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 عظيم از بلخ: گزارشگر

  ٢٠١٣ می ٢۶

 

 داکتر ميرويس ربيع، دالل سرجنايتکار عطا محمد
 

  

پدرش کارمند عادی . ت بلخ است اصلی گذر عزيز آباد واليۀميرويس ربيع فرزند مير غالم محمد نخودپز، باشند

 او دو برادر دارد مير غالم قادر که تا صنف دوازده درس خوانده و فعالً . مديريت عمومی انحصارات مزار بود

 معاون موالناست و حيدر آقا که زمانی مدير اداری بندر عايداتی حيرتان بود و فعالً » المللی بين «ۀرئيس شفاخان

معاش پدر يگانه منبع درآمد خانه . ين فاميل با فقر و مصايب اجتماعی گره خورده است اۀگذشت. باشد بانک ملی می

با گذشت . شش دختر و سه پسر ھمه در سن و سال مکتب قرار داشتند و کاری از آنان ساخته نبود. رفت به شمار می

ای  شر جامعه بود در گوشهتر ميرويس تصميم گرفتند تا دوکان نخودپزی که شغل نادارترين ق زمان دو برادر بزرگ

باالخره مجبور . ليکن به حدی نادار بودند که حتی توان پرداخت کرايه يک دکان را ھم نداشتند. از شھر باز کنند

با آنھم . شمول ميرويس مصروف پختن نخود شونده شدند در حويلی خويش داش بگذارند و از خرد تا بزرگ ب

داکتر صاحب بعد از » گاه قبله«. ن شان ھرگز پر نان و روغن نشد کم ناۀر چندانی نکرد و سفرئيوضعيت تغ

او با دوستان پربازش نه به قصد تفريح و دوری از مشکالت جانگير خانه، . نشست رسميات در دولت بيکار نمی

 او دستمال قمار. آورد دست میه را از اين طريق ب» حالل«درد سر يک لقمه نان  بیکرد بل عمال ً ميده بازی می
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ھا  بعد. ستاند ی پول میئخوشی و تاجا نام دسته  خويش پھن کرد و از برندگان بازی بۀشبانه را برفقير خان

 ميرغالم ۀ را که در پرخانه ئیشمول دخترانش خدمت قمار بازان حرفه جھيزگری پيشه کرد و تمام آل و عيال ب

ر آقا دکانی را در مندوی به کرايه گرفت و در حيد» پاک«با اين رزق . نمودند محمد ربيع رفت و آمد داشتند، می

تولد، کودکی، جوانی و داکتر شدن ميرويس ربيع . آنجا برای اولين بار در زندگی با اتکا به پول قمار نخود پخت

  .ی شکل گرفتئبدبختانه در چنين فضا

بود که برای خريد يک الدين با بيچارگی درس خواند و زندگی به حدی درمانده اش نموده  در مکتب سلطان غياث

بازان مشھور آن دوره بود و با چنين شخصيت و گذشته محصل  بسکيت و کتابچه شب و روز سر و کارش با بچه

 مصروف  ھا ھای داخل شھر و مخصوصا جوار شفاخانه کاری دوا ميان درملتون بعد از فراغت به کميشن. طب گرديد

ھا  ای به آن نگرفت؛ اکثر روز ی که مريضی نداشت عالقهئ از آنجا.خانه شخصی باز کرد کار شد و چندی بعد معاينه

علت فرومايگی ه ھمچنان دوا فروشان شھر مزار ب. بيکار بود و با بايسکل قراضه ميان شھر و خانه سرگردان

  .شخصيت او حاضر نبودند يک بوتل شربت را بدون پرداخت پول به او دھند

  

 غدار جھادی و ۀدست چھار داره چھار چوک روضه ب. ی تنظيمی بودھا جنگی  مصادف به سگ١٣۶٧ سال ھای 

ھا کشته و زخمی  ھای کوچه به کوچه با ده دوستمی قرار داشت و ھر روزه اختطاف، ترور، تجاوز، دزدی و جنگ

ھنوز .  فاميلی و تنظيمی ميان او و عطا نبودآن زمان ھيچ قرابت. شد  محسوب میپسند ھای جھادی  شوخیۀاز جمل

توانست چه رسد به ھوس ازدواج با دختر کاکای زن عطا که بعدھا به عنوان زن، بر او   زن اول را پوره نمیۀفقن

ی که از آن در ئاداره به اداره گشت اما صاحب کاری نشد سرانجام دوباره به فاکولته طب بلخ جا. تحميل شد

 زمان بعد از خوش گذرانی با دختر عياش در اين.  فارغ شده بود، به صفت مدير تدريسی مقرر گرديد١٣٧٣سال

ربيع را به عطا نزديک ساخت » مقدس«اين وصلت .  فاکولته بود، ازدواج کرد١٣٧٧ابراھيم گران که محصل سال

ربيع . کند ھای باال يادآوری می تا حدی که از او ھميشه به عنوان جانشين مقام واليت، بعد از نصب خودش به پست

