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صدای مرگ
را باید جدی گرفت
محمد هدایت

حمله تروریستی دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوودخان یکی از
مرگ بارترین حمالت تروریستی در ماه های اخیر و از لحاظ مکانی
غیر قابل باور است .هم از این جهت که چطور تروریست ها بر یک
شفاخانه که در آن بیماران و پزشکان حضور دارند و هم از این لحاظ
که این شفاخانه با تدابیر نسبتا شدید امنیتی محافظت می شود .در
هر صورت در این حمله بر اساس آخرین آماری که تا کنون از سوی
منابع مسول منتشر شده است 30 ،تن زخمی گردیده و  50تن دیگر
نیز مجروح شده اند .این حادثه درنوع خود بی سابقه بود و از جهات
مختلف قابل تامل است:
یک .نخستین پرسشی که پس از شــنیدن چنین خبری به ذهن
تداعی می کند این اســت که چگونه تروریست ها موفق شده اند
خود را پس از منفجر کردن دروازه شفاخانه ،علی رغم مسیر نسبتا
طوالنی بین دروازه و ساختمان شفاخانه و حضور نیروهای امنیتی
در داخل آن ،به طبقات دوم و سوم شفاخانه برسانند .طرح چنین
پرسشی هر مفهومی داشته باشــد ،به خوبی آشکار می سازد که
مردم باید نگران جان شان ،در هر نقطه این شهر باشند .این نگرانی
با کمال تاسف هر روزه تشدید می شود و ابهام ها در مورد عملکرد
نهادهای امنیتی کشــور ،گسترش می یابد .مردم حق دارند نگران
باشند و حق دارند که بپرسند که چرا حمالتی به این گستردگی در
قلب مناطق محافظت شده صورت می گیرد؟
این حمالت نشان داد که دولت افغانستان در تمام استراتژی های
امنیتی و هم چنین شــیوه های عمل در برابر تروریست ها تجدید
نظر کند .پس از هر حمله تروریستی مطالبات مردم مبنی بر تغییر
عملکرد امنیتی دولت از هر طریقی مطرح می شود ولی متاسفانه
هرگز شنیده نمی شود و هم چنان پس از مدتی همه چیز فراموش
می گردد.
دو .پس از حمالت تروریستی در یک زیارتگاه در پاکستان در هفته
های گذشته ،روابط افغانستان و پاکستان به شدت تیره شد و حتی
به بستن مرز از سوی پاکستان به روی تاجران افغانستان و هم چنین
مسافران کشــور به خاک پاکستان انجامید .حمالت هفته اخیر در
کابل و به خصوص حمله دیروز بر یک شفاخانه پس از این حوادث،
معنادار است .در پیام هایی که از سوی سران حکومت وحدت ملی
پس از حمالت دیروز بر شفاخانه سردار محمد داوودخان صادر شده
اســت ،نیز پاکستان در محور توجه قرار گرفته و اتهامات علیه آن
کشور مطرح گردیده است .گرچه در پیام ها نامی از پاکستان برده
نشده ولی اشاره دولتمردان افغانستان به آن کشور ،صریح است.
دولت افغانستان اگرچه طی دو سال اخیر به افکار عمومی در برابر
پاکستان نزدیک شده و گام های موثری نیز برداشته است ولی به
نظر می رسد که این مقدار کافی نیست .باید اقدامات جدی در برابر
این کشــور صورت گیرد .مقامات افغان هر بار که چنین حمالتی
صورت می گیرد ،اتهام های جدی را علیه پاکستان مطرح می کنند،
ولی دولت هرگز تا کنون اســناد و مدارکــی را ارایه نکرده و یا در
مجامع بین المللی علیه آن کشور شکایت نکرده است.
ســه .حمله دیروز هم چنین نشــان داد که تروریست ها به هیچ
معیاری پایبند نبوده و هر جنایتی از دســت شان برآید ،انجام می
دهند .حمله های تروریســتی ماه های اخیر به خصوص حمله بر
شفاخانه باید باعث همگرایی جهانی علیه تروریست ها و کشورهای
حامی آنان شود .متاسفانه علی رغم پیمان های امنیتی با کشورهای
بزرگ و علی رغم حضور جامعه جهانی در افغانستان ،هنوز از سوی
این کشورها هیچ همگامی عملی با دولت و مردم افغانستان علیه
تروریســت ها و حامیان آن ها صورت نگرفته است .اکنون انتظار
مردم افغانستان بیش از گذشته تشدید شده است که هم پیمانان
افغانستان اقدام عملی صورت دهند .اگر چنین امری صورت نگیرد،
مردم افغانستان دیگر به شعارهای همکاران بین المللی افغانستان
به کلی بی باور خواهند شد.
