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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 20/04/2017                                                       انوری                                                حمید 

 یر فروشیش  شی تا ک  از خر 

 قسمت دوم
 کشتار خران مظلوم:و اینهم قصۀ 

  چهار تن به اتهام فروش گوشت خر در بلخ بازداشت شدند    

(: مقامات امنیتى بلخ مى گویند که چهار قصاب را به اتهام فروش گوشت ٩٥ سرطان ٣0مزارشریف )پژواک، 

 خر، بازداشت کرده اند.

البته باید عالوه کرد که گوشت انسان در کشور برباد داده شدۀ ما کامالً مجانی است، اما قاچاق انسان بصورت 

 زنده معاملۀ سود آوری بشمار میرود.

سرطان به آژانس خبرى پژواک گفت که افراد  20امنیۀ بلخ، به تاریخ شیرجان د رانى سخنگوى قوماندانى 

 مذکور، امروز در منطقۀ خواجه سکندر ولسوالى شولگر بازداشت شده اند.

را  هاو مى خواستند که گوشت آن ندموصوف افزود که چهار باشنده منطقۀ مذکور، امروز خر قصابى کرده بود

 بفروشند و یا بخورند.

و خر فروش اند، اما  کش، خر خرخر بخورند، آنان خر  نمیکنم که افراد مورد نظر، خود گوشتاما من گمان 

 ، بلکه گوشت خر مظلوم را به خورد انسانهای مظلومتر میدهند.نخواهند بودخر خور 

به گفتۀ موصوف، خوردن گوشت خر، شرعاً ناروا و به اساس قانون افغانستان جرم است؛ افراد بازداشت شده، 

 با برخورد قانونى مواجه خواهند شد.

و اما ما تا هنوز که هنوز است از آن برخورد قانونی یاد شده خبری نداریم که نداریم. اینکه خوردن گوشت خر 

ً ناروا است، به یقین که آن افراد بخوبی از آن واقف اند، اما شاید برای شان گفته نشده باشد که فروش  شرعا

 .باشد شرعاً نارواشاید گوشت خر هم 

استاد بهیر یکى از فعاالن مدنى مزارشریف، به پژواک گفت که قبالً در مورد فروش گوشت اسپ در این  

 والیت، گزارش داده شده بود.

و بیشتر پول ساز است، از مردۀ آن، زنده اش بیشتر ارزش دارد، اما اسپ  از آنجائیکه اسپ یک حیوان قیمتی

گوشت اسپ برعالوۀ  نیز را چارۀ دیگری ندارند غیر از کشتن و های بخت برگشتۀ زخمی و معیوب و مریض

 آنکه خوردن آن ناروا گفته نشده است، گفته می شود که بعضی امراض را دوا نیز است.

نصیر یکى از باشندگان منطقه گفت از زمانى که خبرها در مورد فروش گوشت خر، اسپ و سگ را از رسانه 

 است.ها شنیده، از خوردن گوشت توبه کرده 
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 4از 2

ای وای عجب دور و زمانۀ شده است، حتی گوشت سگ را نیز این ناانسانها به خورد انسانها میدهند. نکند دنیا 

 به آخر رسیده باشد؟!

 و اما بیائید و از این نوده پیوند کنید: 

 ت بلخیفروش گوشت اسپ به نام گوساله و گوسفند در وال

 1٣٩۴ قوس  0٣- پرس خامه

 گوشت و شده کشته ها  اسپ آن در که دهند  می خبر کشتارگاهی کشف از بلخ شمالی والیت در محلی های  مقام

 .است  رسیده فروش به گوساله جای به آن

شان به نیروهای   گوشت ،شدن  بریده ها پس از سر  این اسپگوید   ۀ پولیس بلخ میدسید کمال سادات، فرمان

 .رسید  میپولیس لوای نظم عامه در شمال به فروش 

تن در پیوند به   شود یک  به گفتۀ او این گوشت بر اساس قرارداد با پولیس نظم عامه به فروش رسیده و گفته می

 .است  این قضیه بازداشت شده

در این قضیۀ اسپ کشی و اسپ خوری پای قوای امنیتی نیز کشانیده شده است، گویا دستانی در داخل دستگاه 

بوده اند که گوشت اسپ های مریض را به خورد نیروهای امنیتی می داده اند و پول  پولیس نظم عامه  در کار

 اند. زده هائی به جیب می

های ضعیف و بیمار کشته شده و گوشت آن به لوای سوم   است در این کشتارگاه اسپ  فرماندۀ پولیس بلخ گفته

 .است  نظم عامه انتقال داده شده

مت یک گوساله با یک اسپ مریض چه مقدار خواهد بود و از سوی دیگر اینهمه و اما من نمی دانم که تفاوت قی

اسپ مریض از کجا آورده می شدند. آیا قاچاقچیان ماهر و کارکشته این اسپ های مریض را از پاکستان به 

 به خدا معلوم. ؟و یا ایرانه اند افغانستان قاچاق میکرد

گوید آنان   کند و می  شمال این موضوع را رد میاما عبدالعزیز رحمانی، رییس ارکان لوای سوم نظم عامه در 

 .کنند  گوشت را پیش از خریداری بررسی می

و اما و مگر بررسی گوشت های خریداری شده فکر نکنم کار یک نظامی باشد و افراد غیر نظامی هم الاقل 

با و گوسفند ه باشند تا گوشت خر و سگ و اسپ را از گوشت گاو و گوسال قصابان ماهر و باتجربه و صادق

آسانی تفریق کرده بتوانند که چنین افراد با تجربه 

را فکر نکنم نیروهای امنیتی غیر نظامی و صادق 

و نظامی افغان در سرتاسر کشور در اختیار داشته 

 باشند.

