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 11/03/2015         داکتر هارون امیر زاده

   

 و سه پیشنهاد ی م فرهنگیزترور
 سال فاجعه مجسمه های بودا چهاردهمیندر 

 

 قسمت اول
  

بزرگ و بی مانند بودا در بامیان می گذرد. تخریب مجسمه های بودا که به فرمان مال  ۀسال از تخریب دو مجسم چهارده
 طالبان تحت نام اسالم صورت گرفت، تمام جهان را تکان داد. عمر رهبرمحمد 

به گوش جهانیان رسید و در یک  2001فبروری  26 به تأریخنخستین خبر تصمیم تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان 
م و زم، عیسویت، هندویزهای اسالمی گرفته تا پیروان بودیبی سابقه جهانی از روحانیون و علمای دینی کشور  ملعکس الع

موسوی و هم چنان از روشنفکران، باستان شناسان، دانشمندان، گرفته تا سیاست مداران، اتحادیه اروپا، یونسکو و ملل متحد 
فرهنگی نزنند. زیرا مجسمه های مذکور نه تنها مربوط به میراث های همه از طالبان خواستند که دست به چنین جنایت 

 ملیونبخش  های فرهنگی بشری نیز می باشند. افزون بر آن مجسمه های مذکور الهام فرهنگی افغانستان است بلکه جز میراث
 ها بودیست در سراسر جهان است و تخریب آنها در واقع توهین مستقیم به پیروان آن خواهد بود.

  

  نوشت: 2001مارچ  15نیویارک تایمز مورخ در  "تینا روزنبرگ"

)«یک ملت و یا حکومت تعلق نمی گیرد، بلکه آنها متعلق به همه بشریت می باشندآثار فرهنگی بخصوص اینها تنها بهمه »
1

) 

 مجسمه ها را بگیرند. چنانچه جامعه جهانی پس از شنیدن خبر تروریسم فرهنگی به شدت وارد عمل شده تا جلو تخریب
سر منشی ملل متحد به عجله در اوج حمالت طالبان  "انن"وقت ملل متحد با نامه اعتراضی از جانب  ۀنمایند "فرانسس وندرل"

وزیر خارجه وقت طالبان رفت و از وی تقاضا نمود که تخریب مجسمه ها را توقف  به بودا ها در بامیان نزد مولوی متوکل
 بدهند. اما متوکل گفت:

مانده آنها هستند. به زودی  آثار متروکه جز افتخارات ما نیستند. سربازان ما به شدت مصروف تخریب بخش های باقي»
کنیم. بحث  تخریب هر چه زود تر مجسمه ها استفاده ميتخریب تکمیل می شود. ما از تمام امکانات دست داشته خویش در 

 «. جا اصالً مطرح نیست ینا توقف در
ریخی دیگر در نقاط مختلف دیگر کشور از طرف عمارت أم نمود که تا کنون صد ها آثار تمتوکل همچنان افتخارانه اعال

اسالمی از بین برده شده اند.)
2

) 
  

عات طالبان به جواب وزیر فرهنگ و اطال "مال قدرت هللا جمال"همه رهبران طالبان اعتراضات جامعه جهانی را رد نمودند. 
سربازان ما سخت سر گرم تخریب مجسمه ها اند. تا حال سر و »جهانی بسیار افتخار آمیز و متکبرانه گفت:  ۀدرخواست جامع

) «مصروف تخریب بدن بودا هستیمهای آنان را از میان برده ایم، فقط  پا
3

) 
  

را از نام اسالم مغایر  کشور های اسالمی از جمله جمهوری اسالمی ایران با تخریب مجسمه ها مخالت نموده و تخریب آنان
ها  ملیونچنانچه ایران تایمز نوشت که اسالم هرگز به تخریب چیز های که اعتقادات و تاریخ  به اصول دین اسالم نامید. 

 انسان در سراسر جهان را می سازد، توصیه نمی نماید.

