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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  از مزار شريف." ا. ع: "فرستنده

 ٢٠١٧ فبروری ٢٠
  

  تا زانو زده زندگی کنی بھتر است ايستاده بميری،

  "باکونين"

  !زادش کنيداست؛ آ" قبيله"پوھنتون بلخ در گرو دزدان و فاسدان 

 

گاھی نتوانيم در مسير ترقی و تعالی درست و  شايد سرشت و سرنوشت حزن انگيز کشور دردمند ما ھمين است که ھيچ

 مخوف چھار دھه تباھی و کشتار بيرون ۀاگر از ھال. ھدفمند با عزم متين و شکوه يک ملت سربلند عزتمند گام برداريم

گر ديگر بيشتر پی  ويرانۀت تحصيلی و اکادميک اندازيم، به عمق فاجعشده و نظری ھرچند اجمالی پيرامون ساحا

اين ھم مبرھن است که خيانت و غارت يک با . ی فريب خورده گله مند شدئدستان روستاه خواھيم برد و کمتر از تفنگ ب

 پوھنتون(زشیکرسی چنين نھاد علمی و آمو. سواد بی شرف، بيشتر خونبارتر از اعمال کريه يک بی سواد ابله است

او زمانی استاد در بخش .  است"مکمل الکوزی" گرگان و کرگسان يعنی ۀدر قيموميت خرس پلشت از تبار قبيل) بلخ

اقبال او زمانی طلوع کرد که . پشتوی ديپارتمنت ادبيات پوھنتون بلخ و نھايت شرمندوک، خسيس، بی مايه و ترسو بود

 بود، طی يک برنامه ای از "حبيب هللا حبيب" را که جايگزين "غ علی چراغچرا"سران قبيله در کابل تصميم گرفتند تا 

مانند بمب مملو از کثافات در فضای اکادميک بلخ ه را ب) الکوزی(قبل طرح شده برکنار و خادم پول و مقام و پابوسی 

يمون ن امکانات در حريم نامی که وارد پوھنتون بلخ شد، در فکر اندوختن پول و قاپيدئاز نخستين روز ھا. پرتاب نمودند
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ش نگذشته بود که تغيير و تبديل کادر ھا را از يک ديپارتمنت به ديپارتمنت ديگر حتی از مدتی از رياست. شخصی گرديد

سای ؤدر جذب کادر ھای جديد در تبانی با ر.  ديگر با رشوت گرفتن ھزاران دالر آغاز نمودۀيک فاکولته به فاکولت

 ھزار دالر رد ٧گسيخته پيش رفت که ميان استاد تازه کار و رئيس جديد المقرر حتی اضافه تر از ی ھا چنان لگام ځپوھن

 از او بی دريغ "الکوزی"و بدل شد و وزارت تحصيالت عالی با چشم پوشی يا شايد ھم ھمکار دزدی ھای آشکار 

ز سطح ديپارتمنت آغاز شده تا شمول تقرر، ترفيع و منفکی يک کادر اه  امور اکادميک بۀھرچند ھم. حمايت کرد

اين پروسه ۀ  رياست انسجام امور اکادميک ادامه می يابد اما در پوھنتون بلخ ھمًشورای علمی پوھنتون و نھايتا

 شورای علمی پوھنتون وقعی قايل ۀ به نظرات و فيصلً است و اصال"الکوزی"محصور در دستان ملوث شخص خود 

 شورای علمی پوھنتون و به صالحيت خود ۀ را بدون فيصل"الم فاروق اخپلواکغ"به ھمين لحاظ بود که . شود نمی

 خاص پوھنتون بلخ در شورای ۀ تحقيق به حيث نمايندۀوليت کميتؤبنابر سمپاتی حزبی و قومی با وجود داشتن مس

  .رھبری وزارت گماشت

 صد ھا ھزار دالر به جيب زد و رد و بزرگ که در پوھنتون بلخ با امکانات وسيع سرازير شد،از ده ھا پروژه خ

ين نھاد ارزشمند ابتر و ابتر ادست نيامد و وضع نابسامان تحصيلی دره سفانه تا امروز ھيچ اثر مطلوب از آن بأمت

ن از بی کفايتی و عدم رسيدگی به شرايط آموزش و زندگی در ليليه ھا از او شاکی بودند، اما بار ھا محصال. گرديد

