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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 1۱/۰۵/۸۰1۲             پیکار پامیر

 میالدی ۸۰1۲تا  ۸۰۰1وقایع افغانستان از برسی 
 (1۰۵)بخش 

 

 غصب زمین های شخصی و دولتی

یکی از نمونه های وجود فساِد اداری و سؤاستفاده های مالی اراکیِن دولِت حامد کرزی، غصب زمین های دولتی، 

واقع در شماِل شهِر نو کابل بود که باساس گزارشات ِرسانه یی  شیرپور"،عالوه از تماِم والیاِت کشور، درمحل"

در  شیرپور"استمالک گردید. باید متذکر شد که " آنزمان، خالِف استحقاق یا مغایِراحکاِم قانونی و حقوقی، به زور

به مروِر واقع، یکی ازمراکِز نظامی بود که در دوراِن سلطنت امیرشیرعلیخان اساس گذاشته شد که َدور وبَر آن 

زمان به محِل بود وباش مردم مبدل گردیده بود. رسانه های افغانستان نوشتند که حدود سه صد خانوادۀ افغان که 

ازسالها بدینسو، درخانه های گلین و فقیرانه بسرمیبُردند، علی رغم داد و فریاِد چندین روزه و مقاومت های مدنی 

ستفاده از زور وقوه، از خانه های شان رانده شدند و دامنۀ این رسوایی تا باشنده های آن، توسط نیروهای امنیتی، با ا

  بدانجا کشانیده شد که مردم ِافغانستان، نام شیرپور را )شیرچور( مسما نمودند.

م وبسایت " آریایی " به قلم " صباح" منتشر گردید، اشخاص آتی از ۸۰1۲اکتوبر  مطابِق فهرستی که درشمارۀ ماه

  زمین های مذکوراستفاده نمودند:

 جمهور  رئیس سابق معاون اول  مارشال محمد قسیم فهیم

 پارلمان رئیس نس قانونی سابق وزیر امورداخله ومحمد یو

 بابه جلندر) جنرال جلندر(

 حکومت وحدت ملی ی درئشورای اجرا رئیس امورخارجه در کابینۀ حامد کرزی ووزیر  له عبداللهداکتر عبدال

 انجنیرمحمد اسحق 

 کارمند امنیت دولتی مفتاح الدین

 مال تاج محمد سابق والی کابل

 احمد مسعود فرزنِد احمد شاه مسعود

 انجنیرعبداللطیف

 امیرالدین سالک

 رب ویجنرال عارف سروری وتعدادی از اقا

 عمومی امنیت ملی رئیس امرالله صالح سابق

 عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی

 یکی از رهبران جهادی شیخ آصف محسنی
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 ضیا مسعود و ولی مسعود برادران احمد شاه مسعود

 نوریه زینب انوری

 وزیردفاع کابینۀ حامد کرزی  جنرال بسم الله محمدی

 تن از جنراالن جهادیبه تعداد بیست 

 مرتبط به رهبران جهادی تاجر به تعداد بیست و دو نفر

 به تعداد هشت معاون وزیر

 به تعداد پنج معاون والی

 چهل و هشت قوماندان مسلح جهادی برحال به تعداد

 جنرال عبدالرشید دوستم

 حاجی محمد محقق

 عبدالحسین 

 حاجی مقیم

 فهیم(و عبدالقیوم ) برادران قسیم  عبداالمین

 حاجی محمد عثمان

 عتیق الله بریالی سابق معاون وزیر دفاع

 نجیب الله

 حاجی فرید

 ثریا

 ادارۀ سره میاشت  رئیس قره بیگ سابق

 و قبایلفعالً وزیر اقوام  گل آغا شیر زی سابق والی قندهار و ننگرهار

 والی والیت بلخ سابق عطا محمد نور 

 اداری وزارت حج و اوقاف رئیس نظری سابق 

 ارنوالڅجبارثابت سابق لوی 

 شورای ننگرهار رئیس ظاهر فرزند حاجی عبدالقدیر سابق اجیح

 جنرال اسماعیل خان سابق والی هرات و وزیر آب و انرژی درکابینۀ حامد کرزی

 انوری سابق والی هرات

 سید منصور وکیل پارلمان

 سید جعفر فرزند سید منصور

 کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی

 حاجی نبی برادر کریم خلیلی

 هارننګر و گالب منگل سابق والی هلمند

 اکبری وکیل در پارلمان

 المپیک رئیس ظاهر اغبر سابق
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 ارنوالڅمحمود دقیق سابق لوی 

