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  ۲۰۱۹/ ۳/۴                                                               کاندید اکادمیسین سیستانی      

 هدف از رونمائی کتاب ناشناس، 
 ؟او تجلیل از ناشناس است یا تذلیل
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 " را که دوستان زیادی برایم فرستاده بودند دیدم.ناشناس نیست من ویدیوی رونمایی کتاب" ناشناس       
آنچه برای من حایزاهمیت بود، معرفی کتاب خود ناشناس در مورد هنر موسیقی درافغانستان است که 

تلقی میشود. پس چرا از این کتاب هنری رونمائی  برای جوانان عالقمند به موسیقی خیلی با ارزش
صورت نگرفت وکسی از اهل مجلس در بارۀ آن صحبتی نکرد ونظری ابراز ننمود، مگر از کتاب 

سیاه سنگ در بارۀ ناشناس که در درجه دوم اهمیت قرار دارد، با 
شور وهیجان در لندن و هالند وآلمان محافل رونمای برگزارگردید 

 سویدن برای آن آمادگی گرفته میشود ؟و دراستکهلم 
 

ند توسط ناشناس، هنرمندی ستعلتش به نظرم این است که میخوا
شناخته شده از جامعه پشتون، به دانشمند سترگ پشتون عالمه 
حبیبی اتهاماتی را وارد کنند که خود جرأت بیان آنرا دریک چنین 

، سخنان محفلی نداشتند. وآقای ناشناس باوجود ادعای خود آگاهی
وفرهنگ پشتونها  ند ونا آگاهانه ای در مورد تاریخغیر مست

اظهارکرد که آرزوی دیرینه دشمنان این زبان وفرهنگ را 
 برآورده ساخت.

رونمائی ها، هدف اساسی تخریب بزرگترین دانشمند دراین 
پشتونها یعنی عالمه حبیبی توسط یکی از بستگان آن یعنی 

ت که چرا او تاریخ زبان وادب ناشناس است.گناه حبیبی اینس
 شاتتالیف ودرکنار آثارحبیبی          پشتو را توسط نشرکتاب پټه خزانه قدیمی تر از تاریخ ادبیات 

 نشان داده است؟فارسی  
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ایرانی ها همواره سعی داشته ودارند تا نشان بدهند که تنها زبان فارسی دراین منطقه توانایی آفرینش 

مه فردوسی را داشته ودارد و غیر از فارسی هیچ زبان دیگری به آن پختگی یک شهکار چون شاهنا
. چون در پته خزانه  نرسیده بود که گویندگانش توانایی سرودن شعر را در زبان خویش داشته باشند

شاعری بنام امیرکرود پسر امیر فوالد مقیم غور در قرن نهم میالدی سراغ داده شده است که در 
 میزه )اسی قبل از فردوسی دسترسی داشته است ویک نمونه آن همان شعر معروف سرودن اشعار حم

 په زابل نسته له ما  بل /هند و سند و پر تخار و پـر کابل نسته په/له ما اتل نسته ړۍن ېپر د ،یزمر
 می باشد. (اتل نسته
سی زبان فارمتعصب نویسندگان برخی از پته خزانه،  درت که بعد از پخش این شعراز اینجاس

درپی تردید با هم آهنگی نویسندگان وانتشارات  ایرانی  )ازحمله نجیب مایل هروی مقیم ایران(افغانی
بصورت  پته خزانه وتخریب عبدالحی حبیبی افتادند وتا امروز این تالش ها ادامه دارد. ناشناس نیز

ب دشمنان تاریخ وفرهنگ در آسیابا جعل خواندن کتاب پته خزانه از سوی مرحوم حبیبی غیرآگاهانه 
پختگی پشتونها آب می ریزد ودل دشمنان پشتون را شاد میسازد. طوریکه در ویدیو دیده میشود او از

به شاهنامه فردوسی از ،بخصوص زبان وادبیات فارسی از است ولی یاز قدمت آن ناراض این شعر و
در ولی  ،ات فارسی میشماردرا شهکار ادبیدر آن کم بکار رفته است آن  لغات عربیاین خاطرکه 

