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  پوهنوال رسول باوري: ليکوال 
  

  ياد او يو هڅونکۍ وړانديزي د يوې غميز 
 

ندي  ، شپ کاله وړاندي د مارچ مياشت پهله بده مرغه ۍ اونۍ کي د يوه        تر پوښ الندي تبليغاتي کمپاين لوم
يو په مخامخ لمسون طالب واکمنانو د بودائي پيرزياتي  مجسمي او له   پالو ک هغې جملې د صلصال او د عربي بنس

، د شرعي فتوی متره ته رسيدۍ ) ٣٥(بلي لوړوالۍ متره لوړه او د ) ٥٣(شمامې په نوم دوې ستري مجسمې چي يوه 
ې  تنه ده چي .  تر نوم الندي وراني او ويجاړي ک دا چي ولي نوموړي مجسمي وراني او وچوول  شوې ؟ هغه پو

واب ويلو ته هيڅوک چمتو نه  ولو افغانانو د . ديال يې بشپ  له پېله ديني پوهانو دهغې فتوی شرعي توب ونه مانه ؛ 
يوالو علمي او کلتوري موسيسوهم تر زياته بريده زيار وه ايست چي د هغه  امر د  ت ؛ن و مخنيوۍ غو دي نا وړه ک

ول ونه توانيدلپلي کيدو مخ هم د يوه اوږده پالن يوه  چي د بودايې مجسمو ورا نول دلداسي بريښي. ه ونيسي ؛ خو دا 
ير ن د سترو برجونو او ودانيو په   ،  چي د برخه وه چي مخنوی يې شونۍ نه وو ، داسي لکه د نيويارک او واشن

  .ورانۍ مخنيوۍ يې ونه شو
  

اره په افغانستان کي د بودايې مهال  د مجسمو  او نور  اړوندواثار موجوديت  نه يوازي د دې هيواد د لرغوني تاريخ لپ
تمن  ۍ وه او دي،ارز ۍ  لپاره هم  هغه مرستيال توکي دي چي  د تاريخ   بلکي د سيمي او ن د شتون پرته يې د ن

منانو د .   کيدای نشي بلل  بشپتاريخ  کلتوري ناتار په خو له بده مرغه  زموږ د هيواد د کلتور او تاريخ د يوه بشپ
ه يوړې  ، بودايې پير زياتي مجسترځ کي  د دې هيواد  د ه مې له مين ي تو ان  د باميانو واليت هغه   دوې او په 

ه وهد هر افغان لپاره د تير تاريخ ستري مجسمې  هم وراني شوې چي    . ستره  بيل
ولو پخواني معلومات د چيني زيارت کونکو له خوا ليکل شوي او ال تر اوسه زموږ په د مجسمو د باميانو  په اړه تر 

ولو پخوانۍ چيني زيارت کونکۍ دۍ  چي د باميانو په اړه  ليکني لري )) فاهيان  ((.واک کي شته  نوموړي په . تر 
تمن معلومات ليکلي دي ٤٠٠ :  هغه  ليکي چي .   ميالدي کال د باميانو دره ليدلې او د سترو مجسمو په اړه يې ارز

ي ،زيات شمير مذهبي مدرسې شته ، د باميانو دره شنه او پاکه ده ،د سترو مجسمو شاه او خوا هره و ل کي رځ وين
ران دي سيمي ته د تلو راتلو په حال کي دي  ي صومعي د را هب. هره ورځ زيارت کونکي او سودا ان انو لپاره 

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

چي د باميانو سيمه يې ليدلې او په خپلو يونليکونو کي وو )) هيونتسن (( تر فاهيان وروسته بل چيني زيارت کونکۍ 
يدييې  ول ک تمن مطالب را  ۍ او په دي الر ک٦٠٠،  نوموړي په زيات ارز ي يې   ميالدي کال د افغانستان سفر ک