 بصیر سالنگی والی پروان

 جهادی قومندانانامان الله گذر یکی از 

 قسیم جنگل باغ

 کرام الدین کریم 

 عمومی امنیت ملی رئیس جنرال عارف سروری سابق

 جهادی مربوط رسول سیاف قومندانانمال عزت یکی از 

 محاذ ملی  جهادی پیر گیالنی رهبر تنظیم

 جبهۀ نجات  صبغت الله مجددی رهبرجهادی تنظیم

 

م( خویش ازقلم آقای " صباح " نوشت که چهره های آتی به ۸۰1۲بسایت " آریایی " درهمین شمارۀ )ماه اکتوبر و

یِد ئما نیزعین فهرست را با امانتداری و بدون رد یا تأ فساد و چپاول سهم گرفته اند و و شیوه های مختلف در اشکال

  آن، در اینجا درج میکنیم :

جنرال عتیق الله بریالی، انجنیر محمد عارف سروری، امان الله  قوماندان گدا محمد خالد، صالح محمد ریگستانی،

گذر، سارنوال محمود دقیق، صوفی محمد ُشتلی، خواجه نبی، جنرال دین محمد جرأت، فرید شفیق، قوماندان قیس 

 قرباغی، محمد قسیم فهیم، قوماندان شاه حاجی، انور خان قره باغ، خواجه رحمت،عبدالبصیر سالنگی، محمد ایوب

سالنگی، فضل الدین عیار، قوماندان نورحبیب، فضل احمد عظیمی، داکتر حقبین، مولوی غالم ایشان، استاد مالک 

خان، احمد ضیا مسعود، استاد نجیب فهیم، قوماندان غالم محمد، حاجی صفی قره باغی، جنرال عبدالولی، احمد 

له محمد، امرالله صالح، قاری محب الله، صوفی ولی مسعود، محمد یونس قانونی، داکترعبدالله عبدالله، بسم ال

رزاق، خواجه صفی، گل پاچا، حاجی الماس، حاجی َبری، حاجی داوود کلکانی، پهلوان هاشم، سید عبدالله استالفی، 

صوفی شریف، پهلوان معروف، آمردوست محمد، زلمی توفان، جنرال آغا گُل ، مال عزت، سید استحق، محمد 
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ر فرزه یی، جنرال رستمی، جنرال راغب، عزیز مجروح، جنرال محمد رازق، جنرال قلندر خواجه حسن، سید منصو

بیگ، جنرال محمد شریف، جمیل تتمدره، سید اقبال، آغاجان سنجنی، عبدالهادی صافی، آغای خانقاه، جنرال حلیم، 

ارنوال حسین، عبدلرب جنرال دوران، جنرال امیرجان، جنرال عبداالحد، ارباب جمیل فرنگ، جنرال جالل غنی، س

رسول سیاف، مال تاج محمد، حاجی شیر علم، اسماعیل خان، جنرال ظاهر عظیمی، سید نصیر علوی، علم خان 

آزادی، عطا محمد نور، قوماندان صادق، جنرال سید وثیق، قوماندان سید کامل، محمد اسحق رهگذر، علی محمد 

ل َمِلک، سارنوال عبداالحد دهزار، خال مرزای صبوری، عالم وفایی، احمد خان سمنگانی، گُل محمد پهلوان، جنرا

ساعی، جنرال بابه جان، قوماندان نجیم خان، قوماندان گُل حیدر، قوماندان عظیمی، معلم فقیراحمد، میرزا رحیم، 