چهار .حمالت هفته های اخیر از این جهت نیز مایه نگرانی است که
ما در آستانه بهار قرار داریم .به نظر می رسد گروه های تروریستی
برنامه های زیادی در جهت مختل کردن نظم و امنیت افغانستان،
برای بهار ســال آینده در نظر گرفته اند .این موضوع هم به جهت
حمالت خونین تروریســتی مهم است و هم از این جهت که دولت
افغانستان می خواهد در ســال آینده خورشیدی انتخابات ولسی
جرگه و شوراهای ولسوالی را برگزار کند .بنابراین دولت افغانستان
باید صدای مرگ را جدی بگیــرد و در رویه های خود تجدید نظر
کند.

نگاهی گذرا به وضعیت تفکر در افغانستان
ادوارد سعید ،اندیشــمند فلسطینیتبار
آمریکایــی ،در کتاب «نقش روشــنفکر»،
فصلی گشوده است تحت عنوان «روشنفکر
در تبعیــد» و در آنجا ،از تبعید چند متفکر
معاصر از جمله ،تئودور آدورنو ،فیلسوف و
منتقد آلمانی سخن گفته است .سعید این
فصل را با این جملــ ه آغاز می کند«:تبعید
یکی از غمانگیزترین سرنوشتهاســت».
شاید اغلب با دیدن این جمله به فکر اختناق
و فشارهای سیاســی و امنیتی بیفتند .این
برداشتی کامال دقیق و درست است .تبعید
یکی از وحشتناک ترین وضعیتهایی است
که می تواند یک انســان را در کام خویش
فــرو بلعد .نمونههای فراوانــی را می توان
یافت که به این سرنوشــت شوم و ویرانگر
دچار شــدهاند .قرن بیســتم ،بزرگ ترین
و زندهتریــن این نمونههاســت .در دوران
سلطهای نازیســم در آلمان ،بزرگ ترین و
تأثیرگذارترین اندیشمندان اروپایی ،بخش
عظیمی از عمر خود را در تبعید به سر بردند.
به هر حال تبعید ،نشانگر این واقعیت است
که وضعیت ،آن چنــان مرگبار و متوحش
است که آدمی ،از خانه و وطن و تمام عالیق
خویش ،دست می شــوید و ره به حیرت و
سرگردانی و غربت ،می سپارد .اینکه انسان
هیچ جایی را از خود نداند و همواره ،از ترس
در دام افتادن ،از خود نیز بگریزد ،آدمی را به
موجودی تأسف برانگیز بدل می کند .باری،
قصهای تبعید و غربت ،مرا به یاد مهجوریت و
گمنامی بعضی از متفکران معاصر افغانستان
می اندازد« .شهید محمد اسماعیل مبلغ»،
«صالح الدیــن ســلجوقی»« ،عبدالحی
حبیبی» و ده ها و صدها چهرهای دیگر از این
قبیل ،در واقع ،تعبید شدگان و طردشدگان
حافظهای تاریخ معاصر ماســت .اما در این
میان« ،صالح الدین سلجوقی» و «اسماعیل
مبلغ» ،از گمنامترین و فراموششده ترین
چه رههای روشــنفکری یک صد سال اخیر
افغانستان اســت .اصل سخن این است ،که
ما نه فقط چند انسان را ،بلکه «تفکر» را از
خویش طرد کرده و به تبعید ســپردهایم .و

عبدالکریم شعبانی

اینجاست که باید به همان سخنان نخست
خویش باز گردیم که تبعید ،بیان گر ظلمت
و تباهی زمانه و محیط آدمی اســت .تبعید
یعنی اینکه جایی برای بودن و ماندن نیست
و تنها چاره ،پناه بردن به سرگشــتهگی و
آوارهگی است .در ابتدای کالم ،از تبعید ،به
این خاطر ســخن به میان آوردیم که نشان
دهیم ،همان دالیلی که یک انسان را وادار
به فرار و تبعید می کند دقیقا همان دالیل
باعث طرد و نفی «تفکر» نیز میشــود .این
مطلب در مورد ما سخت صادق است؛ بدین
معنا که ،تاریخ دو ســه قرن اخیر ما ،تاریخ
