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 13/04/2017                                                                                                  حمید انوری

 یر فروشیش  شی تا ک  از خر 
 

 از قاچاق شش شیر به پاکستان جلوگیرى به عمل آمد
 

 
  

(: پولیس سرحدى ولسوالى سپین بولدک والیت کندهار از قاچاق شش شیر به ٩٦ حمل 10کندهار)پژواک، 

 پاکستان جلوگیرى کرده است .

یک موتر کاماز انتقال مى شد که در پیوند به آن یک  شیرهاى یاد شده در قفس هاى آهنى انداخته شده بود و در

 تن نیز بازداشت شده است.

از منابع خر کشی ، پوست خر فروشی، و خر خری ها ی از یبود که خبرهاچندی قبل همین خوب به یاد داریم 

بودند، خبری در داخل افغانستان به نشر رسید. خر های بی گناه و مظلوم را کشتار کرده و پوست کشیده 

خر  گوشت میکنند، بعد تر منابع خبری از خریداری  یمیگفتند چینائی ها پوست خر را با قیمت گزاف خریدار

آن خر های بی زبان را یا زیر خاک میکردند و یا هم در  در چین نیز خبر دادند. در اوایل میگفتند که گوشت

در صورت امکان باالی هموطنان شریف ما 

پوست آن خران از دنیا  و دندسودا میکرافغانستان 

بی خبر را بصورت قاچاق به کشور چین انتقال 

  داده و می فروختند.

از آن خر کشی ها و خرخری ها مدتی گذشت، نه 

و  اثری  خران خبری شد و نه از خر فروشاناز خر 

 قصه فراموش شد.
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 2از 2

 به شیر فروشی  ما مردم از خرو اما اینک دیده می شود با گذشت زمان گویا کمی ترقی کرده ایم و تجارت 

قیده است. فروشی   ت ر 

 ره فروشی اندکی بهتر است، اماییر فروشی پیشه کرده ایم، الاقل از شش  حال کار ما بجائی کشیده شده است که 

چرا ما مردم خر را به چین و شیر را به پاکستان میفروشیم و انسان  و انسانیت را در چهارسوق شهر به لیالم 

 ایم؟! گذاشته 

ضیاء درانى سخنگوى قوماندانى امنیۀ کندهار، به آژانس خبرى پژواک گفت که یک عراده موتر کاماز که   

سوى پولیس  س هاى جداگانه در آن با مهارت جابجا شده بود، درمنقطه صفرى خط دیورند ازقفشیرها در 

 سرحدى کشف شد.

 میفروشد؟شیر می خرد و کفتار چرا  از جانب دیگر پاکستان 

از افغانستان، چه جنس ها و اموال  و گوشت خر و یا هم هردو از چین اما نمی دانم که در بدل خرید پوست خر

کاش  به کشور ما صادر میکند، اما  خواسته یا ناخواسته به یقین که خرکشی را در کشور ما مروج می سازند.

 پا به مراتب شریف تر اند از خران دوپا! خران چهار این خر ها از جنس دوپا میبودند و نه چهارپا!

 همچنان گفت که شیرها شامل سه شیر نر و سه شیر ماده مى باشند. "درانی"

این بدان معنی تواند بود که نظامیان پاکستان در صدد شیر پروری و چوچه گیری از شیر های افغانستان برآمده 

گویا دیگر در آن خطه مصرفی و کفتاران  پرورش یافته در آن مرزو بوم اند، موش ها و روبا های پاکستانی 

 ندارند و سخت به شیر نیازمند اند. 

 او مى گوید که شیرها به نام شیرهاى سفید شهرت دارد که فقط در افغانستان وجود دارد.

ارد که شیر های کامالً واضح و عیان است که در پاکستان شیری به دیدرس نیست که نیست، حال تفاوتی ند

بگفتۀ یکی از کالن ها در کشور بی در و  .افغانستان از نوع کمیاب سپید آن باشد و یا از نوع زرد و طالئی

 . دروازۀ ما، شیر اگر پیر و مریض هم باشد، باز شیر است، البته مقصد او شیر دوپا بود و نه چهارپا

منطقۀ کشور آورده شده و در   نتیجۀ تحقیقات مشخص خواهد شد که شیرهاى یاد شده از کدام، در درانیبه گفتۀ 

 قاچاق آن کى ها دست داشته اند؟

و کاش از جریان و نتیجۀ تحقیقات متذکره مردم افغانستان نیز آگاه گردند و مانند قضیۀ خرکشی و خرفروشی 

 به فراموشی سپرده نشود.خرخری 

 

 ختم قسمت اول                                                           

 م دنبال کنیدداستان خرکشی و اسپ کشی و سگ کشتی را در قسمت دو

 


