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 2015/11/07 رستگار غازی

 صد هزار جریب زمین دولتی در ننگرهار  غصب سه
 نام سیاف و گیالنی در فهرست غاصبان زمین

 
 ۳۰۰ گویند که شماری از زرومندان و فرماندهان پیشین جهادی حدود مسووالن اداره اراضی والیت ننگرهار می

 اند. ولسوالی این والیت را غصب کرده ۱۳ هزار جریب زمین دولتی در
 

جریب  ۲۷۵۸۵۶ تن حدود ۱۱۰۶ صبح قرار داده که براساس آن۸ اداره اراضی ننگرهار اسنادی را در اختیار

پور، مومندره، کوت، شینوار، هسکه مینه، کامه،  های رودات، دشت چوره، لعل دولتی را در ولسوالی زمین

 اند. های دیگر این والیت غصب کرده رود، چپرهار، حصارک و برخی از ولسوالی دوربابا، سرخ
 

ن دولتی را هزار جریب زمی ۵۰ براساس این سندها، شماری از زورمندان از یک هزار جریب زمین دولتی الی

 اند. های شخصی تبدیل کرده غصب و سپس آن را به زمین
 

، ۴۵ مدیریت تصفیه اراضی، ریاست اراضی والیت ننگرهار در جریان دو سال گذشته، براساس فرمان شماره

های دولتی انجام  جمهوری پیشین، یک بررسی را در مورد غصب زمین رئیسحامد کرزی  ۵/۵/۱۳۹۱ تاریخ

ای  صفحه ولسوالی ننگرهار به پایان رسانده و یک گزارش پنج ۱۳ های خود را در داره، بررسیداده است. این ا

 ها تهیه کرده است . های این ولسوالی در مورد غصب زمین
 

 نمایندگان اقوام؛ غاصبان بزرگ زمین

های شماری از بزرگان قوم، فرماندهان محلی و زورمندان  در گزارش اداره اراضی ننگرهار، بیشتر نام

 عنوان غاصبان بزرگ زمین در ننگرهار یاد شده است . به
 

شاهی در منطقه دشت چوره ولسوالی رودات  حاجی عجب به نمایندگی قوم حصار»در این گزارش آمده است: 

دولتی را غصب کرده است. ملک سبحان به نمایندگی از قوم عرب در منطقه حدود یک هزار جریب زمین 

جریب زمین دولتی، ملک آدم خان، ملک محبوب و ملک گل میران نیز در منطقه دشت  ۱۲۰۰ دیوار حدود سرخ

 اند. هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده ۲ چوره هر یک حدود
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هزار جریب زمین  ۲ دگی از کوچیان ننگرهار نیز، هر یک حدودچنین، ملک شاه محمد و محمد عباد، به نماین هم

 اند. را در مربوطات دشت چوره غصب کرده
 

با این حال، شماری از زورمندان دیگر نیز در مربوطات مختلف والیت ننگرهار هزاران جریب زمین دولتی را 

 اند. ههای کشاورزی شخصی تبدیل کرد های رهایشی و زمین غصب و سپس آن را به شهرک
 

برخی از بزرگان قوم میا در ولسوالی لعل پور حدود یک هزار جریب زمین دولتی و اقوام سی پای و علی 

اند. در سندهای  هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده ۵۰ شیرخیل در مربوطات اچین این ولسوالی حدود

ارش اداره اراضی ننگرهار افشا نشده های سی پای، علی شیرخیل و میا در گز اداره اراضی، اما نام بزرگان قوم

 است .
 

خیل نیز حدود یک هزار جریب زمین دولتی را در منطقه چوگان ولسوالی  بزرگان اقوام احمدزی و معروف

 اند. حصارک غصب کرده
 

زی به رهبری انجنیر ابراهیم، ملک نواب و افراد  در ولسوالی چپرهار، قوم دولت»در ادامه گزاش آمده است: 

جریب زمین، حاجی  ۱۰۰۰ جریب زمین، قوم ترک به رهبری علی اصغر در منطقه ترکی ۲۵۰۰ دیگر حدود

ن میر و غالم داگ در وکیل، حاجی بهرام، معلم سیدمحمد، مولوی علم گل، حاجی سلطان خیل، حاجی سلطا

احمد در منطقه تریلی  هللا، ملک شیرآغا، وکیل شیر زمین، انصار  جریب ۴۵۰۰ مربوطات دشت خلوزی حدود

