ﻣﻠﮑﯿﺖ هﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ و وﺳﯿﻠﻪ
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﭙﺎول ﮔﺮدﯾﺪ؟؟؟
)( ١
اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

آﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھزاران ﺗذوﯾر و رﯾﺎ ﻗﺻرھﺎ ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎده اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺑل از اﯾﻧﺎن ﺑﺎ رﯾﺧﺗن ﺧون ھزاران
اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﻣﮑﻧت رﺳﯾدﻧد ﭼﮫ ﺷدﻧد؟ و ﻣﮕر از آﻧﺎن اﺛری اﺳت؟ ،و ﻣطﻣﯾن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﭘﺎﯾﻧده ﻧﺧواھﯾد ﺑود.
آن ﻗﺻرﮐﮫ ﺟﻣﺷﯾد در او ﺟﺎم ﮔرﻓت
آھو ﺑﭼﮫ ﮐرد و ﺷﯾر آرام ﮔرﻓت
ﺑﮭرام ﮐﮫ ﮔور ﻣﯾﮕرﻓﺗﯽ ھﻣﮫ ﻋﻣر
دﯾدی ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﮔور ﺑﮭرام ﮔرﻓت.
ﺑﺎﯾد ﺑﻔﮭﻣﯾد! ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺧود در ﻗﺑرﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ ﺑرد )ﮐﻔن ﺟﯾب ﻧدارد( و ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ﺧوﺷﺑﺧت ﺑﺎ
ﮐﻔن و ﺑدﺑﺧت ﺑﯽ ﮐﻔن ﻣﯾرود و ھﻣﺎن طوری ﮐﮫ دﯾدﯾد ﯾﺎران و ﺷرﯾﮑﮭﺎی ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﭘﯾدا و ﭘﻧﺎه ﺗﺎن ﭼون:
ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ،ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم ،ﻣوﻟوی ﻧﺑﯽ ،ﯾوﻧس ﺧﺎﻟص ،ﺣﺎﺟﯽ ﻗدﯾر ،ﺟﻧرال داوود،
رﺳول ﭘﮭﻠوان و ﻏﻔﺎر ﭘﮭﻠوان ،ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﯽ ﮐﺎظﻣﯽ ،اﺣﻣدوﻟﯽ و ﺣﺷﻣت ﮐرزی  . . .ﺑﺎ ﺧود ﭼﮫ ﺑردﻧد؟؟؟ و
ﺑﯾش ازﯾن دﻓﺗر اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺳﯾﺎه ﺗر و ﺑﮫ ﺟرم و ﺟﻧﺎﯾت ﺧود ﻧﯾﺎﻓزاﯾﯾد .و اﮔر ﺷﻣﺎ ﭼﭘﺎوﻟﮕران ﺑﮫ روز آﺧرت
و ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرﺳﯽ اﻟﮭﯽ اﯾﻣﺎن دارﯾد و ﺑﮫ درﺑﺎر رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﺗوﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﺎﯾﻧده و ﻣﮭرﺑﺎن
اﺳت.
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ﻓﺳﺎد در ﮐﺷور ﻣﺎ دوﺷﺎدوش دوﻟت ﮐرزی و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻔﻧﮕداران ﺑﮫ ﭘﯾش رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗﺎﺛﯾر ﺟﻧﮓ ھﺎی
ﺧﺎﻧﻣﺎﻧﺳوز و ﮔﻣﺎﺷﺗن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎر و اﺳﺗﻔﺎده ﺟو ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﭼور و ﭼﭘﺎول ﮐﺷور وﺳﯾﻠﮫ
اﻓراد ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﺑﯾﺳواد ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﭘدﯾده ﺷوم ،دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزد .ﺑدون ﺷك
وارد ﻛردن ﺿرﺑﺎت ﮐوﺑﻧده و ﭘﯾﮭم ﻓﺳﺎد و اﺧﺗﻼس ﺑر ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی دوﻟت ،ﺑﺎﻋث از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﮔردﯾده و
ﺣﺎﮐﻣﯾت را ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی و ﮔﻣراھﯽ ﮐﺷﺎﻧد.
آﻧﭼﮫ وﺿﻌﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را در ﺳﺎﺣﮫ ﻣﺧوف و ﺳوزﻧده ﺗﺣت ﺷﻌﺎع ﺧوﯾش ﻗرار داده و
ﻣﯾدھد ﯾﮑﯽ ﻓﺳﺎد اداری و دﯾﮕر ﺑﯾروﮐراﺳﯽ و ﭼﭘﺎوﻟﮕری اﺳت .رﺷوت ﮔﯾری ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ در دوﻟت ﮐﻧوﻧﯽ
و ﺗﻘرری ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی ﺷده ﺗﻧظﯾﻣﯽ از ﯾﮑﺳو ،ﺑﻘدرت رﺳﯾدن و ﺳﮭﯾم ﺳﺎﺧﺗن اﻓراد ﻏﯾر ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﺗﻧظﯾﻣﯽ در
دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ،در اﻣر اﻧﺣراف دادن اﺻوﻟﯾت ،رﮐود و ﮐﺎر ﺷﮑﻧﯽ ھﺎ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﺧوﺑﯽ در
اﻣر ﮔﺳﺗرش و ﺑروز ﻓﺳﺎد اداری و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ﺑﯾﺷﻣﺎر وﺳﯾﻠﮫ وﻧد ﮔﯾران اﺣزاب اﻓراطﯽ ﺗﻧظﯾم ھﺎ ﺑﺷﻣﺎر
ﻣﯾرود.
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ طﯽ اﯾن ﻣدت در آﺗش ﺧون و ﻧﻔﺎق ،دار و ﻧدارﺷﺎن را از دﺳت داده اﻧد ،دﯾﮕر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدﺑﺧﺗﯽ
ھﺎی ﺑﯾروﮐراﺳﯽ و ﻓﺳﺎد اداری و زورﮔﯾری را ﺑﮫ دوش آﮔﻧده از ﺧون ﺧوﯾش ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد .ﻣﻠت ﻣظﻠوم ﺑﺎﯾد
ﺑداﻧد ﮐﮫ اﻋﻣﺎل آﻧﻌده ﻋﻧﺎﺻر اﺳﺗﻔﺎده ﺟو ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﭘﺎﺑﻧدی ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻗواﻧﯾن ﺑﺟز ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﻧدارﻧد ،ﻗﺎﺑل
ﻋﻔو و ﺑﺧﺷش ﻧﺑوده و ﻧﺧواھﻧد ﺑود و ﺷﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﻓﺳﺎد اداری ھرﮔز ﺑﺧﺎطر ﻧﻣﯽ آورﻧد ﺗﺎ
ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﻣﺎل ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎﻧﮫ و ﺧﺎﺋﻧﺎﻧﮫ ﺑرﺧﻼف اﺗﺣﺎد ﻣﻠﯽ ،ﻋﺳل زھرآﻟودی را واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ در ﮔﻠو ﻓرو
ﺑرﻧد .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دوره ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻋﻣﺎل و ﮐردار اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﺳت ،آﯾﯾﻧﮫ وار ﺑروی ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺿﺎوت
ﺧواھد ﮐرد و ﮐﺗﻣﺎن ﺟﺎی ھﯾﭻ ﺧﺎﯾن ﻣﻠﯽ را ﺑدون ﭼﺎﻟش ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت.
ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﭼﭘﺎوﻟﮕری را ﺑراه ﻣﯽ اﻧدازﻧد و ﯾﺎ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را در اﯾن ﺟﮭت ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯾﺳﺎزﻧد
دﺷﻣﻧﺎن ﻣﺧﻔﯽ و آﺷﮑﺎر آرﻣﺎن ﻣﻠﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻠت ﻣﺎﺳت .ﻓﺳﺎد اداری و زورﮔﯾری ﻧﺎﺷﯽ از ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از
ﻗدرت دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻗدم ﻧﺧﺳت ھﻣﯾﺎران ﺗﻧظﯾﻣﯽ و دوﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧوادﮔﯽ را در ﺷﻌﺎع ﻗدرت ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧد و ﺑﻌداً ﺑﻧﺎم ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧوﺳﺎزی ﺑﮫ دﺳﺗﺑرد داراﯾﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺗوﺳل ﻣﯾﮕردﻧد.
ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ از ﻋﻣر اداره ﻓﻌﻠﯽ و ﻣوﺟودﯾت ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯾﮕذرد ،اﻣﺎ ﻣردم ھﻧوزھم در ﺳﺎﯾﮫ ﺗﻔﻧﮓ،
ﻓﺳﺎد ،ﭼور و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ،اﺳﺗﺑداد و آدﻣﮑﺷﯽ ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﺑﺳر ﺑرده و زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﻣردم ﻓﻘﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺎر و
دردﻧﺎک اﺳت .ﻓﻘط ﺗﻔﺎوت آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ دھﮫ ﻗﺑل اﯾﻧﺳت ﮐﮫ رﯾش و ﭘﮑول و ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺎﻧﻧد
»دﻣوﮐراﺳﯽ«» ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت« و ﻏﯾره را ﻧﯾز ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد و ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮭﺎ و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران
ﻏﺎرﺗﮕر و آدﻣﮑش از راه رذاﻟت و ﭼﭘﺎول و ﻓﺳﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧرھﺎ ﻣﺑدل ﺷده اﻧد.
طﯽ دوازده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﯾﻌﻧﯽ از ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١۴ﻣﯾﻼدی ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر را در
ﺟرﯾﺎن ﻧﺷﺳت ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور وﻋده و ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد  .اﯾن ﭘول ھﺎ در ﮐﻧﻔراﻧس
ﺑن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺗوﮐﯾو ،ﮐﻧﻔراﻧس ﺑرﻟﯾن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﻧدن ،ﮐﻧﻔراﻧس رم ،ﮐﻧﻔراﻧس ﭘﺎرﯾس ،ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎگ ،ﮐﻧﻔراﻧس
ﻟﻧدن ،ﮐﻧﻔراﻧس ﮐﺎﺑل ،ﮐﻧﻔراﻧس ﻟﯾزﺑون ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن دوم و ﻧﺷﺳت ﺗوﮐﯾو را ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﮐﻧﻔراﻧﺳﮭﺎ

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﻌﮭد و ﺗﺎدﯾﮫ ﮔردﯾده و اﻣﺎ اﯾن ﯾﮑﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد داﻟر ﮐﻣﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ طﯽ اﯾن ﺳﺎل ھﺎ در ﮐﺟﺎ
ﻣﺻرف ﺷده اﺳت؟ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﮔزاف ﭼﻘدر ﺑﺎﻋث رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﮔردﯾده اﺳت؟ ﭼﻧد در ﺻد از
اﯾن ﮐﻣﮑﮭﺎ ﺻرف ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻣردم ﻋﺎدی و ﭼﮫ ﻣﯾزان در ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺳران ﺟﻧﮓ و ﺗﻔﻧﮓ و
زورداران ﺗﻧطﯾﻣﯽ و دوﻟﺗﯽ وارﯾز ﺷده اﺳت؟.
و اﮐﻧون ﺑﯾش از ﭼﮭل ﮐﺷور در وطن ﺣﺿور ﻓزﯾﮑﯽ دارﻧد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ و ﺳوﮔﻣﻧداﻧﮫ ﻣردم ﻣظﻠوم ﻣﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯽ
اﻣﯾﺎل و ھوﺳﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﻓراد و ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻧطﯾﻣﯽ ،دوﻟﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ در زﻧدﮔﯽ
ﺳراﺳر ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و ﻣﺷﻘت ﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ ﺻورت ﮔﯾرد .ﻣﻧﺗﮭﺎ ھرﮔﺎه ﮐﮫ ﺟﻧ pﺑر ﺳرﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺑﮫ دﺳت
آوردن ﻗدرت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﺿرر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در
ﮐوران ﺣوادث ھﻣواره ﺑﺎﯾد ﺗﺎوان ﺧود ﺧواھﯾﮭﺎ و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ھﺎی ﻣﺷﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر و اﺟﻧﺑﯽ ﭘرﺳت را
ﺑﭘردازﻧد.
ﻣردم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻدھﺎ ﻣﺷﮑل روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔذراﻧﻧد ،ﻧﮕران اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗداوم ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﻐﻣﺎن،
ﺗﻔﻧﮓ ﮐﺷﯽ در ﺧﯾﻣﮫ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ در ﺳﺎﻟروز ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣﺳﻌود و زورﮔوﯾﯽ و ﻗدرت طﻠﺑﯽ ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت،
ﺧدای ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺟﺎن و ﻧﺎﻣوس ﺷﺎن ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑل ھوﺳﮭﺎی ﻗدرت طﻠﺑﺎﻧﮫ ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﺑﮫ ﺧطر اﻓﺗد.
ھﻧوز ﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻣﻌﺎدن ،اﻧﺑﺎرھﺎی اﺳﻠﺣﮫ ،ﭼور و ﭼﭘﺎ ول ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ،رﺷوت و
رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻗﺗل و ﺟﻧﺎﯾت ھﺎی ﺗﮑﺎن دھﻧده ،دزدی و اﺧﺗﻼس ،ﺧوﯾش ﺧوری و ﻗوم ﭘرﺳﺗﯽ ،ﻏﺻب
زﻣﯾﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و اﻣﻼک ﺷﺧﺻﯽ  . . .در ﮐﺷور ﺑﯾداد ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻧوز ﺳران ﮔروﭘﮭﺎی اوﺑﺎش و ﭼﭘﺎوﻟﮕر ﺑﺎ
ﺗﻔﻧﮓ و ﻣﺎﺷﯾﻧدار در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑر ﻣردم ظﻠم روا ﻣﯾدارﻧد .ﮐﺟﺎﺳت دوﻟت ،ﻗﺎﻧون ،ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ و ﻧﯾروھﺎی
ﺷر اﻧداز آﯾﺳﺎف؟؟؟ ﺗﺎ ﻣﻠت را ازﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ و ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد.
