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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  ــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادــچو کشور نباشـد تن من مبــ                             
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

  
  
  

  Literary – Cultural, Historical   ، تاريخییادبی ــ فرهنگ
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠٠٨ اگست ٢٣برلين، 

  
  
  

  سرقت و تاراج آثار تاريخی افغانستان
  

   مردگانخاِکسنگ و تجارت بر سر 
  

  !!!!!بيگانه جدا ، خويش جدا ، می دزدد
  

ارت بعد از ساليان سال بار اول بود، که به زي. وطن عزيز دست دادبه کوتاه سفری سال پيش شش 
در سال آخر زمامداری . که از شور و شر ايام در امان باد ــ نايل ميگرديدم ــ" حضرت کابل"زادگاهم، 

 آن   ديدار دوبارۀ٢٠٠٢ظاهرشاه وطن را ترک گفته بودم و اينک  بعد از گذشت سی سالِ  تخت ، به سال 
  .ميسر گشته بود

اشتم و چنانکه رسم پسنديدۀ ماست، به مجرد به کابل عزيز پا گذتوبر پيش از چاشِت روزی از ماه اک
سری به  کابل . آبائی رفته و به روان گذشتگانم اتحاف دعاء کردم) حظيرۀ(شکستنِ عرقِ  پای، به هديرۀ

و حيف و . ، که در دامان کوه خواجه صفا واقع است"عاشقان و عرفان"قديم زدم و به زادگاهم ، کوچۀ 
همه چيز تغيير . از رونق  سابق به خاطر داشتم، اندکش را پابرجا يافتمصدها و هزاران افسوس که از آنچه 

درختان . نه از باالجوی اثری ديده ميشد با آب غـلتانش و نه از کاريز و آِب گوارایِ  فراوانش. کرده بود
ديده " باالجوی"تنومند توت که به دهها در قرب و جوار کاريز و در دامان خواجه صفا و در دوطرفۀ 

دم، وجود نداشتند، تا در گرمای طاقتفرسای ماههای جوزا و سرطان ، توت شستی و براهم خانی بو
بزرگتر از شست دست، عرضه بفرمايند و کام باشندگان محل و راهگذران را شيرين ) ابراهيم خانی(

  .بگردانند
 می آمد و می آمد و  که شرشره وار پايان می غلتيد ، خواجه صفا"در آن زمانه های نيکبخت، آب گوارای 
" کاريز"يکجا ميگشت و هردو يکجا به طرف " خواجه روشنائی"می آمد و با آب مصفا و نزيِه چشمۀ 

رهسپار باغ قاضی . می گشتند" باغ قاضی"سرازير ميگرديدند و آب کاريز را با خود گرفته رهسپار 
و دريغا که . ا را سيراب همی کردندميگشتند و  دار و درخت و گل و بته و گياِه تشنه لب آن گلستان مصف

را کور کرده " کاريز"وجود نداشت و " باالجوی. "اين بار از آن همه آب و شادابی و خرمی خبری نبود
. ، اثری نميديدی)١(از َسيرش چهره خون می ساخت"  صائب"از ارغوانزار دامان خواجه صفا که . بودند

برادران پنجشيری ما بر .  سبز و گوارا بوده، بلعيده استگوئی هيوالی آسمان دهان کشوده و هرچه طری و
. زده و کليدش را در يد قدرت خود و هم سمتيان خود نگهداشته بودند) قـفـل(قلف " خواجه صفا"دهن چشمۀ 

از بقعۀ شاداب خواجه صفا که به بيشه ای در دل کوه شباهت داشت و نزهتکدۀ عام و خاص گرديده بود، 
نه از درختان شاهتوت آن اثری ديدم ، نه از درخِت شنِگ کهنسالی که به مانند . نده بوددرختی چند باقی ما

اژدهائی تاب و پيچ خورده و دهانۀ چشمه را در آغوش گرفته بود، و نه از درختان شيرتوت و توت شستی 



