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  7رت 1  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله لي، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  2016/ 25/12                                                                             کانديد اکادميسين سيستانی        

  

   ولی نن دښمن سو؟ دوست پرونی د پښتنو

  )بخش دوم(

له  جم فرھنگ و فرھنگيان پشتون و از زبان ودربخش اول اين مقاله از دوستی وع قمندی سياه سنگ به
ست که از تخريب زيارت رحمن بابا متاثر تاجيک تبار ا که سياه سنگ نخستين نويسنده مثال آوردم» رحمان بابا«

 که چرا هدي پرس و حتی از نويسندگان پشتون ه استراندروحانی رحمان بابا قلم   معنوی وگرديده و در دفاع ازمقام
 صفحه 300شما پيدا نشد که مثل آن دو نويسنده غربی، اگر، کسی از ميان  باباسال پس از مرگ رحمان دراين سيصد

  ؟نوشته ميتوانست ولی ننوشت چرا سطر30نميتوانست در باره رحمامان بابا بنويسد، > اقل 

 ني در اکاشيا. گــذردي سـه صـد سـال از نمـردن عبدالرحـمـان مشيکـمـاب«:سخنان سياه سنگ چنين است

سـه صـد برگ، در  ، اگــر نه در Henry Raverty  و  Robert Sampson  از شـتريپ و شــدي مداي پیکــي درازنا، 

  »  .ديگـويم  و چـرا ديگـوي چـه مسـت،ي کـه او کدادينشـان م     ســطر،یسـ

 من از جمله ده ھا مقاله سياه سنگ در بارۀ شعرا وھنرمندان پشتون ، دو نمونه را آوردم،تا خواننده پشتون 
  با خود فکر کند که چرا وبه کدام علت اين دوست کم نظير پشتونھا به يک دشمن بيرحم عليه پشتون آنرا بخواند

  .فرھنگی پشتونھا معلوم کنم  وفرھنگ آن تبديل شده است؟ اکنون ميخواھم علت  دشمنی سياه سنگ را با مفاخر

. مسلط است  ند و برآنپشتو را خوب ميداع وه برزبان مادری،سياه سنگ از تاجيکان غزنی است اما 
چونکه پدرش صاحب منصب نظامی بود و در گرديز پکتيا و در خوست که ھردو از مناطق پشتو زبان اند، اجرای 
وظيفه کرده است وفرزندانش مکتب وليسه را بزبان پشتو در آن و>يات خوانده ودر آخراز ليسه غازی کابل فارغ 

  . شامل ميشود»ساما«ی به سازمان سياسی ځميگردد ودر ھمان پوھنی طب کابل ځ شامل پوھن1978شده  ودر بھار 

آنجا، ســروده ھا، . پيوستم) ســاما(، به ســازمان آزاديبخش مــردم افغانســتان 1979ر د :" خودش ميگويد
 سه گذشته از. در انتشارات آييژ و غرجستان چاپ ميشدند" پ تين"برگردانھا و نوشته ھاي سياسيم به نام مستعار 
) کابل( بازداشت شدم و ھفت سال و سه ماه در زندان پلچرخي 1980بار زنداني شدن چند روزه تا چند ھفته، در 

ھفت . کنايه نيست اينکه ميگويم از کف خاک تا عرش پاک سپاسگزار حزب دموکراتيک خلق افغانستان استم .ماندم
بخت اينچنين بلند " آزادي"ھرگز نميتوانستم در . سال نشستن در زندان چشم اندازھاي نويني به ديدگاھم بخشيد

  .اگر بازداشت نميشدم، در تنگناي قفس کوچک خودم، ميپوسيدم. داشته باشم

علي چراغ و دکتوران  کمکھاي بيدريغ دکتور چراغ. ، در پل محمود خان کابل زخم برداشتم1994در زمستان 
آنھا مرا به يکي از . انده بود، ھرگز فراموشم نخواھند شدبدون مرز براي بيرون کشيدن گلوله که در گلويم گير م

 .پيشرفته ترين کلينيکھاي اس م آباد پاکستان فرستادند تا بھتر شوم

از ياري بخت، با پشتيباني کمابيش ھفت ساله اين سازمان، . ، به سازمان ملل پيوستم1994ر تابستان د 
 . توانستم در ھمه و>يتھاي افغانستان کار کنم

که از سوي باشندگان افغانش، به شوخي " ريجاينا" به کانادا آمدم و در شھر کوچک 2001در بھار  
  .نام گرفته است، زندگي ميکنم" چخانسور کانادا"

" اگر بھار نيايد"، "ھاي آذرشين" سه گزينه سروده ھا، داستانھا و برگردانھايم به نامھاي 2000 و 1999در 
  و سايتھاي " زرنگار"دوھفته نامه  پس از آمدن به کانادا، با. چاپ شدند"  نخستبخش/ پراکنده ھاي پيوسته"و 

  » .داشته ام) کمکاري: است بگويم بھتر(پيوسته ھمکاري " کابل ناتھـ"و " فردا"
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 در دفاع از زبان پشتو آشنا شدم  از روی نوشته ھا وموضع گيريھايش٢٠٠۶من با آقای سياه سنگ در سال 
 نويسندگان فارسی داشت تا پافشاری در نوشته ھای خود  بنام سا>ر عزيزپورکه و وقتی ديدم در مقابل  يک نويسنده

وغيره را : ځی؛  در ملتون؛  زيږنتونونښ ؛یځپوھن؛ ؛پوھنتون:واصط حات مروج پشتو مثلنستان کلمات زبان افغا
، را بکار ببرند وغيره داروخانه مثل دانشگاه ودانشکده ومعادل فارسی آنھا، بلکه کنندناستعمال در نوشته ھای خود 

