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6 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

 

 ۰۳/۰۳/۲۰۱۷          بصیر صباح

 غنی! توان عمل افغانی را داری؟؟؟

 هفتمقسمت 

 

 
 
 
 
 

 

 قوماندان عطا محمد نور والی بلخ
 

 زنبور سرقت می کنند شهد را از النـۀ انگور سرقت می کنند شیره را از دانۀ

 این طور سرقت می کنند سارقان لعنتی دست زدم بر سر، لنگی ام سرجایش نبود 

 از دور سرقت می کنند کنترولبا  سارقان و در باال روند احتیاجی نیست از دیوار

 می کنند عده ای مزدور سرقت از طریق اش لم می دهد عده ای راحت میان خانه

 می کنند گور سرقت ا نیمه شب ازمرده ر مثل طالب از راه ها روز روشن مردمم را

 دود را از حـقۀ وافـور سرقت می کنند برق را از سیم ها و آب را از لـولـه ها

 نشد با زور سرقت می کنند با زبان خوش می کنند پشت و رو خلوت،می برند سوی 

 را هم از گدای کور سرقت می کنند کاسه جای اینکه مبلغی در کاسۀ کوری نهند

 سرقت می کنند پول بانک را به این منظور روز و شب و ساز مملکت هر از برای ساخت

 خواستـم دنـبال پولیسی روم، دیــدم ولی

 ...سارقان در جامه  پولیس با زور سرقت می کنند
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عطا که در غارت دارایی های دولتی و ملکیت های مردم طی سال های حکومت ملوک الطوایفی اش در بلخ، گوی سبقت را 

ت؛ از سایر اسالفش ربوده است، بیدادگرانه همچنان پا برگرده ی مردم گذاشته و رژیم کابل نیز بطور مسخره ای این در غار

 .ابتذال سیاسی را به نظاره نشسته است

عطا طبق احصائیه های، روزانه صد ها هزار دالر امریکایی از فروش زمین های دولتی، قاچاق هیروئین، مافیای انجوئیسم 

 .های تجارتی اش درآمد داردو شرکت 

عطا محمد که هم اکنون در اشغال بیشتر از پنجاه درصد بلند منزل های دولتی و شخصی مزار شریف، تصرف ساحات سبز 

و قتل برخی از رجال مهم بلخ متهم است، در رأس سیستم مافیایی بلخ قرار دارد که بیرحمانه مردم و آزاد اندیشان را تحت 

ز خویش فشرده است. سیستم مافیای قوماندان عطا چیز دیگری نیست به جز از مربع تجاوز، غارت، قتل سیطرۀ اختناق آمی

مافیای بلخ به وسیلۀ عطا اداره شده و در ترکیب آن ملیشه ها و قوماندانچه های سابق جمعیت که هم اکنون در   و قاچاق.

ی خورند. قانون در مطابقت با خواست این سیستم مافیایی برخی از پست های امنیتی و اداری بلخ وظیفه دارند، به چشم م

 .کنترول و تفسیر می شود و بعد هیچ چیز برای اینها غیر قانونی نیست

جنگ ساالرانی که در شبکۀ مافیایی بلخ مصروف خدمت اند، با استفاده از پست های دولتی، به طور مستقیم به فعالیت های 

رداخته و در نتیجه در حدی باالیی از در آمد های شان را به حساب های بانکی قوماندان غیر قانونی و جنایت علیه بشریت پ

 .عطا در بانک های امارات متحدۀ عربی و آسیای میانه سرازیر می کنند

 اگر چه همه مردم بیچارۀ بلخ وقتی می بینند، که هر روز آسمان خراشی مربوط به جناب والی آنها درین والیت به آسمان بلند

 این همه پول ها را از کجا کرده است؟ می شود، میدانند، که این فرزند "یک دکاندار عادی" 

ولی به هر حال؛ موضوع زمانی بیشتر آفتابی شد، که یکتن از سران مافیای عطا ندانسته خود را در تله انداخته و بدون شکنجه 

 ن است اعتراف کرد.و آزاری، بلبل وار به آنچه شبکۀ مافیایی عطا در بلخ مشغول آ

هدید های رژیم است، از چندی بدین سو در موارد مختلف حکومت را تکاسه  عطا محمد سرپرست فعلی والیت بلخ که از هم