 جریب زمین، نمرالدین، گل رازق، داکتر کریم و محمد ایوب پاچا و شمار دیگر در منطقه تریلی ۱۰۰۰ حدود

جریب زمین، اول خان کوچی و حاجی گل  ۴۰۰۰ زی حدود جریب زمین، مولوی خالص در منطقه دولت ۲۰۰۰

 اند. جریب زمین را غصب کرده ۱۵۸۲ میران در منطقه پسه تاله حدود
 

هزار جریب زمین دولتی را در ولسوالی  ۲ هللا، ملک اکبر، ملک عبدهللا و ملک نوروز حدود از سویی هم، امان

جریب زمین، حاجی غالم  ۸۰۰ هللا اری فضلدر مربوطات خاص کامه، ق»اند:  کامه والیت ننگرهار غصب کرده

جریب زمین و عبدالرزاق به نمایندگی از قوم شیرکر در منطقه شیرکر  ۶۰۰ و قاسم خان در منطقه گرداب حدود

 اند. جریب زمین دولتی را غصب کرده ۵۰۰ ولسوالی کامه حدود
 

الی مومندره هر یک حدود دو هزار چنین، ملک نوشاه، مختار گل و زرپاچا در منطقه دکه از مربوطات ولسو هم

اند. در گزارش یادشده تاکید شده که مک غالم در منطقه حصار خانه ولسوالی  جریب زمین دولتی را غصب کرده

 کوت، یک هزار جریب زمین را تصاحب کرده است .
 

اند:  ههزار جریب زمین را غصب کرد ۴ در گزارش ذکر شده که سه بزرگ قوم در ولسوالی هسکه مینه حدود

هزار جریب، حاجی زربار از قوم  ۲ عبدالوکیل از قوم الیاس خیل، در منطقه خم ولسوالی هسکه مینه حدود

خیل حدود یک هزار و ملک مرام در منطقه چغره به نمایندگی از قوم چغره حدود یک هزار جریب زمین  حسین

 اند.  دولتی را غصب کرده
 

هزار جریب زمین را غصب  ۵۵ بوطات ولسوالی دوربابا حدوددهد که سه تن دیگر در مر  سندها نشان می

  هزار جریب زمین، ملک عصمت ۳۲ ملک عباس، به نمایندگی قوم شولگر در روستای شولگر حدود»اند:  کرده

هزار  ۱۵ هزار جریب و معتبر خان در روستای دور چینه ولسوالی دوربابا حدود ۸ هللا در دشت کرکو حدود

 اند. غصب کرده جریب زمین دولتی را
 

 نام استاد سیاف و سید اسحاق گیالنی در میان غاصبان بزرگ زمین

هزار جریب زمین دولتی را ۱۴ رود حدود در عین حال، حدود شش تن دیگر در مناطق مختلف ولسوالی سرخ

 اند. های رهایشی ساخته غصب و در آن شهرک
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جریب زمین،  ۳۵۰۰ رود حدود چشمه ولسوالی سرخ استاد سیاف در منطقه گنده»در بخشی از گزارش آمده است: 

جریب زمین، ملک جلیل در  ۷۵۰۰ سنگ، چهارباغ و شیخ مصری حدود سید اسحاق گیالنی در روستاهای سیاه

خ مصر نیز یک هزار جریب زمین، ملک وزیر در منطقه شی ۱۰۰۰ رود حدود منطقه بماران ولسوالی سرخ

 اند. جریب زمین دولتی را غصب کرده

هم موفق به  های پی صبح تالش کرد تا با استاد سیاف و آقای گیالنی صحبت کند؛ اما با تالش۸ خبرنگار روزنامه

 این کار نشد.

