ح ي تل چ لگ بل
قا ق خ از پاو ري خ
استاد صباح

(خاموشي کرزي درقبال چوروچپاول وطن )
خدارحمت کند چنگيزيان را
زدند با تير بلخ و باميان را
ولي مي دانستند که تفنگدار
چپاول مي کنندافغانستان را.
آنانکه باهزاران تذويروريا قصرها بنياد نهاده اند ،بايد بدانند کسانی که فبل ازاينان باريختن خون هزاران
انسان به مکنت رسيدند چه شدند؟ ومگرازآنان اثری است؟ ،ومطمين باشيد که شما نيزپاينده نخواهيد بود .
بايد فهميد! کسي باخود درقبرستان هيچ چيزي نمي برد( کفن جيب ندارد ) وبه قول معروف خوشبخت
باکفن وبدبخت بي کفن ميرود وهمانطوريکه ديديد ياران وشريکهاي تنظيمي وپيداوپناه تان چون :برهان
الدين رباني  ،احمد شاه مسعود ،قسيم فهيم  ،مولوي نبي  ،يونس خالص  ،حاجي قدير ،جنرال داوود ،
رسول پهلوان وغفارپهلوان  ،سيد مصطفي کاظمي  ،احمدولي وحشمت کرزي  ..باخود چه بردند؟؟؟
وبيش ازين دفتراعمال خود راسياه تروبه جرم وجنايت خود نيافزايد .واگرشما چپاولگران به روزاخرت
وبه بازپرسي الهي ايمان داريد وبه دربارربلعالمين توبه نمايد وبدانيد که خداوند بخشاينده ومهربان است .

بلي ! اين چهره هابه شکل ازاشکال درچوروچپاول وطن سهم گرفته اند :
(( قوماندان گدامحمد خالد،صالح محمد ريگستاني ،جنـرال عتيق هللا بريـالي ( ازميال نچي تاجنرالي ) ،
محمد عارف سروري،سارنوال کرام کريم ،امان هللا گذر،سارنوال محمود دقيق ،صوفی محمد سعيد
شتلي،خواجه نبی،جان احمد،جنـرال دين محمد جرأت،فريد شفق ،ابراهيمي ريس ولسي جرگه ،صالح
الدين رباني ،رحيم وردگ ،استانکزي  ،حنيف اتمر ،اشرف غني ،حامدکرزي ،قوماندان قيس قرباغي،
محمد قسيم فهيم،قوماندان شاه حاجی،انور قره باغ،خواجه رحمت،عبدالبصير سالنگی ،محمد ايوب
سالنگی ،فضل الدين عيار،قوماندان نورحبيب،فضل احمد عظيمی ،داکتر حقبين،مولوي غالم ايشان ،استاد
مالک خان،احمد ضيا مسعود ،استاد نجيب فهيم ،قوماندان غالم محمد ،حاجي صفي قره باغي ،جنـرال
عبدالولي ،احمد ولی مسعود ،محمد يونس قانونی ،عبدهللا عبدهللا،بسم هللا محمدی،امرهللا صالح ،قاری محب
هللا،صوفی رزاق،خواجه صفی،گل پاچا،جنـرال عارف ،حاجی الماس،حاجی بری،حاجی داوود کلکان،
پهلوان هاشم،سيد عبدهللا استالفی،صوفی شريف،پهلوان معروف،آمر دوست محمد،زلمی طوفان ،جنـرال
آغا گل،مال عزت ،سيد اسحق،محمد خواجه حسن ،سيد منصورفرزه يي،جنـرال رستمی،جنـرال
راغب،عزيزمجروح،جنـرال محمد رازق،جنـرال قلندربيگ،جنـرال محمد شريف،جميل تتمدره،سيد
اقبـال،آغاجان سنجنی،آغای خانقاه،جنـرال حليم،جنـرال دوران ،جنـرال امير جان،جنـرال عبداالحد،ارباب
جميل فرنگ،جنـرال جالل غنی،سارنوال حسين ،عبدالرب رسول سياف ،مال تاج محمد،حاجی شيرعلم،
اسماعيل خان،جنـرال ظاهرعظيمی،سيد نصير علوی،علم خان آزادی ،جنرال بابه جان  ،جنرال
