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  نور محمد عطا های دارایی از مختصر لست
 بلخ والیت در تنها

 دعوت سایت منبع
 

 گلدار و دار چراغ ،دار اسپک راهی چهار چند با را مردم عده یک که نور عطا بلخ والی های دارایی لست هم این
 و گمرکات عواید طریق از مدت این در را ملت سرمایه خودش و داده فریب شده ساخته" جبرا تاجران باالی آنهم که

 .چوشیده اژدها مانند حکومتی امکانات دیگر
 هر هک است حقیقت یک بلکه نیست تبلیغی شویم، می آور یاد مزارشریف در بندی درجه شکل به ما که را مناطقی

 شریف مزار امالک از معلومات اساس بر. نماید بررسی آن مورد در و نموده دیدن شده ذکر مناطق از تواند می کس
 دارد جایداد 000 از بیش شرعی ی قباله با مزارشریف شهر در تنها بلخ والی که آوردیم بدست ها بررسی از بعد و

 هند رد را بزرگ شرکت یک پیش چندی, اینها عالوه بر. است شده ثبت دخترش یک و پسرانش خانمش، نام به یا که
 .نمود خریداری

 نیدهکشا خواهند محاکمه به مردم و قانونی حکومت آمدن با که اند احساساتی و تند قدر این اشخاص این سبب همین به
 .نمود خواهد الؤس ملت یکه یکه اش دارایی تمام از و شد

 1- به اش نمره 0000 اکنون هم و گردیده عرضه بلخ والی جانب از که شهرک این :ولید بن خالد شهرک 
 اواخر درین و دارد قیمت دالر 20000 تا گرفته دالر 800 از شهرک این ۀنمر یک هر او رسیده فروش

 خود برای که دارد وجود اعلی های موقعیت در نمره 200 شهرک این در. است رفته بلند دالر هزار ها ده
 .است داده تخصیص

 2- دارد دوکان 200 که زمینی زیر مارکیت، باختر. 
 3- است خودش ملکیت که بادام مارکیت استدیوم سینا نزدیک. 
 1- از بیش که شود می گفته و داره جریان سرش کار اکنون هم که اسبق مارکیت یک خان عجب نام به 

 .شده دانسته والی ۀخانواد شخصی ملکیت که شد خواهد اعمار آن در دوکان 000
 0- دارد دوکان 100 و طبقه 8 که سنتر نوربزنس. 
 0- دارد موقعیت شفاخانه مقابل که فروشی ادویه مارکیت. 
 7- نور الیزری کلینیک. 
 8- نور تیل شرکت بلخ ۀدرواز منطقه در. 
 9- دارد خانه 100 از بیش که نور میترا شهرک. 
 10- دارد جریان کارش که منزله 10 یتمارک یک مزار شاروالی مقابل. 
 11- دار کاماز باربری موتر 300 از بیش که نور میترا ترانسپورتی شرکت 
 12- دارد دوکان 1000 از بیش که آریا مارکیت مزار اسبق سینمای منطقه در. 
 13- نور میترا سرای کابل مزار شاهراه در. 
 11-نور خالد های استیشن پمپ مزارشریف شهر مختلف مناطق در. 
 10- امنیه قوماندانی جوار در موالنا نام به خانه یک. 
 10- شده ساخته دالر میلیون 2 ارزش به نماید می زیست حاال همین که ۀطبق چهار ی خانه. 
 17- دارد موقعیت بلخ ۀدرواز در که سیاسی دفتر بنام ی طبقه دو منزل. 
 18- دارد موقعیت آنجا در شولگره استگاه که خیل ابراهیم اختر منزل عقب که سرای. 
 19- مزارشریف شهر قاضیان کوچه در والیت عقب در منزل بلند یک. 
 20- امبن شده داده کرایه به کلینیک یک باری و دارد قرار راضیه سلطانۀ لیس عقب که منزل بلند یک 

 .است ثبت خانمش
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 21- 0 منزل دارای باشد می شریک آن در نیز مسعود ضیا احمد که مزارشریف - آریا خصوصی ۀموسس 
 .است ۀطبق

 22- است والی خود مارکیت دارد موقعیت مزار مهمان سرای در که نور خالد سازی سرک شرکت. 
 23- الفالح و الدین جالل موالنا های نام به ها شفاخانه دو. 
 21- دارد دوکان 100 از بیش که سینافر مارکیت. 
 20- بین کمال با شراکت انترنشنل، بنام تیل وارداتی شرکت حیرتان، بندری شهرک در تیل های ذخیره 

 یکابل امن به ها بورد بیل شرکت میترا، تلویزیون شمال، نام به پرودکشن یک آرزو، نام به تلویزیون – زاده
 که دیگری های شرکت و ها مارکیت چنین این و ساخته خود به منحصر را شاروالی های قرارداد تمام که

 .بود خواهد دشوار کار آن مکمل لیست دریافت
 

 آن و است آمده بدست دیگری ادارات و امالک ریاست از که است معلوماتی آن نمودیم ذکر فوق در ما که چیزی
 .است روشن حقیقت یک و دارند آگاهی آن از مردم تمام که است های ملکیت

 

 عبدهللا مدنآ کار روی با که بگیریم تصمیم باید گذاشته وجدان به دست بلکه باشد تعصب اساس به نباید ما تصمیم
 فراموش هرگز ملت ولی شد خواهد بخشیده حالل مادر شیر مانند شان برای عبدهللا طرف از ملت سرمایه این تمام

 غفلت خواب از بیداری از پس که البته, گرفت خواهند را اینها یخن بالخره و کرد نخواهد
 

 پایان
 

 پا تشکر از سایت وزین وحدت
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