 ٢

 وحشی از صدها درخت ارغوان. و برام خانی که هرکدام در فصل خود صدها دهان را شيرين همی ساختند
از پای کوه تا . که در بهاران، دامان کوه را رشک فردوس برين می ساختند، شاخه ای خشک هم نمی يافتی

. باالتر از خواجه صفا خانه ساخته اند، از قماش همان خانه هائی که به مانند قطی گوگرد پهلوی هم بچينند
 بدر برده و اينک زينت بخش کلبۀ و خوشا به حال آن درخت ارغوانی که از تطاول ايام جان به سالمت

  .می ريزند و زنده اش نگه همی دارند)  ٢"(بی زبان"محقری گرديده و گاهگاه جامی آب در بيخ آن 
و همسال و همبازی آوان کودکی، اينک پس از گذشت چندين دهه،  باز از پای ) ٣(وقتی با دوست همقراغ 

 باال راه می پيموديم، بچه گکی خردسال با بينی در دل شخِ  درۀ کوه بطرف" خواجه روشنائی"زيارت 
کاکا جان اگر خوجه صفا ميرين، « : فرآمده و خلمِ  کشال، راه ما را گرفته و با لهجۀ شيرين پنجشيری گفت 

وقتی که شايد ! جان کاکا « : رويش را بوسيده، بر سرش دستی کشيده ، برايش  گفتم . »!ازين راه برين
بود، ما اين راه ها را می شناختيم و از همين دل کوه رهسپار زيارت ) قنداق(غ حتی پدر جانت در قندا
دل کوه يکسره کثيف و پراز مزبله، از هر طرف کثافت و سرگين انسانی سرازير »  .خواجه صفا می شديم

  .و بوی زننده و گزنده ای که از آن به مشام ميرسيد، کاکل همه تلخی ها را گره ميزد
زين که هرگوشه اش رنج فراوان به بار می آرد ، می گذرم ــ و اگر فرصتی دست داد، ازين قصه های ح
  :را ضمن نوشته ای ديگر، باز ميگويم ــ و ميروم به اصل مطلب " خوجه صفا"بقيۀ غمنامه دامان 

  
گورستانی بزرگ تعبيه شده، که شايد عمر آن برابر با عمر خود " عاشقان و عارفان"در پشِت زيارت 

در اين قبرستان لوحه های قبور را از نظر گذشتاندم که از زمانه های بسيار قديم تا آن . باشد" ارتزي"
. زمان، دست نخورده ولی کج و وج ، ايستاده بودند و گويا ليل و نهارِ  روزگار از کنار شان نگذشته بود

نگ و کنگره دار الواح و وقتی بر اين لوحه سنگ های ايستاده نظر افگندم و بر سنگهای مرمرين زرد ر
" بابر شاه"ترتيب نقر در آنها، متوجه گرديدم که اين الواح عين سبک سنگهای قبر دور و نواح آرامگاه  

قويًا حدس ميزنم که اين سنگها مربوط همان دورۀ بابری و دوره ايست که کابل در . را دارند) باغ بابر(
در واقع بحيث صوبه ای از آن امپراتوری باشکوه مغولی " کابلزمين"قرار داشت و " بابريان هند"تسلط  

اين سنگهای مرمرين به رنگ زرد کاهی جلوه ميکردند و نميدانم که اصل رنگ سنگها . هند، اداره ميگرديد
   .که گذشت ايام رنگ همه را زرد ساخته بودهمين طور زرد بوده است و يا 

ــ  سنگ ) ٤"(عاشقان"ــ دقيقًا در عقب زيارت " عاشقان و عارفان"در اين ميان مگر در عقب زيارت 
از . قبری را ديدم به شکل صندوقی بزرگ و به وزنی بيشتر از نيم تـَن، که مع االسف از جا بيجا گشته بود

کسانی ميخواستند ، آنرا شب هنگام « : مردم دور و نواح پرسيدم که چرا اين سنگ  بيجا شده است، گفتند 
بر » .ود ببرند ولی  چون زورشان نرسيده، آنرا همانطور بيجاشده، بحالش گذاشته انداز جايش کنده و با خ

