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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٨ نومبر ٢٢برلين، 
  

  
  ستیهنگی، جزئی از يک ستراتژی شووينسرقت فر

  

  نجمهوری اسالمی ايرارژيم 
  

گرفته و در " بی بی سی"همين امروز خبر جالب، مگر سخت دردآوری را که جناب عارف گذرگاه از سايت 
نسبت . قرار داده اند، از نظر گذشتاندم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"دسترس مطالعۀ خوانندگان ارجمند پورتال 

  :نندۀ پورال بگذرانم اهميت موضوع مايلم تمام خبر را بار دگر از حضور افخم خوا
  از سايت بي بي سي « 
  ٢٠٠٨ نوامبر ٢١ جمعه  
  

  حاکمه يک ايرانی به اتهام صدمه به کتابهای تاريخیم
 

 
  

روزنامه گاردين گزارش داده که دادگاهی در بريتانيا به اتهام يک ايرانی رسيدگی می کند که متهم است در مدت 
  .صفحاتی از آنها را جدا کرده استهفت سال کتابهای تاريخی را قرض گرفته و 

کتاب و اثر  ١۵٠گاردين در گزارش مفصلی می نويسد که يک ايرانی ثروتمند به نام فرهاد حکيم زاده به بيش از 
شده،  ملی بريتانيا در لندن نگهداری می شانزدهم ميالدی که در کتابخانه تاريخی و بسيار پرقيمت مربوط به بعد از قرن

 . استآسيب وارد کرده
صدمات وارد شده با . به نوشته گاردين، اين ايرانی دانشگاهی خساراتی وارد آورده که به هيچ وجه قابل جبران نيست

چشم غير حرفه ای قابل تشخيص نيست و در البالی اوراقی قرار دارد که با دست صحافی شده اند و حديث سفرهای 
  .ول استاروپاييان به ايران، بين النهرين و امپراطوری مغ
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به نوشته گاردين، پژوهشگران ارشد کتابخانه حيران مانده اند که چرا فرهاد حکيمزاده، تحصيل کرده دانشگاه 
 کتابی افتاده است که قرن هاست در مجموعه ملی ١٥٠هاروارد، ناشر و متفکر با يک چاقوی جراحی به جان 

 .محفوظ بوده اند
 .يا شدن نظر آقای حکيمزاده درباره اين اتهامات بی نتيجه ماندتالش های بی بی سی فارسی برای تماس و جو

خسارت مالی که او در طی هفت سال به بار آورده است چيزی حول و حوش چهارصدهزار پوند : گاردين می نويسد
است اما دکتر کريستين جنسن، مسئول بخش مجموعه چاپی کتابخانه می گويد به هيچ عنوان نمی توان قيمتی روی 

 .بها و نقشه هايی که او نابود کرده گذاشتکتا
شما نمی توانيد کار او را جبران . اين اشياء تاريخی برای هميشه ناقص شده اند" :گاردين از قول جنسن می نويسد

او بخشی از شواهد تاريخی درباره اولين سفرهای اروپايی به جايی که ما امروزه به آن خاورميانه و چين می . کنيد
 ".اين فرد متمول چيزی را نابود کرده که متعلق به همه است. من بسيار عصبانی هستم. بين برده استگوييم از 

در دادگاهی در لندن برای توضيح در اين )  نوامبر٢١(ساله، امروز   ٦٠در ادامه مقاله گاردين آمده حکيم زاده 
مزاده بعد از سقوط شاه، ايران را ترک فرهاد حکي. مورد حاضر ميشود و ممکن است با مجازات زندان روبرو شود

 اعتراف کرده که شامل برداشتن نقشه ١٩٩٨ فقره جرم از سال ١٤او به . کرد و دارای پاسپورت آمريکايی است
های قديمی و صفحاتی از ده کتاب در کتابخانه ملی بريتانيا و چهار کتاب ديگر در کتابخانه بودلين در شهر آکسفورد 

 .است
يسد وقتی پليس در ماه ژوييه گذشته خانه او را در محله نايتس بريج لندن جستجو کرد، چندين نقشه، گاردين می نو

صفحه و تصوير گمشده را پيدا کرد که در البالی نسخه های کم ارزشتر کتابهايی که متعلق به خودش است، چسبانده 
  .بود