ه زرت. د باميانو سيمه هم ليدلې ده ه نا نه د هغه په قول په باميانو کي تر لس زياتي خانقاوي شته چي په هغو کي 
مارل شويديواعظين د ب ونو مدرسې شته چي هره مدرسه کي  ل تر. ودايې مذهب تبليغ ته  ه زرتنه زده په لس ل

ي هيونتسن په باميانو کي وړي او لويي مجسمي ليدلي خو يوه داسي مجسمه يې هم ليدلې چي د . کونکي  روزل کي
و به هغې مجسمې طاليې رن اخستۍ ا خه هر سهار د لمر په وړان وله مجسمه چي د طال  وداسي بريښيدل لکه دا 

نوموړۍ په . باميانو په اړه پوره معلومات لريتر هيونتسن وروسته کوريايې زيارت کونکۍ د . جوړه شوي وي 
ۍ او په سيمه کي يې د بودايې مذهب د پي٧٢٧ يدي ميالدي کال باميانو ته سفر ک   .روانو د شتون په اړه ليکني ک

ه دري سوه د زيارت کون ه نا ه د سترو مجسمو په  )٣٠٠( کو تر يادونو وروسته  ي تو ان کاله د باميانو او په 
شوې، د دي سره سره چي د يوشمير مورخينو په ليکنو کي د مجسمو يادونه  ،ړه باوري معلومات نه دي ليکل شويا

ه د طبري، يعقوبي ي په تو خو هغه وخت د باميانو د مجسمو يادونه . ايادوالی شو، البيروني نومونه رچي د بيل
تل چي د سترو مجسمو لوړ سر ته خپلي غشي ورسوي ، چي  يز ورانکارو غو ل بيا وشوه چي د تموچين يا چن يو

      او تر هغو ورانکارو وروسته   . لويی مجسمي سر ته  خپل غشۍ ورسويهي يو هم په دې  ونه توانيدۍ چي د 
ۍ پ  ه جريان کي د اورن زيب لښکرو د توپ د ډزو په وسيله د لوي مجسمي مخ ته زيان د اولسمي ميالدي پي

 .واړاوه
  

ي پر وخت د ليدي سيل په وسيله د باميانو او بودايې ۍ ج ليس د لوم  مجسمو په اړه يو ل خپروني د افغان ان
اميانو کي د نورو نقاشيو په اړه   ميالدي کال باميانو ته ورسيدۍ او د بودايې مجسمو او په ب١٨١٩، برنس په وشوې

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

 ميالدي ١٩٢٤ _١٩٢٢کپتان متالند په .و د ستري مجسمي و لوړو برخو ته رسيدل وختونو کي به زيارت کونک



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

___________________________________________________________________________ 
2

ت او د هغو جدارونو په ا ني تر کالونو په ترځ کي  باميانو ته سفر وک او د سترو مجسمو د جوړ نی او پل ي ړه يې 
ې  .سره ک

نو د پيل را وروسته  ي نو او  ۍ ) ل  ميالدي کا١٩٢٢( په افغانستان کي د رسمي سپ د باميانو ستر ي مجسمي لوم
ل شوي)  ميالدي کال ١٩٢٢الفرد فوشه ( د فرانسوي لرغونپوه  ي د نوموړي په اند دا مجسې د هندي .  لخوا و

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

نوکارد فرانسوي لرغونپوهانو په وسيله پيل او بيا وروسته د نورو هيوادونو  ي نو او  مجسمو په اړه دعلمي سپ
نو ته دوام ور ي ه د هندي، جاپانيلرغونپوهانو هغو  ي په تو يدۍ چي د بيل رغونپوهانو اني ل، او افغچيني، ک

 .يادونه کوالي شو
  

ارونه دي،    خو  ي او ياد تمني بيل ندهارا د هنر ارز ه د  ي تو ان ريک بوديک او په  د باميانو لرغوني اثار د 
ه د عمدي او  . غير عمدي زيانو نو سره مخامخ شولله بده مرغه په راورسته شلو کالونو کي په پرله پسې تو

