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

___________________________________________________________________________ 
1

 دوکتور فقيرچند چنــــديوک   
 

 بودا، طالبان و دولت فعلی
 

 
  

گ ستيزی  يازدهم مارچ مصادف است با روز سياه و تاريک که طالبان و وابستگان بنيادگرا شان با خشونت و فرهن
اين کار نهايت ننگين، فرهنگ کشی و تجاوز به ديگر . مجسمه های پرشکوه و با عظمت بودای باميان را فروپاشيدند 

طالبان با انجام اين عمل بی شرمانه نه تنها مورد انزجار و نفرت وسيع مردمان جهان    .  باور ها و مذاهب جهان است  
 . وه حکومتداری شان به خط سياه مانده گار شد قرارگرفته بلکه در تاريخ برای هميش نام و شي

 

 ...بودا
 واقع منطقه سرحدی بين کشورهای نيپال و هند طليعه درخشيد روشنتر Lambini سال قبل در شهر ٢۵۶٠در حدود 

اسم اين نوزاد را که بعدأ به بودا شهرت پيدا کرد،    . از آفتاب و آن تولد پسری در خانواده سلطنتی اين منطقه بود 
siddhattha Gotamگذاشتند  . 

ولی حين ديدن يک انسان    .  سالگی به ناز و نعمت در قصر سلطنتی پرورش يافت ٢٩شهزاده سيداتا گوتاما، تا عمر   
متوجه شد که انسان و . بيمار، يک انسان خيلی پير، و باالخره با ديدن انسانی که مرده بود، به تفکر عميق فرورفت

وی در جستجوی اسباب اين رنج و درد و راه     .   خوشبختی و لذت مقام گذرايی را دارد .زندگيش پر از رنج و آالم است
وی قصر، جاه، جالل آسايش و آرايش ملکوتی را ترک کرد، راهب شد و روانه دريافت . رهايی انسان از آنها برآمد

 .حقيقت گشت
. دار حتی تا سرحد مرگ گرفت در اوايل خويشتن را دچار مصائب و تکاليف گوناگون جسمی ساخت روزه ای دوام 

پس از تعمق فراوان در زير درختی از نوع جنس      . بناأ از آن دست کشيد   . ولی از اين عمل به نتيجه ای نرسيد  
سالگی به حقيقت و  ٣۵ سال متواتر در سن   ۶نشست و به رياضيت طوالنی و عميق پرداخت و پس از    » بودهی«

وی   . معروف شد) کسی که از خواب بيدار گشته ) (بودا(ن پس به ُبدها مفهوم فلسفی آن رسيد و آنرا درک کرد و از آ  
 . سال بقيه عمر خويش را در تبليغ و ترويج عقايدش صرف کرد  ۴۵

بودا به کوچه و بازار، در شهر و ده و درهمه جا بين مردم رفت و درک خويش را از حقيقت با توضيح فلسفًه آن بيان             
 . داشت
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 :رت اند از چهار اصل فلسفی بودا عبا

 
١-   Dukha ) رنج و مصايب) دوکها 
٢-    Tanha) خواهشات نفسانی) تانها 
٣-   Nirvan) رهايی از ) نرواناDukha و Tanha 
 :  جهت رسيدن به رهايی هشت اصل ذيل اند    -٤

 ذخيره فکری  –م  تمرکز فکری سال– عزم سالم – زنده گی و حيات سالم  – عملکرد سالم  – گفتار سالم –فکر سالم       
 .  درک سالم–سالم 

 
به پندار وی اين پاداش و      . به عقيده بودا هر عملی را که انسان انجام ميدهد، پاداش اش را در نتيجه آن خواهد گرفت        

 .نتيجه خواه در زندگی فعلی ويا در زندگی آينده پس تولد دوباره به انسان ميرسد    
 :يد ميکردبودا به پيروانش همواره مراتب زيرين را تاک 

