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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ١۶
 

    دزدان زمين ھای عامه"گيالنی" و "سياف"

  

 ی                                                سيافاسحق گيالن

 خود ھم دارند، دزدی به يک نوع فرھنگ قابل قبول صاحبان قدرت که برچسپ مذھبی در پيشانیاز برای يک عده 

  با بی حيائی ادامه می، يا غير منقولدعامه خواه منقول باشھای اين عناصر ضد ملی به تاراج دارائی . تبديل شده است

کماکان زمين ھای )  نقيب(دو تن از مذھبيون شرف باخته و دست نگر اجانب به اسمای سياف و اسحاق گيالنی . دھند

چون از . عامه را در مناطق شرق کشور به زور می دزدند و آن را به نام خود و اعضای فاميل شان ثبت می نمايند

  .گذارد قدرت سياسی و نظامی برخوردارند، دولت مستعمراتی بر اعمال آنھا صحه می

ف و اسحاق گيالنی  خبر ھائی که به مطبوعات درز کرده نشان دھندۀ خيانت و دزدی ھای دو دزد معروف يعنی سيا

اين دو تن با استفاده از نفوذ مذھبی و . ت ننگرھار زمين ھای عامه را به زور از آن خود کرده اندوالياست که در 

در خبر . مقابل دزدی ھای شان کسی مخالفت نکندسياسی و نظلمی خود مردم و کارکنان دولتی را تھديد می نمايند تا در 

 جريب زمين را در مناطق مختلف ولسوالی ٧٠٠٠ جريب زمين و سيد اسحق گيالنی  ٣۵٠٠ھا آمده است که سياف 

  .سرخرود غضب نموده اند

متعلق است اسحاق گيالنی به فاميل نقيب . ند و تعدادی مريد و پيرو دارند بود ھر دو وکالی شورای دولت مستعمراتی 

سياف ھم به سازمان استخباراتی عربستان بسيار . روند که از جواسيس قديم دستگاه استخباراتی برتانيه به شمار می

ھمچنان تعداد ديگری از متنفذين محلی با . نزديک است که به کمک آن سازمان وھابيت را در افغانستان ترويج می نمايد
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اله می ب عامه را غضب نموده و برای خود قیاری مقامات واليتی، زمين ھااستفاده از ضعف دولت مستعمراتی و ھمک

  .کنند

 ھکذا، فيودال ھای نظامی و قومندانان مسلح که به قدرت ھای بيرونی پيوندی دارند،  به خيال راحت به دزدی ھای 

غرق است که به اين دولت ضد ملی و مستعمراتی کابل  آنقدر در کثافت و مرداری . دھند ملکيت  عامه ادامه می

  .کنندول بزنند، اما از دولت انتقاد نبه ھر گونه چور و پ موضوعات اصالً توجه ندارد و می گذارد که افراد با نفوذ دست

آن تغيير انقالب . که يک تغيير بنيادی در کشور پديد آيد اين نوع خيانت ھا  و دزدی ھا ادامه خواھد يافت، مگر اين

  . مردمی است و بس

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