طرد کردن و به حاشیهراندن تفکر و متفکر
بوده است .در طی این مدت ،تاریخ ما هرگز
شاهد ظهور و حضور متفکری نبوده است .در
نتیجه ،تمام تجربههای ما در عالم سیاست و
فرهنگ و ادب ،در غیبت هر نوع «عقالنیتی»
اتفاق افتاده است .فرهنگ عمومی و مسلط
در این چند قرن ،فرهنگ «نادانپروری» و
«دانشســتیزی» و «حقیقتگریزی» و در
نتیجه ،حذف و تبعید خرد و عقالنیت بوده
است .به همین دلیل اســت که متفکرانی
همچون «اســماعیل مبلغ» ،در ســایهای
فراموشیماندهاند .این فراموشی ،معنایی جز

غیبت تفکر در میان ما ندارد .چرا که ،تفکر
است که« تفکر»ی را جدی میگیرد ،بدان می
پردازد ،با آن می ستیزد و آن را با تجربهها و
زمینههای جدید ،محک می زند .تفکر هرگز
در خالء به وجود نیامده و رشد نخواهد کرد،
بنابراین ،هر جا که تفکر هســت ،قطعا خلف
و سلفی نیز در کار اســت .ناشناخته بودن
افرادی چــون مبلغ برای ما ،هیچ معنایی جز
بی ریشهگی و معلق بودن بین دیروز و امروز
ندارد .اینکه گسست و شــکافی عمیق در
آگاهی ما به وجود آمده است و رابطه و پیوند و
نسبت ما را با گذشته به شدت مخدوش کرده
است .البته این نکته را باید تصریح کرد ،که
ســخن گفتن از زوال و انحطاط ،همواره بار
معنایی شوم و منفی ندارد .بلکه گاهی ،عین
خودآگاهی و بصیرت است .اذعان به شکست،
از پوشاندن آن کم هزینهتر است .این ،خرد و
تفکر است که به سرنوشت و آیندهای خویش
می اندیشد نه نیرویی خارجی دیگر .قدرت
خرد و تفکر در این اســت که بتواند به خود
بیندیشــد و ناکامیها و کامیابیهای خویش
را ارزیابی کند .اینکه ما در شرایط کنونی ،به
میراث فرهنگی و فکری خویش ،اندیشیده
نمیتوانیم به معنای این است که «تفکر» در

زمانهای ما ،قدرت چشم دوختن به خویش را
از دست داده است .اما ما ،به همان اندازه که
از رویارویی با گذشتهای خود ناتوان هستیم،
در مواجهه با خود و زمانهای کنونی خویش
نیز شکســت خودهایم .چرا کــه به لحاظ
فلســفی ،اکنون و گذشته ،دو جزء یک کل
واحد است .بازگشــت به گذشته و کاویدن
آن ،به معنای تأمل در نفس است .باز گردیم
به متفکران تبعیدی ،به ویژه «اســماعیل
مبلغ» ،که موفقترین نمونهای رویارویی با
«ســنت» ،در دوران معاصر است .اگر نه به
تاریخ غرب که ما فرســنگها با آن فاصله
داریم ،بلکــه به « فرهنگ ایران» ،به عنوان
فرهنگی اگر نه کامال مشترک ،بلکه حداقل
نزدیک و هم تبار ،نگاه کنیم ،ایران معاصر،
ظرفیت و زمینهای نسبتا مناسبی برای تفکر
داشته است .و وضعیت متفکران ایرانی در
این صد سال ،بسی بهتر از متفکران افغانی
بوده است .به عنوان مثال« ،علی شریعتی»
و «مرتضی مطهری» دو چهرهای تأثیر گذار
در صد ســال اخیر ایران است .خدماتی که
نسلهای بعدی ،برای شناساندن شریعتی و
مطهری ،در ایران و جهان انجام دادهاند بسی
بیشــتر از آن چیزی است که آنان در طول

تخریب مجسمه های بودا یا وحشت فرهنگی قرن ۲۱
به مناسبت سالروز تخریب مجسمه های بودای بامیان

خانعلی هرگاه آن روز را بــه یاد میآورد،
از ســر تا پایش میلرزد و آه سردی از ته
دل کشیده میگوید :حیف شد! واقعاحیف
شد… تخریبی که هرگز جبران نمیشود.
