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 !«ای کاش باتو هیچ مقابل نمی شدم»
 

 )مطلع آهنگ ناشناس(

 
تفرقه های قومی وزبانی که افغانستان دچار بحران سیاسی ونا امنی شده، دهه به اینسو چند از

 .دوشمیدامن زده  تبشدبوسیله استخبارات منطقه وفرامنطقه، در میان مردم ما  ومذهبی نیزوسمتی 

دشمنان تاریخ وجغرافیا وهویت ملی وسیاسی ما در تبانی با عناصر وابسته به بیگانه با استفاده از 

رهبران وشخصیت های وطن پرست وخدمتگزاران علیه ، پیوسته  زادی بیاندموکراسی وآفضای 

براه انداخته اند ، وهریک  یبار از طریق رسانه های جمعی تبلیغات زهرآگین و نارواپشتون ت فداکار

انگلیس و دست نشاندگان را با تاپٔه فاشیست وقومگرا و قبیله ساالریا وتاریخی از زعمای ملی 

روس و بی فرهنگ تخریب میکنند. هرشب ما در برنامه های سیاسی تلویزیونهای داخل چنین 

ات ناروا ومملو ازکذب ودروغ وتعصب وفتنه انگیزی را علیه صادق ترین ووطن تبلیغات واتهام

می شنویم. اما هیچ مرجعی که جلویاوه تاریخ معاصرپرست ترین شخصیت های ملی وازخودگذر 

  .پراگنی این افراد مشکوک وگماشته شده را بگیرد، وجود ندارد

حیران وپریشان هی نسل جوان میگردد و آنها باعث گمراگونه آزادی بیان لجام گسیخته ، این  ۀادام

درست است وکدام یک  سخنرانان وتحلیلگران]کارشناسان[کدام یک ازاین سخن که  خواهند شد

اگرنمیتواند جلو گفتار چنین افراد را پاسداران تاریخ وفرهنگ ملی  مسئوالن و نادرست. الزم است تا

تاریخی با تدویرکانفرانس ها ملی واجتماعی و برای دفاع از ارزشهایکنترول کند، اما میتواند 

تاریخی تجلیل بعمل آورند و نسل جوان را در ملی و های  از شخصیت وسیمنارهای ملی وبین المللی،

  .رسانندوکمک یاری  هاشناختن تاریخ راستین وچهره های تابناک ونیک نام گذشته افغان

بحران آسیب پذیری حکومت از سوی نی وبه دلیل بحران نا امگاری مراجع مسئول دولت نسهل ا

منطقه  یاستخباراتسازمانهای تا است سبب شده وابسته به استخبارات منطقه،  جهادیزورگویان 

،اکنون درمیان افغانهای خارج ان خود برای تخریب حکومت اشرف غنی اجیرعالوه بر فعال کردن 

به افغانستان شهای ملی وتاریخی برضد ارزبرای تضعیف دولت،  تارا اجیرکند  کشورنیز اشخاصی

 . تبلیغ کنندبهانه های مختلف 

داکتر  ند،نگریستمی احترام به او بچشم  افغانها هفته قبل اکثریت یکی از این اشخاص که تا دو

 )نوشته صبور سیاه سنگ(معرفی کتاب"ناشناس ناشناس نیست"که همزمان با فطرت ناشناس است 

 گردید. افشا اش به سازمان استخبارات نظامی پاکستان وابستگی چهرۀ اصلی اش برمال و 

درمقابل کمره های تلویزیون قرارگرفت  «ناشناس ناشناس نیست» آقای ناشناس پس از معرفی کتاب
 تاریخی واجتماعی وفرهنگی قوم پشتون که خودش نیز منسوب به این قوم است، های و بر ارزش 
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 کرد.وارد  اتهامات ناروایی 
بی پایه وغیر علمی ناشناس در برابر سخنان  تبار پشتون سندگانیاز نو یعیوس فیط انهخوشبخت 