ًع وتا  .ارادت مرا نسبت خود بيشتر ساخت آقای سياه سنگ جواب محکم ومستدلی به او داد که بردلم چنگ زد و

 بخصوص سلسله ساحل ووحمزه شينواری و) مومند( چون حميد ماشوخيلن در بارۀ شاعران پشتومقا>تی زيادی 

  .ساخت  ساعت زندگی داودخان زياد تر مرا ع قمند او24دربارۀ  آخرين  » وآن گلوله باران بامداد بھاری«مقا>ت 

بادله پيامھای برقی  ميان من وسياه سنگ شد تا آنجايی که باری از وی خواھش نمودم اين ع قمندی سبب ت
داکتر فطرت ناشناس و شاعر مطرح در مورد بخصوص تا در سلسله پژوھش ھای خود در باره نخبه گان پشتون، 

 پروژه  رویکار لبيک گفت ونامبرده با کمال خوشی به اين خواھشم. عبدالباری جھانی نيز پژوھشی انجام بدھند
 ساعت وقت خود را در تليفون با ناشناس به 60 که بيش از م شدس را روی دست گرفت ومدتی بعد مطلعناشنا

  .ده استدي صفحه تھيه 300پرسش و پاسخ وقف کرده است وکتابی در حدود 

 بنام خاص شمارۀ يک ماه  ھرچند در و گرفت دست روی را جالبی برنامه ، ناتھه کابل سايت 2008 درسال 

 و عثمان اکرم داکتر مرحوم و پژواک عبدالرحمن مرحوم معرفی از وبعد داد اختصاص افغان  فرھنگی گان نخبه 

 2008سپتمبر /اگست  79 شماره.  رسيد سنگ سياه صبور] فرھنگی خدمات از تقدير به نوبت آھنگ، آصف مرحوم 

 کابل آدرس به تبريکی  وپيام مقاله ٧٠تا ۶٠حدود وحاوی رسيد روز به" سنگ سياه نامۀ ويژه "بنام ناتھه ،کابل
 واديب شاعر باختری،  واصف بقلم دلنشين پيامھای از يکی. شدند نشر وھمه بود رسيده سنگ سياه آقای بنام ناتھه
 زير در را آن از  ھای بريده سنگ سياه ھای وتوانائی کمال فھم برای  که بود شده نوشته افغانستان مرتبت بلند
  : پيام واصف باختری « :يخوانيمم

 ب^ه قل^م م،ي^ که در دسترس داری بسار خوب و موفقی از داستانھای گفت برختوانيبدون گزافه و اغراق م...« 
 دهي در پ^شاور ب^ه چ^اپ رس^شي در ح^دود ده س^ال پ^شي مجموع^ه از داس^تانھاکي^ سنگ نوش^ته ش^ده ان^د،  اهيداکتر س
  .است

 دارد، از نگاه ی خوبی شعر تجربه ھاشي و سرایسي داستان کوتاه نونهي زم سنگ ھمانگونه که دراهي سداکتر
 دل اري ب^سی ترجم^ه داس^تان کارھ^ان^هي ترجم^ه ش^عر و ھ^م در زمن^هي معنا ک^ه در زمنيبه ا. مي استونشي مدزي نیگريد

ا خ^دمت ک^رده  منطق^ه و جھ^ان ب^ه فرھن^گ م^اتي^دب سنگ با ترجم^ه ااهيداکتر س. مي از او خوانده ایري و چشمگزيانگ
  .است

جال̂^ب .  داردادي^ زاري ت^سلط ب^سی اردو و ھن^د،یسي^ انگلی و پ^شتو، ب^ر زبانھ^ایدر/ی اف^زون ب^ر فارس^ن^امبرده 
 خ^ط و زب^ان را ني^ ای و ھ^م نوش^ته ھ^اسدي^ بنوی رس^م الخ^ط خ^اص ھن^داي^ را ب^ا الفب^ا ی زبان ھن^دتواندياست که او م

 یگ̂^ري ک̂^ه ک^س دک^نمي نمینف̂^.  امدهي^ ت^ا ح̂^ال نديی توان̂^اني^ ایرا را دایگ̂^ريًم̂^ن شخ^صا در افغان̂^ستان ک^س د. بخوان^د
  . سنگ استاهي داکتر سشناسم،ي است و من متي قابلني را که بھره مند از ای کسگانهي.  امدهي اما من ندست،ين

 زي^ عرص^ه نق^د، نیعن^ي م^ا ق^دم و قل^م زده ان^د، اني^ از فرھنگی کم^یلي که با تاسف شمار خگري دنهي زمکي در 
  . مساله استتري و علمقتري دقی به معنشگاماني سنگ از پاهير سداکت

 دارم او ی ک^ه آگ^اھيیتا ج^ا.  استورندي خط دی پشتو در دو سواتي سنگ پرداختن به ادباهي داکتر سگري دکار
   تعداد شاعران کي ی ترجمه کرده و در معرفیدر/ی به پشتو و از پشتو به فارسیدر/ ی را از فارسیاديمطالب ز

  » . داشته استیري چشمگی کوششھاورندي دی مناطق آنسویتوپش

htm.79_Shoumae20%_201%_Safahe/Dara20%Schankar/de.kabulnath.www://http  
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تليفونی صحبت کردم، و بمناسبت پيامھا ومقا>ت دلچسپ  باری با او » سياه سنگويژه نامه«بعد از انتشار 
او گ يه کرد که آيا اين ھمه خدمات  .وآموزنده عنوانی او،به او تبريک گفتم، اما او از نويسندگان پشتون گ يه داشت

