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     04/10/2015 دوکتور محمد ظاهر عزیز   

 سفیر سابق افغانستان در یونسکو و اسیسکو
 

 فرهنگی جهانی یونسکو  ست میراثیبامیان از ل

 کشیده خواهد شد

 سنگ های آسیاب را آب برد(    **   )چون که جمع مستمع را خواب برد 

و بعد از طی مراحل مطالعات  میالدی2002سال در  "اسیسکو"و  "یونسکو"با پیشنهاد نمایندگی دایمی افغانستان در 
، واز طرف متخصصین یونسکفرهنگی بامیان  ۀوابسته بر ساح ضروری  گزارش تثبیت معیار های الزم وو  ابتدائی
میالدی در لست میراث جهانی یونسکو  200۳میراث جهانی یونسکو در سال  ۀبامیان  از طرف کمیتفرهنگی  ۀساح

 .ثبت شد
 امیان در لست میراث فرهنگی جهانفرهنگی ب ۀبنی بر ثبت ساحمیراث جهانی یونسکو م ۀکمیتتصمیم و تصویب 

 فرهنگ وبه مردم  ملل متحدعلمی و فرهنگی  تعلیمی،این سازمان بزرگ  نسکو،یو که افتخار بس بزرگی بود
  .بزرگی فرهنگ بودایی در کشور ما مورد ستایش و شناسایی جهانی قرار گرفت ،افغانستان بخشید و به این صورت

تصمیم یونسکو  ،د شدخواهن ارائه فرهنگی بامیان رابطه دارندساحۀ مهمی که به سه موضوع متن این مضمون در 
ی که هر مکان و یا اثر فرهنگی باید حد اقل یکی یو معیار ها جهانیدر جهت انتخاب بامیان به صفت میراث فرهنگی 

لیت های دولت و بزرگی فرهنگی بامیان و مسؤو یتشخص ،از آنها را برای ثبت در لست میراث جهانی دارا باشد
 : تأریخی و آثار گرانبهای آنساحۀ این  تظاافغانستان در حف

ست بت در لمکان و یا اثر فرهنگی باید حد اقل یکی از آنها را برای ثی که هر یمعیار هاجهانی یونسکو و  ـ میراث-1
 :              باشد میراث جهانی دارا 

 ۀمیتککه بعد از تصویب هستند فرهنگی و یا طبیعی  مکان ها و یا آثار ای مجموعه عبارت از میراث جهانی یونسکو
 . ثبت شده اند ،در سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد ،میراث جهانی یونسکو

حسب مفاد کنوانسیون )میثاق حفاظت از میراث  مکان های فرهنگی و طبیعی که در این لست قرار می گیرند بر
و  تظاو دولت ها مؤظف و مسؤول به حف جهانی فرهنگی و طبیعی(، متعلق به تمامی جهانیان محسوب می شوند

 .نگهداری این آثار هستند
 :شوند عبارت اند از یی که در تعیین و ثبت آثار فرهنگی در لست یونسکو در نظر گرفته میمعیارها

I : و خالقیت انسانی باشد یک شاهکار از نبوغ  ۀنشان دهند. 
II : در معماری،  فتفرهنگی از لحاظ پیشر ۀیک مقطع زمانی در یک منطق تبادل ارزشهای بشری در ۀنشان دهند

 .دبرنامه ریزی شهری و یا طراحی،  منفرد به فرد باش ،هنر معماری پیشرفت ۀدرج
IIIگواهی بی همتا یا حد اقل استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا گذشته باشد  :. 
II : مهمی از تأریخ بشر را نشان دهد در معماری یا تکنالوژی که مرحله ای بر جسته ۀنمون . 
I: یک فرهنگ باشد ۀنسان و محیط زیست و یا نمایندا از تعامل بین برجسته ۀنمون. 
IIعقاید یا آثار هنری یا ادبی، دارای اهمیت  :  به طور مستقیم مرتبط به رویداد ها یا سنت های زندگی، افکار و

 . جهانی باشد عالی
میالدی محض یک تجویز ساده  200۳در سال فرهنگی بامیان در لست میراث فرهنگی جهانی ساحۀ انتخاب و ثبت 

