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 ۲۷/۰۵/۲۰1۲             پیکار پامیر

 میالدی ۲۰1۲تا  ۲۰۰1وقایع افغانستان از برسی 
 (1۰۶)بخش 

 

 :غصب زمین های شخصی و دولتی ادامهٔ 
 

 میالدی{ ۱۰۲۱تا  ۱۰۰۲در یازده سال گذشته } از : " تان، ازقوِل مقام های دولتی نوشتشبکۀ اطالع رسانی افغانس"
 عالوه کرد که همین منبع . "{ زورمند و نیازمند غصب شده است چهارملیون جریب زمین توسط نزده هزار } فرد

" یازده تن ازغاصباِن عمدۀ زمین، شناسایی شده اند که هم اکنون در کابل بسر میبَرند ... زمین خواری در والیات 
 دولتیمنبع ، هرات، پنجشیر و دایکندی بیش از سایروالیات وجود داشته است " ند، ننگرهار، خوست، کابلهلم

 (۸۲۲" ). شهرک بنا شده۱۱۲احال به تعداد " به روی زمین های غصب شده تکابل گفته است که 
م نوشت ۲۰1۵به همین سلسله، خبرگزاری صدای افغان )آوا(، از قول ادارۀ مستقل اراضی افغانستان در ماه اپریل 

توسط سران اقوام، افسران اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان  یک اعشاریه سه ملیون جریب زمین در: " که
... زمین غصب شده اکثراً در والیات کابل، بلخ و ننگرهار قرار دارد، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان غصب شده است

 دیتابیس }کمپیوتر{ این اداره ثبت کند..." توانسته اسامی پانزده هزار و هشتصد وسی ویک تن غاصِب زمین را در
شهرک را نیز لیست کرده که هیچ سند قانونی از طرف  (۸۲۳)"}ادارۀ اراضی{،خبرگزاری نامبرده عالوه کرد که 

 دولت ندارد"
حکومت و موجودیت زورگویان باعث ضعف  "همچنان خبرگزاری )آوا( از قول سرپرست وزارت عدلیه نوشت که 

شده که زمین ها غصب شوند... عدم پیگیری مجرمین و عدم وضاحت جزا برای مجرمین از عوامل دیگِر غصب 
 زمین میباشد. "

الرب رسول کابل و برخی ازرسانه ها وجود داشت مبنی براینکه عبد نِ یاشهرهسخنها و گزارشهای متعدد درحلقاِت 
اتحاد اسالمی" و وکیل درپارلمان، زمین های وسیع دولتی درشهرِک پغمان و اطراِف آنرا سیاف رهبِرجهادی حزب "

ه قیمت غصب نموده و پس از نمره بندی )تقسیمات یا قطعه قطعه کردن( این زمین ها، هرنمره یا هر قطعۀ آنرا ب
زیر آسماِن کابل و درمیان  از افغانها در گزاف باالی دیگران بفروش رسا نیده است. این درحالی بود که هزاران نفر

آتش بینوایی ها و بی سرپناهی ها میسوختند و کسانیکه موفق شده بودند یک پایه خیمه از مؤسسات خیریۀ داخلی یا 
شبخت " بحساب میرفتند. عالوتاً نشریه های " خامه پرس" و " خارجی بدست آورند، در زمرۀ بی سرپناهان " خو

" خورشیدی ازقول ادارۀ اراضی والیت ننگرهار نوشتند که  13۳۲هشت صبح" کابل به تاریخ بیستم ماه سرطان 
جریب زمین، سید اسحاق گیالنی }فرزند پیرگیالنی  3۵۰۰استاد سیاف درمنطقۀ گنده چشمۀ ولسوالی سرخ رود، حدود

جریب زمین، ملک جلیل در ۷۵۰۰پارلمان{ در روستا های سیاه سنگ، چهارباغ و شیخ مصری حدود  یل درو وک
 جریب زمین، ملک وزیر در منطقۀ شیخ مصر نیز یک هزار جریب1۰۰۰منطقۀ بماران ولسوالی سرخ رود حدود 

  زمین دولتی را غصب کرده اند. "
ه نام شهرک افسان ب استاد سیاف درساحۀ غرب }غرب شهرکابل{ یک شهرک خودسرهمین منبع عالوه نمود که "

" البته این در حالی بود که " سیاف " دریکی ازسخنانش به مناسبت تجلیل ازهشتم ثور} روزتسلیم گیری .ساخته است
" رهبران جهادی را به نام هایی چون  ق افغانستان{ گفت کهقدرت سیاسی مجاهدین از منسوبین حزب دموکراتیک خل

  ".ه، بل که ناجی ملت افغانستان اندجنگ ساالر وغاصب می شناسند، اما آنان غاصب ن
نفر}زورمند{، حدود  11۰۶به تعداد" ود کهافز " بازهم از قول ادارۀ اراضی والیت ننگرهارروزنامۀ "هشت صبح

