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                         شيرزاد. ا . انجنير م 
  کنفرانس باميان

  مت ملی و توجه جهانی ميطلبدميراث بشری ه
  

  پس بيائيد باميان را دریابيم 
نس نوبتی ا کنفر RWT Achen University دسمبر امسال به همت دانشگاه آخن کشور المان١۶ الی ١٣از تاریخ 
کاری  تعين  الویتهای  برایتا ، برگزار ميگردد در دانشگاه آخن المان  برنامه ریزی انکشافی فرهنگی باميان ساالنه

  و برنامه ریزی را برسی مرمت و احتماًال بازسازی آثار و نقاط باستانی باميان ،حفظ در رابطه باسال اینده ميالدی 
   .دایننم

 دانشگاه ،  Unisco اینکه تا کنون چندین کنفرانس درین مورد از طرف مجموعه عالقه مندان مانند یونسکو با وجود
وزارت انکشاف شهری ، فرهنگ وزارت اطالعات وهمکاری و دانشگاه آخن به TOKYO_NRICP توکيو

تهيه  نشت ها این  کارمدهزمينه تبادل نظر صورت گرفته ، حاصل عاین و در  .ه دیگردوالیت باميان دایر  افغانستان و
 درکمپاین بين  کار مثمر این هماهنگی ، توسط دانشگاه آخن و کار دانشگاه توکيو باميان  فرهنگی انکشافیالنستر پام

  )١(. المللی برای باميان بوده است
 وجود  اصَال، ميداشت در این زمينه فرهنگ نيز وباید وزارت اطالعاتمي و مثمری که  مدونتا اکنون برنامه اما

عموم در   اطالع  برای اگاهی و  حتی کمترین برنامه ای. چندان چشم گير نيست ندارد و اگر هم وجود داشته باشد 
آثار با ارزش از طریق رسانه های جمعی از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ صورت این معرفی و یا پاسداری از 

   . نگرفته است 
ان ابدات گرچه از زمان انتخاب خانم دکتورس حبيبه سرابی به عنوان والی باميان از طرف ایشان و جمعی از عالقمند

 تاسيس یافته و تا اکنون با برپایی چندین سمينار )غير دولتی (ت از ميراث های فرهنگیحراس انجمن تاریخی باميان 
  .  در خور توجه است  فعليت داشته که این امر و کنفرانس جهت اگاهی عامه در این زمينه

 حفظ درزمينه  ميالدی ٢٠٠٧چون این کنفرانس ضمن برسی کار های سال قبل و برنامه ریزی برای سال  •
  این نشست  قبل از برگذاری راثار باستانی در سال آینده است ، الزم افتاد تا نکات زیر احتماًال باز سازی آمرمت و

  . در الویت قرار داده شودید باميکدام یکی از موارد زیر که در شرایط فعلی مطرح نمایم 
  مطالعات اکتشافی ؟ یاکاوش •
 ؟  و جلوگيری از دامنه تخریبیا مرمتحفظ آثار  •
متعاقبًا جهان و  در عرصه فرهنگی گرچه در جهش نوین ادبی در غرب  گیه ده نهگداشتن و تجدید روح سازندزن

کری  و رشد فکه خود حاصل ،وف داشت ط را به حفظ داشته های ميراث فرهنگی باستانی مع بشری توجه جوامع
سندگان و فالسفه را به حقوق انسان یوکه افکار روشنگرانه نميالدی است جنبش ادبی در دوران آغازین قرن هجدهم 

 از و متعالی ساخته  عرصه ها را در همهی انسان اندیشه رشد،یتکاملاین بينش چکيده و حاصل ،وف د اشته طها مع
  . دارد  تاکيد داشته های فرهنگی از گذشته گان حفظ آثار و برکه ،   به ارمغان آورد دانش باستانشناسی را نيزجمله
است که تاکيد به )ل توا( طرز تفکر نمونه خوب آن همان که.واميداردحفظ آثار فرهنگی برای  تفکر سان را دران و

