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   :اين پالکارد  به شکل و رنگ و تکست ذيل نصب گرديده است
  

_Afghanistan_ 
_____Kabul, Hidden Treasures from the National Museum____ 

___________________________________________________ 
  

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "2009 جون 19 جون نوشتم، که در صفحۀ 17ت اول اين مقاله را به تاريخ قسم
 مقاله نيز ثار مصر قديم رفت و بخش مابعدو گنجينۀ آ" متروپولتن"در آنجا حديث  از عظمت خود موزيم . نشر گرديد
سپار آن خانۀ باستان شده و مستقيمًا به نمايشگاه آثار  در اولين فرصت صبح ره2009 جون 23روز دي.  شدوعده داده
  . و بخش آخر اين مقاله، از نظر خوانندۀ گرانقدر ميگذردطنم پرداختم، که ماحصلش درين بخشمبارک و

" زمردفروشان پنجشير"حدودًا ده سال پيش که در افغانستان طالبان حکم ميچالندند، و قوای ائتالف شمال و شورای 
ترجمه کرده ) 1(" تاگس شپيگل برلين"ن پايگاههای شان ميخکوب کرده بودند، مقاله ای را از روزنامۀ را در آخري

 ،سخت سر زبانها افتاده بود" طال تپه " آثار"مفقود االثر گرديدن" که اندر آن زم. نشر کرده بودم" اميد"و در جريدۀ 
   :ت ضد و نقيض، دهان به دهان ميگش آوازه های فراوان وافواه و

  .حيف و ميل گرديدند" خلق ــ پرچم"در اواخر دورۀ منفور " طالتپه"ــ يکی ميگفت، که آثار 
، نيست و نابود گرديده و پارچه های آن در اين آثار در هنگام تسلط ننگين تنظيم های جهادیــ ديگری ميگفت که 

  .بازار های پاکستان به نرخ کاِه ماش، سودا گرديدند
را ، " طالتپه" طالبان نادان که قيمت قند و قروت را از هم فرق کرده نميتوانند، آثار زر ناب ، کهــ ديگران ميگفتند

  .فروختند، تا ادوات جنگی خود را تمويل کنند" طالی خام"ذوب کرده و به قيمت 
  ارگ شاهی"خانه های لــ افواهی هم موجود بود، که نظر به آن، اين آثار گويا در گاو صندوقهای مستحکم در تحوي

  .، نگهداری ميشوند"ثم جمهوری
  :خلص کالم که از هر دهان کالمی شنيده ميشد و حديث حافظ شيرازی را به يا می آورد که 

  
  کشد       هر کس حکايتی به تصور چرا کند؟؟؟ شوق چون حجاب ز رخ بر نمیـمع

  
 وهمهمه ای "ری يانيدیويکتور َس"بنام  بدست پروفيسر روسی 1978در سال " طال تپه"از کشف آثار در آن مقاله 

. که در جهان باستان شناسی و موزيم ها برپا کرد و بعد از سر نوشت نامعلوم و ناپديد گشتنش، بس حکايتها رفته بود
  : آورده بودند، که ميدهد، ، تا جائی که حافظه ام ياریولی در هر صورت

ک دوباره به همانجا مانده بودند، اينمکتوم  هااز نظر "تاريخپنهانخانۀ "همان قسمی که اين آثار دو هزار سال در 
  .تندند؛ يعنی از جائی که آمده بودند، به همانجا برگشه اترف

در آن مقاله اين نکته را نيز آورده بودند، که مقامات روسی به حکومت دست نشاندۀ خود در کابل پيشنهاد کرده 
يم های اتحاد شوروی نگهداری شوند، تا از گزند شر و شوری که در بودند، که بهتر است اين آثار در يکی از موز

اران  امر بادــ ببرک کارمل ــ از" شاه شجاع روسی"و گفته بودند، که گويا . افغانستان برپا گرديده، مصون بمانند
  .سر پيچی کرده و بر نگهداشت آنها در خود کابل پای فشردخود 

ورۀ زمامداری داکتر نجيب، مقامات روسی خواهش کرده بودند، تا اين آثار جهت نيز آورده بودند، که پسانها و در د
 و نويسندۀ مقاله. د، گردندلننگراموزيم  مسکو و " ارمتاژ "نمايش ، مهمان موزيم های مشهور روسيه از قبيل موزيم

