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 خانم یآ یشاهدخت ها وراتیز ایآ
 گردن زن، دختر و عروس عمران خان خواهد شد بیز

 
از  گرید یو تعداد انیبام یطالبان بودا یالدیم 2001مارچ  11 خیسال قبل از امروز بتار ستیاز ب شتریب یاندک

نسبت به تمام مردم افغانستان و  تینابود کردند اکثر یافغانستان را در حال یها میموز یو سنگ یسفال یها مجسمه
و  انیبام یبودا یخیتار یها کریپ یرانیآثار مذکور بودند. و یمصراً مخالف نابود یالملل نیب یفرهنگ ینهاد ها

در داخل  یپرستشگر چیمذکور ه یکه بت ها وستیبوقوع پ ینام بُت درست وقت تحت ها میمنقول موز یمجسمه ها
 .نیرالمومنیام بگردن باشد یافغانستان نداشت؛ تا گناه

سر  ینابود رنامیبودند، ز یخیتار میارزش عظ یمنقول که دارا یاز مجسمه ها یریکث یکه تعداد نستیجالب ا اما
م توسط قاچاقبران ه گرید یریکث یهللا بابر درآورند. و تعداد ریخانه نص یپشاور، اسالم آباد و حت یها میاز موز

ً -  یالملل نیب  .قاچاق شد ایو شرق آس یئکایامر ،ییاروپا یبه کشور ها یپاکستان خصوصا
 میقاچاق شده موز یاز مجسمه ها یادیباز، تعداد ز یفضا جادیو ا دیدولت جد سیسقوط امارت طالبان، تاس بدنبال

 یجمع آور ایاز نقاط مختلف دن یالملل نیو موسسات ب گرایمل یافغانستان توسط افغان ها یخیآثار تار گرید و یمل
 .افغانستان آورده شد یمل میموز و دوباره به

افغانستان  یخیتار یها راثیشده اند، با داشته ها و م کیبه اهرم قدرت افغانستان نزد گریحاال که طالبان بار د اما
 کرد؟ خواهند چه

منقول  یو مجسمه ها راثهایدر حصه نجات م ایکه دارد، آ ینظر داشت وقت کم دولت افغانستان با در همزمان
 ً  خواهد کرد؟ یطال تپه کار یحفظ و سالمت آثار گرانبها یبرا خصوصا

 یاز کشور ها یکیبه  یآثار مذکور را جهت نگهدار تواندیم یتیامن شماریب یها تیدولت در وقت کم و مصروف ایآ
 جاپان منتقل سازد؟ ای سیچون سو ایدن-  مطمئن

اروپا،  یسر از بازار ها یدر دست قاچاقبران پاکستان گریکه با حضور دوباره طالبان آثار مذکور بار د نشود
خانم درشمال افغانستان در  یآ یشاهدخت ها ییطال وراتیدر آورده. و آثار منحصر بفرد ز یشرق یایآس و کایامر

 بیز نیبعد از ا افتیهللا از چپاول و غارت نجات  بیکار داکتر نجبا ابت شیسال پ یکه س قبل،-  سه هزارسال
 یقمر باجوا و عمران خان پاکستان دیجنرال جاو آالحق،یجنرال ض دگل،یحم جنرال-  گردن عروسان و دختران

 .شوند
 یوتعداد یاز دولتمردان در رأس حامد کرز یتعداد کایامر یاز حضور جامعه ملل و ناتو در افغانستان برهبر بعد

 اینمودند که گو غیافغانستان چنان تبل ریصد سال اخ خیو تار ایاز دن خبریو ب سوادیو روغنفکران ب مفسران از گرید
بوده دالر پمپ خواهد  نجایا امتینخواهد گذشت تاق ایناف دن ریهرگز از خ کایاست، و امر نیزم افغانستان ناف کره

 یعشرت در داخل افغانستان و کشور ها شیهم مصروف چپاول و ع یمیو تنظ یقوم و یجهاد یها ایکرد و ماف
 .خواهند بود یو دوب انهیم یایآس
ً  یدر راستا یعمد یها یتفاوت یباور ها و ب نیا یرو به  یتوجه جد ؛یدر زمان کرز سرنوشت وطن خصوصا

کمتر  اهمیصورت نگرفت و  ایافغانستان  یفرهنگ یو ارزش ها یخیتار یراثهایها و حفظ م رساختیز ساخت
 .صورت گرفت

و  سیرئ ر،یوز ثیپشاور منح یمیو تنظ یمکاتب جهاد لیو فارغ التحص یحضور افراد فاقد احساسات مل رایز
 یمهایافراد نصب شده از رژ یحت کهیسپرده شده تا جائ یبفراموش یمل یاز ارزش ها یاریتا بس شد عامل لیوک
 .ندیکمتر توجه نما یمل لیو شرکا به مسا یچپن سبز کرز یتفاوت یب ریاتمسف ریتاث ریز زین یقبل

