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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١٢

  افغانستانمقابلامپرياليسم فرھنگی ايران 
لبی و تفوق طلبی نسبت به در ھر دو نظام، عظمت ط. فرقی بين امپرياليسم فرھنگی دورۀ شاه و خمينی و جود ندارد

 را به "مثنوی موالنا"ًاخيرا نظام آخندی ايران و ترکيه تصميم گرفتند که . دھد ھمسايه ھا روش اصلی را تشکيل می

که با افغانستان يعنی محل تولد اين شخصيت  حيث ميراث مشترک ھر دو کشور در يونسکو ثبت نمايند، بدون اين

داند که در  مپرياليسم فرھنگی خود به سوی افغانستان دست بردار نيست، زيرا میايران از ا. بزرگ مشوره نمايند

  .افغانستان يک دولت مستعمراتی مستقر است و توانائی دفاع از ارزش ھای فرھنگی خود را ندارد

 در حيث ميراث مشترک اين دو کشور  من"مثنوی موالنا جالل الدين بلخی"تصميم دولت ھای ترکيه و ايران در ثبت 

مردم حالت نابسامانی کشور و دست . آشفته گردانيدرا  نه تنھا مردم ما را متعجب ساخت، بلکه سخت آنھا ،يونسکو

درازی اجانب را به مال و جان مردم ما دليل عمدۀ ھمچو روش ھای کشور ھای ھمسايه و نيرو ھای اشغالگر خارجی 

  .می دانند

 ادبی و ۀھرگاه قرار باشد اين اثر شناخته شد"ن دوستی اعالم کرد که  دولت مستعمراتی کابل ار روی اجبار نه ميھ

شاھکار عرفانی مولوی ثبت ميراث جھانی يونسکو گردد، واقعيت تاريخی زاد گاه خداوندگار بلخ نبايد ناديده گرفته شود 

 آنقدر مشمئز "نظام آخندی" و "انخاردو"اين عمل دولت ".  و پيوند موالنای بزرگ با افغانستان نبايد فراموش گردد

بلخ به خاطر داشتن " ھم شاکی شده و می گويد که "عطاء نور"کننده است که حتا افراد فروخته شده و بی سوادی مانند 

بالد،   ھای معنوی تمام جھان است به خودش می  که از افتخارات و سرمايه"الدين محمد بلخی موالنا جالل"فرزندی مانند 

بايد ".    است و شايستۀ مقام بزرگ او نخواھد بود  به يک يا دو کشور ريختن بحر در کوزه"موالنا"اما محدود ساختن 

 ھجری ٦٠٤ ميالدی مطابق به ١٢٠٧، در سال "موالنا" و "مولوی"، ملقب به "جالل الدين محمد بلخی"ياد آور شد که 

نظام آخندی . اليت بلخ در شمال افغانستان قرار دارد، پدر او، در و"الدين ولدءبھا"قمری در بلخ متولد گرديد  و خانقاه 

اگر افغانستان ... مکان تولد مولوی و ثبت کتاب مثنوی معنوی، ھر دو چيز متفاوتند" شود  که  با بی حيائی متذکر می

  ".  کرديم  پرونده استقبال میۀ مثنوی را در اختيار داشت، از حضور اين کشور نيز برای مشارکت در تھيۀنسخ

که در افغانستان يک دولت ضد ملی و ضد مردمی مستقر است  و عده ای از نا خلفان ھم از موجوديت عساکر  مانیز

اشغالگر امپرياليسم امريکا و ناتو خوشحال اند، از کشور ھای ايران و ترکيه چه گله است که چرا منافع فرھنگی ما را 

 . توان مدافع ميراث ھای فرھنگی خود گشتخود را آزاد ساخت تا ببايد اول . احترام نمی نمايند

 


