
 ۵۱۴۲جوالی  ۴۱سه شنبه                                                                            حمید انوری 
 

 "نام سیاف و گیالنی در فهرست غاصبان زمین"

 !است یا نیست؟
 

 آباد جالل ٬فواد - ۴۹۳۱سرطان  ۵۱شنبه 

گویند که شماری از زورمندان و فرماندهان پیشین  مسووالن اداره اراضی والیت ننگرهار می

 .اند ولسوالی این والیت را غصب کرده ۴۹هزار جریب زمین دولتی در  ۹۱۱جهادی حدود 

جریب  ۵۵۲۸۲۱تن حدود  ۴۴۱۱ دهد صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می۸امه روزن

پور٬ مومندره٬ کوت٬ شینوار٬ هسکه  های رودات٬ دشت چوره٬ لعل زمین دولتی را در ولسوالی

های دیگر این والیت غصب  رود٬ چپرهار٬ حصارک و برخی از ولسوالی مینه٬ کامه٬ دوربابا٬ سرخ

 ....اند کرده

 ۹۲۱۱رود حدود  چشمه ولسوالی سرخ استاد سیاف در منطقه گنده»: بخشی از گزارش آمده استدر 

 ۵۲۱۱سنگ٬ چهارباغ و شیخ مصری حدود  جریب زمین٬ سید اسحاق گیالنی در روستاهای سیاه

جریب زمین٬ ملک  ۴۱۱۱رود حدود  جریب زمین٬ ملک جلیل در منطقه بماران ولسوالی سرخ

 «.اند صر نیز یک هزار جریب زمین دولتی را غصب کردهوزیر در منطقه شیخ م

قبل بر اینکه سخنی در مورد است و نیست و چند وچون قضیه گفت و نوشت٬ الزم می افتد یادآور 

٬ یک امیر جهادی بوده و در (عبدالرب رسول) امیر عبدالرسول سیاف٬ بعد ها با تغییر نام شد اینکه 

٬ یک تنظیم جهادی را رهبری میکردند که شب ها و (روس -افغان) سال های جنگ تحمیلی 

و در برف و باران باشکم خالی٬ دستان  سوزان و سرمای زمستانروزهای بی شماری را در آفتاب 

و سر برکف در راه هللا  آبله بسته و پا های برهنه٬ تفنگ سرشانه به مصاف اشغالگران روسی رفته

د و نه از زن و فرزند و خانواده و نه هم از آرگاه و بارگاه و جهاد میکرد٬ نه از آب و نان خبری بو

لنگی و کاله٬ جهاد بود و جهاد بود وجهاد و آنهمه از خودگذری و جان نثاری هم فقط و فقط در راه 

 ...خدا بود و خدا بود و خدا

دگر و چنان بود که ماه ها وسال ها گذشت و گذشت و گذشت تا روزی فرا رسید که چرخ فلک بار 

 بر مراد امیر صاحبان جهادی گشت و از امارت به ریاست و وزارت و صدارت و وکالت و والیت

 .٬ رسیدند و جهاد امیرصاحبان و اعوان و انثار شان به بار نشست...و 

اندر  و... و کفیلو والی و وکیل مارشال و جنرال و  وزیر و دیگرچند تای یکی رئیس جمهور شد و 

در کابل و پغمان و بلخ و واشنگتن و دوبی و امارات و لندن چند هم  مرمرینی  قصر هایاین میانه 

سر بلند کردند و آهسته آهسته چند هزار جریبک زمین در این گوشۀ کشور ویران ... و پاریس و

وماندان و آن جهادی قباله کردند و چند هزار جریبک را ساخته شده را این امیر و آن وزیر و این ق

 ...در آن گوشه و چنان بود که رقابت ها آغاز گردید و

و اما بیائید از حق نگذریم که این ها همه به طاقت ده و صد٬ حق ُمَسلم شان است٬ آخر این سربازان 

تل  و چند ده هزارک چند قصر و بلند منزل و شرکت هوائی و بانک و هو٬ جهاد کرده اند و این خدا

