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چگونگی انھدام تندیس ھای بامیان توسط طالبان
: خلیلبرگردان

مندتکریم شکوھاجرایذیر میراث جھانی، و باجبران ناپوضایعھ اندوه ناکِ با سھیم شدن در لحظات
!برای ضیاع ھمیشگی تندیس ھای بودا

است.دیده بودهبامیانھنگام دیدن کردن ١٨٣٢, او آنھا را در الکساندر برنستوسط تندیسھای بودا بامیاننقاشی از 
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یاد دھانی: 

پوره شد. در این مدت طوالنی در رسانھ ) سال 12پیکره ھای صلصال و شھمامھ (از انھدام امسالمارچ11بھ تاریخ 
نشر رسیدند، کھ ھرکدام بھ مقالھ ھا و یاد داشت ھای تحقیقی بھ ھای داخلی و خارجی دھھا و صد ھا و حتی بیشتر از آن 

محسوب میگردند. ولی، متاسفانھ تا حال بھ نظر این ھیچ مدان کدام اثر تحقیق در سطح جای خود شان غنیمت بزرگی
مثآل تا حال دقیقآ ره ھای بی بدیل را توضیح بدارند.اکادمیک بھ نظرم نرسیدکھ چگونگی ساختن وانھدام تدریجی این پیک

چند سال در زمان بھ چھ مناسبتی بوده، و بعد ازودام زمامدار آغاز،) ساختمان این پیکره ھا در زمان کنمیدانیم( نمیدانم
کدام زمامدار خاتمھ یافتھ بود. 

وجود بود، کھ یک تعداد نگارھای بی نظیرمزین شده بودند، نیز موی پیکره ھا بھ تعدادھزاران آشیانھ کھ با نقش ودر پھل
انھدام پیکره ھا جان بدر برده بودند. عملیاتازآنھا 

در امان ماندند. از دست شاھنشاه بت شکن مظالم چنگیز، با وجود مقتول شدن نواسھ دلبندش در بامیان،این پیکره ھا از 
مفلوک و بی فرھنگی با فیر توپ ھمانند طالبان پای ھا می شود کھ در زمان کدام شاهِ ھولی گفتغزنھ نیز درامان ماندند...

اول" کی بوده است؟کھ این "بت شکن!تن را تخریب کرده بودند. معلوم نیسو اندام تناسلی آنا

برگردیم بھ اصل مطلب:

)AFPر دوام داشت، زمانیکھ صدھا تن اعضای طالبان از سراسپیھم روز 25، بمدت 2001ماه مارچ درتخریبی)عملیات
.سھم گرفتندگرد آمده و در تخریب میان ھای عظیم بودا در وادی باپیکرهبرای منھدم کردن (و حتی بیرون)افغانستان

با دو پیکرهاین ، یونانیآسیای مرکزی و و یک آمیزه ای از فرھنگھای ھندی، دنیای قدیم بی بدیل عجایب یکی از
آنھا را طالبان بنیادگراچونکھ، نابود گردیدند.میگشتیا سوم میالدی برھای دوم کھ قدمت شان بھ قرن ،شکوه بودا

اھانتی بھ دین اسالم می انگاشتند.

بھ » ات خرد و کوچکجزئی« چیز را، تا حدھمھسالھ40آن حادثھ، میرزا حسین سپری شدن دوسال ازبعد ازقریب 
ھای چندین آشیانھدر آن  وقت در یکی از حزب وحدت،اسبق ملیشای ھزارهمنحیث رزمندهء حسین خاطر می آورد.

بلندی ھائی ھست کھ مجسمھ ھا درآن منظورھمان درھمان بلندا ھای (، کنده شدهحوالی مجسمھ ھای بوداموجود در 
سنگھا(منظور ازھمان ریگ سنگ ھائی  است کھ در اثر عوامل جیولوجیکی بعد از -کنده شده بودند) کانگلومراتی و ریگ

یک روز چندین موتر ھای « گفت او.نزد طالبان بھ شکل محبوس سپری می نمودمیلیون ھا سال از ریگ بوجود می آیند)
حدود ) را در55-آنان یک تانک( ت».« مھای سیاه پوشیده شده بود، را دیدسرھای شان با دستارکھطالبانیازمملوپیکپ

دامنھء کردند، مگر بدون نتیجھ بود. سھ صد متری مقابل بودای بزرگ تعبیھ نموده و شروع بھ کوبیدن مجسمھ با تانک
داده، را تغییر شانآنھا شیوهء کاربعداً « ، او با خندهء بیاد می آورد: »و بس پرده ھای بودا بطرز خرابی کنده شدند

