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 Human rights بشر حقوق

  
  "رستاقی"الياس پيام  :نويسنده

  ٢٠١٢ سپتمبر ١۶

  

 !" لعنهماعليھ"ربانی  دست افراد مسعود وه  تاريخی آی خانم واليت تخار بۀيکی ازداستانھای به يغما رفتن آثارتپ

  

 ون دالرآثارتاريخی آی خانم ميلي٢۶مورحسن غاصب أپيرم قل وم
 را جھت رسيدگی به کشيدگی که ميان او وحاجی ی عرضۀپيرم قل ورق که ابراھيمی دزد والی تخاراست، درزمانی

 موضوع اين عريضه شکايت پيرم قل را ازحاجی علی مردان بای نشان می .کند  پيش می،علی مردان بای رخ داده

ی ازپيرم قل قرضداربوده وازدادن اين مبلغ ئھزاردالرامريکا ٨٠٠٠٠مبلغ بای " حاجی علی مردان"داد که نامبرده 

 به عريضه وعريضه بازی می ی ميان شان باال گرفته که کاراورزد، اين درگيری لفظی به اندازه  پول امتناع می

  .کشد

 پرداختم ، را نمیبودم و آن  ده چند آن قرضدار وی می حاجی علی مردان مدعی است که ندادن اين پول چه که اگر 

او  .کشد کند ادعای قانونی است مقابل پيرم قل پيش می ی را که فکرمیئدعاعلی مردان ا .افت يبازھم دلم تسلی نمی

سوزان آی خانم پيداکرده   گرم وۀگويد وقتی بکس سفالی پرازسکه ھای طال را که بعد از روزھا کار درتپ می

 ٣۶٠ازمن طلب عشرکردند و ھريک به تعداد  ن خبرمرا احضارنموده ،مورحسن بعد شنيدن ايأپيرم قلک وم بوديم،

چندی  نام ُعُشرازنزدم گرفتند،ه که من يافته بودم، بای  سکه ٣۶٠٠شود از  دانه می٧٢٠ آن را که مجموعاً ۀدان

  داشتم ومیمن که محاسبه خود را .آن رابرايشان بفروشم نزدم آمدند ومجبورم کردند تا يکمقدار که باز نگذشته بود

ازينکه آن وقت توان مقابله با آنھا را  .زورگيری آمده انده  خريدن صرف پوشش بوده وآنھا برای بألۀدانستم که مس

شود   طالمیۀ سک٢۴٠ دانه آن را که مجموعاً ١٢٠ھمين بود که ھرکدام .ی اينان شدم ی ھائتسليم زورگونداشتم، 

   .ح خريدنددرمقابل پول بينھايت ناچيز ازنزدم به اصطال

 بوده و وزن ھريک ی نوع دواسپه وسنگ نشينئ طالۀسک ی را که او يافته بود،ئ علی مردان بای سکه ھاۀطبق گفت

آورد  دست میه که اين گنج را ب حاجی علی مردان بای زمانی .شود بود  گرام می١٠نيم مثقال که معادل  و شان دو

 وبه ھمين خاطرتعداد قابل توجه آن را به ھرکس تحفه وبه کند به قيمت آن صرف به نرخ وزن طال برخورد می

ديگرسکه ای » سفانهأمت«  ابد ينرخ اصلی اين سکه ھا آگاھی می که از زمانی .رساند قيمت نازل به فروش می

   .ش باقی نمانده استدرنزد
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فروش   نماند وخريد ونام آثارتاريخی باقیه  تاريخی آی خانم چيزی بۀکه دردل تپ ينااز نمايد بعد اوعالوه می

فروش اين نوع سکه را فی دانه   خريد ولۀتجارآثارتاريخی چندين معام .آثارتاريخی تاحدی فروکش کرد

که چانس ازدست داده اش را محاسبه نمايد  خاطریه علی مردان ب .نمودند ی معامله میئدالرامريکا١٠٠٠٠مبلغ

 اين سکه را درجريان انتخابات وکالت خود مبلغ ۀاويک دانشود که  يادآورمی" معاون پيرم قل " ازسبحان قل

درحاليکه ارقام گفته شده قيمت ھای خريد وفروش درداخل  فروش رسانيد،ه ی درتخاربئھزاردالرامريکا ٢٨٠٠٠

حد اقل به اساس نرخ  .باشد سايرکشورھای خارجی نرخ اين سکه ھا به مراتب باال می درپاکستان و است و کشور

ی را ئازمحاسبات باال قيمت سکه ھا. دست بياوريمه توانيم ب  سکه ھا، قيمت تخمينی جنايت را میۀوش شدفر خريد و

  .کنيم دست آوردند حساب میه مورحسن ازحاجی علی مردان بای بأکه پيرم قل وم

ی ئدالرامريکا ٢٨٠٠٠ ×٧٢٠مورحسن ازحاجی علی مردان بای عشرگرفت أی که پيرم قل ومئ تعداد سکه ھا-١

  یئدالرامريکا بيست مليون ويکصدوشصت ھزار٢٠١۶٠٠٠٠=

 ٢٨٠٠٠ ×٢۴٠زورگرفتند ه مورحسن ازحاجی علی مردان بای به نرخ ناچيزبأی که پيرم قل ومئ تعدادسکه ھا-٢

  یئھزاردالرامريکاشش مليون وھفصدوبيست  ۶٧٢٠٠٠٠=

  یئدالرامريکاھزار بيست وشش مليون وھشصدوھشتاد ٢٠١۶٠٠٠٠+۶٧٢٠٠٠٠=  ٢۶٨٨٠٠٠٠مجموعا  

  .شود  سيزده مليون وچھارصدوچھل ھزار ھزاردالرامريکايی می١٣۴۴٠٠٠٠سھم ھريک شان

ندان احمدشاه مسعود  واليت تخار يا قومۀندان ماورای کوکچ آی خانم درزمان سک مستی ھای قوم تاريخیۀتپ

راد ربانی ومسعود بود تاراج وبرھان الدين ربانی، درشرايط آرام وغيرجنگی که واليت تخارکامالً تحت تسلط اف

ی، ئزداھويت  فرھنگ ستيزی، تاريخ ستيزی، اين چورکه غيرازبه نمايش گذاشتن صفات پليد جھادی و. گرديد

 حساب میه  فزيکی به پيکراماکن تاريخی وباستانی افغانستان بۀبزرگترين ضرب، توانست داشته باشد مفھومی نمی

دست ھای پليد اخوان  رقم ه ی ھای اين مملکت است که بئاراج وچپاول داراھزارحکايت تلخ ترقم باال يکی از.يد آ

   .خورده است

توسط    آی خانم که درتمام حکومت ھای گذشته مورد دست برد قرارنگرفته بود،ۀبه اين ترتيب تمام آثارتاريخی تپ

نظاری وجمعيتی ھم دست قاچاق آثارتاريخی آی خانم افراد غيرشواری  اگرچه در .اين وحشی ھا به تاراج رفت

 اين چور را امارت جھادی مسعود وربانی اين ھيوالھای ۀ اعظمی را اينان بردند و زمينۀداشتند، منتھا استفاد

  اينان است که ، بعضی ھا را با ايشان پيوند میانۀ فرھنگ ستيزۀشايد ھمين رشت. فرھنگ ستيز مساعد ساخته بود

اندازند تا لحظه ای به جنايات نابخشودنی که مسعود  گردن میه وپکول بودرروزھای ياد بود شان دستمال  زند،

  .فرھنگی شان را سيرآب کرده باشند وربانی درطول حيات مبتذل شان انجام داده، روح ضد

 

 