سنگ و نوشته اش نظر افگندم و بر دستان هنرمندی آفرين گفتم که اين سنگ را بدين ظرافت هنرمندانه ، 
  .نقر کرده بودند" نوشتۀ برجسته"در هيئت 

گازرگاه هرات ميرساند ، از ) ٥"(نگ هفت قلمس"من در همان زمان عکس اين سنگ را که  شباهتی به 
چند طرف عکاسی کرده بودم و ميخواستم با وزارت اطالعات و کلتور آن زمان در تماس آيم که چرا به 

وزير اطالعات و " سيد مخدوم رهين"ولی با درک اين نکته که آقای چنين آثار گرانبها توجهی نميشود؟؟؟؟ 
در افغانستان، " فرهنگ ايرانی"ترويج تبليغ و و " ايرانی مشربی" در فرهنگ افغانستان بود، و غرق

جعه به آن از همين سبب از مرا. ميدانستم که برای کارهائی ازين قـبيل فرصتی برايش باقی نمانده بود
  !!!!!!!!!وزارت صرف نظر کردم

  
حتی در همان آوان، حاال که خبر دزدی الواح قبور را از مزارات هرات خواندم، گوشم جــِرنگ کرد که 

آثار همان يک دوره " هدفمندانه" و شايد مدتها پيش از آن،  نيز دستانی در کار بوده اند،  تا ٢٠٠٢در سال 
  : خبر ازينقرار  است . را از افغانستان بدزدند

  !اعالميه مطبوعاتي وزارت اطالعات و فرهنگ« 
 

   BNA باختر آژانس د  ٢٢٫٠٨٫٢٠٠٨  
 از واليت هرات ، در مدت کمتر از يکماه ، شش واقعه سرقت به اساس راپور های واصله

مربوط به " اين سنگها اکثرا .قبرها ثبت و راجستر شده است سنگها از زيارتهای تاريخی و
د مطابق يک پالن منظم عملی ميشود ، که اين وقايع جديمعلوم  دوره تيموری است و طوری

فرهنگ ، که با همه امکانات خود در همکاری با ارگانهای امنيتی  وزارت اطالعات و. ميشود
باستانی و ابدات تاريخی تالشهای خستگی ناپذير می نمايد و هم  در جهت محافظت ساحات
 سلسله اقدامات را عملی نموده ، وقايع سنگهاي زيارتها و مقابر يک اکنون نيز بخاطر نجات
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بدات تاريخی ، دارايی های فرهنگی و آحفاظت ساحات باستانی ، . ميداند اخير را قابل تشويش
وزارت اطالعات و  .وجيبه ملی مشترک حکومت و مردم افغانستان است اماکن مقدس کشور

ی نمايد ، از تقاضا ممورد اين مشکل  توجه مقامات امنيتی را در فرهنگ عالوه ازاينکه
می نمايد ، که در محافظت نواميس ملی و دارائی های فرهنگی  رزوآ" هموطنان عزيز جدا

 )ختم خبر( ».همکاری نمايند
  

، فکر ميکردم و مزارات قرب و جوار آن" «ان و عرفاعاشقزيارت " طوری که در باال گفتم؛ حين زيارِت
 نگذشته بود و لوحه های مرمرين قديمیِ  ايستاده، همان طور که روزگار و ليل و نهار از کنار اين قبرها

آخر در عنعنات و سنن دينی و آبائی ما دستبرد به قبور و حتی هـتک حرمت به اهل قبور، .  ايستاده بودند
دور پدران و مادران به فرزندان خود گوشزد بسيار ، از زمانه های . گناهی بود کبير و سخت نابخشودنی

  :که همی کردند، 
!!!!! بر مزار مردگان دعا بخوانيد و طلب آمرزش بکنيد!!!! داريد را نگه اهـل قبورحرمت مردگان و «  

  اما حاال؟؟؟»  !!!!! ... يدگذار پای ببر قبری، بگذريد و يا گوریو هوش کنيد و زينهار اگر از سر 
  

