
 

 

  

 

 داکتریارمحمد کارشناس محیط زیست

 

ندگان و حیوانات وحشیرپ  

   است کشور سرمایه های ملی



 

هستند که رشته ای از زنجیر غذایی را تشکیل می  ، موجودات زنده جامعهاهلی  وحشی  حیوانات  

بی رویه شکار شوند، از یک طرف  سرمایه های  دهند و اگر حیوانات وحشی و پرندگان را به شگل 

ببار خواهد   زیست  محیطاین پرندگان  مشکالتی را در شکار طرف دگر از ملی پایمال خواهد شد  و

وچرخه های مواد انرژی  در واقع حیات وحشی ارزش وکارکرد مهمی در پایداری اکوسیتسم آورد. 

دارند.  حیات وحشی  مانند  موش ها , وندک ,  سنجاب ها , شغر) یا چهره(  و پرنده گان  درانتشار 

دانه ها ، میوه ها  در طبیعت و زیر و ورکردن خاک,  بخصوص  خرگوش ,وندگ , روباه  نقش 

در بعضی دانه ها  و میوه ها را برای خوراک  انواع  کبک   ارد,  سنجاب , موش ها , حکه, مهمی د

زمستان در زمین پنهان می کنند ولی از اینکه دوباره آنهار نمی توانند پیدا کنند. این دانه ها در مناطق 

حه سبز نقش حیوانات وحشی در گسترش, سا پرنگان و  مختلف در بهار سبز می شوند وبه این ترتیب

مهمی دارند. الشه خوار نقش مهمی را در پاکسازی طبیعت وجلوگیری از انتشار بیماری ها وآلودگی 

بویژه گربه های اهلی و  وحشی  به دلیل قرارگرفتن در راس حرام  ها برعهده دارند. گوشت خوار و

انوری به حساب می از این رو از رده های  مهم ج غذایی نشاندهنده  سالمتی یک زیسگاه بوده  و

جمیعت  و  سایر گونه های جانوران   گوشت خواران نقش بسیار مهمی در برقراری  تعادل آیند.

دارند، حیوانات غیر اهلی  ویا وحشی  مانند  انواع  ,  پلنگ , خرس ,  گرگ,  روباه , شغال ,عقاب 

، حیوانات وحیشی و در حقیقت پرنگان .از جمله حیوانا ت وحشی گوشت خوار  محسوب می شوند 

در مجموع میراث طبیعی یک کشور می باشد و از محیط زیست سالم کشور ما   گیاهان داروی

برود بلکه تمام  سط عرب ها و سایر کشور ها از بین نباید به شکل بی رحمانه تو نمایندگی می کند و

ن وحییوانات از پرندگازیست باید برای حفاظت  ارگان های دولت بخصوص اداره حفاظت محیط

به  بودی آنها را  را به کار گیرد نه اینکه برای نا پلیسی سازی  و دی تالش الزم وحشی باید بطور ج

سالمی طبیعت کشور خود بدانند که افغانستان  و ی همکاری کند. مردم افغانستان باید از زبیا عرب ها 

صوف ، دشت  ه آرزوی پنچشیر، دره شکاری  ،دره حاجر ، در ه مانند در دارد  مناسبی  مکان هایی

 ی،  کبک خوش آکبک در، مرغ دری  از قبیل  مرغان و حشی  نادر کمیاب   زیستگاه ی  ، ناور

.از بیشترین شدت حفاظت شده طبیعی خود بر خور دار است  این مناطق مذکور  میش مرغ  ، واز   

  

                   

 

هنگی سرمایه های  ملی و میراث فر امنیت افغانستان پا برجا نبوده  سال گذشت که 53در طی این    

از ارزش زیست  پرندگان و حیوانات وحشی در دولت  نا آگاه  ند پایه کشور ما با همکاری افراد بل 

اند و و به کشور های بی گانه برده چپاول تعادل  طبیعت   واین حیات وحشی شکار بی رحمانه 



شماری از و شکارچی عرب  061 من  باالی  موضوع ادعا .ادامه دارد  تاکنون این موضوع

حیوانات وحشی  به خاطر شکار زیر تجارت قطر  بنگالدش از جمله و کشمیر و پاکستان شهروندان 

 والیت هرات  به به نام میش مرغ   شکار پرندگان کمیاببه قصد  به دعت مقامات بلند پایه دولت  و 

کمیاب این  و حشی  سرگرم  شکار پرندگان و حیوانات و آمده اند همرای  باز و باشه  افغانستان

شکارچیان عرب  نه کبوتری روی آسمان ، نه سار و کبک و نه مرغ  ایناز دست  منطقه هستند و

چیان در امان  دشتی مار و خرگوشی  در میان بته های  پهنه های  دشت هرات  از چنگال این شکار

با خود می برند.  آنها ما را کشور یه های ملیسر ما و  نخواهد ماند  

              

 

                

 

              

       

به دعت مقامات بلند پایه چیان عرب  شکاربه حضور   جامعه معدنی زون غرب در هرات اعتراض  

سرگرم  شکار پرندگان و حیوانات و حشی    ببینید که آنهادولت  به قصد شکار پرندگان کمیاب 

  هستند.هرات  کمیاب منطقه 



 

 اعتراض به حضور شکارچیان عرب در غرب کشور

مقامات بلند پایه دولت قانون وضع می کنند، اما خود  ممنوع است، در حالیکه شکار در افغانستان  

خود دولت قانون شکنی و بی توجهی به وضعیت محیط زیست کشور می  را مراعت نمی کنند. قانون

پامیر  یا هرات   دچار تخطی شوند از افراد عادی عامدارای صالحیت   بنابراین زمانی که افراد  کند.

  نادر داشت؟  و حشی  می توان از شکار بی رویه  حیوانات توقعی   چه 

          

 

که بصورت غیر قانونی  است زرد نیز   گوزن ،  وحشی  کمیاب  مثل  آهو بومی  حیوانات  در جنگل قره تپه هرات

  .وحشی را منع کرده است بومی  شکار آن جریان دارد، دولت افغانستان شکار حیوانات



         

 

خود  ه جنگ زد کشور زخمی  آگاه  از اهمیت اکوسیتم  حیات وحش  در طبیعت مسئوولین هیچ   

 را ما  کشور طبیعی میراث نادرحیات وحشی  این پاکستانی  بران قاچاق توسط که میخواهند و ارند ند

 می نمایندگی کشور ما  سالم زیست محیط ازدر حقیقت  پرندگان  این و زیست دنبکشان انقراض به 

اداره  .برود بین کشور پاکستان ازعرب و  قاچاق بران ده ها   توسط رحمانه بی شکل به نباید و کند

برنامه منظم  برای کشور  طبیعتاین پرنگان نادر کمیاب  از حفاظت برای حفاظت محیط زیست 

 و برای  زیبای طبیعت   گیرد کار به برای حمایت از محیط زیست  را الزم تالش آگادهی باید 

   کند. به شکارچیان عرب   همکاری آنها نابودی برای اینکه نه ، از دل جان   خدمت کند افغانستان 

برنامه ادی را صرف حفاظت  از حیات وحشی   برای  دراکثر کشور ها  جهان دولت ها  مبلغ  زی 

.های تربیت و پروش حیوانات و حشی  می کنند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