رحمان بابا که دکتورای خود را در مورد شعر اودراتحاد شوروی گرفته است،  دفاع ازشعرپشتو و
  د.روخیل شاعر نازک خیال پشتو یاد نکوحمید ماش  از خوشحال خان ختکسخنی نزد و 

 

سین هوتکی در منشی دربار شاه حهوتک بن داود کتاب پته خزانه یک تذکره است، که توسط محمد
قدیم تا شاعر ویک نجاه پسوانح نوشته شده و در آن در قندهار قمری هجری  ۱۱۴۲ -۱۱۴۱سالهای 

 ۱۳۰۳این کتاب درسال  ده است.شدریک دفترتدوین  (پشتون زن ومردبشمول )زمان خود مؤلف 
ه ای برای حاجی محمداکبرهوتک از روی نسخ کاسی بقلم محمدعباس اکستانپهجری در شهر کویته 
نورمحمدخروتی بقلم هجری قمری برای سردار مهردلخان مشرقی  ۱۲۶۵نقل شده که در سال 

باراول  کتاب توسط حبیبی خطاطی شده بود.این نسخه امروز در آرشیف ملی افغانستان موجود است.
چاپ   در تهران ۱۳۳۹دوم با ترجمه فارسی در سال  باررسید و پشمسی درکابل به چا ۱۳۲۳در 
است یا نیست،  مهم ادبی اینکه کتاب محمد هوتک یک اثر ،صفحه اول ودوم(عصوم هوتک)مد. ش

مطمع نظرمنتقدین نیست، بلکه هدف انکار توانائی زبان پشتو در تخلیق شعر وشاعری است وبنابرین 
جناب ناشناس باوجودیکه از وجود محمدهوتک در دربار شاه حسین هوتکی انکارنمیکند، ولی 

  میداند.پوهاند حبیبی  ساخته ذهنمیر کروړ تردید دارد وآنرا جعل وبرپختگی شعر ا
انتقادی وحتی تا کنون ده ها مقاله  یشمس۱۳۲۳درسال که از زمان انتشار پته خزانه  ناشناس نمیداند

 ،است ازپته خزانه نوشته شده تردیددرحبیبی زبان وفرهنگ پشتو برضد از سوی مخالفان   هاکتاب
یعنی سوم از سوی مصحح وکاشف کتاب پ مقدمه کتاب پته خزانه درچادرادات انتق همگیپاسخ  مگر

د وپوهانوتک هجناب محمدمعصوم شاگران او از جمله بعد تر از سوی  وعبدالحی حبیبی پوهاند 
نقد نویسان چیره دستی چون کاندید و رگنده خزانه(څ)رپوهاند زیااسماعیل یون وصمیم وپوهاند 

عبدالکریم  .ستشده اداده قلمبدستان پشتون  سایر و عبدالغفور لیوال اکادمیسین محمدصدیق روهی و
بنام  صوم هوتک برای اثبات واقعیت پته خزانه کتابی معآیینه حقیقت وآقای  ربریالی بنام پته خزانه د

قابل نیزبه چاپ رسانده است که در انترنت در پشاور ۱۹۹۶درسال  خته(پ گ)سن«ڼی"پوخ کا
 پته خزانه نوشته اند. ولغاتعالمه رشاد کتابی درمورد فرهنگ زبان دسترسی است و
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چنان حالوت بیان میکند که گوئی خود  باوآنراکرده  جعل خود روایتی را س تعجب اینجاست که ناشنا

سال  61حاضر وناظر صحنه گفت وگوئی الفنستون انگلیسی، با حبیبی بوده است. درحالی که حبیبی 

بعد از مرگ النفستون متولد شده است. به این نوشته آقای داکتر لطیف یاد توجه کنید که امروز در 

زیږدیز/ میالدي  ۱۷۷۹مونټ سټوارټ الفنسټن انګریزي مورخ د»ه نشر رسانده است:فیسبوک خود ب

نیته مړ شو . عالمه  ۲۰زیږدیز کال دنوامبر په  ۱۸۵۹کال داکتوبر په شپږمه نیټه زیږیدلی و او د