 رحم نيز ، که حتی بر گورستان خويشحاال اين خاک را چه شده و اين خطه چرا يکباره دگرگون گشته 
نمی کنند؟؟؟ نه تنها بر سر مزاری آيه ای و سوره ای از کالم اهللا مجيد را نمی خوانند و بر روان آن گذشتۀ 

؛ و چه توهينی باالتر ، دعای مغفرت نمی فرستند ، که بر مردگان حتی توهين هم روا ميدارند"منتظر"
  ند و بدزدند؟؟؟؟؟؟مزار کسی را َبرکـَنکه لوح ، ازين

   
اطالعيۀ تکاندهندۀ وزارت اطالعات و کلتور افغانستان واقعًا که سخت هشدار دهنده است و احتماًال اوج 

زيرا مقامات دولتی و حکومتی افغانستان معموًال وقتی از ! کارهای ناشايستۀ اين سنخ را نشان ميدهد، زيرا
 . سلب شده باشدبه کلی ته و راه و چاره واقعه ای اطالع حاصل ميکنند، که گپ از گپ گذش

  
  از اين خبر و اخبار ناگوار ديگر که دم به دم  از هر گوشه و کنار وطن ميرسد و همان بيت معروف 

  
  » هر دم ازين باغ بری ميرسد        تازه تر از تازه تری ميرسد«                                

  
  : و فغان سر داد که را تداعی ميکند ، بايد بخود پيچيد

  ــ آخر اين وطن و اين مردم را چه شده؟؟؟
گشته که هرکه هرچه دلش بخواهد، " شهر خربوزه"و ) مال بی صاحب"(مال بی صايب"ــ مگر افغانستان 

  ميکند و بازخواستگری نيست؟؟؟؟
از آسمان نازل ز نيــ مگر هزاران غم و اندوه و دربدری و خاک بسری کم بود که حاال بال و بليۀ ديگری 

   از ما ميگيرد؟؟؟ فرهنگ و مواريث فرهنگی ما را گشته و
  ملتی  را بگيری، چه چيزی برايش باقی می ماند؟؟؟" فرهنگ"ــ آخر اگر 

  
در اشغال درآوردن يک کشور و سپس زدودن و مسخ کردن فرهنگ آن، کاری نيست که بی خلطه فير و 

و غرب هرکدام به نوبۀ خويش کوشيده اند که همزمان با اشغال جهان خواران شرق . يکشبه نازل شده باشد
. شان تهی بسازندمعنوی کشور ما، فرهنگ مردم ما را نيز از ما بگيرند و ملت ما را از ارزش های واالی 

ما چه ميدانيم، شايد ميخواهند ملت ما را از طريق سلب و مسخ ارزشهای فرنگی آن، منکوب و ُمطيع خود 
 قرون و اشغالگران شايد درک کرده باشند، که چه چيزی باعث گرديده تا اين ملت در طولبگردانند؟؟؟ 

،  سينه سپر بسازد و از هستی و خون آشامی و در برابر هر استيالگر اعصار در مقابل هر مهاجم قهاری
  !!! کيان خود مردانه دفاع نمايد

ر و تسليم ناپذيری فرزندان و در کليتش اينان حتمًا دريافته اند که همان شهامت و جنانبازی و غرو
تسخير "و " تسليم ناپذير" را چنين هردو بوده که "ملت" و اين "خاک"ارزشهای واالی فرهنگی اين 

بلی؛ جهانبانان جهانخوار حتمًا متوجه همين نکتۀ حساس گرديده اند و نيک دريافته . ساخته است" نشدنی
منهمک باشد، تسلط و غلبه بر آن نيز " افتخار آميز"و " رور آورغ"اند، که تا اين ملت بر چنين ارزشهای 

د و اينست که اينست که آب را از سرچشمه بايد بخشکانن. کاريست دشوار و حتی از سنخ ناممکنات
  !!!!!!سازندبتهی ،  ميخواهند فرهنگ ما را بربايند و ما را ازين سرچشمۀ فياض و الهامبخش