ا فهم بکه . این اقدام مهمی را می نمود لوماسی و خبری رسانه یی نبود، بلکه ایجاب یک اقدامپدر قالب یک حرکت دی
با  و صورت گرفت "اسیسکو" و "یونسکو"از جانب نمایندگی دایمی افغانستان در  ،همراه بود بامیان عظمت تأریخی 
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 ۀمیتکفرهنگی بامیان، ساحۀ وابسته به  یو تعیین معیار ها کامل از طرف این نمایندگی ۀم یک دوسیتیب و تنظیتر
رسمی، با حرمت پذیرفتند که مردم افغانستان صاحب فرهنگ  ۀدر ضمن فیصله نام میراث فرهنگی جهانی یونسکو

مقام  از نقش صاحبقدر داشتند، فرهنگی یغناو  فرهنگتعالی  گ بودایی هستند و در دور تأریخ  در ارتقاء وبزر
امیان را فرهنگی بساحۀ ، با حرمت استقبال نمودند و مردم افغانستان تعلق دارد ۀی بامیان که افتخار آن به کاففرهنگ

 . ثبت نمودند جهانی در لست میراث فرهنگی
 ۀچنان بزرگی فرهنگی دور دارای گی جهانی یونسکو ثبت گردیده،که در لست میراث فرهن فرهنگی بامیانساحۀ 

ن دوسیه که مؤظف ارزیابی ای محققین و متخصصین یونسکو ،ارزیابیکه در موقع  أریخی بودایی افغانستان می باشدت
ه نفع را بپنج معیار  ش در لست آثار  جهانی یونسکوشش معیار در جهت پذیر ۀجمل از بودند، به مقام فرهنگی بامیان

 .بامیان انتخاب نموده بودند
  :بامیان فرهنگ بودایی و بزرگی ـ شخصیت  2

قبل از  ۵۳۷بیش از دو هزار و پنجصد سال را دارد. در حوالی سال سابقه ای  در افغانستان یبودایتأریخ و فرهنگ 
ومعه ای که اول تاجر بود و بعد راهب شد، ص، شخصی قبل از میالد( ۶00)میالد یعنی بعد از تولد زردشت در بلخ 

در دور سلطنت  دین زردشتی بود،و پخش  زردشت با آن که بلخ محل تولد. بنا کرد  نزدیکی شهر خود، بلخدر 
ۀ مع، صو"کانیشکا"توسط م زبعد از برگزاری شورای چهارم بودیبزرگ و  "کانیشکا"مشهور ترین شاه کوشانی، 

 ۀمعه از لحاظ علمی در سطح صومعصواین  م در تمام آسیای مرکزی تبدیل شد وزاصلی بلخ به مرکز مطالعات بودی
م زدین زردشتی و بودی و به همین سبب سیاست بردباری مذهبی را دنبال می کرد "کانیشکا" مرکزی شمال هند بود.

که به منظور  هادر غار و همزیستی مسالمت آمیز داشتند. نشانه های همزیستی این دو مدنیت در اکثر صومعه ها
 . متونی از کتاب بودایی مزین شده بودند وند، با نقاشی هایی از شعله های آتش شده بود ءبنا عبادت راهبان
 ، نزدیکهدهدر بلخ، در  ،یا اهمیت علمی صومعه ها و تعداد زیاد صومعه ها ندر افغانستان با داشتبودایی مراکز مهم 
و بامیان  سردار در غزنی، قندهار ۀتپس عینک، تپه های م   نیز بود، "کانیشکا"، کاپیسا که پایتخت تابستانی جالل آباد

وان پیر یان به اوج فرهنگی خود رسیده بود.در بام پنج میالدی که در حوالی قرن سه الی  زمیودببودند. شده  ءبنا
جهانی برخوردار بودند،  ۀاز لحاظ بزرگی و هنری از آوازکه  ، مجسمه های بزرگ و مشهوری راهنرمند آن دین

 ن. ایدبودن برجاششصد سال پا  سه متری را ساختند که تا یکهزار و و هپنجا "صلصال"پنج متری و  سی و "مامههش"
را در  ییبودا، عظمت تاریخی،  فرهنگی و هنری فرهنگ سمبول و یا نماد امپراطوری بزرگ کنیشکا مجسمه ها

 .کشور نمایندگی می نمودند
در صخره های کوه  و استعداد هنری علمی آن زمان با چنان مهارتهای بامیان با هنرمندی و توانایی  های بت تندیس

تی حفاظ ششصد سال به عنوان پوشش های یکهزار و  و سنگ تراشیده شده بودند که رواقهای بتها به مدت بیش از
 .دنگه داشتنرا از شر آالم جوی بودایی هنر و فرهنگ برای بتها، آن نماد و سمبول 