د چنانچه گندگی به حدی باال گرفت که در درون ساختمان انجينيری پوھنتون، فلم پورنوی دو کسی به داد شان نرسي

امتحان کانکور چنان با افتضاح ھمه . محصل در سال پار شوت شد و ماه ھا نقل مجالس شب نشينی جوانان مست بود

با کليد جوابات آن در تعمير جديد االت ؤسال پار تمامی س.  سخن گفتن نمی ماندایی برئگردد که جا ساله برگزار می

کردند، زيرا شب قبل از  شد که تشويق به نقل نيز می شد و نه تنھا کسی مانع نمی بادله میمپوھنتون دست به دست 

 ساخت و ۀ ھم"الکوزی" جناب ۀ کانکور که از کابل به مزار تشريف داشتند در مھمانخانۀ اعضای کميتۀامتحان ھم

 شموليت در کادر علمی حيثيت گاو ۀپروس.  بکس ھای پر از دالر دوباره رھسپار کابل گرديدندرا نموده با پاخت خويش

 مد نظر نمی ً داشته و تا پول نقد از متقاضی نستاند، شايستگی و لياقت کانديد را اصال"الکوزی"شيری زراعتی را به 

فته چنانچه بست يک استاد تا چند سال خالی  موروثی ھم به خود گرۀگيرد و از جانبی استاد شدن در پوھنتون بلخ جنب

داستان .  اکادميک گرددۀشود تا ارجمندی يکی از خوک ھا از فاکولته فارغ گرديده و بی وقفه وارد ساح حفظ می

  .  دلبند يکی از فاضالن پوھنتون بلخ تا ھنوز از ياد ما نرفته استۀ ادبيات با نازدانپوھنځی امتحان شموليت کادر ۀمسخر

 به حدی پول پرست گرگ طينت است و ديوانه وار به ھر سو چنگ و دندان می اندازد که حتی در مقابل "وزیالک"

 فوتوکاپی، قرطاسيه، عکاسی و رستورانت و قھوه خانه را با کمک نھایکاجديد؛ د ورودی ساختمان پوھنتون ۀدرواز

که از را پا نموده تا ده افغانی يک محصل فقير بر" حميد جبران"نام ه ب) شريک تجارتش(يکتن از استادان پوھنحی طب

  .بيند، غارت کند ينجا آمده و آموزش میاناکجا آباد افغانستان در

 داغ تر از آش در رکاب والی بلخ با تملق بی مانندی بيشتر و پيشتر ۀر و مد وضع پر آشوب فعلی آقای رئيس کاسزدر ج

يکی از نزديکان ھم تبارش، اين بی حيثيت ۀ کرد که به گفت ه میاز حواريون حزبی او، در ستايش والی بلخ گلو پار

خاطر منافع شخصی به فالن خود زد اما فراموش نکنيم که انسان ھای به مثل او ه منحوس شف لنگی پشتونوالی ما را ب

ه  ب از آغاز با نداشتن حس خدمت"الکوزی". ارباب و ھر مقامھر گردند بعد سگ آستان  نخست تھی از شرافت می

سسات تحصيالت خصوصی و بی ارزش جلوه دادن ؤش را به رشد سمارق وار مپوھنتون دولتی بلخ، تمام توجھ

 وزارت تحصيالت عالی در بلخ، ۀ نظارت کنندۀسسات خصوصی به صفت نمايندؤپوھنتون دولتی کرد، حتی از تمامی م

 تحصيالت ۀسسؤست رياست پوھنتون بلخ، می رساند که شش ماه بعد از احراز پئبی شرمی را به جا. گيرد باج می
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 گماشت "کاوون" ؤسسۀ را به حيث رئيس م"محمد شريف سمسور"پسر ارشدش .  را ساخت"کاوون"عالی خصوصی 

  . سيس خود قرار دادأ تازه تۀسسمؤ امکانات و تسھيالت تحصيلی پوھنتون دولتی بلخ را در خدمت ۀو ھم

 
ن ی ھای پوھنتون بلخ به وقت معيځگاھی در اختيار پوھن ا توجه کنيد که ھيچبه يکی دو نمونه از اعالنات بورسيه ھ