سان دانست. ) میالدی عربستان قبل از اسالم یک 7 طالبان را با عصر جاهلیه در قرندرک امروزی  "روول مارچ گریچ"
4

) 
  

) «به نظر می رسد که طالبان ریشه های خود را قطع می نمایند» :چاپ پاکستان نوشت "دان"روزنامه 
5

) 
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را تخریب نکنند و موزیم شهری هنر ها در لندن  تأریخیبه طالبان پیشنهاد کرد که آثار  هآمر موزیم ملی برتانی "یبجو کر"
د. اما وی گفت اگر طالبان مجسمه های بزرگ بودا را که قابل منتقل ساز هتأریخی قابل انتقال را به برتانیحاضر است که آثار 

.)خواهد بوده بزرگ انتقال نیستند تخریب کنند، فاجع
6

) 

به طالبان پیشنهاد کرد که آگر آنها میراث های فرهنگی خویش را حفاظت نمی کنند، برای ما بفروشند و یا به  حتیهندوستان 

کنیم.) ما در جای محفوظ برای مردم افغانستان نگهداری مي هندوستان انتقال داده شوند و
7

) 
  

که طالبان مجسمه ها را تخریب کردند، پارچه  اما طالبان بال فاصله گفتند که ما ُبت فروش نیستیم. قابل یاد آوریست زماني
 حتیم که زای جاپانی ها و سایر پیروان بودیخاکستر آنرا در الری ها بار نموده در بازار قاچاق پشاور بر حتیهای سنگ و 

 شمردند.ه م و خالف شریعیت اسالم نتوته های سنگ بودا برای آنها تقدس داشت، به هزاران دالر فروختند و هرگز آنرا شر
  

 2001مارچ  3رخ ؤل مجسمه های بودا در گزارش مدر آخرین روز تخریب کام " ژورنالیست معروف پاکستانیاحمد رشید"
های کشور های اسالمی و غیر اسالمی و سازمان ملل را نادیده  ان تقاضادر دیلی تلیگراف چاپ لندن نوشت که طالب، خود

) گرفته سر انجام بودا های بامیان در نتیجه آتش توپ ها، راکت ها و انفجارات سوختند.
8

در یک بحث داغ در  "الینا فین"  (

لیه بشریت نامید.)مریکا تخریب مجسمه های بی مانند بودا در بامیان را تراژیدی و جنایت عارادیو صدای 
9

) 
  

وی که مطالعات گسترده در مورد آثار باستانی افغانستان دارد، تخریب بودا ها در بامیان را به جنایات برتان "نک دانزیگر"

تشبه کرد.) "پول ُپت"و  "رــهتل"
10

از کابل گزارش  2001مارچ  16خبرنگار پاکستانی به تایمز لندن مورخ  "اهد حسینز" (

) وحشیانه طالبان جهان را تکان داد.داد که عمل 
11

) 

عقل خود کار بگیرند، مجسمه ها را تخریب نکنند. اما طالبان چون در  سفیر یونان در پاکستان از طالبان خواسته بود که از
 مدارس دیوبندی مغز شویی شده بودند، از مغز های خود کار گرفته نتوانستند و در اوج اعتراضات و تقاضاهای جهانی

ساله مجسمه های بی بدیل بودا پایان دادند و برای همیش 1700مغرورانه و بی پروا در ظرف کمتر از دو هفته به عمر 
 فرهنگ افغانستان بجا گذاشتند.  تأریخیادگار سیاه را از خود در 

کامل بودا ها  یک روز بعد از تخریب 2001مارچ  4رخ ؤچاپ انگلستان م Observerدر هفته نامه آبزرور "نیل اسچرسن"
 «.غرب نسبت به عمل وحشیانه طالبان در افغانستان خیلی خشمگین است» در بامیان نوشت:

هویت های فرهنگی افغانستان و همه  موریت اصلی شان یعنی محوأجنایت نا بخشودنی چهره واقعی و مطالبان با انجام چنین 
نشان دادند. در نتیجه جامعه جهانی طالبان را دشمن درجه یک تمدن معاصر و تهدید بزرگ تشخیص  بشریت را به جهانیان

دادند. اما در میان همه این نگرانی ها، واشنگتن نه در جبهه جهانی ضد تخریب مجسمه های بودا هم سنگر شد و نه بعد از 
بانی هم صدا شد. بر خالف سیاست دو پهلو و سازش با م طالزو فعاالنه در جو جهانی ضد تروری تخریب مجسمه ها صادقانه

