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 ۰۹/۰۴/۲۰۱۹                                                        مسعود فارانی                                            

 تبصره یی بر اعتماد ناشناس بر سیاه سنگ

 آدمهای محیل چگونه از صفای مردم سوءاستفاده می کنند؟
 در قدم اول باید عوامل اشتباه ناشناس را برسی کرد آنهم در شرایطی که:

دد تفرقه ما است. در این مرحله حساس كه افغانستان به صلح و استقالل خود نزدیك مى شود، اتش قهر ص" ...... دشمن ما در 
ه افروخته است. ایندسته آرزومند اند تا همانند شوروى وقت که بعد از خروج خود میخواست و غضب در دل دشمن شكست خورد

 )ع واحد حیدری(پل پاى خود را و هم جنایت مرتكب شده اش را با جنگ هاى قومى نابود كنند ....." 
 

سته است دست نفاق افگنان افغانستان بادرایت رئیس جمهور ملی افغانستان جناب جاللت ماب اشرف غنی توان کهبلی اکنون 
محیل دولت های همسایه را به ملت های جهان و ملت افغان معرفی  ه هایکوتاه ساخته و چهر حتی المقدورخارجی وداخلی را 

ناشناسانه آتش غایله نفاق  یسیاسی می شود وغافل ازهمه قضایا یبازشکارباز کند؛ درچنین موقع حساس صادق فطرت ندانسته 
ساده نبوده بجای گذشتن از آن تأملی برآن کنونی   موضوعغانستان بی موجب دامن میزند. ازین لحاظ را به خواست دشمنان اف

 ک برسی می کنیم.موضوعات را یکای ،قضیه ی شناخت دقیقبرا .دباشمی ضروری 
 

 اول ، ناشناس با سیاه سنگ چگونه معرفی شد ؟ 
اعظم سیستانی در پورتال افغان جرمن  آنالین درجوالی جناب تا آنجای که در مقالۀ )حکایت ناشناس وپروژۀ سیاسنگ( نوشته 

ده شده است،صبورهللا سیاه سنگ  در آن زمان در خط دفاع از زبان وفرهنگ پشتونها قرار داشت وادعای  توضیح دا 2007
پروژه ای را میکرد که هدفش معرفی شعرای پشتون وافکار واندیشه های آنها  برای جامعه تاجیکان وفارسی گویان داخل 

آقای سیستانی که  خدمتی کند. دشمنان وطن برضد مردم  ومیتواند از این طریق  برای وصل ونزدیکی وخارج کشورمی باشد
]در مهاجرت[با  سیاه سنگ دوست شده بود، به او پیشنهاد میکند تا دو شخص از نامداران شعر وهنر پشتون یعنی جناب باری 

 د.ینماجهانی وآقای ناشناس را نیز شامل پروژه خود نماید و این دو چهره برجسته  پشتون را به جامعه تاجیکان بیشتر معرفی 
 : ذیلبرای اطالع بیشتررجوع شود به  لینک یاه سنگ به این پیشنهاد موافقت میکند. س
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به او وعده نشرنتایج  ،کارنیک سیاه سنگ بخاطر ،ستانی و فطرت هستیکه دوست جناب س (مسعود فارانی) نگارندهآن عالوه بر
شکایت  که گذشت  برقرار گردید وبعد از مدتی درازیسیاسنگ با ناشناس . ارتباط دادآنالین کار او را در پروتال افغان جرمن 

.]یعنی برای تکمیل سیاه سنگ بلند شد که ناشناس آدم ممسک است و تمام خرچ را من باید بپردازم وناشناس خود را نمی خاراند
 .فونش باال نرود[تا مصرف تل بمن زنگ نمیزند ناشناس سواالتم 

بی بضاعت طر یکجانبه بودن مخارج آن، از جانب سیاه سنگ بنابرین پروژه کتاب ناشناس که تا آن زمان ادامه داشت، بخا
از آن پرده برداری صورت درچند محفل به اکمال رسید و چند صد صفحهدر متوقف گردید. اما درین اواخر خبر شدم که کتاب 

 یچنین سخاوت بضاعت بی)ازدو  برایم تعجب آوربود.، کندسفر میازکانادا به اروپا نیزسخاوتمندانه رهللا صبو است.  هگرفت
 ؟(شده باشدوتدارک  تأمین ونه باید گ چهمحفل ونشر کتاب  چندیناری زبرگومسافرت که بزرگ 