 
 )اهمسا(عدم خشونت و کشتار   -١
 .نداشتن حق تصاحب چيزی از ديگران که به آنها داده نتوانی يا واگذاشت نکرده يی       -٢
 منع مناسبات جنسی نامشروع  -٣
 . منع گفتار غلط که سبب ناراحتی ديگران شود  -٤
 . منع استعمال مواد نشه آور   -٥

 
.   شهرت پيدا کرد" مهاآتما ُبدها"را از طرف مردم دريافت کرد و بنام ) روح بزرگ(او در دوران زندگيش لقب مهآتما    

بودا نه تنها به توضيح حقيقت و درک فلسفی پرداخت بلکه در برابر نابرابری هايی اجتماعی زمان خويش قدعلم کرد   
مت زن را با مردان مساوی   او زنان را نيز در سيستم راهبی پذيرفت و حر . و همه مردم را يکسان و برابر ميدانست 

 .اعالم کرد
عقايد بودا برعالوه آن که در هندوستان شهرت و وسعت يافت تدريجأ در طی قرون متمادی از سرحدات هند خارج   
شده به نيپال، برما، چين، کوريا، جاپان، تايليند، ويتنام، الوس، کمپوديا و ساير قسمت های جنوب شرق آسيا و  

البته انتشار وترويج عقايد بودا در جهان کامًال به گونًه مسالمت آميز و بدون کدام لشکری و  . دافغانستان و سوريه رسي
 .توسل به خشونت صورت گرفته است 

 قرن کشور ما را از لحاظ عقيدوی   ٢٠هند طی "سفير دولت چين مقيم اياالت محتده امريکا    Mr.HU SHIHبه قول
 ." را در سرحدات ما پياده کرده باشد اشغال کرده است بدون آنکه يک عسکر خويش   

 
بودا و پيروانش در عرصه ای تبليغ و ترويج عقايد شان هيچ نوع سپاه و سرلشکر نداشته اند، فاتح و فتوحات نداشته     
اند غازی و شهيد نداشته و چورچپاول نکرده اند و بزور سرنيزه باور خويش را باالی ديگران تحميل نه نموده، از             

يه نگرفتند، بلکه به مقام انسان و انسانيت ارج فراوان گذاشته و برای رهايی انسان از رنج وعذاب      کسی باج و جز
 . شيوه های معين فلسفی را پيشنهاد کرده اند 

در دوران سلطنت خاندان موريا در هند ـ در عصر چندراگوپتا و بعدأ در زمان آشوکا بوديزم به خطه باستانی           
برخی  . دا کرد که در زمان کوشانی ها تمدن بودايی به اوج و عظمت خويش رسيد       افغانستان آن هنگام رواج پي 

مورخين به اين پندار اند که آيين بودا از افغانستان برين به کشور های همجوار راه يافته و مکتب هنری گانداهارا و       
 . تمدن گانداهارا در منطقه بی نظير بوده اند 

 
 کيلومتر مربع را داشت در سر راه ٣٠مؤرخين در آنزمان حدود اضافه از  شهر باستانی باميان که بقول بعضی از 

در همين زمان بود که اختالط کلتوری،     . کاروان های ابريشم قرار داشت که چين، هند و اروپا را باهم وصل ميساخت     
 . مذاهب، فلسفه، معماری، و نقاشی و مجسمه سازی بودايی و يونانی بوجود آمد 

 
عروف چين در راه سفر به هند ازين شهر ديدن کرده تمدن بزرگ و با عظمت آن را ستوده است        هيون تسانگ سياح م

 ميالدی پس از هجوم   ٩اين شهر در قرن  . که در آن هنگام مرکز بزرگ فرهنگی و مذهبی بودايی ـ يونانی بوده است   
 . و لشکرکشی فاتحان اسالم به ويرانه و به خاک تبديل گشت

مه های بودای باميان وقتا فوقتا مورد تجاوز در زمان زمامداری شاهان و سالطين مختلفه   تا دوران طالبان مجس 
از جمله در زمان سلطان محمود غزنوی و اميرعبدالرحمن خان قسمت های دست و  . افغانستان، قرار گرفته است