اینها روزی ســمبول ونماد کارهای هنری
تاریخ بشر بود.
از آن انفجار مهیب که درمقابل چشــمان
صدها هزار انسان حیرت زده صورت گرفت
شــانزده ســال میگذرد ،اما او هر وقت به
رواقهای خالی بودا مینگرد ،صدای انفجار
در گوشهایش طنیــن میاندازد و صحنه
تخریب تندیسهای بودا پیش چشــمانش
مجسم میشود.
خانعلی میگویــد « :هجدهم حوت روزی
غمگینی در تاریخ بامیان است .لحظه مکث
نموده اضافه میکند»از ماه حوت دهه هفتاد
خاطرات خوشی ندارم .در این ماه دوتراژدی
فراموش ناشدنی رقم خورد؛ یکی تیرباران
شــدن -عبدالعلی مزاری -رهبر سیاسی
هزارهها در چهارآسیاب کابل و دیگری انفجار
پیکرههای بودای بامیان».
او که  74سال عمر دارد و بیشتر عمرش را

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

در بامیان گذرانده وبا چشــم سردود ناشی
از انفجار مجســمه های بودا را دیده است ،
پس از یک تبسمیتلخی که به لبانش نقش
میبندد عالوه میکند« :ببینید! هر دو قربانی
یک تفکر سنتی و دیدگاه متحجرانه شدند؛
تفکری که در آن طرف مرزهای کشــور ،از
یک فاصله بزرگ فکری و فرهنگی زاده شده
بود».
در  7حوت  ،1379شــورای رهبری علما و
سترهمحکمه طالبان ،به پیروی از فرمان مال
محمدعمر رهبر آن گروه ،دســتور تخریب
ی را که بــه تعبیر آنها
تمام آثــار فرهنگ 
«غیراسالمی» بود صادر کردند و براساس این
فتوا هر دو مجسمه بودا در بامیان ،باید نابود
میشدند.
خانعلی میگوید« :با صدور فرمان تخریب
مجســمههای بودا ،صدها جنگجوی طالب
وارد بامیان شدند .آنان با گذاشتن نخستین
گامهایشــان در ایــن والیــت بهمنظور
کمایــی کردن ثواب جنــت،اهللاکبر گفته
با کالشــینکوف روی تندیسها شــلیک
میکردند؛ اما مردم این صحنهها را با حسرت
میدیدند و برای اینکه تاریخشــان نابود
میشد بسیار نگران بودند».
او عالوه میکند« :مجسمههای بودا همیشه
برای مردم بامیان ارزش فرهنگی و تاریخی
داشته است اما طالبان فکر میکردند که این
مجســمهها – بت -هستند ،مورد پرستش
قرار میگیرند و وجود آنان خالف شــریعت
اسالم اســت و باید نابود شوند ».زمانیکه
فرمان تخریب تندیسهای بیبدیل  53متره
 صلصال -و 37متره  -شــهمامه -صادرگردید ،تالشهایی نیز در ســطح جهانی
جهت بازداشتن گروه طالبان از تخریب این
مجسمهها آغاز شد.
کوفیعنان ،دبیر کل ســازمان ملل متحد،
نماینده خاص خود را قندهار فرســتاد و از
رهبری گروه طالبان خواست که مجسمههای
بــودا را تخریب نکند .دبیر کل یونســکو،
ســازمان علمیو فرهنگــی ملل متحد،
رییس موزیم مترپولیتن نیویارک و سازمان
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کنفرانس اسالمیاز طالبان خواستند که از این
تصمیم خود منصرف شوند.
