
کانادا  -پيکارپامير  

 

 معرفی کتاب جديد

 

 شناسنامه

 نام اثر: پيکره های بودای باميان درمسيرتاريخ 

 مؤلف : عبدالباری جمال

 ناشر : انجمن دانش درکانادا

 مهتمم: کريم پيکارپامير 

 طرح روی جلد: داکترثنا نيکپی  

 تيراژ: پنجصد جلد

خورشيدی ١۴٠٠سال چاپ:   

"، عنوان اثر جديديست که تازه گيها پيکره های بودای باميان درمسيرتاريخ "
توسط هموطن سخت کوش (جناب عبدالباری جمال)  تأليف گرديده و به  

 همکاری " انجمن دانش" درکانادا به طبع رسيده است. 

اثرمذکوربعنوان مکمل ترين و مفصل ترين کتاب پيرامون مجسمه های     
ب درباميان  جانبه  بودا  همه  و  مصور  تحليلی،  بصورت  که  ميرود  حساب 

اصل واندازه و ديزاين    دردوصد و سی وچهار صفحه با پشتی رنگين، کاغذ
                                              چاپ و منتشرگرديده است.  معقول 



های  نام  به  بودا  بزرگ  دومجسمۀ  که  بوديم  مطلع  جهان  مردمان  و  ما 
"شهمامه"   و  هزارساله  "صلصال"  يکنيم  پيشينۀ  باميان با  درشهرباستانی 

شاهد   درکشور،  نسبی  آرامش  درسالهای  چنانکه  دارند.  وجود  افغانستان 
اق تمام به سوی ي ورود هزارها توريست يا سياح خارجی بوديم که با اشت

آورند.   باميان بعمل  ديدن  بشری  شهکاربزرگ  دو  ازاين  تا  شتافتند  می 
ها و مقاله  باهمچنان، سخنها،  توأم  نيز  هايی  زياد  رساله  روی    عکسهای 

به   بوديستی  کشورهای  ساير  و  افغانستان  نوشتاری  های  رسانه  صفحات 
نشرميرسيدند. اما بايد گفت که هيچ اثرتحليلی، مفصل و کامالً اختصاصی  

صيت، انديشه، جايگاه و اثرات فکری آيين"سيداريا تاگواتاما"  راجع به شخ 
بزرگ   ( همين    )بودای  تا  من  يا  نشده  نگاشته  يا  ما  عزيز  افغانستان  در 

                                                                  اواخرنديده بودم.   

با دست بودا درباميان،  تاريخی  ارزشمند  و باآنکه مجسمه های  ناپاک  های 
خون آلود سيه دالن وتبهکاران تاريخ به نابودی کشانيده شدند، آيين بودا و 

او متری  پنج  و  پنجاه  نظير  بی  تنديس  و محل  عظمت  نشان  بمثابۀ 
باميان نقش بسته   بخاطرمحکوميت ابدی ويرانگران آن،  برلوح سينۀ کوه 

                                                                                است.

طی دوازده فصل، بگونۀ تحليلی، تاريخی، مستند خوشبختانه  اينک، اثرجديد  
کتاب خوب و خواندی آذين   درچارچوبو مصور توسط آقای باری جمال  

بسته و برای جامعۀ افغانستان و دوستداران بودای بزرگ و جستجوگران  
                                                     آيين وی تقديم گرديده است.  

بکر را برای مؤلف گرامی  آرايش و طبع اين اثر    ،درحاليکه نگارش  ،ما
مرور و مطالعۀ آنرا نيز برای فرزندان ميهن    آن صميمانه تبريک ميگوييم،

                                                                سفارش نيز مينماييم.   



 

) ۴١۶۴٣٩٩۶۶۵(     شمارۀ تماس با مؤلف گرامی:  

 

 

 

 