کلونه وروسته زیږیدلی دی. ناشناس صیب وایی چې  ۶۱زیږیزکال کې تر الفنسټن  ۱۹۱۰حبیبي په 

ورسره لیدلي و او دپټې خزانې په اړوند یې ورسره خبرې کړې وې .ایا په قبر کې یې  عالمه حبیبی

 ( 2019. 04. 03فیسبوک  Latif Yad)«ورسره خبرې کړې وې؟

نه اینکه خود میکرد تکرارهای مخالفان حبیبی را  گفتهازاین گفته های ناشناس معلوم میشود که او

که  گذاردلی که برای نقد آثار حبیبی کسی باید قدم بجلودرحاشاهد وناظرچنین گفتگویی بوده باشد. 

ناشناس که هیچ اثرعلمی  کسی چون  تجربه تحقیق باشد، نهصاحب ودانش اهل  حبیبی مثل خود

نکات قابل مکث برگفتارناشناس در کتاب سیاسنگ زیاد  وتحقیق درزمینه زبان شناسی وتاریخ ندارد.

 .دمقاالت دیگری نیاز دار واست که دراین گفتار نمیگنجد.

 عزیز!ان گخوانند
در آن از اولین اثری است که چون کتاب پټه خزانه، زیربنای تاریخ ادبیات پشتونها را میسازد، و

یاد دهانی شده است که عالوه  ودیگرزنان  مادران مرد پرور پشتون چون نازو انا مادرمیرویس نیکه
ای  مصحح این چیز مهمی که بر .برتربیت فزندان برومند در سرودن شعرنیز دسترسی داشته اند

پشتو قدیم تر از حماسی در زبان آن سابقه شعر  دشمنان زیادی پیدا کرده ، این است که در )حبیبی(اثر
پشتو را تحریک نموده  فرهنگ حسادت مخالفان زبان ونشان داده شده است ، به این خاطر فردوسی 
ً مشهور ولی تطمیع پذیاز ضعف انسانهای ند کنسعی میآنها  است و یا استفاده کنند و با تجلیل رنسبتا

 .برسنداهداف خود به تذلیل آنان میخواهند 
 

انتقام بگیرد، به بدگوئی مستقیم او  کسی از بخواهدسیاه سنگ، نویسنده هوشیاروزرنگی است که وقتی 
سال قبل یکی از ده میزند. سیاه سنگ تا ضربه به او  ۀ خودشتقلم ونواز راه نمی پردازد، بلکه 

دفاع از زبان پشتو و شعرای  ت زیادی درمدافعین سر سخت زبان وفرهنگ پشتونها بود و مقاال
 ملنگ جان ورحمان بابا مینوشت ولی وقتیاسحاق ننگیال وسایل وو شتون از قبیل حمید ماشوخیلپ

اوصاف سیاه در کهیمقاالتدرجمله رفت و گمورد تجلیل وتقدیر قراروبسایت کابل ناتهه درره او گسال
سخت سیاه سنگ  ،دبویده نرسشتون پ نویسندگانهیچ مقاله ای از ،بودبه این مناسبت رسیده سنگ 

؛ یک نمیکنند تقدیر  به نفع پشتوحمایت و زحماتش از دید که نویسندگان پشتون ازاینکه ناراحت شد و 
ا دزد اشعار وافکار حافظ باره قلمش را برضد فرهنگ وزبان پشتو جهت داد ؛ ابتدا رحمان بابا ر

مرکب از افغانهای اروپائی درشهر استکهلم سویدن، اشعار  معرفی نمود وسپس در یک محفل
عبدالباری جهانی رامورد نقد تند خود قرار داد و ترجمه رباعیات عمرخیام به زبان پشتو از سوی 

دم وبعد از نقد سیاه سنگ در آن محفل منهم حاضر بو. باری جهانی را خام و بی ارزش ارزیابی نمود
براشعار جهانی نزدیک بود حادثه بدی رخ بدهد، ولی من بسهم خود سعی کردم  با کنار بردن سیاه 