 به نمايش گذاشته شد تا با اين شيوه "کاوون الکوزی" تحصيالت خصوصی ۀسسؤ مۀخالف در صفحه قرار نگرفت و ب

ت اين فساد خانه چگونه با اين حال معلوم نيس.  به آن دسترسی نداشتندًبرين نھاد نو ايجاد اعتبار بخشد که ديگران اصال

 چنين باشد ًاگر حقيقتا. را در سراسر کشور از آن خود نموده است"  تضمين کيفيت"و به پاس کدام خدمت مقام نخست 

دھند و شايد ھم  سفبار ساير نھاد ھای تحصيلی که ھزاران دانش آموز را در خود پرورش میأبدا به حال وضعيت 

 .  داشته باشندشباھت چندانی از اسطبل حيوانات ن

  

                               
 ۀدانستيم ھم  بوديم، نمی"مکمل الکوزی"استفاده ھای رئيس ءما که از متن شورای علمی پوھنتون بلخ نظاره گر سو

 تحصيالت عالی مؤسسۀبعد از افتتاح . مھيا نموده است) اجنبی(امکانات را از داخل کی ھا به اين سادگی به او
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 "جبران" مشھور به "حميد عرب" زمين چوران واليت بلخ، داکتر ۀ مافيا زادۀ دانستيم که از خانواد"کاوون"خصوصی 

  . درين پيوند شوم مبتنی بر چپاول و غارت با او ھمدست و ھمدم گرديده است

 
  حميد جبران کيست؟ 

 

کتن از مافيای کھنه کار بد سرشت  ي"سيد محمد لنگ" ۀ، خواھر زاد)پوست جالب( عرب"تبر شاه"او فرزند مولوی 

شايد بخت بد روزگار بر تقدير ملت ما چنين نوشته که . است" ندا"مزار و عزيز و جان و جگر ترين داماد داکتر غوث 

 يکی "حميد"داکتر .  امور گردندۀفرصت طلبان کم سواد ھرزه با ھزار و يک ترفند به مقام و مکنت برسند و ھمه کار

دست آورد اما به نسبت نداشتن شرايط ه  او سالھا کوشيد تا در کادر علمی پوھنتون صفت استادی را ب.ازين نمونه ھاست

 در مديريت عمومی محصالن پوھنتون بلخ موجود است، ويترين ًاسناد او که فعال. استادی به آرزويش نايل نيامد

شوربختانه بايد اذعان کرد که . گردد میرنگارنگ از ناکامی ھای شرمگين است که بيشتر از ده ھا مضمون را شامل 

 معيوب کادری خويش در ۀبه بستن نطف" ندا"کارگيری ابزاری و پيش انداختن و تحت عبای سفيد داکتر غوث ه او با ب

پوھنتون توسل جست و با سند پر از جعل ماستری ريشخند يا ماستری به پول از کشور تاجکستان با وجود مخالفت ھای 

که تحميق يک شعبده باز بی سواد " ندا"حيف است بر داکتر .  وارد ساحه اکادميک شد"ھاشمی"ھاند مکرر مرحوم پو

.  اکادميک با تبختر مانور فيلسوف مآبانه رودۀگردد و سوار بر روی کلک ھای معوج و ناتوان دامادش بر جامع

خردمند عصر خود بود؛ خدا کند لکه ھای شناسيم، عاقل با تدبير و انسان  را که از سی سال به اينسو می" ندا"داکتر
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 داخل کادر "حميد"سرانجام داکتر . بوسی داماد ارشدش بر دامان پاک او اثری نگذاشته باشديننگ گردن پتی و پا

سای پوھنتون در دوره ھای ؤپوھنتون گرديد و از ھمان روز ھای نخست کمر به جاسوسی بست و سرا پا در خدمت ر

 تحصيالت ؤسسۀسيس مأش تيجاد کرد که حاصل خيلی زود وصلت تازه ا"مکمل الکوزی"مدن با آ. مختلف قرار گرفت

محمد شريف سمسور " "کاوون" ۀسسؤکه به دست ما رسيده صاحب امتياز م معلوماتی.  بود"کاوون"عالی خصوصی 

 در "الکوزی"خيلی جالب است .  است"حميد جبران" و ساختمان  آن مربوط داکتر "مکمل الکوزی" پسر "الکوزی

