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 2021مارچ    11پنجشنبه      حمید انوری                                                             

!!! افغانستان فرهنگ هنر و ، دشمنان تاریخ وطالبان  
 به یاد جنایت تخریب تندیس های بودا!

 

 

که  طالبان جهل بزرگترین تندیس بودا در جهان  م(   2001مارچ    11ین روز)درانبیست سال قبل  

قدامت تاریخی بیشتر از یک و نیم هزار سال داشت را در بامیان تخریب کردند. در حقیقت به آنان  

تاریخ افغانستان، فرهنگ افغانستان و هنر افغانستان را نابود کنند، که چنان    دستور داده شده بود که 

 باد فنا دادند.  رکردند و همه را ب

این جمع بی خرد و بی فرهنگ نه تنها مجسمه های تاریخی بامیان را وحشیانه تخریب کردند، بلکه  

نیز دستخوش بی خردی های  قدامت آنرا    پربا این عمل شوم و جنایتکارانۀ شان، گوشۀ از تاریخ  

 شان نمودند. 

تندیس های بودای بامیان را طالبان جهل منفجر و نابود کردند، اما بودا همچنان زنده است، تفکر او  

 زنده است و یاد او زنده است.

دند، تخریب کردند و  طالبان اما در کابل نیز موزیم ملی افغانستان را مورد هجوم و چپاول قرار دا

 رت بردند. به غا

طالبان جهل و تاریکی و تاریک اندیشی، آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان را نیز تا آخرین حد توان  

 و...  از بین بردند  بونانه زنیست و نابود کردند و حتی آرشیف ملی افغانستان را نیز خیلی 
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در حد و حدود توان  را    در حقیقت طالبان سیه کار و سیه اندیش، تاریخ، فرهنگ و هنر افغانستان 

چنین نکرده  چنان نابود کردند که حتی چنگیز و هالکو و ربانی و گلبدین و مزاری و ...، نیز   شان،

 بودند. 

بی حد و حصر آنان سیه کنیم، بهتر است بیدار باشیم،    در جنایات را  سپید  حال چه سودی که صفحات  

قعی و حقیقی خود را حفظ کنیم و در هیچ صورت و هیچ شرایطی، نه به طالب و  اتحاد و وحدت وا

فرد یا افرادی، تحت هیچ اسم  را ای و نه هم به هیچ  نه به هیچ حزب و دسته و گروپ و تنظیم و شو

و رسمی، اجازه ندهیم که یکبار دیگر کشور ما و تاریخ ما و فرهنگ و هنر ما را، اعتقادات و رسوم  

رواج های پسندیدۀ ما را پامال امیال شخصی و گروپی و قومی و قبیلوی و حزب و سازمانی و  و  

 ، منافع همۀ ما است. . وطن مشترک است و منافع وطننمایند طالبی و تنظیمی خود  

بیائید نگذاریم جنایات خلقی ها و پرچمی ها و خادیست ها و جنبشی ها و تنظیمی ها و طالبی ها،  

 د. فراموش شو

در امتحان خود ناکام مطلق برآمدند، همانگونه    همان گونه که میهن فروشان بی آزرم خلقی و پرچمی

هم حزبی ها و تنظیمی های ساخت پاکستان و ایران و عرب نیز ناکام مطلق برآمدند و طالبان جهل  

بجا  ه  چمائیم که  نیز بصورت مطلق در این امتحان ناکام شدند، پس بیائید آزموده ها را بار دیگر نیاز

 ه را آزمودن خطاست"! "آزمود   گفته اند 

 شاعری چه خوش گفته است:

 تم من از بی قدری خار سر دیوار دانس 

 ین باال نشینی ها که ناکس، کس نمی گردد از

 

 

 