ﻏﺻب زﻣﯾن و اﺣداث ﺑﯽ روﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ھﺎ ﺗوﺳط اﻓراد زورﻣﻧد ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺿﻼت ﺑزرگ در
ﮐﺷور ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺧﻠﯾﻠﯽ ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری ﻣﯾﮕوﯾد :ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻏده ﺳرطﺎﻧﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ
رﯾﺷﮫ دواﻧده اﻧد و در ﺣﺎل ﺑﻠﻌﯾدن و ﻏﺻب زﻣﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳوی وزارت اﻣور ﺷﮭرﺳﺎزی و
ﺷﮭرداری ھﺎ در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ذﯾدﺧل ،ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﺑرﺧورد ﺟدی و ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺻورت ﻧﮕﯾرد،
ﺷﮭرھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺎﺳﯽ و زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت .اﺷﺧﺎص و ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻏﺻب
زﻣﯾن دﺧﯾل اﻧد ﺑﺎﯾد از ﺳوی ارﮔﺎن ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮫ ﻣردم و دوﻟت ﻣﻌرﻓﯽ ﺷوﻧد .ﻣﺳووﻟﯾن ﺑﺎﯾد
ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻏﺎﺻﺑﯾن ﮐﯽ ھﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،از طرف ﮐدام ﻣرﺟﻊ ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود و
ﭼرا ﻏﺻب زﻣﯾن ھر روز ﺟرﯾﺎن دارد و ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾد؛ ﺑﺎﯾد اﻋﻼم ﺷود ﭘﺷت اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﮐﯽ ھﺎ ھﺳﺗﻧد؛ اﮔر دوﻟت اﺳت ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﮐﻧد ،اﮔر ادارات ذﯾدﺧل اﺳت ﺑﺎﯾد روﺷن ﺷود و اﮔر ﻣﺎﻓﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ
اﯾن ﺣد ﺗواﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد روﺷن ﺷود.
ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﺑﯽ روﯾﮫ ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل ھﺎ ،ﺗراﻓﯾﮏ و ﺗراﮐم ﺑﯽ روﯾﮫ وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣوﺟودﯾت زﺑﺎﻟﮫ و
ﮐﺛﺎﻓﺎت در ﺳطﺢ ﺷﮭر را ﻧﯾز ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻌﺿﻼت و ﻣﺷﮑﻼت ﺷﮭری ﻋﻧوان ﻧﻣود .آﺛﺎر و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﻧﻔﯽ اﯾن
ﻣﻌﺿﻼت ،ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺎﺛﯾرات ﻧﺎﻣطﻠوب در وﺿﻌﯾت آﻟودﮔﯽ زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و اﻓزاﯾش ﺑﯾﻣﺎری ﺻﺣﯽ و
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ﻓﺷﺎرھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺣﯾﺎت ﺟﻣﻌﯽ را ﻧﯾز ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر وﺿﻌﯾت آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ﺟدی ﮔرﻓﺗﮫ
ﻧﺷود و اﯾن آﻟودﮔﯽ ھﺎ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾد ،در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ در ﺷﮭرھﺎی ﮐﻼن
ﮐﺷور ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺧواھﯾم ﺑود .ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﮫ طور ﯾﮑﺳﺎن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان اراﯾﮫ ﮔردد؛
در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺗﺑﻌﯾض ﻣﯾﺎن ﺷﮭروﻧدان ﮔردﯾده ﮐﮫ ﺧود اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣوﻟد ﻓرھﻧﮓ ﺧﺷوﻧت در
ﻣﯾﺎن ﻣردم ﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﯾم ﮐﮫ ﺗطﺑﯾق ﻣﺎﺳﺗر ﭘﻼن ھﺎی ﺷﮭری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻘش ﻣوﺛری را در ﮐﺎھش
ﻣﺷﮑﻼت و ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت ﺷﮭرﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐﺷور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻏﺻب زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺷﮭﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ آن درﮔﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺟﻣوع
زﻣﯾﻧﮭﺎی ﻏﺻب ﺷده در ﺳﯾزده وﻻﯾت ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﺟرﯾب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﺳووﻟﯾن درﺟﮫ دوم و
ﺳوم ﺑﯾﺷﺗر ﻏﺎﺻﺑﯾن را در ﺧﻔﺎ و دور از ﭼﺷم ﻣردم ﺑﺎ ﺗرس و ﻟرزﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ را ﻧﺎم ﻣﯾﺑرﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎده ﮐور ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ دﻟده ﺷوراﺳت ،و ﮔروﭘﮭﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﺣﻠﻘﮫ وﺻل اﻧد و ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ
ﯾﻐﻣﺎ ﺑرده اﻧد و زﻣﯾن و اﻣﻼک دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ را ﻏﺿب ﮐرده اﻧد و ﻧﯾز اﻣروز اﮔر "طﺎﻟب" ﺗرورﯾﺳت اﺳت
ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻗﺑل ھﻣﯾن ھﺎ ﺗرورﯾﺳت ﺑودﻧد ،آدم ﻣﯾﮑﺷﺗﻧد ،ﺗرور ﻣﯾﮑردﻧد ،اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯾدادﻧد ،ﭘل و ﭘﻠﭼﮏ و ﮐﻠﯾﻧﮏ و
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮑﺗب را اﻧﻔﺟﺎر و ﻣﯾﺳوﺧﺗﺎﻧدﻧد.
