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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د: ياد ير و لولـ،  ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٤/٣/٢٠١١                    م، نعيم بارز
  

  ازشکستن بت بی زيانی چه سود
  !بهتر آنکه فکر بت پرستی را شکست

  
در بين کابل و بلخ در ميان کوه های هندوکش و بابا در مجرای رودخانه خلم زير آسمان الجوردين شهريست بنام 

ی و زيبا را ميرساند، بداخل اين شهر، معنی شهرعال»  vami- negari «باميان که بزبان سانسکريت وامی نگری
شهرغلغله است و کمی دورترک بند امير و در کنار آن  دره ای بنام درۀ فوالدی واقع شده است که با سلسله کوه های 
پر از برف و دامنه های سبز وخرم و گلهای رنگارنگ سرخ و زرد و بنفش و کبک های زرينش بسيار دلفريب و 

مرد عاشق و سرخ بت » واکهب«ر از همه و هرچيز تنديس بينظير پنجاوسه متری سرخ بت تماشائی است ولی مهمت
زن معشوقه به ارتفاع سی وپنج متری قد کشيدۀ که بعضی آنها را الت و منات ميگويند، قرنها يعنی » خنگ«ديگری 

يخ در کنارهم بی بيش از هزار و ششصد سال اين تنديس ها برغم ضرب و زخمهای زيادی به دست دژ خيمان تار
  .زيان و بی زبان سر جای شان ايستاده بودند و انسانها را از ديدن خود به حيرت واميداشتند

 

 
 

من چهل سال قبل همراه باچند دوستم که از اهل همان مناطق بودند، يکبار در فصل تابستان برای چند روزی به  
هنر انسان و خلقت زيبای طبعيت آنجا را از نزديک ديده ام، و از ديدن بلند باميان رفته بودم، در آنجا عظمت کار و 

ترين تنديس جهان به حيرت فرو رفته بودم، آنهمه عظمت تنديسها، زيبائی و شفافيت آب نقره فام بند امير و درۀ سبز 
زگار صدها مرد و زن و خرم با سلسله کوه های پوشيده از برف تا هنوز کامًال در خاطرم پا برجاست، در آن رو

توريست از شرق  وغرب در آن شهر در سير و سفر بودند و آن شهر حالت رويائی را بخود گرفته بود، بخصوص 
شب هنگام تا دير وقت زن و مرد در دوکان ها و سماوار ها زير نور چراغ های گيس مصروف خوردن غذا و 

 مهتاب و ستاره ها در پای مجسمۀ بزرگ با نواختن صرف چای می بودند، و تعدادی هم درهوای گوارا زير نور
 .گيتار و رقص  و پايکوبی در کمال امنيت و آزادی غرق خوشی  و شادمانی ديده می شدند

شهر باميان در کتب مقدس بودائی بمثابه جای پاک و مقدس شناخته شده است و از آنجائيکه گفته شده اين شهر 
که رئيس قبيله آنجا بوده اعمار شده است، باميان را شام باميان نيز گفته » sham«بخواست مرد روحانی بنام شـَام 

يا ويشنو حلول يافته و يا به » جينا«برهمنان بر اين باور اند که اين رئيس قبيله و مرد روحانی خود در تجسم . اند
ی می يابد و به راز درونی طبيعت و نيروانا پيوسته، البته آنکس که به نيروانا می پيوندد از ديد برهمنان حيات جاودان

  .خلقلت پی می برد
 ٦١٨ميالدی ١٢٢١شهر باميان در طول تاريخ بارها شاهد جنگها، ويرانيها و خونريزی ها نيز بوده، گويند در سنه 

هجری قمری چنگيز به باميان حمله نموده که در آن جنگ با مردم باميان يکی از نواسه هايش از پسران جغتای 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 که چنگيز به او سخت عالقه  داشت تير خورد و کشته شده، چنگيز از غضب مردم آن شهر را قتل عام کرد موتوجن
و گفته ميشود حتی سگ و پشک آنجا را نيز کشت، اما به تنديس های زيباه و بی آزار آسيب نرسانيد، سلطان محمود 

ياد و منجمله بت سومنات را شکسته به بت غزنوی يا محمود بت شکن که چند بار به هند لشکر کشيده و بت های ز
  .  های بی زيان باميان آسيب نرسانيده است

اما سر انجام در عصر علم و صنعت و فرهنگ و مدنيت مدرن  و پسا مدرن جهان کسی بنام مال محمد عمر و ياران 
تحمل تنديس زيبا و دست ديگر او از دست پروردگان حاکمان پاکستان پيدا شدند که دل تنگ و چشم حسود شان تاب 

آورد افتخار آميز بی مانند تاريخ کهن مردم افغانستان را نياورده و در مخالفت با بشريت مترقی و دوست داران هنر و 
   .را مرتکب شدند که فاشيزم چنين عملی را مرتکب نشده استفرهنگ الت و منات را با ديناميت منفجر کردند و جنايتی 

 

 
 
ثًال چنانکه در تاريخ جنگ دوم جهانی آمده است، يکی از قوماندانهای هيتلر که در مرکز فرماندهی واقع در شهر م

پاريس موضع گرفته بود، در آخرين روزهای سقوط فاشيزم که نيروهای امريکائی از شهر بندری نورماندی جانب 
يت می فرستد که هرچه زودتر محل فرماندهی خود پاريس در حرکت بودند، هيتلر تيلگرافی به قوماندان مذکور هدا

را ترک گفته به آلمان برگردد،  و از قوماندان مذکور خواسته شده بود که قبل از ترک آنجا هرچه در آن شهر از 
 .ساختمان های تاريخی وجود دارد بوسيله ديناميت آنها را تخريب نمايد

زيده بود  و تا آنروز بدستور وی هزاران انسان بقتل رسيده جنرال که در زيبا ترين محل اوپرای پاريس اقامت گ
بودند، از جايش برخاسته سرخود را از کلکين دفتر کارش بيرون کشيده به ساختمانهای اطراف خود نگاه ميکند و پس 

رد، از لحظه ای با خود ميگويد حيف است که اينهمه زيبائی پر از جالل و شکوه و دست آورد بشريت را از ميان بب
  .او که ميدانست سر پيچی از امر ادولف هيتلر چه عواقبی در پی دارد با تفنگچه اش به حيات خود خاتمه ميدهد

اما کسان ديگری بنام انسان و مسلمان از همين سر زمينی به اسم افغانستان به امر مال محمد عمر با منفجر ساختن 
  .ب شدندمجسمه عظيم بودا بزرگترين جنايت را به افتخار مرتک

خواننده محترم باور کنيد، در ظرف سی سال دو برادر زاده جوانم در جنگ مقاومت عليه روسها کشته شدند دو 
برادرم را از دست دادم اما خبر منفجر نمودن مجسمه بودا در روح و روانم بسيارغم انگيزتر و ناگوار تر از مرگ 

  .نزديکانم  و صدها هزار انسان ديگر بود
طالبان که دل خوش کرده اند فريضۀ اسالمی شانرا اجرا کرده و بت باميان را نابود کرده اند سخت اشتباه با اينحال 

نموده اند،  بت باميان دوباره ساخته خواهد شد و اگر ساخته هم نشود در ذهن من و ميليونها مردم افغان و جهان و 
سود؟ چه آنهايی که بت پرست اند بت ديگر خواهند پس از بت شکستن چه . نسل های بعد پا برجا باقی خواهد ماند

  .ساخت، بهتر اينکه فکر بت پرستی را شکست
  

  پايان
 