خواهد « حرکت مردمی»و « سبز و نارنجی»هایش دست به قیام کند که در صورت برآورده نشدن خواست نموده و ادعا می 

 ۲۰۱۴دسامبر  ۲۸به تاریخ های معتبر جهان نیز بلند است.  ست که در رسانه های او مدتی زد. اما بوی چپاول و قاچاقبری 

 فاش« امروز تمام ما خواهیم مرد:  زورمندان افغانستان و میراث فرهنگ معافیت»ان مجله شپیگل آلمان در مطلبی تحت عنو

 ۲۰۱۰دهد عطا در قاچاق مواد مخدر نیز دست دارد و در سال دست یافته که نشان می « ناتو»نمود که به اسناد محرمانه 

جای کشتن، عطا را زنده نگهداشتند تا بحیث  افزاید که ناتو و امریکا بهشامل لیست سیاه آن سازمان گردیده است. مطلب می 

 .یک مهره از وی استفاده نموده و معلومات بیشتری از نزدش بدست آورند

امروز تمام ما خواهیم مرد: زورمندان افغانستان و »گزارشی تحت عنوان « بان حقوق بشردیده » ۲۰۱۵مارچ  ۲به تاریخ 

ز به جنایات و وحشیگری چند تن از قوماندانان محلی و جهادی به شمول به نشر سپرد که در آن نی« میراث فرهنگ معافیت

عطا اشاره شده است. پس از نشر این مطلب عطا دست و پاچه شده و کارزار دفاع از خود را به راه انداخت. او افرادش را 

دفاع از »بایست طومار کرد، می  در جلو درب ورودی و خروجی روضه سخی مستقر نمود و هر کسی که از آنجا عبور می

کند اما تا المللی اقامه دعوا می در دادگاه بین « بان حقوق بشردیده »نمود. عطا ادعا نمود که علیه را جبراً امضاء می « عطا

 .امروز از آن خبری نیست
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در مطلب  ۲۰۱۵اپریل  ۱۲مورخ « پستواشنگتن »اسناد فراوانی در مورد جنایات و قاچاق مواد مخدر عطا موجود است. 

اش با در مورد عطا و جایداد های وی و رابطه « ها در مقابل زورمندانکننده در افغانستان:  تکنوکرات جنگ تعیین »

قاچاقبران و اختطاف گران نوشته است. عطا از ده سال بدین سو با زور پول و قدرت، نفوذش را در شمال و خاصتاً بلخ 

وماندانان جهادی سابق که گذشته جرمی دارند رابطه تنگاتنگ داشته و با دادن پول و امکانات توسعه داده است. او با تمامی ق

های فراوان غصب نموده  ها بر زمینبخشد.  در ده سال گذشته عطا با اعمار بلند منزل به آنان قدرت خویش را استحکام می 

های غربی و فعاالن حقوق بشر، نور  های دیپلمات گفتهطبق »نویسد: می  «اشپیگل»ها دالر شد. روزنامه صاحب میلیون 

ا، هها را به عنوان هدیه میان صدها نفر از قوماندانان و جنگجویان سابق توزیع کرده است. نور، بر رسانه ها و پست زمین 

رگی بسیاری دارد و شود که وی درآمد های گمسیستم قضایی و حیات اقتصادی آن والیت حاکمیت عام و تام دارد. گفته می 

کنند و از سوی کشورهای غربی ها قرارداد های دولتی را نیز دریافت می ها شرکت است که برخی از آن همچنین مالک ده 

مربوط عطا بوده و در خدمت وی قرار « میترا»زاده و از کمال نبی « آرزو»تلویزیون » گیرند.مورد حمایت مالی قرار می 

قیس  . تبلیغات وسیع به نفع خود کرده و کسی جرئت نشر و پخش جنایات عطا و همقطاران او را ندارد دارند که از آن طریق

که جریان قتل یک پسر جوان را در میدان بزکشی توسط افراد وابسته به عطا « آرزو»عصیان فوتو ژورنالیست تلویزیون 

 .ه شکل مرموز به قتل رسید و هیچ کس دوسیه او را تعقیب ننمودبرداری نموده بود، ابتدا توسط اوباشان لمپن تهدید و بعد بفلم 

میالدی و پیش از تمام تحوالت سیاسی، یک معلم مکتب بود به همین  ۱۹۸۰نویسد: والی بلخ در دهه  پست" می"واشنگتن 

کردند و از  اومت میخوانند. وی بعدها به مجاهدینی پیوست که در برابر اشغال شوروی مقمی  "دلیل است که او را "استاد

های مناسب غربی عوض  شدند. نور بعد ها ریش انبوهش را تراشید و لباس نظامی را با لباسسوی امریکا پشتیبانی می 

های بلند دولتی و دادن  عطا و امثالش در زمان حکومت کرزی رشد زیاد کردند و علت آن هم نصب این افراد در پست« کرد.