لی تنديس بودا از بين برده        در زمان سلطنت ظاهرشاه آلت تناس  .  ناحيه پيشانی و قسمت روی مجسمه ها از بين برده شد  
 . شد
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البته در حفظ، مراقبت و نگهداشت اين گنجينه بزرگ و گرانبهای ملی که عضوی ميراث فرهنگی جهان شناخته شده       
 .بود، به استثنای دوران جمهوری محمد داوؤد در ديگر دوران ها هيچ نوع توجه ای و اقدامی صورت نگرفته است     

 

 ...طالبان
ابتدا تبليغات وسيع در زمينه براه انداخته شد که تمام آثار و  ) امارت اسالمی افغانستان(لبان در دوران حکومت طا 

از جلمه موزيک، سپورت، هنر مجسمه سازی، رسامی و  . شواهد غير اسالمی در افغانستان بايد از بين برده شوند    
حتا ميله باستانی و عنعنوی   . عالن شدند همه اين ها غير اسالمی پنداشته شده و فورأ ممنوع ا        .  عکاسی و غيره وغيره 

 . تجليل نشد» نو روز«
م شورای علمای کرام و ستره محکمه امارات اسالمی افغانستان اعالن داشت که تمام مجسمه ها    ٢٠٠١در ماه مارچ 

 .در داخل خاک افغانستان غير اسالمی اند و بايد تخريب شوند  
: جاپان گفت  Maninichi Shimbinانستان طی مصاحبه ای باوکيل احمد متوکل وزير خارجه امارت اسالمی افغ 

 ."مذهبی است اين يک امر حتمی و. ما مطابق به قوانين اسالمی مجسمه های بودای باميان را تخريب ميکنيم  "
 

 !مگر زور قالب ندارد
ان بايد به تخريب  مسلمان"م بقول روزمامه لندن تايمز اميرالمومنين مالمحمدعمر اظهار داشت  ٢٠٠١ مارچ ۶بتاريخ 

 ."اهللا برايمان رسالت داده است تا آنها را تخريت و از بين ببريم   . و از بين بردن مجسمه ها و بت ها افتخار کنند 
 نماينده علمای کرام که از سراسر افغانستان جمع شده بودند، و با تاييد امری         ۴٠٠سرانجام پس ازصدور فتوا توسط    

م تنديس هايی بودای باميان  ٢٠٠١يع و سريع اکثريت مردم جهان تاريخ يازدهم مارچ اميرالمونين، باوجود مخالفت وس  
 . را منفجر ساختند

اين عمل ننگين که در حقيقت عمل ترور فرهنگ و عدم تحمل مذهبی و توهين به مقدسات ساير ديانت هاست، توسط 
اجرا  ) پاکستان و برخی کشور های عربی ( شان  دولت امارات اسالمی افغانستان، با پشتيبانی مخفی باداران بين المللی    

 . شد
 

اين انحصارگران اصل خداپرستی و رفتن به جنت، با اين عمل بی شرمانه و غير انسانی شان به دست آوردهای  
پدران و نياکان خويش يورش برده و بروی شان تف انداختند و اين عمل شرم آوری خويشرا پاکسازی افغانستان از 

 . پرستی نام نهادندغير اسالم و بت
قابل توضيح ميدانم که هرگاه ساير گروپ های افراطی در جنگ افغانستان همچو عمل را قبال انجام نداده بودند دليل     
آن اين است که ايشان هرگز چنان قوی نبوده اند تا حداکثر خاک افغانستان را تحت کنترول و اداره ميداشتند ورنه            

 .ه قبل از طالبان متوسل می شدند بطور يقيين به اين عمل جاهالن
 

م رژيم طالبان در کابل سقوط کرد وطالبان و رهبران دليرشان همچو موش         ٢٠٠١پس از حادثه شوم يازده هم سپتامبر    
طالبان در تخطی از حقوق   . ها به انبار های پاکستان پناه برده و از آن جا در کمين انسان کشی و ترور ادامه ميدهند   