  
  :وقت آن رسيده که از خود و ديگران بپرسيم بعد از يادآوری مراتب باال 

  ــ اين الواح قبور را چرا ميدزدند؟؟؟ 
  ــ اين تخته سنگ های منقش و منقور اهل قبور به درد چه کسی می خورد؟؟؟
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  ــ مگر در بازار عتيقه فروشان خريداری برايشان پيدا می گردد؟؟؟
ديگر که به ) ٦"(چشم هيليان"ه انداخته اند، و يا باخترزمين که بر وطن ما خرپنج" چشم انگوريان"ــ مگر 

  نام سياح و توريست و جهانگرد به ملک ما می آيند، خريدار اين همه مالِ  اهل القبور اند؟؟؟
، مگر "بازخواستملک بی " و در اين "سرزمين اسيرانِ  خاک" و در جوار "وادی خاموشان"در کنار 

   :بانگ برداردبلند کسی پيدا نمی شود که 
  !!!!!!ــ اگر زندگان ما را می آزاريد، بگذاريد که گذشتگان و مردگان ما آرام بخوابند

قدرت دفاع از خود و ذرات وجود خود را ، که يگانه  " بی زبانان"ــ مال مردگان را ندزديد، که اين 
   !!!!!!!، ندارند مايملک ايشان است

  ده می توانند؟؟؟بلی؛ بايد پرسيد که خريدار اين الوح چه کسانی بو
  

   می نگرم و ميدانيد چرا؟؟؟"تهاجم فرهنگی ايران بر افغانستان"من اين کار را باز از دريچۀ 
شايد ميخواهند  آن الواح بزرگان را در کدام گوشۀ خاک خود بنشانند و پس از گذشت سالها و دهه ها باز 

بوده است، که پيکرۀ بيجان و عظام " راناي"ان از مآن فالن و آن به« : بيايند و شجره ای جعل کنند که 
   »!!!!! خاک مان خوابيده استاين گوشه و آن کنار،  در انش رميم

  
دزدی آثار تاريخی اين سنخ، که معرف فرهنگ ما در مقاطع خاص و حساس تاريخ ماست، منطقًا تنها يک 

  :کنم و من اين خريدار را به شما معرفی مي. خريدار بالقوه ميتواند داشته باشد
مولوی ما را ميدزدد و . دزدد اين خريدار کسيست که پيوسته مفاخر تاريخی ما را در روز روشن می 

اين دزد اينک با . سنائی ما را و ناصر خسرو  و عنصری و بيهقی و بهزاد و جامی و سيد جمال الدين ما را
يخی و باستانی و خصوصًا الواح و اين پشتاره چيز ديگری نيست، مگر آثار تار. دستگير گرديده" پشتاره"

 و بعد از گذشت ، تا در جائی از خاک خويش نصب نماينداين الواح را ميدزدند. قبور بزرگان تاريخی ما
  :روی زميندعوا سر دهند که های مردم ، زمان 

گوشه ور ايشان را در فالن و بهمان  از ماست و اگر باور نداريد برويد و الواح قب"بزرگ"فالن و بهمان « 
  »!!!!!! بيابيدن مامرز و بوم  و کنار

  
  "چارپالق"در اين ملک بی صاحب کس نميداند که چها ميگذرد؟؟؟ در آوانی که دروازه های افغانستان 

هر که چار قران و چند دالر و دينار داشت، ميتواند . باز است، هر کس ميتواند بيايد، بخرد ، ببرد و بچاپد
واقعًا که در اين ملک هرکس دستش برسد،  . بخرد و با خود ببرد" کاِه ماش"رخ آثار گرانبهای ما را به ن

  !!!!!را بگيرد" بيگانه"و " دوست"می دزدد؛ بيگانه جدا و دوست جدا، و کس نيست که جلو دزدانِ  
  

و  ، "غربيان" در يک کالم واروپائيان و امريکائيان . انگريزها در طول يک قرن ــ قرن نزدهم ــ دزديدند
و در پيش چشم ما آثاری را ميدزدند که مؤيد در روز روشن ممالک همسايه و برادر مسلمان ما، همين حاال 