 

 
  

عد از آنکه يک کتابخوان ديگر به آنها خبر داد که ، ب٢٠٠٦به نوشته گاردين، پژهشگران کتابخانه در ماه ژوئن 
تحقيقات دقيق کارشناسان، صحت اين حرف اين . صفحاتی از يکی از کتابها کنده شده است، به کاراگاه تبديل شدند

کتابخوان را ثابت کرد و بعد عمليات وسيعی درباره آنکه چه کسی مرتکب اين کار شده و اينکه چه کتابهای ديگری 
 .همين سرنوشت دچار شده اند، آغاز شدهم به 

گاردين می نويسد که کارشناسان با استفاده از سيستم بايگانی الکترونيک تمام کسانی را که اين کتاب را قرض گرفته 
آنها  .بودند پيدا کردند و بعد آثار ديگری را هم که همين افراد از کتابخانه بيرون آورده بودند مورد تحقيق قرار دادند

جه شدند بخش هايی از کتابها که همان دوره را به تفصيل شرح می دهد و درباره روابط اروپاييان با منطقه ای متو
ارزش بعضی از . است که سوريه امروزی تا بنگالدش را در بر می گيرد نيز از کتابهای ديگر جدا شده است

 . پوند می رسد٣٢٠٠٠صفحات به 
بعضی از .  کتاب خساراتی وارد شده است١٥٠اب قرض گرفته و به دست کم  کت٨٤٢آنها متوجه شدند که حکيمزاده 

 .صفحات پيدا شدند اما بسياری از آنها برای هميشه گم شده اند
ساندرا الويل خبرنگار گاردين می نويسد، کتابخانه نامه ای به حکيم زاده نوشت که در آن زمان رئيس بنياد ميراث 

او در جواب .  برای حفظ و ترويج فرهنگ ايرانی تاسيس کرده بود١٩٩٥د را از سال او اين بنيا. ايران در لندن بود
به همين علت کتابخانه ملی تصميم گرفت به پليس مراجعه . نوشت که اطالعی درباره خسارات وارده به کتابها ندارد

 .کند و داستان تحقيقات خود را شرح دهد
او . کيم زاده نمونه بارزی از خوانندگان کتابهای ماستح" :گاردين به نقل از کريستين جنسن می نويسد

 چون او اهميت ،اطالعات عميقی در اين زمينه دارد و از نظر من اين جرمش را سنگين تر می کند
او در پوشش يک محقق و با هدف دزدی آثار تاريخی، از اعتماد   .چيزی را که نابود کرد ميدانست

  )قولختم نقل ( »." ما سوء استفاده کرد
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وقتی اين گزارش دردناک فرهنگی را خواندم، فورًا به فکر همان ستراتيژی عظمت طلبانه و شووينستی جمهوری 
اسالمی ايران افتادم، که از مدتيست روی دست گرفته شده و در ابعاد مختلف، قدم به قدم به منصۀ اجراء درآورده 

نظامی و فرهنگی را در بر ميگيرد، از برکت پولهای اين ستراتيژی که ساحات عمدۀ اقتصادی، سياسی، . ميشود
هم يکی از " حکيم زاده"آقای . سرشار و بادآورِد نفت، از طريق ُعمال سرسپردۀ آن رژيم ددمنش پياده شده ميرود

وی . را در عمل پياده ميکند" سرقتگرا"عمال جمهوری اسالمی ايران است، که نقشۀ شوم اين رژيم عظمت طلب و 
را ــ يعنی اسنادی را که  پالن های عظمت طلبانۀ رژيم مفتن اخوندی را " اسناد مضره"ظيفه داشته تا بدون شک و

  .نقش بر آب ميسازد ــ  از بين بردارد
   

حدودًا يکسال پيش دوستی مقيم پاريس حکايت کرد که سندی بسيار جالب را در يکی از موزيم های نامدار پاريس 
 که هر نوع شک و ريب فغان  طوری ثابت می گردد،سيد جمال الدين ا "يت افغانیهو"ديده بود، که نظر به آن 