ی که آثار تمدن بودایی در آن جا ها دیده یدره ها و شهر ضحاک، شهر غلغله ،فرهنگی آنبزرگ ساحۀ شهر بامیان و 
ل بودایی بر خوردار بوده که در طوخاص فرهنگی از ارزش های  تأریخی طوالنی و ۀسابق دارای و کشف شده اند،

بودایی قرار داشته بلکه  و فرهنگرین و محققین دارای عقیدت ئزا خاص دیدو دید و باز نه تنها مورد توجه تأریخ،
 ان،امپراطورو ستایش مورد توجه  زیبای کشور ۀخطاین  زیبایی طبیعی همچنان وی آن بزرگی فرهنگ شهرت و
جهان، خاصتاً از  ۀهر گوشگان تأریخ و مردمان عادی از ویسندو هزاران سیاحین، مدنیت دوستان، ن قدرتشاهان پر

 آسیا ، قرار داشته است.
داشت، با پیشرفت فرهنگ بودایت خاصتاً در میان قرنهای  ایی شهر بامیان که در سر راه ابریشم قرارموقعیت جغرافی

 کانون به حیث نه تنها یان آغاز و ختم گردید، این شهرهای مشهور بام دوم و پنجم میالدی، زمانی که تراشیدن بت
بلکه به حیث یکی از  خود جلب می نمود،رین را به ئو هزاران زا تبدیل شده بود مشهور و بزرگ فرهنگ بودایی

سنگ های قیمتی، کاالهای تجارت  ۀو فرهنگی، یکی از مراکز تبادلها و عقاید متفاوت دینی  مهم تقاطع تمدن مراکز
ها  و از این جهت از ثروت و فرهنگ دیگر تمدن محسوب می شد  شرق میانه و آسیای مرکزی و ساخت هند و چین

 .قدر داشته است همچنان در ارتقای فرهنگ خاصتاً فرهنگ بودایی نقش صاحب و زیاد برده است ۀفائد
به درجه ای ارتقا نموده بود که حاصل آن  "شکایکن"خاصتاً در دوران پر عظمت امپراتوری  بوداییفرهنگ  بزرگی  

مدت  برایها  و این تندیس ندهای بودا در بامیان نیز بود یعنی تندیسجهان  فرهنگی پر آوازه و بی نظیر هنری آثار
اه م در  تا این که ندفرهنگ بودایی در کشور ما به حساب میرفت ۀصد سال سمبول عظمت تأریخی دوریکهزار و هف

ستند، با آتش دشمنان ت که از تمدن و نعمت فرهنگ چیزی نمی دانمیالدی از طرف لشکر جهل و وحش 2001مارچ 
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مل ع ،لمللی فرهنگیهای بین ا و سازمان فرهنگ اما از طرف دوستدارانمبدل گشتند، خاک و سنگ سیاه  فرهنگ به
 .   ند( را حاصل کرد)جنایت فرهنگی لقب ،این مخربین فرهنگ

تثبیت شده از های ین که موجود باشند و دارای معیارگوشه ای از زم هردر ،های فرهنگی در جهان آثار و میراث
های  تبادل ارزش ۀ، نشان دهندو خالقیت انسانی ار از نبوغ یک شاهک ۀدهندباشند، یعنی این که نشان یونسکو طرف 

 ...... و.از بین رفته باشند یا ن باشند، گواهی بی همتا بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده وبشری در یک زمان معی
ادبی دارای اهمیت عالی دادها یا سنت های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا یا به طور مستقیم مرتبط به روی

همه عالم بشریت محسوب می گردند. نگهداری این نوع آثار وابسته  د، چنین آثار مربوط به بشریت و مالجهانی باشن
دمان جهان است. خیانت در حق چنین آثار  یا تخریب و ویران کردن چنین آثار ربه بشریت، وظیفه همه حکومات و م

میالدی در  200۳در جریان کنفرانس عمومی خود در سال )یونسکو( ی ملل متحدسازمان تعلیمی، علمی و فرهنگرا 
 ها و فرهنگی بامیان صاحب همه ارزشساحۀ نام )جنایت فرهنگی( خطاب نموده، تصویب کرد. بامیان و ه پاریس ب

ید و ردگ در لست میراث جهانی یونسکو ثبت هتو از همین جسکو تعیین گردیده معیار هایی هستند که از طرف یون
فرهنگی بامیان نه تنها وابسته به هریک از اتباع افغانستان  ۀرسماً حاصل کرد، لذا آثار و ساح ارزش میراث جهانی را