من به  زبان وفرھنگ پشتونھا اينقدر ارزش نداشت که يکی از فرھنگيان پشتون فقط دو سطر بزبان پشتوی خود 
مينوشت و از اين خدماتم تشکرميکرد؟ برايش گفتم من وآقای ھدايت ] ھدايت وداکتر عثمان ھرسه تن پشتونيم 
وبرای شما پيغام ھای مفصلی نوشته ايم، گفت ھرکدام  تان پيام خود را به دری نوشته ايد، ونبودن يک پيغام به 

آقای سياه سنگ، : واھد بود که اگرروزی بپرسندزبان پشتو، طعنه بزرگی از سوی نويسندگان تاجيک برای من خ
ومن جوابی به اين ! کجاست پاداش آن ھمه خدمات تو برای زبان وفرھنگ پشتو، دراين ويژه نامه برای ما نشان بده

من ھرسخنی که فکرميکردم او را تسلی خواھد داد،برايش گفتم ، اما معلوم بود که قناعتش را فراھم . پرسش ندارم
  .نکرده ام

شت که سياه سنگ ديگر از زبان و فرھنگ پشتو دفاع نخواھد کرد وما براثر غفلت ذ گھمان زمان در ذھنم
بنابرين برای آنکه . وبی تفاوتی خود نسبت به او،يک سنگر عظيم ومستحکم زبان پشتو  را از دست خواھيم داد

 نشر سپردم، م ودرپورتال آفغان جرمن به نوشتازتاثر سياه سنگ کاسته باشم،مقاله تندی به آدرس فرھنگيان پشتون
  .اينک آن مقاله را دوباره  از نظر دوستان ميگذرانم

  ی سنگ په مقابل کاهي دسترسی غوری ستره بانوي فرھنگتانهښدپ

  )٢٠٠٨/ ٨/ ٣١ - سيستانی(

  ېوعم^ر ک^ږ پ^ه خپ^ل لی ده چ^هڼ^ پابي^ وی او اجتم^اعی ھغه فرھنگ^،ی په مشرشورداسي ناتھه، دمحترم  اکابل
 او دمرحوم یبي ، دمرحوم ع مه حباريي له لټ د انترنهګ په توګېليدب.  دي يړ کارونه ترسره کی ستر سترفرھنگېئ

̂^او ̂^ژواک درن ̂^ر اک̂^رم عثم̂^ان ، محت̂^رم محمدآص̂^ف آھن̂^گ او اوس دس̂^تي د محت̂^رم  ېوکي اوپ̂^ه ژون̂^د،یپ  دمحت̂^رم داکت
  .وي واۍ ته کور ودانشورداسيرم ا محتږ بابته موی له دی چ،ی ترسره شوئ دی سنگ درناواهياکترسډ

 ېپ^ه د . ی ش^وئ دهګړانځ خدمتونو ته ی سنگ ، فرھنگاهي ساکترډد )  نامهژهيو(ی درناوۍ کابل ناتھه اوسند
من^صفانه .  دي، ش^املي دي اتيي^ ھ^م ز۶۵ ت^رېولټ^ ی چ^غامون^هي او پې ، مصاحبې مقالري شمګڼ ې درناوي  کیفرھنگ

 ې س^وک^لي لخ^هڅ لخواکوالوي او ن^امتولبرج^سته  دی سطحه ک^هړ لورهډٻ په غامونهيپ اوې مقالېولټدا : ی چوي وواديبا
 اي̂^ یق̂^ي تخلات،ي خ̂^صوصی سبک،داس̂^تانی لک̂^ه د ده پرش̂^عرخون̂^و،ړ س̂^نگ پرمختلف̂^و ااهي س̂^رټ̂^ د داکک̂^واليھرل.دي 
  .دي  ړې کېکني پوري لهړ په زېرډٻ ی آثارو باندی او نوروداسې ،ترجمېژندني لرغون پاي خونه،ړ ایقيتحق

 ھغ^ه ئړ نوم^وک^هځ.  وش^ي ی درن^اوی پ^ه ژون^د ک^خ^هڅ د ده ی ارزي چ^ې دپه سنگ اهي سرټاکډ ھم ايتښ په ر
 ان^سانان ورت^ه د ورون^و ولټ^ تع^صب ن^شته ،او  ۍ او ژبنی سمت،ی ، مذھبی قوم،ی د ده سره  نژادی چی انسان دیلو

  یکن^ي او ھغ^ه لي^ږی ت^ه دریخپ^ل ھ^م ژب^و مخ^ دمخ^ه ،د هڅ^  تر ھرسنگه اکترسياډ  ی چی دلي دلا ،ھمدیسٻپه شان ا
دخپل کتاب   )یريزپورپنجشيعز (ی ، کله چهګدمثال په تو.  په کلکه غندي يږی پورته کیمنښ نفاق او دخهڅ دھغه یچ
 تاخ^ت ی بان^دتوژبهښ پ^ر پ^ې ک^څپ^ه ت^ر)  آن در افغان^ستانی بر عوامل نا به س^امانی در گسترهء زبان و نقدیژوھشپ(

̂^و ̂^ور، پ^^ه ی او داس̂^ځینوښ̂^ ،ځیپوھنت̂^ون، پ̂^وھن :ه کلم̂^ات او اص̂^ط حات  لک̂^توښ پ̂^ی چ̂^ړی غ̂^وا او ن̂^هیوت̂^از ک  ن
 ن^اخبره او انونهځ) اري زرټداک( ژب پوه یوازني ېتوژبښ دپی او حتکوا>ني لتانهښ پږ،زمویاستعمال ش کی افغانستان 

 او ان^هيړ مرډٻ^ پ^ه ی وو چ^یمعروف^ ] لي^ خلري^ انجنی س^نگ او ب^ل ئ^اهيرسټ داکوي: کاني دوه ستر تاجول،خويچپ ون
  ديوه منصفانه  سنگ دخپل اهي سرټداک  .کلي ورته و لی ئوابونهځ او   پاخه دلٻ ته ودری مخه منطق سره دھغیقو