" سيد افغان"گفت که اين سند به زمانی برميگرديد، که .  و از ميان برميداردرا ميروبد" ريب پسندان"و " شکگران"
آن . را بيرون ميداد" یعروة الوثق"در پاريس اقامت داشت و يکجا با شاگرد و همرزم خود، شيخ محمد عبده، جريدۀ 

روزی يکی از نخبگان افغان را بدان موزيم رهنمونی کردم، تا چشم وی را از ديدن چنين  « :دوست ادامه داد که 
اما وقتی به شعبۀ مربوطۀ موزيم مراجعه کرديم، با تأسف که از آن سند ديگر . سند متقن و استوار، روشن بسازم

  »". نی جوال د وجای بو"خبری نبود، يعـنی باصطالح 
سيد چون خار مغيالن در چشمشان " افغان بودن"به يقين که گم شدن چنين سند مهم نيز کار کسانی بوده ميتواند، که 

" سارق" داشته باشد؟؟؟ من ميگويم، کهميخلد و زير بغلشان را می آزارد ؛ و چه کسی ميتواند درين  زمينه دستی 
 "!!!!!حکيم زاده"ل رژيم کربالئی ايران ، عينًا به مانند همان آقای کسی ديگر بوده نميتواند، غير از عما

 

بايد گفت، که بزرگترين آسيب اين ر سر بازار ـر ديار و هـ ه جهر، درو با آوازالبته به صدای بلند 
ستراتيژی را ما افغانها و وطن عزيز ما افغانستان متحمل گرديده ايم و دردا و اسفا و دريغا، که 

دولت تحت الحمايه و مستعمرۀ حامد کرزی نه تنها در قصۀ چنين گپها و سخنان نيست، حکومت و 
  !!!!!!!!ی جمهوری اسالمی ايران دم ميزند"دوستی بی ريا"بلکه پيوسته از 

مقاالت متعدد . من از الاقل دو سال بدينطرف، داد ميزنم و هموطنان گرانقدر خود را متوجِه اين نکتۀ مهم ميگردانم
  .ر سايت های انترنتی و جرائد افغانی در خارج وطن، ازين حديث غمين حکايتها دارندبنده د

سرقت و تاراج آثار "چند ماه قبل که از سرقت الواح قبور در واليت هرات سخن ميرفت، ضمن مقاله ای معنون به 
توجه " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" در پورتال "... تجارت بر سر سنگ و خاِک مردگان ، تاريخی افغانستان

  : بود، چنين ميخوانيم  ٢٠٠٨ اگست ٢٣در آن مضمون که مؤرخ . ن خود را بدين مهم جلب نموده بودماوطندار
حاال که خبر دزدی الواح قبور را از مزارات هرات خواندم، گوشم جــِرنگ کرد که حتی در همان آوان، در  ... « 

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

  !اعالميه مطبوعاتي وزارت اطالعات و فرهنگ« 
 

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

مربوط به دوره تيموری است و " اين سنگها اکثرا .قبرها ثبت و راجستر شده است زيارتهای تاريخی و
 وزارت اطالعات و. ابق يک پالن منظم عملی ميشودد مطمعلوم ميشود ، که اين وقايع جدي طوری

باستانی  فرهنگ ، که با همه امکانات خود در همکاری با ارگانهای امنيتی در جهت محافظت ساحات
سنگهاي زيارتها و  و ابدات تاريخی تالشهای خستگی ناپذير می نمايد و هم اکنون نيز بخاطر نجات

حفاظت ساحات باستانی . ميداند  ، وقايع اخير را قابل تشويشمقابر يک سلسله اقدامات را عملی نموده
وجيبه ملی مشترک حکومت و مردم  بدات تاريخی ، دارايی های فرهنگی و اماکن مقدس کشورآ، 

مورد اين  توجه مقامات امنيتی را در وزارت اطالعات و فرهنگ عالوه ازاينکه .افغانستان است
می نمايد ، که در محافظت نواميس ملی و  رزوآ" عزيز جدای نمايد ، از هموطنان مشکل تقاضا م

 )ختم خبر( ».دارائی های فرهنگی همکاری نمايند
  

و مزارات قرب و جوارش، فکر ميکردم که کابل  "عاشقان و عارفان"طوری که در باال گفتم؛ حين زيارت از 
.  ن قديمیِ  ايستاده، همان طور ايستاده بودندروزگار و ليل و نهار از کنار اين قبرها نگذشته بود و لوحه های مرمري

