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 حمید انوری

 
۵۱/۵۱/۱۱۵۱ 

 شیخان عرب و "کبک زری "

 
در این مختصر سر آن ندارم تا شیخان عرب را زیر ذره بین برده و به معرفی بگیرم، چه همین نام "شیخ" و  

شانرا تا آخر خواند و هیچ توضیح و تشریح اضافی هم ضرورت نمی "عرب" بسنده است تا کتاب زندگانی 

 افتد.

و اما " کبک زری "یا " کبک دری " را هرچند همه با نام زیبای آن آشنائی دارند، مگر الزم می افتد اندکی در 

 مورد بیشتر بدانیم که کمی بعدتر در همین مختصر عرایض ای در زمینه خواهیم داشت:

، ترکیهاست. خاستگاه آن شرق  Tetraogallus caspius رنده ای است که نام علمی آننام پ کبک دری} 

است. این پرنده جثه ای بزرگ به  ایراندر شمال  کوه البرزهای  و منطقه وسیعی از دامنه افغانستان، ارمنستان

رنگ خاکستری نخودی دارد. پرهای پروازش سفید رنگ است و غالباً در مناطق بسیار مرتفع کوهستانی که 

متر و پرنده ماده  سانتی ۱۰کند. اندازه بدن پرنده نر  متر است، زندگی می ۰۱۱۱تا  ۵۰۱۱ارتفاع آن در حدود 

یار خجالتی و محتاط بوده و نزدیک شدن به آن بسیار دشوار است. از سانتی متر است. ... این پرنده بس ۱۱

کند. ... این پرنده در  تماشاگر فرار کرده و با احساس خطر بیشتر، به سرعت باالی کوهستان پرواز می

 نده، به سر برده و در میانگای و قلل مرتفع با گیاهان اندک و پرا های صخره های با شیب تند، کوهستان پرتگاه

های اخیر جمعیت آن به شدت کاهش یافته  سازد. ... در سال های مرتفع آشیانه می صخره ۀها و اغلب در لب سنگ

 )ویکی پدیا( {.و شکار آن ممنوع است

 

 
 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_hamid_shaikhane_arab_wa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Anwari_Hamid/anwari_hamid_shaikhane_arab_wa.pdf
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اکنون که اندک معلومات در مورد این پرندۀ زیبا آوردیم، برمیگردیم به اصل قضیه که در یک گزارش تازه " 

پرندۀ قشنگ، محجوب و خوش صدا که الحق از نوع بشر سخت وحشت دارد، وارد شده  اتهام جاسوسی" به این

 است:

   پولیس هرات: پرنده جاسوسی را در فضای بند سلما شکار کردیم] 

  ۵۰٣١قوس  ۱۰دوشنبه 

پولیس والیت هرات در غرب کشور اعالم کرده که پرنده ای که در بدن او سیستم ردیاب به احتمال زیاد نوع 

 .نصب شده بود را در فضای بند سلما شکار کرده است (پی اس یج)

جنرال عبدالمجید روزی، قوماندان امنیه والیت هرات می گوید که ممکن کشورهای همسایه از این پرنده برای 

 .انجام کارهای جاسوسی از بند سلما آنرا به پرواز درآورده باشند

 .منظور او، کشور ایران باشدآقای روزی از کشوری خاصی نام نبرد اما ظاهرا 

 .او گفت که پرنده شکار شده از نوع کبک زری است که این نوع پرنده کمتر در افغانستان دیده شده است

آقای روزی گفته که این پرنده دقیقا در فضای بند سلما 

شکار شده است و در باالی گردن آن دستگاه مشابه، 

چی پی اس، نصب شده اما هنوز به شکل دقیق 

ماموران امنیتی هرات این دستگاه را تشخیص داده 

 [....نتوانسته اند

مان می گمقامات امنیتی افغان در هرات عقیده دارند و 

را"ایران " یا " پاکستان " جهت  رندهپبرند که این 

جاسوسی و فلم برداری از " بند سلما" به افغانستان 

 فرستاده باشند و باقی قضایا...

" کبک دری یا همان کبک زری" قدرت پرواز کمتر دارد و بیشتر در قلل شامخ کوه ها و این در حالیست که 

در مرتفع ترین سخره ها بود و باش دارند و به ندرت دیده شده که در ارتفاع کم پرواز کنند. این پرندۀ زیبا وکم 

د، فاصله های کوتاه یاب حتی در حالت احساس خطر هم نخست به دویدن آغاز میکند و زمانیکه پرواز هم کن

 را با وقفه ها پرواز میکند.