فیسبوکی ونشر مقاالت پراهمیت شدید ی وکامنت هادست به عکس العمل زدند وبا پخش ویدیوها
رسانه های معتبرتلویزیونی انزجار سایت های انترنتی وتاریخی وتدویر میز گردهای تحلیلی در 

اعظمی  آقای داودبامصاحبه بزودی درناشناس که  جاآنتا  ناشناس ابراز کردند،ونفرت خود را از 
زبان وادبیات پشتو)آقای سنگر وال( در  ۀخبراهل و رویاروئی با یکی از  ،BBCرادیو گوینده 

وپاسخ های که قبل از این به منتقدان این ، «پته خزانه»نا آگاهی خود درمورد تلویزیون هستی،به 
ندامت  از انزجار  نیمگرا شد. مانیخود نادم وپش یگفته هااعتراف نمود واز  ه ،کتاب داده شد

ناشناس بعد ازاین ندامت بازهم ویدیوئی پخش  زیرانکاسته است.  ناشناس  پشتون نسبت بهخبرگان 
ب از شخصیتهای بزرگ تاریخ کشور یعنی احمدشاه بابا وشاه امان هللا وماللی یبه تخرنمود ودر آن 

 پرداخت. میوند 
که در برنامه پنجره  او ریاخ یویدیدر و یدر مورد شاه امان هللا واحمدشاه درانناشناس  یگوئ اوهی

اطالعات کشورفاقد  خیتار لیدر مسا یکه و دهدینشان م ، دیپخش گرداز تلویزیون پیام افغان اروپا 
           . نیست تراز یک متعلم صنف ششم مکتب یشاست وفهم او از تاریخ معاصر کشورب الزم

 ،ا قرارگرفته استه انهبدسترس رس کهکتابش  دوصفحه یدانش ناشناس را از رو توانیم         
 .خوب تر درک نمود

   

 ناشناس ودو صفحه از کتابش
  

معرفی کرده است و ISIرا درجمله معاشخوران ناشناس آقای سیاه سنگ  سمت چپ صفحه در
در هرماه از سازمان استخبارات نظامی پاکستان اعتراف کرده  هم به گرفتن ده هزارکلدارناشناس 

 . ستا
 داد؟یبه شما پول م ISI ای: آاسنگیس»

مبلغ به هشت هزار  نی. سر از ماه سوم ادادندیدر شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار م ،ی: بلفطرت
 یو شهنواز تن اریتحکم نیکه چرا دو هزار کم شده است، گفتند: به گلبد دمیپرس ی. وقتدیکلدار رس

 .«شودیمبلغ پرداخته م نیهم هم
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 دربرش ذیل که آقای شیرحسنی آن را درکامنت خود گذاشته چنین میخوانیم : 

 
که همواره خود  یهنرمند ندیب یتوجه کند،م ات فوق ناشناس در صفح یآقا اعترافاتانسان به  یوقت
به قدرتمندان کشور را داشت،  نیمکعدم ت یوادعا گرفتیباالتر م گرانیسروگردن از د کیرا 

 عناصر وطن فروش قرار نیتر نی،در قطار خاISIپاکستان  یچگونه در خدمت استخبارات نظام
 . فته استگریم یگرفته و ماهانه ده هزار کلدا از آن سازمان جهنم

ول ازسازمان جاسوسی نظامی پاکستان) آی اس آی( پناشناس جناب میخواهم بدانم که آیا هنوز هم 
میگیرید؟و اگر نمیگیرید، چرا در این روزهای حساس که مذاکرات صلح با طالبان وارد مرحله ای 

شده است، شما اینجا وآنجا افرادی را بدورخود جمع کرده علیه تاریخ و زبان وفرهنگ  تریجدی
  پشتونها تبلیغات سوء میکنید،درحالی که خود را پشتون هم میشمارید؟

پست ترین شغل واطالق  "ینمیدانید که در فرهنگ پشتونها "جاسوسمگرشما س ناشناآقای          
های شریف ولودر تنگنای سخت اقتصادی  آن به کسی بد ترین دشنام است .وبه همین خاطرانسان

سازند ولی از پذیرفتن چنین شغل  می وحتی مرگ قرار داشته باشند، با فقر ونداری وگرسنگی خود
 بدنام دوری می جویند. 