آخر در عنعنات و سنن پسنديدۀ دينی و آبائی ما دستبرد به قبور و هـتک حرمت به اهل قبور، گناهی بود کبير و 
  :از زمانه های دور پدران و مادران به فرزندان خود گوشزد همی کردند، که . سخت نابخشودنی
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و هوش کنيد !!!!! بر مزار مردگان دعا بخوانيد و طلب آمرزش بکنيد!!!! را بداريد اهـل قبورحرمت مردگان و «  
  اما حاال؟؟؟»  !!!!! ... يدگذار پای ببر قبری، بگذريد و يا گوریو زينهار اگر از سر 

  
رحم هرگز  هم خويش" گورستان"که حتی بر اند،  چرا يکباره دگرگون گشته مردمحاال اين خاک را چه شده و اين 

نمی کنند؟؟؟ نه تنها بر سر مزاری آيه ای و سوره ای از کالم اهللا مجيد را نمی خوانند و بر روان آن گذشتۀ 
که لوح ، ؛ و چه توهينی باالتر ازين، دعای مغفرت نمی فرستند ، که بر مردگان حتی توهين هم روا ميدارند"منتظر"

  مزار کسی را َبرکـَنند و بدزدند؟؟؟؟
   

دۀ وزارت اطالعات و کلتور افغانستان واقعًا که سخت هشدار دهنده است و احتماًال اوج کارهای اطالعيۀ تکاندهن
زيرا مقامات دولتی و حکومتی افغانستان معموًال وقتی از واقعه ای اطالع ! دردآور اين سنخ را نشان ميدهد، زيرا

 . اشد باز ميان رفتهحاصل ميکنند، که گپ از گپ گذشته و راه و چاره به کلی 
  

  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«                                
  

  :را تداعی ميکند ، بايد بخود پيچيد و فغان سر داد که 
  طن و اين مردم را چه شده؟؟؟ــ آخر اين و

گشته که هرکه هرچه دلش بخواهد، ميکند و " شهر خربوزه"و ) مال بی صاحب"(مال بی صايب"ــ مگر افغانستان 
  بازخواستگری نيست؟؟؟؟

از آسمان نازل گشته و نيز ــ مگر هزاران غم و اندوه و دربدری و خاک بسری کم بود که حاال بال و بليۀ ديگری 
   از ما ميگيرد؟؟؟ث فرهنگی ما راواريفرهنگ و م
  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 يکشبه نازل 
ند که همزمان با اشغال کشور ما، فرهنگ جهان خواران شرق و غرب هرکدام به نوبۀ خويش کوشيده ا. شده باشد

ما چه ميدانيم، شايد ميخواهند ملت . مردم ما را نيز از ما بگيرند و ملت ما را از ارزش های واالی شان تهی بسازند
ما را از طريق سلب و مسخ ارزشهای فرهنگی آن، منکوب و ُمطيع خود بگردانند؟؟؟ اشغالگران شايد درک کرده 

زی باعث گرديده تا اين ملت در طول قرون و اعصار در مقابل هر مهاجمی و در برابر هر باشند، که چه چي
  !!! استيالگر قهاری،  سينه سپر بسازد و از هستی و کيان خود مردانه دفاع نمايد

ی اينان حتمًا دريافته اند که همان شهامت و جنانبازی و غرور و تسليم ناپذيری فرزندان و در کليتش ارزشهای واال
بلی؛ . ساخته است" تسخير نشدنی"و " تسليم ناپذير" را چنين هردو بوده که "ملت" و اين "خاک"فرهنگی اين 

جهانبانان جهانخوار حتمًا متوجه همين نکتۀ حساس گرديده اند و نيک دريافته اند، که تا اين ملت بر چنين ارزشهای 
.  بر آن نيز کاريست دشوار و حتی از سنخ ناممکناتمنهمک باشد، تسلط و غلبه" افتخار آميز"و " غرور آور"

د و اينست که ميخواهند فرهنگ ما را بربايند و ما را ازين سرچشمۀ اينست که آب را از سرچشمه بايد بخشکانن
  !!!!!!تهی سازند،  فياض و الهامبخش