 

مخارج را نادیده  سوال درینجاست این کتاب که دیر زمانی بخاطر مخارج آن متوقف شده بود چرا دوباره صبورهللا سیاسنگ
به تخریب رجال وشخصیت های فرهنگی جامعه پشتون از سوی  املی که منجرگرفت و دوباره عالقه به اکمال آن پیدا نمود؟ ع

از جانب سایت کابل که برای تجلیل از ازسالروزسیاه سنگ   2008سیاه سنگ گردید، پس از آن  بروز کرد که در درسال 
از قلمداران پشتون بشمول آقای باری جهانی دراین تجلیل انترنتی مقاله یا تبریک نامه ای بنام سیاه هیچیک ناتهه براه افتاده بود 

سیاه سنگ  از این پیش آمد نویسندگان پشتون سخت خفه وناراض شد وتا جای که از مقاله گالیه آمیز جناب  سنگ نفرستادند.
ی سیاهسنگ را از ادامه پروژه معرفی شاعران ونویسندگان وی خطرپشیمان شود، سیستانی در پورتال افغان جرمن معلوم می

ماهیت وظرفیت شود که  ح میواضشرکت نکرده اند ر هللا در تجلیل صبو تمام بزرگانیکه نظرم ب . بودپشتون احساس کرده 
  دپشتانه فرهنگیانو ستره بی غوری دستر سیاه سنگ په مقابل کی()سیستانیجناب به  مقاله  هللا را بهترمی شناختند. صبور
 درپورتال افغان جرمن آنالین نشرشده توجه کنید: 2008 /8 /31که در 
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 فهمیده ن تغیر جهت داد وآستینها را باالزد و اشعار باری جهانی راو آشکار شد سنگ ه سیاظرفیت  بعد از آن سالگرد بود که 
رساند وسپس آن نقد را در صفحه سخیفانه  ودر محفلی در استکهولم سویدن  به سمع جهانی وحاضرین محفل  زیر سوال برد
 .د نویسنده نیستبرآمده نتوانخود  بغضحب واز زیر بار نویسندۀ که  .نشر نمودفیسبوک خود 
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انترنت به رداوصاف اونوشته وچندین مقاله در]که قبلا را  عارف بزرگ پشتون تبارسیاه سنگ رحمن بابا   2016در سال  
 قلمداد دزد اشعار حافظ شیرازی فاقد سند را موصوف، عقده اسراپودر یک مقاله  روا قرارداد ،مورد حمله نانشر رسانده بود[ 

 . دنمو
استدالل محکم آنها  دربرابرکه سخیفانه اورا با دالیل وبراهین قوی ومستند باطل ساختند. صبورهللا خوشبختانه قلمداران خبیر کار

را "حافظ "ندانسته  ، حافظ  . یعنی این دوست نادانه استسبب ذلت حافظ نیز گردید شد که ازنادانی متوجه بودالجواب ماند 
ده 10شاعر سیاه سنگ ه ای ناشیان ثابت می سازد که حافظ بر اساس جمع بندیمقاله ذیل ).نتیجه دادمعکوس و نتیجه کار او . ه بودبرزمین زدسخت 

 (نبوده استی بیش فیصده ا

اهل خبره مورد استقبال  و رسید نشر که درچندین نشریه بهنوشتم  "بجواب سخافت سیاه سنگ"تخت عنوان درمقاله ای  بنده
 :مراجعه کنید ذیلمقاله  لینک لطفا به   بندهادعای  ؤیدمبرای   قرارگرفت.
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بر بازهم از تخریب شخصیت های فرهنگی خوشنام پشتون دست )مذمت رحمان بابا ( سیاه سنگ ناشیانه به تعقیب چنین ناکامی 
ل نوشت و در آن تمام دال عبدالحی حبیبیوکاشف وناشر آن مرحوم عالمه  «پته خزانه»ومقاله پنج قسمتی برضد  اشتند

یک اثر جعلی است و آثار  «پته خزانه» کوبید که کتاببراین طبل  بوزینه واروشواهدی که در دسترس او قرار داده بودند، 
سیاه سنگ یا از تاریخ پشتونها  اینست که معرف سیاه سنگاین عمل سال  افزون تر عمرندارد،  400مکتوب در زبان پشتو از 

