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 باز هم تقبیح تخریب و انهدام بودا. . . 
 تندیس های بی همتای بامیان افغانستان

 

را که از گنجینه های فردا روز یکشنبه نهم مارچ روز تلخی است که در بامیان زیبای افغانستان مجسمه های بودا 

 تأریخی و پر بهای افغانستان و جهان به شمار می رفت به صورت وحشیانه ویران کردند.

های  برای تقبیح و نکوهش انفجار و ویرانی تندیس که وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالینقابل ستایش و تمجید است 

مذکور توسط طالبان، پروگرام با شکوهی را به تأریخ یازدهم سال انفجار و نابودی پیکره های  دهمینهفبودا، یادی از 

 .گزار می کندمارچ که روز نابودی بودا های بامیان می باشد، بر

بلی جا داشت و جا دارد برای از دست دادن سرمایۀ فرهنگی و تأریخی منحصر به فرد بشریت، هر سالی مراسم 

 تندیس ها با دستان جاهلیت و وحشت با رسوایی تمام ارتکاب یافت.سوگوارانه و انزجار برگزار شود که انهدام این 

تمنی دارم هر سال از روز سوم مارچ که از طرف سازمان  به حیث مدیر مسؤول وبسایت آریانا افغانستان آنالین

جار انف( شناخته شده است، الی روز یازدهم مارچ که روز روز جهانی مبارزه با تروریزم فرهنگییونسکو به حیث  )

و تخریب مجسمه های بودا در افغانستان است، برای تازه نگهداشتن این فاجعه در اذهان پیر و جوان افغان برای نسل 

های متواتر، نشرات متنوع و مختلف رسانه یی صورت گیرد تا این ننگ بزرگ ملی و بشری که در خاک ما افغانستان 

ی ها ن انجام شده است از خاطره های نسل های امروز و فردااز طرف گروه وحشی، نابکار و فرهنگ ستیز طالبا

وطن زدوده نشود و منحیث درس فرهنگی و ارج گزاری به دارایی های هنری و فرهنگی کشور و وطن شان به 

 برجا بماند.  هحیث یک انتبا
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توجهی به دسترس است. آرزومندم  تحقیقات و ارزیابی های ارزش مندی پیرامون این فاجعۀ فرهنگی به اندازۀ قابل

که خواننده های عزیز با مطالعۀ مطالب نشر شدۀ امسال آریانا افغانستان آنالین که در صفحۀ اول درچرخش می باشند 

 و از نشرات وبسایت های انترنتی دیگر استفادۀ اعظمی بنمایند.

ر شعر و ادب دری افغانستان و منطقه در قرن سروده ای ملکوتی از استاد بزرگ خلیل هللا "خلیلی افغان" قافله ساال

بیستم را که عاشقانه برای بودا سروده بود در این جا پیشکش می کنم که خود بحری از عشق وطنش افغانستان را در 

 بر دارد و از هر مطلب دیگر بهتر در ذهن و قلب خواننده نفوذ خواهد کرد و جاویدان خواهد شد.

 

 
 این پارچه شعر را استاد بزرگ " خلیلی افغان"  

 سال ها قبل به مجسمۀ بودا هدیه کرده بود.
 

 خود بتان بتراشد و خود بشکند       آدمی این بت تراش بت شکن
 

** * ** 
 

 

 اده ایپا استـه ـا تــن خسـتـه بب   اه رنتـا کجـا در کهنه طـاق ق

 اده ایتـویـرانـه هـــا اسدر دل    تا بکی خاموش و مبهوت و حزین

 ا ای عبرت لیـل و نـهارتــا کج

 

 اا و جنگ هـنه هـیـدر خالل ک   دچشم تو گم گشته ان ها ازل نس

 ااین سنگ ه دل این دره ها در   دـدیـا ناپـهاروان ا کـهاروان ک

 وارپـا استاده یک لیک تـو استـ
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 روزگارت مانده اند شگفت از در   مانآبگـون سیــاره هــا از آســ

 دان داستان ها از شکوهت خوانده   ای کوهسـاررودها در سیـنه هـ

 اربـرهنـه مانـده در پایان کـ وتـ
 

 شده گوش این گردنده گردون کر   ات ی کــه از آوازهیـــاد ایــامـ

 م تر شدیبا قد خم هر سحر خ   ـلی رواقخـــازن ایــن معبـد نی

 ارو نثـپای ته ـکنـد گـوهـر ب اتـ

 وــت ـال زرتــار جهان آرایشـ   نچیـ ه می آمد زیـاد ایـامی کـ

 رش دیبـای تــوتـاجداران مفـــ   دد از اقصای هنــمی فـرستـادن

 ارتا نبــاشـد بر سـر راهـت غب
 

 هانن چین گیتی شد درشکنج و   ای دریغ خجسته روزگارانآن 

 مانآس بارید سنگ از هم قضا   نزمی در رویاند نکبت ازهم ق

 باغ عیش خار ز جای گل سر زد
 

 