  :بعد از يادآوری مراتب باال وقت آن رسيده که از خود و ديگران بپرسيم 
  واح قبور را چرا ميدزدند؟؟؟ ــ اين ال

  ــ اين تخته سنگ های منقش و منقور اهل قبور به درد چه کسی می خورد؟؟؟
  ــ مگر در بازار عتيقه فروشان خريداری برايشان پيدا می گردد؟؟؟

اح و ديگر که به نام سي" چشم هيليان"باخترزمين که بر وطن ما خرپنجه انداخته اند، و يا " چشم انگوريان"ــ مگر 
  توريست و جهانگرد به ملک ما می آيند، خريدار اين همه مالِ  اهل القبور اند؟؟؟

در کنار وادی خاموشان و در جوار سرزمين اسيرانِ  خاک و در اين ملک بی صاحب، مگر کسی پيدا نمی شود که 
  :بانگ بلند بردارد که 

  !!!!!!ن ما آرام بخوابندــ اگر زندگان ما را می آزاريد، بگذاريد که گذشتگان و مردگا
قدرت دفاع از خود و ذرات وجود خود را ، که يگانه  مايملک ايشان " بی زبانان"ــ مال مردگان را ندزديد، که اين 

  !!!!!!!است ، ندارند
  بلی؛ بايد پرسيد که خريدار اين الوح چه کسانی بوده می توانند؟؟؟

  می نگرم و ميدانيد چرا؟؟؟" ن بر افغانستانتهاجم فرهنگی ايرا"من اين کار را باز از دريچۀ 
شايد ميخواهند  آن الواح بزرگان را در کدام گوشۀ خاک خود بنشانند و پس از گذشت سال ها و دهه ها باز بيايند و 

اين   در انش بوده است، که پيکرۀ بيجان و عظام رميم" ايران"ان از مآن فالن و آن به« : شجره ای جعـل کنند که 
   »!!!!! خاک مان خوابيده است آن کنار،گوشه و
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دزدی آثار تاريخی اين سنخ، که معرف فرهنگ ما در مقاطع خاص و حساس تاريخ ماست، منطقًا تنها يک خريدار 
  :و من اين خريدار را به شما معرفی ميکنم . بالقوه ميتواند داشته باشد

 مولوی ما را ميدزدد و سنائی ما را . وشن می دزدداين خريدار کسيست که پيوسته مفاخر تاريخی ما را در روز ر 
و ناصر خسرو  و ابوالمؤيد و ابوشکور و دقيقی و عنصری و فرخی و بيهقی و گرديزی و خاوندشاه و ميرخواند و 

و اين . دستگير گرديده" پشتاره"اين دزد اينک با . خواندمير و بهزاد و جامی و باآلخره سيد جمال الدين ما را
اين الواح را . يزی ديگر نيست، مگر آثار تاريخی و باستانی و خصوصًا الواح قبور بزرگان تاريخی ماپشتاره چ

  :ميدزدند، تا در جائی از خاک خويش نصب نمايند و بعد از گذشت زمان ، دعوا سر دهند که های مردم 
را در فالن و بهمان گوشه و کنار از ماست و اگر باور نداريد برويد و الواح قبور ايشان " بزرگ"فالن و بهمان « 

  »!!!!!!مرز و بوم  مان بيابيد
  

باز است، "  چارپالق"در اين ملک بی صاحب کس نميداند که چها ميگذرد؟؟؟ در آوانی که دروازه های افغانستان 
د آثار هر که چار قران و چند دالر و يورو و دينار داشت، ميتوان. و ببردبچاپد هر کس ميتواند بيايد، بخرد ، 

واقعًا که در اين ملک هرکس دستش برسد،  می دزدد؛ . بخرد و با خود ببرد" کاِه ماش"گرانبهای ما را به نرخ 
 »!!!!!....را بگيرد" بيگانه"و " دوست"بيگانه جدا و دوست جدا، و کس نيست که جلو دزدانِ  

  
 را برانگيزد، تا  و ايشانگرفتهار رآرزومندم که نکات باال مورد توجِه هموطنان بادرد و دلسوز ما ق

 !!!!!!ما را بلند نمايند" مظلوميت فرهنگی"از به رستۀ خويش آو
  

 
 