هنوز کتاب ناشناس را تمام نکرده در آن وقت سیاه سنگ  سنگ از صحنه مانع حادثه ناکوار گردم. 
برای تائید  وحبیبی نوشت عالمه آن  مصحح وناشردر ادامه آن  مقاالتی علیه کتاب پته خزانه و. بود
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داشت وآن شخص آقای ناشناس  ضرورت یک پشتونی شهادت تحریری وتقریرنوشته های خود به 
در حالت غیرنورمال سخنان محرم وخیلی خصوصی خود را به سیاسنگ یا وبود که از روی سادگی 

هیت وجوهر ،ما(شناس نیستناشناس نا)وسیاسنگ با نشر آن سخنان خجالت بار درکتاب میان گذاشته 
در یک را  اوساله  60– 50 نیک  کرد و تمام شهرت ضربصفر به  را یک شخصیت هنری پشتون

 د ونابود نمود.پوقانه ترقانمثل  روز 
ناشناس فکرمیکند که سیاه سنگ با نوشتن این کتاب، مقامش را درجامعه افغانی بلند برده است، 

ناشناس را در سطح یک معاش بگیر استخبارات نظامی پاکستان ) آی اس درحالی که سیاه سنگ، 
آی( در قطار افرادی چون گلبدین حکمتیار وشهنواز تنی قرارداده وبحیث یک عنصر جاسوس ووطن 

 فروش به جامعه افغانی معرفی کرده است. 
 

 به این نقل قول از کتاب" ناشناس ناشناس نیست" توجه کنید:
 به شما پول میداد؟ ISIسیاسنگ: آیا »

فطرت: بلی، در شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار میدادند. سر از ماه سوم این مبلغ به هشت هزار 
کلدار رسید. وقتی پرسیدم که چرا دو هزار کم شده است، گفتند: به گلبدین حکمتیار و شهنواز تنی هم 

 «همین مبلغ پرداخته میشود.
که در چهل سال  یسازمان بدنام وخطرناک جاسوس کیعتراف ناشناس به گرفتن ده هزارکلدار از 

 است. یدر لجنگاه جاسوسناشناس سقوط نشانگراست،  ختهیر نیهر روزخون افغانها را بزم ریاخ

به کند؟؟  کیشر یگریاسرارمحرم وخجالت بار خود را با د نیونادان باشد که چنچقدر احمق  دیبا آدم
شجاعت واستقالل خواهی وجانبازی  یهاباورها وسمبول هیباکانه عل یاست که او باقت مح نیهمدلیل 

زبان پشتو)پته  وادبی  یمل ۀقیوث نیو مهمتر وندیم یامان هللا خان و ماللچون : احمدشاه بابا و افغانها 
کار خود دل دشمنان وطن را شاد  نی. وبا اکشدیو بر همه خط بطالن م کندیخزانه( گستاخانه حمله م

از جامعه پشتون  یعیوس فیط.اما در مقابله با واکنش تند سازدیهموطن را ناشاد م ونهایلیودل م
به  یکه سود گرددیم مانیخود نادم وپش یقانع کننده به آنها ندارد و از گفته ها یلیکه دل ردیگیقرارم

 حالش ندارد.

روی سکه ناشناس  نیا دنیاز هواداران ناشناس بودم و در دفاع ازاو قلم زده ام ، با د یکه روز منهم
 ! «م مقابل نمی شد چیتو ه باکاش  یا»:میگویبا خود م

 
شخصی که خودرا معاشخوار سازمان جاسوسی پاکستان معرفی کند، سخنان هیچکسی به بنابرین 

قرار نخواهد مورد قبول کسی تاریخ وفرهنگ پشتونها چنین الطایالتی علیه هرگزگوش نمیکند و 
 گرفت.

 ۲۰۱۹/ ۴/ ۳پایان 

  یاد داشت:
شده ام بنابرین من سخنانی را که در وصف آقای ناشناس  چون ازاین خصلت ناشناس امروز از طریق فیسبوک مطلع

نوشته و درپورتال افغان جرمن آنالین به نشر  2007در مقاله)حکایت ناشناس وپروژه سیاه سنگ( در جوالی 
 ۲۰۱۹/ ۴/ ۳ رسانده ام، پس میگیرم زیرا ایشان اعتبار واحترام قبلی خودرا نزدم از دست داده اند.
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