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  ٢٠١٥/ ١/١١   محمود سياووش

  

 ای که توسط جانيان دشمن فرھنگ و تاريخ تاراج شد آی خانم، گنجينه

 )قسمت دوم(

  عزيزی.ا.ع:ارسالی 

  

ًخانم گنجی را يافت عليمردان است که بعدا به حاجی  يکی از ھزاران فردی که در چورکان تپه تاريخی آی

 سکه ط� را که مشھور به سکه ھای ٣٦٠٠ی عليمردان بکس حاوی حاج. عليمردان بای ھزارسمچی مشھور گرديد
وزن ھريک از اين سکه ھا . دھد ط�يی دوکله ـ دواسپه بود، می يابد و به قريه ھزار سمچ رستاق و\يت تخار انتقال می

ارسمچ رستاق پيرم قل که ازين پيشامد نيک در جريان است به قريه ھز. شد  گرام می٢٠.٢٥چھارو نيم مثقال ـ معادل 
ستاند و نصف باقی مانده آن را عليمردان ھمراه با برادرانش  رفته مناصفه اين سکه ھا را به عنوان خمس از وی می

ھنگام تقسيم اين گنج حاضرباشان و چاپلوسان اطراف پيرم قل ھم تعدادی از آن را به عنوان شيرينی به . کند تقسيم می
به ھمين ترتيب ساير افراد و حاضر باشان .  دانه سکه را بخشش ميگيرد٢٥مچی پھلوان قربان ھزار س. آورند دست می

حاجی عليمردان ادعا دارد که پيرم . پيرم قل با دريافت چند چند دانه ازين سکه ھا شيرينی حق خويش را دريافت ميدارند
 وقتی تعداد اين سکه ھا به بازار .قل با استفاده از زور و قدرت خويش بقيه سکه ھا را به عناوين مختلف از نزدش گرفت

راه يافت و تجار آنرا جھت فروش به پاکستان انتقال دادند، کسانی که صرف دو يا سه دانه آنرا خريده و به پاکستان برد، 
 .به بزرگترين پول داران منطقه تبديل شدند

 دالر ٢٨٠٠٠ط� را مبلغ سبحان قل معاون پيرم قل در جريان کمپاين انتخابات پارلمانی خود يک دانه سکه 
ًاگرچه دقيقا واضح نگرديد که اين سکه از جمله کدام سکه ھا بود سکه ھايی که ازعليمردان . امريکايی بفروش رساند

بھرحال، سکه ھايی که حاجی عليمردان يافته بود و نصف بيشتر . خانم بای خمس گرفته و يا خمس کدام گنج ديگر تپه آی
نظيرترين سکه ھای يافت شده دوران خود چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ  رادش رسيد از جمله بیآن به م� پيرم قل و اف

به فرض اگر قيمت فی دانه اين سکه ھا را به پايين ترين نرخ فروش در تخار سی ھزار دالر . نوعيت شھرت يافته بود
ای خمس گرفته است چھل ھشت مليون دالر قيمت مجموعی سکه ھايی که پيرم قل از عليمردان ب. امريکايی حساب نماييم

خانم از يک نفر به دست آورد چنين  ھرگاه يک قلم خمس که پيرم قل از آثار يافت شده تپه تاريخی آی. گردد امريکايی می
خانم  باشد، تمامی خمس ھا و اجناس بدست آمده در جريان سه يا چھار سال که توسط ھزاران نفر ھنگام تاراج آی

 ٪ آن به نفع اينان بود، چه مقدار خواھد بود؟٩٠ بدون شک صورت گرفت و

  

 خانم در دھه نود مي0دی کام0 نابود گرديد آثارتاريخی ساحه باستانی آی

ای گرديد  خانم در دھه نود مي�دی باعث از بين رفتن کامل ارزش تاريخی گنجينه تخريب و تاراج آثار باستانی آی
 .شتکه قدامت دوھزار و سيصد ساله دا

. مناطق زيادی در ھر نقطه افغانستان موجود اند که آثار تاريخی و ماقبل تاريخی زيادی را درخود مدفون دارند
در ولسوالی رستاق و ساير ولسوالی ھای و\يت تخار بخصوص ماورای کوکچه که پنج ولسوالی را شامل ميشود ده ھا 

پل بيگم، کافرقلعه، سمچ کافر، بينی ملخ، گنج، . شناسند خی میمکان وجود دارد که مردم آنھا را به عنوان اماکن تاري
خواجه مسکه، دشت ط�، زيارت خوجه سرخه، زيارت خواجه ميری، ايل کاشان، ھزار سمچ رستاق، کنده چشمه، چھل 

اند اماکنی ... دختران، خان پشت، شرخه بازار، دشت آبی، قزل قلعه، خواجه جرغاتو، خواجه سبز پوش ولی، ده وری و
درين مناطق ھم دھل چور از طرف پيرم قل نواخته شد به تعقيب آن صدھا اثر تاريخی . که آثار تاريخی از آن بيرون شد