ماکو را کنار  اگر تذکره سلیمان درحالی که . دنبت کاث راسخیف ِ چنین سخنی  خواسته است دا  عمبزعم خود خبرندارد ویا 
شعر  «گلرخی» بنام  به زبان پشتو (  ۷۱۵۱-۱۴۸۹لودی )  سگندرسال قبل از امروز سلطان  ۶۱۸هند تاریخ جلی بگذاریم، 

 ای تحقیقی به مقالهلطفا  .امر ناممکن است قتی چنین حقیکار از ان پس .توعالقمندان زیاد داشمیگفت و اشعارش در هند کتابت 
به   .قرار گرفته است (آن پوهنتونمجرب  استاد )بزرگوارد یاستاد رشدرسی به همت  نصابمنحیث  دهلیون تکه در پوهن بنده 

سال تاریخ کتابت زبان  220تال افغان جرمن آنالین رجوع کنید تا تابدانید که سیاسنگ تنها درهمین مورد ردر پو ال اصل مق
 است ؟!زده وزیر  نادیده گرفته  عمدا  پشتو را 
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سیاه سنگ که مؤفق به نفاق افگنی شده نتوانست این  بار، روی غرض خوش ساختن ولی نعمت خود از راه کتاب متوقف شدۀ 
؟ ه باشدداشت ی میتواندازاین دیگر چه دلیل ناشناس بوسیلۀ صبورهللا غیردنبال نمودن دوبارۀ کتاب ناشناس وارد خدمت می شود. 

 بطورمثال )نان ونوا وثروت شده اند پس او چرانشود؟(نام ) چراکه صبورهللا خوب میدانست که تعدادی کثیری از همین راه صاحب 

 (بگذاریدبجایش  یادر شده اندلرا که م حرفوی() شاکیزدان د   . امثال ایشانرحیمی ، بهزاد ویب الرحمن مجدرام؛ پلطیف  مانندخس دزدان 
  

سیاه سنگ چرا کتاب  موسیقی را تبدیل به موضوعات دوم:
  ؟کردونفاق افگنی  سیاسی 

تفاده نمود. از اعتماد فطرت بسیار محیالنه سؤء اسصبورهللا 
ی ماهر چصبورهللا چرب زبان ومحیل با این نیرنگ مثل شکار

 .مخارج چندین محفل بجایشبایک تیر دونشان زد: 
 

به خواست دشمنان از زبان که بود،  او نفاق افگنی : اول ۀنشان
با ساده که نا شناس  ه شدناشناس طوری ماهرانه براه انداخت

]چنانکه قصه های محرم وشرم ،بودکرده  اعتماداندیشی براو 
ازسازمان ده هزار کلدار گرفتن ماهانه خود را که شخصی  آور

 [است نیز با او اعتراف نموده، (ISIاستخبارات پاکستان) 
درحالی که هیچ آدم نورمال وساده ای چنین تیشه بریشه خود 
وشخصیت هنری وخانوادگی خود نمیزند ، مگر اینکه از روی 

از زبان برون کرده باشد وسیاه را  اعتماد ودوستی چنین سخنی
ناشناس مخفیانه ثبت وبعد در کتاب )محیالنه وسنگ آنرا 

نشر نمود. وچون متن این سخنان را سیاه ج ودر( ناشناس نیست
سنگ ثبت کرده و بدست  دارد، ناشناس با قبول خفت هرچه 

  .نموده است رسنگ به او دیکته کرده، او طوطی وارتکراه سیا
 ح الرا به اصط که ناشناسکتاب سیاسنگ ای صفحه از یعکس به
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<  :یدئفرماتوجه نموده  !جلیلت

ناشناس انه محرمخیلی رازکه  پی  می برید یقینه بسیاه سنگ محیل بودن  جوهرعترافات ناشناس به ابا توجه به این صفحه از 
تلقی این عمل در عرف جامعه کمال نامردی .فریب خورده اسیر دام اوشده است وناشناس است ساخته  برمالءاستفاده سؤ با  ، را