ظاهراغبر ،عطا محمد نور ،قوماندان صادق،جنـرال سيد وثيق ،قوماندان سيد کامل ،محمد اسحق
رهگذر،علي محمد وفايی ،احمد خان سمنگاني ،گل محمد پهلوان ،جنـرال ملک ،سارنوال عبداالحد
دهزاد،خـال مرزا صبوری ،عالم ساعی  ،قوماندان نجيم خـان،قوماندان گل حيدر ،قوماندان عظيم ،معلم
فقير احمد،ميرزا رحيم،داکتر تاج محمد،جنـرال عزيزغيرت،جنـرال کبار،جنـرال محمد اسحق قوماندان
مومن،موالنا قربان فريد،نصير احمد ضيايی،قوماندان رجب خان،قوماندان مال صبور،قسيم جنگل
باغ،امان هللا سالنگی ،محمد يحيی سالنگی،ولسوال کبير،مولوی محمد ظريف،حاجی رحيم سانچارک،سيد

آقا حسين سانچارکی،حسن فهيمی،جنـرال ذوالفقار،داکترمحمد ابراهيم تيوره،غالم يحيی چارسده،احمد خان
درۀ مرغاب،عادلی بلخی،حاجی محمد محقق،سيد حسن صفايي ،کريم خليلی ،محمد اکبری،سيدحسين
انوری،سيدعلي کاظمی،قربان علي عرفانی،باز محمد جوهری،جنـرال مراد علی،سيد اعلی
رحمتی،جنـرال خليل اندرابی ،جنـرال کبيراندرابی،جنـرال مصطفی ،جـالل باجگاه،قوماندان
رسول،قوماندان شکور،آمرميرعلم کندز ،حاجی سنگی محمد،مولوی ضيا الحق،قوماندان شاه عالم
خوست،سيد منصور نادری ،سيد جعفر نادری،سيد حسام الدين،عزيزالرحمن گدامدار،عزيزبالل،جنـرال
اکرم،پيرمحمد،پيرام قل ،سبحان قل ،قاضی محمد کبير مرزبان،مامور حسن،داکتر جنيد،بشيرقانت،سيد
اکرام الدين،حاجی آغا گل،اکرم خان،سيد احمد رويين،داکتر احمد مشاهد،جنـرال امام الدين،عبدالجبار
تقوا،داکترمحی الدين مهدی ،سيد نبی،داکتر قدم شاه،جنـرال فيصل بيگ،سلطان محمد اورنگ،باز محمد
احمدی،سميع هللا قطره،سلطان محمد عبادی،صالح الدين ربانی،بصير بنگی،مولوی محمد نبی،محمد نور
خواهاني،قوماندان سردار محمد،مخدوم فضل ،عبدالولی نيازی،سيد قديرصياد،دگروال نذير
محمد،بصيرخالد،سيد امين طارق،محمد طويل،جنـرال محب هللا،قوماندان دانشی،عبدالرووف ابراهيمی،
آمر لطيف،فضل کريم ايماق ،جنـرال داوود ابراهيمی،محمد انور جگدلک،مال فضل ،عبدالخالق
قندهاری،مولوی نيک محمد ،مولوی غالم محمد غريب،محمد عارف نورزی،آمراللی،هللا يار،کريم
براهوی ،سيد اسحق گيالني ،قاضی راز محمد دليلی ،حاجي حضرت علي،حميد هللا توخی ،قوماندان
عبدالرزاق،وحيد هللا سباوون ،قاضی محمد امين وقاد،سيد اشراق حسينی))...

فساد درکشورما دوشادوش دولت کرزي وحاکميت تفنگداران به پيش رفته است  ،تاثيرجنگ هاي خانمانسوزوگماشتن
انسانهاي بي بندوبارواستفاده جومخصوصادرسالهاي چوروچپاول کشوروسيله افراد تنظيمي وبيسواد باعث شد تا اين پديده
شوم ،دولت وجامعه جهاني رابه تهديد مواجه سازد .بدون شك وارد كردن ضربات کوبنده وپيهم فساد واختالس بر
سياستهاي دولت  ،باعث ازبين رفتن منافع ملي گرديده وحاکميت رابه نابودي وگمراهي کشاند.
