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 څخه هدف،.يمعرف دد نا شناس د کتاب 
 سپکاوید ناشناس درناوی دی او یا که د هغه 

 

 ډیرو دوستانو ماته راولیږله، ومي لیدل. چېویدیو  يما د ناشناس د کتاب د معرف
 د موسیقی هنر په باره کي دی. ماته اهمیت درلود، خپله د ناشناس د کتاب معرفی د افغانستان چېڅه هغه 

 ه سو، په مجلسهنری کتاب معرفی ن کڼل کیږي، ولی د دهد موسیقی سره مینه لري ډیر ارزښتناک  چېهغه ځوانان 
 چېي په باره کمګر د سیاه سنګ کتاب د ناشناس د کتاب په باره کي خبري و نه کړې او نظریي ور نه کړ  کي هیچا

او دسویدن په استکهلم کي د  په مجلسو کي په جذباتو معرفی سو لندن، هالند او د آلماندوهمه درجه اهمیت لري په 
 معرفی کولو تیاري نیسي.

 

غواړی د پښتون د ټولني پیژندل سوی هنرمند ناشناس پواسطه پر پښتون لوی عالم  چې دی زما په اند علت یي دا
 . لس کي د جرأت بیان نلریخپله په دغسي مج چېعالمه حبیبي باندی تورونه وارد کړي، 

د پښتنو د تاریخ او فرهنګ په باره کي څرګندي م غیر مستند او نا آگاهانه خبري ښاغلی ناشناس د خپلی ادعا سره س
 یي تر سره کړه. لهید پښتو ژبي او فرهنګ د پخوانیو دښمنانو ه چېکړی 

 

بیبی تخریب، هغه هم د ده د دوستانو یعنی په دغه معرفی کیدوکی، اساسی هدف د پښتنو د لوی عالم یعنی عالمه ح
 ژبه او پښتو ادب یي د پټي خزاني د کتاب د نشر پواسطه ولي هغه تاریخ،  چېناشناس پواسطه دی. د حبیبی ګناه داده 

یوازی فارسی ژبه په  چېایرانیانو مدام کوښښ کړی او کوی یي د فارسی ادبیاتو تاریخ څخه د مخه ښوودلی دی. 
او لري یي. بیله فارسی څخه هیڅ بله ژبه و د یوه شهکار لکه فردوسی شاهنامه د پیدایښت توان درلود دغه سیمه کي 

په ي په پټه خزانه ک چېویوونکی یي پخپله ژبه د شعر ویلو توان ولري. څنګه  چېدغه پوخوالی ته نسي رسیدالی. 
د فردوسی د مخه  چې یاوسیندونکی لیدل سوي دنهمه میالدی پیړۍ کي د امیر پوالد زوی امیر کروړ شاعر د غور 

  :او د شعر یوه مشهوره بیلګه یيیی په حماسی شعرونو ویلو کي لوی الس درلود 
 

 په هند و سند په کابل بل په زابل نسته زه یم زمری، پردي نړۍ له ما اتل نسته»
 «له ما اتل نسته.

 ده 
ول افغاني فارسي ژبي لیکوال ټ (صبعتم)ه، ایراني لیکوال او نو لدی کبله د پټي خزاني د دغه شعر په خپرولو سر

هم په  ناشناس .پټي خزاني او عبدالحی حبیبی د تخریب او تردید په لټه کي سول او تر نن ورځي پوري ادامه لري د
غیر آگاهانه ډول د پښتنو د تاریخ او فرهنگ د دښمنانو په ژرنده کي اوبه اچوي او د پښتون د دښمنانو زړونه یي 

دی د فارسي ژبي او ادبیاتو ستاینه کوي او شهنامه د فارسي  ،په ویدیو کي لیدل کیږی چېحاله کړل، څنګه خوش
 ادبیاتو یو شهکار بولي مګر د خوشحال خان خټک او حمید ماشوخیل نازک خیاله پښتو شاعر نوم نه اخلي 

 

ژوند لیک )نارینه او ښځي( په یوه دفتر کي د محمد هوتک لخوا د پښتنو شاعرانو  چېپټه خزانه کتاب یوه تذکره ده 
د محمد هوتک کتاب یو علمي اثر دی او که نه، د انتقاد کوونکو نظر دا نه دی بلکه د انکار  چېدا  تدوین سوي دی.

