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  ٢١/١٢/٢٠٠٧اشبورن ،ويرجينيا                                                                              احسان اهللا مايار نويسنده
 

 فرهنگ خطۀ افغانها
 
 

از ما ممنون هستيد که به شما آزادی، : "  کوچک گردهمآئی يکنفر امريکائی مرا خطاب نموده گفتۀروزی در حلق
 را آزادی و به زعم شما شايد ما: بجوابش گفتم  عام خون پايم به سرم دميد وۀبه گفت"  فرهنگ بخشيديم؟ سی وديموکرا

. اما زمانيکه ما فرهنگ داشتيم شما باالی درختان زنده گی مينموديدديموکراسی بمنظورتأمين منافع خود بخشيده باشيد، 
من که متاعی  نزد.  چنين گستاخانه جوابی دهد ای"هبرد"  کهزيرا وی انتظار نداشت پاچه شد، دست و و رنگش پريد
 .صحبت مرا دلپذير ميشمرد يا خير"  مستر"رم اهميتی نداشت که اين دادنی ندا اين از دست بيشتر از

آن قصه  داريم اعتراف ميکنم که من هم يکی از ترين سکو قرارن تاريخ شکوهمند کشور خود در پايا امروز که ما در
اين  ، دستم را گرفته ازارم تا کسی، بصورت حتم بيگانه ایانتظار د و هستم که اعتراف به صغارت خود مينمايم گويانی 

 .نامان مرا بيرون کشد بی منجالب گمشدگان و
اهانت به ارزشهای واالی  بدبختی، تباهی و خود سوال ميکنم که چرا هنوز هم بعد از کشيدن اين همه رنج و  بارها از
وزير محمد اکبر خان، عبداهللا خان اچکزائی، امين اهللا خان لوگری، مسجدی خان کوهستانی، محمد  مانند " انیافغ"کشور

را گرفته  محمد نادر خان ها پيدا نميشود که کشتی بی ناوخدای ما در نهايت عبدالرحمن خان ها و و ... جانخان وردک 
 . فالکتبار بيرون کشدۀازاين ورط

مصاحبه ای با روزنامه آلمانی درخواست مينمايد که ما به وجود قوای شما برای ده  شورما در امروز رئيس جمهور ک
اعمار ميکنيم که  و قوماندان کانادائی ميگويد ما در ارغنداب قندهار برای عساکرخود معسکر سال ديگر ضرورت داريم 

 تبرويا اولی االنصارفاع . ملت افغان صيانت کرده بتوانند" آزادی" به آرامی از ٢٠١٥تا سال 
نظر زيرا از مطلب مِد  اين بپيچم، عنوان اين اصل  در موضوع ديگری بيشتر ازخواهم زير من نمی ! خوانندگان گرامی

 .يابد نظر خوانندگان گزارش می م ترجمه مطلب خاصی بود که اينک از اهدف امروزی .دور ميشوم
رابطه با  را خواندم که در ما مضمونی" مسترهای " هاینامهيکی از معتبرترين روز  واشنگتن پست ، ۀدر روزنام

ديد  اين بزرگساالران مطالبی دارد که خوب است يکبار از  ما از ديد يکی ازۀبيچار يا نداشتن کشور و فرهنگ داشتن 
  کشور فقير خودکسوت گوارا است تا  .انتباه گيرند شد به گذشته های خود بيانديشند وآنرا بگذرانيم تا با خود" بزرگان"

در  را بيآرائيم و به افتخارات گذشتگان خود خود و منال را کنار بگذاريم  و آن اندوختن مال  در برابر و را به تن کنيم 
 . خود کمر همت ببنديمۀمردم بيچار تالش نجات وطن و تب و

 : مضمونی تحت عنوانۀاينک ترجم و
 "جهان را سهم ميدهد گنج خود افغانستان در"
 ميزبان آثار باستانی افغانستان) امريکا(ری ملی گال

 پاميال کونستابل :نويسنده
ها در  اين آثار در طول قرن بعضی از . اضمحالل يک تمدن بزرگ را به پشت شتر نجات داد آثار باستانی اين کشور
در طول   وقت پيدا کردند ودنيای موزيم را در زير مدفنها راه خود تعدادی نيز دوباره از  و .مزار کوچيها دفن بودند