ﺑﻠﯽ! ھﻣﯾن اﺷﺧﺎص و اﻓراد ھزاران ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﻰ و ﺷﺧﺻﻰ در ﮐﺎﺑل ،ﮐﻧدھﺎر ،ھرات ،ﻧﻧﮕرھﺎر،
ﺑﻠﺦ و ﮐﻧدز ﺗوﺳط زورﻣﻧدان و ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻران ﻏﺻب ﺷده اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ  ٤٧ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﻰ و ﺷﺧﺻﻰ
در ﮐﺎﺑل ،ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص زورﻣﻧد ﺗﺻرف ﮔردﯾده ،ﮐﮫ ﺗﻌداد آﻧﺎن ﻏﺎﺻﺑﯾن ﺑزرگ ﺑوده و ١١٤٢٦ﺟرﯾب زﻣﯾن
را ﻏﺻب ﻧﻣوده اﻧد .ﺑﻘﯾﮥ اﯾن زﻣﯾن ھﺎ در ﭘﻧﺞ وﻻﯾت دﯾﮕرﻏﺻب ﺷده ،ﮐﮫ در آن ﺣﺗﻰ ادارات دوﻟﺗﻰ ﻧﯾز ﺷﺎﻣل
اﻧد .زورﻣﻧدان ﮐﮫ در ﭼوﮐﺎت  ٢٢٨ﺷﮭرک ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻰ و ﯾﺎ ﺷﮭرک ھﺎﯾﻰ ﮐﮫ اﺳﻧﺎد ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺷﺎن ھﻧوز طﻰ
ﻣراﺣل ﻧﺷده٢٣٨٠٠ ،ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﻰ را در اﯾن ﺷش وﻻﯾت ﻏﺻب ﻧﻣوده اﻧد.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻣردم ،ﺷﺎرواﻟﻰ و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑررﺳﻰ ﻏﺻب ﻣﻠﮑﯾت ھﺎى وزارت دﻓﺎع ،ﻣﻘﺻر اﺻﻠﻰ در ﻏﺻب
اﯾن اﻣﻼک را ،اﺣﮑﺎم ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻰ اراﮐﯾن ﺑﻠﻧد رﺗﺑﮫ زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت رﺑﺎﻧﻰ ،ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧودش ،ﻣﯾداﻧﻧد .ﺳﺎﺣﺎت
آﺗﻰ ﮐﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑرﺻدھﺎ ﺟرﯾب زﻣﯾن ﻣرﺑوط ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت وزارت دﻓﺎع ﺳﺎﺑق ﺑوده ،در ﭼﮭﺎر طرف ﺷﮭر ﮐﺎﺑل
ﺗوﺳطﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﮔﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد ﺗﻧظﯾﻣﻰ و دوﻟﺗﻰ ،ﺑر اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻰ رﺑﺎﻧﻰ و اراﮐﯾن دوﻟﺗﻰ اش،
ﻏﺻب ﺷده اﻧد.
ﺳﺎﺣﮫ اول در ﺟﻧوب ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﻣوازى اراﺿﻰ اﯾﮑﮫ ﻣﺣﺎط اﺳت از طرف ﺷرق ﺑﮫ ﺗﭘﮫ ﺗﺎج ﺑﯾﮏ ،از طرف
ﺟﻧوب ﺑﮫ ﮐوه ُﮐرغ ،از طرف ﺷﻣﺎل ﺑﮫ اﻓﺷﺎر داراﻻﻣﺎن و از طرف ﻏرب ﺑﮫ آﺧر دﺷت ﺑرﭼﻰ .اﯾن ﺳﺎﺣﮫ،
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺎﺟﻰ ﻧﺑﻰ ﺑرادر ﮐرﯾم ﺧﻠﯾﻠﻰ ﻣﻌﺎون رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻗطﻌﮫ ﺳﮑﺎرد و ﻏﻧد ﺗوﭘﭼﻰ در آن
ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺑود .و ھر ﻧﻣره آن ،از ده اﻟﻰ ﺑﯾﺳت ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﻰ ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯾرﺳد .ﺳﺎﺣﮫ دوم ،ﺟﻧوب ﻏرب
ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺎﻻﺗر از دﺷت ﺑرﭼﻰ ،ﻗرﯾب ارﻏﻧدى )اﺧﻼص ﻣﯾﻧﮫ ( ﮐﮫ ﻣرﺑوطﺑﮫ ﺣﺎﺟﻰ ﺷﯾرﻋﻠم اﺑراھﯾﻣﻰ،
واﻟﻰ ﻗﺑﻠﻰ ﻏزﻧﻰ و ﯾﮑﻰ از ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ارﺷد ﺳﯾﺎف اﺳت.
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در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﭘوﺳﺗﮫ ھﺎى ﻗﺑﻠﻰ ﻓرﻗﮫ  ١٠وﻏﻧد  ٢٤و ﻏﻧد ﺗﺎﻧﮏ ﻓرﻗﮫ  ١٠ﻣﺳﻘر ﺑود  .اﯾن زﻣﯾن از طرف
ﺟﻧوب ﺑﮫ ﭼﮭﻠﺗن ،از طرف ﺷرق ﺑﮫ ﺧواﺟﮫ ﺟم ،از طرف ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﺑﻧد ﻗرﻏﮫ و از طرف ﻏرب ﺑﮫ زﯾﺎرت
ﺧواﺟﮫ ﻣﺳﺎﻓر  .و ھﻣﭼﻧﺎن در اﯾن ﻣﺣل ﺷﮭر ﮐﻰ دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﻧﺎم ﺷﮭرک ﻣﻼ ﻋزت اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده و ھر ﻧﻣره
ﺳﮫ ﺑﺳوه ﯾﻰ اﯾن دو ﭘروژه ﺑﮫ ھﺷت ھزار داﻟر ﺑﻔروش رﺳﯾده اﺳت .ﻣﻼ ﻋزت ﯾﮑﻰ از ﺳران ﺟﻣﻌﯾت رﺑﺎﻧﯽ و
ﻗوﻣﺎﻧدان ﻗﺑﻠﯽ ﻓرﻗﮫ ﺑود .
ﺳﺎﺣﮫ ﺳوم در ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﻋﻘب ﻟواى ﺑﺎﺑﮫ ﺟﺎن )ﻓرﻗﮫ  (٥٥ﻣرﺑوط وزارت دﻓﺎع ﮐﮫ از طرف ﺷﺧﺻﻰ
ﺑﻧﺎم دﮔرﺟﻧرال ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ،ﻣوﻻﻧﺎى ﺳﯾد ﺧﯾﻠﻰ ﻗوﻣﺎﻧدان ﺷورای ﻧظﺎر ﺗوزﯾﻊ ﺷده و ھر ﻧﻣره آن ،از  ١٥اﻟﻰ
 ٢٥ھزار داﻟر ﺑﻔروش رﺳﯾده اﺳت .ﺳﺎﺣﮫ ﭼﮭﺎرم ﺳﺎﺣﮫ ُﮔل ﺑﺎغ و ﻓﺎﻣﯾﻠﻰ ھﺎى رﯾﺷﺧور در ﺟﻧوب ﮐﺎﺑل ﮐﮫ
ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت دﯾﺳﺎﻧت ھﺟوﻣﻰ و ﻓرﻗﮫ  ١٧رﯾﺷﺧور وزارت دﻓﺎع در آن ﻣﺳﺗﻘر ﺑود .اﯾن ﺳﺎﺣﮫ ﮐﮫ از طرف ﻏرب
ﻣﺣﺎط اﺳت ﺑﮫ ﮐوه ُﮐرغ ،از طرف ﺟﻧوب ﺑﮫ ﭼﮭل دﺧﺗران ﭼﮭﺎر آﺳﯾﺎب ،از طرف ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻓﺗﺢ ﭼﮭﺎردھﻰ
و ازطرف ﺷرق ﺑﮫ ﺧﯾر آﺑﺎد ﭼﮭﺎر آﺳﯾﺎب ،ھر ﻧﻣره آن ،ﻣﺑﻠﻎ ُﻧﮫ ھزار داﻟر ﺑﻔروش رﺳﯾده اﺳت وﺳﯾﻠﮫ اﻓراد ﺑﺎ
ﻧﻔوذ ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎی ﻣوﺟوده اﺷﻐﺎل ﮔردﯾده .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﺗﭘﮫ ﻧﺎدرﺧﺎن و١٦ﺟرﯾب زﻣﯾن ﻟواى راﮐت ﻗرﻏﮫ ھم،
ﻣورد ﭼﭘﺎول و ﺗﺎراج ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .

ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺷﺎھد ،اﻓﺗﺿﺎح ﺷﯾرﭘور ﮐﮫ ﻣﺣل ﺗﺎرﯾﺧﻰ و ﻗﻠﻌﮫ ﻧظﺎﻣﻰ ﺑود ﺑﮫ اﻣر ﻓﮭﯾم ﺗوﺳط ﺑﺻﯾر ﺳﺎﻟﻧﮕﯽ ﻗوﻣﺎﻧدان
ﺷورای ﻧظﺎر و ﻣﺳوول ﭘوﻟﯾس ﺷﮭر ﮐﺎﺑل و ﻣﻼ ﺗﺎج ﻣﺣﻣد واﻟﯽ اﺳﺑق ﮐﺎﺑل ،ﺑودﯾم ،اﯾن زﻣﯾﻧﮭﺎ ﺑﮫ اراﮐﯾن دوﻟﺗﻰ
ﺗوزﯾﻊ ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺧود ﺑﺎز ﻧﻣودن راھﻰ ﺑود ﺑراى ﻏﺻب اﻣﻼک دوﻟﺗﯽ و زﻣﯾﻧﮭﺎی ﺷﺧﺻﯽ .در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﻣﻼ
ﺗﺎج ﻣﺣﻣد واﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺧود ﻧﻣراﺗﯽ در ﺷﯾرﭘور ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﺎ ﻏرور و ﺗﮑﺑر ﻣﯾﮕﻔت» ،ﮐﮫ ﻧﻣره
ھﺎى ﺷﯾرﭘور ﺑﺧﺎطرى ﺑﮫ اراﮐﯾن دوﻟﺗﻰ و ﺑرادران ﺗﻧظﯾﻣﯽ داده ﺷد ﮐﮫ ﻣردم ﻏرﯾب ﭼﺷم اﻧداز وزﯾر اﮐﺑر ﺧﺎن
را ﺑﺎ اﻋﻣﺎر ﺧﺎﻧﮫ ھﺎى ﻣﺣﻘر ﺧراب ﻣﯾﺳﺎزﻧد و آﻧﮭﺎ ﺗوان ﺳﺎﺧﺗن ﻗﺻر ﻣﻔﺷن وزﯾر اﮐﺑرﺧﺎن را ﻧدارﻧد«
ﺑﻠﯽ دوﺳت ﺧواﻧﻧده! ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺷﯾرﭘور در ﻣرﮐز ﺷﮭر ﮐﺎﺑل وﯾران ﺷد ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آن ﺑﺎ ﺑوﻟدوزر ھﻣوار و
ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ و اﻓراد ﺑﺎ ﻧﻔوذ از ﺟﻣﻠﮫ ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺟﮭﺎدی ﺗﻘﺳﯾم ﮔردﯾد )ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد درﯾن ﻣورد ﻗﺑﻶ
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت( .
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در ﺷﯾرﭘور ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣۵٠ﺧﺎﻧﮫ آﺑﺎد ﺷده ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺧﺎرج و ﻧوع ﻣﻌﻣﺎری ،در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮐم ﻧظﯾر اﺳت،
وﻟﯽ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی از اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرای ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ و ﺷرﮐت ھﺎ ﺑﮫ ﮐراﯾﮫ
ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺗﺎ ده ھزار داﻟر داده ﺷده اﺳت .ﺗﻘﺳﯾم زﻣﯾﻧﮭﺎی اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﺳوی ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺷﻣﺎری دﯾﮕر از
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ )ﺧﻼف ورزی و زورﮔوﯾﯽ( در ﺑراﺑر ﻣردم ﺧواﻧده ﺷده ﺑود .ﻋﻠوﻣﻰ وﮐﯾل در وﻟﺳﻰ
ﺟرﮔﮫ درﯾﻧﻣورد ﻣﯾﮕﻔت :ﻣن ﺑﮫ ُﮐﻠﻰ ﮔﻔﺗﮫ ﻧواز ﺷرﯾف ﺻدراﻋظم ﺳﺎﺑق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود -ﻣن اردوى
دوﺻد ﺳﺎﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﺑﯾن ﺑُردم را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .ﻧواز ﺷرﯾف ﺗوﺳط ﻋﻣﺎل ﺧود ﺗواﻧﺳت ،اردوى ﻣﺎ را ھم
از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت و ھم از ﻟﺣﺎظ ﮐدرى از ﺑﯾن ﺑرد .ﻗﺷﻠﮫ ھﺎى ﻋﺳﮑرى ﻣﺎﻧﻧد ﺷﯾرﭘور ،رﯾﺷﺧور و ﻏﯾره
ﺑرﻋﻼوه از ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت وزارت دﻓﺎع ،ﺣﯾﺛﯾت ﻧظﺎﻣﻰ و ﺣﯾﺛﯾت ﺗﺎرﯾﺧﻰ دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﻔظ ﻣﯾﺷدﻧد .ھزاران ﺑﺳوه
از اﯾن اﻣﻼک وزارت دﻓﺎع ﻏﺻب ﺷده ،ﯾﮏ ﺑﺳوه آن ،ﺑﮫ ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻﺑﺎن ﻣﺳﺗﺣق داده ﻧﺷده اﺳت .اﯾن زﻣﯾن
ھﺎ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﻏﺻب ﺷده و وزارت دﻓﺎع وﻗت )ﺟﻧرال ﻓﮭﯾم( ،در اﯾن ﮐﺎر دﺧﯾل ﺑود.
درﯾن ﭼﭘﺎوﻟﮕری واﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ،اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن و اﻓراد ﺻﺎﺣب ﻧﻔوذ و ﻗدرﺗﻣﻧد ،دﺳت دارﻧد .و
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت اﯾن ﻣدت ھﻧوز ﻧﯾز ﻏﺻب زﻣﯾن ھم ﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد .ﻣدﺗﯽ ﭘﯾش در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون و دوﺻد ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن ،ﻏﺻب ﺷده اﺳت .اﻣﺎ اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺷﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل ھراﺳﯽ
ﮐﮫ از ﻗدرت ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﺧوار داﺷﺗﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ،ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺗﮭﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﻏﺻب زﻣﯾن را اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧد .ﮐرزی
ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز ﺷرﯾﮏ ھﻣﮫ ﻣﺻﺎﯾب و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣردم اﺳت ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕرش ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و
ﻣﺻﻠﺣت ﮔذﺷت ﺑﺎ زﻣﯾن ﺧواری ﻧﯾز ﺑرﺧورد ﻧﮑرده اﺳت .ﮐرزی ﺑﮫﻋﻧوان ﺷﺧص اول ،ﻣﺳووﻟﯾت داﺷت ﺗﺎ از
ﻣﻠﮑﯾتھﺎی ﻋﺎﻣﮫ و ﺧﺻوﺻﯽ دﻓﺎع ﮐﻧد.
اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ زﻣﺎﻣداری اش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﺑﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود ﻋﻣل ﻧﮑرد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎرش در ﭘﯾﺷﮕﺎه
ﻗﺎﻧون ،ﻣردم و ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺳوول اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺟواب ﺑدھد .ﻏﺻب زﻣﯾن ﮐﮫ ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺧﺎرﺟﯽھﺎ اﯾن
ﭘدﯾده را ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺎورده اﻧد» .ﻗراردادھﺎی« ﻏﺻب زﻣﯾن را ھﯾﭻ ﻣرﺟﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣﻘﺎمھﺎی
ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﻣداران ﻣطرح ﮐﺷور ،ﻧﺑﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐرزی ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ آﻧﺎن ﻣردم را ﻓرﯾب ﺑدھد و اﮔر
ﮐرزی زﻣﯾﻧﮫ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﯾﮑﯽ از زﻣﯾن ﺧواران ﺑزرگ را ﻓراھم ﻣﯽ ﮐرد ،ﻗدرت ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ،ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﮔﺳﺗرده
ﻧﻣﯽ ﺷد.
ﮔزارﺷﮭﺎ و اﻓﺷﺎء ﮔری ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ازﺳﺎل  ١٣٨١ﺗﺎ ﮐﻧون ،ﺣدود  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﺟرﯾب زﻣﯾن
دوﻟﺗﯽ ،ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف و ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺗﯽ ﻏﺻب ﺷده اﺳت .ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده ،در
وﻻﯾت ھﺎی ﮐﺎﺑل ،ﺑﻠﺦ ،ﻧﻧﮕرھﺎر ،ﻗﻧدھﺎر و ھرات ﺑوده اﺳت .ﻏﺎﺻﺑﺎن زﻣﯾن ،روی زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی رھﺎﯾﺷﯽ ،ﺷﮭرکھﺎ ،ﺗﺎﻧﮏ ﺗﯾل ھﺎ ،ﻣﺎرﮐﯾت ھﺎ و زﻣﯾن ھﺎی زراﻋﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد .در ﯾﮏ ﮔزارش
ﻣﺷﺎورﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣده اﺳت» :ﺑﯾشاز  ۴٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ در
ﻣﻧﺎطق زراﻋﺗﯽ ،دھﺎﺗﯽ و ﺷﮭری ﻏﺻب ﺷده اﺳت « .ﮐﮫ  ٢٠درﺻد زﻣﯾن ھﺎ در ﺳﺎﺣﺎت ﭘﻼﻧﯽ ﺷﮭرھﺎی
ﮐﺷور ،ﻏﺻب ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن زﻣﯾنھﺎ ﺗﺎﺛﯾرات اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧﻔﯽ را ﺑرای دوﻟت ﺑﮫ وﺟود
آورده اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ ،ﺑزرگ ﺗرﯾن ﭘروژه ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻏﯾرﻗﺎﺑل
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ﺣل رو ﺑﮫ رو ﺷده اﺳت .در ﮔزارش دادﮔﺎهھﺎ( ،ﺎرﻧواﻟﯽ ،ﺷﮭرداریھﺎ ،رﯾﺎﺳت ﻗﺿﺎﯾﺎی دوﻟت ،اﻋﺿﺎی
ﺷورای ﻣﻠﯽ ،اﻋﺿﺎی ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ،ﻣﺳووﻻن وزارتھﺎی اﻧﮑﺷﺎف ﺷﮭری ،وزارت دﻓﺎع ،داﺧﻠﮫ و رﯾﺎﺳت
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ازﺟﻣﻠﮫی ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ھﻣﮑﺎر ﻏﺎﺻﺑﺎن زﻣﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﻧد .ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻣﺳﻠﺢ ،زورﻣﻧدان،
اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ،ﻣﺎﻣوران ،ﻣﻧﺻب داران ،ﭘوﻟداران ،ﺑرﺧﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ و راھﻧﻣﺎھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﻋﺎﻣﮫ را ﻏﺻب ﮐرده اﻧد.
ﭼﭘﺎول زﻣﯾن ﺗوﺳط ﺑﺎﻧدھﺎی ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﺟدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﺑدل ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﺗﻔﻧﮕداران و
ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران ﺑﺎ ﺣﯾﻠﮫ و ﻧﯾرﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻣﯾن ھﺎی ﻣردم و ﯾﺎ ھم زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ را ﺑﮫ ﻗﺑﺿﮫ ﺷﺎن
درآورده اﻧد .اﯾﻧﺎن ﺑﺎﻻی زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده ﺷﮭرک ﻣﯾﺳﺎزﻧد و ﯾﺎ آﻧرا ﻧﻣره ﻧﻣوده ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﻧﮕﻔت ﺑﺎﻻی
ﻣردم ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد .ﻏﺻب زﻣﯾن در ﺳراﺳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎﻋث درﮔﯾری ھﺎی ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﻧﯾز
ﮔردﯾده اﺳت.
اﮐﺛر ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن وﺳران ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﮭﺎدی در راس ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن در ﮐﺷور ﻗرار دارﻧد و اﯾﻧﺎن اﯾن زﻣﯾن ھﺎ
را ﺛﻣره ﺟﮭﺎد ﺧواﻧده ﺑرای ﺧود ﺣﻼل ﻣﯾداﻧﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﯾوﺳف ﭘﺷﺗون وزﯾر ﺷﮭرﺳﺎزی ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﺳراﺳر
ﮐﺷور ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﻣﯾﻠﯾون ﺟرﯾب زﻣﯾن ﻏﺻب ﺷده و از ﻗﺳﯾم ﻓﮭﯾم ﻣﻧﺣﯾث رﺋﯾس ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﻧﺎم ﺑرد.
ﻋﺑداﻟرب رﺳول ﺳﯾﺎف و ﻗوﻣﺎﻧداﻧﮭﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗرﯾن زﻣﯾن دزدی را در ﮐﺎﺑل و اطراف آن راه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد .ﮔﻔﺗﮫ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﯾﺎف وزﯾردﺳﺗﺎن و ﻧزدﯾﮑﺎﻧش ﭼون ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻣﺗﺎز ،ﺣﺎﺟﻰ ﺷﯾرﻋﻠم ،آﻣر ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر ،اﮐﯾﯽ،
ﻗوﻣﺎﻧدان داﮐﺗر ﻋﺑدﷲ و ﻏﯾره ھرﮐدام ھزاران ﺟرﯾب زﻣﯾن ﻏﺻب ﺷده در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد.
از ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو اﻋﺗراﺿﺎت ﻣردم »ﺷش ﮔذر« وﻟﺳواﻟﯽ ﭘﻐﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎف ﺑﻠﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﺎﻧد
ﺳﯾﺎف ﺣدود ده ھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن را ﮐﮫ ﻣﻠﮑﯾت آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻗﺑﺿﮫ اش درآورده اﺳت .ﺗظﺎھرات ﻣردم
ﭘﻐﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺳﯾﺎف ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧوﻧرﯾزی و ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﻣردم ﺑﯾﭼﺎره ﻣﻧﺟر ﮔردﯾده اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن
زﻣﯾن ھﺎی دﻋواﯾﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ﭼﺎﻧﻐر در ﮐﻧﺎر ﺷﺎھراه ﮐﺎﺑل ـ ﮐﻧدھﺎر ﻣوﻗﻌﯾت دارﻧد .ﻗﺎﺑل ﯾﺎدآورﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎف و
ﺣوارﯾوﻧش ﻗﺑﻼ ھزاران ﺟرﯾب زﻣﯾن دﺷت ﭼﻣﺗﻠﮫ را ﺑﮫ زور ﺗﺻﺎﺣب ﺷده ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﻧﮕﻔت ﺑﺎﻻی ﻣردم ﺑﮫ
ﻓروش رﺳﺎﻧﯾدﻧد.
ﻗﺿﯾﮫ دﯾﮕر زﻣﯾن دزدی در وﻟﺳواﻟﯽ ﮐﻠﮑﺎن ﮐﺎﺑل ھم اﮐﻧون ﺟﻧﺟﺎﻟﮭﺎی ﺷدﯾدی را داﻣن زده اﺳت ﮐﮫ ﺧطر
درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت .درﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﻧﯾز ﺳﯾﺎف و طرﻓداراﻧش دﺳت دارد .ﺣﺎﺟﯽ
داوود ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ﻋﺿو ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﮐﮫ از طرﻓداران ﺳﯾﺎف ﺑوده در ھﻣدﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻗوﻣﺎﻧدان ﻣﻣﺗﺎز )ﺑرادرزاده ﺳﯾﺎف(
ﺣدود ﯾﮑﮭزار ﺟرﯾب زﻣﯾن ﺳﺎﺣﮫ آﻗﺎﺳرای و ﺷﯾﺧوی اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ را ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣوده اﻧد .اﯾﻧﺎن ﮐﺎﻧﺗﯾﻧری ﺑﺎ
اوﺑﺎﺷﺎن ﻣﺳﻠﺢ را در اﯾن ﺳﺎﺣﮫ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣوده و ﺑﮫ زور ﺗﻔﻧﮓ اﯾن زﻣﯾن را در ﭼﻧﮓ ﺷﺎن ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﻧد .ﺣﺗﯽ
اﯾﻧﮭﺎ ﺑﯾن ﺧود در اﺛر اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﯽ درﮔﯾر ﺷده اﻧد.
داوود ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ و اﻣﺎن ﷲ ﮔذر در وﻟﺳواﻟﯽ ﺷﮑردره ﮐﺎﺑل ﻧﯾز در راس ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن و ﺑﮫ ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی
ﻣردم ﻣظﻠوم ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺗظﺎھرات وﺳﯾﻊ ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾن وﻟﺳواﻟﯽ را در ﺑر داﺷت .ﻓﮭﯾم و ﺑرادراﻧش ،اﺳﻣﺎﻋﯾل
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ﺧﺎن ،ﻋطﺎﻣﺣﻣد ،ﺧﺎﻧواده ﮐرزی و دﯾﮕران ھم از ﺟﻣﻠﮫ دزدان درﺟﮫ اول زﻣﯾن اﻧد ﮐﮫ ازاﯾن درک ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ داﻟر
ﺑﮫ ﺟﯾب زده اﻧد.
در ھﻣﯾن ﺣﺎل ،در ﻧﻘﺎط ﻣرﮐزی ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ،ﺻدھﺎ ھزارھﺎ ﺟرﯾب زﻣﯾن دوﻟﺗﯽ ﻏﺻب ﺷده اﺳت .داﻣﻧﮫی
ﮐوهھﺎی ﺷﮭدای ﺻﺎﻟﺣﯾن در ﻧﺎﺣﯾﮫی اول ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل و داﻣﻧﮫی ﮐوهھﺎی آﺳﻣﺎﯾﯽ ،ﻋﻘب ذﺧﺎﯾر ﻣواد ﻧﻔﺗﯽ
ﮐﺎرﺗﮫ آرﯾﺎﻧﺎ ،داﻣﻧﮫ ﮐوهھﺎی ﻗول آﺑﭼﮕﺎن و دهاﻓﻐﺎﻧﺎن در ﻧﺎﺣﯾﮫی دوم و زﻣﯾن ھﺎی ﻋﻘب وزارت زراﻋت،
دھﻣزﻧﮓ ،ﻋﻘب ﺳﯾﻠو ،ﺟﻣﺎل ﻣﯾﻧﮫ و ﮐوه آﺳﻣﺎﯾﯽ در ﻣرﺑوطﺎت ﻧﺎﺣﯾﮫی ﺳوم ،ﭼﻣن وزﯾرآﺑﺎد و داﻣﻧﮫی ﮐﻠوﻟﮫ
ﭘﺷﺗﮫ در ﻧﺎﺣﯾﮫی ﭼﮭﺎرم  .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،زورﻣﻧدان ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺣت ھزارھﺎ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ زﻣﯾن را در ﺳﺎﺣﮫ ھﺎی
ﺗﭘﮫی ﺑﯽﺑﯽ ﻣﮭرو ،داﻣﻧﮫی ﮐوه ﻣﺷرف ،ﮐوﺗل ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ ،زﻣﯾن ﺗوﺳﻌﮫی دﺳﺗﮕﺎه ﺑرق ﺣرارﺗﯽ ،ﭘروژه ھﺎی
ﺣﺻﮫھﺎی اول ،دوم ،ﺳوم ،ﭼﮭﺎرم ،ﭘﻧﺟم ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ و ﭘروژهی ٢١٢ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ،ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧودﺳر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد٧۵٠ .
