
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 پوهنوال رسول باوري  : ليکوال 
 

 د یوې ستري کلتوري غميزي په یاد
 

م کال په دې هيله چي د ي، د هغه ناورین پن په ویر    دې کلتوري جنایت عاملين ژر تر ژره محاکمه او په سزا ورسي
  . او ماتم یادوو

 
ه کاله وړاندي د مارچ مياشتي په دوهمه       ه د یوه تبليغاتي کم   له بده مرغه، پن یو   ني پالو ک پاین په ترځ کي د عربي بنس

 واکمنانو د بودائي پيرزیاتي مجسمي او له هغې جملې د صلصال او شمامې په نوم دوې ستري  په مخامخ لمسون طالب
تر نوم الندي وراني او      متره ته رسيدۍ، د شرعي فتوی   ) ٣٥(متره لوړه او د بلي لوړوال       ) ٥٣(مجسمې چي یوه 
ې واب ویلو ته    لي نوموړي مجسمي وراني او وچول شوې؟  دا چي و. ویجاړي ک تنه ده چي ال یې بشپ  هغه پو

وک چمتو نه دي  و مخنيوۍ     له پېله دیني پوهانو  . هي ولو افغانانو د دي نا وړه ک دهغې فتوی شرعي توب ونه مانه؛ 
ت؛ یوالو  غو ونيسي؛  مر د پلي کيدو مخهعلمي او کلتوري موسيسوهم تر زیاته بریده زیار وه ایست چي د هغه ا  ن

ول ونه توانيدل   ي چي د بودایې مجسمو ورا نول هم د یوه   .  خو دا  اوږده پالن یوه برخه وه چي مخنوی یې    داسي بری
ن د       ير، چي د وران مخنيوۍ یې ونه شو     شون نه وو، داسي لکه د نيویارک او واشن  . سترو برجونو او ودانيو په 

تاریخ لپاره     اثار موجودیت نه یوازي د دې هيواد د لرغوني        ې مهال د مجسمو او نور اړوندو     د بودای   په افغانستان کي
ۍ لپاره هم هغه مرستيال توکي دي چي د  تمن دۍ، بلکي د سيمي او ن ۍ تاریخ نه شي بشپ   ارز شتون پرته یې د ن

منانو د بودایې پير   خو له بده مرغه زموږ د هيواد د کلتور     . کيدای ه یوړې، چي په او تاریخ د  زیاتي مجسمې له مين
ه  والیت هغه دوې ستري مجسمې هم وراني شوې چي د هر افغان لپاره د تير تاریخ یوه ستره  هغو کي د باميانو بيل

ل، په   د)  ميالدي ١٢٠احتماال (هغه وخت چي د کوشاني سلسلې ستر امپراتور کنشکا . وه بودایې مذهب الره خپله ک
یدل اود پراخيدو    لرغوني افغانستان  زمينه یې برابره شوې وه، چي زموږ د هيواد په تاریخ کي د        کي نوۍ مدنيت زی

ي ریکو بودیک مدنيت په نوم ت    دا مدنيت په افغاني کلتور پاله چاپيریال کي ورورو په یوه داسي مدنيت . یاد ی واو
ي ۍ کي یې ساري نه ليدل کي تيا د. چي په پخوان ن ان یوې خوا یې د لرغوني یونان   ا وه چي له د دې مدنيت 

ان سره درلودل او له بله پلوه یې بودایې      کال له  ت هنري  ان کي ونغ ې په لرغوني    . روحانيت په  د دې تمدن ر
یو سيمو او هيوادونو ته ورسيدۍ      کي شنې شوې، وده یې  افغانستان اون ل او بيا نورو   .وک

 
ه د هند    بودایې مذهب نه  تر هغه چي ستر کنشکا ته عقيدي په تو ۍ، بودیزم د یوي پرتې او بي خو په   وو خپل ک

خه راغلو هنر مندانو هم د      . محدوده کي بندي پاته شوې و  و خياالتو     همداډول د لرغوني یونان  خپلو هنرونواو د ختي
اکلي ستونزي   اې والي په الر کي  غاني هنر مندانو او  د کنشکا د واکمن پر مهال د اف .درلودې  سره د هغود یو 

من ته  ستونزي ليري شوې او د یوناني هنر او هندي روحانيت تر من د یوالي او تلفيق زمينه        ماهرینو په وسيله د ا   
ودل شو ي ریکو بودیک. راغله چي په نتيجه کي د یوه ستر تاریخي تمدن بنس ک تمدن پر هيواد او سيمي هر اړ  د

