
 

 

 

 دکتر یارمحمد کارشناس محیط زیست

 

؟ شکار چیست ؟  شکارچی کیست  
انسانهایی که گم شدن در سرزمین های بکر و دور از تمدن را تجربه  کرده اند پی به  این غریزه  فطری  برده اند و 

امر در  تاریخ دیرینه دارد  که این  شکار. جهت تهیه غذا چه بسات دست به شکار و صید حیوانات و پرندگان زده اند

.داشت  خاندانهای  حکومت گران خراسان جایگا ویژه ای   



 

 

 

 

مترقی و حافظت محیط زیست  و جوامع  دوستاران حیات وحش  همیشه وجودارد، پذیرش   اما ، بخشی که در جوامع  

ست که آ موزشهای الزم  در قدم اول در شکار با مجوز  و یا  رد امر شکار می باشد.  به هر حال شکارچی فردی ا

حفظ طبیعت و  تیر اندازی  و کسب مهارت های الزم  شکار  را طی کرده  و اقدام به  شکار  مجاز نموده و در فصل 

مناسب با خرید پروانه شکار، با جوانمردی و مروت و تاال ش  بسیاری  جهت  حفظ و نگهداری محیط زیست  اقدام به 

.شکار می نماید   

 

 



 

اما ،  در جوامع که  قانون  منع  شکار نیست ، زورمندان و اشراف زادگان  که در حفظ  نسل حیوانات  سهیم نه بوده   

شکار  نند.                    اند  با تکنولوژی ) تفنگ (  پیشرفته  بخاطر سرگرمی شان  دست به شکار غیر مجاز می ز

گروپی تفریحی  یا وقت گذرانی اعراب  در والیت  فرا و هرات با مجوز دولت به عنوان تهدید جدی  از سوی   12 

شد.    فعالن محیط زیست افغانستان  در نظر گرفته   

 

          

  

مباشد.  این نوع    سفر سیاحت والیت فرا و هرات مقامات  دولت  قطر  به  غیر قانونی گروهی  شکار این دومین    

در سراسر  افغانستان  شناخته می  حیات وحش  عنوان عامل اصالی نابودی بسیاری  از گونه ها  به شکار گروهی  

 شود. افزون بر قانون شکنی ، شکار غیر قانونی می تواند تهدیدی برای  تنوع زیستی وحتی عامل انقراض گونه ها 

الی دو نوع  پرنده  در   قطعه از یک 500الی  300دام شکار گروهی اعراب  .  اقو پرندگان باشدحیوانات  و حش  

                                                                                                 ض خطر انقراض کرده است.  معر

آن گونه که نهادهای بین  نداده است، اما  تاکنون اداره حفاظت از محیط زیست در رابطه به این موضوع واکنش نشان

المللی ناظر بررسی های شان نشان می دهد درطی سال های گذشته بیشترین قانون شکنی از طرف مقام های بلند پایه 

گان حکومتی و زورمندان صورت گرفته است، اما اداره های مربوطه نیز در پیوند به قانون شکنی هابیشتر سکوت 

  .اختیار کرده اند

 

 مدارک

 انترنیت   

 ویکی پدیا