  !!!!هويت تاريخی ماست" شناسنامۀ"و " تذکره"و معرف هويت گذشته و 
  

  !!!!!!!!!!! بيگان جدا ، دوست جدا، ميدزدد                    
         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات 
ديده بود، ضمن که سه صد و چند  سال پيش از امروز بديدار کابل نايل گر) تبريزی(صائب اصفهانی ــ  ١

  :د  در وصف کابل زيبا چنين فرموقصيدۀ مستانه ای 
   

  ابل و دامان کهسارشـرای کــخوشا عشرت ســــــــ
  ـر دل گل ميزند مژگان هر خارشـــــــن بـــــُکه ناخ

  ــرمه چين گرددی که چشمم از سوادش سـخوشا وقت
  ان گرفتارشــــــشوم چــون عاشقان و عارفان از ج

  روی سخن داردــر ـــــز وصف اللۀ اورنگ بــــــــ
  ـــوانزارشسازم  ز َسير ارغـــــنگه را چهره خون 

  
 مطالعه "کابل در اشعار سه شاعر فارسی" در مضمونی زير عنوان تمام قصيده راخوانندگان خواهنده 

  .نشر ميگردد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"فرمايند، که بزودی در همين پورتال فخيم 



 ٥

 را معموًال برای حيوانات بکار ميبرند، چنانکه جهت استرحام و جلب ترحم  به کسی " ــ اصطالح بی زبان٢
  :گويند 

را ــ شايد برای بار " بی زبان"من ترکيب ). حيوان بی زبان را غرض نگير"(حيوان بی زبانه غرض نگی "
، که درختان و استعمال کردم "  درخت ارغوان دامان کوِه خواجه صفا"و آن هم " درخت"اول ــ برای يک 

  .اشجار و نبات و بنات نبات نيز،  بايد مورد ترحم بنی بشر و اوالد آدم قرار گيرند
است، چنانکه اهل گذر در کابل " همسن ، همسال و همزور"اصطالح کابلی و در معنای " هم قـــُراغ" ــ ٣

ز غلبۀ يکی بر ديگری ،  لذت را کــُشتی می انداختند و ا" همقراغ"قديم، برای انبساط خاطر خود بچه های 
  .می بردند

ی کابل ، عبارتست از قبرهای دو تن از "خواجه صفا"واقع در دامان کوه " عاشقان و عارفان" ــ زيارت ٤
ــ که " خواجه عبدالصمد"معروف است ــ و " عاشقان"ــ که به " خواجه عبدالسالم"بزرگان دين به نام های 

در عـقب زيارت .  محوطه ای قرار دارند ، که زيارتگاِه عام و خاص استهردو قبر در. اش خوانند"عرفان"
" خواجه"در افواه کابليان، چند . شهرت دارد" مسجد عاشقان و عارفان"مسجدی بزرگ ساخته شده که به نام 

، " خواجه روشنائی"و "  خواجه صفا"، " خواجه عبدالصمد"، " خواجه عبدالسالم"کابل را نگه ميدارند، که 
  .از زمرۀ آنان اند

قی ــ معروف دورۀ تيموری هرات است، و آن وعبارت از سنگ مزار ــ سنگ صند" سنِگ هفت قلم" ــ ٥
سنگ خارای سياه است، که  نوشته های روی آن به صورت برجسته و با ظرافتی خارق العاده کار شده، که  

 سال پيش از ٤٥گ بی نظير را حدودًا من اين سن.  بايدش دانست" نقاری"و " سنکتراشی"از عجائب کار 
 هرات بود و ١٧نزديک ديده ام و آن زمانی بود که مرحوم تورن جنرال عبد الکريم مستغنی، قوماندان فرقۀ 

من ضمن هيئتی از صاحبت منصبان رياست خدمات تخنيکی وزارت دفاع ملی آن زمان، رهسپار هرات 
  .گرديده بودم

، که "زلمی آرا"گفتار هنرمند زبردست طنز و کوميدی افغانستان، آقای مأخوذ است از " چشم هيلی" ــ ٦
 .تشبيه ميکند" هيل چای"ضمن صحنه آرائی در ورجينيا، چشمِ  سبز اروپائيان و امريکائيان را به 

  
 

 