نگهداری ) ارگ کابل( های قصر رياست جمهوری غارتگران در زيرزمينی و ها  نجات آن از دست رهزن جنگ و
 .شدند
از خنجر منبتکاربا کندنکاری از خرس سايبريائی گرفته تا  هنرهای باستان افغانستان،ۀ آثار کنجين  گلچينی از،اکنون
گالری ملی   در گالری ملی انجمن جغرافيائی و ماه١٧، در ماه می آينده برای "آی خانم "های يونانی از حفريات سکه 

 . هنرهای زيبا در واشنگتن به نمايش گذاشته ميشود
را از نيويارک آغاز  را باز کند سفر خود های واشنگتن به روی عالقمندان درهای خود آنکه درگالری نمايشگاه قبل از
اين قدرت خالق . به واشنگتن وارد ميشود) تکساس(وهويستن ) رنياوکاليف(شهر سانفراسيسکوتوقفی در  نموده بعد از

قربانی وحشتناک  و  ذوب ميدان حرب جنگ سرد ۀآنکه در کور ها قبل از  هنری افغانستان را قرنۀصنعت باستانی چهر
 .عی نداشتيماطال آن بهره و  قرار داشت که ما ازئیدر دنيا فشار طالبان قرار گرفته باشد 

های امروز ی   گذشته افغانستان را از تاريکیۀ از  روشنی  غنی چند هزار سالۀريم که اين نمايشگاه لمحما اميدوا"
اين مطلب را سيد طيب جواد سفير افغانستان در  ". فرهنگ قرار داشت  کشوريکه در چارراه مدنيت و .بيرون کند

 .واشنگتن اظهار داشت
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سال را احتواء ميکند به  ٣٠٠٠چهار مخازن حفر شده  انتخابی که  از  بی همتا ۀخ، اين گنجين از تاريۀبعنوان تحف
 شامل ديزاين و آغاز گرديده  )عصر مفرغ(سال قبل از مسيح ٢٥٠٠ابتداء تقريبا  جهانيان معرفی ميشود؛  بگونه ايکه از

 .روم مزين ميباشد و مجسمه ها با سبک صنعت هند، چين  و ها، اسناد 
منقش است چشمگير است و  و تزئين  )عراق(بين النهرين  و افغانی ) اصل(  طالئی که با موتيفۀنمايشگاه  با يک کاس

يا تاج مرصع به شکل گل که  قبل از مسيح ضرب شده و ٢ و ١که در قرون ) بودائی يونان و( سکه های گريکوبوديک
مردی با پاهای گشاده با  يک حيوان  و چهار پوند وزن دارد يا کمر بند يکه  و کرد  جدا برگهای آنرا ميتوان ازهم 

 عاج  ساخته شده و ميزی که پاهای آن از همچنان سرير و. چشمان بيننده را خيره ميکند آن منقوش است،  رمزی در
دنيای  در ديدن آن انسان را   افغانی تزئين شده است که ازۀزيورهای مختلف  که با فيروز و روم  از پارچه های شيشه 

 .ميدهد ديگری قرار
های تمدن باستان   دستآوردۀانسان را شيفت و  از زير خاک بيرون ميکند  روزهای مدرن امروزی گنجينه های پنهانی را

تاجرانيکه راه افسانوی ابريشم را طی ميکردند از خود باقی  و زائرين، جنگساالران، پادشاهان  که در طول قرنها توسط 
 .گذاشتند

طول جنگهای خانمانسوز داخلی سالهای نود عيسوی يکتعداد غير قابل محاسبه آثار باستانی  زيم ملی کابل که درمو از
حمالت  و ٢٠٠١يا به نحويکه  موقف منفی متعصبين طالبان بر ضد مجسمه ها درسال  افغانستان به يغما برده شده  و

رهم در سراسر کشور حکمفرما گرديد برای قالشان از ب و بعدی قوای ائتالف برهبری امريکا منبعث به وضع درهم 
بازارهای جهانی به بهای کاه ماش   در و حاکم بود استفاده کرده بيشتر دزديدند  روز باالی کشور شب و در ظلمت ايکه 