ر داکترتاج محمد، جنرال عزیزغیرت، جنرال کبار، جنرال محمد اسحاق، قوماندان مومن، موالنا قربان فرید، نصی

احمد ضیایی، قوماندان رجب خان، قوماندان مال صبور، قسیم جنگل باغ، امان الله سالنگی، محمد یحیی سالنگی، 

ولسوال کبیر، مولوی محمد ظریف، حاجی رحیم سانچارک، سید آقاحسین سانچارکی، حسن فهیمی، جنرال ذولفقار، 

ان دره مرغاب، عادلی بلخی، حاجی محمد محقق، داکتر محمد ابراهیم تیوره }توره{، غالم یحیی چارسده، احمد خ

سید حسن صفایی، کریم خلیلی، محمد اکبری، سید حسین انوری، سید علی کاظمی، قربان علی عرفانی، بازمحمد 

جوهری، جنرال مرادعلی، سید اعلی رحمتی، جنرال خلیل اندرابی، جنرال کبیراندرابی، جنرال مصطفی، جالل باجگاه، 

قوماندان شکو، آمر میر علم کندوز، حاجی سنگی محمد، مولوی ضیا الحق، قوماندان شاه عالم قوماندان رسول، 

خوست، سید منصور نادری، سید جعفر نادری، سید حسام الدین، عزیز الرحمن گدام دار، عزیز بالل، جنرال اکرم، 

ر جنید، بشیرقانت }؟{، سید اکرام پیر محمد، محمد پیرام قُل، سبحان قُل، قاضی محمد کبیرمرزبان، مامورحسن، داکت

الدین، حاجی آغا گل، اکرم خان، سید احمد رویین، داکتراحمد مشاهد، جنرال امام الدین، عبدالجبارتقوا، داکترمحی 

الدین مهدی، سید نبی، داکتر قدم شاه، جنرال فیصل بیگ، سلطان محمد اورنگ، بازمحمد احمدی، سمیع الله قطره، 

صالح الدین ربانی، بصیر بنگی، مولوی محمد نبی، محمد نورخواهانی، قوماندان سر دار سلطان محمد عبادی، 

محمد، مخدو فضل، عبدالولی نیازی، سید قدیر صیاد، دگروال نذیرمحمد، بصیرخالد، سید امین طارق، محمد طویل، 

رال داوود ابراهیم، محمد جنرال محب الله، قوماندان دانشی، عبدالروف ابراهیم، آمر لطیف، فضل کریم ایماق، جن

انورجگدلک، مال فضل، عبدالخالق قندهاری، مولوی نیک محمد، مولوی غالم محمدغریب، محمدعارف نورزی، 

  آمراللی، الله یار، کریم براهوی، سید اسحق گیالنی، قاضی رازمحمد دلیلی و حاجی حضرت علی .

باید عالوه نمود که غصب ِزمین های شخصی و دولتی توسط مافیای قدرت درهمینجا ختم نمیشد. نشریۀ انترنتی " 

" دوصد و هشتاد جریب زمیِن نوشت که  م خویش ازقوِل " خبرگزاری پژواک"۸۰1۸پیام آفتاب" درماه اکتوبرسال 

غصب شده و کاِر  ب کابل{، توسط شرکت ساختمانی " اونکس"غر رحمن مینه } واقع در حومه   دولتی در ساحه  

.. قیمت یک بسوه زمین بلند منزل در این ساحه، یکصد هزار دالرتا یکصد و اعمار ِشهرک سازی جریان دارد.

ملیون  ۰۵۲مذکور، بیش از  جریب زمین در ساحه   ۰۸۲ی بوده است ... مجموع ارزش ئپنجاه هزار دالر امریکا

  (۷۸۳) د..."دالر میشو

نشریۀ مذکوراسناد و اظهاراِت منسوبین و مسوولیِن شهری و امنیتی کابل مبنی بر دولتی بودِن این زمین ها را نیز 

  به نشر رسا نید.

 )ادامه دارد(
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