صدها هزار عالقهمند مجســمههای بودا و
پیروان آیین بودایی در شــهرهای مختلف
جهــان ،در اعتراض به ایــن تصمیم طالبان
دســت به تظاهرات زدند .همه این فشارهای
جهانی و تالشهای بینالمللی ،هیچ تاثیری بر
تصمیم طالبان جهت منصرف کردن از تخریب
مجسمههای بودا نگذاشت.
خانعلــی میگوید« :زمانی کــه تالشهای
بینالمللــی بــرای قانع کــردن طالبان از
منصرف شــدن این اقدامشان جریان داشت
تا مجسمهها را تخریب نکنند ،از والیتهای
مختلف کشور توپ ،تانک و مواد منفجره به
بامیان جهت تخریب آبدات تاریخی این والیت
منتقل میشد».
خانعلی لحظهای بهســوی شهر غلغله ،شهر
ضحاک و مغارههای دوران بودا خیره شــده
سپس نگاهی به رواق خالی مجسمهها انداخته
گویا چیز تازهای را به یاد آورده اســت ،ادامه
میدهد« .در طول تاریخ ،در اینجا هر کسی
آمد دستبردی زد ،تخریب کرد و رفت».
به بــاور خانعلی ،طالبان نخســتین گروهی
نبودند که میراﺚهای فرهنگی بامیان را روی
اهداف خاصی مورد تهدید قرار میدادند؛ بلکه
اولین بار زمانیکه سربازان لشکر اسالم بامیان
را تسخیر کردند دست به تخریب بودا زدند،
چنگیز خان مغول در سال  ،1222اورنگزیب
در ســال  1689و عبدالرحمان خان در سال
 1892میالدی ،هر کدام بــه نوبه خود برای
تخریب این دو مجسمه و چند مجسمه خرد
دیگر سهمشان را ادا کردند.
حلیمه رضای ،یکــی از فعاالن مدنی بامیان
که بیشــتر ســروکارش با کتاب است ،پس
از صحبتهای خانعلــی عالوه میکند« :این
مجسمهها که از حدود  1600سال پیش در دل
کوهی در شمال تگاب بامیان تراشیده شده
بود ،در اوج شکوهشــان لباسهایی از حریر
سبز و سرخ بر تن داشتند ،گوش و گردنشان
با جواهر گرانبها مزین شده بودند».
او میگوید« :صورت مجســمهها توسط طال
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پوشانده شده بود .چشمهای آنان از جواهر
گرانبها طوری ساخته شده بود که در شبها
وقتی شمع را روشن میکردند از دور برقک
میزد .وقتی مسلمانان عرب در زمان حجاج
بن یوســف بر بامیان تسلط یافتند و تعداد
زیادی از معابد و مجســمههای آنرا با زیور
آالت و اشــیای قدیمی را به غنیمت بردند.
آنها معبد طالیی بیت الذهب و روکش طالیی
صورت پیکرههای بامیان را از باالی پیشانی
بطرف پایین تراشیدند .حلیمه رضای که با
احساسات بیشتر گپ میزند ،اضافه میکند:
«در گذشــته بامیان یکی از حوزههای مهم
نفوذ بودیسم به شمار میرفت .اینجا ،نقطه
تقاطع شــرق با غرب بود ،در مغارههای این
وادی صدها راهب بودایی به عبادت ،تعلیم
و تحصیل مصروف بودند ،پیروان آیین بودا
از دورترین گوشــه جهان اینجا میآمدند،
جواهرات قیمتی ،ســکههای بیشــمار و
رختهای زربافت را به پای این مجسمهها
نثار میکردند».
او که یک زن تحصیلکــرده ودرامه نویس
است ،ادامه میدهد« :آثاری باستانی که در
این محل بهدست آمده ،نشاندهنده ترکیبی
از نفوذ فرهنگ یونانی ،ترکی ،فارسی ،چینی
و هندی است که در هیچ جای دیگر جهان
نمیتوان آن را سراغ گرفت؛ به همین اساس
تخریب مجسمههای بودا در این والیت نابود
ساختن میراث فرهنگی منحصربهفرد همه
بشریت است».