 ميالدي کال ١٩٩٦ د باميانو د سترو مجسمو او نورو لرغونو اثارو په اړه په L.Xpressفرانسوي نامتو اونيزي 
ايه الر جوړه شويده، د باميانو د سترو مجسمو د پښو په برخه کي چي نورو سمڅو ته(( وليکل چي   له هم هاغه 

النچرونه اونوري ډول ډول مرمۍ د بيال بيلو قوماهلته اوس کالشنکوفونه ای شويديندانانو ، راک ای پر  ، له خوا 
يپخواني بودائيانو ته هغه سپيڅلۍ حرم اوس د يوه نامن ير کارول کي ، چي هره لِحظه يې د ظم نظامي ډيپو په 

ه تللو خطر شته هغه لرغوني نقاشۍ او رسامۍ چي د مجسمو پر شا . نيت نه لرياو هي ډول مصو ،چاودلو او له مين
ايه  وېو خواد تزئين په نيت جوړي شويا ايه بي ه تللي اويا د مرميو په وسيله له خپله  ،  هغه هم يوشمير يا له من

ي هغه په زشت او . شوي او وراني شويدي  و کي ه چي هلته په ستر  د ورانۍ مخنيوۍ خو يې نشته يوازنۍ 
ن ليک ليکل شوي چي    .))يالدي کال م١٩٩٥( وزجان واليت قومندان دين محمد او قومندان همايون د ج(( کرغي

 په باميانو کي د لرغونو اثارو دمصونيت او ساتني چاري   زموږ په هيواد کي د دي اوږدې غميزي د پيل سره 
ۍ داسي پيل شوه چي  په  ه والړې او ور  ورو يې د لوټ  تا الن  او ورانۍ ل ای له مين  ميالدي کال  د ٢٠٠١يو

ۍ اونۍ کي خپلي لوړي  کچي تي پهمارچ مياش ، او د افغانستان په تاريخ کي ديوي غمجني پيښي په  ته ورسيدل لوم
تمن وياړونه  ه هغه  دوه ستر او ارز د بهرنيو د سيسو په نتيجه کي د طالبانو له خوا د )  صلصال او شا ما مه  ( تو

ه سوه کاله پايښت وروسته وچوول شوه  ،   د هغه ناورين  چي نن چاوديدونکو موادو په  کارولو سره  د يوزر او پن
ړونکي عمل  په جزا نه ، خو ال تر اوسه هغه مجرمين او ورانکاري  د هغه ملي خيانت  او ويجاکاله پوره شولشپ

ريستي د يوه  ترو)  مولوي محمد اسالم محمدي  (   د دې سره سره چي په هغه وخت کي د طالبانو والي .دي رسيدلي 
تل شو چي ولي يې د هيواد د ستر تاريخي ويا، خو د هغه جبريد په نتيجه کي و وژل شو ړ د له نايت په اړه ونه پو
ه وړلو  مخنوۍ ونه ک    .  مين

  
ه  غواړم  کي ته واړوم  واکمني ادارې  او د هېواد  د روڼ اند پام دېد افغانستان  د يوه هڅونکي وړانديز په تو  

ه د  مجسمو و او وړو لوي  په هېواد کي د دوو سترو مجسمو ورانېدل او د نورو،چي تني تو ه وړل  په ر له مين
پالو   هغه تاريخي ناورين د يوه نه د دې لپاره چي . ل ؤ چي هيرېدل يې  شوني نه ديهغه ناوړه يرغعربي  بنس

ه راتلونکو نسلونو ته همېشنۍ هيرېدونکي لوست  ير غميزه د ي، او له بل  پلوه دا  شيپه تو وه کلتوري هڅوني په 
ۍ اونۍ :  وړانديز کوم چي . شيوساتل  يا د کب مياشتي دويمه د دولت له لوري دي هر کال د مارچ مياشت لوم