جریب زمین دولتی را در ولسوالی های رودات، دشت چوره، لعل پور، مومندره، کوت، شینوار، هسکه ۲۷۵۲۲۶
  مینه، کامه، دوربابا، سرخ رود، چپرهار، حصارک وشماری از ولسوالی های دیگر غصب کرده اند. "

م رسماً ۲۰1۲م( درماه می ۲۰1۲بارزه با فساد اداری، )متوفا درماه جنوری یس ادارۀ مئهمچنان، عزیزالله لودین ر
رهبراِن جهادی مربوط به حزب جمعیت اسالمی افغانستان و وزیر آب و  اعالم نمود که اسماعیل خان یکی دیگر از

است.  برق درکابینۀ حامد کرزی، زمین هایی به ارزش حدود یکصد ملیون دالر را در والیت هرات غصب نموده
خانۀ عبدالمجید خان }یکی ازتاجران مشهور و وزیراقتصاد افغانستان در رژیم شاهی { که قبالً  وی اضافه نمود که "
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به دولت تحویل داده شده بود، قیمت بسیار بلند دارد و وزیر صاحب اسماعیل خان آنرا به نام خود کرده و یک قسمت 
  ..."آنهم به نام خانم محترم شان است

ی، باساس خورشید 13۳3روزنامۀ " هشت صبح " چاپ کابل، طی شمارۀ مورخ دوشنبه نزدهم ماه جوزای سال 
میالدی{، بیش از یکصد هزار جریب زمین دولتی در  ۲۰13سال گذشته }درجریان : " یافته های خویش نوشت که

ی، بزرگان ِن پیشین جهادی، مسووالِن دولتقومنداناطاِت این والیت توسط شماری از زورمندان، شهر هرات و مربو
به شهرکها،  . با این حال، غاصباِن زمین درهرات، زمین های دولتی را پس از غصب،..و متنفذان غصب شده است

( تاریخ 1۶۲۳ی هرات، درمکتوب شماره )... ریاست امنیِت ملا و بلند منزل ها تبدیل کرده اندفابریکه ها، شرکته
این والیت پرده برداشته  در خویش عنوان مقام والیت هرات، از نام شماری از غاصباِن بزرِگ زمین 13/۷/13۲۳

 "است.
پیشین هرات { صد ها جریب زمین ښاروال محمد سلیم تره کی }باساس متِن مکتوِب باال، نوشت که "  روزنامۀ مذکور

آن، فارم ِمرغ داری بنانموده اسالم قلعه غصب کرده و باالی  -دولتی را در منطقۀ رباِط پریان درشماِل َسرِک هرات
 جریب زمین دولتی را در منطقۀ جنوب ترمینالِ  ۵۰۵... وکیل احمد حیدری و گُل احمد مقیمی هرکدام حدود است

هرات، ارباب صالح الدین، حاجی شیراحمد، حاجی سردار، حاجی غوث الدین  ښاروالیجدید از مربوطاِت ناحیۀ نهِم 
ُچشِت شریف غصب  زمین دولتی را در غرب ِدرۀ تخت ولسوالی جریب ۲۳۵و حاجی عبدالرحمن هرکدام حدود 

  "کرده اند.
ریاست  ( ادارۀ اراضی هرات عنوان1۶/11/13۳۰مورخ ۲1۶/۷3۲همین روزنامه، بازهم باساس مکتوِب نمبر )

: " خواجه عمر حدود یکهزار جریب زمین، رفیع خان پنجصد جریب، غالم سخی پنجصد ارنوالی استیناف نوشت کهڅ
ر وحاجی میرآقا هرکدام حدود دوصد جریب زمین، حاجی جریب، نثاراحمد و سید عثمان و جلیل احمد وغالم دستگی

جریب زمین  3۰۰جریب، سید رسول و سید محمود هرکدام حدود  3۵۰سید حسن چهارصد جریب، خدا بخش حدود 
  دولتی را درمنطقۀ شمال " ُمغل بچه " غصب کرده اند..."