 شد و زمينه ساز عياشی ھای عطا با روسپيان عربی، ايرانی، مراکشی و روسی در دبی و پست در مقابل جالد خم

ديری نگذشت که طالبان مزار را تسخير نمودند و داکتر وکيل متين که از مزدوران دارداری حزب . اروپا شد

 بلخ است، به  ئیهھای اکمال تخصص شفاخانه حوز  ھماھنگ کننده برنامهدموکراتيک خلق بود و بدبختانه فعالً 

رئيس تازه به دوران رسيده که با شير روس کامش آلوده بود به مقصد چاپيدن و . صفت رئيس طب برگزيده شد
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ھای  پيشه را در برآورده شدن آرزو او ميرويس رذالت. خيلی جان کند» مقام«ھايش تا رسيدن به اين  پرکردن کيسه

 ً ھای امتحان،  حصالن و مشکالت عديده از توزيع کارت ھويت تا جنجال با مکثيفش قابل استفاده يافت، زيرا مستقيما

ھا در سطح  ھای تدريسی تمامی فاکولته ليليه، تبديلی و غيره مسايل شان سروکار داشت، از جانب ديگر مديريت

  .ھاست نه جايگاه حل معضالت محصالن کشور منبع عمده دزدی، فساد و خيانت در خدمت به رياست پوھنځی

 از محصالن شوربخت ما ت حاکميت مستبد طالبان اين دو کثيف توسط استخبارات در جريان اخذ رشوۀردر دو

امربالمعروف يک روز قبل از اجرای حکم مجازات . خانه گذراندند بالفعل دستگير شده و مدت دو ھفته را در توقيف

 متين و ميرويس ربيع رئيس و مدير زد که فردا ساعت چھار بعد از ظھر وکيل دزدی، در چھار سوی روضه داد می

ھای ناپاکی که با سران خلقی طالبان و  آنان با پيوند. خورند  طب در استديوم بلخ چھل چھل دره میۀتدريسی فاکولت

 مشھور کرمک از برکت ۀمصداق گفت. عام نجات يافتند ھای جاھالن در مالء مناسبات بويناک قومی داشتند، از دره

حکومت پوشالی کرزی خون تازه در بدن دزدان ائتالف شمال جاری ساخت و . ی يافتئشالی آب خورد و رھا

او در اقدام . ھای پرخون مزار ظاھر گشت  صوف پنھان بود دوباره بر جادهۀھای در عطای فراری که در غار

يرتان  بلخ، حيدر آقای نخودپز را به صفت کارمند اداری در گمرک حۀنخست ميرويس ربيع را رئيس صحت عام

از يازده . که شاھرگ عايدات مزار است و مير غالم قادر را به صفت معاون تحويلدار دافغانستان بانک مقرر کرد

 مزار حاکم است و با استفاده از موقف اداری و حمايت ۀسال بدين سو ميرويس ربيع بر دار و مدار صحت عام

سيس شفاخانه أ غارت دوا تا سوزانيدن شفاخانه و از تاز. زند سياسی والی غدار بلخ دست به ھرگونه عمل فجيع می

 کابل و - ھا بلند منزل در مزار کس و خريد ده ھای بی ھا و قابله عزت ساختن نرس و انستيتيوت صحی شخصی تا بی

  .دبی

 مرور ھای مختلف مختصراً   فساد و مافيا گستر عطا را در بخشۀجنايات ميرويس ربيع به عنوان فرد دوم در حلق

  . يک مفعول پست طينت و دزد بيشتر نمايان گرددۀکنيم تا چھر می

  

  :غارت و چپاول ھستی مردم
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ربيع در روز افتتاح .  لک دالر مالک اصلی الفالح بود٧.۵حاجی مجيد سنچارکی با سرمايه گذاری ( الفالح ۀشفاخان

ا مجيد را با تھديد و ارعاب از شھر ھ شفاخانه با توسل به زور، مجيد را مجبور کرد تا او را شريکش سازد و بعد

ای در مکروريان کابل، خانه و تجارتخانه  المللی موالنا، انستيتيوت علوم صحی موالنا، خانه  بينۀشفاخان) فرار داد

 بابه يادگار مزار، خانه در گذر عزيزآباد شھر مزار، شراکت ۀ جريب در منطق١٠ به وسعت ه ئیدر دبی، باغ افسان

 آرين افغان، کلنيک تشخيصيه ه ئیی و ارتوپيدی خواجه نور محمد فيض، کلنيک تشخيصيه و معالجدر کلنيک جراح

  .بلخ باستان و کلنيک مرمرين

کند، محل عياشی و خوشگذرانی ربيع و باند   موالنا در عين زمانی که مردم بيچاره ما را زنده پوست میۀشفاخان

  .کثيفش است

 سگان   موالنا برادرش مير قادر ربيع و داکتر ادريس از چوچهۀر شفاخانس اکثر شرفباختگی ھای جاری دأدر ر