در دولت مافيايی و جنايت پرورکرزی که با دستان خون آلود دشمنان وطن طراحی و ديزاين شده است هرآنچه زشتی،
پلشتی و تباهيست؛ مقدس و محترم است وهرقاتل ورهزن و فاسد؛ شاه وامير وحاکم مملکت .در مافيا پيشگان جهادی،
چهره ماللآور عطامحمد با اکت های سينماييش که يک مشت ستايشگران پتلون پوش و ريشو هم دارد قابل مکث است.

يکی از مداحان نوکرصفت عطا ،رئيس مبارزه با ارتشا و فساد اداری زون شمال است که خودش با فاسدان اصلی دهن
جوال را گرفته است .
شمس هللا جاويد (پنجشيری) رئيس مبارزه با فساد اداری در شمال که از مهره های باند بدنام «شورای نظار» است در
مصاحبهای با «خبرگزاری پژواک» ( ٢٢ميزان  )١٣٩١پيرامون فساد در واليت بلخ حقايقی را بيان نموده است اما با
چشم پارگی خاصی ،استاد اصلی فساد و جنايت را پاک و منزه جلوه میدهد .پارهای از حرفهايش را عينا نقل میکنم :
ـ بلخ واليتى است که زمينهاى دولتى وغيردولتى خيلى زياد درآن غصب شده است .غصب زمين را در بلخ به سه
کتگورى تقسيم ميتوانيم؛ غصب زمينهاى يک ادارۀ دولتى توسط ادارۀ دولتى ديگر ،غصب زمينهاى دولتى توسط افراد
زورمند ،وغصب زمينهاى غيردولتى توسط مردم .
ـ درادامۀ غصب زمينها ،اعمار شهرکهاى غيرقانونى نيز جريان دارد و چنين ساختمانها در واليت بلخ نيز اعمار شده
است .
ـ در واليت بلخ نزديک به  ٦٠شهرک اعمار شده ،که تنها  ٨شهرک آن قانونى بوده و متباقى  ٥٢شهرک ،غيرقانونى
ميباشند .
ـ در ناحيۀ ششم شهر مزارشريف اکثرساحات پارکهاى صنعتى غصب شده و بيش از  ٣٠٠منزل رهايشى درآن اعمار
گرديده است .
ـ دراينجا از يک مامور عادى تا مقامات بلندرتبه ،همه در فساد آغشته اند .
ـ در مبارزه با فساد ادارى در واليت بلخ ،عطامحمد نور والى اين واليت ،وى را همکارى مينمايد .وى افزود که بدون
مقام واليت بلخ ،کدام ادارۀ ديگرى نيست که در فساد آغشته نباشد .
ـ مثالهاى برجستۀ فساد در گمرک است مثال در کمربند ولسوالى بلخ ،در مسيرشاهراه مزار -شبرغان ،غرفه هايى به نام
شاروالى ايجاد شده و از وسايط ،به گونۀ غيرقانونى پول اخذ مينمايند ».
شمس هللا خان! اگر تو با عطا محمد فاسد همکاسه و از شرکای جرمش نمیبودی ،با اين چشم پارگی رذيالنه ،فاسد اصلی
را برائت نمی دادی .هر انسانی با عقل سليم از تو ميپرسد که تا وقتی کالن يک واليت آغشته به فساد نباشد ،چطور ممکن
است که سرتاپای ادارات پايينیاش مملو از فساد و گند خيانت باشند و احدی به خاطر فساد و چپاول زندانی و محاکمه
نشود .تمامی بلخيان درد ديده و عناصر عاری از گند بنيادگرايی بخوبی ميدانند که همه ادارات مزار در چنگال عطا قرار
دارند و در هيچ قضيه دزدی و چپاول هستی مردم ما نيست که دستان ناپاک او و نزديکانش ناپيدا باشد .او يک شاهنشاه
تمام عيار بلخ است .نهاد شما فقط در جستجو و پيگرد مامورين محروم کممعاش و بیپناهی است که اين دولت نابکار با
پاليسی قاتل پروری و دزد دوستداشتنی آنها را مجبور به رشوه ستاندن نموده است ولی هيچگاهی شاه دزدان و غارتگران
را به مردم معرفی نکرده و خواستار محاکمه جدی و علنی شان نمیگردد .ميدانم که تو با شير آلوده به تفکر جمعيتی
بزرگ شده ای اما الاقل به عنوان يک انسان ذی شعور از حقايق تلخ ترور و چورکان عطا چشم پوشی نکن و شرف و
عزتت را در برابر اين استاد فاسدان به ليالم نگذار .اما تو کجا و احساس جانکاه اين همه درد و الم ملت ماتمدار ما کجا.