د شاه حسین هوتکی په هدف یي د پښتو ژبی توان د شعر او شاعری په تخلیق کي دی. همدا رنگه ښاغلی نا شناس 
محمد هوتک د شته والی څخه انکار نه کوي مګر د امیر کروړ د شعر پر پوخوالي تردید لري او هغه د دربار کی د 

 عبدالحی حبیبی د ذهن څخه راوتلی یو جعل بولي.
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ته به  چېخپله نا شناس په یوه روایت کي جعل کوي او هغه په داسي خوږو الفاظو بیانوي  چېحیرانتیا په دی که ده 
 ېچانګلیسی الفیستون او حبیبی په خبرو او صحنه کي حاضر او ناظر وي. په داسی حال کي دی خپله د  چېوایي 

کاله وروسته د الفستون تر مړنیي زیږیدلی دی، د ښاغلی داکتر لطیف یاد لیکنی ته پام وکړی چی نن په ۶1حبیبی 
 فیسبوک کي خپره سوه.

 

کال د اکتوبر په شپږمه نیټه زیږیدلی و او زیږدیز میالدی 1۷۷۹ستیوارټ الفستون انګریزی مورخ د مونټ »
کلونه وروسته ۶1دیزکال کی تر الفستون زیږ1۹1۰زیږدیز کال د نومبر په شلمه نیټه مړ سو. عالمه حبیبی په 1۸۵۹د

عالمه حبیبی ور سره لیدلی و او د پټی خزاني په اړوند یي ور سره خبري  چېزیږیدلی دی. ناشناس صیب وایی 
 .۲۰1۹/ 3/۴لطیف یاد فیسبوک  «کي یي ور سره خبري کړی دي؟ آیا په قبر کړي دي

 

د حبیبی د مخالفینو لیکنی لوستلی دي څو د خلکو باور جلب کړي. هغه  چې يد نا شناس د دغو خبرو څخه څرګندیږ
ت قد حبیبي د اثارو په نقد او کره کتنه کي باید خپله لکه حبیبی علمي تجربه او څیړنیز لیا چېپه داسی حال کي 

 هیڅ یو علمي اثر نه لري او نه یي په تاریخ او ژب پوهني کي څیړنه کړی ده.ه نا شناس کنه داسي څوک ل ولري،
 

 د سیاسنګ په کتاب کي د نا شناس پر خبرو سړی ډیره تبصره کوالی سي مګر په دغه لڼده لیکنه کي یي اړتیا نسته.
 

 ګرانو دوستانو: 
تاریخ بنسټ جوړوي، او په هغه کي د پښتون غیرتي، میړونو، میندو لکه: نازو  پټه خزانه کتاب، د پښتنو د ادبیاتو د

او زرغونه انا د احمد شاه بابا یادونه کړي ده. د نامتو او میړنیو زامنو د روزني او پالني سر  انا د میرویس نیکه مور
ته  ر سابقه نسبت فارسی ژبینی شعکي یي هم الس درلود او هم په دغه کتاب کي د پښتو د پخوا بیره په شعر ویلو

د ضعیفو انسانانو څخه استفاده وکړي او د  چېل سوي ده، نو لدی امله د دغه کتاب او فرهنګ دښمنان غواړي دووښ
 ي سره خپل اهداف تبلیغ کړي.وتوهین او سپکادوی په نمانځنه، 

 

 ، د بليخ هغه ته بد نه واییوغواړي د یو چا څخه غچ واخلی، مخام چېسیاسنګ هوښیار او زیرک لیکوال دی کله 
او هغه په خنجر وهي. سیاسنګ اووه، اته کاله د مخه د پښتنو د فرهنګ او ژبي ډیر ټینګ دفاع  دروازي څخه راځی

ملنګ جان او رحمان بابا په باره کي ډیری  ،کوونکي و. د پښتو ژبي او پښتنو شاعرانو لکه: حمید ماشو خیل، سایل
زما لیکني د پښتنو لیکوالو لخوا څخه کومه ستاینه نه کیږي، یو ځل یي د پښتو ژبي  چېمقالي کښلي، مګر وی لیدل 

 فرهنګ پر ضد خپل قلم ته تغییر ورکړ. او 
 د اروپایي ښار کيستکهلم په لومړی یی رحمان بابا د حافظ د افکارو او اشعارو غل وباله او وروسته د سویدن د ا

افغانانو په یوه غونډه کي د عبد الباری جهانی پر شعرونو یو تند نقد وکړ او د جهانی لخوا د عمر خیام د رباعیاتو 
 ېچدل سوي هنرمند ناشناس وار رارسیدلی دی دادی اوس د پښتنو د پیژن ژباړه په پښتو ژبه خام او بی ارزښته وبلل.