 ۀسسؤ م"حميد" با ھمکاری آقای ًوليت رياست پوھنتون دولتی بلخ، شخصاؤظرف کمتر از شش ماه توانست در کنار مس

 "کاوون"ش احداث پوھنتون شخصی ت تا ھفتاد ھزار افغانی اما خرجمعاشش بين شص. تحصيلی خصوصی بسازد

ی اين خبيث را قبل از رياست و در ئ و فساد اداری داراءتشاآيا رياست مبارزه عليه ار! ين صداقت کاریاعجبا بر. باشد

  گذرد؟ ين اداره ثبت ننموده که ديده و دانسته از کنار اين ھمه چور عيان با چشم باز میاجريان کارش در

  سسات خارجی مانند پروموت،ؤرساند که حتی مسير مساعدت انجو ھای داخلی و ساير م گزارشات ديگر می

USAID ھدايت نموده "کاوون"را به پوھنتون بلخ منحرف ساخته و در جھت منافع شخصی خويش به سمت لمان ا و 

  .است

   

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 
ی ھای حقوق، انجينيری، ادبيات، ځ پوھنۀ از ميان ده ھا استاد سابقه دار و باتجرب"مکمل الکوزی"که  درد آورتر اين

 است، "کاوون" ؤسسۀش در م طب که شريکۀ آنھم از فاکولترا" جبران"داکتر حميد ...  عامه و ۀاقتصاد، شرعيات، ادار

باشد، منصوب نموده است تا تمامی  سيس نيز میأ پوھنتون که يک پست تازه تۀول روابط فرھنگی و خارجؤبه حيث مس

: کاری ديگری کرد شاھ"الکوزی" ًاخيرا.  سرازير گردد"کاوون"بورسيه ھا و امکانات آموزشی از طريق وی به 

سا و ساير اعضای ؤ را شامل اعضای شورای علمی پوھنتون کند که با مخالفت شديد ر"حميد"است، داکتر نخست خو

ی طب ځی طب عضويت او را به شورای علمی پوھنځبعدا با يک فرمان بی محتوا بر رياست پوھن. شورا قرار گرفت

چه تصميم اتخاذ نموده اما از ين خصوص ای طب درځتا کنون معلوم نيست که شورای علمی پوھن. بلخ صادر کرد

 خود ھراسان است، بی گمان جبران ۀطب رئيس مقتدر و با ثبات ندارد و در عين زمان از سايی ځپوھنکه  یئآنجا

ی طب، ځ شرافتمند شورای علمی پوھناستادانحال بر.  علمی منتصب خواھد کردیرا به عضويت شورا" الکوزاده"

 بايستند و نگذارند حيثيت و اعتبار شورا "مکمل الکوزی"نتون بلخ است تا در برابر بی عدالتی و اعمال غير قانونی پوھ

  .  با ورود جرثومه ھای فاسق و فاسد داغ بردارد

 به حدی لشم و ابن الوقت است که بر حسب زمان و ضرورت به آغوش موجوداتی منفور و مسخ شده "جبران"عالوه ه ب

شود که انسان عزتمند عصر مدرنيزم با ھويت  که بعضی اوقات از آن آدرس ھا تقدير ھم می د و مھم تر آنرو می

به نمونه زير توجه کنيد که او با نھايت تالش و سرخمی از کسی با افتخار . ھومانيستی از مقابل شدن با آنھا عار دارد

  .  وستم چندين بار سوراخ سوراخ گشته است توسط د"احمد ايشچی" ۀتشکر نامه گرفته که او خود به گفت
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جوی ده يورو دست و پا کننده از آنسوی بالکان  و لمان که در جستاھمچنان ازالشه ھای متعفن افغان ھای متوطن به 

به جوانان  با نواختن شيپور چور رفت و آمد دارند، تدريس ماستری و دوکتورا را "جبران" ۀبه افغانستان ويران در حجل

 پروگرام ماستری و دوکتورا را ۀ اعالن فريبند٢٠١۴ اکتوبر ٩دقت کنيد اينھا  در . دھند  ھديه می"کاوون"مظلوم ما در 

 شان منتشر کردند اما تا ھنوز سر سوزن از آن "کاوون" فيسبوک ۀلمانی در رشته ھای مختلف در صفحا تادانتوسط اس