تو کسی هستی که در روز نخست تقرر قبل از نشستن بر کرسی مبارزه عليه فساد بر آستان عطا سجده زدی و حال با
چشم پوشی از فساد گسترده او برايش ادای دين میکنی .

با آنکه ياسين خواندن پيش گوش تو فايدهای نخواهد داشت ،اما برای آگاهی مردمی که دور از بلخ قرار دارند ،مشت نمونه
خروار از فساد عطا و حلقه مافيايی ماحولش ذکری میکنم :
جاويد کمی خود را زحمت دهيد و از دفترک کارتان بيرون شويد زير زمينی های ديگر "مقام واليت بلخ" را در دروازه
بلخ ،مندوی و سره مياشت تماشا کنيد و کمی دورتر از جاده قهرمان ويرانی و جنايت مسعود ديدن نماييد که مقام واليت
تان قرار است در زير آن نيز مارکيت اعمار کند باز هم میگوييد که بجز از "والی صاحب" ديگر تمام ادارات در فساد
غرق اند؟
 ٧ـ شهرک بندری حيرتان که هم سرحد با ازبکستان است و بيشترين کاال های مصرفی چينی ،ترکی ،روسی و ازبکستانی
تاجران ازين بندر وارد میشوند به يکی از منابع عايداتی عطا مبدل گشته است .رئيس شهر حيرتان قاضی نجيب از
مزدوران پروپاقرص حاکم بلخ است که توسط وی تا حال به اين سمت باقی مانده است .بوی فساد و دزدی از گمرک
حيرتان تا جايی باال گرفت که حتی همين اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری رقم پول اختالس شده را بيش از سه ميليارد
افغانی اعالن کرد .
٨ـ بلند منزل ده طبقهيی مقابل شاروالی مزار ظاهرا بنام اسدهللا شريفی وکيل پارلمان است .شريفی بيشتر پول عطا را کار
میکند و از دالالن و شريک قابل اعتماد وی بشمار میرود .
٩ـ ساختمان بزرگ در حال اعمار چهارراهی تفحصات که قبال بنام سرای عجب خان مشهور بود با تهديد و ارعاب به
قيموميت عطا درآمد و فعال نظر به وسعت تعمير شايد از جمله بزرگترين ساختمان در واليت بلخ محسوب گردد .
١٠ـ ترفند ديگر عطا برای ستاندن بيشتر سود به اجاره گرفتن ساحات تجارتی و شريک شدن بدون سرمايه با شرکت ها و
اماکن اقتصادی سود آور است .مثال ساحه مندوی مزار و مارکيت تجارتی سينافر که محل فروش مواد تعميرات است به
مدت  ١٦سال و ساحه زير زمينی دروازه بلخ را به مدت  ٥٠سال به اجاره گرفته است .
هم چنان در تمام پروژه های ساختمانی بشمول پروژه های سرک سازی توسط انجو های داخلی و خارجی بدون آنکه
سرمايه گذاری نمايد به فيصدی بلند يعنی  ٥٠فيصد شريک است .مثال در برج غضنفر واقع در سرک قوماندانی امنيه که
نظر به نقشه شهری بايد تخريب میشد ولی بخاطر سهمی که غضنفر به عطا قايل شده است شاروالی مزار از تخريب آن
ممانعت کرد .اکثر جايداد هايی که به اجاره گرفته میشود توسط برادرش انجينير سلطان که صاحب شرکت ساختمانی نيز
هست ،فدا محمد ديوانه برادر ديگرش ،حاجی باقی شوهر خواهر ،لنگ سيد محمد ،اسدهللا شريفی ،حاجی مايل ،استاد وکيل
رئيس شهرک خالد بن وليد ،يونس مقيم شاروال مزار ،داکتر ميرويس ربيع رئيس صحت عامه بلخ ،حاجی شريف
سنچارکی که چندی قبل سکته کرد و ...که افراد حسابی وی در شبکه مافيايی با کار های پر درآمد میباشند؛ صورت
میگيرد .
