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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درن جرمن آن�ين افغا

  ئپه ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦جون   ١٣                                                                                                     سيدخليل � ھاشميان
  عجله در اظھار نظر ھا

–که اولين باربا نام اين محترم شناخت حاصل شده است،  درمقالۀ اش که در پورتال افغان )روان(ھموطنی باتخلص

رمن آن@ين نشر شده، خبرداد که شخصی بنام وحيدهللا وحيد که درموسسه ملل متحد درنيويارک کارميکند، توسط ج
توسط ايران )  مثنوی معنوی (نامه ای که به يونسکو نوشته است، از ثبت وتسجيل اثرمعروف موBنا ج@ل الدين بلخی

عبدهللا شکاک صاحب، غ@م ( لمبدستان محترم افغان يکعده وطندوستان وق. وترکيه در يونسکو جلوگيری کرده است
،  درتحت عواطف وطندوستی و دفاع از آثار فرھنگی افغانستان، اما بدون )حضرت صاحب، ج@ل صاحب و عدۀ ديگر

  :آنکه تحقيق و تدقيق کند که

  ند ؟به يونسکو ارسال کرده ا) مثنوی معنوی(آيا دولتھای ايران وترکيه تقاضای خود را برای ثبت ••••

يونسکو که افغانستان نيز عضويت آنرا دارد، از وصول تقاضای دولتھای ايران و  آيا موسسه بين المللی••••
  ترکيه خبری نشر کرده است ؟

يک شخص افغان تبار که ھيچ ص@حيت و ماموريتی از جانب دولت افغانستان ندارد،  آيا يونسکو به اساس نامۀ
  سترد کند؟ميتواند تقاضای دو دولت عضو خود را م

يک شخص، تقاضای دو دولت عضو خودرا رد کرده، اظھار  مقاBتی نوشتند وازينکه يونسکو باثر تقاضای
يونسکو موBنا ج@ل الدين بلخی را ميشناسد که درافغانستان تولد شده ) الف(بايد ملتفت بود که . خورسندی نمودند

يونسکو ميداند که مثنوی بزبان ) ج (–) ترکيه(ه است يونسکو خبر دارد که مثنوی در کجا نوشته شد)  ب (–بود 
آيا يونسکو . فارسی نوشته شده و اين زبان  زبان رسمی کشورھای افغانستان، ايران وتاجکستان ميباشد/دری

  يک شخص غير مسئول را مدار اعتبار قرار ميدھد؟ ھمه م@حظات فوق را ناديده گرفته، نامۀ

ی ځمن بود و از دپارتمنت انگليسی پوھن هللا وحيد کيست ؟ آقای وحيدهللا وحيد شاگرداکنون بيائيد ببينيم آقای وحيد
آقای وحيدهللا برادرزادۀ . او يک محصل Bيق بود، اما پرچمی. ادبيات درسال اخير دورۀ خلقی فارغ  شده است

) برادرببرک(  بارق شفيعی ميباشد وھمينکه حکومت پرچمی ببرک کارمل رويکار آمد، بحيث معاون بريالی

درجملۀ پرچميھای معتبر بود که نه تنھا تفنگچه داشت، بلکه با  ميکرد و درشعبۀ فرھنگی وزارت خارجه کار
را ) کابل تايمز(بريالی نشرات  ياد داشت، او و موتر و باديگارد مسلح اينطرف و آنطرف ميدويد، چون انگليسی

. ل فرارکردم و اين مسايل تا آنزمان زيرنظر من گذشته استازکاب 1980 من در اخير فروری - نيز مراقبت ميکردند

يم کارميکرد ووزير رژآقای وحيدهللا بحيث يک عضو مھم حزب پرچم تا آخر بحيث يک شخص با ص@حيت با آن 
.  قررنمودمد ح پرچم، آقای وکيل، اورا در اواخراقتدار رژيم بحيث عضو نماينده گی افغانستان در ملل مترجهخا

ميدانم که آقای وحيدهللا دپلوم ماستری را در امريکا بدست آورده است، اما ازدپلوم داکتری او خبرندارم اينقدر 
کرد که   آقای وحيدهللا بعد از سقوط رژيم پرچم، برای خود  درموسسۀ ملل متحد وظيفه ای پيدا–ومشکوک است 

  . کافی در نيويارک ميباشدتا حال بحيث مامور ملل متحد کار ميکند و دارای چند عمارت و ثروت