 ای از شبه نویسد: در حال حاضر، والی بلخ شبکه در گزارش خود می« بان حقوق بشردیده . »پول هنگفت به آنان است

ربایی، اخاذی و های مختلفی از جمله کشتار، ضرب و شتم، آدم ها در جرم کند که برخی از آن  نظامیان را فرماندهی می

 .اندغصب زمین دست داشته 

که براساس گزارش محرمانه امنیتی نیروهای امریکایی و ناتو، عطا محمد، با استفاده از نویسد پست" در ادامه می  "واشنگتن

اش، به دنبال تقویت جایگاه سیاسی خویش است. ارتباط عطا های مختلف از طریق ترور و آزار و اذیت مخالفان سیاسی گروه 

 .نابع مالی او کمک کرده استویژه قاچاق بران مواد مخدر، سود آور بوده و به م با جنایتکاران، به

طی چند  ۲۰۰۳عطا محمد در سیزده سال گذشته تالش نمود تا رقبای سیاسی خود را نابود و یا از آن والیت دور کند. در سال 

 های او تسلیم نشوند نبرد توانست مخالف سرسخت خود رشید دوستم را از مزار بیرون کند. امروز هم کسانی که به خواست

اظهار داشته است: به خاطر « پستواشنگتن »تبار در مصاحبه با الدین شمس تاجر ازبک شوند. شمسداشته می از صحنه بر

هایم را به زور مصادره کرده، و همچنین چندین  توانم کارم را آزادانه انجام دهم زیرا وی زمین قدرت عطا محمد دیگر نمی

 .را که تأسیس کرده بودم بست بار به دستورش به زندان افتادم و نیز پوهنتونی

توانند به ستم و بربریت خود ادامه دهند. امروز به عطا و افراد مانند او تا زمانی که در پناه باداران خارجی شان هستند می 

کنند ولی با بیرون شدن اشغالگران جمیع جنایتکاران یتیم شده و مثل گذشته یا به زور پول و سالح بر مردم حکمرانی می 

های باد  شورهای خارجی پناه خواهند جست یا به غار های نا معلوم شان برخواهند گشت. آنوقت ملت ما با مصادره سرمایهک

 .آورده چپاولگران خواهند توانست افغانستان را بازسازی کرده و به شاهراه ترقی سوق دهند
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 والی که رئیس جمهور را تهدید می کند

 
ن، نظامیان محلی متهم کرد. پاتریشیا گاسم سرپرست والیت بلخ را به پشتیبانی از شبه« محمد نورعطا »بان حقوق بشر دیده 

نظامیان محلی را  به رادیو امریکا گفت: مدارکی قوی وجود دارد که نور آن دسته از شبه« بان حقوق بشردیده »محقق ارشد 

سرپرست والیت بلخ یا شخصاً در این سوء رفتارها  . اند کند که در نقض جدی حقوق بشر نقش داشتهکنترول و تمویل می 

بان حقوق بشر در گذشته نیز عطا دهی کشانیدن عوامل آن ناکام مانده است.  دیده  نقش دارد یا در توقف دادن و به حساب

مقامات تمامی این های سرشناس را به ارتکاب جرایم ضد بشری متهم کرده بود، اما این محمد نور و شماری دیگر از چهره 

 .انداتهامات را به شدت رد کرده 

 عطا محمد نور حکمران بلخ به حساب می آید، در آغاز حکومت برای هواداران تیم اصالحات چنین دستور داده بود. 