 .فروختند
وستداران آرت د  ووئی عده ای از کارمندان وطندوستجريان بود که گ حلقات عالقمندان آثار باستانی افواهاتی در در

يک تعداد  ٢٠٠٣سال  برحسب تصادف در . در جائی پنهان کرده اند و يکتعداد قابل مالحظه ای را نجات داده 
ن يک  آهمان بود که يک سال بعد از. های قصر رياست جمهوری بدست آمد صندوقهای مهر والک شده در زيرزمينی

 . را باز کردندصناديق و  بين المللی به محل حاضر شدند متخصصينتيم 
 اصًال" ضمن صحبتی اظهار داشت که " نيشنل جيوگرافيک" هيبرت يک کارمند از تيم  جفرافيای ملی. پاتريک ت

با اين بهاء دراين   غير قابل توصيف بود که آثاری راۀيک لحظ . بين صناديق چه گنجينه ها نهفته است ستم که درننميدا
روز فراموش ناشدنی  آن   در ترتيب نمايشگاه فعلی درامريکا سهم دارد، بعد ازهيبرت که". زمينی بچشم خود ببينم زير

و فهرست  کردند در هفته کار می ه هفت روز در طول سه مامتخصصينبا يک تيم  و اش  بارها به کابل سفر کرده 
 .بر ميگيرد، تنظيم کردند تا زمان بوديک را در  که از عصر حجر آغاز وۀگنجي
باشد که توسط  می" آی خانم"شهر از حفريات  نادر و صر نمايشگاه يکی آن مربوط به آثار بس زيبا  چهار عنۀازجمل

کوکچه در  آی خانم در کرانه دريای آمو و(  .هزار سال قبل اعمار گرديده بيش از دو" گريکو بوديک"ساالران  شاهان و
 )مترجم.نزديک ولسوالی خواجه غار واقع است

در طول ) ، ازچشمديد مولفیژرآس آن شلومبر در(  تا زمانيکه گروپ باستانشناسان فرانسوی  ١٩٦٠ اين شهر تا سال 
جمنازيوم  شهريکه  تياتر،. تاريخ منطقه وجود نداشت در  سال حفريات اين شهر زيبا را به روی جهانيان بازکردند، ١٥

 .و گنجينه آن چشمان بيننده را خيره ميکند
 صورت گرفته مدفن آزاده کوچی ای است که ديوار بزرگ اطراف ١٩٧٨يگريکه در سال مانند اين شهر غنی حفريات د

 دراين مدفن شش جسد موميائی شده گی که يکی آن مرد و .باشد متعلق به سال اول عيسوی می و قبرش را احاطه کرده 
تيا درساخت آن مشاهده يسک زنها با زيور مرصع که  صنعت روم و  .زير خاک بيرون شده است پنج آن زن ميباشد از

 .نادر نمايندگی ميکند و صنعت  بزرگ   آن ازۀميشود هم
باش آنها  و مناطق بود  گذار کوچيها و و کردن خط گشت  اضافه کرده اظهار داشت  که پيدا  خودۀ در مصاحبهيبرت

آن صحبت شد  اال ازب در مدفنيکه در . اهميت خاص دارد" تصادف"داخل شدن رول  راز اين  در و کار آسان نيست 
يا کدام  اثر خشکسالی و پنج شاهدخت در و زاده آچنين مينمايد که مرد  و  پارچه های نفيس بدست آمده ٢٢٠٠٠بيش از 
 .در يک وقت مرده اندمرض  

 برابر يک مليون دالر وجوديکه بهای کليسکيون غير قابل محاسبه است ، اماحکومت افغانستان موافقه نموده تا در با
 ...  کلکسيون را جهت نمايش بدسترس گالريهای امريکائی بگذاردددازپر

خواهم با شکيبائی از مستريکه  از من بيچاره سوالی نموده بود استفسار نمايم که شمابه  اختتام تلخيص ترجمه می بعد از
  يا ما؟ فرهنگ نياز داريد و

 ختم


