
  سازمان دیدبان حقوق بشر؟؟؟
  )خواھم نمود م حضوریتقد زین یگر

  
 یتوطئھ ھا س ویبھ دسا ن شده ویتوھ و ر

، رونم کردندیزادگاه ام ب اندوه از غم و از

دن بھ یرس بدان دری، دا کردیدشمن پ یروز

  ).برابرت ناتوانند

سازمان دیدبان حقوق بشر؟؟؟ ای د ویگویدروغ م
گرید یزھایچ ک بھتریتفک با و چپاول کشور و مورد چور

  )استاد صباح(

ریتحق –ده یمردم ستمد یناگفتھ  یدردھا ق ویان حقایب

از یکولھ بار با د شده ام ویبھ مرگ تھد زین یگاھ گوناگون مواجھ شده و

روز اگر(: دیگویم یمتفکر نخواھم شد و متوقف نشده ام و

برابرت ناتوانند در بدان، دت کردندیتھد یروز اگر !یا

  

  

  

  آویختھ اند  دار

  با شھیدان تمام تاریخ 

  خون جوشان مرا 

  بھ زمین ریختھ اند 

  سرگذشت دل من 

  زندگی نامھ انسان است 

  کھ لبش دوختھ اند 

  زنده اش سوختھ اند

دروغ م عطا نور
مورد چور در(

ب من بارھا بخاطر

گوناگون مواجھ شده و

متوقف نشده ام و ھرگز یول

اھدفت موفق بوده 

  نھ ھراسی نیست 

  من ھزاران بار 

  تیرباران شده ام 

  ھزاران بار و

دار مرا از. . .  دل

  و ھزاران بار

با شھیدان تمام تاریخ 

خون جوشان مرا 

بھ زمین ریختھ اند 

سرگذشت دل من 

زندگی نامھ انسان است 

کھ لبش دوختھ اند 

زنده اش سوختھ اند
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  . . .  بھ دارش زده اند و

  . . .  آری از مرگ ھراسی نیست

  پیش ما ساده ترین مسئلھ ی مرگ است 

  کندن یک برگ است  از مرگ ما سھل تر

  من بھ این باغ می اندیشم 

  کمین کرده است کھ یکی پشت درش با تبری نیز

  دوستان گوش کنید 

  مرگ من مرگ شماست 

  مگذارید شما را بکشند 

  دگر  ن بارمگذارید کھ م

  ) ھیسا(. در شما کشتھ شوم

، ادارات مختلف حقوق بشر ساف ویآ، ناتو یکیت فزیموجود با و یجامعھ جھانمقابل چشم  در نان آگاھانھ ویا

بسم ی، ن کرزیشیمعاون پ یونس قانونیو  جمھور ییسر یم معاون اول قبلیفھ :تاراج نموده اند چپاول و را کشور

ت یامن یعموم رییسامرهللا صالح یی، اجرا ییسفعآل ر خارجھ سابق و ریعبدهللا وزدبل ، یقبل یدفاع مل ریهللا وز

ی، خ آصف محسنیش، فتوا دھنده جھاد وتفنگداران  موظف حقوق جنگ ساالران و اف مسوول ویس، گذشتھ یمل

 رییسگ سابق یبقره ، زارت دفاعوسابق معاون  یالیق هللا بریعت، مسعود برادران احمد شاه مسعود یول ا ویض

 یولس ، رییسریقد یبازماندگان حاج یباق و ظاھر یحاج، سابق ننگرھار یوال یورزیش گل آقا، اشتیسره م

 یل ولسیوک د منصوریس، ھرات یسابق وال یانور، برق آب و یقبل ریل وزیاسماعی، جرگھ فعل مشرانو جرگھ و

 یقبل یزاده وال گالب منگل آخند، عبدهللا اریدست و اری قق معاون وحمحمد م یاجح، پسرش د جعفریس جرگھ و

 پسران کاکا و برادران و، م وردگیرح فاروق وردگ وی، غن اری یاحدی، غن ل وال مشاوریزاخ عمر، ھلمند

، کیالمپ رییسقبال  اغبر ظاھر، بازماندگان خالص، جرگھ یل ولسیوک یاکبری، ک کرزیشاوندان نزدیخو

، نھ ھمھیران کابیوز، نیالقضات خانھ نش یقاض و یرنوال فرارڅا یلو لکوا، رنوالڅا یلو ق قبآلیمحمود دق

، امان هللا گذری، سالنگ ریبص، م اندیک تنظیات کھ مربوط بھ یوال یفعل یوالی، است جمھوریر اداره امور رییس

 یکالنھا، یت ملیامن یعموم رییسعارف قبآل ، رلوال کرام سابقھڅا و یم کنونین کریکرام الد، م جنگل باغیقس

 ییایماف یگروپھا و. . .  ،افیم اتحاد سیقوماندانان تنظ عزت و مالی، مجدد جبھھ نجاتی، النیمحاذ گ یھا میتنظ

غضب  را یشخص و یامالک دولت ن ویزم برده اند و غمایبھ  را یخارج یکمکھا ن حلقھ وصل اند ویھم کھ در

 ترور، کشتندیآدم م، ت بودندرییسترو ھا نیقبل ھم یت است سالھارییسطالب ترو اگر امروز زین کرده اند و

  . سوختاندندیم و انفجار رامکتب  شفاخانھ و نک ویکل وپلچک  پل و، دادندیم انفجار، کردندیم
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بحرانھای متفاوت و . یک دھھ است کھ کشورما افغانستان با انواع بحرانھا دست و پنجھ نرم می کند از بیشتر

بحران ، بحران امنیتی. ناھنجاری ھای متنوع و گوناگون علت شده برای بسیاری از کدام باعث و مختلفی کھ ھر

فاجعھ  اخالقی و ھمھ اینھا بحران فرھنگی و از تر خطرخیز و بدتر بحران اقتصادی و، بحران سیاسی، نظامی

نشانھ  است کھ اساس و ھویت انسانی مردم ما را ینقض حقوق انسان و یچپاولگریی، گو ھمھ زور از تر بار

چھار دروازه کشور ما بر روی ورود ھرچھ ناھنجاری ھای  با تاسف باید گفت کھ امروز. تھدید می کند گرفتھ و

برابر این  آن وجود ندارد تا در غیر ھیچ نھاد و یا ارگان دولتی و باز نگھداشتھ شده است و بازِ ، مذکور است

 . !دھد کاری انجام، بنیاد برانداز گوناگون ھجمھ ھای سنگین و

، تیجنا انت ویخی، بزرگ خود و ینیب خود، چپاول و چوری، پرست یاجنب و یاجنب، زیست جنگ ون مدت یا یط

 شوم و یده ھاین پدیا د ویبھ اوج خود رس. . .  فساد و یدزدی، معاملھ گر و یپنھان کار، تیبربر وحشت و

فرزندان  د نمود ویتھد را یت دولتیحاکم و یت ارضیتمام یش رفت کھ عمآل استقالل ملیپ یجا تا خانمانسوز

بخون  ملت را رانھ ویو را کشور یگانھ پرستیب و ینوکر ن جنگ تباه کن ویو ا سرگردان نمود آواره و وطن را