، نرسنگ، قابلگی )البراتوار(ھای تکنالوژی  ھمچنان انستيتيوت صحی موالنا که در بخش. بدنام پرچمی قرار دارند

ستخدام و  محصل را در ھر بخش ا٣٠و دندان فعاليت دارد، نظر به مکتوب رسمی وزارت صحت عامه ساالنه بايد 

 محصل را با تدريس ١٧٠اما ربيع با زور خويش ھر سال به تعداد .  افغانی فيس دريافت نمايد٩٠٠٠از ھر سمستر 

ربيع ھمچنان جھت جذب تعداد بيشتر، به .  افغانی بلند برده است٣٠٠٠٠در دو تايم جذب کرده و فيس را نيز تا 

ت که ھر محصل تازه وارد به موالنا حق کار به صفت آمريت قوانين صحی و بررسی صحت عامه دستور داده اس

 ۀگويند که ما حتی صالحيت ناکامی شاگردان را نداريم زيرا ادار استادان می. ھای شھر را دارد دواساز در دواخانه

ر اين د. سازد گرفته و ھمه را کامياب می موالنا بعد از اعالن نتايج چانس اول، بدون مشوره با ما دوباره امتحان 

  . نيمه عالی تکميل نشده استۀسسؤحاليست که تا ھنوز جواز کار اين م

 

  .گيرند چند نمونه از مراکز درمانی مربوط ربيع که در آنجا ھموطنان ما مورد چپاول قرار می
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 معدن نمک چھارراھی تفحصات بعد از تکميل اسناد از ۀ صحی ديگری در ساحۀ متوسطۀسسؤدر اين اواخر م

 شروع به کار نموده بود که پادوان ربيع با پيروی از اين امر رئيس صاحب که در مزار فقط يک وزارت صحت

  . صحی باشد و آنھم موالنا، با زير پا کردن لوحه و پاره کردن اوراق تبليغاتی از کارش جلو گرفتندۀسسؤم

  

 :ساير منابع ملوث و پر درآمد ربيع

 محيطی که ۀالصح  بلخ را ربيع به داکتر خليل محرابی آمر حفظه ئیحوز دولتی ۀکافيتريای داخل شفاخان :کافيتريا

طور مثال قيمت ه ب.  سال اجاره داده است٩ برای ئی ھزار دالر امريکا٨٠دارش است، مبلغ  يکتن از نوکران سابقه

ھای قيمتی  شوند توان خريد غذا  مريضانی که در اين شفاخانه بستر می افغانی است و اساساً ١٠٠يک خوراک سوپ 

  . ربيع را ندارند-کافيتريای خليل 

 

 بلخ را به يکی از نوکران سابقه دارش داکتر خليل محرابی و کانتين ه ئی دولتی حوزۀربيع کافيتريای داخل شفاخان

  .اش را به دوش دارد سپرد وليت آرگاه و بارگاه امنيتیؤ که مس»قومندان نظر«اين شفاخانه را به 

 مواد ۀھای وارد کنند او از تمام شرکت. خليل محرابی مالک کافيتريا آمر اين بخش است :حيطیالصحه م  آمريت حفظ

گيرد در غير آن دکان  ھای مختلف پول می ھای داخل شھر به بھانه ھای آببازی و رستورانت ھا، حوض خوراکه، حمام

 ئی بلخ ھيچ نوع البراتوار دواۀعامسف صحت أاين در حاليست که با ت.  شان تا امر ثانی مھر و الک است يا شرکت

 از ھا قبالً  عالوه اکثريت اين مراکز و تجارتخانهه ب.  ندارد تا صالحيت بررسی مواد متذکره را داشته باشدئیو غذا

  .اند وزارت بيکاره، دزد و مفسد صحت عامه جواز رسمی گرفته 
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ھای ولسوالی به شمول   و شفاخانهیه ئ حوزۀتمام کمک به شفاخان ):PHC(ھای صحی اوليه  آمريت مراقبت

ھای صحی اوليه   يا مراقبتPHCرسد، توسط داکتر اسدهللا شريفی آمر  ھا دالر می ھای آن که ساالنه به ميليون کلنيک

 .شوند که از مزدوران رئيس است، زيرزده شده و به شخص ربيع سپرده می

 دواخانه و ۴٠٠او از . نين صحی و بررسی استهللا جاويد آمر قوا داکتر محب :آمريت قوانين صحی و بررسی

 داکتران طور منظم ماھوار به عناوين مختلف مثل اعمار ۀخان ھای تشخيصيه و معاينه  دوا، کلنيکۀھای عمد شرکت

ای ساخته که مطيع اوامر ربيع باشند و ماھوار بايد  فروشان اتحاديه برای دوا. گيرد مسجد در داخل شفاخانه باج می

ھای بزرگ دوا در  ربيع در آريا مارکيت، محل نمايندگی و شرکت. العضويت بپردازند  افغانی حق۴٠٠لی  ا١٠٠از 

ھر . سازد ھای غارتگری او را مو به مو عملی می  برنامهۀ که ھم»رئيس نثار«نام ه ی دارد بمزار سگ زنجيري