ده تن دیگری کھ نزد طالبان کھ او باحسین گفت ».و مھمات مختلف النوع پر بودندانواع بم الری ھایی را آوردند کھ از
ھای بار موترھا را تخلیھ و درپای مجسمھ تحت تھدید تفنگھای کالشینکوف طالبان مجبور شدند کھمحبوس بودند، در

تخریب کنند، کھ می بودا ھا را تنھا مواد منفجره آورده شده بود، طالبان می خواستند نھ ده ھا تن « بودا انبار کنند. 
. »بزیر بریزندرا کھ بودا ھا را نگھداشتھ بودند را نیز دیواره ھائیخواستند ھمھء

شد کھ در یک شروع کار با یک چاشنی ای «حسین با بلند کردن دستھایش بسوی آسمان این کلمات را بر زبان می آورد: 
.»آتش و با قطر صدھا متردود ووسر کیبلی طویل بستھ شده بود، انفجار خیلی مھیب بود، دریائی از خاک 

بودای بزرگتر ھنوزھم قامت بر افراشتھ رد و خاک از میان رفت، غلیظ ناشی از گمگر ھمین کھ ابر ھایحسین میگوید، 
. خودگرفتھ بودوادی را بھ قسم چالشی برای طالبان در تحت حاکمیتگوییبوده،
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ای مجسمھ دست نخورده بود، فقط پا ھایش، باقی قسمت ھھای پایینی مجسمھ تخریب شده فقط  قسمت...:« حسین گفت 
حاجی -بنام ھای دو مال ایکھ شروع شد، بشمول قوماندان ھای ارشد طالبانھای طوالنی میان مشوره بعدآ». « بود

برای این منظور از قند ھار –عبد هللا غلط ضبط کرده)شنیده وکھ نویسنده آن را غلط شاید مولوی Muri(موریھادی و
». آمده بودند

روز ذریعھء سھ عراده در ھمان آنھا موضوع را با تکنیسین ھای پاکستانی و سعودی بحث کردند، کھ«حسین گفت:
ا ازساعاتی صحنھ رگذاشتن رھنمود ھای مکتوب، بعدبا بجایخارجیھا بعد».« رسیده بودندموتر ھای پیکپ بھ صحنھ

». کردندترک

چیدن با را کاراینک -مال آغا شیرین سالنگیتحت رھنمائی - طالبانتالشھای ناکام نخستین شان،از گرفتنبا درس 
صدھا بوری ریگ در پای بودای کوچک آغاز کردند. کمربند وار مواد منفلقھ و با کارگذاری

چنگیز خان را بیاد داشت، دیگر ھای اردوی ھمچنین اشغالگریھ سالمت برده وپیروزی اسالم جان باز مجسمھ ایکھ
س گاو رأ50ھای شادیانھ و قربانی نمودن با فیرانھدامش –ناشی انفجارات را نداشت ھای یارای مقاومت در برابر فشار

خوش آمد گفتھ شد.

». با نواختن دھل ھا بھ رقص عنعنوی اتن پرداختندراآنھا درگرد اتشی بزرگ گرد آمده و تمام شب« حسین گفت:

و فرانسھ و افریقای شمالی را مورد تاخت وتاز قرار دادند و بسیاری از اکھ اسپانیژرمننژاد از- vandals( ل ھااواند
بار قدم بقدم و گشتند، مگر این بودای بزرگ بردیگر برای انھدام را از میان بردند) بارو فرھنگی ثار صنعتی کتابھا و آ

ریعھء ماشینی بزرگ ذسر مجسمھ،ھای باالی)(سُموچآشیانھطریقبا آویختن از ریسمان از قاعده مند بھ پیش رفتند.
». آن ھا را با دینامیت پرکردیمیی در فرق(سر) مجسمھ بوجود آورده، وسوراخھا

سرعت دو و یا سھ انفجار در روز انجام دادند، و تا این باپیکره ....و شانھ ھا، سینھ حسین گفت کھ آنھا عین عمل را در
.مجسمھ ھای عظیم الجثھ باقی نمانداز آن ،ریگی- سنگ یھ  ای ھولناک از آن پرتگاه ، جز ساکھ چیزی
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بودای برزگ در حال تخریب                    میالدیمتر، اعمارشده درقرن سوم بعداز53ترین بودای جھان: بلند

"پیروز مندان" بعد تخریب بودای بزرگ کار شان را ارزیابی میکنند
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و اما بعد از انھدام پیکره ھا: 

یکی از اولین موارد کار برد رنگ روغنی در آشیانھ ھای بودائی حول پیکره ھا

و سوی "ترغیب کننده گان جھاد" انتقالھای، حتمآ کار آمد آن، ازتوتھبعد از انھدام پیکره ھا، یک تعداد 2001در سال 
، و یا بھ قسم تحفھ تقدیم باداران شان و بھ اصطالح " اب شدند"سط خود حکمرانان بھ خارج برده شدهتوتعدادی ھماً محت

گردیدند.

