن چنين استنباط صورت گيرد ،که گويا نويسنده ،می خواسته در عقب استفاده از کلمۀ قبيله ،قوم و يا مليت خاصی را
ھدف قرار دھد.
 -٣خوشبختانه زمانی که نوشته ،از ھمکاری ھای "الکوزی" با شخص والی بلخ که ھيچ کسی نمی تواند منکر
سکتاريست بودن وی گردد ،صحبت می نمايد و يا ھم از اشخاصی که سر بر آستان چوکره ھای "دوستم" گذاشته ،نام
می برد ،متوجه می شويم که استادان عزيز نويسندۀ اين ادعا نامه ،نيز با ما حين به کار گرفتن کلمۀ قبيله ،ھمان ھدفی را
دنبال می نمايند ،که پورتال اينک آن را واضح ساخته است.
 -۴تا جائی که ھمه می دانيم امروز ھر آنچه در واليت بلخ می گذرد ،به صورت مستقيم و بر مبنای ارادۀ شخص والی
بلخ "عطاء نور" تحقق می يابد.
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به عبارت ديگر ،از آنجائی که "عطاء نور" والی بلخ ،به مثابۀ فرد خود مختار و کسی که برای ھيچ فرد و نھادی در
داخل افغانستان ،به غير از اشغالگران و به خصوص نيروھای نظامی ارتش المان که در شمال افغانستان مستقر ھستند،
پاسخگو نيست ،ايجاب می نمود تا نويسندگان ادعا نامۀ افشاءگر ،بيشتر بر نقش محوری شخص "عطاءنور" پرتو افگنی
می نمودند.
 -۵افغانستان کنونی کشوريست مستعمره و در اشغال نيروھای خارجی ،در نتيجه در ھر قسمتی از افغانستان کمتر
حرکتی می تواند بدون تبانی با نيروھای اشغالگر حاکم بر آن محل امکان تبارز بيابد .از چنين منظری استادان گرانقدر
پوھنتون بلخ ،می بايد خود را قرضدار ما و تمام نويسندگان ما احساس نموده و در نوشته ھای بعدی شان ،نقش
اشغالگران را در تمام روند چنان پروسه ای بيشتر واضح بسازند.
 -۶به نظر ما افرادی از قماش "الکوزی" و متحدان شان که در ادعانامه عليه شان موضعگيری صورت گرفته،
انسانھای کوچک و بی ھمه چيزی ھستند ،که می خواھند جھت رسيدن به منافع فردی و گروپی خودشان ،منافع ملت ما
را در ازای آن به حراج بگذارند ،در نتيجه برماست که برداشتن چنين افرادی را ھدف مبارزاتی خود ندانسته ،بلکه آن
را نخستين گامی بدانيم در جھت به گور سپردن حاکميت ارتجاع و امپرياليزم در کشور.
به اميد چنان روی
ادارۀ پورتال AA-AA
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