  . نشاند

 ھوسھای گوناگون افراد و گروھھای مختلف نظامی و سوگمندانھ مردم مظلوم ما قربانی امیال و متاسفانھ و

منتھا ھرگاه . آنھا تغییر مثبتی صورت گیرد مشقت بار ن اینکھ در زنده گی سراسر پریشانی وسیاسی شده اند بدو

قربانی  می کنند و ھمھ ضرر منافع و بھ دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ بیش از سر بر گکھ جن

 معاملھ گر یھای مشتکوران حوادث ھمواره باید تاوان خود خواھیھا و قدرت طلبی  مردم ھستند کھ در، می شوند

نگران این ھستند کھ با تداوم ، می گذرانند روزگار حال حاضر مردم کھ با صدھا مشکل در. را بپردازندی اجنب و

ناموس  جان و رخت بربندد و، والیات نیز بعضی از خدای ناکرده ھمانندعراق ھمین امنیت نسبی در، نا امنی ھا

 . لبانھ جنگ ساالران بھ خطر افتدمقابل ھوسھای قدرت ط مردم بی رحمانھ در

رشوت  رشوت وی، شخص و یدولت یھ ھایچپاول سرما و چور، اسلحھ یانبارھا، معادن، قاچاق مواد مخدر ھنوز

بھ  یادیمانھ زیبھ پ. . .  یقوم پرست و یش خوریخو، اختالس و یدزد، تکان دھنده یت ھایجنا قتل وی، ستان

سوال برده  ریدولت را ز قانون و دا نموده ویسابقھ پ یوسعت ب روز ذشت ھربا اندوه فراوان با گ، خورد یچشم م

 . اند

ش رفت کھ یپ ییتا جا، ش خطر طالبانیافزا د بحران در افغانستان ویاز تشد ین المللیھاى ب یکطرف نگرانی از

ش خشونت طالبان یزاجھ افیشتھ در نت اه گذیز احتمال بازگشت افغانستان بھ دوران س ا یلگران حتیز تحل ا یبرخ

فقدان ی، نا امن، فقر، زمیترور، مواد مخدری، فساد ادار. ن کشور سخن گفتھ اندیبھ ا ین المللیب یو کم توجھ

. کنند یوستھ بھ ھم عمل میک نظام پیر آن ھمچون یو نظا ت جنگساالرانیحاکم، ھ ھایھمسا اشتغال مشکالت با

 یجستجو م یتیو امن یق نظامیاز طر زین یشنھادیتنھا راه حل پ شود و یبر خورد م ین ھا موردیاما با تمام ا
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وجود  آشکار ساخت کھ با یترییسترو کھ حوادثیدر حال. بس ن ویھمی، مل یاردو و یس ملیھ پولیتقو. گردد

 . یمل یم و نھ اردویدار یس ملیپول نھ، اد تریز یوعده ھا  اد ویمصارف ز

ناکام  یوه ھایتوسل بھ ش آنھا یو در پھلوی شھ بازیمل یایبا آن اح ھمزمان و یمل یجاد اردویکوشش در جھت ا

را در بر دارد کھ تا حال داشتھ است و  یجینتا کھ ھر کدام دارند ھمان ییرش مصلحت ھایپذ. یجرگھ ساز

. دیم دیاز بھبود را نخواھ یچ نشانھ ایھ، کھ ھست، است باشدیس کار و اساس یرانذروزگ کھ مصلحت و یتازمان

 با. سازد ین اساس روزانھ برنامھ مید و بر ھمندا یگوناگون متعھد م یمصالح گروه ھا لت خود را بھدو

ن یھم زیند آن نیبرآ و. . .  و یبا جامعھ جھان، محافظھ کار یروھاینی، با قوماندانان محل، قدرتمندان درون دولت

رند یعھده بگ تواند بر یرا کھ م ینقش رد ویگ یان آنکھ ھرگز مورد توجھ قرار نمین میا در. است کھ ھست

 . برند یرنج م یکاریب و یسر پناھ یب مرض و فقر و افغانستان است کھ از ت مردمیشود اکثریده گرفتھ میناد

وجود ، نده است و پس از آنیچالش نخست در برابر آ، ارین حکمتیحزب اسالمی گلبد طالبان و، ت القاعدهیفعال

بھ عنوان چالش ، ش روی کشور ھستند و مواد مخدریمشکالت عمده پ یمیتنظ جنگساالران و گروھھای مسلح

رون یب یمشکالت موجود راه ھا رون رفت ازیب بخاطر زیبدبختانھ دولت ن و دارد در برابر دولت قرار گرید

پول پرست بھ  ت کاران قدرت طلب ویجنا با یاریھم و یھمدست در زعمالً ین خود نکرده و جستجو رفت را

 . دیافزا یت موجوده ممشکال

جذب اعضای گروه ھای ، کمک ھای جامعھ جھانی حساب دھی از، د و قاچاق مواد مخدریمبارزه با تول دولت در

، ن استخدام آنان در تمامی ادارات دولت در داخل و خارجیس ملی و ھمچنیو پول الت اردویتشک در "نیمجاھد"

 شکافی گردد قبول آ نھا نتیجھ ای جز اگر این شروط کالبد ."مقاومت"و  "جھاد"ھ یغات علیری از تبلیجلوگ

 . ستیپذیرفتن حاکمیت عده ای خاصی ن

خاطر  داشتھ اند بھ ملت روا کھ بر یفراوان یستمھا "مقاومت" و "جھاد"کھ تحت نام  یگروپھا تکاران ویجنا اگر

ً م و نشده هدیكش ز محاكمھیم یپا اند بھ شده مرتكب كھ یشمار یب یتھایانتھا و جنایخ  یونھا دالریلیمخصوصا

قادر خواھند  و است نگرفتھ صورت آنان ھیعل یكار چیھ واقع نشود در رونیب شان حلقوم اند از انباشتھ ره ویذخ

 یسازشكار متاسفا نھ سازش و یول. بزنند دست تقلب و توطئھ و ترور و رذالت ھر خود بھ حساب یب بود با پول

 . است داکردهیچون گذشتھ ادامھ پ

ً بیتقر یم کھ طیشیاند یب خود د باییایب ن یھم م ویمردم وطن چھ کرده ا بھ وطن و اصول استقالل ما قرن از کی ا

  . میھست ما کشور یت ارضیتمام صاحب استقالل و و مالک کشور یچھ حدود اکنون تا

قیضی بھ نشر می ن خبرھای ضد و محمد نور مورد عطا رسانھ ھای داخلی و خارجی در چندیست تعدادی از

ایده  چاشنی ھای مھم و یکی از اینکھ عطاء نور رسانند و بھ اصطالح وی را سوژۀ خبری خود قرار داده اند؛ در

نقطۀ قوت تیم عبدهللا محسوب می شود  نور اینکھ عطا ھمچنین در کشورھا است ھیچ شکی نیست و آل برخی از