  . اين اعالن تجارتی شانۀواسطه امه بخبری نيست که نيست جز اغوای افکار ع

"2014, 9October  · حقوق واقتصاد طب معالجوی ،که دربخش   اينۀعالوه ب) کاوون( تحصيالت عالی ۀسسؤم 
لسان  ابا ر IT کند پروگرام يک ساله المانی وداخلی به سطح دوکتورا وماستر اغازمیستادان عنقريب تدريس را توسط ا

  .." که يک فرصت خوبی برای ھمشھريان است  کند غاز میآ ھندی تادانانگليسی توسط اس

 
نام ويتن ه  شان نوشته اند که با يکی از پوھنتون ھای جرمنی ب"کاوون" تمام اعالنات اشتھاری ۀھمچنان در سرلوح

سسه تا ھنوز نه تبادل استاد دارند، نه از محصل و نه کدام لکچر از راه ؤميت دارند که بدبختانه از آغاز به کار اين مأتو

 سويس -ھنتون افغانمانند پوه ميت بأنکند اين تو.  تحقيقی عضويت شان محسوس است- دور و نه در کدام ژورنال علمی

را واداشت تا " دليل" گندش تا سفارت افغانستان در سويس باال کشيد و حتی ثريا ۀ آزاردھندۀباشد که درين اواخر رايح

 قرار داد رسمی ًميت داريد، لطفاأاگر صادقانه با آن پوھنتون تو . جدی نشان دھدًين خصوص عکس العمل نسبتا ادر

در غير آن پوچيزم . ی تان باورمند شويمئرسانيد تا کمی بر راستگوبرا به نشر   آنولينؤ شده با تصاوير مسءامضا
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 افغانستان است که ھميشه از يک سوراخ بار ھا ۀ نا آگاه و بی حافظۀ شما نسبت به جامعۀبويناک از تفکرات بی باوران

  . شوند گزيده می

  
که حد اقل در ) موالنا، رھنورد و حتی ترکستانآريا، تاج، (سسات آموزشی خصوصیؤ؛ شما کمی از ساير مًمضافا

 درصد امکانات دولتی، وزارتی و سياسی شما را ھم ندارند، ياد بگيريد که بدون پرداختن ١٠واليت بلخ فعاليت دارند و 

 کودکان بيشتر شباھت ۀبه مسائل کم اھميت و روزمرگی مثل مراسم خاص برای چپن پوشيدن که حقيقتا به شوخی بی مز

  . د، به کار ھای بنيادی علمی دست زنيد تا کريديت واقعی يک نھاد علمی و اکادميک را حصول کنيددار

 
 پوھنتون بلخ مصمم شديم تا شمه ای از خيانت و دغلکاری ھای رئيس نابکار و بی تادانبه ھمه حال، ما جمعی از اس

گذارند تا خود آرام و بی  علم و دانش کاله میخرد پوھنتون بلخ را با شريک جرمش که ھر روز بر سر اين نھاد مولد 

مسائل کوچک بيشمارشخصی و خانوادگی اين دو پليد ھمچنان .  کنيمءخرام در عقب آن به جنايات شان ادامه دھند، افشا

شما اگر اطالعاتی موثق و . کاھد دست ما است که از پرداختن به آن خوداری کرديم چون از اھميت واقعی نوشته میه ب

دست آورديد، بھتر است از مجرا ھای متعدد شبکه ه  با دار و دسته دزدش داريد يا ب"مکمل الکوزی"ند از خيانت مست
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ی ھای اسالم پسند و گاھی دموکرات پنھان ئ که در عقب مظلوم نماینينيفاشش کنيد تا چھره ھای اصلی خاھای اجتماعی 

  .است، بی نقاب گردد

الی اشعار ه ثر از وضع نابسامان اجتماعی است از البأ متًوھنتون بلخ را که شديدا بيجا نخواھد بود تا وضع کنونی پ

، عر خر تو خر و خرنامه " عبور يک خر از گلستان باغۀگل ھای پژمرده در بار" نام ھایه پرمفھموم ميرزاده عشقی ب

 بدون ًيف است خصوصاينجا ح ادر.  المناک جاری بيشتر پی بردۀجو کرد و در ژرفای آن به عمق فاجع و جست