اد یعنی جه. میتواند کمترین پاداش جهاد شان باشد٬ ...ون گوشه آاین گوشه و جریب زمین در 

 !!!!!همین

!!! معظم پس این ملت و این مردم را چه می شود که هر گاه و ناگاهی یخن یکی از این جهادگران 

 ...گیرند که چنان کرده اند و چنین و را محکم می

 و می شدید !!!جهادنان قاق به کمر می بستید و راهی سنگر های شما هم !!! خانم ها!!! آقایان

ُملک را میراث پدری  سردی و گرمی و برف و باران و دشت سوزان را تجربه میکردید که امروز



ه و برای فرزندان و نواسه ها و خود می شمردید و از سر و ته و بر و درازی کشور قطع کرد

کواسه های تان٬ برای برادر و برادرزاده های تان و برای قوم و خویش و اقارب و دوستان و 

هالیوود فرمایش می دادید٬ آشنایان خود دریشی های ُمد روز در پاریس ولندن و نیویارک و 

شب و روز ماهیچه پلو نوش جان ٬ فراهم می آوردیدکلکسیونی از موتر های کادیالک ضد گلوله 

نشان داده  را راه بهشتکوتاه ترین با هزار زحمت میکردید و  در حالیکه فرزندان و اوالد مردم  را 

بی خیال با پشتاره هائی از دالر و کلدار و پوند و  خود رانبرد می فرستادید٬ فرزندان داغ به جبهات 

د٬ پس جهاد که ٬ جهت تحصیالت عالی می فرستادی...٬ به لندن و امارات و واشنگتن و انقره ولایر

که ما و شما مستأجر ایم و  تان بسازید و دم نزنید باسی و ترش و دوغنکرده اید٬ به همان نان قاِق 

 .جنابان صاحب خانه

اما غافل از و  ٬این دنیا را بخورید و آن دنیا را ببرید. جهاد یعنی همین و حاصل جهاد هم همین

 :اینکه

 سرمایۀ  تو از این جهان یک کفن است

 ه گمـان است٬ بــری یا نـبـریآن هم بـ
 

که در  و اعوان و انصار شانسیاف رسول  امیر عبدالرب آیا  و اما برگردیم به اصل مطلب که 

در لست غاصبان زمین قرار دارند یا ندارند و آیا رفته است٬ نان آاز ذکر خیری گزارش متذکره 

 !!!؟غاصب هستند و یا نیستند

رود حدود  چشمه ولسوالی سرخ استاد سیاف در منطقه گنده»: در بخشی از گزارش آمده است... } 

سنگ٬ چهارباغ و شیخ مصری حدود  جریب زمین٬ سید اسحاق گیالنی در روستاهای سیاه ۹۲۱۱

 {«اند زمین دولتی را غصب کرده ...جریب ۵۲۱۱

راپور مشرح و مفصل ایکه اندرین مورد در روزنامۀ هشت صبح انتشار یافته است٬ از منابع   

بدست   "مدیریت تصفیه اراضی، ریاست اراضی والیت ننگرهار  "ازبصورت خاص  مؤثق حکومتی و 

 .آورده شده است

متذکره اسامی تعداد بیشماری از قوماندانان جهادی٬ زورآوران و زورگویان منطقه٬  لیستدر 

به شمول سیاف و  ...وبین جهادی و امیر و رهبرگویا متنفذ قومی و منسو صِ و اشخاها ارباب 

دولتی را غصب کرده اند با مشخصات و وسعت گیالنی ذکر گردیده و منطقه ایکه زمین های 

 :جهت مطالعۀ راپور کامل به لینک ذیل کلیک کنید. ٬ همه ذکر گردیده است...اراضی غصب شده و

   نام سیاف و گیالنی در فهرست غاصبان زمین                                       

به تعقیب  نامه ایکه٬ برمیگردد به قرار گرفته استمورد سوال غاصب بودن سیاف فقط اینکه چرا 

 :توجه کنید. انتشار یافتستاده شده و به این روزنامه فر٬ صبح هشتروزنامۀ  متذکرۀ گزارش 

