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 پیکره های بودای بامیان درمسیرتاریخ
 معرفی کتاب جدید

 

 شناسنامه
 نام اثر: پیکره های بودای بامیان درمسیرتاریخ

 مؤلف : عبدالباری جمال

دانش درکانادا  ناشر : انجمن 
کریم پیکارپامیر  مهتمم: 

داکترثنا نیکپی    طرح روی جلد: 
 تیراژ: پنجصد جلد

 خورشیدی۱۴۰۰سال چاپ:  
 

 
 

بامیان درمسیرتاریخ  " های بودای  )جناب  پیکره  کوش  سخت  هموطن  تازه گیها توسط  که  جدیدیست  اثر  "، عنوان 

دانش" درکانادا به طبع  رسیده است.  عبدالباری جمال(  تألیف گردیده و به همکاری " انجمن 
در  مذکور  اثر های بودا  ترین و مفصل ترین کتاب پیرامون مجسمه  بامیان بحساب میرود که بصورت  بعنوان مکمل 

و  دو تحلیلی، مصور و همه جانبه در رنگین، کاغذ اصل و صد و سی  اندازه و دیزاین معقول   چهار صفحه با پشتی 

است.    چاپ و منتشرگردیده 
بزرگ بودا به نام های "صلصال" و "شهمامه" با پیشینۀ یکنیم هزارساله   ما و مردمان جهان مطلع بودیم که دومجسمۀ 

نسبی درکشور، شاهد ورود هزارها توریست   چنانکه درسالهای آرامش  درشهرباستانی بامیان افغانستان وجود دارند. 
اشتیاق که با  بودیم  خارجی  شهکار  یا سیاح  دو  تا ازاین  شتافتند  بامیان می  به سوی  بعمل    تمام  دیدن  بشری  بزرگ 

رساله هایی نیز توأم با عکسهای زیاد روی صفحات رسانه های نوشتاری افغانستان   آورند. همچنان، سخنها، مقاله ها و
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کامالً  مفصل و  اثرتحلیلی،  که هیچ  گفت  اما باید  به نشرمیرسیدند.  بودیستی  به   و سایر کشورهای  اختصاصی راجع 
بودای بزرگ( در افغانستان عزیز ما یا نگاشته  تاگواتاما" )  فکری آیین"سیداریا  جایگاه و اثرات  اندیشه،  شخصیت، 

بودم.    نشده یا من تا همین اواخرندیده 

بو تاریخی  ارزشمند  های  تاریخ به باآنکه مجسمه  وتبهکاران  سیه دالن  آلود  ناپاک و خون  دستهای  با  دربامیان،  دا 
و بخاطرمحکومیت   تندیس بی نظیر پنجاه و پنج متری اوبمثابۀ نشان عظمت  آیین بودا و محل  نابودی کشانیده شدند، 

برلوح سینۀ کوه بامیان نقش بسته است.  ابدی ویرانگران آن، 
جمال   باری  آقای  توسط  و مصور  مستند  تاریخی،  تحلیلی،  بگونۀ  فصل،  دوازده  طی  خوشبختانه  اثرجدید  اینک، 
بزرگ و جستجوگران   بودای  و دوستداران  افغانستان  برای جامعۀ  بسته و  آذین  خواندی  و  خوب  کتاب  درچارچوب 

   است.  آیین وی تقدیم گردیده
میگو صمیمانه تبریک  آن  گرامی  مؤلف  برای  را  بکر  اثر  این  و طبع  نگارش، آرایش  و ئما، درحالیکه  یم، مرور 

سفارش نیز مینماییم.    مطالعۀ آنرا نیز برای فرزندان میهن 
 

 (۴۱۶۴۳۹۹۶۶۵شمارۀ تماس با مؤلف گرامی:     )
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