  با نیرو های امنیتی و قوای مسلح کشور که از میان شما و برادران شماست و مسؤولیت تأمین امنیت شما و نظم

ا بدوش دارند و همین گونه با نیرو های بین المللی كه دوستان و همکاران شما هستند، برخورد نکنید. با آنان جامعه ر

در تأمین امنیت و نظم جامعه همكار باشید. توجه داشته باشید كه تأسیسات دولتی و غیر دولتی و مؤسسات بین المللی 

 را آسیب نرسانید

 یی عامه است و با تالش و سعی فراوان حاصل شده است، آسیب نرسانید.به هیچ نهاد و مؤسسه دولتی که دارا 

 .پاسداری از دارایی عامه را مسؤولیت خود بشمارید 

 

 

 

 

 

 

 

ما برای عدالت خواهی و حق طلبی قربانی می دهیم تا فردای روشن این سرزمین، مبارزۀ ما را به یاد داشته باشد. نمی خواهیم 

 مزین کند. عدالت را سر برگ تاریخ می سازیم.تاریخ ما را جعل و تقلب، 

عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ حکومت وحدت ملی را به عدم صداقت در تأمین امنیت مردم متهم کرد و گفت: بین گفتار  

و عمل حکومت وحدت ملی یک دنیا فاصله وجود دارد. اگر حکومت تدابیر جدی روی دست نگیرد، او برای آوردن امنیت، 

م را بسیج خواهد کرد. نور از امریکا و نیروهای بین المللی در افغانستان هم انتقاد کرد و گفت که آنها نیروهای امنیتی مرد

 فایده خواند و گفت، این پیمان سودی برایاند.  او امضای پیمان امنیتی با امریکا را بی افغان را به شکل درست تجهیز نکرده 

 شتن آن فرقی به حال کشور نخواهد داشت.مردم نداشته و داشتن یا ندا
 ."روزنامه نیویارک تایمز" چاپ امریکا مطلبی را در مورد عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ نشر کرده است
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نور در حقیقت یکنیم سال پیش به عنوان والی بلخ به سلسله   .تواند به زور او را برکنار سازدنور گفته است که هیچ کس نمی 

عطا محمد نور از ترک وظیفه اش انکار  .سی چهار والی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی سبکدوش شده استبرکناری 

 .کرد و حکومت اشرف غنی نیز این موضوع را آشکارا مطرح نساخت

ز این ه بعد اگیرد کوی به "روزنامۀ نیویارک تایمز" گفته است که اگر برایش الزم پنداشته شود که کنار رود سپس تصمیم می 

 .توانند تا او را به زور سبکدوش کنند و وی در کنار مردمش قرار داردنمی  .چه کند و کی باید اینجا والی باشد

همچنان عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ در پیام عیدی اش از کارکرد های حکومت سخت شکایت کرده است و گفته است 

خطاب به  -خود را والی خطاب کرد نه سرپرست –در پیام ویدیویی اش  نور که .برای نجات افغانستان اقدام خواهد کرد

رهبران حکومت کنونی گفت که کار و هماهنگی شان را با اتحاد به پیش ببرند. نفاق و دو دستگی در میان رهبران حکومت 

لی و ای مبرنامه  دیگر بس است.  سرپرست والیت بلخ در این نوار تصویری تصریح کرد که یک ماه پس از عید فطر، با

 .فراگیر برای نجات افغانستان از وضعیت کنونی آستین برخواهد زد

او گفته است که از آدرس سیاسی خود به مردم خود اطمینان می دهم که تا یک ماه بعد از عید سعید فطر، با متحدان، هم 

ن یک راه حل مناسب برای نجات ملت از این جا، در راه پیدا کردهای خود یک فکران، تمام بزرگان، همکاران و هم تیمی 

های ما ملی خواهد بود تا این وضعیت؛ کارهایی را انجام خواهیم داد و برنامه هایی را روی دست خواهیم گرفت.  برنامه 

 ”.کشور را از این وضعیت نجات دهد

شت. چندی پیش نور گفته که حکومت باید صبر کرد و دید که این برنامه و راه حل چه است و چگونه رنگ و رخی خواهد دا

ها عمر داوود زی،  وزیر داخلۀ پیشین و از چهره های نزدیک به حامد  وحدت ملی مشروعیت دو ساله دارد. همین  تازگی

کرزی، نیز گفته بود که تا سه ماه دیگر حکومت وحدت ملی مشروعیت اش را از دست می دهد. هرچند، جان کری، وزیر 