خانعلی با قطع کــردن صحبتهای حلیمه
رضایی ســکوتش را میشــکند ،با صدای
گرفته گویا چیــزی در گلویش گیر کرده
باشد ،میگوید« :هجدهم حوت  1379بود،
جنگجویــان طالب بعــد از برگزاری نماز
جمعه ،مقابل تندیسهای بودا صف کشیدند،
همه با انواع سالحی که در دست داشتند به
روی مجسمههای بودا ،شلیک کردند و سه
شبانهروز به این کار ادامه دادند».
او با حســرت ادامه میدهــد« :باالخره در
غروب 21حوت  1379یــک انفجار مهیب
که حتا قلههای کوه بابا را لرزاند و جهان را
نیز تکان داد قامتهای مستحکم و استوار
 صلصال -و  -شهمامه -در برابر چشمانحیرت زده صدها میلیون انسانی که تالش
داشتند این مجســمه تخریب نشود ،فرو
ریخت و به تلی از خاک تبدیل شد».
سجاد محســنی یکی از موسفیدان بامیان
که تخریــب این تندیسها را از بغل کوه بابا
میدید میگوید« :طالبــان پس از تخریب
کامل مجسمههای بودا فردای آن روز را عید
گرفتند و در هر والیت دو یا ســه گاو را نیز
قربانی کردند ،اما یونسکو این عمل طالبان را
وحشت فرهنگی نامید».
سید میرزاحسین که اسیر طالبان شده بود
وبرای تخریب مجسمه ها به بیگاری گرفته
شده بود میگوید »:بعد از اینکه بودا تخریب
شــد گروه طالبان نه راس گاو را در مقابل
مخروبههای بودا قربانی کردند و میگفتند
که ما ابراهیم خلیل هســتیم که بتها را
شکستیم و همین گوشت را -قربانی -میان

حیاتشان انجام دادهاند .امروز ،هفتاد فیصد
نوشتهها و کتابهای که از شریعتی و مطهری
در ایران و جهان منتشــر میشود ،نتیجهای
تالشهای نسل پسین ایران است .این سخن،
به ظاهر ساده و پیش پاافتاده به نظر می رسد
اما اگر به جامعهای خویش نگاه کنیم ،برخورد
ما با متفکران معاصر امثال «مبلغ» و دیگران،
از حقیرترین برخوردها بوده است .اگر ما ،یک
دهم کاری که بــرای امثال مطهری در ایران
انجام شد برای اسماعیل مبلغ در افغانستان
انجام میدادیم ،شاید اکنون ،فرهنگی غنیتر
و قدرتمندتر از امروز میداشــتیم .سید
جواد طباطبایی به مناســبتی گفته است که
«دانشــگاه» ما ،چون ایرانی نیست به همین
خاطر جهانی نیز نیست .این سخن را می توان
به اهل نظر و اندیشه نیز تعمیم داد .یعنی این
گونه می توان گفت کــه متفکرانی به قامت
اسماعیل مبلغ ،چون هرگز در جامعهای خود،
به عنوان یک متفکر برخاسته از متن جامعه،
مطرح نبودهاند ،و در نتیجه ،همواره بی جایگاه
باقی ماندهاند ،به همین خاطر ،نه تنها جهانی
نشدهاند بلکه حتی در میان قوم نیز ناشناخته
باقــی ماندهاند .تنها توجــه معاصران ما به
«مبلغ» ،همان چاپ مجموعهای تحت عنوان
«عرفان جامی» ،شامل تمام نوشتههای شهید
مبلغ در باب «موالنــا نورالدین عبدالرحمن
جامی» اســت که سه ســال پیش ،به همت
اســتاد «علی امیری» تصحیح شد و توسط
انتشارات دانشــگاه ابن سینا به چاپ رسید.
این کار به سهم خویش ،خدمت بزرگی است،
اما کافی نیست .نشر مجدد تمامی آثار مبلغ،
کمترین ادای دینی اســت که در مورد مبلغ
انجام می شود .اگر کاری که استاد علی امیری
انجام دادهاند ،ادامه پیدا کند و توســط دیگر
پژوهشگران ما با شــوق و همت دنبال شود،
بدون شک ،در طی چند ســال آینده ،ما با
«مبلغ متفکر» به معنای واقعی روبرو خواهیم
ِ
شد.
و سخن آخر این که ،فوریترین نتیجهای این
سخنان پراکنده این است که برای نقب زدن
به رهایی و روشنایی ،از دل این کویر جهل و
ظلمت ،باید به تبعید و طرد تفکر خاتمه دهیم.
