کرزي طي يک دهه چه ميراثي ازخود بجاگذاشت؟؟؟
( انواع پديده هاي منفي چون :تفنگ ساالري  ،ماجراجويي  ،خويشخوري  ،رشوت ستاني  ،بي
مسووليتي  ،چوروچپاولگري  ،زورگويي  ،منطقه پرستي  ،روزگذراني ،و ) ...
« قسمت پنجم – صباح »
عطامحمد نوردربلخ چه ميکند؟

به دوشم کوله باري ازجدايي
وطن تنها ماند با بي نوايي
بگوشم ميرسد فريادي بسيار
زچوري جنگ ساالرازتباهي .
جنگ ساالران  ،زورگويان  ،تفنگداران ،چپاولگران  ،بي سوادان ،تنظيم گرايان ...تمام ارگانهای
قوای دولتي  ،قانونگزاري ها  ،ادارات قضايي ووزارت خانه های کليدی وپردرآمد ي همچون دفاع،
داخله ،امنيت ملی،ماليه  ،پستهاي واليات  ،تجارت شرکتهاي امنيتي خصوصي  ،انجوها،ادارات
لوژستيکي  ،واليات  ،مستوفيتها وشاروالي ها را -دردست دارند وباحوصله مندي وبدون هراس
درچوروچپاول مصروف اند وخم به ابرونمياورند.
علی رغم ميليارد ها دالر کمک جامعه جهانی طی سال هاي گذشته ،پنجاه درصد مردم درفقر شديد
 ،شورشيان زندگی می کنند .علی رغم موجوديت نيروهای دولتی و نيروهای خارجی درسال
سرکوب نشدند ،خشونت و فعاليت دهشت افکنی افزايش يافت  .کشوراز ثبات الزم برخوردارنيست ،
پيشرفت حقوق بشر درين سالها بسيار محدود بود ،هنوز زنان با چالش عمدهای رو به رو هستند.
مهاجرت هاي دسته جمعي جوانان بيكار به كشورهاي همسايه در واقع سند رسوائي و محكوميت
زمامداران فعلي است .و آنهايي كه باقي مي مانند يا به زرع و قاچاق مواد مخدر و انواع جرايم جنايي
روي مي آورند و يا با پيوستن به گروههاي شورشي و آشوب طلب ،بازارتروريزم را گرم تر خواهند

كرد .ما امروز با يكي از بي كفايت ترين دولت ها روبرو هستيم ،دولتي كه بر خالف شعارهاي
دموكراسي و آزادي بيان و انكشاف اقتصادي ،خود را در برابر خواست و اراده مردم متعهد نمي داند
و به حل مشكالت عاجل آنها نمي پردازد.
نظام اقتصاد بازاروتجارت آزاد ،کشور را به ماركيت بزرگ مال التجاره مصرفي كشورهاي ديگر
تبديل كرده و اقتصاد ملي را به حالت احتضار رسانده است .حتي درغير مردمي ترين دولت ها
نيزاصول منافع ملي و حاكميت سياسي به عنوان دو اصل مسلم حكومت داري رعايت مي گردد
درحاليكه اكثر اجرات وعملكردهاي دولت فعلي ،با اين دو اصل مغايرت دارد و اساسا ً واژه هايي
ازقبيل منافع ملي ،حاكميت ،تروريزم ،دموكراسي قابل تطبيق در شرايط افغانستان ،تا هنوز به روشني
تعريف نشده است .دركشوري كه نزديك به شصت فيصد نفوسش در فقر مطلق زندگي مي كنند ،شعار
آزادي بيان و رقص و آواز رسانه هاي صوتي و تصويري ،كدام يك از زخم ها و جراحت هاي ملي
را التيام خواهد بخشيد ،در كشوري كه كارمند دولت براي ادامه زنده گي و تامين حداقل معيشت،
مجبور است ،رشوت بگيرد ،و درمحاكم از عدالت و انصاف ،فقط تصويرترازوي آن باقي مانده و
هيچ دوسيه اي بدون پول حل و فصل نمي شود چگونه مي توان باور كرد كه مردم درشكنجه وعذاب
نباشند .بلي ! درنزديک به يک دهه تطبيق صلح و دموكراسي آمريكايي درافغانستان ،اكنون مردم نه
ازامنيت جاني ،نه امنيت مالي و نه امنيت قضايي برخوردار هستند.
کرزي رمتاسفانه بازدوبند هاي مقطعي هميشه منافع ملي رازيرپا ميگذارد وباعملکردهاي کوتاه بينانه
وزودگذر هم ملت وهم خارجي هاراناراحت وعصباني ساخته است .تعداد که به ريس جمهورمتکي اند
درهمه اموردست بازداشته وبدون کوچکترين هراسي به قانون شکني  ،حيف وميل دارايي عامه ،
تجارت بي درد سري مواد مخدروجمع آوري ثروت مشغول اند .طي بيش ازيک دهه که ازسقوط
طالبان درکشورميگذرد ميلياردها دالربه کشورسرازيرو به جيب دزدان ثروتهاي ملي کشور
سرازيرشدوهمين دزدان وچپاولگران  ،مالک ده ها تعميروبلند منزل  ،شرکتهاي تجارتي  ،صاحب ده
ها عراده موتر ،صدها جريب زمين و ...دردوبي  ،لندن  ،آمريکا  ،کابل وسايرواليات کشورگرديدند .
اگر واقعا ً به كمك هاي ارايه شده به کشور نگاه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه اكثر اين كمك ها براي
مردم کشورنرسيده وبه جيب معاونين ريس جمهور ،وزيران  ،قوماندانان جهادي  ،واليان  ،جنراالن
برحال وقدرتمند  ،خويش واقوام اين مقامات  ،انجوساالران  ،موسسات خارجي  ،فرماندهان قواي
ائتالف  ،سفارتخانه هاي کشورهاي غربي وشرقي و ...باين پولهاي باد آمده مسوولين زورگوتر،
قانون گريزتر ،نيرومند تر ،ديده پاره تر ...گرديده اند.
درطول ده سال گذشته توجه جدی به بازسازی درمجموع صورت نگرفته و بهبود دروضعيت و
شرايط اقتصادی مردم حاصل نشد  ،بيکاری  ،نبودکاراز مواردی است که می توان افزايش فاصله