صبح٬ گفته است ۸ی  ای به روزنامه اداره ی مستقل اراضی افغانستان با فرستادن نامه" 

 ".که استاد سیاف در لیست غاصبان زمین نیست
 اداره مستقل اراضی افغانستان: استاد سیاف غاصب زمین نیست

عجب کشف ای و عجیب تر اینکه ادارۀ گویا مستقل اراضی افغانستان چه فعاالنه در تالش است که 

را هم هدر نمی دهد و هزار ویک مشکل مردم را که در ظرف بیشتر  ساعتروز و یک  حتی یک 

قدم هم جهت حل مشکالت عدیدۀ مردم مظلوم افغانستان حتی یک از یک دهه نادیده گرفته و 

 .نبود فردائیهرگز برنداشته است٬ چنان عاجل عکس العمل نشان می دهد که تو گوئی از پی امروز 

http://8am.af/seizure-of-three-hundred-thousand-acres-of-state-land-in-nangarhar-gilani-called-sayyaf-and-the-list-of-land-grabbers/
http://8am.af/afghanistan-land-nangarhar-ustad-sayaf/


که یکی  بود سیزده سال گذشته نشان داده و میدهد هنوز٬ چنین تواند جائیکه تجربۀ جریان قضیه تا

ت و رهبر ره در روزنامۀ هشت صبح را به ارباب برده استشاز چوکره های سیاف خبر گزارش من

جهادی گوشی تیلفون طالئی خویش را برداشته و به ریاست گویا مستقل اراضی افغانستان !! معظم

را بچه ترسانک کرده و تحدید کرده باشد که هرچه زودتر نام او را از در کابل زنگ زده و آن مقام 

آن گزارش را از بیخ و ریشه رد کند و  مکتوب مفصل و جدی لیست متذکره حذف نموده و طی یک

با مطالعۀ نامۀ ریاست گویا مستقل که هموطنان با مراجعه به لینک فوق میتوانند  چنین هم می شود

 .در مورد قضاوت کنندخود اراضی افغانستان ٬

  .اما یک نگاه گذرا بر متن نامۀ متذکره خالی از مفاد نخواهد بود

د استا داره مستقل اراضی افغانستان با درنظرداشت احترامی که به شخصیتا ..." 

اسنادی که  دارد که هم چو بزرگوار دارد اتهام وارده را جدا رد نموده و اظهار می

 ..." داللت بر غاصب بودن ایشان نماید در دسترس ندارد و 

د استا با درنظرداشت احترامی که به شخصیت" مستقل اراضی  ۀادار حال اگر قبول کنیم که 

٬ چنین مکتوبی نوشته و اسم سیاف را از لیست متذکره حذف کرده است٬ قابل فهم "بزرگوار دارد

یرود و اگر چنین اول را کرزی کج گذاشته است و این دیوار تا ثریا همچنان کج م خشت .است

 .احترامی از سر زور وجود نمی داشت٬ به یقین جریان به گونۀ دیگر می بود

گزارش پنج صفحه ای تهیه " مسووالن اداره اراضی والیت ننگرهار "چه اتفاق افتاده است که 