، یک شخصیت جنجالی عطاء نور گونھ است کھ رسانھ ھا ازھم جای تردیدی وجود ندارد؛ ولی آیا واقعیت ھمین 
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پایھ ھای اصلی و اراکین قدرتمند  آیا واقعا وی بھ عنوان یکی از ساختھ اند و ارذگ خشن و تاثیر، زورگو، مغرور

 فتنۀ جدید شمرده می شود؟

دنبال ، خاص ھا بطوررسانھ  نور ھمواره خبرساز بوده و تعدادی از واکنش ھای عطا کنشھا و چند دھۀ اخیر در

بوده اند و از وی یک شخصیت تاثیر گذار در روند سیاسی  کردارعطا و برجستھ کردن اخبار مربوط بھ گفتار

کامۀ عطاء نور  سرانھ و خود مقابل برخی تصمیمات خود ضعف برخورد عملی ادارۀ اجیر در کشور ساختھ و از

دشاه بلخ یاد کرده اند پارا مھم جلوه دادند کھ از وی بھ عنوان  نیز استفاده کرده و تا جایی قدرت و نفوذ عطاء نور

 سوی برخی از صریح کھ از با حمایت سفت و نفوذی کھ دارد و و حتی گفتھ شده کھ عطاء نور با قدرت و

طول مدت حکومت کرزی  در کشورھا برخوردار است می تواند قدرت مرکزی ادارۀ کابل را بھ چالش بکشد و

با جرئت می شود گفت کھ  ات دیکتاتورانۀ وی ھیچ مقامی جرئت استضیاح وی را نداشتھ است؛ ودر مورد اقدام

والی  بوده کھ کرزی ھیچگاھی نتوانستھ با وی شاخ بھ شاخ شود نھ بدین معنی کھ شاید بدین خاطر یتنھا والی عطا

متعھد و اصولی ، یار مطیعنکرده کھ وی شخص بس تشیکالت اداری والیت بلخ تغییر بلخ دست نخورده مانده و

بلخ بھ  پشتوانۀ خارجی خود پیوستھ کوشیده است کھ در نھ وینھ بلکھ بدین جھت کھ عطا با پیش، بوده است

 تحوالت اخیر و در. دست تحت حکم یک مافوق برتر صورت یک ادارۀ خودمختار حکومت کند تا یک والی زیر

تخابات بھ نفع تیم عبدهللا اعالن نشد؛ نقش عطا بھ عنوان مرد دوم ان نتایج دور، سرطان سالجاری آنکھ در پس از

ضمن اتھام بھ عدم  جنگی تیم عبدهللا زمانی برجستھ گردید کھ نتیجۀ اعالن شده را تقلب آمیز خوانده و نپذیرفت و

د ادارۀ مرکزی کابل را فاقد صالحیت تصمیم گیری و نامشروع اعالن کر، مسئلھ انتخابات بی طرفی حکومت در

دنیا  حکومت موازی سخن بھ میان آورد؛ در از و عبدهللا را بھ حیث رئیس جمھور مشروع بھ رسمیت شناخت و

صالحیت ھای رئیس  صالحیت والی از، دموکراسی تحت قیادت غرب شاید این نخستین باری بود کھ در

کن این پایان ماجرا ی؛ لرا از قدرت خلع نماید رفتھ بود و یک والی می توانست رئیس جمھور جمھوری فراتر

نبود و این احساسات آتشین عطا نور مدتی پس از آنکھ سرورش عبدهللا بھ میانجیگری جان کری تن داد و ملزم 

عطا منتظر فرصت مناسب دیگری ماند تا اینکھ با ایجاد  فروکش کرد و، امریکا شد بھ دستورات الزم االجرا

ظاھرا بھ عدم تمکین اشرف  عبدهللا و قدرت بین تیم اشرف غنی و دستگی آشکار سر تقسیم اختالفات شدید و دو

عطا سخن از زور و زورگویی زد و طی یک مصاحبھ با  یکبار دیگر باز، غنی بھ خواستھ ھای مھم عبدهللا

 روزنامۀ واشنگتن پوست تھدید کرد کھ اگر نتیجۀ انتخابات یکجانبھ باشد دست بھ قیام ملی و تصرف بسیاری از

ن ھای حساس دولتی می زند؛ سخنانی کھ بالفاصلۀ بھ سرخط خبرھای رسانھ ھا تبدیل شد و اقال برای ساختما

) جیمز کننگھم(جایی مقامات امریکایی را برآشفتھ ساخت کھ  این خبر تا چھرۀ نور رسانھ ای شد و یکبار دیگر

مقابل نتیجۀ انتخابات  رایی درصف آ خشونت و وی را بھ پرھیز از کابل بھ دیدارعطا رفت و سفیر امریکا در

بھ وی ھشدار داد کھ زورش  پا خطاء کند و نبایدھای خود بھ وی فھماند کھ مبادا دست از دعوت داد و با بایدھا و

 !ھیچ ابایی ندارد یتھدید کس گرنھ امریکا از را برای خودش نگھدارد و
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زورگویی می  دارد کھ ھمیشھ سخن از  زوراین مرد جنگی تیم عبدهللا نور جای سوال اینجاست کھ آیا واقعا عطا

میدان سیاسی فعلی باقی مانده زورش را محک بزند تا ببیند کھ  می خواھد در زند یا دنبال زورآزمایی است و

از پولھای ھنگفت  دسترخوان آنھا نشستھ و واقعا چقدر زور دارد و آیا زورش حتی بھ بادارانش کھ مدتی است بر

 می رسد یا نھ ؟؟؟، داخل و خارج ساختھ نھا زندگی تجمالتی برای خویش درو بی حساب و کتاب آ

حق مردم  تفنگساالران فقط زورشان بھ ھموطنان مظلوم شان می رسد و در ھمانند دیگر حقیقت اینست کھ عطا

مقابل  غیره در و نور غیر اینصورت ھمھ می دانند کھ قیام عطا در، غریب بی چاره افغانستان زورگویی می کنند

خدا بیامرزد آن زمانی را کھ این وطن فروشان  پوف چیزی دیگری نبوده و الف و بھ جز، خواستھ ھای امریکا

غیور را فریب می  ملت مومن و، نام جھاد و اسالم سوء استفاده می کردند و با وعده ھا تبلیغات دروغین شان از

فریب  بار دیگر ه جویی می کردند؛ ملت غیورجھت منافع شخصی و سیاسی خود بھر وجود ملت در از دادند و

این ، انتخابات فعلی درس عبرت خواھند گرفت کھ چگونھ بھ نام ملت از این دروغگویان را نخواھند خورد و

نھ  کنار مقامات کاخ سفید و بازھم بی شرمانھ در آوردند و وطنفروشان خاین اینھمھ افتضاحات تاریخی را ببار

 !؟!ملی گرایی و وطن دوستی می زنند دم از، ستمدیده ملت مظلوم و

این والیت  جایگاه خود در می رفت کھ با قدرت و الی بلخ ھمچنین وزنھ اصلی ستاد انتخاباتی عبدهللا بشمارو

 حمایت از تیم اصالحات و مزارشریف و ولسوالی ھای ھمجوارش در آرای درو شده از تاثیر بسزایی بر، بزرگ

