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وحيدهللا مصلح

ناشناس؛ حدس که علمي دعوه؟

ناشناس ښه وکړل چې له بي بي سي سره یې مرکه وکړه او د پټې خزانې او احمدشاه بابا په اړه یې د صبور سیاسنګ
مطلبي پوښتنو په وړاندې د خپلو احساساتي ځوابونو تعبیر وکړ ،هغه وویل چې کوم څه ما ویلي هغه زما حدس او
ګومان وو ،وایي چې څلوېښت کاله مخکې مې پټه خزانه سرسري لوستې او د پټې خزانې په اړه یې حتی د قلندر
مومند (پټه خزانه فی المیزان) او په مقابل کې یې د معصوم هوتک (پوخ کاڼی) د همیش خلیل (تول پارسنګ) او نورو
دفاعیه کتابونه او مقالې نه دي لوستي ،هغه حتی وویل چې په دې اړه زما خبرې عالمانه نه وې ،او ویې منله چې
عامیانه وو ،نوموړي وویل چې ما تر دې دمه حتی هیڅ راز کومه ادبي او علمي مقاله نه ده لیکلې.
ناشناس وویل چې یو څوک له چا پوښتنه کوي باید د هغه کورنی حالت ،عمر ،پوهه ،حافظه او له موسیقۍ سره مینه
په نظر کې ونیسي ،ښایي له کورني حالت نه د هغه مطلب له ارواښاد عالمه عبدالحی حبیبي سره د نوموړي د کورنیو
اړیکو څرنګوالی وي؟؟ هغه وویل چې دی شوق نه لري چې پر سیاسي او علمي مسایلو خبرې وکړي او یوازې له
موسیقۍ سره مینه لري ،حتی موسیقۍ یې وجود ورنیم کړی.
ناشناس حتی وویل چې نوموړي ماسټري او دکتورا یوازې د پالر په خاطر کړې ده ،کوم علمي شوق یې نه وو او
تیزس یې زر زر لیکلی تر څو یوازې سند تر السه کړي.
په هر صورت د ناشناس دې خبرو لږ تر لږه د صبور سیاسنګ کتاب کې هغه هڅه چې د ناشناس خبرو ته علمي
بنسټ ورکول کېده؛ محوه شوه .هغه ادعا چې نوموړی د پښتو ژبې دکتورا لري خپله ده د خپلې دکتورا علمي جاج او
وزن وړاندې کړ چې مانا یوازې یې د سند لپاره تیزس لیکلی وو او نور یې کومه خاصه زده کړه نه ده کړې.
دغسې سيا پوښتنې ولې؟
خو په هر صورت تر قلندر مومند وروسته له ناشناس څخه د صبور سیاسنګ غرضي پوښتنو د پټې خزانې په اړه یو
ځل بیا بحث راپورته کړ ،کېدای شي د دې بحث راپورته کوونکي د پښتو ژبې د سریع ودې په وړاندې حساس شوي
وي او کېدای شي دوی په دې ډول ژبنیو توپیرونو واټنونو ته کار کوي او په دې ډول ژبني عصبیتونه رامنځته او
خپلې مدعاګانې په کې مومي.
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که دا ادعا د صبور سیاسنګ په څېر یو داسې لیکوال چې په ادبي حلقو کې پر ژبنیو او سلیقوي توپیرونو متهم دی؛ نه
وای راپورته کړې نو کېدای شوای دغسې احساسات یې هم نه وای راپارولي .که نه سیاسنګ کوالی شوای دغسې
پوښتنې د استاد حبیب هللا رفېع او پښتو ژبې او تاریخ د نورو لویو استادانو سره مطرح کړې وای ،کېدای شوای دا
پوښتنې د علومو اکا ډیمۍ په څېر یوه علمي بنسټ کې راپورته شوې وای او هلته پرې بحثونه او څېړنې شوې وای،
خو سیاسنګ راولګېد او ناشناس یې له خپلې هغسې پوهې ،حافظې او کورني حالت سره د دغسې حساسو او علمي
پوښتنو په وړاندې ودراوه.
پټه خزانه؛ ټکنالوژيکي ارزونه!
پرون مې د پښتو ژبې حساس او نازکخیال شاعر جالل امرخېل دې غوښتنې پام راواړاوه چې د پټې خزانې کیمیاوي
او البراتواري ټسټ دې وشي.
دا غوښتنه د پټې خزانې د ریښې او حقیقت په اړه ډېره غوره الر ده .د ناشناس او تر ده مخکې نورو ننګوونکو د
ادعاګانو په وړاندې که هر څومره کتابونه ولیکل شي ،دا سلسله به همداسې دوام ولري خو پایلې ته به ونه رسېږي ،له
همدې امله ولې داسې نه کېږي چې د پټې خزانې اصلي نسخه په معاصره ټیکنالوژۍ کې وتلل شي ،او وکتل شي چې د
دغه کتاب فیزیکي قدامت کوم وخت ته رسېږي؟ نوموړې پایله که د پټې خزانې د منونکو په تائید وي او که په رد؛
باید ومنل شي.
پټه خزانه لږ تر لږه د قلندر مومند او ورته منتقدینو په دعوو کې د هغوی پلویانو ته بالمنازعه نه ده ،او دا تنازع باید د
علمي او ادبي تنقیدونو او ځوابیه تنقیدونو سره په څنګ کې د ټکنالوژیکي څېړنو په واسطه د تل لپاره ختمه شي ،په
دې ډول به دغو غرضي بحثونو ته ټکی کېښودل شي.
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