تفکر را به جایگاهش فرابخوانیم و دیگر از آن
نهراســیم .بدین ترتیب ،با نور خرد و تفکر،
پرتوی بر تاریکیهای زمانهی خویش بیفکنیم
و اندک اندک ،به سوی آینده گام برداریم.
افراد شان تقسیم کردند».
پس از تخریب مجسمههای بودا توسط گروه
طالبان ،همــواره فعاالن مدنی و مردم بامیان
خواهان ترمیم این مجســمهها شدند ،آنان
میگویند برای اینکه بامیــان بتواند دوباره
عظمت گذشــتهاش را باز یابد؛ مجسمههای
تخریب شده باید بازسازی شوند .اما حلیمه
رضایی میگوید« :بهخاطر باقی گذاشــتن
نماد جهل ،تحجر و استبداد ،این مجسمهها
باید تخریب شــده باقی بمانند ،اگر تا دیروز
مجســمههای بودا نمادی از تمدن گذشته،
دیرینه تاریخی این سرزمین بود ،بعد از این
رواقهای خالی آن یادگار حاکمیت افراطگری
مذهبی و تحجر در این کشور میباشد».
مقامات مســئول والیت بامیان میگویند:
«ترمیم و بازسازی این مجسمهها یک پروژه
ملی و بینالمللی اســت کــه دولت مرکزی
افغانســتان و جامعه جهانی باید در مورد آن
تصمیم بگیرند .اما اگر این مجسمهها ترمیم
شــوند ،بامیان یک بار دیگر در محراق توجه
جهانیان قرار گرفته و این امر سبب افزایش
سفر گردشگران خارجی به این والیت خواهد
شد».
در مــورد ترمیــم دوباره مجســمههای
تخریبشــده بودا ،نظر واحــد وجود ندارد.
پیش ازاین یونسکو ،سازمان آموزشی ،علمی
و فرهنگی ملل متحد ،گفته بود تصمیم ندارد
این مجســمهها را بازسازی کند اما هنوز هم
گروههایی از باستانشناسان ملی و بینالمللی
در حــال تحقیق و مطالعــه خرابههای این
پیکرههاهستند».
سیداحمدحســین احمدپور ،سرپرســت
ریاست اطالعات و فرهنگ بامیان میگوید»:
درسیزدهمین نشســت متخصصان باستان
شناسی با حضور ساز مان یونسکوکه درسال
جاری در آلمان برگزار شــد روی باز سازی
یکی از مجسمه های تخریب شده بودا بحث
صوروت گرفت و توافق شده است که مجسمه
 37متره شهمامه باز سازی شود».
پیش ازاین متخصصین جاپانی نظر داده بود
که یکی از مجســمههای بودا ساخته شود،
این در حالی اســت که باید  ۷۰درصد بقایای
آن مجسمه تخریب شده برای ترمیم موجود
باشد ،در همین حال خانعلی میگویند :دولت
بهخاطر دلخوشی گروه طالبان نمیخواهد این
مجسمهها ساخته شود.
از حدود سه ســال پیش کار استحکامبندی
مجسمههای تخریبشــده و رواقهای خالی
آنان جهت جلوگیری از تخریب شدن بیشتر
توسط یک موسســه جرمنی نیزشروع شده
است ،استحکامات مجسمه شهمامه ختم شده
و کار مجسمه صلصال که قرار بود از اول بهار
 ۱۳۹۴آغازشود تاهنوز انجام نشده است.
اما خانعلی نگران است که ساختوساز بیرویه
در اطراف این مجســمههای تخریبشده،
رواقهای خالی را نیز با خطر مواجه کرده است،
او میگوید« :استحکام کاری این مجسمهها و
رواقهای آنکه از درون در حال تخریب شدن
است ،توسط خشت عادی و سیمگیل صورت
گرفته است».
مجســمه های بودا که روز گاری بزرگترین
تندیس های سنگی ایســتاده درجهان به
حســاب می آمد در کنار مجموعه از بناهای
تاریخی بامیان برای زمان طوالنی ازجاذبه های
اصلی گردشگری درافغانستان بودند.
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