 یمل ونیزیتلو ویراد فیآرش یقیموس یداشته گرانبها یساز نیاز هموطنان با احساس در امر آنال یمقاالت شخصا
از  طربیسالها قبل مطالعه کرده ام. اما متأسفانه که ارباب ز ییخصوصا افغان جرمن و آسما یانترنت یها تیدر سا
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اطالعات و  یوزرا ثیمنح یصاف نهیو حس ریطاهر زه ،یجهان یبار ن،یمخدوم ره دیتا س گرفته خرم میعبدالکر
 ثیمنح لیاخیم لیو حاال هم اسماع ورځان نیو از زر یروشن گرفته تا واحد نظر بینج فرهنگ و همچنان از

توجه و اقدام  چیمذکور ه یترانه ها یساز نیآنال یکدام شان در راستا چیه اما آمدند یمل ونیزیتلو ویراد یروسا
 .را خواهد گرفت نهایاز ا کیهر بانیگر خیتار مذکور یترانه ها ینکردند. در صورت نابود

بهار  یجهان ونیزیمعروف افغان ضمن مصاحبه با ژورنالست مؤفق تلو دانیقیاحمد ناصر سرمست موس راً یاخ
 :گفت نیارتباط چن نیدر هم یبجواب سؤال (راستا احمد شاه)
افغانستان  یقیموس یاست که باال یالملل نیشناس ب یقیموس نیدوم کایشناس معروف امر یقیالرنس هکاته موس{

بعد از سقوط  موصوف بنام ینموده و کتاب معروف « ندید ما ندیا یقیموس »کرده است.  فیتأل نهیدر زم را قیتحق
 .ساخت جتالیافغانستان را د یقیموس فیاجرا و آرش یر عملافغانستان کار مؤث یقیموس یطالبان باال

افغانستان منتقل و  رونیشده به ب تالیجیاز آثار د یکاپ کیرا به وزارت فرهنگ ارائه کرد، که  یآن طرح بیتعق به
آثار مذکور متصور  یافغانستان کشور جنگزده است و خطر نابود رایحفظ شود. ز کایامر – یانایاند پوهنتون در

ً  .طرح موافقه نکرد نیخرم به ا میوقت اطالعات و فرهنگ جناب کر ریوز متأسفانه است. اما  شیبا تشو شخصا
از  رونیب نسخه آن به کی دیبا یمل ونیزیتلو فیآرش یهموطنان موافق هستم که بخاطر نگهداشت آثار گرانبها

 هم بخاطر استفاده یمنتقل و در صورت امکان تعداد اینها معتبر د میموز ایاز پوهنتونها  یکیکشور و در 
 }.شود نیآنال هموطنان

در حصه نجات  توانندیم نینشده، مسوول ریمغشوش است؛ اما هنوز هم تا د یلیکشور خ یتیامن تیوضع هرچند
 ویراد فیو آرش یمل فیآرش ،یمل میموز یمردم افغانستان اعم از داشته ها یو هنر یفرهنگ یخیتار یها راثیم

 ً  .طالتپه اقدامات الزم و مؤثر بعمل آورند آثار افغانستان خصوصا
 .باشد ریانجام پذ تواندیبا وقت کمتر ومصرف اندک م ویراد فیآرش ای یکه نجات سوم شودیم یآور ادی
 لشهیمکه  رساندینام طالبان م ریپاکستان ز یاستخبارات نظام لشهیاز مناطق فتح شده توسط م دهیگزارشات رس رایز

داشته  ونیزیو تلو ویراد ،ید یس ته،یکست، ف ،یقیسال قبل برخورد زشت با موس ستیبمانند ب کماکان مذکور
و  رونیانترنت را از خدمات شان ب عیدستور داده اند که توز یدر ساحات اشغال یمخابرات یها همزمان به شرکت

 .کنند-اکتفا یفقط به خدمات مخابره تلفون
قدرتمند دولت  یها ایبخصوص ماف ریدرگ یروهایآن ن کابل و بعد از یدار ترک و اشغال احتمال رویدر گ همچنان

پاکستان در  یو اردو یاستخبارات نظام یو خاصه دار، دفع دارها، صوبه دارها و جمع دار ها یغن برسراقتدار
 دستبرد بزنند. دیغانستان بانک نبااف دملت افغانستان در  یدالر اردیمل 7 یپول رهیبه ذخ - طالبان یلباس سردسته ها
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