فرار بخاطر رشوت خواری ، ازبکستان احتمال تابعیت وی در ھ زنی ھای متعددی ازگرچھ گمان. ھمگرایی داشت

آمدن اشرف غنی  اتمام حکومت حامد کرزی و با روی کار نگرانی از محاکمھ قضایی پس از، ھا و اختالس ھا

 ار بست درآنچھ کھ در توان داشت و بھ ک اما بی تردید وی با ھر. . .  این قبیل وجود دارد اما از احمدزی و

  . کنار ھرچھ برای خود اندوخت

والیتھا نیز  والیان دیگر. آرامش بود نھ والی یک والیت بلخ بیشتر بھ خاطر حضور نداشتن طالبان دارای ثبات و

اما جنگ با طالبان این فرصت را از دیگر والیات گرفتھ تا با جذب سرمایھ گذار  بھ مردم خود خدمت کردند و

مطمئنا اگر . شده و زیاده خواھی دیگر برای او بس است عطا محمد شکمش پر. دم خود بکندبتواند خدمتی بھ مر

محمد و دیگر زورگویان بی  شد باز ھم عطا محمد را بھ محکمھ مکشیدند و عطایھم رییس جمھور م zداکتر عبد

غییر داد و ایشان را بھ یک اقدامات خود سرانھ وی دید مردم را نسبت بھ عبدz ت. منطق لکھ ننگی بر عبدz بود

ندازند ی اشخصیت جنگ طلب و زورگو معرفی کرد پس ھمان بھتر کھ اینگونھ افراد کھ خودشان جنگ را راه م

اندازند در صحنھ سیاسی ی گریزند و مردم را بھ جان ھم می و خودشان اولین افرادی ھستند کھ از جنگ م

  .حضور نداشتھ باشند
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  د؟؟؟یگویدروغ م بشرا سازمان دیدبان حقوق یآ

  
    توپ و تفنگ جنگ و بھ خشونت و

  مردم ما سنگ  ییشھ یش زدند بر

  رنگ است ب ویفر ییھمھ جا قصھ 

  . رنگین ھزاران چال و یرنگ بھ ھر

کھ بھ ، خود خانھ ھا می سازند پول ھای وافر تحت عنوان افغان ھای ثروتمند از پست مقالھءروزنامھء واشنگتن 

امریکایی  دوازده ھزار دالر، شیرپور خانھ ھای چھار منزلھ واقع در کرایھ ماھانھ یکی از نوشتھء این روزنامھ

فوق العاده ای  ام پیتی سفیرقبل ویلی یھمچنان چند. شیرپور منطقھء مورد عالقھء جنگ ساالران می باشد. است

مایھ ، قانون معافیت از فرھنگ گریز و افغانستان و رسانھ ھا اعالم داشت کھ فساد در بھافغانستان  بریتانیا در

اما این کمک ھا . ما متعھد بھ کمک کردن ھستیم: ادامھ کمک بھ افغانستان است وی گفت نگرانی کشورش در

افغانستان  روند فعلی اوضاع در پیتی از. افغانستان رای خوب درمشروط است بھ رعایت اصول حکومت دا

  . رسیدن کمک ھا بھ افغانستان دانستھ است مانع از، افغانستان را فساد موجود در ناراضی است و

والی بلخ را  محمد نور جایدادھای عطانجا یدر د ویگویراست م ای م کھ سازمان متذکره دروغ وینکھ بدانیا یبرا

این . می رسد) میلیون دالر ھزار( دالر سی قرار می دھیم کھ تنھا در والیت بلخ نزدیک بھ یک میلیاردمورد برر

ده سال  میراث مانده و نھ ھم از مجرای تجارت بدست آورده است بلکھ در شپدرش برای دارایی است کھ نھ از

 . گذشتھ با استفاده از پست دولتی بدست آورده است

ھزار دالر  بھ بیش از یساده بود کھ تمام مفاد ساالنھ و شریف یک دوکاندار شھر مزار پدر عطا محمد نور در

در سال . جھانی یاد می شود منحیث یک سرمایھ دار) محمد نور عطا(اما امروز پسرش ، امریکایی نمی رسید

د کھ مانند والی بلخ ھای گذشتھ والیان و وزیران دولت افغانستان میلیون ھا دالر امریکایی را حیف میل نموده ان

حتی برادران رئیس . تا ھنوز نھ از سوی دولت و نھ ھم از جانب رییس جمھور مورد پیگرد قرار گرفتھ اند

ھوتل ھای امریکا مزدوری می  تا چند سال قبل در، . . .  احمد ولی کرزی و یک محمود کرزی و جمھوری ھر

شدند کھ این خودش یک مثال آشکار از غرق  لیونرمی) حامد کرزی(اما در دوره ی حکومت برادرش ، کردند

 . در گودال فساد است یبودن حکومت قبل
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خدماتی  والیت بلخ خودش بھ خود داد بخاطر کھ لقب مرد معارف و مرد صلح را در عطا محمد نور جنگ ساالر

زمانی کھ میخواھد  رعطا محمد نو. پلچک را بھ آتش کشید پل و، شفاخانھ، مکتب بود کھ خون مردم را ریختاند و

تعقیب  پنجاه موتر وی را بیش از برود یک خانھ بھ خانھ دیگر یک محل بھ محل دیگری نقل نماید یعنی از از

ده ھا بلند منزل است کھ بعضی  شریف مالک بیش از مزار شھر در یو. سکورت مینماید کھ ھمۀ مال ملت اند

بلخ اضافھ از  یمحمد وال عطا. ش خریداری نموده استیخو اقارب فرزندان و، ا زنی و بھ نام خود آنھا را از

 . باشدیامالك ثبت م پسران و دخترش در دو بھ نام خانم و ایبھ نام خود  ایداد ھا یدر ارتباط جا یقبالھ شرع ۵٠٠

ون ھا یلیچپاول م و چور کسی کھ در و متھم نقض حقوق بشر، محمد نور معروف عطا قبل جنگ ساالر یچند

شبکھ الجزیره گفتھ است کھ  بھ خبرنگار، شمال افغانستان دست دارد دولتی در دارایی ھای خصوصی و از دالر

گرفتن  قرار ن را در پاسخ بھ شایعاتی مبنی بریا عطا محمد نور. جنایات دوستم است از طالب بھ مراتب بھتر

 انتخابات ریاست جمھوری از در، ن جنگ ساالریا. والیت شمال اظھار داشتھ است در، جنرال دوستم بجای او

تقلب انتخاباتی در والیت بلخ بھ نفع دبل  بخش قابل توجھی از. دبل عبدهللا حمایت کرده بود گرید جنگ ساالر

 . صورت گرفتھ است فشارعطا محمد نور با اعمال نفوذ و، عبدهللا

  :محمد نور عطا یدادھایجا فشرده از

ً یده تقریع گردیتوز یطرف وال كھ از دیپروژه خالدبن ول نمره آن مبلغ  یمت فیھزار نمره است كھ ق ۶٠٠٠با

قسمت فوق  نمره در ٢٠٠در پروژه متذكره بھ تعداد  ده ویبھ فروش رس دالر ھزار ٢٠٠٠٠ یھزار ال ٨٠٠٠