او چند بار نزد پادشاه سابق افغانستان به روم : يک خصلت معلوم آقای وحيدهللا وحيد ک@نکاری و خودنمايی است 

رفت واز بيانات و نوشته ھای او شنيده وخوانده شده که پ@ن سه فقره ای پادشاه سابق را او برای پادشاه سابق 
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اينکه او . لل متحد با تنظيمھا نيز روابط نزديک داشت و برای ھرکدام مشوره ميداداو بحيث مامور م. ساخته بود
نامه ای نوشته، درين باره ھيچ شک وشبھه ای ) مثنوی معنوی(يونسکو برای جلوگيری از ثبت  به موسسۀ

ن را بدست  اما اينکه او ص@حيت دولت افغانستا–وجود ندارد ، چونکه اين نوع خود نمايی ھا جزء خصلت اوست 
خود گرفته و اين اقدام را کرده است، طبعا يونسکو بچنين تقاضايی ترتيب اثر نداده و داده نميتواند، زيرا دولت 
افغانستان بحيث يک دولت مستقل و عضو يونسکو وجود داشته وحقوق آن پيرامون آثار فرھنگی افغانستان و 

  .منطقه نزد يونسکو محفوظ ومعتبر ميباشد

اگرچه وزارت اط@عات وفرھنگ افغانستان ، مجلس سنای افغانستان و بعضی جرايد کابل درزمينه چيزھايی گفته 
رات اط@عات و فرھنگ رسما در زمينه اعتراضی به يونسکو روان نکرده، دليل آن اين زاند، اما دليل اينکه و

تا کنون شايد رسما بدولت افغانستان اط@عی از ، يعنی "آب را ناديده، موزه را از پا نکشيده است"خواھد بود که 
يونسکو نرسيده که گويا ايران و ترکيه چنين تقاضايی کرده باشند، و درغياب چنين اط@ع رسمی،  باBی دو دولت 

فرض کنيم تقاضای دو دولت . دوست ومسلمان اعتراض کردن و آنھا را خفه ساختن، کار معقول نخواھد بود 

سيده باشد، رسيدن يک تقاضا معنی قبول شدن آنرا ندارد، يونسکو قبل از قبول کردن يک مذکور به يونسکو ر
. تقاضا که پای سه دولت عضو در آن شامل باشد، باBی آن تقاضا غور ميکند ونظرخود را بھر سه دولت ميرساند

  .در آنوقت است که افغانستان ارحق خود دفاع کرده ميتواند

  ):   مثنوی معنوی(ق بجانب بودن سه دولت باBی ملکيت اکنون برميگرديدم باBی ح

درست است که حضرت موBنا در بلخ بامی تولد شده است ، اما او درطفوليت که خودش اراده نداشته، به ارادۀ 
افغانستان مستحق زادگاه موBنا . پدرخود از افغانستان برون رفته و بارديگر ھيچگاه به افغانستان برنگشته است

  .است

. وسآيرآثار خودرا ھمانجا نوشته است )  مثنوی معنوی(حضرت موBنا  عمر و آثار خود را در ترکيه گذشتانده و 

  .ترکيه مستحق توليد وخلقت آثار موBنا درخاک خود ميباشد

اينکه . مستحق زبان آثار موBنا ميشناسد، زبانيکه به سه کشور منطقه وھمسايه تعلق دارد را ايران فقط خود
مناسبات ايران وترکيه چندان خوب . را درخاک خود چاپ کرده، مستحق ميراث آن شده نميتواند) مثنوی(يران ا

  .برسميت نميشناسد) مثنوی معنوی (نبوده ونيست و ترکيه ابدا ادعای ايران را باBی

طقه  بين ترکيه اين دعوی جنبۀ حقوقی دارد که ھرگاه مطرح شود شايد توسط حقوق دانھا و فرھنگيان معروف من
لھذا اکنون وظيفۀ وزارت اط@عات وفرھنگ است که خود را برای   -يا ھردو را ذيحق بشمارند و افغانستان ، يکی

  .مواجه شدن  بيک محکمۀ بين المللی  آماده  سازد

يک  تیجرمن آن@ين را نيز بمسئوليت شان متوجه بسازم که وق–دراخير بايد متصديان محترم پورتال وزين افغان 
مقاله را نشرميکنند که جنجال بين سه مملکت را در برميداشته باشد، بايد اق@ يک تبصره در ذيل آن مقاله اضافه 

  .با عرض احترام . کنند که اين ادعا رسميت نداشته و قابل تحقيق ميباشد
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