هزارکلداربرای نشمین  90در بدل خانه  ایکه افزون برده هزارکلدار ماهانه به گرفتن  شما  اعتراف
هر روزخون صدها جوان  ریکه در چهل سال اخ ]پاکستان ینظام یجاسوساز سوی سازمان  شما 

است که هر افغان با  یسند معتبرشما بودن  نیاثبات خا ی، برا[است ختهیر نیوکودک افغان را بزم
 لیوتأو ریبه وطن ،تعب انتین اعتراف بجز خیکه ا رایز کند،یم نیوجدان شما را محکوم ونفر

احمق  ISIسازمان مخوف سازد. یدشمن غدارکشورما ثابت م کیندارد و خدمات شما را ب یگرید
 نیست که بدون خدمات اجنتوری بکسی مفت پول بدهد!

هم مستند خود،  ریمسئوالنه وغ ریبا اظهارات غ زات از آی اس آی،شما درمقابل این پول وامتیا
وهم احساسات و  یدکرد نیبه زبان وفرهنگ پشتونها توهخود  های درکتاب خاطرات وهم درمصاحبه

 . یددار ساخت حهیپشتون راجر ونهایلیم یغرورمل
 رایصرف ب ،یزبان شناس ایو یخیتار قاتیدرتحق یتجربه عمل ایو یسند علم چیبدون هشما 

 یتهمت جعلکار (یبیپشتون )عالمه حب یعلم تیشخص نیگتر، بر بزردشمنان افغانستانخوشنودی 
 خیتار یاست که در عرصه ها یدرحق کسما ش یوگناه نابخشودن میعظ یتهمت نیا. دیودوارد نم را

مقاله  800از  شیکتاب وب 130از  شیوفرهنگ مردمان کشورما ب نیوآئ نیوهنر وزبان ود اتیوادب
خجالت  کیبجزناشناس شما جناب که از  یلنوشته و از خود بجا گذاشته است، درحا یقیتحق

                                      گار نخواهد ماند. ادیبه  یگرید یزیچ یآوازخوان ید ی( وچند سستینامه)ناشناس ناشناس ن
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 عکس خود وآثارخود نظره وبعد ب دیدرکنار آثارش نگاه کن یبیعکس عالمه حب بهآقای ناشناس 
  !یفرو رو نیوبزم یافگن تا از خجلت آب گرد

معاشخوار سازمان یک به سخنان  یچکسیکه ه باوردارم
 هیعل یالتیالطا نیچن و هرگز کندی، گوش نمپاکستان یجاسوس

 قرار نخواهد گرفت. یوفرهنگ پشتونها مورد قبول کس خیتار

بودم و در دفاع ازشما قلم زده ام از هواداران شما  یروزگار منکه
 م:میگویاعترافات تان با خود  نیا دنی، با د

 !«شدمیمقابل نم چیکاش با تو ه یا»                              
 

در مقاله)حکایت شما  سخنانی را که در وصف تمام  من بنابرین
نوشته و درپورتال  2007ناشناس وپروژه سیاه سنگ( در جوالی 

شما آقای رمن آنالین به نشر رسانده ام، پس میگیرم زیرا افغان ج
                           .قبلی خودرا نزدم از دست داده اید اعتبار واحترامناشناس دیگر

  حبیبی درکنار آثار وتالیفاتش.                                                                                  
 یح مهم دیگر:توضیک 