طالبان را تداوم بخشیده و هنوز از زاویه دید منافع پاکستانی ها به طالبان و یاران تروریستی آنها نگاه می نمود. افزون بر آن، 
عکس العمل در ه هیچ نوع . در نتیجو ممکن هنوز هم بداند طالبان را خیلی مفید در راستای منافع جیوپلیتیکی اش می دانست

 یان در مقابل طالبان از خود نشان نداد. ئجهانی و اروپا ۀبرابر نفرت جامع
  

یان که نمی توانستند بدون جلب حمایت واشنگتن در مقابله با خطرات ئجهانی بخصوص اروپا ۀیت جامعدر اوج خشم و عصبان
 7رخ ؤهندوستان تایمز م ۀانستان کاری انجام بدهند، روزنامافغ داتسرحطالبان و متحدین القاعده و پاکستانی آنها در خارج از 

، اگر طالبان می توانند ُبت های دیگران را نا بود کنند :یک پرسش جالبی را مطرح نمود که هدف آن این بود 2001مارچ 
 .«دارند، نابود خواهد کرد؟بن الدن نام اوسامه عمر و محمد که کی می تواند ُبت های طالبان را که مال  بگویید»  :پس

 هندوستان تایمز پیدا ۀادث خونین در امریکا پاسخ روزنامبخصوص بعد از حو 2001زای نا منتظره سال  اما حوادث طوفان
 در افغانستان پایان یافت.  "الدن"و  "عمر"نام های ه لبان بشد و دوران حکمروایی ُبت های طا

م طالبانی می گذرد ولی تا هنوز شبح این ُبت های فراری در میان بازی زتروری سال از سرنگونی حکومتده تقریباً چهار 
های ُگربه و ُموش که از طرف واشنگتن و اسالم آباد به راه انداخته شده است، در گشت و گذار است. و هنوز آنها از کشتار 
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ده از دوران شان، ادامه می نما هنگی باقيهای بیگناه گرفته تا تخریب مدارس و داشته های بنیاد های اقتصادی و فر انسان
دهند. شگفت آور اینست که این ُبت های سنگدل و بی مروت در پنای اربابان شان از داخل حکومت کابل گرفته تا اسالم آباد 

شان در رسانه های پاکستان،  به افسانه و معجزه تبدیل شده اند. چنانچه تعداد خطابه ها، سخنرانی ها و فلم های ویدیویی
 کرده هم بیشتر اشرف غنیو  نوازشرف، اوبامااز نطق ها و خطابه های آقایون واشنگتن، لندن و شبکه تلویزیونی الجزیره، 

 طنین انداز است.
  

 ارزش تأریخی بودا های بامیان 
  

 های جبران نا و فرهنگی افغانستان زیان تأریخیدر سه دهه اخیر در کنار تراژیدی انسانی و تخریب اقتصادی، بر مفاخر 
یر نیز وارد گردیده است که از تاراج موزیم ملی افغانستان گرفته تا تخریب مجسمه های بی بدیل بودا در بامیان و از کاوش ذپ

 های خود سرانه گرفته تا تداوم قاچاق آثار باستانی افغانستان را شامل می شود. 
تان، سازمان یونسکو و برخی کشور ها تالش نمودند که در جای مجسمه های تخریب شده بودا در چند سال گذشته دولت افغانس

در بامیان با استفاده از تکنالوژی پیشرفته معاصر مجسمه های جدید و یا مشابه به آن را بسازند. اما به نظر می رسد که تا 
اول مارچ سال جاری در ضمن یاد  به تأریخ ن تایمزکنون کدام گامی عملی در زمینه برداشته نشده است. چنانچه هندوستا

دالر  ملیون 30آوری فاجعه بودا در بامیان گذارش داد که کشور سویس حاضر شده مصارف ساختمان مجسمه ها را که مبلغ 
هیچ  زیرا به عقیده این سازمان نسکو مخالف ساختن مجسمه های جدید است؛ ه، بپردازد. اما سازمان یوامریکایی تخمین شد

 فکر جدید در زمینه الزمست. ءً بنا آن دو مجسمه ها را جبران کند.  تأریخینوع مجسمه های جدید نمی تواند ارزش 
  

