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 11/03/2019                 ولی احمد نوری

 

 بودا ها در افغانستانتقبیح نابودی باز هم 
 تندیس های بی همتای بامیانویرانی 

  توسط گروه عقب ماندۀ طالبان
 

 
 

ین سال مدهنزبرای تقبیح و نکوهش انفجار و ویرانی تندیس های بودا، یادی از  آریانا افغانستان آنالین ملی وبسایتکه  خوشحالم

بی  نابودی بودا هایمناسبت یاد بود و تقبیح به  خاصیپروگرام به پخش انفجار و نابودی پیکره های مذکور توسط طالبان، 

 می نماید.بامیان برگزار همتای 

 

مراسم سوگوارانه و  سالهرداشت و جا دارد برای از دست دادن سرمایۀ فرهنگی و تأریخی منحصر به فرد بشریت، بلی جا

 یافت. رسوایی تمام ارتکابباطالبان به سفارش پاکستان انزجار برگزار شود که انهدام این تندیس ها با دستان جاهلیت و وحشت 

هر سال از روز سوم مارچ که از طرف سازمان یونسکو به حیث  تمنی دارم همه همکاران عزیز )آریانا افغانستان آنالین(  از 

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

 ر، نشرات متنوع و مختلفدر افغانستان است، برای تازه نگهداشتن این فاجعه در اذهان پیر و جوان افغان برای نسل های متوات

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

ستیز طالبان انجام شده است از خاطره های نسل های امروز و فردای وطن زدوده نشود و منحیث درس فرهنگی و ارج گزاری 

 بماند.  یک انتباه برجانگی کشور و وطن شان به حیث به دارایی های هنری و فره
 

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

که در صفحۀ مطبوعات افغانی در داخل و خارج افغانستان که خواننده های عزیز با مطالعۀ مطالب نشر شدۀ امسال 

و مهمتر از آن برای هر نوع استفادۀ اعظمی بدارند. خواهد بود قابل دید اتوماتیک چرخش  در ی وبسایتتحلیل ها
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رسا، م از قلبه نام )هنر افغانستان در عرصۀ تأریخ( ین اواخر به کتاب بینظیری که در ا معلومات علمی و تخصصی

و به ه شدنوشته )دوست فرزانه و بینظیر من( "حامد نوید" علمیت باالی جناب دانشمند کم همتاِی افغانستان  توانا و

آن که کامالً به )ظهور کیدارشاهان و عروج  250الی  225چاپ آراسته شده استفاده کنند، خاصتاً از صفحات  زیور

 استفاده ببرند. و پیشکش تصاویر کمیاب آماده شده هنری بامیان( معلومات دقیق، مشرح

 

افغان" قافله ساالر شعر و ادب دری افغانستان و منطقه در قرن بیستم از استاد بزرگ خلیل هللا "خلیلی  ملکوتیِ  سرودۀ

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       این بت تراش بت شکن ،آدمی
 

** * ** 
 ـاده ایــا استـپه خسـتـه ب بــــا تــن   ـاه تـا کجــا در کهنه طـاق قـــرن

 اده ایا استـل ویــــرانــه هدر د   و حزین خاموش و مبهوت تـا بکی

 هارتـــا کجـا ای عبرت لیـل و ن
 

 اینه هــا و جنگ هـــدر خـــالل ک   دان ها از چشـم تـو گم گشتهـل نس

 اسنگ هــ ا اینـدر دل این دره ه   دها نـاپـدیــاروان ا کــهاروان کـــ

 وارپـا استـاده یک لیک تـو استـ
 

 ددر شگفت از روزگارت مانده ان   ماناز آســیــاره هـا ـآبگــون س

 دا از شکوهت خوانده انـهان داست   رودهـــا در سیـنه هــای کوهسـار

 ارنه مـانـده در پایان کـبـره وتـ
 

 گردون کر شده وش این گردندهگ   از آوازه ات کــه یـاد ایــامــی

 سحر خــم تر شدیم هر د خــبـا ق   بــد نیـــلی رواقـخـــازن ایــن مع

 ارکنــد گـوهــر به پــای تو نث تـــا
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 وان آرای تــشال زرتــار جـه   چیــن یـــاد ایــامی کــه می آمد ز

