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 نيش پشه و مگس
 
 

از طريق هنر مند شهير گويندهء توانا و محبوب کشور اقای ظاهر هويدا اشنا   با نام صبور اهللا سياه سنگ برای بار اول
از . رت از کسی تعريف وتوصيف می کند از محترم سيا ه سيا سنگ برايم خيلی تعريف کردآقای هويدا که به ند. شدم 

 با آثار محترم سياه سنگ از طريق وسايل ارتبات. انجا که دنيای ما با انکشاف علم و تکنولوجی بسيار کوچک شده است 
     .ای هويدا کامال راست گفته بودوسايل صوتی تصويری وخصوصا انتر نت زياتراشنا شدم الحق که اق,اخبار, جمعی  

                                                                         
به خاطر نوشته های خوب و . به عهده دارند  يک هموطن شريف هندوی ما که سر پرستی سايت انتر نتی کابل ناتهه را

تعداد زيادی .  سنگ يک صفحهء انتر نت را به ان اختصاص دادند کار های ادبی منحصر به فرد داکتر صبور اهللا سياه
از ان . دربارهء اقای سياه سنگ و کار کرد هايش نوشتند . از هموطنان ماکه در مسايل ادبی وهنری صاحب نظر هستند 

د اقای سياه جمله نويسندهء بی بديل مورخ مشهور کشور محترم کانديد اکادميسن اعظم سيستانی هم دين خود را در مور
نوشته های اورا در نزديک ساختن    از نوشته هاو کار کرد های ادبی محترم سياه سنگ  سنگ ادا نموده ضمن ستايش

آتشی را در جان و روان بعضی   اين نوشتهء سيستانی صاحب. هر چه بيشتر مليت های با هم برادر افغانستان ستوده اند 
اری از سايت های معلوم الحال که به وظايف تفرقه اندازی ونفاق بين هم وطنان در بسي. روشن نموده است  هم وطنان ما

کسانی سياه سنگ رابه خاطر اين کارش مورد . می خورد   ما مشغول هستند نوشته های به زد محترم سياه سنگ به چشم
بعضی ها . ره ناميده اند چاپلوس و غي,ترسو , کسانی پا فراتر گذاشته سياه سنگ را مزدور . سر زنش قرار داده اند
و صرف منفی بافی را بلد . اين هموطنان ما که خودشان استعداد ندارند . سياه سنگ شده اند  منکر استعداد نويسندگی

 . به اصطالح دست شان به الو نمی رسد الو ترش است.هستند 
  

ان ها با . ترم سياه سنگ تاخته انديک عدهءهموطنان با بسيار بيرحمی درسطح کوچه وبازار ولومپن ها به شخصيت مح
که اين جنون است و . همچو نوشته های شان می خواهند با قاشق چای خوری سنگ استوار کوهء بزرگ را نابود کنند

تاجای که . وخراسانی را دارند. بسيار جالب است که اين عده هموطنان ما ادعای بودن از نسل قهرمانان اريايی   محال
 کردارنيک  پندار نيک  .موءادب بوده اند. با دانش.  اريايی ها خراسانی ها مردمانی سلحشور تايخ گواهی ميدهد

اگر ما اين عده هموطنان . کفتارنيک شعار و ائين انها بوده است اين سه جمله به اندازهء چندين کتاب معنی ومفهوم دارد 
 ؟. ان اصيل مقايسه کنيم نميدانم انها را چه بناميمخود را با چنين نوشته های شان وزن نمايم و انها را با خراساني

 
با اسناد و شواهد   و توانای انرا داشته باشد بدون انکه به شخصيت کسی تعرض کند. اگر کسی دانش انرا داشته باشد

داو ودشنام نميتوان به مقابله رفت اين چنين   با دادن. چنين نوشته ها می تواند حريف را خورد سازد  اين. ميتواند بنويسد
 .نوشته ها کار ائی بر عکس دارد

 
 :برتولت برشت نويسنده وفيلسوف المان چنين می نگارد

 نميدانم اين هموطنان ما نادان هستند ويا خائين ؟. انکه نميداند نادان است ان که ميداند عمل نمی کند خائين است
  

 .؟ اين نوشتهء شان اگاهانه بوده است. توانا اسحاق ننگيال نوشته اندچرا سياه سنگ در بارهء شاعر
او که سزاوارش   در بارهء  ننگيال شاعر توانا است وتنها نويسندهء با صالحيت و تيز بين مثل سيا ه سنگ می تواند  

 . است بنويسد
سياه سنگ بدين وسيله  .ستان بوداز طرف ديگر اسحاق ننگيال عضو بسيار سابقه دار حزب ديموکراتيک خلق افغان  

. صبور ماند و به فکر مقابله وانتقام نشد . نشان داد با وجود ان همه شکنجهء روحی و روانی که از ح د خ ا ديده بود
نه . از طرف ديگر محترم سياه سنگ خاصيت خوب ترميم وتعمير را دارد . بهترين لذت در صبر است نه انتقام 

 . خاصيت بد تخريبوويرانی
 

وديگر اسحاق ننگيال با وجود حزبی بودنش از کار کرد های حزب انتقاد ميکرد ببرک کارمل را پادشاه اناهيتا را ملکه 
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در مدت سه سال که من در وزارت داخله سرباز بودم شاهد اشخاصی بودم که از . ومحمود بريالی را شهزاده ميگفت
زيرا او ادم نه کشت به .  ننگيال از رتبهء خورد ظابتی باال نرفتولی. رتبهء دگرمنی به رتبهء تورن جنرالی رسيدند

انعده از هم . پس همچوشخصيت ها جادارند که مورد ستايش قرار گيرند. ياوه سرائی نکرد   دروغ از حزب مثل ديگران
ضی مورد نيدانم ترس ازکی ؟ از چی؟ اينکه سياه سنگ در بع. وطنان ما که محترم سياه سنگ را تر سو می نامند

بلکه خواهان . مقابل شود  خاموشی اختيار کرده اين به معنی ترس نيست زيرا او نمی خواهد با پشه ومگس وکر گسان
 شاعر با احساس شهيد جنرال سيدحسن خان سابق معين وزارت . رزم ای با پيالن است
 .حربيهء وقت چنين ميسرايند

 
 يو يا دوه ئی افالطون يا سکندر شی              مندی دير راوری زامن او اوالدونه

  
 .شوند* ميتوانند افالطون وسکندر  تنها سيستانی وسياه سنگ. ما هم شاعران و ونويسندهگان زيادی داريم 

همان طوريکه از نيش . چه بنويسی چه ننويسی دشمنان وطن حرف های زشت می زنندو مينويسند! سياه سنگ عزيز 
 .  باش از نيش پشه ومگس هم نميميریزنبور نمردی باور داشته)گاو(
 

  منظور سکندر کبير است *
 