پيرم قل و قومندانان جنايتکارش معتقد بودند که اگر به مردم اجازه . پيدا شده از آن توسط پيرم قل و سبحان قل ضبط شد
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ولسوالی ھای اطرافش جھت دريافت انتيک زير نظر ھيات شان کار صورت داده شود که بر اماکن تاريخی رستاق و 
فقط با اين نيت شوم بود . بگيرد درين صورت انتيک ھای موجود درين اماکن بدون مصرف و رايگان بدست شان ميايد

ھای رويه صورت گرفت و ارزش فرھنگی تمامی ساحات باستانی ولسوالی  ًکه دراين ساحات کار به شکل کام� بی
 .ماورای کوکچه نابود گرديد

منطقه دشت ط�ی رستاق که يکی از ده ھا مکان تاريخی ولسوالی رستاق و\يت تخار است زير نظر اميران 
اين مکان ھای تاريخی که . خون آشام رستاق پيرم قل و سبحان قل مدت دوسال مورد کاوش ھای خاينانه قرار گرفت

ر سال قبل است، پامال خواسته ھای ضد فرھنگی زمامداران جاھل شد و ھزاران دارای صدھا قبر مربوط به چندين ھزا
زيورات، ظروف، مجسمه ھا، کمربندھا، دستبند ھايی که شکل ماھی، مار و ساير اشکال بخصوص خزندگان (تکه آثار 

و اندازه ھای را دارا بودند و از فلزات مختلفی چون ط�، نقره، ھفت جوش و گاھی ھم سنگی به وزن ھای مختلف 
اگر از جمله کاوشگران کسی و يا . ًکه متعاقبا توسط پيرم قل و سبحان قل بزور تصاحب ميشد) متفاوت پيدا ميگرديد

 .يافت و سروصدايش با\ نميشد، ميتوانست آن را در بازارھای پاکستان به فروش برساند جمعی که اشيای انتيک را می

 :و ميکنم که گواه اين مدعا اندبرای وضاحت بيشتر دو داستان را بازگ

درجريان کندن نھر آب در رستاق که ازمنطقه دشت ط�ی ولسوالی رستاق و\يت تخار ميگذشت و اين ساحه 
. تاريخی بعد از قريه خانقاه ولسوالی رستاق آغاز ميشود، جمعه خان برادر قادر سيابی دو کاسه ط�يی را پيدا ميکند

ِسبحان قل معاون پيرم قل . رستاق ميرسد» آمرصاحبان«ی با\ ميگيرد تا با\خره که گپ به افواه پيدا شدن دو کاسه ط�ي
 .جمعه خان را احضار نموده کاسه ھای ط�يی را از نزد شان ميگيرد

خانم با حفر غيرقانونی تاراج ميشد، تعدادی از افراد در قلعه تاريخی که به نام  در شرايطی که قلعه تاريخی آی
از ميان کاوشگران .  ياد ميشود و در يکی از قريه ھای ولسوالی رستاق موقعيت دارد، ھمزمان کار ميکردندکافر قلعه

ھمينکه اين شخص در اثر . در کافرقلعه يک گروپ جنس تاريخی ط�يی که شباھت به سگک کمربند دارد را پيدا ميکند
ًپيرم قل فورا ميرسد و به او امر . گپ به پيرم قل ميرسديابد، موضوع فاش ميشود و  ای اين را اثر را می کاوش چند ھفته

کسی است که مقابل پيرم امام علی برادر سرمعلم م� ولی که يکی از افراد اين تيم ميباشد، . ميکند که جنس را تسليم نمايد
پاسی بيش نيست  گر ماجرا ھستند با اثبات نمودن اينکه او آدم بی ايستد و پيرم قل را در ميان صدھا نفر که نظاره قل می

من از . او به پيرم قل اظھارميدارد که تو سرگروپی بيش نبودی که حا\ بزورگيری ميکنی. آبرو ميسازد آب و بی بی
شتن تو تعيين شده بودم و در شرايطی که يک فشارماشه ک�شنکوف از طرف ما ميتوانست به طرف م�نادر مامور ک

حيا  ولی تو را ببين که چه اندازه خم چشم و بی. خبر نيستی ات خاتمه دھد اينکار را نکردم چيزی که تو ھم بی زندگی
بينی دست از  يدانی و فقر و ف�کت ما را میبا وجوديکه شرايط بد اقتصادی ما را م. ھستی که آنروزھا را ناديده ميگيری
 !پاس تف و لعنت به تو آدم بی. بزور گيری حتی از من برنميداری

 محبوب هللا يکی از قاچاقچيان آثار تاريخی آی خانم

خانم منتشر  گزارشی از چپاول آثار آی» سياتل پست انتلجينسر«، انا بادخين خبرنگار ٢٠٠١ نوامبر ٢به تاريخ 
خانم نيز به چاپ رسيده که به گفته خودش  هللا يک قاچاقبر آثار تاريخی آی در حاشيه اين گزارش عکس محبوب و. نمود