بعد از جنایت   در بامیانهمه مردمان جهان در حفاظت آن چه هستند بلکه متعلق به عالم بشریت نیز می باشند و 
 .د، مسؤولیت دارنباقی مانده فرهنگی طالبان

 :میراث جهانی یونسکو ،امیانفرهنگی بساحۀ  تظامسؤولیت های دولت افغانستان در حفـ   ۳
حفاظت از  ۀزارت اطالعات و فرهنگ در زمینبه ویونسکو در کابل  هفته های اخیر دفتر نرم و دیپلوماتیک ۀنام

جدی است مبنی بر این حقیقت که حکومت افغانستان توجه جدی و متداوم  زنگ خطر فرهنگی بامیان در حقیقتساحۀ 
گان بامیان و جهانیان پوشیده روشن که از انظار باشند نشان های واضح و . در حفاظت از آثار فرهنگی بامیان ندارد

 .زمینه می دهدفرهنگی در بامیان و عدم توجه دولت در این ساحۀ  تأریخی ، شهادت از تخریب متدام اصالتنیستند
در دهه های گذشته کوشیده است که کشور  "یونسکو"که سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد،  دارد حقیقت

 جهان ۀهای گذشته در هر نقط های تأریخی و اشیای باقیمانده از تمدن ءمتوجه این امر که بنا به انکشاف را های رو
و  حفاظت، گی می نمایندنمایند بخشی از دانش و هنر بشری را چنین آثار. چون که که باشند، میراث جهانی هستند

ها و  . اما، وظایف دولتهاست اخالقی  و معنوی همه دولت ۀآنها وظیفو ممانعت از تخریب  نگهداری از این آثار
 .از دیگران بزرگتر و مهمتر اند دارند، جاکه آثار فرهنگی در آن کشور ها  هایی اتباع کشور

طالبان رخ داد، نمونه ای از  ۀوسیله م که ب2001های بامیان در روز نهم مارچ سال  های بت تخریب تندیس ۀفاجع
اگر  ،لذا .اعمال خشونت و غیر انسانی است که نه از یاد اتباع صاحب فرهنگ افغانستان و نه از یاد جهانیان می رود

فظ هویت فرهنگی مردم افغانستان دارد، هم مردم و هم دولت یا آثار فرهنگی در افغانستان اهمیتی برای ح فرهنگ و
ن الفرهنگی نیاکان خود بکوشند تا فرزندان ما بی فرهنگ و بی هویت نمانند، مسؤوهای در حفظ میراث  وظیفه دارند

  .بهای این کشور ندانند جهانی را  مسؤول اصلی نگهداری آثار گران ۀدولتی دروغ نگویند و جامع
 ها و ها، انواع آثار هنری، کتاب ءبنا ملموس مانندچه آثار  ،کشور ما روشن است که آثار فرهنگی کامالً حاال دیگر 

یا آثار غیر ملموس مانند آداب و رسوم،  اشیای مورد استفاده گذشتگان که در دور تأریخ ابداع و خلق گردیده اند و
، در حال ویرانی ستندایستگی های قابل مالحظه ادارای ش که در هویت فرهنگی مردم کشور زبان هنر های موسیقی

در شناخت تأریخ کشور و حتی در شناخت  ر جایی از کشور که وجود دارندو یا کامالً تباهی قرار دارند. این آثار در ه
تأریخ با مردمان کشور ما کسانی که در طول  تکامل مردمان این دیار و تحول و ۀنحو تأریخ بخش عظیم جهانیان و

   .ز اهمیت بسیار استندی، حافرهنگی داشته اند ۀرابط
های مهم مردم کشور به شمار می رود، اما حفظ آثار فرهنگی ملموس و غیر ملموس کشور  نان داشتن از ضرورت

های فرهنگی در حال ویرانی  ءهاست. متأسفانه واضحاً دیده می شود که بنا افغاندر حقیقت حفظ شخصیت و هویت 
 ده هایی که قبالً به طور محکمهستند، رسوم ملی کنار گذاشته شده اند، افسانه ها در حال از بین رفتن هستند و خانوا

های زیادی از تخریب آثار فرهنگی چه ملموس و غیر  اکنون در حال از هم گسستن هستند. ما مثال هم پیوسته بودندب
 .ملموس در کشور داریم

می نمایم و امیدوارم که مقامات مسؤول دولتی مخوصاً  ارائهمن محض دو مثال را  ،فرهنگی بامیانساحۀ با رابطه به 
و در  ، دروغ گویی را بس نمایندباز کنند چشم های خود را ادارات محلی در بامیانوزارت اطالعات و فرهنگ و 

