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 ۱۷/۰۲/۲۰۱۵           دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 سرمایگذاران شیخ نشینی عرب در فراه؟
 

ً به این تصاویر نظر اندازید. اینجا دشت های خلیج و یا صحرا های افریقائی نیست. اینحا دشت های وطن  لطفا
جنگ زدۀ ما، در والیت فراه است. اینجا زمانی پادشاه 
نیرومند "فریدون"، در دوره های قبل از اسالم، حکمروائی 
داشته است. شهر "کهنۀ فراه" از جمله یادگار هایی است، 

، تا امروز آن که از آن زمانه ها، بجا مانده، ویرانه هایی
و  حیرت انگیز است. زمانی هم درین سرزمین قهرمانان

و سهراب" زندگی داشته اند، که پهلوانان دیگر چون "رستم 
زمین حفاظت  و حراست می نموده اند، تا رین ساز

 بیگانگان در محیط زندگی آنها، نفوذ نتوانند.
 

قبل ازینکه در بارۀ " محیط زیست، " و اهمیت آن و 
بخصوص، حفاظت از حیوانات و پرندگان و غیره زنده 

فقط  حال اک ما، بحث صورت گیرد،جان های کمیاب در خ
بحیث یک تولد یافته در والیت  فراه و هم اینکه در سنین 
جوانی بحیث معلم در لیسۀ "ابونصر فراهی" در مرکز 

اکنون در سن پیری در و والیت فراه ایفای وظیفه نموده ام، 
خارج از وطن دوست داشتنی ام، زندگی روزمره را 

 ،برای هموطنان ما اظهار می دارم که متحمل می گردم،
بوده و دیدن این تصاویر برایم خیلی دردناک و تکاندهنده 

 است. 
 

 درین دشت های بی پایان، در نو جوانی و جوانی، وقتی
در ه، دحین سفر های پیا سفر می نمودیم و بخصوص وقتی

، در ، توقف می داشتیمبرای رفع خستگی مختلف، وقفه ها
در سطح دشت در فاصله های دور،  هم  عین حال گاهی

 البته بعضا   مشاهده می نمودیم،نیز را« سراب» تشکیل
 برای ما هوشدار میا هم خطر مرگ ر ،ساس تشنگیحا

در آسمان این دشت  ی زیبا،، پرواز این پرنده هاه استداد
، احساس و امیدی را در زمین ها، با آهو های آزاد یاغی
تنها   ما ،بخشید، که درین اقلیمدر ذهن ما تقویت می 

 نیستیم. 
 

، برای ما ی آزاد، یاغی و وحشیاین پرنده ها و آهو ها
با نشر این مطلب از همه هموطنان و بخصوص قوت حرکت و ادامهٔ راه پیمودن، می داد. آنجا وطن ما بود. حال 

تقاضا می نمایم، تا بگویند، که این ، در والیت فراه و مردم شریف والیت فراه، سیاسی - مسئولین ادارۀ دولتی
ما مقدس  بوده اند، و به اجازۀ کدام مرجع رسمی، به حریم و یا کشور ها،  و از کدام کشور جنایتکاران، چه کسانی

 از ،، شرکای طبیعی ما را از ما ربوده اند و در نتیجهداخل شده اند، و آن پرنده های زیبای کشور ما را شکار نموده
بیش از یک ونیم میلیون  قریب چهار دهه،  نمردم ما درین بحرا .کاسته اندوطن ما،  بیشترهر چه  های زیبایی
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این پرنده هِا یک امید خاصی را برای زیبایی  ،انسان را در راه دفاع ازین و طن از دست داده اند. برای نسل آینده
 ما. الحسوس بفا، تعبیه داشته است. ما زندگی طبیعی دشت های

 

رئیس جمهور داکتر محمد اشرف »مشاور عالی مقام « ضیاء مسعود»اطالع مختصر نشان می دهد، که یک 
، که گویا برای چنین یک منظور، برای آنها، ، رسماً این جنایتکاران را بنام، "سرمایگذاران" یاد کرده است«غنی

جنایتکارانی اند، که در دشمنی با . در حالیکه در حقیقت سرمایگذاران، نه، بلکه چنان دشاشده بداده « ویزه»
شمرده  ما یکوطن ما، حال زیبائی های وطن ما را که جای زندگی، قدیمی ترین انسان ها و حیوانات در کرۀ خا

البته ما با ابراز چنین اعتراض و نفرت در عرصۀ بین المللی  می شود،  از ما و از نسل های بعدی، می ربایند.
آنها، باز  اتحال با دیدن این تصاویر، احساس مسؤلیت می کند، که از تخلفود"، "ضیاء مسعآیا  نیز تنها نیستیم.

 ؟نمایدپرسی 
 

 

 نیز،جمع آوری نمونه های "خزنده"  ، بههمچو وحشیان جنایتکار ثروتمند، از منطقۀ خلیجچنان، چند سال قبل هم  
بکمک "جنگ ساالران"،  مبادرت ورزیده بودند. در آنوقت هم چنان، در دشت ها و کوه های کشور ما، خود سرانه،

نیازمندی جدی به تشکیل ، درینجاحال . بودندمتوسل شده  چنین اعمال به همین والیت و مناطق همجوار آن، در
انجمن های  خاص غیر حکومتی برای محافظت از طبیعت وطن ما و توجه دانشمندان بخش "بیولوژی"،  

، برای حفاظت از چنین حیوانات و پرنده های اری سازمان های بین المللیکسوس است، تا بهم"زولوژی" مح
 د. وجنایتکاران گرفته ش چنین لو اینجاقدامات فوری صورت گیرد و  ، کمیاب

 
 پایان
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