 . خود غضب نموده است یالعاده برا

 . باب دوكان ٢٠٠آن بھ تعداد  بھ نام باختر كھ در یت عصریمارك 

 . باشدیت شان میوم كھ اكنون ملكینا استدیس یپھلو ت بادام دریمارك

 . دهیل گردیساختمان آن تکم رات ویتعم بھ نام عجب خان كھ اكنون كار یتیمارك

 . باب دوكان ١٠٠با تعداد  سنتر بزنس نور كھ ھشت طبقھ بوده و 

 . مقابل شفاخانھ مزار یھ فروشیت ادویمارك

 . نور زریك الیكلن

 . دروازه بلخ نورل یشركت ت

 . باب اپارتمان دارد ۴٠٠) دخترش(نور ن طبقھ بھ نام مترایچند یشیمنزل رھا 

 . مزار یمقابل شاروال ییمنزل ده طبقھ 

 . ت داردیآن فعال در نوع موتر ٣٠٠ش از یمترا نور كھ ب یشركت ترانسپورت

 . زار دوكان داردھ ١٠٠٠حدودآ ، دهیسابقھ مزار اعمارگرد ینمایس ید كھ بجایت جدیمارك

 . ت داردیمزار موقع نقاط مختلف شھر خالد نور كھ در یشن ھایپمپ است 

 . ون دالریمل مصرف دو منطقھ چوغدك كھ با چھار طبقھ در اش در یخانھ شخص 
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 . شولگر یولسوال یستگاه موترھاین ایب زمیسھ جر یحدود یك باب سرای 

 . تیوال ریساختمان بلند منزل عقب تعم

 . شریف شھر مزار ھای عروسی آریانا در صالون

 . است ینک شخصیفعآل کل ھ بنام خانمش ویسھ سلطان راضیبلند منزل عقب ل ریتعم

 . ایض شراکت با احمد ا دریبھ نام آر یالت عالیموسسھ آموزش تحص

 . ن و الفالحیباب شفاخانھ بھ نام موالنا جالل الد دو

ل یت یره ھایرتان ذخیشھرك ح در، باب دوكان ۴٠٠ یینا کھ دارایھ نام ست بلند منزل بیمقابل پوھنتون بلخ مارك

بھ نام  یون شخصیزیدستگاه تلو، زاده یو كمال نب یت ویمالک و، شنلیانترن یشركت واردات داد متعدد بایجا و

 . . . آرزو

سیاه او از روزگار  با پیشینھ تاریک اندیشی و تاریک فکری کھ در عملنامھ، می نامد محمد کھ خود را نور عطا

سیاه دل و یاران دیگر  این مرد سیاه کار و. بلخ فرمان می راند زن ستیزی درج گردیده است بر مکتب سوزی و

بلند منزل ھای این  شمار قصر ھا و. غارت میکنند مردم مظلوم را بیشرمانھ دارایی ھای دولت و تنظیمی او

قصربلند منزل سرباند  بگونھ نمونھ از چند مارکیت و، تیکم از حساب بیرون اس فرومایھ گان قرن بیست و

 پھلوان و رسول پھلوان کھ اسالف این وطنفروشان در بلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان بھ غفار دزدان در

دارد  رقرا وسط شھر روضھ مزار شریف کھ در اگر از. چپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دھند

ننداری بھ  یک کیلومتر تماشا خواھید کرد کھ چگونھ سینمای سابق مزار از کمتر ت کنید دربطرف غرب حرک

 کمی پیشتر قصر مقابل آن مارکیت دیگر او خالد نور قد برافراشتھ و مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است و در

رق با صد ھا موتر قرار دارد اتحادیھ باربری و ترانسپورتی خالد و طا، مقابل قصر ساختھ شده و در یمھمانان و

چراغھای گوناگون بخشیده است و کمی پیشتر بھ شفاخانھ  متصل آن پطرولیم طارق نور بھ خیابان غربی انوار و

نخستین گام زیر  در. شفاخانھ بلخ تازه سرمایھ گذاری نموده اند رییسالفالح می رسید کھ باجھ خود میرویس 

تا کوه ھای شادیان کھ پروژه خالد بن ولید با  دیبنیم خانھ و مھمانخانھ را وزمینی دروازه شادیان والی چند قصر 

 و. غضب زمین ھای دولتی ادامھ می یابد ھمھ را والی بھ نفع شخصی غضب نموده اند ھزاران نمره رھایشی با

در سمت ، بلخ است یت والیتعمیر ھمھ مالک و کارتھ آریانا چندین قصر بھ ھمین ترتیب سرای سابق عجب خان و

ھا جایداد غیرمنقول دیگر کھ ھمانند است و د یمقاومت گر ب شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این مجاھد و

 لحظھ واژه جھاد را بھ رخ مردم می کشند و این بھ اصطالح مجاھدین کھ ھر. آن نمی گنجد درین مختصر ذکر

جریب زمین دولتی را غضب نموده اند کھ  زارپای آمریکایی و یاران غربی را میبوسند بی شرمانھ صد ھا ھ

باند مافیایی والی چون پادشاه کل . ھمدرد نمونھ ھای ناچیز آن محسوب میگردد شھرک ھای خالد بن ولید و

 زیمحاسبھ ن محاکمھ و پروا از کسی را کھ مانع اغراض خود فکر کنند بی ھراس گردن می زنند و اختیار بلخ ھر

شھرک ھای ، موالنا ا عطا خریداری نموده؛ مالک شفاخانھ ھا الفالح وشھر ر بیشترین ساحات مرکز. است
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اپارتمان ، مھمانسرای مزار، تانک تیل طارق نور، تجارتی نور مراکز، رھایشی مانند پروژه خالد بن ولید

واقع  MTN اپارتمان شبکھ مخابراتی انستیتوت علوم صحی موالنا و، بازار باختر، رحمان مارکیت، زرگری ھا

وابستگان نزدیکش  محاکم بنام خود و قبالھ رسمی ثبت شده در ٢۵٠معلوم حدود  قرار کابل میباشد و نو شھر در

شفاخانھ ھا و ، شھرک ھا، انجو ھا، مارکیت ھای لباس فروشی، تجارت خانھ ھا، سایر بلند منزلھا در. دارد

اج خواھیش بھ جایی گندگی ب. کلینیک ھای شخصی با فیصدی معین یا شریک است و یا از آنان حق میستاند

کمال نبی زاده رییس شرکت  تاشکند از کسی در سال نو نزدیک بھ نوروز) ١٣٨٨(ماه حوت سال  رسیده کھ در

 در» امنیت«چرا با وجود ، بارعطا است میپرسد و کھ دوست نھایت صمیمی کار» آرزو«تلویزیون  نبی زاده و

 ترین جواب از مختصر! »شریک بگیرم نمیخواھم برای زنم«جواب میگوید  سرمایھ گذاری نمیکنید؟ در مزار