ندلې، د جاپان، کور   خه بيا  یا،خيز اغيزي و خه بيا       او چين  تر اوسني ایران او سيستان پوري، د سریالنکا او هند
ولي سيمي یې تر خپلي اغيزي الندي راوستي وې تر سير دریا او تاجکستان خه به . پوري  ۍ له بيال بيلو سيمو   د ن

ای کولو په نيت زیات شمير راهبان،  افغانستان کي د ودان شویو بو      زایرین او سيالنيان، په  د مذهبي مراسمو د پر 
ي ډول د  ان ایونو او په  ای ته د ليدو کتو په     دایې زیارتونو او عبادت  باميان لرغوني او د بو دایې پير متبرک 

 .نيت سفرونه کول
 
ولو پخواني معلومات د چيني زیارت کونکو له خوا ليکل شوي او ال        د تر اوسه زموږ په واک کي     باميانو په اړه تر 

ولو پخوان چيني زیارت کونک دۍ چي د )) فاهيان . ((شته   ٤٠٠نوموړي په . باميانو په اړه ليکني لري   تر 
تمن معلومات ليکلي دي  ميالدي کال د باميانو دره ليدلې او د  د باميانو : هغه ليکي چي . سترو مجسمو په اړه یې ارز

ي ،زیات شمير مذهبي مدرسې او پاکه ده ،د سترو مجسمو شاه او خوا هره و دره شنه ل کي شته ، هره ورځ  رځ وین
ران دي سيمي ته د تلو راتلو په حال کي دي        ي صومعي جوړي   د را .  زیارت کونکي او سودا ان   هبانو لپاره 

وبي شته     شوي، ا انو لپاره بيل   .او د مواشيو او بوده 
 

یې ليدلې او په خپلو یونليکونو کي      چي د باميانو سيمه وو )) هيونتسن (( تر فاهيان وروسته بل چيني زیارت کونک 
یدي، نوموړي په ول ک تمن مطالب را  ۍ او په دي الر کي یې  ٦٠٠ یې زیات ارز ميالدي کال د افغانستان سفر ک

ه زرتنه. دهد باميانو سيمه هم ليدلې  ه نا  د هغه په قول په باميانو کي تر لس زیاتي خانقاوي شته چي په هغو کي 
مارل شویدي   ونو مدرسې شته چي هره مدرسه کي. واعظين د بودایې مذهب تبليغ ته  ه زرتنه زده    په لس ل ترل

ي ليدلي خو یوه داسي مجسمه یې هم ليدلې چي د   هيونتسن په باميانو کي وړي او لویي مجسمي. کونکي روزل کي
و به هغې مجسمې خه   طالیې رن اخست اوداس هر سهار د لمر په وړان وله مجسمه چي د طال  يدل لکه دا  ي بری
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په   نوموړۍ. هيونتسن وروسته کوریایې زیارت کونک د باميانو په اړه پوره معلومات لري تر. جوړه شوي وي 
ۍ او په سيمه کي یې د بودایې مذهب د پيروانو د  ٧٢٧ یدي    ميالدي کال باميانو ته سفر ک  . شتون په اړه ليکني ک

ه دري سوه د زیارت کونکو ت ه نا ه د سترو مجسمو په  ( ٣٠٠ ) ر یادونو وروسته  ي تو ان کاله د باميانو او په 
ليکل شوي ،د دي سره سره چي د یوشمير مورخينو په ليکنو کي د مجسمو یادونه شوې،      اړه باوري معلومات نه دي

ه د طبري، یعقوبي، البيروني نومونه رایادوالی شو  چي د ي په تو باميانو د مجسمو یادونه    غه وخت دخو ه. بيل
تل چي د    يز ورانکارو غو ل بيا وشوه چي د تموچين یا چن سترو مجسمو لوړ سر ته خپلي غشي ورسوي ، چي    یو

او تر هغو ورانکارو وروسته د اولسمي   . مجسمي سر ته خپل غش ورسوي هي یو هم په دې ونه توانيدۍ چي د لویی
ۍ په کرو د توپ د ډزو په وسيله د لوي مجسمي مخ ته زیان واړاوه   جریان کي د او ميالدي پي د افغان   . رن زیب ل

ي پر وخت د ليدي سيل په وسيله د باميانو او بودایې   ۍ ج ليس د لوم مجسمو په اړه یو ل خپروني وشوې،    ان
 نقاشيو په اړه یې زیات بودایې مجسمو او په باميانو کي د نورو  ميالدي کال باميانو ته ورسيدۍ او د ١٨١٩برنس په 

  ميالدي کال د بودا دوې  ١٨٣٥چارلس مسون په .په بيال بيلو خپرونو کي نشر ته وسپارل  مطالب وليکل او بيایې 
ل     چي په پخوانيو وختونو      ستري مجسمي وليدلې او د دي مجسمو په دننه کي یې د یوي الري د شتون خبره سپينه ک