ﻧﻣره زﻣﯾن در ﻣﻧطﻘﮫی ﭘروژهی ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾﻧﮫ ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫی ﭘروژهھﺎی ﺷﮭری ﻣﯽﺑﺎﺷد ،ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺧﺗﻠف
ﻏﺻب ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ روی ﮐﺎرآﻣدن ﺣﻛوﻣت ﻛرزی ﮔزارش ھﺎ ﺣﺎﻛﯽ از ان ﺑوده اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر روز زﻣﯾن ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری
دوﻟﺗﯽ ﻣورد ﻏﺻب ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .د ﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﺷﻣﺎری از اﻓراد ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی
ﺑزرگ و ﻛﻼن درﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،وﺟود اﯾن اﻓراد اﺳﺗﻔﺎده ﺟو و ﻓرﺻت طﻠب در ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ و
ﻧﺎﻛﺎراﯾﯽ و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺣﻛوﻣت ھﻣﮫ وھﻣﮫ ﻣوارد اﻧد ﻛﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ در ﻛﺷور ﺷده
اﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ھﻧوز ھم روزاﻧﮫ زﻣﯾن ھﺎی زﯾﺎدی دوﻟﺗﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﻣورد ﻏﺻب ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود ﻛﮫ رﻗم زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺻب ﺷده در ﻛﺷور ﺑﮫ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ھﻛﺗﺎر زﻣﯾن ﻣﯽ رﺳد .ﺗﻧﮭﺎﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ﭼﮭﺎر ھزار
ﺟرﯾب زﻣﯾن در ﺑﻐﻼن از ﺳوی ﺳﻼح داران ﺗﻧظﯾﻣﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﻏﺻب ﺷده اﺳت  .اﯾن زﻣﯾن ھﺎ ﺷﺎﻣل
ﻋﻠﻔﭼرھﺎ ،ﻟﻠﻣﯽ زارھﺎ ،ﮐﺷﺗزارھﺎی آﺑﯽ و ﺳﺎﺣﺎت ﺳﺑز ﺷﮭری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﮭرﭘﻠﺧﻣری ،وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﻐﻼن ﻣرﮐزی ،دﺷت ﺧواﺟﮫ اﻟوان ،دﺷت ﮐرﮐر و دﺷت ﮐﯾﻠﮫ ﮔﯽ ﻣﻧﺎطﻘﯽ اﻧد ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن زﻣﯾن ھﺎ در اﯾن ﺳﺎﺣﺎت ﻏﺻب ﺷده اﺳت .اداره اراﺿﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﻣﻠﯾون ﺟرﯾب زﻣﯾن
در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور ﻏﺻب ﺷده اﺳت .ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ زﯾﺎد ازﯾن زﻣﯾن ھﺎ ﺗوﺳط زورﻣﻧدان ﺳﻼﺣدار ﮐﮫ از
ﺣﻣﺎﯾت ﻗوی ﻣﻘﺎم ھﺎی ﺣﮑوﻣت ﺑرﺧوردار اﻧد ،ﻏﺻب ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﺗﻌداد از ﺳﻧﺎﺗوران ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز
اﺳت در ﺑراﺑر ﻏﺎﺻﺑﯾن زﻣﯾن در ﮐﺷور ﻣﺑﺎرزه ﺟدی ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾن ﺳﻧﺎﺗوران ﺑدﯾن ﺑﺎور اﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ارﮔﺎن ھﺎی ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ دادن اﺳﻧﺎد ﺑرای ﻏﺎﺻﺑﯾن زﻣﯾن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﻏﺎﺻﺑﯾن
زﻣﯾن و ارﮔﺎن ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ و ﻋدﻟﯽ اﺳﻧﺎد ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﻧدازی ﮐﮫ در اداره ﮐرزی زﻣﯾن
ﻏﺻب ﺷده اﺳت در دوره زﻣﺎﻣداران ﻗﺑﻠﯽ ﻏﺻب ﻧﮫ ﺷده ﺑود.
ﻣﺳووﻻن در وزارت ﻋدﻟﯾﮫ ﻧﯾز اﻋﻼم ﮐرده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎری از اﻓراد زورﻣﻧد ﺑرﻋﻼوه ﻏﺿب زﻣﯾن ھﺎی
دوﻟﺗﯽ ﺑر ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻣوﺟود در ادارات دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾراﺳﻧﺎد ،زﻣﯾن ھﺎی ﻏﺿب ﺷده را
ﺑﻧﺎم ﺧود ﮐرده اﻧد .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﻋﻼوه ﻓﺳﺎد اداری و ﮐﺷت ﻣواد ﻣﺧدر ﺑزرگ ﺗرﯾن ﻣﺷﮑل دﯾﮕرﻏﺻب
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زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ از ﺳوی ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﺗﺎ ھﻧوز اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و ﮐدام راه ﻣوﺛر ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری آن اﻗدام ﻧﮕردﯾده
اﺳت .
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺑﯽ و ﯾﺎ ﻓﮭﯾم و ﺑرادر ﮐرزی زﻣﯾﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ را ﻏﺻب ﮐرده و ﺷﮭرک آﺑﺎد ﻧﻣوده اﺳت ﺧود ﮐرزی در
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎی ﺧود ﻣﯾﮕوﯾد -ﮐﮫ ﺑﻠﻧد ﻣﻧزل را در داﺧل اﻋﻣﺎر ﮐﻧﯾد و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎن را ﺧﺎرج از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﮑﺷﯾد .ﺑﻧﺂ
ﺗﺎ ﮐﮫ اﯾﻧﺎن در ارﯾﮑﮫ ﻗدرت ھﺳﺗﻧد از ھر ﻧوع ﺑﺎزﭘرس ﻣﻌﺎف ھﺳﺗﻧد و ھﯾﺎھوی را ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑرﭘﺎ ﮐرده اﻧد
اﯾن ﺻرف ﯾﮏ ﺳرﮔرﻣﯽ اﺳت .
ھﻧدﯾﺎ دﺧﺗر ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اواز ﺳوی ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﻏﺎﺻﺑﯾن زﻣﯾن در ﮐﺷور ﺗﮭدﯾد
ﺑﮫ ﻣرگ ﺷده اﺳت .وی از ﺳوی اﻓراد ﻣﺳﻠﺢ رﯾﯾس ﺣزب ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﻠﯽ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﻣرگ ﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫء
ﺧودش ﺑرای ﺑﺎزدﯾد زﻣﯾن ﻣﺎدری اش ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫء ﮐﺎرﯾز ﻣﯾر ﺷﮭر ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ زﻣﯾن ھﺎی ﻣﺎدری وی از
ﺳوی ﻧﺟﯾب ﷲ ﮐﺎﺑﻠﯽ رﯾﯾس ﺣزب ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﻠﯽ ﻏﺻب ﺷده اﺳت .وی ﻣﯽ ﮔوﯾد ،ﮐﮫ ھﻔﺗﺻد ﺟرﯾب زﻣﯾن در
ﮔﻠﺑﺎغ ،ﺗﻧﮕﯽ ﺳﯾدان و رﯾﺷﺧورو ﺣدود دوھزار ﺟرﯾب زﻣﯾن در ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﺎرﯾز ﻣﯾر ﺷﮭر ﮐﺎﺑل دارﻧد .ﭘﯾش از
اﯾن رﯾﯾس ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ،ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل وزﯾر اﻧرژی و آب را ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﻏﺻب زﻣﯾن ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد زاﺑﻠﯽ
ﺑﮫ ارزش ده ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون داﻟر در وﻻﯾت ھرات ﮐرده ﺑود.
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