فرستد و   جان داکتران و دوافروشان میگير خويش را به گرسنه ماندند، ربيع گرگان پاچه» خادمين حرم«زمانی که 

 ھزار دالر از اين بابت ۵٠ تا ٣٠دارد، چنانچه ماھانه بين   اخذ میتھای مضحک رشو گيری با تھديد، رعب و بھانه

 فضل برادر «در اين بخش مديرک دزدی بنام. شود  شخصی ربيع واريز میۀصرف از مارکيت آريا به خزان

خاطر ه  ھار بر ھمه چنگ و دندان نشان داده و ب تير داکتر محب و ربيع مانند سگ، سکرتر ربيع تحت دسا»فريدون

. نمايد افغانی نوشته نمی١۵٠٠حتی مکتوب قانونی را بدون اخذ . ستاند ترين کار به صورت علنی پول می جزئی

  . آشنا اند نحس اين حرامزاده کامالً ۀداکتران و دوافروشان با نام و چھر

  

  محرابیداکتر خليل هللا

 

 داکتر اسد هللا شريفی

  

 داکتر محب هللا جاويد

ه او بيشتر به جذب کارمندان زن عالق. ھا قرار دارد ترين  يکی از کريه»شاکر نرس«س آن أدر ر :مديريت نرسنگ

 خواھند  تعدادی از اين زنان مظلوم که از تنگدستی میبعداً . مند بوده و معيار پذيرش فقط سروصورت ظاھری است

شاھنشاه خونخوار بلخ « به شخص مستقيماً » ھا ترين ناب«ھای غير انسانی ربيع و   خواستۀکار کنند، قربانی طعم

. گردند عطا انتخاب می- کثيف ربيعۀھای ھر سرويس از اشخاصی وابسته به حلق سر نرس. گردند  پارسل می»عطا

 اکثريت آنان را در گنداب »شاکر«اند زيرا  مريضان بيچاره از نبود نرس زن و کار منظم آنان شاکی عموماً 

  .خوشگذرانی ربيع مصروف نگھداشته است
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  باشد  ديگر ربيع که سکرترش میۀفريدون، دالل بچ

ول اين بخش بود و بابه نظر ھمه ؤ مس»محمد عظيم«. محل عزل، نصب و غارتگری ربيع است :مديريت اداری

نات و انفکاکات توسط او و به دستور يي عامه است که ھمه تعامور اداری و مدير منابع قوای بشری صحتۀ کار

جای عظيم به صفت مدير اداری ه  نام را که از خويشاوندان نزديکش است ب»عبيد« فعالً . گيرد ربيع صورت می

، با شود  ميليون دالر می٨ بلخ را که ساالنه حدود ه ئی حوزۀ شفاخانۀھا افغانی بودج اينان ميليون. ن نموده استييتع

ھای  ربيع حتی از افراد خود نيز که در سمت. کنند ت اداری به جيب رئيس سرازير میأ اوراق جعلی توسط ھيۀتھي

 است که IMCI آمر بخش »سيد رحمن ھوتک« آن داکتر ۀمثال برجست. ستاند نمايد ماھوار پول می جا میه بلند جاب

روزی به ھمکارش درد دل کرد که ربيع به . کرد ر می دالر کا٣٠٠او با معاش . اش بود  و دوست صميمی ھمصنفی

 در ألهعين مس. »خواھم  دالر از تو می٧٠٠توانی بکن و بگير مه ماھانه   که میئیاز ھر کس و ھر جا«او گفته 

  .ھا و شعبات صحت عامه بلخ مروج است ساير آمريت

که ربيع در آنجا دفتر کار برای خود ساخته ھاست  لمانیاسيس شده توسط أ جالب ديگر در تعمير شفاخانه تازه تۀنکت

که مدتی  - رئيس قبلی شفاخانه »غوث الدين انوری« داکتر ۀو تنھا در آرايش و ديکور آن به روايت سند دست داشت

 پيرو علم  بر جمعيتی) ربيع( با کارت عطا  ی به شاخ جنگيد تا اين که جمعيتيبا ربيع روی چپاول ثروت مردم شاخ

اين پول ھنگفت صرف خريد چھار پايه کوچ . گردد  میئی دالر امريکا۵۵٠٠٠٠ بالغ بر -غالب گشت) انوری(سياه 

 دالر، اشيای زينتی کريستال چندين عدد فی ٢٠٠٠ھا فی پايه   دالر، ميز کوچ٣٠٠٠ دالر، ميز کار ١٠٠٠٠فی پايه 

ھای قيمتی، چوکی   دالر، قنديل۵٠٠٠٠ھای آن بيشتر از   دالر، چوب کاری مکمل دو اتاق فرش و ديوار١۵٠٠دانه 

 ۀواسطه  مردم بيچاره در وزارت صحت بۀربيع تمام اين مصارف را از بودج. خاص برای جناب... و الماری و

ھای عيان را بگيرد  دھد و کسی يا نھادی نيست تا جلو اين چپاول سگان اداری و حواريون دورو برش باد می چوچه