  . تمامی امور با استاد شریک است ازینکھ در چی معنی دارد غیر یک بورژوا کمپرادور

  ند؟؟؟یگویچھ م محمد نور عطاان یحام

  
  ان را یزیرحمت کند چنگ خدا(

  را  انیر بلخ و بامیزدند با ت

  نھا ینستند کھ اداینم مگما

  )کنند افغانستان رایول مچپا

ب یم کھ فرینکن باور سخن زمامداران را چ حرف ویدزدان میلیون دالری بھ پنجھ قانون سپرده نشوند ھن یا تا

فاروق ، حاجی نبی، یونس قانونی، شیرخان فرنود، حصین فھیم، هللا فیروزی خلیل، محمود کرزی -دھند یم

 عمر، دبل عبدهللا، ھداحمد مشا، م خرمیکر، تاج محمد وردگ، م وردگیرحی، احمد مقبول عثمان ضرار، وردگ

تورن ، محمد نور عطا، میم فھیبازماندگان قسی، بسم هللا محمد، ریقد ظاھر، ابراھیم عادل، فطرت قدیر، زاخیلوال

وزارت  یمعاون قبل یالیق هللا بریعت، مین کریکرام الد، زلمی حقانی، اغبر ظاھر، هللا قاسمی  عنایت، لیاسماع

صدیق ، ضیا مسعود احمد، آتش نادر، یونس نواندیش، الدین مستان  محراب، اشراق حسینی، داوودزی عمر، دفاع

ھا تن  ده الن پارلمان ویوکی، میعبدالروف ابراھی، احدی، خانواده کرزی، اکبر محمدی، ن انورید حسیس، چکری

  . این قماش از دیگر
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رونما نخواھد ده ھیچ تغییری ید  ستم و زندگی مردم فقیر در، ت کنندیحما نان رایا یخارج یروھایتا زمانی کھ ن 

، مان دارندیمردمش ا آنانکھ بھ وطن و ن وین سرزمیل ایفرزندان اص وطن پرستان و پس الزم است تا. شد

 . ندینما مقابل مادروطن ادا در ش راین خوید د ویتشد را یرسانھ  یفشارھا

انجام  نیز اموریت نظامی قتل ھای ھدفمندم افغانستان عالوه بر نموده بود کھ ناتو درعالم  زینیک نشریھ آلمانی 

 . می داده است

لیست قتل ھای ھدفمند خود اسامی سربازان متھم بھ دست داشتن  شریھ آمده است کھ سازمان ناتو دردراین ن

  . آنانی کھ قصد پیوستن بھ طالبان را دارند و قاچاقچیان مواد مخدر را دارد، حمالت علیھ نیروھای ناتو

دوھزارده در سال ، م قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستانسرپرست والیت بلخ نیز بھ اتھا، عطا محمد نور

 نورھ ھای فراوان یمیالدی بھ ظن سرما دهو  ھزار دو سال ن سازمان دریا. میالدی وارد این فھرست شده است

ق قاچاق مواد مخدر بھ دست یزیرا ناتو فكر می كند این سرمایھ از طر، این فھرست قرار داده است وی را در

  . آمده است

اعالم کرد کھ علیھ این  رش تازه سازمان دیدبان حقوق بشرواکنش بھ گزا سرپرست والیت بلخ در مد نورمح عطا

" ما ھمھ باید بمیریم" گزارشی را تحت عنوان اخیرا سازمان دیدبان حقوق بشر. کند  سازمان اقامھ دعوی می

 ریاست امنیت ملی و، پولیس ملی اسامی ھشت نفر را کھ در، ت ھستندمجازا زورمندان افغانستان مصوون از

، پولیس محلی و دیگر سمت ھای دولتی ایفای وظیفھ می کنند و متھم بھ قتل شکنجھ و دیگر جرایم می باشند

 . منتشر کرده است

اسدهللا خالد ، عطا محمد نور سرپرست والیت بلخ، خیر محمد تیمور قوماندان سابق امنیھ تخار، عبدالحكیم شجاعی

حاجی نجیب هللا ، عزیز هللا قوماندان پولیس محلی در ارگون، یر علم قوماندان جھادیم، رئیس پیشین امنیت ملی

در محور گزارش دیدبان حقوق بشر قرار  رئیس سابق امنیت تخار و جنرال عبدالرزاق قوماندان امنیھ قندھار

 . دارند

نقض ، اد مسلح غیر مسوولحمایت از افر، این گزارش افراد فوق را متھم بھ موارد زیادی از قاچاق مواد مخدر

نور در یک نامھ اعتراضی نوشتھ است کھ گزارش منتشره ، بااین حال. حقوق بشر و اختطاف افراد کرده است

طرفی این سازمان  مردم افغانستان را نسبت بھ جایگاه حقوقی و رعایت اصل بی ،اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر

 . است  مشکوک کرده

عین حال بھ  حقیقت تمرکز شده است و در گمانھ ھا و مدارک عاری از بر بیشتر این گزارش در، بھ نظر نور

با توجھ بھ درون مایھ ھای این گزارش و بر  -سرپرست والیت بلخ نگاشتھ است. شخصیت وی اھانت شده است

 دفاعیھ خود را پیشکش و در، من برخواھم ضمن رد اتھام ھای وارده   اساس اصول پذیرفتھ شده بین المللی می

من . روی دست گیرم، بین المللی مان ملل متحد و دادگاه ھای معتبرین حال اقامھ دعوی ام را از طریق سازع

کنم   برای پیگیری محتوای بی اساس این گزارش و اتھام ھای وارده بر من بھ صورت رسمی اقامھ دعوی می
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بین المللی پیشکش  ی معتبرسازمان ملل متحد و نھادھاطریق وکیل مدافع خویش بھ  صورت دعوای خود را ازو

  . »مھ دفاع کو بوکس وفا تو با اری یا«: ندیگویانھ میزبان عام در. خواھم کرد

این گزارش متھم  ؛ والی بلخ جزء افرادی است کھ دراز زبان عبدهللا نقل شده کھ عطا محمد نور ی اطالعیھ در

 مقامات محبوب واز وی یکی بھ نقض حقوق بشر شده است کھ این اتھامات نیاز بھ بررسی دقیق دارد چرا کھ 

وی گفتھ کھ عطا محمد . بیش از سھ دھھ نقش مھمی را در تاریخ کشور ایفا کرده است موفق حکومت است کھ در

وطن پرست و با وجدان کھ در برقراری صلح و ثبات در افغانستان تالش می کند ، نور بھ عنوان یک فرد موثر

. د احترام حکومت بوده و از چنین اتھاماتی مبرا می باشدشناختھ شده است و فردی با چنین سابقھ خدمت مور

فعالیت ھای اقتصادی و اجتماعی خود موفق  ھشت مقام بلند پایھ دولتی کھ در عبدهللا گفتھ کھ صرف افشای نام

 گزارش دیدبان حقوق بشر وزیر خارجھ نیز ین ربانیصالح الد. دلیلی بر نقض حقوق بشر نمی باشد، بوده اند

ی ھم ساختن چندین فرد سرشناس را مغرضانھ تلقی کرد و گفت کھ محتوای این گزارش چکیده فکرمبنی بر مت

