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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٠۶
 

 شکارچيان عرب در افغانستان
ان اشغال شده ستنافغا. دروازۀ افغانستان نه تنھا به روی متجاوزين غرب، بلکه به روی عياشان عرب ھم باز شده است

ن، عده ای از اعضای فاميل امرای کشور در اوقات معيھر سال . محل عياشی و شکارگاه اعراب عياش گرديده است

.  به افغانستان می آيند و در ساحات مختلف به شکار پرندگان ناياب می پردازند فارسًھای عرب خاصتا حوزۀ خليج

زيست کشور را از نيست که جلو چنين معامله گری را بگيرد و محيط دولت مستعمراتی کابل نمی خواھد و يا قادر 

  . ون نگھداردتعرض ديگران مص

گزارش ھا حاکيست که ھر سال يک عده از اعراب عياش و ثروتمند به افغانستان می آيند تا پرندگان ناياب را که ثروت 

مبارک گروه ھای جھادی به افغانستان آغاز آمدن ثروتمندان عرب از زمان ورود نا. طبيعی کشور است، شکار نمايند

. ان عرب باز کرد و در مقابل ميليون ھا  دالر صاحب شدي دروازۀ افغانستان را برای شکارچبرھان الدين ربانی. شد

کشور ھای عرب . گردد  نمییدولت مستعمراتی فعلی ھم به ھمان منوال گذشته عمل می کند و مانع چنين يک مصيبت

در ميان شکارچيان، . دھند تا مانع شکار آنھا نگردند  میتاالنه ميليون ھا دالر به مقامات افغانستان رشو س فارسخليج

شکارچيان عرب سعی می کنند که پرندگان ناياب را که .  ھم ديده شده استی عربھایاعضای فاميل ھای امرای کشور

مقامات محلی زمان دقيق آمدن . ز افغانستان خارج سازندتعداد کمی از  آنھا باقی مانده، شکار نموده و آنھا را زنده ا

ًپرندگان ناياب را به اطالع اعراب رسانيده و بعدا آنھا با طيارات شخصی به افغانستان می آيند و با اعطای پول ھای 

لت دو"يک عده از افراد شريف و دلسوز محلی، . فراوان به ھمکاران افغانی، به خيال راحت به شکار می پردارند

  . الکن کدام اثر مثبتی نداشته است را از جريان آگاه ساخته،" مرکزی

ميھن فروشان نه تنھا مردم و زمين و آسمان کشور را فروخته اند، بلکه به حق حيوانات و پرندگان کشور ھم رحم روا 

   !ھمه چيز قربان بيگانگان. دارند نمی

 

 