امروزی باشد و  افتخار انسان های  مظهر  مخصوصًا بناهای که، دارد شده گذشتگان  خلقهای حفاظت از بنا
در هنگام  و رعایت ان حتی  حفظای ر بالشو ت،  را بميان مکيشدمباهات دارند که مردم به ان  را اثاریپاسداری از 

  .ات تاکيدمی ورزد ممخاص
 ١٩٠٧ر سال های د که حاصل آن معاهدات جهانی برای حفظ آثار باستانی  ميرودنش تا جای پيشي این بی روند تکامل
 یخی حفاظت از ابدات تارگ ،دنها)  الهه(١٩۵۴معاهدهاقب آن با شعله ور شدن دو جنگ جهانی نهایتًا عهالند و مت

 لالهه در دوپروتک١٩۵۴کنوانسيونو پوشش دهد، نيز را در قبال صدمات ناشی از جنگتا این اثار . ميگردد  تدوین 
 تاکيد بر حفظ ١٩٩٩کل  دوم در سال  پروتو  ١٩۵۴که پروتکل اول در سال   استه گا،حاصل این دید  اول و دوم ،

  .و حراست از آثار با ارزش تاریخی دارد 
 که دا ميکند ،ـ اهميت پيبيستم حی در قرن ـناسب تا سطتد مـرشبا ازندگان ـو ساندیشمندان رش ـنگن این وی تد وتوجه

  .چندین معا هده بين المللی درزمينه ميگردد ما نند منجر به عقد 
  ) الهه(ن ها گ د١٩۵۴می ١۴کنوانسيون حفظ ًاثار درهنگام مخاصمات  -١
  )١٩٧٠(  انها خروجو د وور  و قا چاق از آثار، محا فظت -٢
 .  یونسکو ١٩٧٢کنفرانس حمایت از آثار فرهنگی و طبيعی  -٣
  . ١٩٩۵کنفرانس استرداد اموال قاچاق شده  -۴
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در دن هاک هالند همه تاکيد بر حفظ آثار ١٩٩۵پروتکل دوم آن در سال و الهه ١٩۵۴و باالخره تاکيد مجدد بر معاهده 
  .دارند

ر به فرد باميان صحنم گانه ٨ یونسکو ملحق گردید اما آثار ١٩٧٢نسيون  به کنوا ١٩٧٩  سال  گرچه افغانستان در
ر ضحاک ، دره ککرک ، مغاره ـه ، شهيـپشين تدیوار ه بودا معروف به کوه بتان ، شهرک غلغله ،اعم از مجموعه 

ان در و چهلستون و چهل برج کليگ ، تا سرخ درل قومجموعه مغاره های سرخ اره فوالدی نهای دره فوالدی و م
با  توجه جهانيان را به خود جلب نموده است ،  خورشيدی هلچ مورد توجه مردم منطقه و از دهه یکاولنگ  از قدیم

ایسته و ب چندان ، اما صورت گرفت در زمينه حفظ این اثار اندکی در دوره به اصطالح دموکراسی توجه وجود اینکه 
  .  توجه نبود در خور

نسل با کمال تاسف که   پيوست ، اما  وک یونس١٩٧٢ به کنوانسيون ١٩٧٩ان در سال به اینکه افغانستعنایت با 
 ای قو های بتان در دهه هشتاد که در اثر پرتاب راکته ی باز هم نتوانست از تخریب دیوارامروزی ما و جامعه جهان

و یا در دور دوم  ،د ناشته ادن ی در خور توجهی در زمينه در تقابل با مجاهدین اعتراضکوه بتان شوروی بر دیواره 
توسط دولت وقت اقای ربانی نيز بمباران وقتی  دهه نود در مخاصمات بين گروهی نيز در بر این اثار صدمات وارده 

حد فاصل بين شا مامه و صلصال صدمات زیادی وارد گردید اما فاجعه تخریب در و به مغاره های دیواره بتان 
را بت ککرک مجسمه صاصال و شامامه و در وسط )  K( و بت کودک)K(و شامامه )A(مجسمه های صلصال