  . عامھ در جامعھ است افراد خاص برای برھم زدن افکار

 زین ن چھره ھایا ست ویم نیسھ محمد نور ت عطایجنا چپاول و در تنھاو  ن گزارش اشتباھات داردیدر حقوق بشر

ی، صالح محمد ریگستان، محمد خالد قوماندان گدا. گرفتھ اندچپاول وطن سھم  و چور اشکال در از یبھ شکل

صوفی محمد سعید ، رنوال محمود دقیقڅا، امان هللا گذری، نیر محمد عارف سروریانجی، ـالیق هللا بریجنـرال عت

، م فھیمیمحمد قسی، س قرباغیقوماندان ق، فرید شفق، جنـرال دین محمد جرأت، جان احمد، خواجھ نبیی، شتل

فضل الدین ، محمد ایوب سالنگی، عبدالبصیر سالنگی، خواجھ رحمت، انور خان قره باغ، دان شاه حاجیقومان

احمد ضیا ، استاد مالک خان، شانیغالم ا یمولو، نیداکتر حقب، فضل احمد عظیمی، حبیب قوماندان نور، عیار

، احمد ولی مسعودی، عبدالولجنـرال ی، قره باغ یصف یحاج، قوماندان غالم محمد، میب فھیاستاد نج، مسعود

خواجھ ، صوفی رزاق، قاری محب هللا، امرهللا صالح، بسم هللا محمدییی، اجرا رییسعبدهللا ، محمد یونس قانونی

سید عبدهللا ، پھلوان ھاشم، حاجی داوود کلکان، حاجی بری، حاجی الماس، جنـرال عارف، گل پاچا، صفی

سید ، مال عزت، جنـرال آغا گل، زلمی طوفان، دوست محمد آمر، پھلوان معروف، صوفی شریف، استالفی

جنـرال محمد ، عزیز مجروح، جنـرال راغب، جنـرال رستمییی، فرزه  سید منصور، محمد خواجھ حسن، اسحق

، عبدالھادی صافی، جان سنجنی آغا، د اقبـالیس، جمیل تتمدره، جنـرال محمد شریف، جنـرال قلندر بیگ، رازق

جنـرال ، ارباب جمیل فرنگ، جنـرال عبداالحد، جنـرال امیر جان، جنـرال دوران، رال حلیمجنـ، آغای خانقاه

 جنـرال ظاھر، اسماعیل خان، حاجی شیرعلم، مال تاج محمد، عبدالرب رسول سیاف، رنوال حسینڅا، جالل غنی

قوماندان سید ، قد وثییجنـرال س، قوماندان صادق، عطا محمد نور، علم خان آزادی، سید نصیر علوی، عظیمی

رنوال څا، جنـرال ملک، گل محمد پھلوانی، احمد خان سمنگان، محمد وفایی یعل، محمد اسحق رھگذر، کامل

، حیدر قوماندان گل، قوماندان نجیم خـان، جنـرال بابھ جان، عالم ساعی، خـال مرزا صبوری، عبداالحد دھزاد

جنـرال محمد ، جنـرال کبار، رتیغ زیجنـرال عز، تاج محمدداکتر ، میرزا رحیم، احمد معلم فقیر، قوماندان عظیم
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قسیم ، قوماندان مال صبور، قوماندان رجب خان، نصیر احمد ضیایی، موالنا قربان فرید، اسحق قوماندان مومن

، حاجی رحیم سانچارک، مولوی محمد ظریف، ولسوال کبیر، محمد یحیی سالنگی، امان هللا سالنگی، جنگل باغ

، ورهیداکتر محمد ابراھیم ت، جنرال گل محمد پھلوان، جنـرال ذوالفقار، حسن فھیمی، ن سانچارکیسید آقا حسی

، کریم خلیلییی، د حسن صفایس، حاجی محمد محقق، عادلی بلخی، احمد خان درۀ مرغاب، غالم یحیی چارسده

د یس، جنـرال مراد علی، باز محمد جوھری، عرفانی یقربان عل، کاظمی یسیدعل، سیدحسین انوری، محمد اکبری

، قوماندان رسول، جـالل باجگاه، جنـرال مصطفی، جنـرال کبیراندرابی، جنـرال خلیل اندرابی، اعلی رحمتی

سید ، قوماندان شاه عالم خوست، مولوی ضیا الحق، حاجی سنگی محمد، رعلم کندزیآمرم، قوماندان شکور

، پیر محمد، جنـرال اکرم، بالل عزیز، زالرحمن گدامدارعزی، سید حسام الدین، سید جعفر نادری، منصور نادری

حاجی ، سید اکرام الدین، بشیرقانت، داکتر جنید، مامور حسن، قاضی محمد کبیر مرزبان، سبحان قل، پیرام قل

داکترمحی الدین ، عبدالجبار تقوا، جنـرال امام الدین، داکتر احمد مشاھد، سید احمد رویین، اکرم خان، آغا گل

، سمیع هللا قطره، باز محمد احمدی، سلطان محمد اورنگ، گیصل بیجنـرال ف، داکتر قدم شاه، سید نبی، مھدی

قوماندان سردار ی، محمد نور خواھان، مولوی محمد نبی، بصیر بنگی، صالح الدین ربانی، سلطان محمد عبادی

محمد ، سید امین طارق، ر خالدبصی، دگروال نذیر محمد، سید قدیر صیاد، عبدالولی نیازی، مخدوم فضل، محمد

جنـرال داوود ، فضل کریم ایماق، آمر لطیف، عبدالرووف ابراھیمی، قوماندان دانشی، جنـرال محب هللا، طویل

، بیمولوی غالم محمد غر، مولوی نیک محمد، عبدالخالق قندھاری، مال فضل، محمد انور جگدلک، ابراھیمی

 یحاج، قاضی راز محمد دلیلیی، النید اسحق گیس، ریم براھویک، هللا یار، آمراللی، محمد عارف نورزی

سید اشراق ، قاضی محمد امین وقاد، وحید هللا سباوون، قوماندان عبدالرزاق، حمید هللا توخیی، حضرت عل

جنگ  ریتاث، ش رفتھ استیت تفنگداران بھ پیحاکم و یکشورما دوشادوش دولت کرز فساد در. . . . .  حسینی و

لھ یوس چپاول کشور و چور یسالھا در مخصوصا استفاده جو و بار و بند یب یگماشتن انسانھا و خانمانسوز یھا

بدون شك . د مواجھ سازدیبھ تھد را یجامعھ جھان دولت و، ده شومین پدیسواد باعث شد تا ایب و یمیافراد تنظ

 ده ویردگ ین رفتن منافع ملیب باعث از، دولت یاستھایاختالس بر س ھم فساد ویپ وارد كردن ضربات کوبنده و

 . کشاند یگمراھ و یبھ نابود ت رایحاکم

نمی تواند بدبختی ھای  گرید، دست داده ندارش را از و دار، آتش خون و نفاق ن مدت دریا یکھ ط یمردم

د بداند کھ یملت مظلوم با. ش تحمل کندیخون خو را بھ دوش آگنده از یریزورگ بروکراسی و فساد اداری و