: " ن و شورای والیتی هرات چنین نوشتپارلما " هشت صبح " درعین حال، ازقوِل نماینده گاِن مردِم هرات در
ب زمین یک ظلِم هرات با زور، رشوه، توطئه وپول، زمین های دولتی راغصب کرده اند... غص مافیای زمین در

مطلق است که درهرات ادامه دارد. در چند شهرک، هزاران جریب زمیِن دولتی غصب شده است .این زمین ها 
رابطه دارند، زمینه ی تقلِب سند را مساعد کردند و  توسط زورمندان، پول داران ومسووالن که با ارگ ِ}جمهوری{

های دولتی هرات به خاطری که غاصبان ِآن با شماری از  زمین های دولتی را غصب نمودند. بسیاری از ملکیت
  ..."ریک هستند، اصالً تثبیت نشده استمسووالِن بلند پایۀ ارگ، ادارۀ امورو برخی از وزیران ش

خورشیدی، از قوِل منابع معتبر نوشت که تنها درشهرهرات 13۳3وس سال روزنامۀ )هشت صبح( به تاریخ هشتم ماه ق
: " آریانا، اسلمی، سید ل، از این شهرک ها نام بُرده استشهرِک غیر قانونی ساخته شده و درعیِن حا ۲1به تعداد 

سالت، جمال الدین، کوثر، می فروش، قالین بافی، سلطان آباد، حسینی، سعادت، کاریز مالحسن، صبورجن، ر
  رحمانی، شگوفه بهار، سه برجه، عاشق محمدی، زرین و خواجه عبدالله انصاری. "

 خورشیدی ازقوِل یک منبع ادارۀ معارف هرات نوشت که 13۳3شبکۀ اطالع رسانی افغانستان بتاریخ دوِم ماه سنبله 
مرفه نشین ِشهر  موقعیت معارف در جریب زمین متعلق به وزارت ۲3رضا خوشک نمایندۀ مجلس درتالش ِغصبِ " 

" براساس قیمت های روز، این زمین ها ده ها ملیون دالر ارزش مادی دارد  همین منبع گفته است که ..."هرات است
  ۀ محالِت مرفه نشین شهر میباشد."که در بهترین موقعیت ِ مرکِز شهِر هرات قرار گرفته و از جمل

روزنامۀ " هشت صبح " کابل، باساس اسناِد رسمی که بصورت مخفیانه در اختیارادارۀ آن روزنامه قرار گرفته بود، 
  مطالِب آتی را پیراموِن زمین های غصب شده و اسمای غاصباِن آن به نشر رسا نید :

اعضای پیشیِن کابینه، زورمندان،  خورشیدی تا کنون، حدود دو ملیون جریب زمین دولتی، توسط 13۲1" از سال 
ِن جهادی، اعضای شورای ملی، بزرگان ِقوم، متنفذان، افراد ِمسلحِ غیر مسوول، ارگانهای دولتی و شماری قومندانا

( 33۶... درمکتوب شماره )کابل، زمین غصب شده است ... درتمام بیست و دو ناحیهٔ شده است از افراِد دیگر غصب
شاروال کابل که به امضای انجنیر محمد یونس نو اندیش  ښاروالیریاست عمومی ملکیت های  ۶/۳/13۳1تاریخ 

تحاد اسالمی عبدالرب رسوی مالعزت الله عاطف، }یکی از جهادی های مربوط به ا کابل صادر شده، آمده است که:
کابل  پنجم شهر بند قرغه در مربوطاِت ناحیهٔ  خواجه َجم را که در اطراِف تپهٔ  جریب زمین تپهٔ ۵۰۰سیاف{ حدود 

.. این شخص به طرِف غرِب بنِد قرغه، یک شهرِک رهایشی به نام " مالعاطف " .موقعیت دارد، غصب کرده است
  را به فروش میرساند..." نمره های رهایشی نیز ساخته است و از این طریق،

کاریزمیِر ولسوالی شکردره  جریب زمیِن دولتی نوع بایر را در منطقهٔ  ۶۲۰، حدود 13۲۲" نجیب الله کابلی در سال 
  .زمین، یک شهرک رهایشی ساخته است ر اینآقای کابلی د کرده است . غصب

  ، ریاست ناحیه ی دهم }شهرکابل{:1۲/۶/13۲۳تاریخ  ۷۳3 براساس مکتوب شماره
تاریخ  ۲3۳ درمکتوب شمارهوزیر آباد را غصب کرده است ... چهارقلعهٔ  1۲برج برق  انوری، احاطهٔ سید حسین 

  ی کابل آمده است که :ښاروال بیست و یکم ریاست ناحیهٔ  ۲۰/۲/13۲۳
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    در منطقه ی ُبتخاک این ناحیه، بیش از پنجهزارجریب زمین غصب شده است.
ز ا " نونیاز"قریهٔ ن ِجهادی در قومنداناوزیِر پیشیِن مهاجران و عودت کننده گان و قوماندان ممتاز، از  استاد اکبر،
شهرِک  ۵ساخت  آقای ممتاز، برای بیستم شهر کابل، حدود پنجصد جریب زمین را غصب کرده اند. ناحیهٔ  مربوطاتِ 

 ولتی را غصب و تصاحب کرده است .غیر قانونی خود نیز هزارها جریب زمین د
ی کابل در جواِر ذخایِرگاِز ښاروال نزدهم مدیریت ملکیت های ناحیهٔ  1۲/۶/13۳1تاریخ  ۷۳ براساس مکتوب شماره