  :فته بود، که تذکر داده بود، که داکتر نجيب با اين امر جدًا مخالفت نموده و به ياران نزديک خود گ
را پيش خود نگهدارند و " اصل"روسها اين آثار را به همين بهانه نزد خود می طلبند، تا از آنها کاپی بگيرند و بعد « 
  ».آنها را به ما مسترد نمايند" کاپی"و " بدل"
  

  :که نيز تذکر رفته بود ذيل  نکات آن مقاله در 
  .انی  بوده و از شش مقبره بدست آمده انداين آثار مربوط به اعضای خاندان شاهان کوشــ 
 با تمام زيورات شاهیآرام آرام و دور از چشم خاليق،  ، به مجرد مردن، شبانگاه، کوشانیان شاهیاعضای خاندــ 

   . شاهان را فاش نسازند می کشتند، تا اسرار آرامگاِهاشب شبرا" گورکن ها" و  دفن ميگرديدندمکتومجائی در 
زر خالص ساخته شده و شامل بودند، از  قطعۀ خرد و بزرگ )بيست و شش هزار (26000متشکل از که اين آثار ــ 

 .زيورات و مجسمه ها و ظروف و اشيائی از قبيل کمربند و غيره بوده اند
فراعنۀ مصر بودند " توت ان خامون"نيز گفته بودند، که اين آثار در سطح کشف آثار " سری ياندی"ــ از قول داکتر 

و شايد مصر " توت ان خامون"گر همين آثار را باستانشناسان غربی از زير خاک ميکشيدند، شهرت آنها به اندازۀ و ا
  .باال تر از آن، باال ميگرفت
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وسی ازين آثار قالب تانشانس ريون المان نشان هم دادند، تيم باســ نيز آورده بودند و چنانکه در فلمهای گوناگون تلويز
 اکنون که اين آثار ناپديد و معدوم گرديده اند، تنها ميشود به کمک همان قالبها يز گفت شده بود، کهو ن. گرفته بودند

در فلمی که شبکۀ دوم تلويزيون . زنده بماند" آثار طال تپه "ا ايجاد کرد، تا الاقل روح و ياد و خاطرۀآثار جديدی ر
وروفيسر سری يانيدی را و همان قالبها را نيز يکايک  ، سالها پيش نشان داد، خانۀ پZDFدولتی المان، موسوم به 

  .ساخته شده بودندنرم نشان دادند؛ قالبهائی که از رابر 
 عشق ،)2()الهۀ عشق( "افروديت"بيشتر به مجسمۀ طالئی  از همه" سری يانيدی"ــ گفته بودند، که پروفيسر 
  . اشک ميريختنند ابر نوبهار،مابه  و ، زار زارورداد می آيا به ميورزيد و وقتی فقدان آن ر

   !!! باشد درست قد دادهانده بود و اميدوارم که حافظه امم م نکاتی که از آن مقاله به خاطراين بود
  

سر زبانها افتاده است و هر کس بقدر وسع و معلومات خود، از عظمتش سخن " طال تپه"از مدتهاست که آثار 
 بدست باندهای وطنفروش و اين آثار در زمانی که دولت. ه اندجرائد باخترزمين نيز از آن بس سخن گفت. ميگويد
ويکتور ايوانوويچ "تان شناسی روسی موسوم به رهنمائی پروفيسر باسافتاده بود، بدست و تحت " ـ پرچمخلق ـ"خائن 

کمی بعد از آن قوای اشغالگر شوروی به وطن ما . ند حفر گرديدViktor Ivanovich Sarianidi" َسری يانيدی
  .،  بيخبر ماندند"طال تپه"از سرنوشت آثار ريخند و خلق جهان 

  
به همين مناسبت . فرنگی نشر گرديده استفرنگ و بزبانهای های کتب متعدد در ملک " طالتپه"در مورد آثار 
  : را با مشخصات ذيل نشر کرده استی کتابی نسبتًا قطور  نيز National Geographicمؤسسۀ مشهور 

 

Afghanistan 
Hidden Treasures from the National Museum, Kabul 
Edited by Fredrik Hiebert and Pierre Cambon 
National Geographic 
Washingto. D. C 

  
  :کتاب چنين آمده است  در صفحۀ عقبی پشتیِ 

   باستان شناسان آثاری را در تپه زارهای شمال افغانستان از زير خاک کشيدند، که مربوط به قبور1978در سال « 
 22000اين کشف خارق العاده پرده از روی حدودًا .  سال محفوظ مانده بودند2000باديه نشينان قديم بوده و در مدت 