 فقط آنچه  ، شد ميشٌَد ،مد بلکه آنچه نبایدآني نيز نه تنها جلوگيری به عمل طالبان درهنگام تخریب کلی این اثار توسط 
   .اعتراض بود بسافسوس خوردن وما و دیگران انجام دادیم 

  
  ما امروز چه ؟

ند زتاکيد نخست بر حفظ مجموعه اثار در باميان از گ.  قرار داده شود  برنامه ریزی لویتا  باید در آنچه اکنون
  .  مورد توجه باشدکه ميباید روزگار است 

  . جوی و کار غير تخصصی است، طبيعیفيزیکی،عوامل از اثر جلوگيری از تخریب و آسيب پذیری  -١
 . حفریات غير ضروری تالش برای جلو گيری از  -٢
  .که شدیدًا صدمه پذیر گردیده) رویه کوه بتان ( ر مقابل عوامل جویی دیواره حفاظت د -٣
ایجاد پوشش سطحی برای بنا های مانند دیواره های شهر غلغله و شهر ضحاک مخصوصًا طاق ها و  -۴

 .برجهای این دو مجموعه 
 . د ین مغاره ها ساکن ان اجابجای باقيمانده مردمی که تا هنوز به علت کمبود مسکن  در -۵

من درین جا دو عامل تخریبی که دیواره کوه بتان را از قسمت شهر شاهی در سمت غربی کوه بتان تا قسمت انتهایی 
 ، وتوجه صاحب نظران را اگر این دیواره در سمت شرقی محل مجسمه شامامه بصورت اجمالی به برسی گرفتم

  . کنم يجلب منيز  در زمينه داشته باشند یمورد
  NRIC برنامه ریزی دو کنفرانس قبلی را در تعين الویت های که کار در داخل مغاره ها مانند کار و از همين جا

 دانسته چون فعًال باید توجه جدی برای یکارالویت را در مرحله دوم  ) jansen(و کار آقای پروفيسور ) جاپانی ها (
  .نجات دیواره کوه بتان و دامنه آن نمود

برای یک برنامه کمکی در حفظ حفره های خالی مجسمه شامامه و صلصال در Aachenگرچه کارگروپ دانشگاه 
در خور توجه است ، اما درمورد نحوه کارمخصوصا پرکاری های حفره های چاک خورده  Icomosچارچوب کار 
این  انهم درصورتی که برای، کانکریتی مانند مصالح )متجانس غير (شابهمبه مواد غير ) مارنی (دیواره خاکی 

 و ۶٠  تجربه متخصصين مشترک افغانی و هندی را در دهه )ها ه مرمت و کار پرکاری درز ها و حفر(  ضرورت
 ميالدی در پيش رو داشته اند ،ناقص و غير متجانس بنظر ميرسد زیرا پر کاری فضای جداره خاکی با جسم ٧٠

یا پانه عمل کرده مخصوصا در هنگام وقوع زمين لرزه ها و یا انفجارات ) آغاز (سخت در دراز مدت بصورت یک 
متخصصين هندی هماهنگی مصالح بوسيله خورشيدی ۵٠مرمت های دیواره مجسمه شامامه در دهه ،در حاليکه 

زش غهم در این منطقه و هم در ساخت رواق مجسمه دره ککرک باگذشت سه دهه ،لکرد ان  ساختمانی ،رنگ و کار
ه و در بعضی نقاط پا بر های زیاد و انفجارات مهيب وارده دوران تخریب با مواد انفجاری قوی هنوز هم مقاومب کر

  . جا است 
 چنين مواردی از مواد  برای با گذشت زمان و پيشرفت تکنولوژی ساختمانی و تعميراتی تو صيه می گردد ،در آینده

  . اسفاده گردد و هم جنبه پرکننده را دارا  است)ارتجائی(تهسيترکيبی سليکاتی استفاده گردد که هم خاصيت االستي
  آسيب پذیری دیواره

