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 11/07/2019 

 گرداند  بریتانیا آثار باستانی به یغما رفته را به افغانستان بر می
  

 139۸, 1۸سرطان 

 

غیرقانونی به بریتانیا انتقال  ۀاز پاکستان به گون 2002بریتانیا نه سر تندیس های عصر بودایی را که در سال 

 گرداند. یافته بود، به افغانستان بر می

بر اساس گزارش روزنامه گاردین، سرهای قهوه ای رنگ عصر بودایی احتماالً توسط طالبان از تن شان جدا 

 که در صندوق های چوبی بی کیفیت قاچاق میشد.شده و در حالی کشف شد 

جان سمپسون، یک مقام موزیم بریتانیا گفته است که این سرها، رنگ داشته و تندیس کامل بوده و در حدود 

 سال پیش در دوران سلطنت گندهارا، زینت صومعه های بودایی بوده است. 1۵00

، تحلیل و شد تا ثبت هگذشته به موزیم بریتانیا فرستادپس از گذشتن از یک روند طوالنی حقوقی، این آثار سال 

 نگهداری شود. سمپسون گفت که در گذشته نیز هزاران اثر تاریخی را به کابل برگشتانده اند.
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این آثار تاریخی برای مدت کوتاهی در موزیم بریتانیا به نمایش گذاشته خواهد شد و سپس به سفارت افغانستان 

 شود.در لندن تسلیم داده می

تأریخ کهن افغانستان داستان نوی نیست، ولی  قاچاق آثار گرانبها و اکثراً منحصر به فرد تبصرۀ م. نظام:

جنگ های بیشتر از چهل سالی که ملت بینوا به آن گرفتار است، مملکت  و حقیقت اینست که در پهلوی بدبختی ها

ما در پهلوی تخریبات بنیادی، بصورت فوق العاده ای مورد چور و چپاول، حتی در زمینۀ سرقت و قاچاق آثار 

 و داشته های گرانبهای تأریخ درخشان خویش قرار گرفت. از تخریباتی که از جنگ ها بر مناطق تأریخی عارض

گردید، تا فعالیت دزدان پاکستانی و مافیای بینالمللی و انفرادی، همه برای ویرانی ویا بیرون بردن هزاران مجسمه 

و بینهایت داشته های گرانبهای بی مانند ازین سرزمین بینظیر بوده است. دردا که گرانبها ترین آثار در هده در 

نابود  ویران وها انتقال یافتند و یا با تعصبات ابلهانه، عصر خونین جنگ های داخلی یا به پاکستان وبقیه جا

که در عصر فرخندۀ اعلیحضرت محمد  «آی خانم»شهرک زیبا و باستانی  گردیدند، همچنان در شمال کشور،

 .است و آثار آن ناپدید هشاه کشف گردید، کامالً از بین رفتظاهر 

 
 

 در انگلستان ضبط گردیده است از راه پاکستان، که بعد از قاچاقمکمل سر های گوناگون بودا  تصویر
 

بعضاً به اختیار بعضی از موزیم ها هم قرار گرفتند،  در پهلوی خرید فروش های گوناگون،قاچاق این آثار در 

مثالً بعد از ضبط و تصرف از جانب مراجع رسمی. سطوری که در باال مطالعه گردید، یکی از اخباری است 

 که ذریعۀ برتش میزیم منتشر گردیده است و مشت نمونۀ خروار است.

ولت افغانستان هم با بی مروتی دست اندرکار اخذ به ارتباط به مبحث ما، حتی بعضی مأمورین سال های اخیر د

 »!«مجسمه های عهد عتیق گردیده و منجمله سر های بودا را که قدامت هزاران سال داشته، برای تحفه به مهرویان

 پیش کش می نمود که مطمئناً این عمل با افتضاحات دیگر وی در محیط پخش گردیده است.از کیسۀ خلیفه 

ری آثار عهد عتیق افغانستان قسمت هایی هم بصورت رسمی در موزیم های معتبر نگهداری به ارتباط به نگهدا

آثار زیبایی را به نام افغانستان معرفی مینماید، که به اساس قراردادی « گیومه پاریس» میشوند، ازانجمله موزیم 



  
 

 

 3از 3

بوجود آورده است،  نسهفرا که اعلیحضرت شاه امان هللا غازی، با احساس وطنپرستانۀ خاص خویش، با دولت

و بعضی از موزیم های دیگر انگلستان که آثار قیمت دار کشور « برتش موزیم»این تعهد اجرا میگردد. متأسفانه 

را به نمایش گذاشته اند، با تالش دولت ایران، همه را تحت اسم مدنیت پارس به ثبت رسانیده اند که با تالش و 

 اقداماتی درین زمینه آغاز گردیده است.، «حامد نوید»اقدامات دانشمند خبرۀ افغان محترم 
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