... مالتره خیل محمدی، یکی از ف " کوچیان تره خیل" غصب شده استب زمین از طرجری 3۰تره خیل، حدود  تپهٔ 
هزار نمره زمین دولتی را در  1۲۰اعمال حکومت، حدود  نماینده گاِن مردم ِکابل و عضو کمسیون ِخاِص مطالعهٔ 

  بتخاک کابل غصب کرده است. منطقهٔ 
هزار متر مربع زمین دولتی توسط افراِد مختلف غصب  ۲۰، بیش از در شرق و غرِب میدان هوایی بین المللی کابل

جریب زمین دولتی را در شماِل میداِن هوایی غصب کرده است. این  ۲۰شده است.قوماندان عبدالرحمان، حدود 
 ... "امنیتی کابل را نیز غصب کرده استپانزدهم  جریب زمیِن آمریِت حوزهٔ  ۲قوماندان، با زور خود، 

سوم، چمن  زمین های عقب وزارت زراعت، دهمزنگ، عقب ِسیلو، جمال مینه و کوه آسمایی در مربوطات ناحیهٔ 
 چهارم نیزغصب شده است . کلوله پُشته در ناحیهٔ  وزیر آباد و دامنهٔ 

کوه مشرف }به{ کوتل خیر  بی بی مهرو، دامنهٔ  زورمندان به مساحت هزار ها متر مربع زمین را در ساحه های تپهٔ 
 انه و پروژه، چهارم و پنجم خیرخپروژه های حصه های اول، دوم، سومخانه، زمین توسعه یی دستگاهِ برِق حرارتی، 

  فامیلی، خانه های خود سر ساخته اند. ۲1۲
پروژه های شهری میباشد، توسط افراد مختلف غصب  خیر خانه مینه که از جملهٔ  پروژهٔ  نمره زمین در منطقهٔ  ۷۵۰

  شده است.
حیدرخان  زمیِن دولتی را در دشت قلعهٔ  حدود یک هزار جریب {ی راکی از دیگر غاصبان }هستند کهدل و حاجشیر 
  .سیزدهم غصب کرده است ناحیهٔ 

 13۲3و  13۲۲جریب زمین دولتی را در سالهای  1۰۰جعلی حدود  محمد آصف مشهور به سیاه پوش، با قبالهٔ 
هزار  ۲۰۰یزدهم غصب کرده است. آقای سیا پوش، سپس هر جریب زمین را حدود س قلعۀ محِب ناحیهٔ  ازمنطقهٔ 

  کلدار پاکستانی بفروش رسا نیده است.
و  هکردسیزدهم }شهرکابل{ غصب  " قلعه " ناحیهٔ  دگروال حبیب الله، حدود یکهزار جریب زمین دولتی را از منطقهٔ 

 13۲۶بعداً به شکل نمره بفروش رسا نیده است. حاجی خلیل و حاجی جلیل، حدود یکصد جریب زمین را در سال 
  غصب کرده است. سیزدهم در ناحیهٔ 

رِک حاجی نبی خلیلی را غصب کرده جریب زمین متصل شه ۲۰۰مدیر زمری، حاجی زلمی و خیال }نامان{ حدود 
 ریگ ریشن دشت برچی غصب نمود ه است . جریب زمین دولتی را از منطقهٔ  ۲۰اند. محمد داوود حدود 

 را از همین منطقه غصب کرده است  جریب زمین 3۰حدود  13۲۷الال در سال 
سیزدهم  کاریز میر در مربوطاِت ناحیهٔ  یب زمین دولتی را از منطقهٔ یکهزار جر و شیر آغا هر یک محمد داوود

  غصب کرده اند.
محراب، ارسال، امیرمحمد، احمد شاه، ملنگ، قطب الدین، ببرک، زمرک، سنگ، عارف، نور، مستوفی و اعظم، 

  سیزدهم } شهر کابل{ غصب نموده اند. یهٔ هر یک بیش از ده ها جریب زمین دولتی را از ناح
امالِک وزارت دفاع عنوانی کمسیون  ریاست اموِر ساختمانی و ادارهٔ  ۲۶/۳/13۳1 تاریخ ۲۰۶۰درمکتوِب شماره 

در  ار جریب زمین این وزارتدرشهرکابل، حدود سه هز تنها تأکید شده که اعماِل حکومت خاِص بررسی و مطالعهٔ 
نو، مرنجان، بی بی مهرو، دافع هوای تره خیل، کلوله پشته،  مناطِق ریشخور، مهتاب قلعه، پلچرخی، تپه های کارتهٔ 

  .ر مسوول و دیگران غصب گردیده استقرغه و پولیگوِن کمری شهر کابل توسط زورمندان، افراد مسلحِ غی
 

 )ادامه دارد(
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