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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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 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ فبروری ١٣
  

  قطع درختان توسط داعش

  
  

 تجارت و پول قطع درختان برای: دھند گزارش ھا حاکيست که وحشيان داعش جنايت ديگری را در افغانستان انجام می

تمر کز اين عمل ضد بشری داعش بيشتر در مناطق سرسبز و پردرخت شرق افغانستان بوده که به سرحدات . در آوردن

با اين نوع قاچاق، داعش نه تنھا عايدات پولی برای خود سراغ می کند، بلکه  می . افغانستان با پاکستان نزديک است

  . دل نمايستان را به يک بيابان تبديخواھند افغان

برحسب شواھد عينی آن . زد در سال ھای جھاد ضد شوروی، پاکستان ھم به عين جنايات عليه افغانستان دست می

 در مناطق پر از جنگل جنوبی آمده و تاير ھای کھنه را "آی اس آی"وقت، ميليشيا ھای پاکستان ھمراه با عمال افغانی 

اين يک عمل آگاھانۀ پاکستان بود تا اقتصاد . لی از ريشه منھدم گردنددر زير ھر درخت می سوختاندند تا درختان به ک

  .افغانستان را به يک نحوی منھدم سازد و کشور ما را از سرسبزی محروم گرداند

دست می آورند، بلکه ه ً حال اين کار عينا توسط جناوران داعش صورت می گيرد که نه تنھا از درک فروش آن پول ب

  . به اھداف طويل المدت پاکستان ھم کمک می رسانند

ساکنان محلی افغانستان می گويند عناصر  . مردم معتقدند که دست کثيف پاکستان درين جنايت ضد افغانستان دخيل است

. گرھار کرده اندداعشی با خريد ماشين آالت برش چوب، شروع به قطع و قاچاق درختان  مناطق مختلف در واليت نن

رھبران قبايل مخالف بار ھا به دولت . رسد نجا به فروش میآچوپ ھای قطع شده به پاکستان فرستاده شده و در 
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مستعمراتی کابل شکايت کرده و از آنھا خواسته اند که جلو اين عملکرد داعش را بگيرند، اما دولت مستعمراتی کمترين 

   .کرده است نتوجھی در خصوص اين جنايت

يک دولت مزدور . با اين دولت و اين قدرتمندان، چطور ممکن است که افغانستان بتواند از شر تروريست ھا نجات يابد

  .  خود خالق تروريسم و جنايات ضد بشری است

 

 

 
 