 تأریخیگز ارزش ار دشواری نخواهد بود ولی هرفکر می شود ساختن مجسمه های جدید در پرتو تخنیک پیشرفته معاصر ک
مجسمه های تخریب شده باالتر  تأریخینخواهد کرد. این در حالیست که ارزش معنوی و وزن  مجسمه های ویران شده را پیدا

 مبلغ بزرگ پولی می تواند باشد. از هر قیمت و
  

خاطر ه روز ب های آن سال قبل انسان 1700ارزش مجسمه های تخریب شده قبل از همه درین خواهد بود تصور کنید در 
عرق ریزی های فراوان که شاید سالیان  ان، با استفاده از ابزار های ابتدایی کار، زحمات ونیایش و عشق سرشار به معبود ش

های تمدن بر  را آفریدند که در طول زمانه ها علیرغم طوفان تأریخینظیر  طوالنی را در بر گرفته باشد چنان شهکار بي
 د.ایستادن 2001ُکش استوار تا سوم مارچ انداز در دل کوه پایه های هندو

  

افتخارات انسان  هنر، نیایش، خالقیت، دانش، استعداد و سمبولبودند که نه تنها  تأریخبودا های بامیان در واقع شاهدان زنده 
 ها بودیست در جهان باستان و جدید بودند. ملیونبلکه الهام بخش برای  نمایندگی میکرداین سرزمین تمدن خیز را 

ساله شان همیشه فروتنانه و شکیبانه در  1700میان در طول عمر می دهد که بودا های باانه شهادت بی طرفانه و آگاه تأریخ
شریعیت طالبی توهین  گز به هیچ آئین، مذهب و فرهنگ کسی به شمول فرهنگ بدوی وهر خانه و زادگاه خود ایستاده بودند و

 و تجاوز نه نمودند.
بدست اجانب و از جمله طالبان بودند، ولی همواره همه  انش یار خودآنها شاهدان عینی تمدن سوزی ها و نسل کشی فرزندان د

. خود بودا ها نیز از گزند زمان در امن نمانده بودند. چنانچه اموشانه و اشکبار نظاره می کردنداین جنایات را معصومانه، خ
 بی مروتان قبلی می کرد.سیما های خراشیده، دست و پا های مجروح و معیوب شان حکایت از مظالم فرهنگ ستیزان و 

  

نام ه بیست و یکم با بی مروت ترین، سنگ دل ترین و وحشی ترین موجوداتی ب ۀوایل سدااما سر انجام بودا های مظلوم در 
طالبان کرام که آخرین درجه طلسم و پروژه استعمار نوین را تمثیل می کردند، مواجه شدند. در نتیجه علیرغم فریاد های 

تیب بخشی از عظمت فرهنگی افغانستان و میراث بشریت در بدین تر در سراسر جهان به قتل رسانیده شدند. مسلمان و کفر 
معنی دفن هویت آن برای بار دوم ه فرهنگی یک ملت ب تأریخترور »: و این که گفته اند پیش چشمان جهانیان ترور شد. 

 خاک دفن گردید. ما برای همیش در زیر تأریخیبه راستی بخشی هویت  «است
زادگاه خویش می کردند بلکه  تأریخیحکایت از عظمت  واقعیت اینست که گناه بودا های بامیان درین بود که آنها نه تنها

 بودند. شاهدان زنده جنایت دشمنان میهن شان نیز
ی های خویش را پنهان طالبان تصور می کردند که با قتل شاهدان عینی مانند بودا های بامیان نسل کشی ها و زمین سوز

سال حکمروایی تصمیم گرفتند مجسمه های بودا را به قتل برسانند تا جنایات خویش را  5خواهند نمود. بنا برآن آنها بعد از 
بپوشانند. اما ویرانی مجسمه های بودا نه تنها از انظار جهانیان پنهان نماند بلکه پرده از تمام جنایات آنها در طول حاکمیت 

و این خشم صرف در پی حوادث سپتمبر که دست طالبان و حامیان تروریستی  داشته و خشم جهانی را در پی داشت. شان بر
شان در آن دخیل دانسته شد، منجر به سرنگونی شان شده و هیچ کسی در جهان به جز از طالب طلبان داخلی، پاکستانی و 

 تروریستان بین المللی به خاطر شان اشک نریخت.
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