برخوردی بی جای مانده بود، کھ با آنھادر محل بشھمامھو صلصالاما مقدار زیادی از تکھ پاره ھای کنده شده از بدنھء 
مسئولیت صورت گرفت. حتی شاید عمدآ بھ ھیچ گرفتھ شدند. 

کردند، سر و صداکھ جامعھ بین المللی باعالقمندی در قضایای افغانستان برخورد میطالبان،سالھای نخست سقوط در
ھستھ صدا ھا و شوق بھ سردی گرائیده و خاموش شدند. آھستھ آبازسازی پیکره ھا شنیده شد. ولی ھائی در مورد گویا 

اما، سواالت اصلی نزد من چنین اند: 

با خود شان می شود، طالبان بزعم درست معلوم ) از زبان میرزا حسین درست باشد، کھ AFP(َاگر روایت .1
کرده اند، از » جھاد«از یک طرف بزعم خود شان گویا نا جوانمردانھ پیکره ھای صلصال و شھمامھ، اگرتخریب

!اندطرف دیگر بطور نا خود آگاه بھ شیوه آتش پرستی تا صبح یک شب را بھ گرد آتش رقصیده
گرائی بھ بھانھ "غیربنیاد بی فرھنگ از سوی مزدوران ھرچھ بود، پیکره ھای بی بدیل صلصال و شھمامھ .2

اما، از سوی کدامین ھموطن مان:" ازشرم فرو ریختند". !منھدم و یا بھ تعبیر بسیار زیبائیاسالمی بودن"
م شده برخورد بی مسئولیت و پیکره ھای منھددولت محلی بامیان، بھ خصوص دولت مرکزی، برای حفظ بقایای 

کھ سھل تر می بود. قراریھاکردند. اگر بقایای پیکره ھا حفظ شده بود، احتماآل بازسازی پیکرهحتی خراب
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حدود ده میلیون دالرشھمامھ سازی صلصال ونموده، بازبا رسانھ ھا ادعا خیرآ معاون والی بامیان در گفتگوا
این بندد،برای باز سازی پیکره ھا بمسئوالنھ باشد و دولت کمر ھمت برمیدارد. اگر این پیش بینیھزینھ

توریسم بدست خواھد آمد. از طریقمصارف بھ زودی
(سموچ) موجود اند کھ چھ در زمانھ ھای پیشین، آشیانھ صدھا و حوش پیکره ھا طوریکھ اشاره شد، در حول.3

طوریکھ گرفتھ است.صورت بی مباالتی و حتی دشمنی چھ در حاکمیت طالبان، و چھ بعد از آن در مورد آنھا 
ھا محبوسین را نگھداری میکردند. اما آشیانھ) از زبان میرزا حسین نقل شده، طالبان در این AFPدر گزارش (

این مدت طوالنی داخلی گردیدند. دربیجا شدهخانواده ھا ھا پذیرای صدآشیانھلبان نیز این متاسفانھ در بعد از طا
ر در این کشور بھ مصرف رسید، ھیچ دست توانائی داخلی یا خارجی ای پیدا بی پولی؟ اگر میلیون و میلیادر دال
. واحسرتا بھ ه شوددیبخشھا خاتمھ آشیانھتخریب بھمسکنی ساختھ وماوا ونھ شد کھ برای این بیجا شده ھا 

این بی مباالتی!
باالی سر پیکره ھا در درز ھای جاریحبھ با رسانھ ھا افشا نمود کھ آباخیرآ جناب معاون والی بامیان در مصا.4

نفوذ و نواحی ھردو پیکره تخریب) در تمام ناشی از انفجارات ھم ( توسط عوامل  طبیعی و ھای ایجاد شده
!!! باز ھم وا ویال؟! !ھای بودائی) ھای را سخت بھ مخاطره انداختھ اند(سکونت گاهآشیانھپیکره ھا و سالمت

از سوی دیگر توسط عوامل جوی در زسوی مھمانان اش تخریب می شوند،اھای بودائی از یک سو اگر آشیانھ
بار در قرار گفتھ رسانھ ھا برای اولین خطر قرار دارند. نگاره ھای بی بدیل رواق ھای داخلی صومعھ ھا کھ 