یب هزار جر ۱۹ تن در مناطق مختلف ولسوالی شینوار حدود ۱۲ براساس گزارش اداره اراضی والیت ننگرهار،

ملک غنچه گل و شماری از افراد دیگر در »اند. در این گزارش تاکید شده است:  زمین دولتی را غصب کرده

هزار جریب  ۱۵ هزار جریب زمین، اهالی روستای قلعه شینوار حدود ۳ خیل ولسوالی شینوار حدود روستای غنی

بوطات شیوه ولسوالی شینوار رسول و ملک سخی در مر زمین، ملک محمد شاه، ملک احمد شاه، ملک محمد

هزار جریب زمین، باز محمد  ۴ جریب زمین، حاجی ایوب و حاجی موسی در منطقه کشمون حدود ۱۵۰۰ حدود

ملک یارجان و طوطی نظر نیز در روستای کشمون ولسوالی شینوار این والیت حدود یک هزار جریب زمین 

 اند. دولتی را غصب کرده
 

 های خودسر شهرک

 ۸ های دولتی، حدود دهد که زمین خواران پس از غصب زمین اراضی والیت ننگرهار نشان میگزارش اداره 

 اند. های این والیت ایجاد کرده شهرک خودسر در برخی از ولسوالی
 

استاد سیاف در ساحه غرب شهرک افسان یک شهرک )خودسر( به نام استاد سیاف »در گزارش آمده است: 

، «د شهیدانو مینه»اهی یک شهرک رهایشی در منطقه دشت چوره به نام ساخته است. بزرگان قوم حصار ش

اند. غالم غلجی و  اقوام مزینه و روغانی در منطقه سرخ دیوار ولسوالی رودات یک شهرک خودسر ایجاد کرده

 محمد در ولسوالی سرخ رود یک شهرک خودسر به نام دشت بهاولی اعمار کرده است حاجی دوست

هایی  های بند غوچک، خیرآباد، پوسته تاله و شهرک للمه تریلی از جمله شهرک که شهرک در گزارش گفته شده

 های دولتی ایجاد شده است . است که از سوی زورمندان به شکل غیرقانونی در زمین
 

تن  ۱۱۰۷ دهد که های این اداره نشان می گویند که گزارش با این حال، مسووالن اداره اراضی والیت ننگرهار می

 اند. ولسوالی این والیت غصب کرده ۱۳ هزار جریب زمین دولتی را در ۳۰۰ ودحد
 

 در والیت ننگرهار صد»صبح گفت: ۸ زی، مسوول اداره اراضی والیت ننگرهار به صادق دولت  انجنیر محمد

ها هزار جریب زمین دولتی غصب شده که اداره اراضی فهرست برخی از غاصبان زمین را تهیه کرده که در 

 های حکومتی نیز شامل هستند. فرمانده ارشد پیشین جهادی و مقام ۲۰ فهرستاین 
 

 های عدلی سکوت ارگان

های مختلف دولتی   گوید که گزارش و فهرستی از غاصبان زمین را به اداره  زی، با انتقاد می آقای دولت

 اند. و سکوت اختیار کرده  دخل هیچ گونه اجراات در این مورد انجام نداده های ذی فرستاده، اما ارگان

هزار جریب  ۱۳ مقرر شده بیش از اداره اراضی والیت ننگرهار رئیسحیث  گفته او، در جریان دو سال که به به

 خواران استرداد کرده است . زمین دولتی را از نزد زورمندان و زمین
 

های غصب  گوید که در مورد غاصبان زمین و استرداد زمین از سویی هم، سلیم خان کندزی والی ننگرهار می

 هایی روی دست گرفته و در برابر غاصبان ایستادگی خواهد کرد. شده پالن

ام که  های مربوطه دستور داده های غصب شده به اداره در رابطه به تمام زمین»صبح گفت: ۸ ی کندزی بهآقا

 های غصب شده و غاصبین را تهیه کرده تا عامالن آن مجازات شوند. های زمین دوسیه

ن زمین دست کنند که با غاصبا های محلی این والیت را متهم می شماری از باشندگان والیت ننگرهار، اما مقام
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 دارند.

های دولتی از ماموران عادی   گوید که در غصب زمین  هللا زمری، عضو شورای والیتی این والیت نیز می  ذبیح

های محلی   های دولتی از توان مقام  جمهوری دست دارند و استرداد زمین  های ریاست  والیت گرفته تا مقام

 بیرون است .
 

رهار در حکومت کرزی غصب شده است و اکنون نیز جریان دارد، حکومت های ننگ زمین»گفت: آقای زمری 

های   های ارشد حکومت در غصب زمین  ها را پس بگیرد؛ چون برخی از مقام  تواند که زمین غنی نیز نمی

 دولتی دست دارند.
 

ه عادی در ها باشند داد که صد صبح به نشر رسید، نشان می۸ با این حال، یک گزارش تحقیقی که پیش از این در

 اند. آباد نیز هزاران جریب زمین دولتی را غصب کرده  شهر جالل
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