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  "حسينی"حوا  - نشريه شاتو

  ٢٠١٣ دسمبر ٠١

 بودای باميان نماد خدمت يا استبداد؟
اين مجسمه ھا  .يخی برخوردار استبودای باميان که در دل کوھپايه ھای  مرکز باميان تراشيده شده است از قدامت تار

گرچه اين مجسمه ھا سالھا پيش اھميت . فراموشی سپرده شد  نيستی وبه باد  توسط رژيم طالبان منھدم و١٣٧٩در سال 

و ارزش مذھبی خويش را از دست داده بودند و ھيچ يک از باميانی ھا به آن به ديد مذھبی نمی ديدند با تخريب اين 

ی از روشنفکران و سازمان ملل برای اين مجسمه ھای بيجان عزاداری نموده گويا با فرو ريختن  زيادۀمجسمه ھا عد

  .بود باميان نيز فرو ريخته است و اين مظھر خدمت گذاری نابود گرديده استو اين مجسمه ھا تمام ھست 

  استبداد ئیک برای قدرت نمابدون ش   اين پيکره ھا که با خون و عرق نياکان زحمت کش باميانی ھا آباد گشته است؛

 دست ۀبا دانه ھای آبل ن باعرق ھای جبين زحمتکشان تر،آکه خاک  گران و ابھت بخشيدن به آنھا بوده است  درصورتی

ن مجسمه ھا نقش بسته و ديزاين شده ، اجداد باميانی ھا شالقی از ستم حاکمان را برشانه ھای آشان مرواريد گونه 

که اين پيکره ھا را کدام ھنرمند   شان رنگ آميزی کرده است، اينۀو با خون ريخته شدشان احساس کرده ۀ خميد

اين . نشده است ویی ذکری از نام ئ در ھيچ جازحمتکش ساخته و در ساختن آن از دل و جان مايه گذاشته؛ اصالً 

 گويای اين است که  مجسمه که فقط با  عرق و خون زحمتکشان آباد شده ھيچ کس منکر آن شده نمی تواند و خود

پس بودای باميان را . حاکمان جنايت کار تاريخ بدترين  جناياتھا را در حق توده ھای زحمتکش باميانی روا داشته اند

بدين پيکره ھا بايد با ديد انزجار و دشمنان خلق ديده شود نه به عنوان سمبول ھای مقدس اما ! نماد خدمت گفت يا استداد؟

ند ، ه نمودن به زحمتکشان که قطره قطره خون شان را ريخته تا اين پيکره ھای عظيم الجسه را به پا استادآدر کنار 

 با ھر بارديدن آن مجسمه ھا ستم حاکمان و مظلوميت زحمتکشان به طور زنده پيش چشم ما ظاھر می .احترام کنيم 

کنند ،  ن میجاثار تاريخی برای طبقه ای که آاين  زحمتکشان قابل قدر است در غير ئیتنھا زحمت ھا وھنر نما. شود

زحمت شان در جيب محدود کسانی که دندان ھای ۀ کشند ، شادی و آزادی ندارند ولی تمام ثمر شب و روز زحمت می

  .  ارزش نداردءً د اما خود شان گرسنه ، بنا ريزن می،استعماری شان طرف نيروی جسمی زحمتکشان باز است

د وازاين ناين پيکره ھا مصرف می کن" باز سازی"ليون ھا دالر را برای يو آی سسکو که ساالنه مسازمانھای يونسکو 

بعد از روی کار آمدن به . ندنسود ھای کالنی به جيب می زپيکره ھای بيجان که  حاصل دسترنج اجداد باميانی ھاست 

ھا و مغاره ھا ديدن نموده و ھزاران دالر اصطالح دولت جمھوری اسالمی افغانستان ، ھزاران توريست از اين پيکره 

پس بود ونبود اين پيکره ھا برای . به جيب سرمايه داران داخلی سرازير شد ولی پشيزی ھم به زحمتکشان باميانی نرسيد

 حفظ شوند که نسل ھای فعلی و آينده بدانند ؛ یتوده ھای زحمتکش باميانی ارزشی نداشته و اين پيکرده ھا بايد به خاطر

  . حمتکشان باقی بماندزته و يک سندی برای نسل نسل شانھا روا دآ بر اجداد ئیاکمان ستم پيشه چه ستم ھاح

 