 ه واسطه له مینځه وړي.هغه خپله د پښتنو پ
 

د سیاسنګ د دغه کتاب په کښلو سره په افغانی ټولنه کي د ده مقام لوړ کړی دی په داسی حال  چېنا شناس فکر کوی 
د نورو کسانو په شان لکه: ح د معاش اخیستلو په سط i s i سیاسنگ ناشناس د پاکستان د نظامی استخباراتو چېکي 

او افغانی جامعي ته یي د جاسوس او وطنفروش په توګه معرفی کړی  شمیړلی دیټنی  ګلبدین حکمتیار او شهنواز
 .دی

 

 د کتاب دغه نقل قول ته )ناشناس ، ناشناس نیست( پام وکړی!
 آیا) آی اس آی( تا سو ته پیسي درکولي؟سیاسنګ: 

 ،اتو زرو ته ورسید ، په اول سر کي یي ما ته لس زره کلداری راکولي، په دریمه میاشت کي دغه مبلغهوکیفطرت: 
ګلبدین حکمتیار او شهنواز ټنی ته هم دغه مبلغ ویل: ولی مو دوه زره لږ راکړی، دوي و چېما پوښتنه وکړه  چېکله 

ورکوو.د سیاسنګ په دغه نقل قول کي د ناشناس اپورتونیستی )ابن الوقت( خاصیت د هیواد د سیاسی رژیمونو په 
  .مقلبل کي ښکاره کیږي

 نوشت او سرګذشت زیات دستاسو سر چېتاسو یي د سیاست څخه لری، داسی ښکاری  چېمه بیزاری کو سیاسنګ:
 آهنګونو د ویلو سره غوټه سوي دي؟ په دغه باره کی څه وایاست؟سیاست سره په تیره بیا په هر رژیم کي د سیاسی 

 سم متوجه نه سوم، آیا ستاسو اشاره ملی سرود ته وه؟ فطرت:
 الندی اووه آهنګونه دي؟ زما هدف :سیاسنګ

 

 کلیزه کي،نګیدو وروسته د جمهوریت په لومړی ... د سلطنت د ړآن دیو شب که برده ظلمت .1
 اې د آزادۍ خاوری تاته مو سالم دی... د دأود خان د رژیم ړنګیدل او د ثور د کودتا پیل،  .۲
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 کودتا دریمه ورځ ،... د ثور د سرنګون باد دښمنان خلق –سر بلند باد دوستان خلق  .3
 شت کي دا د مستو پسرلی دی... د ثور تکاملی انقالب او نوی پړاو. په دریمه میا .۴
 جهاد این جا بهار ... د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند د حاکمیت له مینځه وړلو په وخت کي. .۵
 بریالیتوب، تي پیل او د طالبانوزما کندهار د زمرو وطنه ... د جهادی حاکمیت د ما .۶
 دا وطن افغانستان دی... د طالبانو د امارت ړنګیدل او د حامد کرزی د حکومت پیل ، .۷

 

ناشناس بی آبرو او بی عزته سي  چېیڅ مانا او بل منظور نلری، بیله دی په نوموړی کتاب کي د دغو ټکو یادونه ه
اخیرو کلنو ۷۰په نو کي ومه ټولو سیاسی رژیبن الوقتی پاو د پاکستان د یوه جاسوس آی اس آی په سطح او د هغه ا

 کي. 
خور معرفی کړي،  معاشخپل ځان د پاکستان د جاسوسی سازمان  چېهمدا رنګه هیڅوک د ده شخصي خبرو ته 

 غوږ نه نیسي او هیڅوک دغه اوتی بوتی )چټیاټ( د پښتو د تاریخ او فرهنګ پر ضد نه مني. 
 

 پای
 یادونه:
د ناشناس په صفت کي )حکایت نا  چېفیسبوک کي د ناشناس په خصلت خبر سوم، ما هغه مقاله  نن په چېڅنګه 

 بیرته یي اخلم ځکه سوه، کي نشر پورتالافغان جرمن آنلین  دکي ولیکله او  ۲۰۰۷شناس و پروژهٔ سیاسنګ( په کال 
 ده د مخنی احترام او اعتبار له السه ورکړ.

 
 هدف از رونمائی کتاب ناشناس، تجلیل از ناشناس است یا تذلیل او؟
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