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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ جوالی ١۴
 

 زمين دزدی در ننگرھار
  

  
  

ال کند به چه حق ؤھراس  زمين دولتی و مردم را می دزدند و کسی نيست که از آنھا سزورمندان مذھبی بيفيودال ھا و 

که می ترسند که توسط عمال  نيرو ھای امنيتی و قضائی يا شريک جرم اند و يا اين. دھند  را انجام مییچنين دزدي

دولت مستعمراتی اند و کسی جرأت نمی کند که به آنھا چيزی ين دزدان خود جزء ايک عده از. زورمندان ترور نشوند

روی ھمين دليل است که . فساد، خيانت و رشوه خوری  در دستگاه دولت مستعمراتی به معراج خود رسيده است. بگويد

  .افغانستان در صدر کشور ھای فاسد جھان قرار دارد

 ھزار جريب زمين ٣٠٠انان و افراد با نفوذ جھادی بيش از گزارش ھا از واليت ننگرھار می رساند که تعدادی از قومند

. اسمای سياف و گيالنی در رأس دزدان زمين قرار دارد. ھای دولتی را در چندين ولسوالی اين واليت غصب کرده اند

و ساير زورمندان ولسوالی ھای مومندزه، سرخرود، لعل پور و رودات بيشتر آماج دزدی ھای سياف ھا، گيالنی ھا  

. شود رسيد که در صدر آن نام ھای کثيف سياف و گيالنی ديده می  تن می١١٠٠لست دزدان زمين به . قرار گرفته است

اکثر دزدان فرماندھان جھادی اند که به زورتفنگ مال و زمين را دولت چور می کنند و به خود و فاميل خود متعلق می 

اکثر دزدان با دستگاه ھای . فغانستان، دزدی زمين و معادن افغانستان بيشتر شده استبعد از تجاوز امريکا به ا. سازند

دانند که کسی آنھا را  استخباراتی کشور ھای اشغالگر روابط تنگاتنگ دارند و با خيال راحت می دزدند، زيرا می

 زمين ھای دولتی را ،وت قومیدھد که سران اقوام مختلف ھم  به زور ق گزارش ھا نشان می. تواند محاکمه کرده نمی

اکثر سران قومی قومندانان جھادی بودند که ھم . غصب کرده و برای خود، فاميل و دوستان خود تخصيص داده اند
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ال نمايد که به کدام ؤ است که از آنھا س"مرد"اکنون مسلح اند و به زور تفنگ مال دولت و مردم را می دزدند و کدام 

 جريب زمين را در مناطق ٧۵٠٠ دولتی را در ولسوالی سرخرود و سيد اسحاق گيالنی  جريب زمين٣۵٠٠سياف . حق

، اما ايندين خصوص مصاحبه نم ايک عده از خبرنگاران خواستند با سياف و اسحاق گيالنی در. چھار باغ دزديده اند

  . ھر دو دزد به مصاحبه حاضر نشده اند

ال برانگيز خواھد ؤان تعجب آور نيست، بلکه صداقت احتمالی شان سدزدی ھا و خيانت ھای سياف، گيالنی و ساير دزد

  . بود

  

 

 

 
 