وشکاف بين دولت ومردم اشار .وضعيت امنيتی بسيار نگران کننده و وخيم گزارش ميشود  ،وضعيت
اقتصادی همچنان نا بسامان ومردم ازفقر وبيکاری دروضعيت نامساعدی قراردارد.
يکي ازين تاراجگراني کالن کشورماعطامحمد نوراست واطن چپاولگرصاحب ميليونها دالروسرماطه
است ونزديک به يک دهه ميشودکه درپست واليت سنگرگرفته ومصروف چوروچپاول است.
مادرينجامختصرازتاراجگريهاي ويراتهيه وتدوين نموده ايم  .جنگ ساالر معروف ،متهم نقض حقوق
بشروکسی که درچوروچپاول ميليون ها دالرازدارايی های خصوصی و دولتی در شمال افغانستان
دست دارد .اين جنگ ساالر ،در انتخابات رياست جمهوری ازجنگ ساالرديگردبل عبدهللا حمايت
کرده و بخش قابل توجهی ازتقلب انتخاباتی در واليت بلخ به نفع دبل عبدهللا  ،با اعمال نفوذ و
فشارعطا محمد نورصورت گرفته بود .پروژه خالد بن وليد نيز يکی از دارايی های غصب شده ای
است که عطامحمد نور ميليون ها دالر ازآن نفع برده که به گفته يکي ازباشنده اين پروژه وی يک
نمره سفيد را به هفت هزاردالرامريکايی خريده است درحالی که يک نمره سفيد که برابربه سه
صدوپنجاه مترمربع زمين بوده ازمالک آن به صد دالراميريکايی خريداری نموده آيا اين ظلم
آشکارانيست آيا اين مالک باشنده اين شهرنبود ؟ اين شهرک رهايشی درجنوب شهرمزارشريف
قرارداشته درمدت زمان بسيارکم مليون ها دالربه سرمايه خويش افزود ه است.
طوريکه روشن است دارای کودبرق دروقت حکومت ربانی بين زورگويان مانند عطامحمد نور،
رسول پهلوان وغفارپهلوان وغيره جنساالران تقسيم ميگرديد .اين فابريکه توليدی که روزانه درحدود
هزاران خريطه کود يوريا وتوليد وشصت ميگوات برق درشهرمزارشريف ميداد سرمايه ي عطامحمد
نور را به ميليونهادالررسانيد  .جنگ ساالرعطا محمد نورکه لقب مرد معارف و مرد صلح را
درواليت بلخ خودش به خود داد بخاطرخدماتی بود که خون مردم را ريختاند و مکتب ،شفاخانه  ،پل
وپلچک را به آتش کشيد  .عطا محمد نورزمانی که ميخواهد ازيک محل به محل ديگری نقل نمايد
يعنی ازيک خانه به خانه ديگربرودوی را بيش ازپنجاه موتر تعقيب سکورت مينمايد که همۀ مال ملت
اند .وي درشهرمزارشريف مالک بيش ازده ها بلند منزل است که بعضی ازآنها رابه نام خودويا زن ،
فرزندان واقارب خويش خريداری نموده است .خالد مزاري دريک نبشته ي دردعوت مطنويسد-
عطامحمد والي بلخ درواليت بلخ اضافه از  ۰۵۵قباله شرعي در ارتباط جايداد ها يابه نام خود يابه نام
خانم ودوپسران و دخترش درامالك ثبت ميباشد.
فشرده ازجايدادهاي عطامحمد نور:
 پروژه خالدبن وليدكه ازطرف والي توزيع گرديده تقريبا ً  ۰۵۵۵هزار نمره است كه قيمت في نمرهآن مبلغ  ۰۵۵۵هزار الي  ۰۵۵۵۵هزاردالربه فروش رسيده ودر پروژه متذكره به تعداد  ۰۵۵نمره
درقسمت فوق العاده براي خود غضب نموده است.