  :کلي ولی  داسیتر عنوان >ند» ! دانشگاهی پوھنتون و بيگناھگناه«:ی کنقد په ترڅ

   پوھنتون رد" زبان و ادبيات" پوھنتون کابل، یسال زندگ که در ھفتاد دي ادهيشي اندی گاھايآ!  عزيزپوریآقا"
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] پ^شتو زب^ان[ھ^زاران دان^ش آم^وز ... ؟یزب^ان و ادبي^ات فارس^: حا>ت ھميشه يک معنا داش^ت% ((کابل در بيشتر از

 "پوھنتون" را با جان و دل پذيرفته اند، و شما حتا نام یپوھنتون کابل، ھفتاد سال آزگار، آموزش ھرچه زودتر فارس
روش̂^نتر از " پوھنت^ون"در چ̂^شم عزيزپ^ور گن^اه واژهء !  ب^ودن" پ^شتو: "گن^اھش چي^ست؟ روش̂^ن اس^ت! را نميپذيري^د
 ی غيرفارس^یاگر چنين نيست، چرا نميخواھد ي^ا نميتوان^د ب^ا واژه ھ^ا". بيگانه بودن"و نه " پشتوبودن: "آفتاب است

 اينھ^ا ين^د؟ ش^ايد بگو...ل، انترنت، فکس، بانک، م^وتر و راديو، تلفون، تلويزيون، ايمي:  ناپذير باشدیزيرين نيز آشت
:  ناپ^ذير اس^تی بيگان^ه ني^ز آش^تیاز آنھا ميگذريم؛ آيا نامبرده با اين واژه ھا!  خوبیخيل.  پرھيزناپذير اندیواژه ھا

 یعشق، شعر، غ^زل، م^صراع، خط^ر، ح^رف، جامع^ه؟ آنھ^م ھ^يچ، دور ن^ه نزدي^ک، چ^را س^ا>ر عزيزپ^ور اي^ن واژه ھ^ا
 ی ب^رون نم^یاز گ^سترهء زب^ان و ادبي^ات فارس^"  زب^ان پ^شتویس^تيھاب^م د" را مانن^د ی غيرفارسی ولیشناتر از فارسآ

  »اندازد؟ خانم، جنگل، ھندوانه، ميز، اتاق، خان و چند ھزار واژهء ديگر؟ چرا؟

 ژب^و ت^ه  د ی وفارس^ی بلک^،ی دیدلي^ په مقابل سخت درکوا>نوي لکوي تاجی د افراطیوازي سنگ نه اهي سداکتر
آن ت^ر . دي ړې ستر خدمتون^ه ک^ی کولو کی او ھنرمندانو په معرفبانوي ، ادتنوشاعرانوښ او ھمدارنگه دپاتوي ادبتودښپ
 اي^  برھغ^هګم.  دي ی س^وهړ ورک^غورن^هياو ن^ور پ" ور کلت^ی او بست،يفاش" له خوا ورته کانوي دخپل تاجی حده چېد

 يړ کی ئمي راولي او تعمی ورورگلوی کځني او دافغانستان دخلکو په مسيي دنفاق مخه ونېھم خپله ملي دنده بولي چ
 ېدژبږزم^و . ي^ږیرٻ تین^ځي خول^ه هټ پوره،او په پیندعه  په وسکوالوي لی دلوتنوښ دپږ زموی چیدا ھغه ستر کارد .

 ی چ^ ی مقالوک۶۵  پدغوی  چی دادیاځخو دافسوس  .ی ورکو>ی ھم نشوابځرکامجوي دپوھنمل بصیحت نيمتخصص
 وښوکرځ دپنی کوچنوهي دي، ی نشر سوی کهڼ پابي او په کابل ناتھه  وی سوکلي لی سنگ په باره کاهي سرټدستر داک
   .ې سوکلي له خوا نه ده لکوالوي پالو اولتنوفرھنگښدپږ   ھم زموکنهيپه اندازه ل

   تفاوته دي؟ ی دومره بکوا>ني لتانهښپږ علت زموهڅ او په ی دا ول

 ژب^ي خل^ک دده پ^ه ب^اره ک^ي ی فارسې چدهٻږ ، پری دکي سنگ تاجاهي گواکي داکتر سی معنا ده چې دا په دايآ
 پ^ه اس^نگي ساکت^رډ فرھنگپ^الو د تانهښ تنه پلورڅ اي ې  درکهځ داسي خبره  وي ،ی فکر نه کوم چزه  ي؟ړ وکېکنيل
 او تي ] ھ^داتيترناش^ناس، ھ^دا ژبه دي، لک^ه دداکی ھم په فارسېکني لی ده، خود ددوېستي درناوي کي برخه اخېد

 کوا>ن^وي لتنوښ دپ^ی مق^الوڅ^وي دي^ بای خ^و داده چ^خب^رهل^يکن  دي، ې س^وېکل^ي لی په فارسیولټ  بدبختانه ېکنيزما ل
̂^ه پ̂^ ̂^ه  ھ̂^م د توښلخ̂^وا پ ̂^اهي س̂^اکت^^رډ ژب ̂^ه ب̂^اره ک ̂^رډ ک̂^هځ.  واي ې س̂^وک^^لي لی س̂^نگ پ  او توښ س̂^نگ پرپ^^اهي س̂^اکت

 اس^نگي ساکت^رډ د ی  چ^یائښ^ ت^ه ن^ه تنوښ اوپ،ی حق شناس قوم دوي خو تانهښ اوپ،ی حق لراتي خورا زیتنوباندښپ
   . يړرکيحق ھ