 .حفظ شخصیت و هویت فرهنگی مردم آن دیار اقدامات جدی نمایند
 وجود آمده اند:ه که از بی پروایی مقامات دولتی ب فرهنگی در بامیانساحۀ های تخریبات جدی  مثال
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ی اطراف نده از مجسمه های بودا، مغاره های باقی مافره هاتمامی آثار باقیمانده و یا تخریب شده به شمول ح ـ -1
ند. این مغاره ها بیش از دفرهنگی بامیان محسوب میگرساحۀ شامل بودند حفره ها که زمانی جایگاه راهبان بودایی 

گی در مغاره ها زندگی می نمایند. مسؤوالن یانی ها قرار گرفته که از بیچارده سال محل سکونت غریب ترین بام
ر بامیان در مدت سیزده سال نتوانستند که تعداد خانه های و د حکومت قبلی افغانستان در وزارت اطالعات و فرهنگ

 فرهنگیساحۀ صاحب خانه های فقیرانه شوند و همچنان  ،لی برای ساکنان مغاره ها بسازند تا تعدادی از هموطنانگ
 .بامیان از تخریب بیشتر حفظ گردد

برای منازل رهایشی و یا برای استفاده نا های تخریب شده را یا  زمین های اطراف بت و مفسدان، ـ  زورمندان2
 .اعت و مالداری تصاحب نموده اند و هر روز بیشتر از پیش تصاحب می نمایندرمشروع ز

والیان گذشته و فعلی و مسؤوالن وزارت اطالعات و فرهنگ یا چشم دید نداشتند و ندارند یا اینکه هیچ ارزشی برای 
 .نیستندنبودند و حفاظت از آثار فرهنگی در بامیان قایل 

الوه عتجلیل به عمل آمد که در محفل تجلیل به این مناسبت  "سارک"چندی قبل از بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی 
 ئیس جمهور و وزیر اطالعات و فرهنگ بیانه های چرب ومعاون دوم ر انجنابدولتی،  ۀاز دیگر مسؤوالن عالیرتب

ه . بباز گشتند ، پلو های چرب را خوردند ونرمی را ایراد کردند و از مقام فرهنگی بامیان تعریف های زیاد نمودند
فرهنگ، والی بامیان و رسانه ها، هنگامیه محفل تجلیل  عات وو وزیر اطال یقین که جنابان معاون دوم رئیس جمهور

بسته  حتماً چشم های خود را شد، گان، دود سیاهی بیرون میاز مغاره ها، محل سکونت بیچار بود و ءدر حال اجرا
ت بیسندیدند که هنوز در قرن را بدبختی مردم  فرهنگی بامیان و غربت وساحۀ و هیچ چیزی از ویرانی های  بودند

 .های بامیان هنوز در حال نیمه زنده هستند یکم در مغاره های بامیان زندگی می نمایند و آنهم از برکت بت و
و وطنم بودم و به صدها کنفرانس فرهنگی  "یونسکو"در خدمت وطنخواه که بیش از سی سال  من به عنوان یک افغان

به  م،داشتلست میراث فرهنگی جهانی یونسکو  را نیز در فرهنگی بامیانساحۀ اشتراک کرده ام و افتخار پیشنهاد 
 .به دست نمی آیدگی وطن ما صراحت می گویم که از اجرای چنین جشن های نمایشی هیچ چیزی به نفع آثار فرهن

است که هیچ کاری  )غزنی( م201۳در سال  خیانت حکومت قبلی در حق پایتخت تمدن جهان اسالم ،بهترین مثال
و احساس واقعی وطندوستی و در قالب  تا وقتی که در روشنی عقل و دانش برای بازسازی غزنه صورت نگرفت.

 تراک، برنامه های صحیح و درست با اشکه متأسفانه ما نداریم کامل برای افغانستان، جامع و فرهنگی ستاسی
در کشور تدوین  داشته های فرهنگی و ارتقای فرهنگ زدانشمندان صاحب فرهنگ برای حفاظت ا هموطنان صادق و
 و میان خالی در محافل بین المللی اگر چنین کاری صورت نگیرد، بیانه های پوچ  و دهیمن قرار ءو در معرض اجرا

 .خرابتر خواهند شدشخصیت، مقام فرهنگی و هویت فرهنگی مردم افغانستان  داخلی به هوا می روند و و
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