گوید این قضیه زیر بررسی قرار   پولیس بلخ می

گیری آن افراد دخیل در آن   دارد و در ادامۀ پی

 .بازداشت خواهند شد

گی ندارد و پیش از این نیز حتا حیواناتی چون خر و سگ حالل شده و گوشت در افغانستان تازروش بدیل ف

 .است  به فروش رسانیده شده هموطنانگوشت آن به 

http://kcdn.khaamapress.netdna-cdn.com/persian/wp-content/uploads/2015/11/12247921_1063918916961804_5231394590745757933_o.jpg


  
 

 

 4از ٣

در اوایل ماه قوس سال گذشته هم افرادی در والیت هرات بازداشت شدند که گوشت سگ را به فروش 

 .بلخ افرادی در پیوند به فروش گوشت خر بازداشت شده بودندچنان پیش از این در والیت د و همرسانیدن  می

 .ها و فروش پوست آن باعث شده تا دولت افغانستان آن را قاچاق اعالم کند  کشتار گسترده االغ

 .پوست االغ جنس پربهای این روزها در افغانستان است

های   که برای پوست  دهند به طوری  ها می  قندوزی در این باره گفت پول خوبی برای پوست االغ تبعۀیک 

ها رونق گرفته است. گاهی اوقات در روزها   دهند. به همین دلیل بازار فروش االغ  دالر پول می 200خوب تا 

 .دنرس  صدها االغ به فروش می

و یا چینائی ها کدام مصرف دیگری برای آن یا کمربند از پوست این خران مظلوم نمی دانم بوت می سازند 

اینقدر میدانم که افغانستان ما و شما منبع خوب پول سازی برای از خود و بیگانه گشته است، انسان دارند، اما 

دیگر چندان مصرفی ندارد، حاال دیگر نوبتی هم اگر باشد، نوبت سگ و خر و  گویاکشی و انسان فروشی 

 . انسانیت از این کشور رخت بربسته است.اسپ است

 .ندوز هزار پوست االغ را از قاچاقچیان کشف و ضبط کرده استق به تازگی پولیس شهر

هاشمی معاون فرمانده پلیس قندوز پس از کشف این محموله قاچاق گفت: قاچاقچیان به عنوان پوست گاو بار 

برند در حالی که   گویند که آنها را به خارج می  زده بودند اما مشاهده کردیم که پوست االغ است، قاچاقچیان می

 .ها از مزار شریف به قندوز بوده است  مسیر انتقال پوست

این دیگر اما جالب است که در قندوز کدام کارخانه یا فابریکۀ چرمگری وجود دارد یا خیر. قندوز که بیشتر 

 اوقات میدان جنگ بوده است، پوست خر در آنجا چه مصرفی میتواند داشته باشد؟

ها رسید و معلوم شد که آنها خریداران   که سر نخ آن به تروریست ها زمانی داغ شد  خبرسازی پوست االغ

های کنار جاده ای   های تروریستی مین ها هستند اما ماجرا از این قرار است که گروه  قرص پوست االغ پروپا

و  های مین یاب قادر به کشف  کنند و مدعی هستند که با این ترفند دستگاه  خود را در پوست االغ جاسازی می

 .ها نیستند  خنثی سازی مین

البته این ادعا را نه میتوان رد و نه هم قبول کرد. نیروهای نظامی کشور با سادگی میتوانند این ادعا ها را با 

 یکی دو تجربۀ زنده به نمایش بگذارند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد.

ها از گذشته از این   فت مشخص شده تروریستافغانستان در این باره گ داخلۀصدیق صدیقی سخنگوی وزارت 

 .اند  های انتحاری هم استفاده کرده  به عنوان جلیقه ]را[ کردند ضمن اینکه پوست االغ  ترفند استفاده می

دور است که بگوئیم ِشیر سیاه است. چه ضرورتی به  حقیقت  چنان ازجلیقه های انتحاری از پوست خر ساخت 

 چنین کاری وجود دارد؟

شود و   رود. چربی آن در لوازم آرایشی استفاده می  براساس این گزارش، چربی و گوشت االغ ها به چین می

 .رسد  ها می  گوشت آن هم به مصرف چشم بادامی

و پوست آنها هم در مخفی کردن ماین های کنار جاده و جلیقه سازی طالبان کرام به مصرف میرسد، این خران 

وده اند و ما نمی دانستیم، این گزارشها اما تذکر نداده اند که استخوانهای خر هم کدام عجب حیوانات سودمندی ب

 مصرفی در داخل یا خارج از کشور دارند یا خیر!

 .گویند با ادامه این روند نسل این حیوان در معرض خطر جدی قرار دارد  کارشناسان می
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و دوماً یادآور می  گذاریمشان به خران مظلوم سپاسخدمت این کارشناسان عرض شود اینکه اوالً از دلسوزی 

شویم به هر اندازه که از نسل خران چهارپا در کشور کم می شود، به همان اندازه خران دوپا از ایران و 

و چون موریانه درخت تنومند وحدت ملی ما را از درون  پاکستان و عربستان و...، وارد این کشور میگردند

 میخورند.

 انقراض خران چهارپا و ازدیاد خران دوپا در کشور بود. باید نگران

 با عرض معذرت از هرچه خر چهار پا است.

 شاعری چه خوش گفته است:

 آدمیان مردم آزار گاوان و خران باربردار     به ز

 یار زنده و صحبت باقی

 


