
  مجسمھ ھای بودا در افغانستان 
 میالدی 6و5علق بھ قرنھای  تخریب گردید مت توسط طالبان و2001رچ سال  ما11این مجسمھ ھا کھ بتاریخ 

 متری در قلب کوه ھندوکش تراشیده شده 2500 کیلومتری شھر کابل در ارتفاع 231مجسمھ ھا در  .است
 تا آمدن دین اسالم یکی شھر بامیان از قرن دوم میالدی.ند متر بلندی داشت36 متر و53 این مجسمھ ھا .ندبود

اما .پیکر مجسمھ ھا صدمھ ھایی رسید بعد از آمدن اسالم بھ .دائی بشمار میرفتوازبزرگترین مراکز دین ب
. ند با وسایل آنزمان قابل تخریب نبودندچون مجسمھ ھا بزرگ بود واز نوعی سنگ تراشیده شده بود

عبدالرحمن در سال دوست محمد ،،1689 واورنگزیب در سال 1222ز خان در سال مانند چنگیمتھاجمین 
خبر نابود سازی مجسمھ ھا توسط .کھ آنقدر تاثیر گذار نبود,  مجسمھ ھا کوشیدند میالدی در تخریب1892

در یک واکنش بی سابقھ جھان بشمول علمای . بھ گوش جھانیان رسید2001 فبروری 26طالبان والقاعده در 
 ، باستان ی کشور ھای اسالمی تا پیروان بودیسم ،عیسویت ،موسوی و ھندویسم وھمچنان روشنفکراندین

 از طالبان خواستند تا دست بھ چنین عمل ، سیاستمداران ،اتحادیھ اروپا وسازمان ملل متحدشناسان، دانشمندان
سازمان ملل متحد وکشور . بشر بشمار میرفتزیرا مجسمھ ھا بمثابھ گنجینھ ومیراث فرھنگی. زشت نزنند

 اما طالبان تصمیم خود را ،ھای جھان تا آخرین امکان تالش کردند کھ طالبان تندیس ھا را تخریب نکنند
یک تعداد بھ این فکر بودند کھ شاید طالبان میپندارند کھ در دل مجسمھ ھا شاید گنجینھ ای نھفتھ .گرفتھ بودند

و در طی دو . لغ ھنگفتی بھ طالبان شدند آنھم سودی نھ بخشیدکشور ھای متعدد حاضر بھ پرداخت مب .باشد
  .لسال وشمامھ بھ زمین نشستندروز تندیسھای س

 روی نقاشی ھایی  باستان شناس جاپانییکی از شگفتی ھای دیگر در بامیان اینست کھ درین اواخر تحقیقات
ودرین نقاشی ھا زنده گی . دھد  غار کنار مجسمھ ھای فرو ریختھ بودا صورت گرفتھ نشان می50 غار از12

 سال پیشتر از اروپائیان 500کھ استفاده رنگ روغنی  .انسان ھا در ھمان دوره بھ بھ تصویر کشیده شده است 
  .در بامیان صورت گرفتھ است

وره ترسیم ودر آن صورت انسانھای آند.مجسمھ ھای بامیان وکنار ھای آن پر از نقوش بارنگ روغنی بود
  .ی شده بودگردیده ونقاش

بھ ھر صورت در مدت بسیار کمی حاصل چندین صد سالھ زحمت انسان ھای ھنرمند ویکی از بزرگترین 
وبا فرو ریختن بودا در بامیان بھ زود ترین .دارائی فرھنگی بشریت را طالبان ظلمت بخاک یکسان کردند

 . افغانستان و جامعھ جھانی سر کوب گردیدندمدت از طرف مردم
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