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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠١٩ اپريل ٠۶

 

  "خزانه پته"

 
 رمانقھ( "مقصودی ممنون" وقتی قبل سال چند و بيست اما .شنيدم زمانی چه باراولين برای را کتاب اين نام نيست يادم

 در ھنوز مقصودی آقای زيبایۀ دکلم طنين و يافتم نسبی یئآشنا خزانه پته با بود، ما پشتوی معلم )زوی کوندی د سريال

 و مضمون بر مسلط و مھربان معلم آن شايد .خواندمی زيبا و یئحرفه بسيار را پشتو اشعار مقصودی  .است زنده گوشم
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 الفت پشتو زبان با که شدند باعث گفتندمی غيرارتجاعی و خواھانهآزادی دمی،مر سخنان پشتو زبان به که یئھاصنفیھم

 .بخوانم پشتو احترام قابل و مرجع اثر عنوانه ب را آن و بخرم را خزانه پته روزی و ببرم لذت پشتو خواندن از کنم، پيدا

 شماتت ولی باشد، عالمانه شايد ريخیتا و ادبی محافل در ديگری کتاب ھر مثل خزانه پته بودن جعلی رد يا اثبات بحث

 پته لفؤم که بپذيرند ھمه روزی اگر حتی .است جاھالنه شک بدون پشتو زبان و خزانه پته عليه فيسبوکی کمپاين و

 گذاشته پشتو ادبيات و تاريخ در کتاب اين که ثيریأت نه و لميد خواھد پشتو ديوار نه است، بوده حبيبی عبدالحی خزانه

 .گشت واھدخ خنثی است،

 نه و ھاستگذشته کامل و واقعی تصويرۀ شد نوشته ھایتاريخ نه .است ھيچ پردازیخيال و جعل بدون تاريخ و ادبيات

 ۀشھنام .دارند بھره تخيل و جعل ازء استثنا بدون ادبيات و تاريخ ھایکتاب تمام .ھاآدم زندگی نمای تمام ۀينئآ ادبيات

 وحی آيا اند؟داشته خارجی وجود ديگران و سھراب و رستم آيا نيست؟ شاعرانه ھایتخيل و جعليات ۀقص مگر فردوسی

 کاھد؟می آن نقش/اھميت از انجيل بودن جعلی است؟ اثبات قابل انجيل بودن

 انجيل خزانه پته . کوبدمی ھاون در آب گذارد،می را خود وقت و انرژی خزانه پته بودن جعلی اثبات برای ھرکه پس

 .باشد شده نوشته کسی چه توسط و زمان چه کندنمی فرقی است، توپش ادبيات

 عشق کنند،می گرفت و داد باھم زبان اين به ما ۀمنطق در انسان ميليون ھاده .است خواندنی و شنيدنی شيرين زبان پشتو

 ستون .سرايندمی ثيهمر و گويندمی قصه خوانند،می ترانه و غزل کنند،می گريه خندند،می کنند،می جنگ ورزند،می

 .قبل سال ھزار چند يا صد چند از ماندهباقی ھایورق نه است آن گويندگان پشتو زبان

  .است سرکاری ھایتاريخ بسيار از ترتاريخی ھمتايشبی ھایلندی که پشتو بيشتر بالندگی اميد به

 

 بخش اين آينده ھایسال در کنممی رزوآ .دھدمی نشان مرا ۀخانکتاب پشتوی ھایکتاب ۀقفس از بخشی عکس  :نوت

 .شود ترغنی امکتابخانه

 
 

  