د شش باديه نشين باختری در زير اسا بقايای اجقطعه، آثار منفرد طالئی، برداشت که يکجا ب) بيست و دو هزار(
. چند ماه بعد از کشف طال تپه، افغانستان در اشغال قوای شوروی درآمده و به انزوا کشانيده شد. خاک مانده بودند

ن طوری که از افسانه سر بدر آورده بود، دوباره به افسانه بدين ترتيب آثار باختر از صحنه خارج گرديده و هما
، رئيس جمهور افغانستان حامد کرزی، با اعالن کشف دوباره 2003از آن در سال  بيست و پنج سال بعد. سپرده شد

وزيم اين آثار، يکجا با آثار برجستۀ ديگر م«  :را به شگفت اندر کرده، گفت کهو صحيح و سالم  آثار طالتپه، جهان 
   »»....نده بود نجات داده شدملی کابل، بدست يک تعداد افغانان جان نثار و قهرمان، در سالهای اشغال و کشمکش

  
 اتازونی به نمايش گذاشته شده در چندين موزيم مشهور"  پنهان موزيم ملی، کابلیخزانه ها"آثاری که زير نام 

  نيويارک"  آرِتموزيم متروپولتن"ت سه ماه مهمان ، به مد2009 سپتمبر 20 جون ، تا 23روز از دي ، و اينکندبود
  . بدست آمده اند) نزديک بگرام"(تپۀ فلول"و " طال تپه"، " بگرام"، " آی خانم"د که از ن، شامل پارچه هائی ميباشاند

 
گرفته و از " نشنل جياگرافيک"را از صفحۀ انترنتی " طال تپه"سه قطعه از مجموعۀ آثار در ذيل بر حسب نمونه، 

 :ميگذرانم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ۀ گرانقدر پورتال دحضور خوانن
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در انترنت گذاشته " نشنل جياگرافيک"به حيث حسن ختام اين بخش، سه لنک ذيل را تقديم ميدارم که به همت مؤسسۀ 
  :تشده اس

" طالتپه" بر بعد از باز شدن صفحه، لطفًا . را نمايش ميدهد" مهمانپارچه های "که تعدادی از " ساليد شو" ــ 1
  :، کليک کنيد " View Slide Show"کليک نموده و بعد روی 

 
treasures-afghanistan/mission/com.onalgeographicnati.www://http/ 

  
  :را نمايش ميدهد؛ و آن " طال تپه" ــ فلم ويديوئيی، که سرگذشت 2

 از زير  در نزديکی شبرغان،  در شمال افغانستان1978در سال " ويکتور َسری يانيدی"از وقتی که بدست داکتر 
 افواهات ناگواری که در زمينه دهان بدهان گذشت و باآلخره از مژدۀ خاک کشيده شد و بعد از مفقود االثر گشتن آن و

اعاده " قلب افغانستان"گويا ،   Fredrik Hiebert" ردريک هيبرتفـ"ن مجددش، که بالوسيله به گفتۀ يافت شد
" نيدیويکتور سری يا"وی و . گوينده همين باستان شناس امريکائيست" ويديو"و هم در " ساليد شو"هم در . گرديد

  :   حضور داشتند2003حين گشودن گاو صندوقها، در سال 
 

html.tw-gold-bactrian/wars-treasure/specials/player/video/com.nationalgeographic.video://http  
  

  :نيويارک "  موزيم متروپولتن آرت" ــ قسمتی از آثار نندارتون موزيم ملی افغانستان، در 3
  

shtml.timeline/afghanistan/2008/exhibitions/gov.nga.www://http  
  

  .، عرضه خواهد گرديدمطالب ديگری که توأم با عکسهای بيشتر است ،در بخش سوم  و آخر 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  :وضيحاتت
  
  يکی از روزنامه های مشهور برلين و يکی از  Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين" ــ روزنامۀ 1

   .روزنامه های معتبر المان است
 در اسطوره های نوشته ميشود، Ἀφροδίτη  شکل ه   که به يونانی ب Aphrodite"افرودايت" يا "افروديت " ــ2 

 ." و زيبائیشقـالهه يا رب النوع ع " ازمراد يونانی
  


