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داکتر خالق رشید

پټه خزانه  ،زموږ ملي خزانه !
یوازې دومره ویل په کاردي چې د پټې خزانې په اړه دا له دښمنۍ ډکې څپې له تیرو اویا کلو را په
دیخوا روانې دي  ،یومهال ایران دا ډندوره پیل کړه  ،عالمه حبیبی د شکاکانو په نامه خپل چلنج ورته
اعالن کړ ،خو یو څوک هم پیدا نه شو چې دهغه ځواب ووایي او ولیکی  ،بیایي یو پلورل شوي او
متعصب او دایم الخمر لیکوال د نجیب مایل په نامه پیداکړ ،هغه هم دآ ډندوره د ایران په مالي
اومعنوی مرسته توده کړه  ،خو چا یي په خوله پیازونه خوړ ،له هغه وروسته  ،ناسیاله قلندرخان
مومند  ،د پردیو په اشاره خپل زړه تش کړ خو ځواب یې هم د خلکو اوهم د پوهانو له خوا ولید .له
هغه وروسته یو بل مالخولیا او بدنام څوک د همام په نامه و ،هغه هم قلندر پښتنو ته لستوڼي کړ
اودهغه پرپله یې خپله ډنډوره وغپوله  ،خو ځای یې ونه نیو ،اوس دادی یوبل مالیخولیا  ،پدر آِزار او
مادر آزار ماووست قاتل چې زه یي پیژنم د سیاسنګ په نامه هم خپل غپنګ او چپنګ پورته کړاو غږ
یې د نا الیق بي قومه او بي نسبه ناشناس له خولې را پورته کړ ،څوک چې ټول عمریي هنر په غال
اوجعل باندې چلولی  ،له هندي راګونو نیولې تر پښتواصیلو راګو او راګنیو پورې یې دځان په نامه
جعل کړي ویلي دي  .ځکه خو زه وایم چې دا یوڅپه ده چې په هرو څوکالوکې را پورته کیږي ،خلک
یې اوري او ورته وایي چې کاروان تیریږي  ،سپي غپیږي ...پریږدئ چې غاپي  .دوی له علمی آثارو
سره علمي چلند نه کوي  ،علمي منطق نه وایي او نه یې کاروي  ،وګورئ هیڅوک نه وایي چې د
حدود العالم لیکوال څوک دي ؟ چیرې لیکل شوې اوڅنګه لیکل شوي چا موندلي اوڅنګه یې موندلی
؟  ،همداسې تاریخ سیستان درواخله  ،همداسې دشاهنامي جعلي برخه درواخله  ،موږ خولې پټې
نیولې څه نه وایو اوکه نه دایران او غیرپښتنوټول تاریخ په سیمه کې جعل تاریخ دي  ،هرڅه یې
مصلحتی دي  ،ایرانیانوخپله په خپل دغه جعل باندې په لسګونو کتابونه لیکلي دي اوپرخپل جعلي
هویت او آثارو یې اعتراف کړی دی  ،دجوړښت په لحاظ مهربانۍ وکړئ  ،فارسي ژبه راوښیاست ،
ترکی او عربي تر وباسئ نور شته والی نه لري  ،په ټوله فارسي ژبه کې یوه سوچه جمله له عربی
پرته لیکالی نه شئ  .دا جعل نه دي نوڅه دي ؟ خوموږ بیاهم دعربو په وینا دتازیانو ژبه پردئ نه
بولو او وایو چې پښتو اوفارسي د یوه قام دوې سترګې دي  ،هرڅوک چې ددغو دواړو ژبو کمي
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

غواړي هغوی خپله کم اصل اوددغو ژبو قسم خواره دښمنان دي  .هرڅوک چې تاریخ لري  ،هغوی
ژبې لري  ،هغوی پرخپلو ژبو باندې ژوندي دي  ،پښتو هغه لرغونې ژبه ده چې دنړۍ ډیرو زړو ژبو،
لکه یوناني ته یې (مرغلره ) لغت رسیدلی او سانسکریت ته یې ( لیکل ) لغت د اسپه زي ( یوسف
زي ) پانیني په واسطه لیږدول اوډالۍ شوی دي  ،موږ په علمي ډګر کې د علم او پوهې دښمنانو ته
چلنج ورکووچې موږ په آسیا کې یو لرغوني او ترهربل قام یومتمدن قام یو ،لرغونی ژبه لرو،
لرغونې جغرافیالرو  ،آریانا لرو ،روه لرو ،سیستان لرو او ګندهارا لرو ،زموږ پرپټوخزانو باندې
دجعل ټاپه لګول دجعلي اوبي هویته لږکیو او پلورل شویو څیرو اوځواکونو کاردی .ځکه خو دخپل
سترساالر خوشحال خټک په ژبه هغوی ته په تیربیا ناشناس اویارانو ته یې وایو :
چې داهسې رنګه سپي ځینې پیداشول
ال په شک یم چې خوشحال کله آدم دی
بس همدومره پروفیسور رشید

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

