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ولی احمد نوری

باز هم تقبیح نابودی بودا ها در افغانستان
ویرانی تندیس های بی همتای بامیان
توسط گروه عقب ماندۀ طالبان

خوشحالم که وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین برای تقبیح و نکوهش انفجار و ویرانی تندیس های بودا ،یادی از نزدهمین سال
انفجار و نابودی پیکره های مذکور توسط طالبان ،به پخش پروگرام خاصی به مناسبت یاد بود و تقبیح نابودی بودا های بی
همتای بامیان برگزار می نماید.

بلی جاداشت و جا دارد برای از دست دادن سرمایۀ فرهنگی و تأریخی منحصر به فرد بشریت ،هرسال مراسم سوگوارانه و
انزجار برگزار شود که انهدام این تندیس ها با دستان جاهلیت و وحشت طالبان به سفارش پاکستان بارسوایی تمام ارتکاب یافت.
از همه همکاران عزیز (آریانا افغانستان آنالین) تمنی دارم هر سال از روز سوم مارچ که از طرف سازمان یونسکو به حیث
(روز جهانی مبارزه با تروریزم فرهنگی) شناخته شده است ،الی روز یازدهم مارچ که روز انفجار 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 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
به دارایی های هنری و فرهنگی کشور و وطن شان به حیث یک انتباه برجا بماند.
تحقیقات و ارزیابی های ارزش مندی پیرامون این فاجعۀ فرهنگی به اندازۀ قابل توجهی به دسترس است .آرزومندم

که خواننده های عزیز با مطالعۀ مطالب نشر شدۀ امسال مطبوعات افغانی در داخل و خارج افغانستان که در صفحۀ
تحلیل های وبسایت در چرخش اتوماتیک قابل دید خواهد بود استفادۀ اعظمی بدارند .و مهمتر از آن برای هر نوع
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معلومات علمی و تخصصی به کتاب بینظیری که در این اواخر به نام (هنر افغانستان در عرصۀ تأریخ) از قلم رسا،
همتای افغانستان "حامد نوید" (دوست فرزانه و بینظیر من) نوشته شده و به
توانا و علمیت باالی جناب دانشمند کم
ِ
زیور چاپ آراسته شده استفاده کنند ،خاصتا ً از صفحات  225الی  250آن که کامالً به (ظهور کیدارشاهان و عروج
هنری بامیان) معلومات دقیق ،مشرح و پیشکش تصاویر کمیاب آماده شده استفاده ببرند.
ملکوتی از استاد بزرگ خلیل هللا "خلیلی افغان" قافله ساالر شعر و ادب دری افغانستان و منطقه در قرن بیستم
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

آدمی ،این بت تراش بت شکن

** * **
تـا کجــا در کهنه طـاق قـــرن هـا

بــــا تــن خسـتـه به پــا استــاده ای

تـا بکی خاموش و مبهوت و حزین

در دل ویــــرانــه هـا استاده ای

تـــا کجـا ای عبرت لیـل و نهار
نسـل ها از چشـم تـو گم گشته اند

در خـــالل کـینه هــا و جنگ هــا

کـــاروان هـا کــاروان ها نـاپـدیـد

در دل این دره هـا این سنگ هــا

لیک تـو استـاده یک پـا استـوار
آبگــون سـیــاره هـا از آســمان

در شگفت از روزگارت مانده اند

رودهـــا در سیـنه هــای کوهسـار

داستان هـا از شکوهت خوانده اند

تـو بـرهـنه مـانـده در پایان کار
یــاد ایــامـی کــه از آوازه ات

گوش این گردنده گردون کر شده

خـــازن ایــن معـبــد نیـــلی رواق

بـا قـد خـم هر سحر خــم تر شدی

تـــا کنــد گـوهــر به پــای تو نثار
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یـــاد ایــامی کــه می آمد ز چیــن

