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 11/03/2016                 ولی احمد نوری
 

 باز هم تقبیح نابودی بودا 
 

 تندیس های بی همتای بامیان افغانستان
 

 

س های برای تقبیح و نکوهش انفجار و ویرانی تندی آریانا افغانستان آنالینوزین  وبسایت قابل ستایش و تمجید است که

، پروگرام با طالبان توسط مذکورسال انفجار و نابودی پیکره های  بیستمینبودا، یادی از 

 .ه استگزار نمودرببه مناسبت ویرانی تندیس های بودا هایی بامیان شکوهی را 

، بشریتمنحصر به فرد بلی جا داشت و جا دارد برای از دست دادن سرمایۀ فرهنگی و تأریخی 

دستان جاهلیت و با هر سالی مراسم سوگوارانه و انزجار برگزار شود که انهدام این تندیس ها 

 وحشت با رسوایی تمام ارتکاب یافت.

 که از طرف سازمان یونسکو سال از روز سوم مارچ منی دارم هرتمسؤولین و همکاران )آریانا افغانستان آنالین( از 

( شناخته شده است، الی روز یازدهم مارچ که روز انفجار و تخریب مجسمه فرهنگی تروریزمروز جهانی مبارزه با ) به حیث 

، برای تازه نگهداشتن این فاجعه در اذهان پیر و جوان افغان برای نسل های متواتر، نشرات متنوع های بودا در افغانستان است

که در خاک ما افغانستان از طرف گروه وحشی، نابکار و ملی و بشری و مختلف رسانه یی صورت گیرد تا این ننگ بزرگ 

ردای وطن زدوده نشود و منحیث درس فرهنگی و ارج فرهنگ ستیز طالبان انجام شده است از خاطره های نسل های امروز و ف

  .بماند برجا هیک انتبابه حیث گزاری به دارایی های هنری و فرهنگی کشور و وطن شان 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

مندم آرزو به اندازۀ قابل توجهی به دسترس است. پیرامون این فاجعۀ فرهنگی تحقیقات و ارزیابی های ارزش مندی 

 چرخشدر مقاالتکه هنوز هم در صفحۀ  (آنالین )آریانا افغانستان عزیز با مطالعۀ مطالب نشر شدۀکه خواننده های 

 استفادۀ اعظمی بدارند.  دنمی باش
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 5از 2

 

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

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

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

 

  افغان"  خلیلی بزرگ " پارچه شعر را استاداین 
 سال ها قبل به مجسمۀ بودا هدیه کرده بود.

 

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

** * ** 
 استـــاده ایپـــا ه بـــا تــن خسـتـه ب  نه طـاق قـــرن هــاـتـا کجــا در که

 ویــــرانــه هـــا استـــاده ای در دل   زینـتـا بکی خاموش و مبهوت و ح

 ارـیـل و نـهـرت لـتـــا کجـــا ای عب  

 

 ینه هـــا و جنگ هـــاـدر خـــالل ک  ها از چشــم تــو گم گشته انـد نسـل

 سنگ هـــادر دل ایــن دره ها این  ها نــاپـدیــد  ها کـــاروان کـــاروان

 پــا استــوار لیــک تــو استــاده یک 
 

 در شگـفت از روزگارت مانده انـد ان ـیــاره هــا از آســــمـآبگــــون س

 ها از شـکوهـت خوانده انـد داستـان ـار ـوهسـیـنه هــای کـرودهـــا در س

 تـــو بـرهنــه مــانـده در پایان کـــار 
 

 ر شدهـردون کـگــوش این گردنده گ ایــامـــی کــه از آوازه ات  یـــــاد

 د خــم هر سحر خــم تر شدیـبـــا ق خـــازن ایــن معبــد نیـــلی رواق 

 تـــا کنــد گــوهــر به پــای تو نثــار
 

 تــو جـــهان آرایشــــال زرتـــار    یـــاد ایــامی کــه می آمد زچیــن

 بـای تــوـتـــا جـــداران مفــــرش دی رستـادند از اقصای هنــد مــی فــ

 تـــا نبــاشـد بـر ســر راهـت غبــار
 

 شکنج و چیــن گیتی شد نـــهان در   آن خجستـه روزگـاران ای دریغ

 هـم قضـا بــارید سنـگ از آســمان د نکبت از زمیــن ـانـهــم قـدر روی

 خــارزد ز باغ عیش  جـای گل سـر
 

 رش تو لرزان شـــدهـپایه های ع ای کـهن معبــود سنگین تن دگـر 

 ا پنـــهان شـــدهـدر ورای ابــرهـ   دیگر آن خورشیـد اقبال و شکوه



  

 

 