 .خانم به حدود يک ميليون دالر سرمايه دست يافته است از طريق قاچاق آثار آی

 ھای غيرقانونی از جمله اماکن ديگر تاريخی که در زمان پيرم قل به تاراج رفت و تعدادی از افراد ھنگام کاوش
ناصر پسر بای جان، .  آنرا برای ابد نابود ميکردند، يکی ھم دشت آبی رستاق است خاکش را بدور ريخته ارزش تاريخی

خليل سيف هللا و حبيب در جريان کاوش ھايی که درين منطقه داشتند يک جوره گوشواره ط�يی با نگين ھای ياقوت را 
سبحان قل اين سه نفر را در خانه قومندان بای احضار ميکند و با تھديد . اکمان ميرسدپيدا ميکنند که آوازه آن به گوش ح

 دالر ٢٦٠٠٠ًسبحان قل بعدا اين گوشواره را به قيمت . ستاند گوشواره را با پرداخت يک ھزار دالر از نزدشان می
 .امريکايی به عيسی خان پسر حاجی بابه دشتی قلعه چی به فروش ميرساند

البان به اطراف دريای کوکچه جھت خاتمه بخشيدن به حاکميت مسعود مستقر شدند، قومندانان مسعود زمانيکه ط
از آن جمله شش . مال و دارايی ھای قارونی منقول خويش را ھمراه با فاميل ھای شان به ايران و تاجيکستان انتقال دادند

در يکی از پروازھا که . حان قل را به مشھد انتقال دادفروند ھليکوپتر در چھار پرواز مال و دارايی ھای پيرم قل و سب
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اموال پيرم قل به مشھد انتقال ميشد، يک نفر زخمی بنام گل ولد نور از دشت آبی ولسوالی رستاق و\يت تخار از افراد 
 عدم به دليل. ميرعلم کندزی که درخط جنگ آسيب جدی ديده بود بخاطر تداوی به ايران برده ميشد، نيز حضور داشت

موجوديت شفاخانه مجھز در تخار مرسوم بود که زخمی ھای خط جنگ جبھه مسعود جھت تداوی به ايران و تاجيکستان 
ازجمله اموال مربوط پيرم قل سيزده بکس که حاوی آثار تاريخی ميباشد ھنگام ت�شی پوليس ايران جنجال . منتقل شوند

گل ولد نور که در متن موضوع قرار دارد، بعد از صحت يابی به رستاق . ًميافريند که بعدا به اشاره مسعود رھا ميگردد
پيرم قل ھم ازين افشاگری عصبانی گرديده جھت زياد درز نکردن موضوع به فکر . ميايد و آن را ھرکجا قصه ميکند

درين .  ميسازدتا اينکه در جشن نوروزی رستاق موقع را برابر ميکند و با اسپ بزکشی وی را پامال. افتد کشتن گل می
 .ًحادثه که گل شديدا ضربه ديده بود، ھنگام انتقال جھت تداوی به کندز در مسير راه جان باخت

 پيرم قل با مسعود

اگر اين سوال مطرح شود که شش بال .شاه مسعود بود خانم، فرد نزديک به احمد پيرم قل، يکی از چپاولگران آی
قل و سبحان قل را به ايران انتقال داد، از ھيچکس اين جواب را نخواھيد شنيد ھليکوپتر در چھار پرواز کدام اموال پيرم 

! ولی بدون شک که ايشان دوشک و بالشت ھای خانه خويش را در شش طياره طی چھار پرواز به ايران انتقال ندادند
 و مقاومت از خون و حتی اطفال ھم ميدانند که او اموال و دارايی ھای خويش را که در طول دوره به اصط�ح جھاد

اگرچه يک قسمت جواب اين سوال در با\ تذکر يافته . مال مردم رستاق جمع آوری کرده بود در مشھد جابجا ساخت
ًبناء بجا ميدانيم که يک مقدارمفصل تر در رابطه به سرچشمه ھای . است ولی ماجرا ابعاد به مراتب گسترده تر دارد

ِتر اموال شان را شمش ط� تشکيل ميداد و به ايران انتقال يافت به موضوع پرداخته که بيش» عالی جنابان جھادی«اموال 
 .شود

پيرم قل که از ميراث پدر خر نداشت تا سوار شود، بعد از حاکم شدن به سرنوشت مردم رستاق به سرمايه ھای 
ھزاران راس گوسفند، ده ھا خون مردم وی را، صاحب .  خانم بدست آورد قارونی دست يافت که بخش عمده آنرا از آی

دربند حويلی قشنگ چندين جريبی در شھر رستاق و ساير شھرھای افغانستان که ھرکدام بيش از نيم مليون دالر ارزش 
کند، مارکيت ھای بزرگ، باغ ھای  دارد، ده ھا راس اسپ بزی که قيمت ھريک شان از صدھزار دالر تجاوز می

  .حمام، ھوتل، زمين ھای زراعتی، ندوق ھای ط� و غيره ساختطول و عرض ميوه، تانک ھای تيل،  بی

 پايان

  

 