ای حکومت وحدت ملی میان گذار اصلی حکومت کنونی پنداشته می شود، گفته است که تفاهمنامه بنیان خارجۀ امریکا که 

نور در این پیام   .داکتر غنی و عبدهللا برای پنج سال مدت ریاست جمهوری که در قانون اساسی تسجیل شده است اعتبار دارد

تأکید کرده است که از این پس به هیچ کسی به بهانۀ اعتراضات او  .اش داردویدیویی پیام روشن دیگر به مخالفان سیاسی 

مدنی اجازه نخواهد داد تا امنیت بلخ را اخالل کند و آرامش مردم را برهم زند. سرپرست والیت بلخ تصریح کرد که از موقف 

کنیم. با تمام را حفظ می  دهم، به هر قیمتی که تمام شود، ما امنیت و مصونیت بلخحکومتی ام به مردم عزیزم اطمینان می 

 .وجود از این والیت حراست خواهیم کرد

 
 روه همای جوانان عدالت خواهگ
 

چندی قبل انبوه از جوانان در بیانیه اعالم داشتند:  امروز ما جوانان 

عدالتخواه از والیات شمال کشور  گردهم آمدیم تا ندای مظلومیت خود را با 

متمادی تبعیض سلطنت های منطقوی،  سکوت فریاد كنیم و بر سال های

یران كه اقوام کشور را و خصوصاً قوم گمافیای زمین خور، بدماش و باج 

تاجیک را در ظلمت و اسارت خود قرار داده اند، اعتراض نمایم! حرکت 

مله به نام و اعتراض عدالتخواهی ما حرکت كامالً مردمی و معطوف حق و رفع بی عدالتی می باشد. لذا هیچ فردی حق معا

 !قوم منطقه، و زبان را ندارد
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واه ظلم و استبداد اجتماعی می باشد كه توسط عطا محمد نور بر سر مردم بلخ و قوم گوضعیت كه امروز در بلخ جاری است 

 اش را صاحب بیلیون ها دالر ساخته است اما دیدید که چندی ردیده است.  این فیودال حریص خود و خانواده گتاجیک تحمیل 

یک مجاهد شهید در امروز فرزند  پیش مادری در شهر مزار شریف از شدت گرسنگی کودکش را به فروش رسانید. 

فروشد اما فرزندان عطا محمد در لندن و واشنگتن مصروف تحصیل و تجارت هستند. این است های مزار بوالنی می خیابان 

وجدانی گذشته است و بر سر کلمۀ عدالت و انصاف خط سیاه کشیده  و های انسانیعدالت ارباب نمک حرام که از همه مرز 

ها بلند کنیم و دیگر نگذاریم مردم ما مانند گاو شیری عدالتی  کنون وقت آن فرا رسیده که ما صدای خود را بر ضد بی است!

 :ع زیر اعالم می داریمتوسط افراد پول دوست، معامله گر و فرصت طلب، استفاده شوند. ما خواسته های خود را به شر

  دانند، عطا محمد نور از آغاز حکومت کرزی تا امروز والیت بلخ را در قبضه از آن جایی که مردم افغانستان می

خواهیم که به سلطنت اش قرار داده و آن شهر را مال شخصی و میراث پدری اش ساخته است، ما از دولت می 

 .انصاف او را از سر مردم کوتاه سازد ست بینور در شهر مزار شریف خاتمه بخشد و د

  سال قوم با فرهنگ تاجیک را برای خودش سنگر ساخته و در پشت این سنگر  ۱۴عطا محمد نور در طول این

قرار گرفته دولت را به بن بست و مردم را به فقر و بیچارگی مواج کرده است و تمام دار و ندار ملت تاجیک را 

د آورده و قدرت دولتی اش در بلخ، قربانی ساخته است. به این علت، عطا محمد نور دیگر به خاطر حفظ سرمایۀ با

 .حّق ندارد از آدرس قوم تاجیک حرف بزند و معامله کند

  یک روند تاریخ ساز در کشور بوده، به چند پارچگی جاه طلبی و خودخواهی عطا محمد نور سبب شد تا جمعیت که

ان پنجشیری، بلخی، کابلی و هراتی به اوجش برسد. به این دلیل، ما خواهان بر کناری تبدیل شود و نفاق منطقوی می

  .وی از حزب جمعیت هستیم

 

 ادامه دارد...
 

 

 

 

 