شال زرتــار جـهـان آرای تـو

مـــی فــرستـادنـد از اقصای هنــد

تـا جـداران مفـرش دیبـای تـو

تــا نباشـد بـر سـر راهـت غبار
آن خجستـه روزگــاران ای دریـغ

در شکنج و چیـن گیتی شد نـــهان

هــم قـدر رویاند نکبـت از زمیــن

هـم قضـا بـارید سنـگ از آسـمان

جـای گل سر زد ز باغ عیش خار

ای کهن معـبــود سنگین تن دگر

پایه های عـرش تو لـرزان شـــده

دیگر آن خورشیـد اقبال و شکـوه

در ورای ابــرهـا پنـــهان شـــــده

چـرخ تاریک و زمین گـردیده تار

شمع اقبال تـو گــردیـده خمـوش

معبـــد امـــید را در بســـته انـد

نقـش تقـدیر تـو واژون کرده انـــد

وان طلـسم بخـت را بشکسته انـــد

دیــده نـــا بینـا و تن گردیده خـوار

در دل ایــن کـوهســارهـولناک

زیــر ایـن افـراشتـه طـاق کهن

در چه می بینی که اِستادی به پا

از کی میترسی که نگشایی دهن

با کیت صلحست و با کی کارزار؟
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آدمــی این بت تـراش بـُت شکـن

خـــود بتان بتراشد و خود بشکند

گاه سایـد بنده سان سر بر زمیـن

گـــاه خود کوس خـدایی می زند

گـــه تراشــد بنـده گـاهی کردگار
دیده ای کانـدر جهان رنگ و بـو

زندگانی بت شکستن بت گریست

گـه ستـم بـردن گهـی کردن ستـم

کار ما فـرماندهی فـرمان بریست

یک نفس شادی و صد دم سوگوار
یک دمک بنشین که از رنج سفر

خســته و مجروح تب دار آمدی

ای مسـافـر از دیـار سال و مـاه

انــدکی بنشیــن کـه بیمـار آمدی

هم دلت تنگ است و هم جسمت فگار

آمــدی ای رهسپـار عـصر مــا

آمــدی از راه بــــس دور و دراز

بـــازگو ای رهـنــورد دیــر پـای

بـازگــو آن قصــه هـای جانگـداز

فـاش کــن راز نــهـان روزگـار
بــازگـو آخر چـه دیدی در جهان

در جـهـان رنـج هــا آزار هــا

بـــازگو دیگر چه دیدی بــازگـو

از جــــهـان واژگـون کـردارهـا

زین جهان زین رنجهای بی شمار
بشنـو از مـن ای مسافـر باز گـرد

کاین جهان میدان کشتار است و بس

مــعـنـی آزادی و صـلـح بشـــر

در کتاب عصر پیکار است و بس

خیره شو بر حرف حرفش چشم دار
جنگ معبودست و معبود است جنگ

نــوع انسـان مـی پرستـد جنگ را

آن ســالح کهنـه را بنـمــوده نـو

کرده نذرش بینش و فـرهنگ را

دیـن انسـانست اکنون گـیـر و دار
ای کهن معبـود گرداری تـو نی

آلـــه ای بـر کشتــن نــوع بشـر

پای بیرون نه ازین طاق خراب

تــــا پرستنـدت بشـــــر بـار دگـر

جــان دهند اندر قدومت بنـده وار
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کهنه شد فرسوده شد مفلوک شــد

برکش از تن آن نگارین جامه را

کس نمیخوانـد دگـر در آب شوی

حرفــهای آن خــدایی نــامه را

جـامــۀ نــو نــامــۀ نــو تر بیار
بــاز گـرد ای رهنــورد راه بیــا

در دل ان سنگها شـو در حجاب

رو بپـوش از جلــوه گــاه دید ما

چشـم بنـد از نــور مـاه و آفتاب

تا نگیـرد خـاطـرت از مـا غبار

نـاشـناس مـوقـف انسـانی انــد

این قـمـر آوارگـان چرخ گـیـر

جســـته انـد از دور نور اختران

کـشته از نزدیک انوار ضمیر

آســــمانــش روشـن اما سینه تار
عشق درد و مهر مرد و مردمی

غــوطه در دنیای خود داریـم ما

دسـت و پای عقل در زنجـیر شد

بـا هـمـه دانـش جـنـون داریـم ما

از رهی دیوانـه خود را دور دار

** * **
(*) 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!

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

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

باز هم تقبیح نابودی بودا ها در افغانستان
walinouri_baazham_taqbih_naaboodi_boodaa_haa.pdf
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