وي رسمي   په تر سر ليک الندي  ))  اونۍ  کلتوري ويښتياد((  په هېواد کي د اونۍ  ر ني وړ و ه د نمان   د دې .تو
د لرغونو سيمو د ) مالي او مانيز (  سره مرستي اونۍ په ترځ کي به د موزيمونووړانديز موخه دا ده  چي  د دې 

د پر د تير کال په کلتوري چارو کي ،  په نيت درسنيو پر له پسې خپرونيساتني او پالني په اړه د اولسي  ويښتيا
الريود موزيمونو.  د پالنونو وړاندي کولد کلتوري ودي په اړه  د راتلونکي لپاره ، ه اړه کنفرانسونهمختياو پ  ، ،

بيلو کلتوري  نورو بيال   د  ))کلتوري ويښتيا  اونۍ ((  دې  ډول  به د  په. نستل، او نور  پرا نندارتونونودونوتابک
ي ونکې هڅو لپاره چارو د ودي او پر مختيا ر    .  اونۍ و

ي او د پلي هېواد نور روڼ اندي به د دې وړانديز پلوي وک  د کلتوري چارو واکمنان او دکي  هېواد په هيله ده چي 
يکېد ند ک ر ون     په درنښت.و لپاره به خپل غبر

  
ل) ميالدي ١٢٠احتماال (هغه وخت چي د کوشاني سلسلې ستر امپراتور کنشکا  ، په  د بودايې مذهب الره خپله ک

يدلۍ اود کي  د ، چي زموږ د هيواد په تاريخ  پراخيدو زمينه يې برابره شوې وهلرغوني افغانستان کي نوۍ مدنيت زي
ي دا مدنيت  په افغاني کلتور پاله چاپيريال   کي   ورورو په يوه داسي مدنيت . ريکو بوديک مدنيت په نوم ياد ي

ت چي په پخو يواو ۍ کي يې ساري نه ليدل کي تيا دا وه  چي  له يوې خوا يې د لرغوني . انۍ ن ان د دې مدنيت 
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ان سره درلودل او له بله کال له  ان کي ونغښت پلوه يې يونان هنري  ې . بودايې روحانيت په   په د دې  تمدن ر
يو سيمو او هيوادونو ته ورسيدۍ لرغوني افغانستان کي شنې شوې اون ل او بيا نورو    .، وده يې وک

ۍ تر هغه چي ستر ک ه د هنشکا  بودايې مذهب نه وو خپل ک ښته عقيدي په تو ند په ، بوديزم د يوي پرتې او بي خو
و خياالتو . وده کي بندي پاته شوې ومحد خه راغلو هنر مندانو هم د خپلو هنرونواو د ختي همداډول د لرغوني يونان 

اکلي ستونزي درلودې  اې والي په الر کي  د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د افغاني هنر مندانو او .سره د هغود يو 
ر او هندي روحانيت تر من د يوالي او تلفيق زمينه من ته ماهرينو په وسيله د ا ستونزي ليري شوې او د يوناني هن

ريکو بوديک تمدن   پر هيواد ا. راغله چي په نتيجه کي  د يوه ستر تاريخي تمدن  بنس کښيښودل شو  و سيمي هر د
ندلې، د جاپان، کوريا خه بي ،اړ خيز  اغيزي  و خه ، د سريالنکا اوا تر اوسني ايران او سيستان پورياو چين   هند

ولي سيمي ي خه . ې تر خپلي اغيزي الندي راوستي وېبيا تر سير دريا او تاجکستان پوري  ۍ له بيال بيلو سيمو  د ن
،  په افغانستان کي د ودان شويو زايرين او سيالنيان ،ای کولو په نيت زيات شمير راهبانبه د مذهبي مراسمو د پر 

ايونو او   ای بو دايې زيارتونو او عبادت  ي ډول د باميان لرغوني او د بو دايې پير متبرک  ان ته د ليدو کتو په 
  .په نيت سفرونه کول

  
  پای
  

****************** 


