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 گاوان و خران بار بردار، بِه ز آدمیان زشت کردار

 "هیچ حـیوانی به حـیوانی نمی دارد روا

 آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند "  

مرزو بوم ای که از او رفته قرار، در این ُملک ای که با دستان خود بدل اش کردیم دیریست اندر این دیار، دراین 

 به یک آوار، دگر انسانیت کرده فرار، نه دل آدم به آدم می سوزد و نه به حیوان.

گاهی گوشت سگ به خورد آدم میدهند و گاهی گوشت خر و اکنون هم گوشت اسپ های پیر و مریض و رفته 

 از کار.

ندرین مورد به نشر رسیده است که با مرور آن چنان حالت ای به هر فرد باوجدان دست میدهد که گزارشی ا

 آرزو میکند کاش هرگز چشم به این جهان زشتی ها و پلشتی ها نمی گشود.

 این گزارش را باهم مرور میکنیم:

 طرف قرارداد، گوشت اسب در عوض گوشت گوسفند به پولیس بلخ داده است

 بلخ –جاوید 

  ١٣٩٤قوس  ٠٢دوشنبه 

پولیس والیت بلخ اعالم کرده که یک کشتارگاه اسب در حومه شهر مزار شریف در بلخ را کشف و شناسایی  

 .اسب در آنجا سالخی می شده است ١٠کرده که روزانه نزدیک به 

  

                     

 این حیوان بدست آمده استاین کشتارگاه ده ها جمجمه اسب و پاهای از                     
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 بر این مردم، بر این اوالد آدم آخر چه رفته است که انسانیت را فراموش کرده اند؟!

یکی با انفجار و انتحار انسان ها را تکه و پاره و شقه شقه میکند، دیگری گوش و بینی میبرد، آن دگر گلو میبرد، 

معصوم و مظلوم ای را  وحشیانه سنگ باران میکند،  یکی شالق میزند بر تن شریف آدمی و آن دگر زن و دختر

آن یکی گوشت سگ به خورد انسان میدهد، این یکی گوشت خر و اینک هم گوشت اسپ مریض و از کار افتاده 

و دم مرگ را بجای گوشت گوسفند به همنوعانش می فروشد و در بدل قیمت زندگی صد ها و هزاران انسان، 

 ر می اندوزد.یک مشت دالر و درهم و دینا

 واقعاً هم که :

 "هیچ  حـیوانی به حـیوانی نمی دارد روا

 آنچه این نامـردمان با جان انسان میکنند "  

جنرال سید کمال سادات، قوماندان امنیه والیت بلخ به خبرنگاران در شهر مزار شریف گفت که قراردادی گوشت 

 .پولیس این مرکز نظامی تهیه می کرده است لوای پولیس نظم عامه از همین کشتارگاه گوشت را برای

اینکه جنایتکاران بی آزرم و ددمنش و بی احساس که از انسانیت و انسان بودن بوئی نه برده اند و گوشت اسپ 

های مریض و دم مرگ و چه بسا اسپ های مرده را به خورد هم نوعان خود داده اند و از این کار کثیف و غیر 

ه و پول اندوخته اند،  با دیدن عکس  باال، نمی توان در آن هیچ شک و شبهه داشت، اما انسانی شان منفعت برد

اینکه آیا از داخل " لوای پولیس نظم عامه" و از آنانیکه مسؤولیت تأمین احتیاجات  این لوا را داشتند و شاید هنوز 

قرار داشته اند یا خیر، باید منتظر بود هم داشته باشند، فرد یا افرادی در همکاری با آن از خود و خدا بی خبران 

 و موضوع را با دقت دنبال کرد.

آقای سادات گفت: "کسانی هستند که گوشت را قرارداد کردند با لوای پولیس نظم عامه که در والیت بلخ است و 

 ".ماموران جنایی قوماندانی امنیه بلخ این محل را کشف و شناسایی کردند

لوای پولیس نظم عامه مطابق قرارداد باید گوشت گوسفند را برای مصرف تهیه می کرده به گفته او، قراردادی 

 .است

اما آقای "سادات" توضیح نداده اند که از چه مدت این جنایت ادامه داشته است و تاریخ آغاز این پروسه به کدام 

 بوده اند. زمان مشخص برمیگردد و مسؤولین تهیه و انتقال گوشت در داخل لوا، کی یا کیها

او افزود، گوشت اسب های که در این کشتارگاه سالخی می شده عالوه بر اینکه برای پولیس نظم عامه فرستاده 

 .می شده، در بازار آزاد برای قصابی ها نیز توزیع می شده است

این  زپس میتوان گفت که شاروالی بلخ نیز در این قضیه مقصر است و هیچ بعید نیست که به گونه ای چشم ا

جنایت فرو بسته  و خاموشی اختیار کرده باشد. چگونه امکان دارد که فروش گوشت اسپان مریض و دم مرگ 

 در گوشت فروشی های شهر، هرگز توجۀ مامورین شاروالی را جلب نه کرده باشد.

تی زیادی در از این کشتارگاه ده ها جمجمه اسب و پاهای این حیوان بدست آمده است و معلوم می شود که از مد

 .این محل اسب ها سالخی می شده است
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که این جنایت سخیف از مدت  های طوالنی جریان داشته است و جنایتکاران کثیف با خیال راحت  دیده می شود

 مشغول کشتار و توضیع و فروش  اسپ های مریض و شاید هم مرده بوده اند.

ت آورده نشان می دهد که در این کشتارگاه اغلب اسب سید کمال سادات می گوید، اسناد که پولیس از محل بدس

 .های پیر، ضعیف و حتی بیمار سالخی شده است

این محل را ماموران جنایی قوماندانی امنیه والیت بلخ شناسایی و کشف کرده اند اما هنوز معلوم نیست که چگونه 

 .این کشتارگاه افشا شده است

منفعت و سرمایه باهم جور نیآمده باشند و در نتیجه دست به افشاگری  جنایتکاران و حامیان شان سر تقسیم شاید

 زده باشند.

پولیس بلخ می گوید که یک تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده است و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری 

 .افراد دخیل در این کشتارگاه ادامه دارد

 چنان سابقۀ طوالنی، فقط یک نفر موجود بوده باشد؟!چگونه امکان دارد در همچو یک کشتارگاه و با 

 .پوست، جمجمه و پای اسب ها در گوشه ای آن انبار شده است در این کشتارگاه،

یشتر نیز چندین نفر به اتهام فروش گوشت خر و سگ در شمال و غرب کشور از سوی پولیس بازداشت شدند، پ

 .گ و خر را سالخی و گوشت آنرا به مردم می فروختندانها متهم بودند که به جای حیوان حالل گوشت، س

امید میرود تا از پی گیری و تعقیب جدی این قضیۀ شرم آور و خالف تمام نورم های انسانی، مردم در جریان 

گذاشته شوند، چون در قضایای گذشته مربوط به فروش گوشت سگ و خر و عملکرد مقامات قضائی در زمینه 

داده نشد و اکثراً در همچو قضایا دستان قدرتمند و خون آلودی در عقب صحنه در کار  هیچ اطالعی برای مردم

اند که همه تالش های قانونی مقامات امنیتی، قضائی و پولیس را خنثی میکنند و جنایتکاران از در وارد  زندان  

 مرگ انسانیت است.گو از گفت و اینجا  گردیده و از دریچه خارج ساخته می شوند و آب از آب تکان نمی خورد.
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