وحقوق اقليت های ملی و مذهبی بطور عام و در تخطی و تجاوز به حقوق اقليت های مذهبی غير   بشر، حقوق زنان 
 .اسالم افغانستان به طور خاص، دست هتلر را از پشت سر بسته ونام فاشيست های مذهبی را بخود کمايی کردند 

 

 ...دولت فعلی
 تعمير دوباره مجسمه های بودا باميان با کمک پس از سقوط طالبان اگرچه در اوايل خوشبينی های در مورد اعاده و   

و مساعدت دول خارجی بخصوص کشورهای جاپان و سويس و موسسه يونسکو بميان آمد ولی متأسفانه اين پروژه        
روی ملحوظات سياسی و تبليغاتی به تعويق افتاده و در عوض از کمک های مالی جهانی هرچه بيشتر در راه های    

 . مدديگر استفاده به عمل آ 
يک تعداد عاملين حادثه تخريب و نابودکردن مجسمه های بودای باميان همين اکنون عضو پارلمان افغانستان اند از       
جمله مولوی محمد اسالم محمدی والی واليت باميان در زمان طالبان، مولوی وکيل احمد متوکل وزيرخارجه طالبان        

 .شندو مال راکتی قوماندان و آدم خور معروف طالبان ميبا  
نقطه مهم و قابل ذکر که وجوه اخالقی مهم را در برابر جهانيان و بخصوص به پيروان بودا دارد اين است که بعد از      
نابودی مجسمه های بودای باميان ازين عمل شرمناک هيچيک از رهبران طالب ها، خواه بدولت فعلی تسليم شده اند     

 هيچيک از ديموکرات ها و رهبران دولت فعلی در برابر جهان و  ويا نشده اند و هيچيک از رهبران جهادی و قيادی،  
 . بخصوص بودايان معذرت و عذرخواهی نکرده اند   

در حاليکه در ارتباط به حوادث زندان گوانتانامو و چاپ کاريکاتورها، اعتراضات توآم با خشونت در سراسر     
 .افغانستان بوقوع پيوست
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هيه دار ساختن احساسات، مقدسات و عقايد مذهبی انسانها شود،    من مخالف هرنوع عملی که سبب توهين و جر  
ولی کامًال واضح بگويم آنانيکه به باالدستی خويش فکر می کنند دچار کبر و نخوت اند صرفًا طوريک جانبه  . ميباشم

 .بخود و مقدسات خويش احترام گذاشته و به مقدسات مذهبی ديگران ارج نمی گذارند، حق به جانب نميشمارم   
دوران چهارسال پس سقوط رژيم طالبان نشان داده است که نابودی جسمی طالبان بدون نتيجه خواهد بود اگر در          

 . نابودی فکری و افکار طالبی مجادله و مبارزه قاطع صورت نگيرد 
يو،   باوجود کمک های هنگفت مالی جهانيان به افغانستان، متاسفانه دولت از طريق رسانه های گروهی از قبيل راد

تلويزيون، اخبار، سيستم تعليمی مکاتب و پوهنتون ها در مساجد و تکايا و در محافل گردهمايی های مردم هيچ نوع  
کار و توجه در تبليغ و ترويج فرهنگ تحمل، برده باری، پلوراليستی مذهبی و همزيستی انسانها با عقيده و مذاهب   

قانون اساسی کشورما نيز اين خالی بزرگ را  .  معينی نداردمختلفه مبذول نداشته و دراين زمينه کدام پروگرام  
 . محتوی است

 
اگر درين مسير کار وسيع و دوامدار صورت گرفته و اذهان عامه مردم روزتا روز روشن ساخته شود به يقيين          

 شد، که ميتوان گفت که بزودی افغانستان از حلقه افراطی گرايی و محافظه کاران به قطار کشورهای شامل خواهند  
در آن همه اتباع آن بطورعملی باهم مساوی حقوق بوده و ارزش های ديموکراسی و سکوالريزم و پلوراليزم        

 . برخوردار اند
 

  :با استفاده از
1- Antony Flangani, Buddhism, Stepby Step  
2- Wikipedia the free encydopedia,encyclopedia 

 
  