  .  پايان گذاشتۀ خرنامه به اين متن نقطدنخوان

  
  ميرزاده عشقی

  خرنامه

  رـدولت به نام خۀ زد چرخ سفله، سک     به کام خردردا و حسرتا که جھان شد 

                        ر                     ــرام خـان احتـود از دل و جـايد نمـب    ارــدرين ديـان! دــام محترمنـرھا تمــخ

  رــر چه پايه رسيده مقام خـبنگر که ب     دـان دولتنـت و ارکـــل ملـا وکيـرھــخ

  رــعالم دوام خۀ ريدـت در جـثبت اس      اـک ھـرھا به ملــشد دايمی رياست خ

  رــخوام ــد و عـواص پليــخۀ ــاز فتن      ر کنج مملکتـــه ھـگامه ای به پاست بھن

  رــمعين مرام خ» نيست«نبود عجب که       دـس نشـــه، کــاست کابينــاه از سيــآگ

  رخ دربار چون طويله شود ز ازدحام      عقد شودـ، منءس وزراـروزی که مجل

  رـ مقام خگوساله ای ست نايب و قايم      فيلـود کــاون شــر، معـت وزيـدرغيب

  ه دنيا طعام خرـر کاه و يونجه است، بـگ      وــورد پلـرامی خـچ» وحيد ملک«ا ربـي

  رــم خالـم ز روی ارادت غـی منـيعن       توامۀدـن بنـه مـر، کـم به يک وزيـگفت

  رــخده نام ــاند، پاينـان بمــا در جھـت      ه امـگفت» سپھدار«ام ـر را به نـاين شع

  رــلق جھان احتشام ختثبيت شد به خ     دـران دولتنــوش، وزيـــای تيزھـھرــخ

  رــام خـر، آری قايم مقـنبود به جز خ    استيس دولت ما، مظھر خرئشخص ر

  انصاف نيست، کاستن از احترام خر     چون نسبت وزير به خر، ظلم بر خر است

  رـزين بيشتر، زمانه نگردد به کام خ     »ين ملکـام«گوش ه گفتا سروش غيب، ب
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  رکز وی ھمی به ننگ شد، آلوده نام خ تغوزخر کی ھست جر» سردار معتمد«

  فردا زمان خرکشی و انتقام خر    امروز روز خرخری و خرسواری است

  با احترام

   پوھنتون بلختاداناس

  

  :يادداشت

جھت نشر برای ما فرستاده را " پوھنتون بلخ"که نامۀ افشاء گرانۀ جمعی از استادان ." ا. ع"با ابراز امتنان خدمت آقای 
داريم نکات ،  افغانستان آيندهسکانداران، اين پرورش دھندگان می دانيم با وجود احترام عميقی که به استادانالزم اند، 

از استادان عزيز خود صميمانه توقع داريم در .  عزيز بيفزائيمانآن استادبحث چندی را جھت سمتدھی و تکميل 
موافق نباشند و يا آن را قابل نقد بدانند، بر ما " آزاد افغانستان- دافغانستان آزا"صورتی که با افزوده ھای  ادارۀ پورتال 

مراعات ننموده با استفاده از حق پاسخگوئی شان، بحث را ادامه دھند، باشد چنين روشی گذشته از تصحيح و يا ھم 
المانه و به يکی و يا ھر دو جانب بحث، آغازی گردد در چگونگی پيشبرد يک بحث سالم با روش ھای عنظرات تکميل 

  .ترونيککالشفته بازار رسانه ھای آدور از ھوچيگريھای مروج در 
 هبه کار برده می شود، نويسنده تالش بورزد تا استفادآن کلمه  نخستين نکته ای که از نظر ما ايجاب می نمايد تا وقتی -١

ما می دانيم نظر به قوانين انشاء يکی از  چه .استدر عنوان مقاله از آن ايجاد سوء تفاھم ننمايد، کلمۀ قبيله بين ناخنک 
استفاده نمايند، زمانيست که نويسنده بخواھد با يک تير ("...")  نويسندگان می توانند از عالمت امواردی که نويسنده و ي