ھای مختلف شفاخانه از کمکش   با شف سرويسجلسه ایربيع در . دارد  زيرا وزير صحت خود نزد او دھن پر آب

 وزير بعد از کاميابی مجدد برايش چنين پيام ی برای رد استيضاح ثريا دليل سند ارايه نمود که شخصأدر اخذ ر

وای بر ما عجب دولتی داريم با (» تشکر ربيع صاحب از زحمات زيادت خانه آباد، بنده در خدمت ھستم«: فرستاده

انوری ليست حيف ). زند اين دم و دستگاه دولت مزدور و فاسد که وزير بر پای رئيس مادون پست فطرتش سجده می
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 و فساد اداری بلخ ءارنوالی و رياست مبارزه عليه ارتشا، څئیلر را به رياست امنيت ملی، جنا دا۵۵٠٠٠٠و ميل 

 خودش تا حال کسی سراغ اين دزد کالن نيامده تا حق و عدالت حداقل در يک بخش ۀتحويل داده است اما به گفت

  .مين گرددأ زندگی که با جان و حيات مردم در رابطه است، تۀعمد

 »ھمنوا« فرزند قاضی »محمد هللا ھمنوا«نرس  ):طب متوسط(ھای طبی  م صحی و مرکز آموزشانستيتيوت علو

بنابر اظھارات کارمندان صحت عامه ربيع مرکز . باشد  عقب تفحصات واليت بلخ مدير اين انستيتيوت میۀباشند

 يکی ۀنمون. گويند  میSupply Centerھای طبی را به کانون ھرزگی و رذالت مبدل نموده ومردم آنجا را  آموزش

. ای از کابل گرفته شد ت واصلهأ امتحان طب متوسطه توسط ھي١٣٩٢ حمل ۶در: از اين رويدادھای زشت اين است

 تن از ٣٠ نفر از طريق امتحان و ۶٠ تن بودند که از آن جمله صرف ٢٠٠٠کنندگان  تعداد مجموعی درخواست

ربيع .  سال ھستند٢٠ بيشتر مراجعان ھمه ساله دختران جوان زير .طريق کانکور چانس دخول به اين نھاد را داشتند

نام ضيا و فريدون به تمام آنان اعالم نموده بود تا در قسمت باالی ورق درخواست ه توسط دو سکرتر بدنام خود ب

ه  دختر قبل از امتحان بايد با جناب رئيس مصاحب١۵ترين عکس شان را نصب نمايند و سپس ھر روز حدود  تازه

ھمين وضع سبب شد تا مردم صحت عامه را فاحشه .  گردندئیوی شناسا» چشم با بصيرت«ھا با  ترين کنند تا خوب

  .خانه عامه گويند

  

 بائینرس محمد هللا ھمنوا در ھمنوا

ربيع مرکز آموزش ھای طبی را به

کانون ھرزگی و رذالت مبدل نموده

 است

 

داکتر محب نزد شاه اژدھا وعده ميدھد

ر کنار ربيع سياست غارتگری و بید

ناموسی شما را خط به خط ھمانند

 .ايشان عملی ميکنم

  

روکی سرخوش نرس، مربی تيم

فوتبال صحت عامه و دالل ھرزه پيش

 کننده فواحش به ربيع
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تصوير حلقه شده از جنرال صبور

ول امنيت عطا، رئيس سازمانؤمس

جوانان جمعيت واليت بلخ و مالک

 . مرمرينکلينيک

 

حاجی لطيف مشھور به لطيف مرده از

 نوکران کھنه کار ربيع

  

داکتر افضل حديد رئيس شورای

واليتی بلخ، يار ديرين ربيع و عار

مسلک شريف طب که با بوسيدن

پر عطا به اين سمت با بی دستان خون

 .ننگی تکيه زد

 

  :کنيم  میءچند نمونه آن اکتفارحم بيشمار است که به ذکر   بیۀناموسی اين سفل غارت و بی

خانه شخصی داشتند به زور اسلحه توسط   بلخ معاينهۀ داکترانی را که در مقابل صحت عام١٣٨٩ربيع در حوت * 

او .  فعاليت را به آنھا ندادۀ متری شفاخانه اجاز٣٠٠ ۀھای شان بيرون راند و تا فاصل  از معاينه خانهئیپوليس جنا

  :يل سودآور انجام داداين کار را بنابر سه دل

  

   که به زور تفنگ از اين ساحه رانده شدندئیمعاينه خانه ھا
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ه  مردم به آسانی قابل دسترسی بود، بۀ که برای ھمئیداکتران را در قلب شھر جااز  کثيری ۀنخست محل تجمع عد

خصی مربوط به خودش ھای ش ھای اطراف مزار به شفاخانه و کلنيک ھم زد تا مريضان از ساحات دور و ولسوالی

ھای پيھم بر   دو سرای مقابل شفاخانه را نرخ زده ساخت و در ساخت و پاخت با عطا و فشارثانياً . مراجعه کنند