لکه ي،ګڼ ساتندوي تي ھوی کلتور اومل،ې دژبتنوښ دپانځ ی چخهڅ تانهښ دھغه پث،ي حپه ی بچتونښ پوي زه د
 ، پوھاندزيار، پوھاند داکتر خوشحال روھی، زرين انخور،معصوم ھوتک، باری جھانی، ھارون خپل ، رسول باوری: 

،اس̂^تاد ب̂^شيرمومن، پوھنم̂^ل نوزادی،اس̂^تاد يون،اس̂^تاد ص̂^ميم، اس̂^تاد آص̂^ف بھان̂^د،داکترخالق رش̂^يد،داکتر  کړح̂^سن کا
زيرکي^ار، داکت^ر نب̂^ی م^صداق،داکتر عب^دالروف خپل̂^واک،داکترداود جن^بش ،داکت^ر عب̂^دالحی ني^ازی، حبي^ب ] غمخ̂^ور، 

 برخ^ه وان^ه ی ک^ی درن^اوې سنگ په داهي ساکترډ دوي دی ولی لرم چلهي گداخه څونتښپنجيب احمدزی او نورفرھنگی 
  خستل؟

دومره ب^ی غ^وره وی چ^ی دخپ^ل دژب^ی   ولی ني دکلتورمدافعتنوښ او دپیتوژبښ نشته، خو دپلهي گخهڅوانانوځد
  ک^یوس^ونپخپ^ل > او په دغه بی غوری او بی پروائی سره کړی بی برخی څخهدخپل حمايی   وی سنگر،قاو کلتوريو 

خوش^ی   س^نگر اوپ^شتنودپشتو  س^ياه س^نگب^ا>خره  او زمين^ه دې ت^ه براب^روی چ^ی ړوران او ويج^ا دغه ق^وی س^نگر
  . کړی

 اکت^رډ د ليکن  ت^ه اعتق^اد ل^ري،یتونولښ او پ^ېنښ^يګ ی ، کلت^ور، مل^ې ژب^تنوښ د پ^ی چکوالوتهيتنولښ ھغو پزه
    خهڅ سنگ اهي ساکترډ او دمحترم رگندومڅ ات ژور تاثر خپل،ېستي  برخه نه ده اخې کي ئنهړاي وې سنک په داهيس
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  » ٢٠٠٨/ ٨/ ٣١ یپا.  په درناوی .مړ معذرت غواثي  روشنفکر په حتونښپ ويد

  

  !تجليل از باری جھانی واولين حمله سياه سنگ برنخبه گان پشتون

 را بزب^ان پ^شتو عن^وانی   بعد از نشرگ يه من از فرھنگيان پشتون، آقای حبيب ] غمخ^ور پي^ام تبريک^ی خ^ود
 ب^ود ک^ه ن^ه نوش^ته آق^ای غمخ^ور ون^ه نگ، چن^ان س^ياه وس^نگ ش^دهآقای سياه سنگ نوشت وفرستاد، اما دل سياه س^

  .ابراز اخ ص من ذره ای  براو تاثير نکرد

̂^دير از مق^^ام معن^^وی وش^^اعری 2010  دراواخ^^ر م^^اه ج̂^ون  ̂^رای تق  کل^^وپ قل^^م افغانھ̂^ا دراس^^تکھلم  س^^ويدن ب

جھانی محفلی تدويرکرد وآق^ای جھ^انی از امريک^ا وآق^ای س^ياه س^نگ از کان^ادا وتع^دادی ديگ^راز ع قمن^دان عبدالباری 
انی بعد ازخوش آمدگوئی به  حضار و معرفی مختصر آقای جھ. جھانی از شھرھای اروپا در آن محفل شرکت ورزيدند

سياه س^نگ بع^د از .  آقای سياه سنگ بود دومين سخنرانمن بودم وران ن  نخستين سخاز سوی گرداننده کلوپ قلم، 
سخنان متعارف در حق شاعر، به نقد بخشی ازشعرھای جھانی پرداخت وھر شعری که ترجم^ه اش را ميخوان^د، آن^را 

اين .  کار به س خی شعرھای جھانی کشيدنسان از لحاظ محتوا وعدم ھمآھنگی معنای کلمات مورد نقد قرارميداد وبدي
 ع قمن^دان ش^عرجھانی را از س^خنان )مثل اينک^ه دور از ع^رف معم^ول ب^ود،(بزرگداشت محفلی نوع نقد در يک چنين 

آق^ای داکت^ر حني^ف بکت^اش س^ومين س^خنرانی ب^ود ک^ه بعد از سخنرانی سياه س^نگ، . سياه سنگ خيلی ناراحت ساخت
  س^عيدی ش^اعر ج^وان وقبل يا بعد از سخنرانی جالب شريف. رانی کرد سخنيبون قرار گرفت و به زبان پشتو پشت تر
چند  دقيقه برای تنفس اع م گرديد وحضار برای گرفتن قھ^وه وچ^ای برخاس^تند، دق^ايقی نگذش^ته ب^ود کشور،  نوپرداز

م^ن از ج^ا ! که يکی از دوستان بمن اط ع داد که سياه سنگ را محاصره کرده ان^د ومب^ادا ت^وھينش کنن^د، کمک^ش ک^ن
ي̂^ک خ̂^انم ودو س̂^ه م̂^رد افغ̂^ان  آق̂^ای س̂^ياه س̂^نگ را م̂^ورد س̂^وا>ت خ̂^ود بلن̂^د ش̂^دم وب̂^سمت س̂^ياه س̂^نگ رف̂^تم، دي̂^دم 