را  «آزاد افغانستان»جریده   (ُش۱۳۴۱-۱۳۳۰پاکستان)به جرت خود اهمدر دوران حبیبی 
ش  ۱۳۳۰جدی  ۷بتاریخ )شماره دوم آن جریده سرمقاله اودر .درپشاور پاکستان چاپ میکرد

علت خروج خود از « تابعیت افغانی مؤسس آزاد افغانستان»تحت عنوان  (۱۹۵۱دسامبر ۲۹مطابق 
را توضیح نموده و بر مسئلۀ سلب تابعیت افغانی خود از سوی شورای ملی اعتراض میکند. وطن 

حبیبی، پس از آنکه شرحی در مورد سوابق ماموریت خویش در ریاست اکادمی افغان و فاکولته 
رسمی به  -ادبیات و وزارت معارف و معاونیت ریاست مستقل مطبوعات و سفر های علمی 

ران دارد، هجرت مؤقت خود را در اواخر دوره شورای هفتم به پاکستان بیان ازبکستان و هند و ای
 :سلب تابعیت او صادر نموده، مي نگارد داشته واز اینکه شورای ملی فیصله ای مبنی بر

  : ۱۵ماده 

 هرکس حقدارد که دارای تابعیت باشد. - ۱ 

 بعیت محروم کرد.احدی را نمیتوان خود سرانه از تابعیت خود یا ازحق تغییرتا - ۲

مطابق این ماده، ترک تابعیت افغانی و یا ادامه آن حق مشروع وملی و قانونی و انسانی 
منست، نه ازچند نفرهوچی گران غوغائی و متملقان دربار خاقان. هیچکسی نمیتواند شرف افغانیت 

انش بخشایان را از من سلب نماید، درحالی که گذشتگان نامور من در علم و سیاست، استادان و د
این مردمند ودر خدمت کشور خود سوابق درخشان دارند ودر آن خاک با نام ونشان زندگانی کرده 
اند و اینک در آن خاک خفته اند وبرای آن خاک ومنافع ملیه آن مردم خونها]ی خود را[ ریخته 

کرده ایم  ما مردم که عمری را در تنویر اذهان و خدمات علمی وادبی کشور عزیز صرف اند،...
ازشرف افغانیت ووطنیت و را زندگی ادبی و تاریخی بخشیده ایم....« پشتو»وزبان مرده و نامرتب 

 «ملیت محروم شویم عجبا!
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حبیبی از این جمله  ،منظورسوء تعبیر کرده میگویندرا ،یحبیبالذکر جمله اخیراین مغرضین 
یاد آوری غرض به ات این تذکر ن! درحالی که به نظرم ته خزانه استپجعل کردن کتاب اعتراف 

که تا  است دراین زبان شوتالیفات متعدداحیاء وانکشاف زبان وادبیات پشتوتالش های او در راه از
 ملی بزبان  اخبار وجرایدکتب ونشرمقاالت وچاپ زبان پشتواز طریق در فکر رشد دولت قبل از او 

  .نبود پښتو

ی ادبیات ځاری در پشتو تولنه و تاسیس پوهنکارهای اد مصروف چناندر آن زمان حبیبی  
فرصتی  که  فکر شوداگرکمی منطقی نداشت. را  چیز دیگری  ایبر یدناندیشفرصت که  بودکابل 

می بلعد،  جدیدتالیف نسبت به عمر نویسنده راوقت و ترشخیلی بیبکار است برای جعل یک تذکره 
صرف  بنام خود ویا تالیف یک اثر تحقیقیادبی نش  یک اثر مستقل آن فرصت را برای آفریپس چرا 

 ی دیگررا بهتر از هرکس توقارزش و مرحوم حبیبی  ؟خیلی به صرفه ترخواهد بود که نکند
ودر آخر تخریب عالمه پشتوبا زبان روی حسادت  پته خزانه از بهگفتن  پس تهمت جعلیمیدانست. 

 .استحبیبی 

 ۲۰۱۹/ ۴/ ۱۶ انیپا
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