از جانبی ھم . فروش رسانيده  را ب»حنيف سمنگانی« و حاجی » لطيف« سرای حاجیصاحبان شان مخصوصاً 

ای به بيرون نرود زيرا   شکل سيار ايجاد کرد که ديگر نسخهکانتينری غير معياری را در صحن شفاخانه بهۀ دواخان

داران بايد حتی  مريض. شود دوای داده شده توسط وزارت صحت عامه ھرگز به مريض داخل بستر رايگان داده نمی

 یبا اين کار بازار عموم دوافروشان مقابل شفاخانه ھم به کساد. يک دانه مسکن را ھم از بازار خريداری کنند

  .دئيگرا

ھای داخل شھر صادر کرد مبنی بر اين که ھيچ يک از   ربيع حکم جديدی برای البراتوار١٣٩١در عقرب سال * 

اين قانون .  بعد از ظھر در خدمت مريضان باشند٢ صبح الی ٨توانند از ساعت  مراکز تشخيصيه تکنالوژی نمی

آور  دليل اين عمل شرم.  فساد عطای نور است و پر ازئی شاخداری از حکومت مافياۀخاص و منحصر به مزار نمون

 ربيع ی»موالنا« و »الفالح«ھای   آفتابی است و آن اين که مريضان تھيدست و بيچاره بايد فقط به شفاخانهکامالً 

  .مراجعه نمايند

 به »حسين حصين«داکتر .  شدء بلخ توسط کشور دونر اھداه ئیچھار سال قبل ماشين دياليز در شفاخانه حوز* 

سفانه تا حال ھيچ خبری از أھمين منظور در کشور چين آموزش ديد تا مشکل مريضان گرده را رفع کند اما مت

ھای کابل يا به پاکستان و ھند مراجعه   برای رفع مشکل شان به شفاخانهمريضان عموماً . فعاليت اين دستگاه نيست

 ديگر به فروش ۀھا وسيل ه مدفون است يا مثل صد ماشين دياليز در گدام صحت عاممعلوم نيست که فعالً . کنند می

  .رسيده است

 ٨ترين واقعات از  به ھمين منظور مغلق.  بلخ يگانه مرکز تخصصی در شمال کشور استه ئی حوزۀشفاخان* 

 اما بدبختانه ھمين شفاخانه تا ھنوز سرويس طب عدلی که عمالً . شوند شرق به اينجا راجع می واليت شمال و شمال

. ن نوع زھر در واقعات مشکوک به تسمم را نمايد، نداردييشناسی که تع نجام دھد، نداشته و نيز البراتوار سمکاری ا

ھای مرموز عطا و  واضح است که اين عمل آگاھانه است زيرا تمام جنايات وحشتناک از تجاوزات ناموسی تا قتل

 آن قتل سه ماه قبل فوتو ژورناليست تلويزيون آرزو  بارزۀنمون. شود ھا فاش می اش با فعال شدن اين بخش دارو دسته

او جريان قتل پسر .  ساعت صحبت کنان جان داد٣ش در ظرف  است که بدون دريافت علل مرگ»قيس عصيان«

جوانی را توسط يکتن از آدمکشان عطا در ميدان بزکشی مزار تصويربرداری نموده بود که از آن زمان تا مرگش 

  .ش خاتمه دادند اکه به شکل نھايت مخفی و گنگ به زندگی ان جانی عطا قرار گرفت تا اينبارھا مورد تھديد لچک

  

  قيس عصيان، خبرنگاری که توسط باند عطا ترور شد
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 شخصی الفالح کاکا جان ۀاو در عين زمانی که رئيس شفاخان. داکتر مير خالد ربيع برادرزاده ميرويس ربيع است* 

 ۀض ساری و مقاربتی مخصوصا ايدز در شمال کشور است که ماھانه از بودجول کنترول امراؤخود است، مس

  .گيرد  دالر معاش می١٨٠٠دولت 

روزانه تعداد زيادی از ھموطنان ما که راھی سفر به بيرون از کشور اند يا آنانی که کارمند دفاتر خارجی اند؛ * 

اما روال را ربيع طوری عيار نموده تا ھمه . دبايد معاينات صحی شان را در صحت عامه طور رايگان تکميل نماين

 قرار داد در اين زمينه با قونسلگری ايران رسماً . به شفاخانه شخصی موالنا با پرداخت پول معاينات را انجام دھند

سيس نمود تا أھا ت  موالنا است در کمک با ايرانیۀه مھد غارتش شفاخانرا ک )١( ھمچنان توريسم طبی درمانی. دارد

 که در خون خوری و »ای خامنه« سگان دولت کشتار و تباھی واليت قبيح ۀمريضان العالج مظلوم ما را طعم

 ۀ دولتی است بر اعتبار سند ھم بلخ که نھاد کامالً ۀدر اخير مھر صحت عام. جنايت شريک و يار ھم اند، کند