 ميالدي کالونو په      ١٩٢٤ _١٩٢٢متالند په  کپتان.لوړو برخو ته رسيدل کي به زیارت کونکو د ستري مجسمي و 
ني تر سره      ترځ کي باميانو ته سفر وک او د سترو مجسمو  نی او پل ي ت او د هغو جدارونو په اړه یې  د جوړ

ې   .ک
 

نو د پيل را وروسته   په افغانستان ي نو او  ۍ  ر يد باميانو ست)  ميالدي کال ١٩٢٢( کي د رسمي سپ مجسمي لوم
ل شوي   )  ميالدي کال  ١٩٢٢الفرد فوشه  (  د فرانسوي لرغونپوه   ي نوموړي په اند دا مجسې د هندي       د. لخوا و

نو کي. راورتي مجسمو سره یوشان دي   ي ۍ  نوموړي په خپلو  مه ميالدي پي لورمه او پن ل چي په  نده ک ر
د دي سترو   .  د شامامه په نوم یادېدې ، جوړي شوي وېصلصال او بله  کي د بودا دوي ستري مجسمې چي یوه د 

نوکارد فرانسوي لرغونپوهانو په وسيله پيل او بيا وروسته د نورو           مجسمو په اړه دعلمي    ي نو او  هيوادونو    سپ
ه د هندي،    ي په تو یدۍ چي د بيل نو ته دوام ورک ي جاپاني، چيني، او افغاني لرغونپوهانو     لرغونپوهانو هغو 

  .ه کوالي شویادون
 

ارونه دي،   د باميانو لرغوني اثار  ي او یاد تمني بيل ندهارا د هنر ارز ه د  ي تو ان ریک بودیک او په  خو له    د 
ه د عمدي او غير عمدي  فرانسوي . زیانو نو سره مخامخ شول بده مرغه په راورسته شلو کالونو کي په پرله پسې تو

  ميالدي کال وليکل چي ١٩٩٦نورو لرغونو اثارو په اړه په    سترو مجسمو اود باميانو د L.Xpress نامتو اونيزي
ایه الر جوړه شویده،     د باميانو د سترو مجسمو د  ((  و ته له هم هاغه  و په برخه کي چي نورو سم   هلته اوس   ))پ

النچرونه اونوري ډول ډول مرم د بيال بيلو قوماندانانو له خوا          ای شویدي، پخواني  ای پر  کالشنکوفونه، راک
ل حرم اوس د یوه نامنظم نظامي ي، چي هره لِحظه یې د چاودلو او له     بودائيانو ته هغه سپي ير کارول کي ډیپو په 

ه تللو خطر شته، هغه لرغوني نقاش او رسام چي د مجسمو پر شا او خواد   . هي ډول مصونيت نه لري او مين
ه تللي اویا د مرميو په وسيله له خپله  په نيت جوړي شوي وې، هغه هم یوش تزئين ایه شوي او   مير یا له من ایه بي

ه چي هلته په. وراني شویدي ن ليک  د وران مخنيوۍ خو یې نشته یوازن  ي هغه په زشت او کرغي و کي ستر 
 .)) ميالدي کال١٩٩٥( همایون د جوزجان والیت  قومندان دین محمد او قومندان  (( ليکل شوي چي 

ای        اميانو کي د لرغونو اثارو  په ب دمصونيت او ساتني چاري زموږ په هيواد کي د دي اوږدې غميزي د پيل سره یو
ه ۍ داسي پيل شوه چي په       له مين د مارچ مياشتي   ميالدي کال ٢٠٠١والړې او ور ورو یې د لوټ تا الن او وران ل

ه خپل لوړ برید ته ورسيدل، او د افغانستان په        ه هغه دوه ستر او        تاریخ کي په دوهمه نې ي په تو دیوي غمجني پي
تمن ویاړونه  بهرنيو د سيسو په نتيجه کي د طالبانو له خوا د چاودیدونکو موادو په       د) صلصال او شا ما مه ( ارز

ه کاله پوره  کارولو سره د  ت وروسته وچول شوه، چي نن د هغه ناورین پن ه سوه کاله پای شول، خو ال  یوزر او پن
په دې هيله چي د . جزا نه دي رسيدلي تر اوسه هغه مجرمين او ورانکاري د هغه ملي خيانت او ویجاړونکي عمل په

م کال په ویر او ماتم یادوو  دې کلتوري جنایت عاملين ژر تر ژره محاکمه او په ي، د هغه ناورین پن  . سزا ورسي
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