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  افغانستان- عبدهللا امينی
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  افغانستان محل شکارچيان قطری

 
  

موران أم. شوند ن میگاھی برای شکار و مقاصد سياسی و بدون ويزه وارد افغانستايک عده از اعراب متمول گاھ

يکی از اھداف اعراب لجام گسيخته در . امنيتی دولت مستعمراتی کابل ايشان را ھمرائی کرده و از آنھا پول می گيرند

امپرياليسم امريکا مواد ناياب زير زمين افغانستان را می دزدد و دست نشاندگان . افغانستان شکار پرندگان ناياب است

  . دولت مزدور کابل حامی و نظاره گر دزدان خارجی است. برده نابود می کنند را به يغما  سر زمينیداشته ھایعربش 

ارد شده و اعراب را در محالت طبق گزارش بعضی خبرگزاری ھا، طيارات مشکوکی  در واليات نيمروز و فراه  و

. فوذ در آوردن اعراب دخيل استمردم محل معتقدند که دست افراد با ن. می آورد که بيشتر آنھا قطری اندفرود  ینمعي

بيشتر . تواند يک نوع جرم باشد اين نوع آمد و رفت بدون ويزه و بدون طی مراحل قانونی صورت می گيرد که خود می

موران خاين افغانستان غرض أ  ھای بزرگ به متاين اعراب از قطر اند که با صرف پول ھنگفت و اعطای رشو

  . شکار پرندگان ناياب به اين کشور می آيند

موران واليت فراه تحفه داده و برای شان مسجد ساخته أکه دزدی ھای خود را محافظت نمايند، قطری ھا به م برای اين

ود افراد شکارچی  معاون اول رئيس جمھور افغانستان اجازۀ وردوستمشود که  گفته می. تا پيش چشم شان را بگيرد

 یدزدی ثروت طبيعی افغانستان چيز نو. قطری را صادر نموده و در عوض پول گزاف از آنھا دريافت داشته است

از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و حال امريکا، متجاوزين با استقرار يک دولت مزدور، ثروت . نيست

 . بتواند جلو ھمچو غارت گری را بگيردافغانستان را به تاراج برده و کسی ھم نيست که

که بار ھا گفته ام، تا زمانی که افغانستان دارای يک حکومت ملی و مردمی نگردد، غارت افغانستان ادامه  طوری

 . خواھد يافت


