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 نمبرداشت تیپل لیسکیبا
 

  . است تیپل یجاده ب یقانون بود ، نه چون امروز که موتر رو کهیزمان
 

که صنف اول  یدیخورش 1340رفته از  یسال ها یاز آنسو یدیراه د در
 یورا به ر یسیو همبر انگل لیدار نسل را تیپل یها لیسکی، بامکتب بودم

 یو کراچ ی. قانون بود که گادنمیب یدر رفت و آمد م شهر یاده و کوچه هاج
 .شود یکیتراف انیوارد جر تینمبر پل یتوانست ب ینم
 

را که سود  ییخودسر نبود که " دلخواه " و " په خپل سر " کاال یتاجر چیه
به اقتصاد جامعه نداشت وارد کشور کند و سالمت تن و روان مردم را با جنس 

 خود کند قانون بود که بیجب ی، فداشده ریت خیمصرف و تار کباری یها
، از گمرک به داشت یبه همراه نم یپرزه اضاف صدیده ف ونیزیتلو کی تا

 موریت لیاسمع        .افتی یبازارراه نم
 

روز شد مسوول  جیسکه را یقانون یکاغد ماند و ب یبه بعد قانون به رو خیآن تار که آز 13۷1تا سال  1365از 
 دهم از یم یمن بودم که شاهد ،کشور ونیزیتلو ویراد یگ ندهیبلخ ، به نما تیقانون در وال نیا ینظارت بر اجرا

 .: دست قانون باال بودایر یخدا ، نه ازبرا یبرا
 

 : میخوان یم ویاصولنامه راد 1۲و  11درماده  یبود . وقت الیجامعه س یدر نَفَس و نفس ها قانون
 

کند و در زمان انتقال و فروش به شخص  افتیدر ویجواز راد یافغان کیتواند با پرداخت  یدارد م ویکه راد یکس هر
 .صادر شود دیبگذارد تا جواز به نام شخص جد انیموظف است مقامات مربوطه را درجر ،یگرید
 

 :اصول نامه نیهم ۲۲در ماده  همچنان
 

را از مالک مطالبه کنند و هر  ویمه داشتن رادموظف هستند اجازه نا ندینما میرا ترم ویخواهند راد یکه م یاشخاص
 شیاطالع ندهند، و در اثر تفت ویراد یکیتخن تیریو به مد ندیآن اقدام نما میگاه بدون مالحظه جواز نامه متذکره به ترم

 .شود یم هالزمه داد یغفلت آنها کشف شود، به آنها جزا
 

 . بست ی، ازپُشت مرا یو مرتش یو قاچاقبرو چپاولگر و دزد و رهزن و راش ی، که دست قاتل و قاچاقچبود قانون
 : اما امروز و
  " شحنه را دزد آورد بر دار ها"
 

   
 ها ، از گوگل عکس
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