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عريضۀ مردم ستمکش مزار شريف
چند تن از مردم ستمکش مزارشريف که از ظلم عطا نور فغان شان به آسمان بلند شده ،به غنی رئيس جمھور دست نشاندۀ
افغانستان اشغال شده شکايت نامه ای فرستاده و خواستار رسيدگی در امور مزارشريف و جلوگيری ار ظلم و ستم عطا نور
شده اند .اين که غنی توانائی اين را دارد که جلو تاخت و تاز فرعون مزارشريف را بگيرد ،خود سؤال برانگيز است.
دراينجا ،عريضۀ يک عده مردم مظلوم مزار شريف را رؤيت ميدھم.
»به حضور رئيس جمھور!
از ظلم والی مزار ما مردم بينوا و بيچاره و در بدر مزار و ولسوالی ھای مزار در نھايت مشقت به سر می بريم.
شما در آغاز کار خود دربارۀ مسؤوليت بزرگی که در اجتماع داريد گفتيد و خداوند در محشر از شما استفسار احوال
بيچارگان را می کند .کارد به استخوان ما مردم بيچارۀ مزار رسيده است و اين چندين بار است که خواستيم تا حتی به پای
پياده به حضور شما به کابل بيائيم ولی به انواع لطايف الحيل والی مزار ما را نگذاشت.
در دفاتر مزار صورت کل و ولسوالی ھای فساد گنديده دواير تا گلو غرق است لطفا شما ً يک نظر درھمين نشريۀ وزين که
تصاوير حيرت انگيز از شھر مزار دارد ،بنمائيد که در تمام سرک ھای عمومی آب کثيف پر از انواع جرم ھا ،ميکروب
ھا ،باکتری ھا و انواع کثافت ھا تا زانو شده است ولی والی اعالم کرد که از بودجۀ شھرداری دھليز زيرزمينی را افتتاح
نموده است ،اول دروغ اين است که پول از طرف دولت ترکيه داده شده و ھيچ نوع ارتباطی با واليت نداشته است ولی از
طرف ديگر در نفس شھر مزار کشتی به کار است تا عابران را از يکطرف سرک به طرف ديگر انتقال دھد و ما ھرگز
زيرزمينی نيازی نداريم و تا نيم قرن اين سرک ھا جوابگوی مردم ھستند.
رئيس صاحب دولت عطای والی در صنوف پايان مکتب چندی معلم بود از مجبوری و اينقدر تجارت خانه ھا از کجا پيدا
کرد؟؟؟ و در کدام تجارتخانه نيست که نام عطا نباشد.

afgazad@gmail.com

1

www.afgazad.com

زمينھای غصب شده توسط عطا و ولسواالن او يک نمونۀ بارز به شما که تمام اسناد آن به دسترس ما است بيان داريم.
شصت و سه جريب زمين صاحب سيد عباس مرحوم در قريه سيغانچی ولسوالی تاشقر غان واليت مزار شريف مدت شصت
سال در اختيارش بود و اکنون به قبالۀ ساختگی تقلبی به مردم توسط ولسوال تاشقرغان به فروش رسيد و ورثۀ ايشان،
صاحب پنج سال دعوی نمود و ھشتادھزار دالر رشوه داده شد ولی نتيجه معکوس و مردم توسط ولسوال و قاضی آن را
غصب نمود و تمام قريه شاھد اين فاجعه بود و اقرار اھالی ثبت پرونده موجود است که در تمامی واقعات والی ذيدخل بوده
است.
در واليت مزار اگر شخصی زن و يا دختر و يا پسر کسی را به زور بگيرد والدين عريضه نمی کنند زيرا دروازه ھای
عدالت انسانی بسته بوده و اميدواری مرده است.
رئيس صاحب دولت شما در ھنگام کمپاين خود عليه تجاوزات عطا اعالم داشتيد که به عطا اجازه داده نخواھد شد تا چنين
گردن کشی کند .ولی عطا در اولين رورزھای رياست شما ربانی که اکنون وزير خارجه شما است با او به مالقات شما آمد
از چاپلوسی و بی غيرتی عطا بود.
من نمی دانم که اين بيست تا سی نفر که مشاور و دفتر دار شما ھستند مسؤول صفحات شمال کدام اينھا ھستند که اين حقايق
را از شما کتمان می نمايند .اين که مصروف پوست کردن خر خو نيستند چه می کنند؟
مورد دارد که حکايتی حقيقی را که چند ثانيه را در بر می گيرد بيان دارم.
ظاھرشاه پادشاه وقت در شھر مزار چند مرتبه آمد و مدير موزيم مزار شخصيت اديبی بود گه نظار تخلص می نمود و نظار
به ظاھرشاه گفت که گرچه بسيار بی بضاعت است ولی سامان انتيک را از پول ناچيز غريبی خود خريده و در موزيم
گذاشته و ظاھرشاه وعده ھای کمک را داد ولی ھيچ کدام عملی نشد.
باالخره نظار عريضه نوشت و در ختم ،اين بيت را به ظاھرشاه نوشت:
که تنه خری شھر مزارت چه شد.

ھيچ نگفتی که نظارت چه شد

ظاھر بسيار ممسک به اين بيت دو صد جريب زمين آبی به نظار بخشيد ولی در دفتر او شخصيت ھای اديب مثل استاد
خليلی و مرحوم داوی بود که به فرصت مناسب اين را به ظاھرشاه تشريح نموده بود.
به صورت عاجل ھيأتی تعيين نمائيد تا مثل ھرات به مزار آيد و دست عطای ظالم را ازگلوی مردم مظلوم مزار وارھاند و
عاجل والی صادق و پاک نفس را تعيين نمائيد تا سرنوشت واليت را تحت قيادت شما بسازد.
بيائيد تا حقيقت را از کپسول ھای سياسی بيرون کشيده و صاف و پوست کنده با شما در ميان گذاريم.
عطا درمزار ھيچ نفر پشتيبان ندارد و او يکی از اعضای جمعيت است که به اصطالح از ميخ عبدﷲ می پرد و ماشين ھای
پروپاگندی او در فعاليت غير حقيقی در کار است عطا ھيچ ريشۀ مردمی در مزار ندارد و اجاره ندھيد که ھر بی سر وپا در
کشور به نفع شخصی خود کار کند«.
نوت:
ببينيد که سرنوشت کشور ما در دست چه ناکسانی افتاده است و امپرياليسم امريکا چه اوباشانی را بر مردم ما تحميل
کرده است .افراد ناموس فروش و سايت ھای مزدور اجانب که از تجاوز امريکا به افغانستان حمايت می نمايند ،ھنوز ھم
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می گويند که امريکا برای ما دموکراسی به ارمغان می آورد .لعنت ھر دو جھان به "شما" کثافت ھا که دست ناموس
فروشان خلقی و پرچمی را از پشت بسته ايد.
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