 و فريدون دو سکرتر ربيع ناظم اين ءضيا. شود  موالنا انجام شده، کوبيده میۀمتقاضيانی که معاينات شان درشفاخان

  .کار اند

 ملکی بلخ ۀرا به شفاخان) Biopsy(برداری  لمان بخشی از وسايل اساسی نمونها کشور DAADدو سال قبل * 

وفی، داکتر سميرا اخگر و داکتر ؤروکی ر«ريک داکتر  ھسپس سه تن از داکتران افغان. مود نءرايگان اھدا

کردند و  برده فقط ساليد از مريضان آماده می داکتران نام.  شروع به کار نمودند آموزش ديده و عمالً »عصمت پوپل

اين مشکل رفتن اکثر مريضان به بيرون از کشور را که . گرفت لمان صورت میاتشخيص بعد از آمدن نتيجه از 

ليکن اکنون اين ديپارتمنت نه تنھا فعال نيست که عمدتا .  حل نمودئی به تشخيص مرض داشتند تا جاصرف نياز

داکتران تربيه . ماشين و وسايل آن در کلنيک شخصی بلخ باستان مقابل مارکيت تجارتی نور انتقال داده شده است

صبور و علم «کلنيک مذکور مربوط جنرال . ددار ھستن  آنجا وظيفه ھم با زور در مقابل اجرت ناچيز فعالً  افغانۀشد

  . جمعيتی با يک سھم عمده از ربيع است»سياه

  

او . ھا نفر مسلح محصور است و بيشتر شباھت به ساحات نظامی دارد دفتر کاری ربيع با سه کمربند امنيتی و ده* 

ول امنيت جان خود و ؤت مسنام نظر که از قوم ترکمن است و زمانی قوماندان جھادی بوده به صفه فردی را ب

شرطی که او در ه ھا بگذری ب اگر بخواھی ربيع را مالقات کنی بايد با کسب اجازه از بند. ن نموده استييفاميلش تع

کانتين . شود  توسط سکرتران ربيع برای فريب مردم گفته میای که دايماً  تشناب، سر نماز و در جلسه نباشد، جمله

 بلخ را ربيع جھت تشويق و دلگرم ساختن گروپ امنيتی الشخوارش به نظر ه ئی حوزۀ ورودی شفاخانۀدرواز

  .واگذار نموده است
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 برشنا ربيع خواھر ميرويس ربيع که با تقلب و زور به طويله ملت راه يافت

 دزدان يعنی ۀ بلخی بود به کمک عطا به خانۀ مکتب فاطمۀ مدير خواھر ميرويس ربيع که قبالً »برشنا ربيع«* 

ومدارھای ميان اين دو در مورد وکالت برشنا جان صورت  ھا و قرار معلوم نيست که چه زد و بند. ارلمان راه يافتپ

  .گرفته است

ھا قبل از انتخابات   رئيس شورای واليتی بلخ توسط ربيع به عطا معرفی گرديد و ماه»افضل حديد«ھمچنان داکتر 

  . از طرف من رئيس شورای واليتی است»افضل«شورای واليتی، عطا گفته بود که داکتر 

ھا را که از   اصالح شفاخانهۀ لک دالری به داماد ربانی معين قبلی وزارت صحت عامه پروژتربيع با دادن رشو* 

 متذکره در سطح ۀول پروژؤ مس»ميا«داکتر .  لغو نمود١٣٩١ دلو ٧چند سال به اينسو عملی شده بود به تاريخ 

مين معيشت نسبتا کافی برای کارمندان صحی بود تا أ اين کار بھبود وضعيت صحی و تۀھدف عمد: گويد کشور می

ربيع اين کار .  افغانی کاھش يافت٨٠٠٠ افغانی به ١۵٠٠٠بھتر کار کنند اما نتيجه اين شد که معاش يک داکتر از 

لخ از سمتش انجام  به ئی حوزۀ رئيس شفاخان»غوث الدين انوری«خاطر دور کردن داکتر ه پر مصرف را صرف ب

شمول ه ای را ب عده. اش فارغبال و با خاطر آرام ھرچه دلش بخواھد، انجام دھد داد تا در نبود او و تيم کاری

به )  ديگرۀھا بھان کم بودن وزن نان شفاخانه، خرابی کيفيت برنج و ده (»هوظيفدرغفلت « به اتھام »انوری«

ه محکمه رفت و بعد از سه ماه جنجال آفرينی زياد سه تن برائت و  مظنونين بۀسپس دوسي. ارنوالی معرفی نمودڅ

الدين انوری رئيس  داکتر غوث: چند نمونه از قربانيان اين دسيسه.  يافتندئی افغانی رھا۵٠٠٠ ۀسه تن ديگر با جريم

واد و خواجه شفاخانه، داکتر جبار مشاور شفاخانه، داکتر نادر رسا، داکتر بيژن سحاب، کبير و نور احمد نرس، ج

 کسی گويند که در ھشت سال گذشته برای مريضان اصالً  انوری و جبار می. ايوب کارمندان بخش اداری شفاخانه