 ورش دیبـای تـا جـداران مفـتـ   د از اقصای هنــدـمـــی فــرستـادن

 اراشـد بـر سـر راهـت غبــا نبت
 

 ـهانن گیتی شد نــچیـ شکنج و در   غـآن خجستـه روزگــاران ای دری

 ـماناز آس هـم قضـا بـارید سنـگ   ت از زمیــنـهــم قـدر رویاند نکب

 ارزد ز باغ عیش خر جـای گل س
 

 دهرزان شــــرش تو لـپایه های ع   ربــود سنگین تن دگـهن معای ک

 در ورای ابــرهـا پنـــهان شـــــده   وهـو شک دیگر آن خورشیـد اقبال

 ارتاریک و زمین گـردیده تچـرخ 

 ـددر بســـته ان ــد امـــید رامعبـ   ـوشو گــردیـده خمـشمع اقبال ت

 ـدت را بشکسته انـــسم بخـوان طل   و واژون کرده انـــدـدیر تـنقـش تق

 وارده نـــا بینـا و تن گردیده خـدیــ

 

 
 

 

 ناق کهـه طشتـراــر ایـن افـزی  اکولنوهســارهــدر دل ایــن ک

 ندهترسی که نگشایی می یک از  اپ هب ادیستاِ چه می بینی که  در

 کارزار؟ ت و با کییت صلحسبا ک   
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 خـــود بتان بتراشد و خود بشکند   بت تـراش بـُت شکـن نیا یآدمــ

 زند یم ییگـــاه خود کوس خـدا   ـنیبنده سان سر بر زم دـیسا گاه

 کردگار یگـــه تراشــد بنـده گـاه

 ستیبت شکستن بت گر یزندگان   کانـدر جهان رنگ و بـو یا دهید

 ستیفـرمان بر یکار ما فـرمانده   کردن ستـم  یستـم بـردن گهـ گـه

 و صد دم سوگوار ینفس شاد کی

 یخســته و مجروح تب دار آمد   که از رنج سفر نیبنش دمک کی

 یآمد مـاریکـه ب ــنیبنش یانــدک   سال و مـاه ـاریر از دـمسـاف یا

 هم دلت تنگ است و هم جسمت فگار

 از راه بــــس دور و دراز یآمــد   رهسپـار عـصر مــا یا یآمــد

 جانگـداز ین قصــه هـابـازگــو آ   یپـا ــریرهـنــورد د یا بـــازگو

 کــن راز نــهـان روزگـار فـاش

 ـاـهـان رنـج هــا آزار هـدر ج   در جهان یدیآخر چـه د ـازگـوبـ

 اهـان واژگـون کـردارهـاز جــــ   وـازگـبـ یدیچه د گرید بـــازگو

 شمار یب یرنجها نیجهان ز نیز

 کشتار است و بس دانیجهان م نیکا  گـرد مسافـر باز یاز مـن ا بشنـو

 است و بس کاریدر کتاب عصر پ  ــرـلـح بشـو ص  یآزاد ینــمــع

 شو بر حرف حرفش چشم دار رهیخ

 پرستـد جنگ را یـنــوع انسـان م   معبودست و معبود است جنگ جنگ

 رهنگ راـو ف نشیب نذرشکرده    وده نـوـه را بنـمـهنـالح کســ آن

 و دار ـرین گـانسـانست اکنو ـنید

 ر کشتــن نــوع بشـربـ یآلـــه ا   یـو نت یهن معبـود گردارک یا

 تــــا پرستنـدت بشـــــر بـار دگـر   رابطاق خ نینه از رونیب یپا

 دهند اندر قدومت بنـده وار جــان
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 امه رابرکش از تن آن نگارین ج     ـدوده شد مفلوک شـکهنه شد فرس

 ـدایی نــامه رارفــهای آن خـح       ر در آب شویـد دگـخوانکس نمی

 ارر بیۀ نــو تــامــو نۀ نــــماجـ

 و در حجابدر دل ان سنگها شـ     ارد ای رهنــورد راه بیـــگ ـازـب

 ابآفت اه وـم ورــد از نم بنـچشـ     ما دـاه دیوه گـــوش از جلرو بپـ

 ارا غبـرت از مـاطـرد خـا نگیت
 

 رـیـرخ گان چر آوارگــمـاین ق   دانی انــف انســوقـناس مـاشنـ

 یروار ضمنزدیک اه از نتکـش   راند از دور نور اختجســـته انـ

 اره تا سینن امـش روشـمانـآســــ

 ود داریـم ماخ ایوطه در دنیغــ   مردمیق درد و مهر مرد و عش

 ون داریـم مانـــش جه دانـمـا هبـ   ت و پای عقل در زنجـیر شددسـ

 دار ود را دوراز رهی دیوانـه خ

 

** * ** 
 

 خلیلی بزرگ!  )*(
 و بی انصافی هموطنانت مکدر مباد! خودنگریروحت شاد و روانت آزاد باد! به پاکی و وطن پرستی ات می بالم! روانت از 

 

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

 )بیدل(

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس " بری"کلیک
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