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 سميع از فراه

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٩
  

  مندی عرب ھا به سرمايه گذاری ھا در واليت فراهه در پشت پردۀ عالق
  چه اھدافی نھفته است؟

  

ين طرف مورد توجه خاص شيوخ قطری قرار گرفته و رفت و آمد عرب ھای فراه واليتی است که از چندين سال به ا

عياش و خوشگذران تا سطح مقامات سلطنتی قطر به اين واليت که از زمان حاکميت طالبان اين رفت و آمد ھا وجود 

زۀ رھبری داشته و در اين اواخر به صورت علنی و ھمراه با انتقال وسايط نقليۀ زرھی و گران قيمت خود و به اجا

 و دھد که قطر در واليت فراه در جست  به اين واليت سفر داشته، ھمۀ اين حرکت ھا نشان می" عبدهللا-غنی "حکومت 

  .جوی اھداف پيچيدۀ سياسی می باشد

مندی شيخ ھای عياش و خوشگذران قطر به واليت گرمسير و دور افتادۀ فراه شکار پرنده ھای کمياب ه ًظاھرا عالق

ارو، کوتو، سياه سينه، تارو وغيره گفته شده و چنين آوازه انداخته که گويا گوشت اين پرندگان برای تقويت ھمچون تغ د

اما واقعيت . ثر و مفيد می باشد و چون عرب ھا عياش اند به ھمين منظور در پی شکار اين پرندگان می باشندؤجنسی م

ًران و شيخ نشين ھای حوزۀ خليج فارس مخصوصا کشور امر اين است که رقابت ھای منطقه يی بين رژيم آخوندی اي

. کند شاھی قطر چنان حاد و شديد است که کمتر کسی که حداقل شعور سياسی داشته باشد اين چرنديات را باور می

ه در اين اواخر روابط بين قطر و متحدين عربستان سعودی تيره گرديده و کشور شاھی قطر بيشتر به  باوجود آنک

ت فقيه ايران نزديک شده، اما در دراز مدت نه تنھا قطر بلکه ساير کشور ھای عربی حوزۀ خليج فارس از رژيم والي

 و تگذارند که اھل تشيع در برابر اھل تسنن آن ھم از آدرس ايران تقوي گسترش نفوذ ايران سخت نگران بوده و نمی

  .قدرتمند گردد

و » کمک ھای خيرخواھانه و بشر دوستانه«ًگمراه کردن توده ھای ستمديدۀ واليت فراه ظاھرا با شيخ ھای عرب برای 

ليون ھا يپيش آمده و بار ھا دست به توزيع مواد خوراکی بين توده ھای فقير و بيچارۀ فراه زده، م» سرمايه گذاری ھا«

يت فراه را به ارزش صد ھا ھزار دالر سيس فارم ھای زراعتی مصرف کرده، مسجد جامع والأدالر را به منظور ت

ترميم و بازسازی نموده، ھزاران درخت خرما را در اين واليت غرس کرده، فارم مخصوص نگھداری پرنده ھای 

ی اين واليت به مصرف رسانده، اما کمتر ئليون ھا دالر را برای بازسازی ميدان ھوايکمياب را ايجاد نموده و باالخره م

که در مقامات حکومت  فراھی با اين حرکت ھای شيادانۀ قطری ھا اغوا گرديده، به جز از کسانیکسی از توده ھای 

اين خود فروخته ھا با راه . محلی اين واليت قرار داشته و از اين پروژه ھای قطری چيزی نصيب شان گرديده اند
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حکومت .  دارند تا توده ھا را اقناع نمايداندازی تبليغات گسترده پروژه ھای قطر را به نفع واليت فراه دانسته و تالش

پوشالی با تمام امکانات از شيخ ھای عياش قطر حمايت کرده و نيرو ھای امنيتی را موظف ساخته تا امنيت اين دزدان 

   .شکاری را بگيرند

م بويناک خواھد با نفوذ در واليت فراه عرصه را به رژي قطر يکی از متحدين نزديک امريکای جنايتکار است که می

ی اش نزديک ئجمھوری اسالمی ايران تنگ و تنگتر ساخته و امريکا را بيشتر از پيش به اھداف ستراتيژيک آسيا

قطر به امريکای جنايتکار، خانوادۀ شاھی قطر تحت حمايت امپرياليزم » مخلصانۀ«در بدل اين خدمت . بسازد

ی عضو اتحاديۀ عرب از جمله عربستان سعودی در امان جنايتگستر امريکا قرار گرفته از يک طرف از گزند کشور ھا

  .ماند و از جانب ديگر مانع گسترش روز افزون نفوذ رژيم آخوندی ايران به خاورميانه می گردد می

 

  