 کوه بصورت دو  قلهطول ارتفاع  از دامنه تاو نگاه کنيم در طول دیواره بتان ) ١(اگر در تصویر شماره  -١
   ) A,Bقسمت  ( .مقطع افقی به بررسی ميگيریم
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 عوامل تهدید کننده در اصل دیواره در اثر عوامل جوی در حد فاصل مجسمه A قسمت ناحيه- •
 بخش اعظم دیواره  Br1ز کناره مجسمه صلصال تا ناحيهصلصال و شهرک شاهی به وضوح پيدا ست که ا

 بصورت کنده های خاکی ٣خوابگاه دانشجویی در تصویر شمارهفروریخته که اخرین فروریختگی آن در جوار 
 ارتباطی مغاره ها   و حفره ها را که از کناره غربی یهویدااست ، این مرحله تخریبی که تنها قسمت مهم زینه ها

تا مغاره های باالیی دیواره وجود داشت کامال از بين برده و بخش انتهایی آن در حال جدا شدن از سمه صلصال جم
 )۴ (تصویر شماره(پيکره ميباشد 

  
   وضعيت دامنه کوه بتان -٢

مجموعه های از کوه شنی و خاکی دیده ميشود که کال دامنه و ،  وقتی نگاه شود Bقسمت ) ١(اره م شدر تصویر 
 شده   بار وارده در اثر توده  پر نموده است ، ازدیادکامًال   را) پله مانند( مرتبه ای و ایوانهایتبه ایرمغاره های م

هم ـست که پيی ایهای کوچک و بزرگ نيز تهدیده  از قله و در در فصلهای بارندگی، حمل شده متواتر ریگ و جغل
  . خواهد افزود  و در نتيجه امر تخریببه این سنگينی

  : ظتیطرح محاف
  برای رفع این مشکل دو نوع کار باید برنامه ریزی گردد 

  :ساخت و ایجاد دیواره محافظتی در مسير آبروها به دو صورت  -١
   شستشوئی سنگی یا کابيو نی دی حایل و سادیواره ه: الف            
نی در مجاری جریان آب برای هدایت آب  یا اه و یا پولی اتيلين)پوليکا  (  پالستيک ،تعبيه ناودانهای ابی: ب           

  به خارج ساحه 
   .دامنه کوه بتان یاز بخشهای مرتبه ای مغاره هاجغله های توده شده خاکبرداری و دور کردن ریگ و  -٢
  
  
  

    
  مغاره ها 

   )١رسم ( شکل توده شدن خاک در دامنه ها 
  
  
  
  
  

  ١تصویر شماره
  

    
  
   
  
  
  

A 
  
 
B 
B 
  
 
 

تصویر های                                                                                                                               
                                                                                             ٢شماره 
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    Br1 
  
  
 
 

 قسمتهای فرو ریخته دیواره   ٣ تصویرشماره                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 

، دیگر قابل مرمت بوضوع پيداست که که بخشهای جدا شده و پرتاب شده   ۴ و ٣های  شماره از مقایسه تصویر
فکری نگردد بزودی سقوط خواهد کرد ، و در  شدن است  در حال جدا۴نيست و اگر در دیواری که در تصویر 

   .مشخص شده  حالت مشابه را دارد Br3  نيز محلی که به عالمت ۵تصور شماره 
از باالی سر صلصال  برای انحراف آب پ جابگاه مجسمه صلصال برای هدایت آب تپه های آبریزه ایکه در قسمت چ

  .و باید مرتبا پاکاری گردد. بت بيشتر داردقبل   ایجاد شده خوب است اما نياز به مراق
که در قطعه دیواره قـنـد یل مانند معکوس دیده ميشود همچنين در قسمت ضلع شرقی حفره ای مجسمه صلصال سه 

و عوامل فرسایشی از پيگره کوه مخصوصًا در در اثر جریان آب  مشخص شده  Br2با عالمت ) ۶(شماره تصویر 
 با  ،متصور استنيز مجزا گردیده که در صورت ادامه این روند ، امکان سقوط این بخش قسمت های فوقانی کامًال 