بهترین گزینه جهت انجام این گونه ماموریت های مهم، همان عقاب های بلند پرواز و باشه های خورد جثه 

خواهند بود و شاید هم چندین نوع دیگر پرندگان و هرگز هیچ عاقل ای جهت انجام این گونه ماموریت های " 

 اتی" از " کبک" استفاده نمی کند.جاسوسی" و " استخبار

اما چون در گردن این پرندۀ شکار شده یک آلۀ رد یابی و یا شاید هم " فلم برداری"، نصب بوده است، می 

توان قیاس کرد که " ماموریت" این پرنده به " بند سلما" هیچ ارتباط منطقی نمی تواند داشته باشد و در حالیکه 

ه اثبات رسیده است که " جمهوری اسالمی ایران" در هیچ حالت و شرایط ای از به خوب میدانیم و بار بار هم ب

سر رسیدن و بهره برداری از " بند سلما" راضی نبوده و از هیچگونه تخریب و سنگ اندازی در این راه دریغ 
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چون آدمی  نکرده و نخواهد کرد، اما جهت انجام ماموریت های تخریبی خود به پرندگان نیازی نخواهد داشت،

 زادگان وجدان مرده، بیشمار در اختیار دارد.

و اما آنچه بیشتر قرین به حقیقت تواند بود، گزارش دیگر ای است که چند روز پیشتر از این گزارش به نشر 

 رسیده بود که به سادگی میتواند در حل این " معما" ما را یاری رساند:

یک هواپیمایی قطر، بدون هماهنگی و اطالع مقام   فته بودند کهمقام های محلی هرات، بتاریخ سوم قوس گ}... 

واسطۀ نقلیه گران قیمت با مقدارى مواد خوراکه را پیاده ۵۱های محلی، در میدان هوایی هرات نشست کرده، و 

 کرده است.

مسوول به دنبال آن شش تن، در پیوند بازداشت گردیدند و رییس جمهور، وظایف آمر میدان هوایی هرات و 

 (٣۹قوس۱۵)پژواک، {ش کنترول میدان های هوایی کشور را به تعلیق در آورده است.خب

 اکنون اندکی بیشتر این گزارش را کند وکاو میکنیم تا به چند و چون قضیه بیشتر وارد شویم:

اد خوراکی :"این طیاره ده عراده موتر لند کروزر و یک و نیم تن مومیگوید محمد هللا بتاش وزیر ترانسپورت} 

را حمل می کرد، کسی که اجازه داده رییس هوانوردی را هم در جریان نگذاشته است؛ اما بعد از این پرواز 

اتباع قطر را به شمول شهزاده آن کشور، به هرات انتقال  051شرکت صافی درخواست پرواز ویژه را کرد تا 

 بدهد."

: "اسناد و شواهدی وجود دارد که شهزاده قطر، از سوی اما ناهید فرید نماینده مردم هرات در این جرگه گفت

 نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصالحات وحکومتداری خوب دعوت شده بود ."

حاجی ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه که ریاست نشست امروز را برعهده داشت گفت که این موضوع به 

ع برخی کشورهای عربی به منظور شکار به والیات غربی می بررسی بیشتر نیاز دارد؛ چون همه ساله اتبا

 (٣۹قوس۱۵پژواک،) {آیند .

اعضای مجلس نمایندگان می گویند که این هواپیما حامل عرب های بود که :} ... و در خبر دیگری میخوانیم که

 .برای شکار پرندگان نایاب به دعوت برخی مقامات دولت به افغانستان آمده بودند

) {.تن بودند ۵۱۱مدند، آعبدالوود پیمان، عضو مجلس گفت که تعداد عرب های که در این هواپیما به افغانستان 

 (٢٩٣١قوس  ١٢شنبه خبرگزاری بخدی 

گفته می شود که این شیخان عرب به دعوت "احمدضیاء مسعود" جهت شکار پرندگان نایاب به افغانستان 

جریان گذاشتن مقامات مسؤول حکومت گویا "وحدت ملی"، اما " ظاهر دعوت گردیده بودند، البته بدون در 

قدیر" دیروز در مجلس ولسی جرگه اظهار داشته است که این شیخان عرب از جانب پسر " احمدضیاء مسعود" 

 دعوت گردیده بودند.

ضد و نقیض بود اظهارات مقامات مسؤول که به تاالر ولسی جرگه فراخوانده شده بودند، البته طبق معمول همه 

 و وکال نیز در زمینه اتحاد نظر نداشتند.