  .يا چند نشان را ھدف قرار دھدو دو 
تجاع و امپرياليزم در تمام اين مدت ، و ادامۀ خونبار تر آن، ار١٣۵٧به نظر ما از آن جائی که بعد از فاجعۀ ثور 

کوشيده است، تا به مثابۀ يکی از طرق رسيدن به پيروزی شيرازۀ وحدت ملت ما را آماج حمالت کين توزانه و تجزيه 
 آن دميده اند، انتظار سر کشاداز " حاکميت قبيله ئی"طلبانۀ خود قرار دھد و به ھمين منظور تا توانسته اند به سرنای 

تی عناصر آگاه و متعھد به حفظ و بقای افغانستان واحد، مطلبی را انشاء می نمايند، حين استفاده از کلمات می رود وق
  .متوجه چنين نزاکت ھائی گرديده، نا آگاھانه به جارچی استعمار و ارتجاع مبدل نگردند

ع از اين نمی شود تا ما برداشت خود  اين که نويسندگان نوشته به چه منظوری کلمۀ قبيله را بين ناخنگ گرفته اند، مان-٢
 تمام اقوام و مليت ھا قادر شده اند در ناخاين، به نظر ما در جريان اين چھار دھه. را از چنين کار بردی ارائه نداريم

تبانی با ھمديگر، يک قشر اجتماعی معينی را به وجود آورند که حين خيانت به ميھن چون يک خانواده و يک تن واحد 
نام برده می شود، نبايد به ھيچ صورتی از ... و " قبيلۀ فاسدان"، "قبيلۀ دزدان"کنند، لذا وقتی از آنھا به مثابۀ عمل می 

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

با شخص والی بلخ که ھيچ کسی نمی تواند منکر " الکوزی"از ھمکاری ھای  خوشبختانه زمانی که نوشته، -٣
 گذاشته، نام "دوستم"سکتاريست بودن وی گردد، صحبت  می نمايد و يا ھم از اشخاصی که سر بر آستان چوکره ھای 
مۀ قبيله، ھمان ھدفی را می برد، متوجه می شويم که استادان عزيز نويسندۀ اين ادعا نامه، نيز با ما حين به کار گرفتن کل

  .دنبال می نمايند، که پورتال اينک آن را واضح ساخته است
 تا جائی که ھمه می دانيم امروز ھر آنچه در واليت بلخ می گذرد، به صورت مستقيم و بر مبنای ارادۀ شخص والی -۴

  . تحقق می يابد" نورءعطا"بلخ 
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خ، به مثابۀ فرد خود مختار و کسی که برای ھيچ فرد و نھادی در والی بل" عطاء نور"به عبارت ديگر، از آنجائی که 
داخل افغانستان، به غير از اشغالگران و به خصوص نيروھای نظامی ارتش المان که در شمال افغانستان مستقر ھستند، 

پرتو افگنی " عطاءنور"گر، بيشتر بر نقش محوری شخص ءپاسخگو نيست، ايجاب می نمود تا نويسندگان ادعا نامۀ افشا
  .می نمودند

 افغانستان کنونی کشوريست مستعمره و در اشغال نيروھای خارجی، در نتيجه در ھر قسمتی از افغانستان کمتر -۵
از چنين منظری استادان گرانقدر . حرکتی می تواند بدون تبانی با نيروھای اشغالگر حاکم بر آن محل امکان تبارز بيابد

را قرضدار ما و تمام نويسندگان ما احساس نموده و در نوشته ھای بعدی شان، نقش پوھنتون بلخ، می بايد خود 
  .گران را در تمام روند  چنان پروسه ای بيشتر واضح بسازندلاشغا
و متحدان شان که در ادعانامه عليه شان موضعگيری صورت گرفته، " الکوزی" به نظر ما افرادی از قماش -۶

گروپی خودشان، منافع ملت ما  ھستند، که می خواھند جھت رسيدن به منافع فردی و انسانھای کوچک و بی ھمه چيزی
را در ازای آن به حراج بگذارند، در نتيجه برماست که برداشتن چنين افرادی را ھدف مبارزاتی خود ندانسته، بلکه آن 

  .ررا نخستين گامی بدانيم در جھت به گور سپردن حاکميت ارتجاع و امپرياليزم در کشو
  به اميد چنان روی

 AA-AAادارۀ پورتال 