 ماركيتي عصري به نام باختر كه درآن به تعداد  ۰۵۵باب دوكان. ماركيتي بادام درپهلوي سينا استديوم كه اكنون ملكيت شان ميباشد. ماركيتي به نام عجب خان كه اكنون كارتعميرات وساختمان آن تکميل گرديده . سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده وبا تعداد  ۰۵۵باب دوكان . ماركيت ادويه فروشي مقابل شفاخانه مزار. كلنيك اليزرنور. شركت تيل نوردروازه بلخ. منزل رهايشي چندين طبقه به نام مترانور(دخترش)  ۰۵۵باب اپارتمان دارد. منزل ده طبقه يي مقابل شاروالي مزار. شركت ترانسپورتي مترا نور كه بيش از  ۰۵۵نوع موتردرآن فعاليت دارد. ماركيت جديد كه بجاي سينماي سابقه مزار اعمارگرديده  ،حدودآ  ۰۵۵۵هزار دوكان دارد. پمپ استيشن هاي خالد نور كه درنقاط مختلف شهرمزار موقعيت دارد. خانه شخصي اش درچهار طبقه درمنطقه چوغدك كه بامصرف دومليون دالر. يك باب سراي حدودي سه جريب زمين ايستگاه موترهاي ولسوالي شولگر. ساختمان بلند منزل عقب تعميرواليت. صالون های عروسی آريانا درشهر مزارشريف. تعميربلند منزل عقب ليسه سلطان راضيه بنام خانمش وفعآل کلينک شخصي است . موسسه آموزش تحصالت عالي به نام آريا درشراکت با احمدضيا. دوباب شفاخانه به نام موالنا جالل الدين و الفالح.مقابل پوهنتون بلخ ماركيت بلند منزل به نام سينا که دارايي  ۰۵۵باب دوكان ،درشهرك حيرتان ذخيره
هاي تيل وجايداد متعدد باشركت وارداتي انترنيشنل  ،ومالکيت وي و كمال نبي زاده  ،دستگاه
تلويزيون شخصي به نام آرزو ...

(اينهم نوروفرزندان وبلدنگهاي شخصي اش)
عطامحمد که خود را نورمی نامد ،با پيشينه تاريک انديشی و تاريک فکری که در عملنامه سياه او از
روز گار مکتب سوزی وزن ستيزی درج گرديده است بربلخ فرمان می راند .اين مرد سياه کار وسياه
دل و ياران ديگر تنظيمی اوبيشرمانه دارايی های دولت ومردم مظلوم راغارت ميکنند  .شمار قصر
ها وبلند منزل های اين فرومايه گان قرن بيست ويکم از حساب بيرون است ،بگونه نمونه از چند
مارکيت وقصربلند منزل سرباند دزدان دربلخ ياد آور ميشويم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول
پهلوان که اسالف اين وطنفروشان درچپاول و ثروت اندوزی بودند روی سفيدی تاريخی دهند .اگر
ازروضه مزار شريف که دروسط شهر قراردارد بطرف غرب حرکت کنيد درکمتر از يک کيلومتر
تماشا خواهيد کرد که چگونه سينمای سابق مزار ننداری به مارکيت والی بلخ تبديل گرديده است و در
مقابل آن مارکيت ديگر عالی جناب بنام ارجمند مبارک او خالد نور قد برافراشته وکمی پيشتر قصر
مهمانان اين جناب ساخته شده و در مقابل قصر،اتحاديه باربری و ترانسپورتی خالد و طارق با صد ها
موتر قرار دارد و متصل آن پطروليم طارق نور به خيابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشيده
است و کمی پيشتر به شفاخانه الفالح می رسيد که با باجه مبارک شان ميرويس ريس شفاخانه بلخ تازه
سرمايه گذاری نموده اند.
درنخستين گام زير زمينی دروازه شاديان والی چند قصر وخانه و مهمانخانه راميبنيد تا کوه های
شاديان که پروژه خالد بن وليد با هزاران نمره رهايشی باغضب زمين های دولتی ادامه می يابد همه
را والی به نفع شخصی غضب نموده اند .وبه همين ترتيب سرای سابق عجب خان وکارته آريانا
چندين قصروتعمير همه مالکيت والي بلخ است  ،در سمت شمال مارکيت ترکاری سابق حق مسلم اين
مجاهد ومقاومت گربي مانند است و دها جايداد غير منقول ديگر که درين مختصر ذکرآن نمی گنجد.

اين به اصطالح مجاهدين که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند وپای آمريکايی و ياران
غربی را ميبوسند بی شرمانه صد ها هزارجريب زمين دولتی را غضب نموده اند که شهرک های
خالد بن وليد وهمدرد نمونه های ناچيز آن محسوب ميگردد .باند مافيايی والی چون پادشاه کل اختيار
بلخ هرکسی را که مانع اغراض خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروا ازمحاکمه ومحاسبه
نيزاست.
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