و اما برگردیم به اصل مطلب و آنهم شکار یک " کبک زری" یا همان" کبک دری " توسط مقامات امنیتی در 

 هرات است.
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به نظر این کمترین می تواند بیشتر قابل قبول باشد که " کبک" شکار شدۀ متذکره که عکس آن در باال مشاهده 

می شود، و نظر به گفتۀ مقامات امنیتی هرات، در گردن او یک " آلۀ جاسوسی" وجود داشته است، برای 

عکس گیری و فلم برداری و"جاسوسی" از"بند سلما" توسط مقامات "جمهوری اسالمی ایران" فرستاده نشده 

نفر بوده است و ده عراده  است، بلکه با یقین می توان گفت همان شیخان عرب که گویا تعداد شان هم حدود صد

موتر لندکروزر مدل سال را هم با خود آورده بودند و به یقین میتوان گفت که همه هم ضد گلوله بوده اند و نیز 

فوق  ۀنماینددر حدود " یک ونیم تن" مواد خوراکی را هم با خود آورده بودند، به دعوت " احمدضیاء مسعود" )

(، و یا هم پسر شان بصورت کامالً غیر قانونی به حات وحکومتداری خوبیس جمهور در امور اصالئر ۀالعاد

 افغانستان دعوت گردیده بودند که خوشبختانه تیر شان به سنگ خورد.

پس گفته می توانیم که همین " کبک زری" شکار شده، از جانب همین شیخان عرب جهت شناسائی پرندگان 

آورده شده و رها گردیده باشد تا شیخکان عرب را در شکار کمک مورد نظر شان در همان پرواز به افغانستان 

و یاری رسانیده و موقعیت آن پرنده های نایاب را مشخص سازد و چه بسا که چندین بال از این " کبک زری" 

را در فضای افغانستان رها کرده باشند و بصورت متواتر معلومات مورد نظر شانرا روزمره دریافت نموده و 

های بیشتر گرفته و در یک فرصت مناسب دیگر قدم های شوم شانرا بر سرزمین مبارک ما بگذارند و آمادگی 

 به عیش و عشرت و خوشگذرانی مشغول گردند.

نباید فراموش کرد که بعد از شکار و خوشگذرانی،حین برگشت به کشور های شان، یک مشت دالر و دینار و 

مدل سال و ضد گلولۀ" لندکروزر" هم در اختیار افرادی چون "  نیز ده یا دوازده یا پانزده عراده موتر

احمدضیاء مسعود" و امثال شان قرار خواهد گرفت، اما مردم عام افغانستان در این زمستان سخت و سرد، زیر 

خیمه های پالستیکی و یا هم ترپال های پینه ئی، در برف و باران و سردی و طوفان، در نبود یک سرپناه و 

ان، جان خواهند داد و جگر گوشه های خویش را با دست یخ بستۀ خود بدون کفن زیر خاک خواهند کرد. لقمۀ ن

 .بنازم این " حکومت داری خوب " را

این مختصر خواهی نخواهی به پایان رسیده بود که خبر و گزارش جدید از اظهارات " ظاهر قدیر" در رسانه 

قسمت نکنم، تا خود مشاهده کنند آنچه من در مورد" احمدضیاء ها به نشر رسید که حیفم آمد با هموطنان 

 مسعود" و فرزند"برومند" شان  در فوق آوردم، خیلی منصفانه بوده است.

حاجی ظاهر قدیر نایب اول ولسی جرگه امروز در نشست عمومی جرگه گفت:"در نشست قبلی چون من } ... 

م اما مقام های حکومت از همه چیز اطالع داشتند و ریاست نشست را برعهده داشتم نخواستم مداخله بکن

 نخواستند که آن را با نمایندگان مردم شریک بسازند."

وی افزود:"به اساس اسناد و شواهدی که داریم، پسر احمد ضیاء مسعود به قطر سفر داشت وشهزاده قطر را به 

 افغانستان دعوت کرده بود ."

درافغانستان برای چند ساعت اقامت خود عالوه براینکه دو میلیون به گفته قدیر، شهزاده قطر برای حضور 

که هفتصد   موتر داتسن و یک خیمه اى را ۰٣موتر لند کروزر،  ۱۱وعدۀ  دالر نقد به پسر مسعود داده بود،

 هزار دالر ارزش داشت نیز نموده بود که به افغانستان انتقال گردد .
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خریداری دو صد میل سالح نیز پول داده شده بود که بعد از ختم مراسم نایب اول ولسى جرگه گفت:" برای  

 (٣۹قوس۱۰)پژواک، {،موتر و خیمه نیز به پسر احمد ضیا مسعود تعلق می گرفت ."

اینکه شیخان و شهزادگان عرب برای چند ساعت خوشگذرانی و تفریح و سیر و سیاحت و شکار و کشتار 

ه شاخی باد میکنند، یک جانب قضیه است، اما جانب دیگر قضیه چور و چگونه مال مردم  کشور های شانرا ب

غارت ای است که در کشور ویرانه و جنگ زدۀ ما در جریان است و نوبت از پدران به پسران رسیده و این 

 سلسله با درد و دریغ که بالوقفه در جریان است.

 " هم خوب چیزی است.حکومت داری خوب" 

 