قرارداده اند، ازافراد گرداگرد سياه سنگ معذرت خواستم و گفتم من با سياه سنگ کارخاصی دارم، اي^ن را گفت^ه او را 
د ک^ه محف^ل ت^ا>ر خ^ارج س^اختم، و چي^ز ھ^ای ب^ی ربط^ی از او س^وال ک^ردم ت^ا آنک^ه ک^سی آم^د و بم^ا اط^ ع دا از دھليز

ديدم يکی از ع قمندان آقای جھانی که از بلجيم آمده بود، . به محفل برگشتيم ودرجای خود نشستيم. شروع شده است
کتاب شعرجھانی را بدست گرفته ت^اريخ ش^عری را ک^ه م^ورد انتق^اد س^ياه س^نگ قرارگرفت^ه ب^ود، ب^ه ح^ضار ميخوان^د و 

. اريخ سرودن شعر را نميخواند و بيجا  بر آقای جھانی انتقاد ميکن^دافزود که آقای سياه سنگ شعر را ميخواند ولی ت
ني^ز ب^ه پاي^ان آم^د و در آخ^ر از آق^ای  حاضرين برايش کف زدند، و بعد نوبت چند سخران ديگر رسيد وخواندن پيام ھا

  .جھانی دعوت بعمل آمد تا محفل را با سخنان خود ختم کند

انتقادات سياه سنگ تشکر ک^رد، وبي^ان داش^ت ک^ه گ^اھی ش^اعران آقای جھانی با حوصله مندی وخونسردی از 
اينھم يکی از آنجمله اشعار اس^ت ک^ه آق^ای س^ياه  در عالم خيال چيز ھای می سرايند که در عالم واقعيت وجود ندارد و

  .حضار برايش کف زدند ومحفل ختم شد.سنگ  آنرا به زمان خلقيھا نسبت ميدھد

رفتم واو را ب^سوی در خروج^ی تا>ررھنم^ائی ک^ردم وب^ازھم او را ب^ا س^خنان  من بارديگردست سياه سنگ را گ
خود مصروف ساختم تا اينک^ه ھم^ه ح^ضار از س^الون بي^رون برآمدن^د و ھري^ک ش^ان ب^ه س^وی موترھ^ای خ^ود رفتن^د، 
̂^ه ب̂^اھم گ̂^پ ̂^رون آم̂^د و م̂^ن وس̂^ياه س̂^نگ را در بي̂^رون ت̂^ا>ردور ت̂^ر از ديگ̂^ران دو ب̂^دو دي̂^د ک  وآق̂^ای جھ̂^انی ني̂^ز بي

خدا ميداند در دلش چه گذشت، ولی نزديک ما آمد وبا ما خدا حافظی نمود و بسوی موتری که او را م^ی ب^رد، .ميزنيم
  . بعد از رفتن جھانی منھم سياه سنگ را به مھماندارش تسليم دادم و درموتردوست خود نشستم وحرکت کرديم. رفت

  :رسيده بود ب ی ولی بخير گذست

 نفر ما برای ھر نوع جنگ آم^اده ش^ده 8امروز : گرھار است،ومرا بخانه ميرساند گفتدر راه دوستی که از نن

دراينجا يک انجمن وجود دارد که قھرمان ملی گفته بر ديگ^ران فري^اد ميک^شند،  فکرميک^رديم : گفتم چرا؟ گفت. بوديم
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او ادام^ه .  آم^اده گ^ی گرفت^ه ب^وديمکه آنھا عليه شما يا آقای جھانی حم ت زبانی بکنند وبنابرين ما برای دفاع از شما
داد که بعد ازخواندن  مقاله س^ياه س^نگ ، محف^ل وض^ع ديگ^ری بخ^ود گرف^ت وھ^رکس در ب^اره اينک^ه س^ياه س^نگ چ^را 

ما مطلع شديم که چند نفر ازع قمندان آقای جھانی قصد توھين ب^ه س^ياه س^نگ را . جھانی را بی آب کرد، حرف ميزد
گف^تم  س^ياه س^نگ مھم^ان م^ا وش^ما ب^ود .که شما س^ياه س^نگ را از ت^وھين نج^ات دادي^ددر ختم محفل دارند، خوب شد 

  .وبايد مانع ھرنوع بی احترامی نسبت به مھمان خود ميشيدم

بعد از رسيدن به محل اقامتم،درذھنم  گذشت که مبادا جھانی صاحب از ديدن من و سياه سنگ در برون تا>ربا 
ين مقاله سياه سنگ را سي^ستانی پ^يش از پ^يش خوان^ده و اوک^ی ک^رده باش^د وبع^د خود چنين فکر کرده باشد که نکند ا

  ؟؟؟ ازخواندن آن اينک سياه سنگ را مورد نوازش قرارمی داد

  

  : خيلی با>ستافغانھا فرھنگیآسيب پذيری روابط ميزان 

 جھ^انی وس^ياه فردای روز محف^ل تجلي^ل ازجھ^انی ، ھمينک^ه ب^شھر خ^ود گ^وتنبرگ  برگ^شتم در ت^ ش افت^ادم ت^ا
پيشنھاد من اين ب^ود . با ھردو تليفونی صحبت کردم  ونيت خود را با ايشان درميان گذاشتم .سنگ را با ھم آشتی دھم
را در رس̂^انه ھ̂^ای جمع^ی ب̂^ه ن̂^شر ن^سپارد وجھ̂^انی ھ̂^م از ک̂^دورت ن^سبت ب̂^ه س̂^ياه س̂^نگ خ̂^ود ک^ه س̂^ياه س̂^نگ مقال^ه 
 پيشنھاد من موافقت کردند، وم^ن مقال^ه ای بمنظ^ور رف^ع ک^دورت آن در آغاز ھر دو به اين. دندرگذرد،وبا ھم آشتی کن

