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  :يادداشت

ستان-افغانستان آزاد" جای بسا مسرت وافتخار است که پورتال  ورد " آزاد افغان ارش م ر ب ا گذشت ھر روز از عمر پ ب
راد  مبارز به دستان ميھن دوستتوجه ، عالقه واعتماد نويسندگان وقلم  وصادق قرار گرفته، صفحات آن با آثار ھمچو اف

به پورتال خودشان می " امين سيمآب"يکی از آن موارد تشريف آوری نويسندۀ مبارز ومتعھد کشور آقای . مزين ميگردد
ا . باشد يم ت شه از ھمکاری ھای شان ما ضمن آنکه تشريف آوری شان را به پورتال خير مقدم می گوئيم آرزومند آن ھمي

  .با خود داشته باشيم ھميشه مستفيد گرديده، در اين راه دشوار آنھا را 
   در آرزوی موفقيت ھای بيشتر جنابشان                                                            

     AA-AAاداره پورتال                                                                       
  ببامين سيماامين سيما  

١۶.٠٧.٠٩١۶.٠٧.٠٩  

  
  ۀۀگنجينگنجين" " زيرعنوان زيرعنوان » » سيستانیسيستانی«« آقای اعظم  آقای اعظم ۀۀچند تذکرمختصردرمورد نوشتچند تذکرمختصردرمورد نوشت

  ""طالتپه و سپاس از عمراخان مسعودی بخاطرنجات آن گنجينه ازتباھیطالتپه و سپاس از عمراخان مسعودی بخاطرنجات آن گنجينه ازتباھی
 

  
رابطۀ فکری با فردی را مخاطب قراربدھم زيرا از تبادلۀ نظر و ايجاد يک نوع » سيستانی«من نمی خواھم آقای اعظم 

را باافتخار تمام در جلو اسم خود پيوند ) ميراث جنايتکاران و متجاوزين روسی" (کانديدای اکادميسين"که لقب ننگين 
که در مقطع معين سياست » نيروی ذخيرۀ روس«می زند ، سخت ننگ دارم و دربھترين حالت آن فرد را به عنوان 

شان بايست نقش خودرا بازی نموده باشد ، می توان » خلقی ـ پرچمی«ن کرملين نشينان و مزدورا» آشتی ملی«
  .                                                                                                                                     شناسائی نمود

  
                                                                                      :ولی ھدف من ازاين نوشته تذکرچندنکتۀ پائين است

  
» تپه\طالتيپه«ًدرموردآثارباستانی افغانستان و مشخصا ) مرجع با صالحيت(با لحن يک اوتوريته » سيستانی«آقای ) ١

اقی گزارشاتی دررابطه با نمايش آثارباستانی و متب) ٢درصفحۀ (آنچه را مأخذ داده اند ، يکی اثرخودشان . نوشته اند
سؤال من . است» تلويزيون آشنا«و » نيشنل جيوگرا فيک«، مؤسسۀ » کابل نات«افغانستان ازسايت ھای انترنيتی 

  جزئيات شرح ھرقلم از آثاريادشده درنوشتۀ شان را ازکدام منبع و مرجع به دست آورده اند؟  » سيستانی«اينست که آقای 
  
چراازنمايشگاه .  ياد می کنند٢٠٠٨ می ٢١در. سی. ازنمايش آثارباستانی افغانستان درواشنگتن دی» سيستانی«ای  آق)٢

 تا اواخرماه اپريل ھمان سال ٢٠٠٨که ازآغازسال ) پايتخت ھالند(عين آثارـ به شکل منسجم وباشکوه آن ـ درامستردام 
                                                                                            دوام داشت ، ذکری به عمل نمی آورند؟              

                                                          
که به زبان فرانسوی توسط موزيم گيمۀ پاريس به چاپ )  ُکنده(برای اولين بار کتاب اصلی : جواب سؤال واضح است

ترجمه شده و آن کتب ) به عالوۀ زبان انگليسی(وپشتو )  صفحه٢٨٨با قطع بزرگ در(بود ، به زبان ھای دری رسيده 
آن » سيستانی«من به اين باورھستم که آقای . برای اولين باردرنمايشگاه امستردام به دسترس عالقه مندان قرارداده شد
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 رابه نام خود بيرون داده اند که آنرا باگزارشاتی از ای" تفاله"کتاب را دزدکی مطالعه نموده و به صورت مجمل 
  .                                                                                  را برای آن دارند» اعتبارعلمی«ديگرمنابع يکجا آويخته و انتظار

افتخاربرگرداندن آن اثررا :  آن مشکل نيستچگونه است که من با اطمينان چنين ادعائی را می نمايم؟ بازھم جواب
پروژۀ . کارويرايش آنرا به عھده داشته اند» سيماب«ازفرانسوی به زبان دری ، من خود داشته ام و محترم دکتورحميد

  .در ھالند صورت گرفت» صندوق وجھی شھزاده کالوس«ترجمۀ دری ، پشتو و انگليسی آن اثر با مساعی و مصرف 
  
ياد می نمايند » گنجينۀ بازيافتۀ افغانستان« نوشتۀ خود ازمسمی شدن نمايشگاه به ۶در صفحۀ » نیسيستا«آقای ) ٣