١١ـ بعد ازعطا دو غارتگر ديگر جهادی -علم سياه و اسحق رهگذر وکالی پارلمان جنگساالر نيز برجان و مال مردم
نگونبخت سفره پهن کردند .اولی شهرکی بنام آزادی بنا نموده و دومی زمين و اپارتمان های زيادی در مرکز و حومه شهر
دارد .ايندو از قوماندان های دوران بچگی و آدمکشی های "مقام واليت بلخ" اند .
١٢ـ غصب زمين در مزار چه در ساحات سبز ،پارکهای صنعتی و زمين های زراعتی دولتی و غير دولتی بيشتر توسط
مافيای عطا و در درجه دوم محقق و دوستم صورت گرفته است.عطا همه قوماندانان لچک و چورگرش را به جان و زمين

مردم گرگ وار رها کرده و حتی جای خالی در دشت های مزار باقی نگذاشته اند (چه رسد به ناحيه ششم داخل شهر) همه
را بين خود مثل مايملک پدری خويش تقسيم نمودند.
مسافرانيکه از کابل ميآيند بخوبی در خواهند يافت که از دوراهی حيرتان تا داخل شهر دزدان عطا ،محقق و دوستم در
سينه اين دشت پر وسعت النه گزيدند .مثال سمت کوه يا شمال دوراهی را اسحق رهگذر وکيل پارلمان صاحب شده ،کمی
پيشتر از آنرا وکيل غضنفر شهرک تاسيس نموده و به تعقيب آن وکيل عباس دالر و سناتور احمد شاه رمضان دو نماينده
مافيای محقق شهرک ها بخود ساختند و در اخير ظاهر وحدت معاون واليت از حرکتی های شيخ آصف محسنی مناطقی را
به خود اختصاص داده و ...به ياد مان باشد رهبری اين مافيای جمعيتی -وحدتی و دوستمی بدست عطا محمد است .
١٣ـ پاتک شهری که در کمربند بلخ مسير شاهراه شبرغان -مزار توسط شاروالی ايجاد شده هيچ جنبه قانونی و حقوقی
ندارد ،فقط اخاذی اجباريست که به دستور عطا توسط شهردار خطا کار و رسوايش عملی میشود و از هر وسيله نقليه که
مالالتجاره را از بندر آقينه وارد شهر مزار مینمايد حداقل مبلغ  ٢٠هزار افغانی "محصول واليتی" میگيرند .
 ١٤ـ سوزانيدن شفاخانه صحت عامه بلخ و سپس خريداری دو سرای مقابل آن که اکثريت داکتران در آندو معاينه خانه
داشتند و مشکل اکثر مريضانيکه از مناطق دور و ولسوالی ها میآمدند را بخوبی حل مینمود ،در جمله خيانت های
نابخشودنی "مقام واليت بلخ" حساب بايد کرد که دليل آنرا رونق دو شفاخانه شخصی عطا "الفالح" و "موالنا" میسازد .
ازين مثال ها فراوان موجود است و نياز چندانی به تحقيق عميق و موشکافانه اکادميک ندارد که رياست عالی مبارزه عليه
ارتشا و فساد اداری خود را زياد به آن گيج سازد.
دريافت دزدی عطا ضرورت به ذره بين هم ندارد درهر گوشهی شهر ،خانه و مهانخانه ،تانک تيل و تجارتخانه ،شهرک و
زير خانه دارد و امکان ندارد کسی درين شهر زندگی کند اما چپاول عريان او را نبيند بشرط آنکه احمق و کور مادرزاد
نباشد .هر انسان سالم فقط میپرسد که عطامحمد که از يک خانواده فقير بود و به گفته خودش عمرش هم در «جهاد فی
سبيلهللا» گذشته ،اينهمه سرمايه قارونی را از کجا بدست آورد؟ جاويد اگر اندک وجدان ميداشتی و خود غرق فساد و
ساخت و پاخت با مافيای حاکم نمیبودی ،جمله را اينطور مینوشتی :تمامی ادارات بلخ در فساد آلوده اند که منشاء و منبع
آن درواليت بلخ  -شخص عطا محمد چوراست .

بقیه زگیده اهي مقاالت استاد صباح کليک نماید
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