آنان ھنوز در گند مافيای ربيع ميان مرگ و . کنيم بايد ھمين گونه پاداش دريافت کنيم داد حاال که ما کار می نان نمی

  .نندک زندگی در محاکم بلخ دست و پنجه نرم می

 در ١٣٩١ حمل ١٧ ملکی بلخ به تاريخ ۀ موظف در سرويس گوش و گلوی شفاخان»منصور ثابتی ترينی«داکتر * 

مه توسط تلويزيون يک عمل از قبل طراحی شده به اتھام تجاوز دستگير و بدون تثبيت جرم و اجرای حکم محک

کتران و کارمندان صحت عامه روشن است که  داۀبر ھم.  دست اوباشان جمعيتی است، بدنام گرديدتمحلی بلخ که آل

به ھای وی نيستند يک  در پشت اين ماجرا دستان ناپاک ربيع و باند کثيفش قرار دارد تا افرادی را که مطيع خواست

  .يک با بدنامی از صحنه براند
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 رذالت ربيع  داکتر ترينی در سرويس جراحی شفاخانه ملکی بلخ را که ھميشه منتقد غارتگری و»جيحون نزھت«* 

جيحون .  تخصص اخراج و به کابل تبديل کردۀتربيه از برنام  زير نام پرخاشگر و بی١٣٩١ ثور٣بود، به تاريخ 

محصل سال آخر جوانی با پشتکار و مبتکر است و زمانی که وی با رخصتی رسمی بنا به مشکلی پاکستان رفته 

  .سرنوشت گرديد ر اخراج و بی ربيع از کاۀبود، توسط داکتر اسدهللا شارق و با ديکت

آنانی که نھايت نادار اند . شوند  موالنا عمليات میۀ در شفاخانمريضان ارتوپيدی، جراحی و گوش و گلو عموماً * 

. مند شوند  و ناچير بھرهئیداد شان رسد و از کمک ابتداه  دولتی درد و رنج بکشند تا کسی بۀھا در شفاخان بايد ھفته

دست ه  مريض بۀ نان شان را که از معاينۀ به اين ننگ کشانيده است در غير آن لقم جبراً ربيع داکتر آنان را

ھمايون «طور نمونه کلنيک . گردد ھای شان تا مدت نا معلوم مسدود می آورند، حرام ساخته و معاينه خانه می

يافت نکرد تا اين که مريضان  فعاليت درۀ داکتر ارتوپيدی که بعد از طی مراحل قانونی دو سال تمام اجاز»درمانگر

.  موالنای ربيع عمليات نمودۀ سال در شفاخان٢ طور منظم به مدت »درمانگر«مصاب به مشکل استخوان را 

 ه ئی حوزۀ سرويس جراحی شفاخانۀول عمومی عمليات خانؤ که خود يک نرس است، مس»حاجی وحيد«ھمچنان 

او مطيع اوامر .  کندجراحی ،مريضانی را ولو قريب الموت باشند او داکتر قادر نيست ۀبلخ مقرر شده که بدون اجاز

يک نفر آن ھم شخص ربيع است و به ھمين منظور حتی واقعات عاجل بدون ھيچ کمکی در شفاخانه دولتی، خيلی 

  .گردد زود به موالنا ارسال می

اب خنجر زھرآگين و بيرحم انتقام اند که در روز حس  ھر ھموطن ما کاشتهۀپايان را در سين اين دزدان چنان نفرت بی

ھا با  و خود شان را در ميان قفس.  اين کرگسان بيرون خواھد آوردۀ از حلقوم گنديدھا را جبراً  مردم اين ثروت

  .صورت ملوث با مدفوع سگ در چھار سمت شھر به نمايش خواھند گذاشت

  

  :يادداشت

گزارش مبسوط شان در مورد بخشی تھيه و ارسال خاطر به » عظيم«با ابراز امتنان خدمت خوانندۀ عزيز ما آقای 

  :، توجه شان را به نکات آتی جلب می نمايم»عطا نور«از مافيای 

روشن می گرديد، از نيز  ھرگاه امکان می داشت تا ضمن کرکتر شخصی افراد، تعلق تشکيالتی و حزبی آنھا -١

  .انست به شمار آيدمی تو از آن باند ،نظر ما امر خوبی جھت تکميل شناخت مردم

با اشغالگران، می تواند » عطا نور« بدين زيبائی و کمال، مشخص ساختن روابط باند مافيائی یدر گزارش – ٢

  .کمبودی باشد که ذھن ھر خوانندۀ آگاھی را به طرف خود می کشاند

ا ھمين جزئيات مورد را ب» عطا نور«تھيه کنندۀ گزارش فرصت بيابد، تا تمام ادارۀ مستعمراتی  اميدواريم – ٣

  .ارزيابی قرار داده، سيمای کاملی از آن باند مافيائی ترسيم نمايد

باز ھم از ارسال گزارش امتنان خويش را ابراز داشته، به اميد تداوم اين ھمکاری، دستان نيرومند تان را صميمانه 

  .می فشاريم
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