» گنجينۀ بازيافتۀ افغانستان«بايد توضيح کرد که . دقت نموده اند» طالتپه«چونکه درسراسرنوشتۀ خود فقط برآثار 
. ، نام نمايشگاه دراين شھر و آن شھربوده استًباشد ونه ھم صرفا اين نام » سيستانی«عنوانی نيست که اختراع آقای 

لی : افگه ِنستان« اينجانب ـ به رؤيت عنوان فرانسوی ـ ترجمۀ) نه مفرد بلکه جمع(» نستان افغا بازيافتۀھایه نگنجي«
                                    :                                                                                  می باشد» تغيزوغ غتغوفی

  
Afghanistan : les trésors retrouvés 

  
  

ًصورت نسبتا مشرح ه ھم ب» آی خانم«فلول ، آثاربگرام و آثار » گنجينۀ«، از» طالتپه«وه به آثارکه درآن اثرعال
                                                                  .                                                               يادآوری شده است

  
دستبندھای طال : "...چنين می گويند» طالتپه« خود درمورد يکی ازآثار درصفحۀ دوم نوشتۀ» سيستانی«آقای ) ۴

 ياترازو ليبرهاز (. بی.  ِال درينجا واحد وزن و عالمت علمی آن پوندمبرھن است که ... ."  ھرکدام دوپوند وزن دارد
 پوند مساوی است ٢پس .  گرام است۶ اعشاريه ۴۵٣و وقتی به گرام تبديل شود ، يک پوند مساوی به ) در زبان التين
  ناز با بند دستان ظريف و اندام)وياھم ھرزن ديگر(مشکل است تجسم نمود که يک شاھدخت .  گرام٩٠٧به اضافه از

 نزديک به يک کيلو وزن رادرھربنددست ه باشدقادربود) يش از امروزولودراضافه ازدوھزارسال پ( خودۀپرورد
من محض ازروی امانتداری ، اثرمنتشره و . باشد» زوالنه«و »  ُغل«خودبرای آرايش متحمل شود ؛ مگراينکه سخن از

 ای ، از وزن را ازنظرگذشتاندم ولی درھيچ نقطه!) وپازيب ھا(ًرا ورق زدم و دقيقا دستبندھا » طالتپه«ًمشخصا بخش 
ھرگاه ضعف حافظه موجب شده باشد که آن نکته را به . يادآوری نشده است! آن دستبندھا و آنھم آنچنان وزنی

    .                                                                                                         خاطرآورده نتوانم ، تقصيرمن موجه خواھدبود
  
صدفيصدموافق ھستم ، صفت شيرپاکی ، وطنپرستی ، ازخودگذری و رازداری محترم » سيستانی«آنچه را با آقای ) ۵

ًضمنا ديدار و صحبت با .  کتاب ، سفری نمودم به افغانستان عزيزدرجريان ترجمۀ. است» مسعودی«خان آقای عمرا
و مأمورين ايشان (و ارج گذاشتن به خدماتی که ايشان » مسعودی«تقديرازمحترم عمراخان . ايشان برايم ميسرگرديد

ًسررسانده اند ، مسلما ازھرفرد وطندوست و با احساس افغانستان انتظار ه با به قمارگذاشتن حيات خود ب) درموزيم ملی
ل را برای خود قائ» مسعودی«گفتن به آقای » شادباش«ًمشخصا صالحيت » سيستانی«رفته می تواند ولی اينکه آقای 

خلقی ـ « آلوده با دمسازی با وطنفروشان ه خصوص با گذشتۀمی شوند ، به نظرمن يک کاسبکاری سياسی بوده و ب
» مسعودی«م که آقای عمراخان من متيقن ھست. جه نمی توانند چنان صالحيت و موقفی را ادعا کنندچوھيه ، ب» پرچمی
 ذشتۀرده اند ، ننگ خواھند داشت که شخصی با چنان گدست آوه فقيتی که دريک امتحان تاريخی دربرابرملت ببا مو

 زحمات و جانفشانی ھای ايشان را ، با چرب زبانی به نفع ، ھمۀ) وزھم به آن افتخار می کندکه ھن(مشکوک سياسی 
                                       .                                                                                         خود مصادره نمايد

   
گنجينه ھای «نمی تواند ولی در رابطه با ترجمۀ اثرشخصی من يا شخص ديگری بوده » مال«با آنکه اثرچاپ شده ، ) ۶

خوشبختانه آندو . »کرزی«پيشگفتارحامد : يکی پيشگفتارظاھرشاه و ديگر: ، ازدوچيزرنج برده ام»  افغانستانبازيافتۀ
ناگفته .  ليت وجدانی ندارموه جزء کتاب شده اند ، ھردو از اول به زبان دری بوده و من درموردشان مسؤنوشته ک

کوشش زياد نمودم ولی » بابای ملت«)  اصلی فرانسویمانند نسخۀ(ف و ياحداقل تغييرخط نبايدگذاشت که درقسمت حذ
و حال آنچه بازھم موجب ...   ا تحميل نموده بودندرابرم» بابای ملت«وقتی کتاب ازمطبعه بيرون آمد ، لقب انزجارآور

و » ھرُم« ، برثمرۀ کار ديگران ، » گمنامی«د تا درعالم تالش ورزن» سيستانی«رنج خواھدشد ، اينست که آقای 
                          !                                                                             ليتی خودرا بگذارندوبی مسؤ» صحۀ«

                                                                                                      
  

  »    سيماب«                                                                                                  امين 

    ٢٠٠٩ جوالی ١۶                                                                                               
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