چشمه ولسوالی  استاد سیاف در منطقه گنده » آن آمده است که قسمتی از کرده اند و در

سنگ٬  جریب زمین٬ سید اسحاق گیالنی در روستاهای سیاه ۹۲۱۱رود حدود  سرخ

 «.اند زمین دولتی را غصب کرده ٬...و جریب زمین ۵۲۱۱چهارباغ و شیخ مصری حدود 

ارۀ گویا مستقل اراضی در کابل از موجودیت اسم رسول سیاف در لیست و اما اد

 !!انکار میکند؟؟متذکره 

ویر با تمام قدرت زدر این کشور جنگ زده و مصیبت رسیده هنوز هم زر و زور وت

در یک گرهار تا کابل از ننگزارشی را  خود حکمروائی میکند و هنوز هم قادر است تا 

هم  گاز بر گچپ و راست کند و سیاه را سپید و سپید را سیه سازد و برچشم بهم زدن 

٬ کابل را خو در تکان نخورد و اگر با چنان سرعتی قادر به انجام آن کار دیگر نشد

 .جیب چپ واسکت های کماندوئی خود دارند

و ریش و کاله در چشم مردم  حال کسی برای جنابان بگوید که چگونه با تمام عبا و قبا

 !؟کنید می درائید و از وجود آفتاب انکار می

زد و به حقیقت قضیه رسید٬ چگونه آنهمه  رهاسری به ننگربسیار ساده و بسیط است تا 

 ؟!کنید جنابان زمین های غصب شده را پرده پوشی می

استاد سیاف در ساحه غرب شهرک افسان یک شهرک »: در گزارش آمده است

 «...به نام استاد سیاف ساخته است( خودسر)
 نهان کنید؟با دو انگشت پرا در ساحۀ غرب شهرک افسان این شهرک آیا میتوانید 

آفتاب آمد دلیل .یا اینکه مانند کبک سر خود را زیر برف کرده و فکر میکنید کسی شما را نمی بیند

 انکار میکنید؟فتاب آ موجودیت  چگونه از. آفتاب

البته این گزارش تنها مربوط به ننگرهار می شود و تمام افغانستان را دربر نمی گیرد٬ ورنه سیه 

 .ش باشدروی شود هرکه در او غ



 :صبح گفت۸زی٬ مسوول اداره اراضی والیت ننگرهار به  صادق دولت انجنیر محمد} 

ی غصب شده که اداره اراضی در والیت ننگرهار صدها هزار جریب زمین دولت»

فرمانده ارشد  ۵۱فهرست برخی از غاصبان زمین را تهیه کرده که در این فهرست 

 {«.های حکومتی نیز شامل هستند و مقام پیشین جهادی
از  در حقیقت جهاد .جهاد یعنی همین و آنکه جهاد کرد دیگر تا هفتاد پشت صاحب این خانه است 

می و همین گونه  تا دنیا است همچنان  دوراین و  میرسدمیراث  و از برادر به برادر  پدر به پسر

دیگر میراث پدری شمرده شده و کسی حق ندارد که یک حرف ته و   و قبالۀ ُملک و مملکت چرخد

 .بیندازدبه امیران و امیرزادگان چپ باال به جنابان بگوید و یا حتی نگاهی 

و تنها در ننگرهار هزاران جریب زمین را غصب کرده  تنها "فرمانده ارشد پیشین جهادی ۵۱"

این مقدار را  بایدکشور  والیت ۹۱سرتاسر افغانستان و در عنی فقط در یک والیت٬ حال در اند٬ ی

 شاادپو خود قضاوت کنید که جهاد چه  والیت ضرب کنید ۹۱والیت نه٬ در  ۹۱هر در الاقل اگر 

 !!!!عظیمی دارد

اداره مستقل اراضی افغانستان عالوه از این که اتهام وارده بر شخصیت استاد معظم } 

صبح صمیمانه ۸اندرکاران روزنامه محترم  نماید٬ از مسوولین و دست را تقبیح می

 .آورد تا در اصالح مضمون نشر شده اقدام نمایند تقاضا به عمل می

 با احترام
 جواد پیکار

 { اضی افغانستانرییس عمومی اداره مستقل ار

را شما  " استاد معظم "کند و اسم " اصالح" حال اگر روزنامۀ هشت صبح این گزارش را گویا 

از لیست متذکره حذف کند٬ این حقیقت عریان و عیان را چگونه میخواهید کتمان کنید 

 !تا کی و تا چه زمانی به چشم مردم خاک می پاشید؟ !؟"جواد پیکار" جناب 

ن حقیقت است و جود و سخای شما در بخشیدن از کیسۀ کتماجهت  آیا پیکار شما در 

 !و این گونه به ریاست رسیده اید؟ !!!خلیفه؟

 !!!شرم تان باد 

 

 

 به گورستان گذر کردم کم و بیش

 شــند و درویـتمـدم حال دولـدیــب

 نه درویشی به خاکی بی کفن ماند

 شرد از یک کفن بیـــنه دولتمند ب