مخصوسًا ترک ایجاد شده . چدا شدن این دیواره ضلع شرقی دیواره حفره مجسمه صلصال نيز شدیدًا اسيب می بيند 
  . مشخص شده است Br4 با ١در دیداره کنار سيلبر که در تصویر 
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خریب بيشتر و جلوگيری از ورود خاک ها از مجراهای سيلبر پشت ساحه باید دیوارهای لذا برای جلوگيری از ت
 کوه بتان هایجاد گردد تا از ورود شن و ماسه و خاک به دامن) ٢شماره (استنادی در مسير سيلبر ها مطابق رسم 

    ).٢رسم شماره ( . دد جلوگيری به عمل آید که  این عمل می تواند در دو مرحله مطابق شکل ترسيم شده اجرا گر
     ۴تصویر شماره 

  
 

  
                 

  
  
  
  
  
  

    

  
   )٢( رسم شماره 

 
  )۵(  تصو یر شماره  

  
                                                                                                                         Br3 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

Br2                                                                                             
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  )۶(تصویر شماره 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
  

 تجارب خود را در این زمينه قسمت کنند ، فرصت خوبی ایست که متخصصين امر) Achen( کنفرانس آخن 
هنگامی که صحبت از آثار و ميراث فرهنگی و ملی و یا آبدات تاریخی بشری بميان می آید و این گنجينه به ارث 
مانده را ما وارث گردیده ایم ، حاصل کار و زحمت انسانهای کوشای نسل پارینه و خالقين اثر دیروزیست که مدنيت 

  . را تا آن سرحد رسانيده بودند ، معماری و هنر
بهره وری از آن برای ساختار جدید اگر حق ماست و خود آثار امروز در اخطيار ما قراردارند ، حفاظت درست از 
آن از تعهدات نسل امروزی ميباشد ،  انتقال و سپردن مناسب آن برای نسلهای بعدی ما را موظف می گرداند ، یکی 

 هدف وضع مقررات مشخص و جامع در چارچوب قوانين ملی است که برای آگاهی عامه از راههای رسيدن به این 
  یا شورای بين المللی ابنيه و مجموعه ای فرهنگی Icomosپس از وضع به نشر سپرده شود ، چنانچه در اهداف 

وهش ، حفاظت ، تالش برای تدوین توصيه نامه ها و منشور های بين المللی مرتبط با پژ" تاریخی می خوانيم که 
مرمت و معرفی متناسب بنا ها و محوطه های تاریخی و فراهم آوردن زمينه های الزم برای رعایت آن ها در برنامه 

  ."های ملی
لذا مجموعه آثار و آبدات تاریخی با ارزش باميان که اکنون جزو ميراث فرهنگی  بشری به حساب آمده در حراست 

تالش جهانی می طلبد و با چاره اندیشی جمعی نياز دارد و در غير آن در آینده نه ، مرمت و پاسداری آن نيز سعی و 
چندان دور نه تنها به بودجه زیاد ضرورت خواهد داشت ، چه بسی که غير قابل جبران نيز خواهد بود ، و اگر 

 ، دیر بصورت عاجل برای کار ثبات سازی و استحکام بخشی ، قسمت های آسيب پذیر مجموعه فکری نگردد
  .خواهد شد

  شيرزاد. ا .                                                                                                              انجنير م 
  
  

1-Bamyan masterplan compaing 2005 
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Bamyan Conference 
Absorbs the Human Kind Heritage, the National Effort and the World Wide 
attention.  
Therefore let's find out Bamyan.  

 کنفرانس باميان
   ميطلبدميراث بشری همت ملی و توجه جهانی

  پس بيائيد باميان را دریابيم 
 
  

Adr_ing.Shirzad     Email:  
com.Faroe_af@hotmail     

P.O.Box 707, 2300 AS Leiden The Nederland  
Of: P.O Box   4031      /  Kabul  /  Afghanistan 