 دهلرزان ش عرش تو پایه های   رسنگین تن دگ ای کهن معبود

 دهان شــای ابــرهـا پنهدر ور   آن خورشید اقبال و شکوه دیگر

 زمین گردیده تار چرخ تاریک و
 

 دد را در بسـته انــد امــیبـــمع   وشو گردیـده خمـشمع اقبال ت

 دان وان طلسم بخت را بشکسته   دکرده ان و واژونـتقدیر ت نقش

 واردیده نا بینا و تن گردیده خ
 

 نــر این افـراشته طاق کهزی   ارهــولنـاکدر دل این کوهس

 ازکه می ترسی که نگشایی دهن   چه می بینی که استادی بپا در

 کارزار؟با کیت صلحست و با کی 
 

 دبشکن بتان بتراشد و خود خود   ناین بت تراش بت شک یمآد

 دکوس خدایی می زن گاه خود   بر زمین گاه ساید بنده سان سر

 ارگـه تراشد بنـده گاهی کردگ
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 بت گریست زندگانی بت شکستن   بو دیده ای کاندر جهان رنگ و

 ما فرماندهی فرمان بریست کار   مگه ستم بردن گهی کردن ست

 سوگوار صد دم یک نفس شادی و
 

 دیدار آم خسته و مجروح تب   از رنج سفر بنشین کهدمک یک 

 دیانـدکی بنشین که بیمـار آم   اهای مسافر از دیار سال و م

 ست وهم جسمت فگارگدلت تن هم
 

 س دور و درازآمدی از راه ب   ام دی ای رهسپـــار عصرآم

 انگـدازبازگو آن قصه های ج   ایبـازگو ای رهنــورد دیــرپ

 ارنـــهان روزگ فاش کـن راز
 

 اــهان رنـجـها آزار هدر جـــ   جهان چه دیدی در ازگو آخرب

 اهان واژگـون کردارهــاز جـ   وچه دیدی بـازگ بـازگو دیگر

 شمار بی زین جهان زین رنجهای
 

 و بس کاین جهان میدان کشتار است   رر بازگــمن ای مساف بشنو از

 بس است و پیکار عصر کتاب در   رمــعنــی آزادی و صـلح بشــ

 حرف حرفش چشم دار بر خیره شو
 

 جنگ را دمی پرست وع انسانـن   ست جنگمعبود جنگ معبودست و

 فرهنگ را نذرش بینش وکرده    وآن ســالح کهنه را بنــموده نـ

 و دار رن انسانست اکنون گیدی
 

 رای بـــر کشتــن نوع بشآلـــه    و نیزای کهن معبود گرداری ت

 رار دگـرستنـدت بشــر بتــــا پ   ه ازین طاق خراـبیرون نپای 

 ده وارقدومت بن جان دهند اندر
 

 آن نگارین جامه را تن از برکش   دش کهنه شد فرسوده شد مفلوک

 دایی نــامه راحـرفـهای آن خ   خواند دگر در آب شویکس نمی

 ارنو تر بی ۀ نـو نامۀجـــــــام
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 حجاب ن سنگها شو درآدل  در   نبی بـازگرد ای رهنورد راه

 ابماه و آفت چشم بنـد از نور   ما دجلوه گاه دی رو بپوش از

 اراطرت از ما غبختا نگیـرد 

 

 یران چــرخ گــاین قمر آوارگ   دف انسـانی انـــوقـناس مـناش

 یرضم نزدیک انوار ته ازکـش   راناخت جسته اند از دور نور

 ارتآســمانش روشن اما سینـه 
 

 م ماداری دنیای خود وطه درغ   مردمی مرد و مهر عشق درد و

 ون داریـم ماـبا همه دانش جن   دست و پای عقل در زنجیر شد

 دار رهی دیوانه خود را دور از
 

** * ** 

 
)*( 

 خلیلی بزرگ! 
خودنگری و بی انصافی هموطنانت روحت شاد و روانت آزاد باد! به پاکی و وطن پرستی ات ایمان دارم و می بالم! روانت از 

 مکدر مباد! پاسخ این جفگ سرایان و هرزه ها را حضرت ابوالمعانی عبدالقادر بیدل در پایان داده است:
 

 وسی چندـخلقی است پراگندۀ سعی ه
 

 پرواز جنون کرده به بال مگسی چند
 )بیدل(