شتی جويانه من  منتظرمعلوم شدن نتيجه ت ش ھای آبه نشر سپردم،اما آقای سياه سنگ فرھنگی نوشتم و  دوستدو
غ̂^رق از گ̂^رفتن کامنتھ̂^ای تبريک̂^ی في̂^سبوکی  نق̂^د اش̂^عارباری جھ̂^انی  نگردي̂^د و مقال̂^ه اش را در في̂^سبوک گذاش̂^ت و

وقت^ی ميخواس^تم ايمي^ل تواف^ق خ^ودش را دراي^ن زمين^ه ب^ا ديگ^ران درمي^ان بگ^ذارم، گف^ت ن^شر پيامھ^ای . ش^دادمانی ش
دانستم که سياه سنگ با ت ش م^ن حاض^ر . دصورت بگيرشخصی مداخله به حريم خصوصی است ونميخواھم اين کار

   . بعد رابطه ام را با او قطع کردماز آن روز به اين روش سياه سنگ آزرده شدم و ازھم من  .به گذشت نيست

م^را در نوش^تن نق^د س^ياه س^نگ مق^صر بم^ن فرس^تاد  ودر آن پيامی نيز آقای باری جھانی که  اين درحالی بود 
 آن ب^رای اول^ين ب^ارنقد خود را به من نشان نداده بود ومنھم مثل خ^ود جھ^انی ھرگز ، حا>نکه سياه سنگ ه بوددانست
 زيرا من از سياه سنگ چنين نقدی را انتظار نداشتم، وبا طبع وميل من برابر نبود،  .نيدمدر روز محفل تجليلش شرا 

ب^ا ش^اعران ونوي^سندگان وھنرمن^دان پ^شتون ديگرس^ابق، ھمانگون^ه ک^ه از حميدمومن^د وبلکه انتظارداش^تم ک^ه او مث^ل 
ميدانن̂^د واز اش̂^عارش  درس̂^ت را ب̂^رای ک̂^سانی ک̂^ه پ̂^شتو ناو و ي̂^اد ک̂^رده ب̂^ود ، ازجھ̂^انی ني̂^ز ق̂^در خواھ̂^دکرد حرم̂^ت 

وقت^ی نوش^ته او را خ^ ف . معرف^ی کن^دود ش^عر واندي^شه ھ^ای او را برداشت نميتوانند ، با قل^م روان و بي^ان ش^رين خ^
درحالی که در دل ناراضی بودم، دوبار او را از خطراحتمالی ھتک حرمت نجات دادم، توقع  شنيدم، من از سياه سنگ 
 را بخ^اطر نق^دش م^ورد توج^ه  آق^ای جھ^انی ب^ه ت^صور اينک^ه م^ن سياس^نگ.ئی بب^ردبدون آنکه خودش از موضوع بو
بود با دوست خود سياه س^نگ ت^ا ميت^وانی علي^ه م^ن س^نگ گفته  بمن، ضمن نامه ای خاص در آن محفل قرار داده ام 

ش^رمندۀ  «ن^وانگسسته بودم، با ارسال نام^ه تح^ت عبخاطر جھانی من که تازه رابطه ام را با سياه سنگ ! اندازی کن
   . نيز قطع کردم  راجھانیبارابطه » انتخاب خويشم

ام^روز قط^ع اس^ت، وب^ا س^ياه س^نگ ني^ز از م^اه ت^ا  )2010س^پتمبر(از رابطه فرھنگ^ی م^ن ب^ا جھ^انی بدينسان  

ب^رای  ) که باھم روبرو شديم وس م گفت^يم داکتر اکرم عثمانمرحوم  ياد بودروز( 2016نومبر  تا پنجم 2010سپتمبر 

بج^ز م^صاحبه اس^د  ( راھ^يچ نوش^ته ای از او دراي^ن م^دت و نداش^تمرابط^ه فرھنگ^ی وس^ م وعلي^ک  سال ھيچ 6مدت 

  .چيز ديگری  نخواندم» رحمان بابا«کشتمنددر باره اکرم عثمان  از قلم  سياه سنگ ونوشته اخيرش در مورد 

  نتيجه 

  که سياه سنگ به علت بی تفاوتی وعدم عکس اگر از آنچه تا کنون گفته آمدم نتيجه بگيرم ميتوانم بگويم 



  
 

 

  7تر 7  له:و شميرهد پاڼ

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ده دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه: يادونه

 

العم̂^ل مثب̂^ت  فرھنگي̂^ان پ̂^شتون در براب̂^ر خ̂^دمات فرھنگ̂^ی خ̂^ود ب̂^ه زب̂^ان وفرھن̂^گ پ̂^شتونھا، از ي̂^ک دوس̂^ت وم̂^دافع  
برای من سوال برانگيز است که چگون^ه ي^ک ان^سان .  پشتونھا مبدل شده استھتاک پشتونھا، به يک دشمن بيباک و

ک^ه ثم^رۀ ک^ار مغ^زی چن^دين   از ده ھ^ا نوش^ته ومقال^ه تحقيق^ی ب^ا ارزش خ^وداضر مي^شودمال وصاحب عقل سالم حنور
ساله اش ميباشد بگذرد  و ب^ه کارھ^ای پ^شتون س^تيزانه دس^ت بزن^د و وانم^ود کن^د ک^ه  اگ^ر قلمبدس^تان پ^شتون آن رخ 

ياه س^نگ را بھت^ر از پ^يش او را ببينند، باش^د ک^ه عک^س العم^ل ايج^اد کن^د وس^منفی  رخ مثبت او را نديده اند،  اکنون 
  !!بشناسند؟