 می شود.
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 .ه استماندباقی  نامرد طراربرعکس هنوزهم مشکور آن محیل  ناشناس اکنون بجای اینکه براین کار سیاه سنگ اعتراض نماید،
در مورد رحمن بابا نتیجه ای قانع چون بسته بود  کهدشمنان افغانستان با  د وسیاه سنگ پیمانی را که غرض نفاق افگنی باخو

 مؤفقانه بدر شد.اینبار از عهده آن  تکمیل کتاب ناشناسباداشت، نبرکننده 
خواست نفاقِی را که منظورش بود از زبان یک پشتون دربین جناح ها براه اندازد و جنگ قلمداران راکه منجر به صبورهللا 

بخصوص محفل   پیاده نمود. غایله کنونی مؤید قول ماست.دشمنان بفرمایش یالنه د محوشجنگ عالقمندان آنها در بین جامعه 
همه این  ازغافل د وناشناس ه بودنسدسیاثبات کتاب در پی وناشر ؤظف شده مح ریزی شده بود که خبرنگاران طوری طرلندن 
  میکنند. !راستی اورا تجلیلبکه  گمان میکرده سدسی

 .دنببلعرا  مازمین رباید دشمنان این س ،دنباشمثل سیاه سنگ سیاه دل قلمدارانش  سرزمینکه  : در خلص
 

د که شکشید. واضح شخصی  کینۀ را که علیه ناشناس برسر مخارج کتاب پدید آماده بود با این حیله از او انتقام  :نکته دیگر
 دریافت کرده باشد.این خس دزد  چندین برابرمخارج کتاب را از ولی نعمت خشنود شده باید 

 ه است. چراکه این تقاضا را ناشناس از صبورهللا نکرده ونداشتاوست پیشه صبورهللا نیست بلکه اندیشهنوشتن  وف: رمعبقول 
را که در برابر استاد قربانعلی خان ، جامعه  چندمکه او برای او چیزی بنویسد. پس چه ضرورتی بود که یک آوازخوان درجه 

نتو  داستا ،خش خاناستاد رحیم ب ،نوروزعلی خان ، استاد قاسم، استاد غالم حسین خان، استاد محمد حسین خان سرآهنگاستاد 
که در روزهای اخیر زندگی اش  الندځخان جلیل صدا بی بدیل استاد خان، رزا نظرخان استاد صابراستاد می، نااستاد بریش خان

یا و . انجام داد حب وطن بخاطر اشاعه بخصوص در اجتماع افغانها که بنده شاهد ان بودم را درسطح بلند  کانسرت های 
استاد شریف خان غزل استاد نعیم ، حسین ، استاد الطافاستاد الفت آهنگ ،استاد خیالمانند د حیات هستندقیرحمد هللا دلنیکه ااکس
ازخود بوده که مقلد صدای سیگل هندی  فراموش میکند وبه دنبال ناشناس میرود. ناشناسرا  *خان، استاد حسین بخش نظری خان

چندین صد پس برجسته کردن چنین شخص را آنهم در هنر موسیقی وی. نه دکتورای او قابل مالحظه است ونه  .صدا ندارد
 .استسوال برانگیز اجماع خبیر وملی برای  این امرتوطئه، که هم یا جنون است یا   صفحه

که بعد  ه استبخاطر برنامۀ محیالنه اش بودد که واضح ش  هللاصبورهای این همه زحمات وخم وچم رفتن   نهایی نتیجه آخر
أسفانه متتجلیل شد. چراکه بقول جناب اعظم سیستانی، ناشناس بجای مؤفق در راه نفاق افگنی اینبار مفتضحانه ازیک ناکامی 

دیده نمی  غایله و تابک درینفطرت صادق و هیچ مفادی جز بزمین زدن  هم درکتاب وهم در اذهان جامعه ،ه استتذلیل شد
 .شود

 : فطرتصادق خطاب به 
 صحبت ناجنس اگر جان بخشدت همراه مرو       آب را دیدی که ماهی را بدام افگند و رفت               
 برتواضع های دشمن تکیه کردن ابلهیست          پای بوس سیل از پا افگند دیوار رایا:    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معذرت می جدا  ایشان از با بزرگواری مرا ببخشایند و قبال   عمدی نبوده نسبت به ضعف حافظه از یادم رفته باشد شخصیتی اگر موسیقی  از بزرگان: *

 خواهم. 
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