 و قابل عفو، منافع خودشان ندارند ن بجزیچ قوانین پابندی بھ ھیکترکھ کوچ اعمال آنعده عناصر استفاده جو

نمی آورند تا مدت  بخاطر د فراموش کنند کھ سازندگان فساد اداری ھرگزیشا نخواھد بود و بخشش نبوده و

. برند گلو فرو وابستھ بھ در عسل زھرآلودی را، انھ و خائنانھ برخالف اتحاد ملییادگرایطوالنی بھ اعمال بن

بروی عملکرد ھای انسانی قضاوت خواھد کرد  نھ وارییآ، انسانھاست کردار اعمال و انگریدوره کھ ب نیخ ایتار

را براه می اندازند  یکھ فساد اداری وچپاولگریکسان. ن ملی را بدون چالش نخواھد گذاشتیچ خایکتمان جای ھ و
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. انسانی ملت ماست ملی وارمان  آشکار سازند دشمنان مخفی وین جھت مساعد مینھ ھای مختلف را درایا زمیو

دوستان  و یمیاران تنظیقدرت دولتی است کھ در قدم نخست ھم سوء استفاده از ناشی از یریزورگ فساد اداری و

ی ھای عامھ ینوسازی بھ دستبرد دارا بنام ھای بازسازی و بعدا ک می سازند ویشعاع قدرت شر را در یخانوادگ

 . گردندیمتوسل م

، سایھ تفنگ ھم در اما مردم ھنوز، گذردیم یخارج یروھایت نیموجود و یداره فعلا عمر ک دھھ ازی ش ازیب

 و بار  برده و زندگی برای مردم فقیر شکنجھ جنگساالران بسر یاستبداد و آدمکشی، چپاولگر و چور، فساد

، »وکراسیدم«کلمات مانند  از یبعض پکول و ش ویفقط تفاوت انان با یک دھھ قبل اینست کھ ر. دردناک است

آدمکشش  و جنگ ساالران غارتگر و قوماندانھا. کنند  یاد گرفتھ اند و با آن بازی مینیز ه راغیر و» انتخابات«

 . فساد و قاچاق مواد مخدر بھ میلیونرھا مبدل شده اند کھ از راه رذالت و چپاول و

جامعھ جھانی یکصد میلیارد ، چھارده میالدی و ھزار تا سال دو دو سال دوھزار طی دوازده سال گذشتھ یعنی از

 در ن پول ھایا. پرداختھ اند بازسازی کشور وعده و در جریان نشست ھای جھانی برای تامین امنیت ورا  دالر

، کنفرانس ھاگرییس، کنفرانس پا، کنفرانس رم، کنفرانس لندن، کنفرانس برلین، کنفرانس توکیو، کنفرانس بن

بھ این  را نیز نشست توکیو کنفرانس لیزبون کھ البتھ باید کنفرانس بن دوم و، کنفرانس کابل، کنفرانس لندن

 ده و اما این یکصد میلیارد دالر کمک جامعھ جھانی طی این سال ھا دریھ گردیتاد کنفرانسھا اضافھ کنیم تعھد و

 گردیده است؟ چند درصد از باعث رشد و بالندگی اقتصاد کشور صرف شده است؟ این مبلغ گزاف چقدرکجا م

 تفنگ و حسابھای شخصی سران جنگ و ھ میزان درچ این کمکھا صرف بھبود شرایط زندگی مردم عادی و

 اما. دارند یکیفز وطن حضور در چھل کشور ش ازیاکنون ب و. شده است؟ واریز یدولت و یمیداران تنط زور

 یدولتی، میگروھھای مختلف تنط ھوسھای گوناگون افراد و سوگمندانھ مردم مظلوم ما قربانی امیال و متاسفانھ و

منتھا . مثبتی صورت گیرد آنھا تغییر مشقت بار پریشانی و سراسر زندگی بدون اینکھ در، نظامی شده اند و

 می کنند و ھمھ ضرر منافع و بھ دست آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ بیش از سر بر گھرگاه کھ جن

 یقدرت طلبی ھای مشت کوران حوادث ھمواره باید تاوان خود خواھیھا و مردم ھستند کھ در، قربانی می شوند

نگران این ھستند کھ با ، می گذرانند مردم کھ با صدھا مشکل روزگار. را بپردازند پرستی اجنب و معاملھ گر

 ییزورگو و کشتھ شدن مسعود سالروز ھ جرگھ دریمھ لویخ در یتفنگ کش، مانند حادثھ پغمان، تداوم نا امنی ھا

بانھ مقابل ھوسھای قدرت طل ناموس شان بی رحمانھ در خدای ناخواستھ جان و، انتخابات از بعد یقدرت طلب و

  . جنگ ساالران بھ خطر افتد

رشوت  رشوت وی، شخص و یدولت یھ ھایول سرماچپا و چور، اسلحھ یانبارھا، معادن، قاچاق مواد مخدر ھنوز

 و یدولت ینھایغصب زمی، قوم پرست و یش خوریخو، ساختال و یدزد، ن دھندهتکا یت ھایجنا قتل وی، ستان

 در نداریماش تفنگ و با چپاولگر اوباش و یگروپھا سران ھنوز کند و یم دادیب کشور در. . . یامالک شخص

ملت  ؟؟؟ تاسافیآ شرانداز یروھاین مسلح و یروھاین، قانون، کجاست دولت. دارندیم مردم ظلم روا شھرکابل بر
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ھا توسط افراد احداث بی رویھ خانھ ھا و بلند منزل  غصب زمین و. نجات بدھند یباھت و ین بدبختیاز را

مافیای : دیگویجمھوری م رییسخلیلی معاون . کشور تبدیل شده است در معضالت بزرگ بھ یکی از، زورمند

تا زمانی کھ . غصب زمین می باشند شھ دوانده اند و در حال بلعیدن وزمین مانند یک غده سرطانی در ھمھ جا ری

مافیای زمین برخورد جدی  با، شھرسازی و شھرداری ھا در ھمکاری با نھادھای ذیدخل وزارت اموراز سوی 

اشخاص و . شھرھای افغانستان بھ صورت اساسی و زیربنایی توسعھ نخواھند یافت، طعانھ صورت نگیردو قا

سوی ارگان ھای مربوطھ شناسایی و بھ مردم و دولت معرفی  غصب زمین دخیل اند باید از نھادھایی کھ در

  . شوند

ز طرف کدام مرجع ھمکاری نمی ا، مسوولین باید مشخص نمایند در شناسایی غاصبین کی ھا مانع ایجاد می کنند

شود و چرا غصب زمین ھر روز جریان دارد و ھیچ گاه جلوگیری نتوانستھ اید؛ باید اعالم شود پشت این گونھ 

مافیا مستقل  اگر اگر ادارات ذیدخل است باید روشن شود و، قضایا کی ھا ھستند؛ اگر دولت است باید اصالح کند

  .وشن شودباید ر بھ این حد توانایی دارند نیز

  . بھره گرفتھ ام یمنابع خبر و یقبل ینوشتھ ھا از

  

  :دین آدرس برویبھ ا عطاء نور یدادھایجا ریواتص یتماشا یبرا
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