گویا ی طالبان کھ از سوی از سوجھان با رنگ روغنی تزئین شده اند، حتمآ بطور وحشتناکی تخریب شده اند. نھ
د یا ن. نمیدانم وزارت ھای محترم اطالعات و فرھنگ و عودت کنندگان تا حال از این موضوع اطالع دارخودی ھا

خیر؟
ازباستان شناسان کشور، بھ کاوش ھا و تقریبآ درتمام مدت بعد ازسقوط طالبان، جناب آقای زمریالی طرزی یکی.5

گرچھ از داد. متری خوابیده بودا ادامھ 300پیکره حفریاتش در نقاط معینی از دره بامیان برای پیدا کردن 
ی کشور بی اینفرھنگمیراث حق در جفای بزرگی استکھ  ، را یافتھآنگویاولی گاھی ندارم. نتایج دقیق آن آ

کھ مسلمآ جواب "نھ" خواھد طی تضمین کرد؟ آن را در چنین شرایو سالمت آیا می توان حفظصاحب. زیرا،
ی طرزی یاد آوری و از ولی، در طی تمام مدت کاوشگری یک مقامی پیدا نھ شد کھ چنین خطری را برای آقابود. 

جلو گیری میکرد. فاعتبرویا اولی االبصار!؟ ادامھ کاوش بطور موقت
اگرچھ با تخریب تندیس ھا بھ تخریب منار چکری واقع در حومھ شرقی شھر کابل. مطلب دیگر مربوط می شود .6

تخریب این منار نیزا میباشد. ئی زدائی در قبل از تخریب تندیسھمستقیمآ در ارتباط نیست، ولی یک تمرین بودا
بھ ذخایر عطش دست یابیگردید یاآن کھ تعصب دینی باعث تخریب ان حاکمیت طالبان صورت گرفت. ایندر دور

فکر میکنم کھ بقایای بیشتر این منار نیز تا حال بھ درستی نمیدانم. اما در تھداب این منار، من نھفتھ احتمالی 
متر باشد، از 300ود حدکمری، سوی غرب، قریھشاید در محل باقی مانده باشد. اگر باال شدن بھ محل منار از

این منار سازیبازآن است. من بطور یقین می توانم ادعا کنم سوی شرق، ازطرف بندغازی، بھ مراتب کمتر از
طبعآ وو حتی ھمین حاال نیزمکن است، مشروط بر این اراده آن موجود باشد و...کامآل امکان پذیر بود،

یا خرد کابل ھم می تواند ولسوالی خاک جبارکامآل در توان حکومت می باشد؟!نیز کم و در مصارف مالی آن 
کند، و ....مصالح ساختمانی ھم درغرب منار و ھم در شرق منار بھ وفرت یافت می شود کھ مصالح ھمکاری 

جبران نماید. ابرده شده یا کمبود ر
طالبانی در رده ھای معینی از دستگاه بھ نسبت موجودیت تفکرنار چکری،مر دربازسازی پیکره ھای بامیان واگ.7

ا دیدیم کھ دولت در بازبھانھ آورده شود، متعبیر ودین مبین اسالمموضوع بودیسم و ناھمخوانی آن با دولت،
مورد پیکره ھای بودا. از سال تقریبآ ھمان کرد، کھ درنیز جھان اسالمفرھنگیپای تختھ منحیثغزنسازی 
مطرح شد،2013برای سال جھان اسالم فرھنگی حیث پای تخت بھھغزننامیده شدنکھ موضوع2007

با عجلھ کمی کار بدون پالن و. فقط بعد از این بود، کھ2012سال مقامات مسئول دست روی دست منتظرشدند تا
بدون مرمت ھھای اسالمی ھنوز ھم در غزنحالیکھ یاد گاردر .اسالمفرھنگیتخت کردند و نامش را گذاشتند پای 
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با مسمی آماده برای طور دلخواه باز سازی ھیم کھ غزنھمھ، اگر فرض کنازری باقی مانده اند. مھمتر اغمخوو
" بی آب" است. اسالم جھان فرھنگیجھان اسالم شده، بازھم این پای تختفرھنگی پذیرائی برای پای تختی 

ترین منبع تآمین آب غزنی کاری صورت نھ گرفتھ است. چون در مورد "بندسلطان" این مھم
قابل تآمل اند. در حال حاضر اقلیت ھای مسلمان در کشورھای تایلند، تبعات جھانی تخریب تندیس ھای بودا نیز .8

عوامل این ھمھ مرارت ھای در حق مسلمانا ن ناشی یکی ازمضیقھ اند. آیا ما یا میانمار و سریالنکا سخت دربر
خاطر تخریب تندیس ھای بودا نیست؟از بد بین شدن بودائی ھای آن ب

---------------------------------------------- ختم--------------------------------------------