ان ي^گفرھنج^ای از دس^ت داده خ^ود را درمي^ان ًاحيانا   نوعی انتقام کشی از پشتونھاست تااين کار سياه سنگ؛
 از وی اس^تقبال نک^رده ان^د، ول^ی دش^من بداند ک^ه اگ^ر قل^م بدس^تان پ^شتون سياه سنگ بايد .تاجيک دوباره بدست آورد
آما اين کار ھای سياه سنگ ميتواند نفرت بيشتر م^ردم را ن^سبت ب^ه او برآنگيزان^د، و او را سياه سنگ ھم نبوده اند، 

 .تنزل دھد  وامثال شان فھيم کوھدامنی ھا ھا ورحيمی در سطح پشتون ستيزانی چون لطيف پدرامھا ومجيب الرحمن 
  . قارت ببيندحرا بچشم  ولو اندک اند، نبايد آنھا افغانھا مدافعان مفاخر فرھنگی وتاريخی 

 اب^راز گردي^ده، س̂^ياه س^نگ چ̂^ه ن ع̂^ده مع^دود م^دافعين مفاخرپ̂^شتوند>ي^ل ومنطق^ی ک̂^ه ت^ا کن^ون از س̂^وی ھم^ي
" دزد"، توارد در اشعار قدما يک رسم مروج بوده وبکار ب^ردن اص^ط ح  گفته ميشودًجوابی دارد تا به آنھا بدھد،مث 

را نشان ميدھد، نه ضعف ي^ا دزدی ش^اعر را،وس^پس مثالھ^ا ) سنگ سياه (به شعرای متقدم، نا آگاھی ناقد رحمان بابا
   !)ديده شود مقا>ت اقايان داکتر لطيف ياد، فارانی وسرلوچ مرادزی وغيره.(دنوادله فراوانی دراين زمينه ابراز ميکن

 من که شاعر ھم نيستم، به اين عقيده ام که ارزيابی وسنجش کارکرد ھای سياسی وفرھنگی  شخصيتھای يک
نمي^شود، زي^را برخ^ی از کارھ^ای ک^ه ش^مرده  شاي^سته جامعه چند ق^رن  گذش^ته ب^ا معيارھ^ای ام^روزی عمل^ی درس^ت و

 ي^ک عم̂^ل ب^ا ارزش وقاب̂^ل ھم^ان شخ^صيت م̂^ورد بح^ث م̂^اع^صر زن̂^دگی ام^روز ن^زد م̂^ا ب^د وم̂^ذموم تعبي^ر مي̂^شود، در 
يدل از فارسی و انعکاس دادن آن  برگردان شعر يک شخص مشھور مثل حافظ وسعدی وب.تحسين بشمار ميرفته است

  ! شمرده ميشد، نه به معنی دزدی و دستبرد به حق ديگرانپشتو نشانه فضيلت وبزرگی رحمان بابادر زبان 

 اس^ می در ق^رن ھای و اين پدي^ده درش^رق وک^شور.ران يک پديده غربی است ، نه شرقیگفتارديگمآخذ نمائی 
جنگ جھانی اول اندک اندک معمول گشته وقب^ل از آن ک^سی ازاھمي^ت  آن بيستم و در برخی کشور عقب افتاده بعد از 

پ̂^س از آنک̂^ه اي̂^ن رس̂^م درک^شورھای اس̂^ می ني̂^ز ج̂^ا افت̂^اد، ش̂^اعران ھ^م ب̂^ه فک̂^ر وذک̂^ر امان̂^ت ک̂^ م . اط ع^ی نداش̂^ت
ره  اش^اخوددر حاش^يه ش^عر برخی از آنھا گاھی مصرع ي^ا کلم^ه ای را ب^ين ق^وس ناخن^ک ميگيرن^د و و ديگران افتادند

  .ميکنند که اين مصرع يا اين کلمه از ف ن شاعر است

ع م^ه اقب^ال >ھ^وری را » چيست ت^اريخ« دزدی است که داکتر حق شناس؟ شعر معروف ااما دزدی شعر،ھمان
را ب^ا پ^شتاره دس^تگير و معن^وی دزد آن پي^دا مي^شود و» اح^سان لم^ر«م^ردی چ^ون غافل ازاينکه بنام خود نشر کرده و

   . )رجوع شوددر افغان جرمن آن ين مقالۀ اقای فارانی به بخش نظرسنجی (سازد ميرسوای عالم

دس̂^ت ت̂^ا را بدھ̂^د وھم̂^ت ب̂^ه س̂^ياه س̂^نگ اي̂^ن عق̂^ل  و .خ̂^دا بزرگ̂^ان م̂^ا را از چن̂^ين خج̂^التی ب̂^دور داش̂^ته باش̂^د
س^نگ و  ھ^يچکس م^انع نق^د س^ياه البت^ه. رزخم پشتونھا نمک نپاشدازتخريش نخبه گان پشتون بردارد و بيش ازاين ب

باي^د ، نوي^سنده اینوش^ته ھ^ای  نقاد در اشعار يا.  نخواھد شد، بشرطی  که در راستای سازندگی و آگاھی باشدديگری
کت^اب دراس^تاد خليل^ی درس ھ^ای  انن^د م.باش^دوخطرناک ب^رای جامع^ه م^ضر شپي^امد ک^ه بک^شبه نقد کشف و  راینکات

ب^ه  زن^ده س^اخته اس^ت ووپنج^شيروانان کوھدامن وپ^روان ميان جرا در سقواخ ق واطواربچۀ که ،عياری از خراسان 
̂^روی از آن  ̂^ت ھ̂^ای شخ̂^صی وغ̂^ارتگر ودزد وغاص̂^بان اوب̂^اش و گروھ̂^ی آدمک̂^ش وپي ب^^ه افغان̂^ستان را عام̂^ه، ملکي

      . بسوی نيستی وجنگ داخلی سوق ميدھندبه حيث فاسد ترين کشوردنياگروگان گرفته اند وکشور را

  پای