 5از 3

 چـرخ تاریک و زمین گــردیده تــار
 

 بــد امــید را در بســـته انـــــدـمع و گــردیـده خمــوشـشمع اقبـال ت

 وان طلسم بخت را بشکسته انــــد واژون کرده انـــدو ـنقـش تقدیر ت

 ن گردیده خــوارـدیــده نـــا بینـا و ت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 زیــر ایـن افــراشتــه طـــاق کهــن  نـاکـولدر دل ایــن کوهســارهــ

 ازکه می ترسی که نگشایی دهـــن  درچـه می بینی که استـادی بپــا

 ت و با کی کارزار؟با کیت صلحسـ

 

 خـــود بتان بتراشد و خود بشــکنـد راش بت شکـنـآدمــی این بت ت

 گـــاه خود کوس خــدایی می زنـــد د بنده سان سر بر زمیـنـگاه سای

 گـــه تراشــد بنـده گــاهی کــردگــار

 

 ستبت شکستن بت گری نیازندگ در جهان رنگ وبـوـده ای کانـدی

 کـار ما فـرماندهی فـرمان بریــست ی کردن ستـمــگـه ستـم بردن گه

 وارـس شـادی و صد دم سوگیک نفـ

 

 خســـته و مـجــروح تب دار آمــدی ج سفرـیک دمک بنشین که از رن

 دکی بنشیــن که بیمــــار آمـــدیانـــ ای مســافر از دیار سال و مـــاه

 گارهم جسمت فهم دلت تنگ است و

 



  

 

 

 5از 4

 آمـــــــدی از راه بــــس دور و دراز امـ آمــدی ای رهسپـــار عصر

 بـــــازگو آن قصـــه های جـــانگـداز ایـورد دیــرپــای رهنـ بـــازگو

 ـهان روزگـــارنــــ ـن رازفـــــاش کـ
 

 ــاا آزار هـــــــه ــهان رنـجدر جـ دی در جهانــگو آخر چه دی بـــاز

 ـــاـون کردارهـــــجــــــهان واژگ از ازگــوــچه دیدی ب گو دیگر ـازب

 ـان زین رنجهــای بی شمارن جهـزیــ
 

 کاین جهان میدان کشتار است و بـس بشنو از من ای مسافر بازگـــرد

 در کتــاب عصر پیکـار است و بـس مــعنــی آزادی و صــلح بشـــــر

 م دارخیره شو بـر حرف حرفش چشــ
 

 رستـــد جنگ رانوع انسـان می پــ و معبود است جنگاست معبود جنگ 

 و فرهنگ راذرش بینـــش کرده نــ ـوکهنــه را بنـــــموده نــــآن ســــالح 

 ـرو داریـــن انســـانست اکنـــون گیـــد
 

 رکشتــن نــــوع بشـــــ ای بـــرآلـــه  ای کـهن معبود گرداری تــو نیز

 تــــا پرستنـدت بشـــــر بـــــار دگــــر اق خـرابـه ازین طـای بیرون نـپ

 ـان دهند انــدر قــدومت بنــــده وارـج

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بـــرکش از تن آن نگــارین جـامه را د مفلوک شـــدتکهنه شد فرسوده ش

 حــرفــــــهای آن خــــــدایی نــامه را د دگر در آب شویـکس نمی خوان

 نــــو نامۀ نــو تـــر بیـــــار جـــــــامۀ
 



  

 

 

 5از 5

 در دل ان سنگـــــها شــــو در حجاب گرد ای رهنــورد راه بیـــن بــــاز

 چشــــم بنــــد از نورمــــاه و آفتـــاب وه گـــاه دیـــدماــبپـــوش از جلرو 

 ــاطرت از ما غبـــارتـــــا نگیـــرد خـ
 

 این قـــــمر آوارگــــان چــــرخ گـــیر ـدـاشناس موقف انســــانی انـــــن
 کـشتــه از نــــزدیک انــــوار ضمــیر ور اختــرانـجســـته انــد از دور ن

 نـه تــــارآســــمانـــش روشـــن امـا سی
 
 

 غــــوطه در دنیـــای خـــود داریـم ما رد و مردمیـر مـعشــق درد و مه

 بــــــا همه دانـــش جنــــون داریـم ما ل در زنجـیر شدـای عقـدســت و پ

 دار از رهی دیــــوانـــه خــود را دور

 

** )*( 
 خلیلی بزرگ! 

روحت شاد و روانت آزاد باد! به پاکی و وطن پرستی ات می بالم! روانت از خودنگری و بی انصافی هموطنانت 
 مکدر مباد!

 

 پرواز جنون کرده به بال مگسی چند )بیدل( خلقی است پراگندۀ سعی هوسی چند

 

 


