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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۳/۳۱/۱۱۳۲          روشنگرعادل 

 

 نامه سرگشاده 

 سخافت دکتور صبورهللا سیاه سنگپیرامون 
 

که در آستانه  ۷۱۰۲برادر عزیز جناب انجنیر صاحب قیس کبیرعرض ادب و سالم توآم با تبریکی سال نو میالدی 

 .ورتال بارور شما همیشه بارور بادپ  م.تقدیم میدار شما وکافه هموطنان خدمت  دخول به سال نو استیم
 

در همان روز نشر مقاله شان پیرامون یعنی   جرمن آنالینفارانی صاحب بزرگوار در افغان  مقارن با نشر نامه جناب

فرصت یافتم تا آن مقال استادانه را نه یک بار بل دو بار با دقت بخوانم. همینکه  سخافت دکتور صبورهللا سیاه سنگ

 ب استاد فارانیمی گویم استادانه فکر می کنم درک کامل نمایید که با خواندن آن چقدر مسرور و خوشحال شده ام. جنا

صاحب بدون شک یک سنگر مستحکم و شکست ناپذیر چون دژ تسخیر ناپذیر و کوه اندیشه و تفکر همواره پیش کسوت 

 کمقال و شعر جناب شان سنگ محرزمنده و راستین در راه دفاع از منافع ملی کشور بوده و نه این مقال بل ده ها تا 

چنین شخصیت متفکر و مبارز را منحیث دوست و برادر خود دارم و خداوند ادعای فوق است و بخود می بالم که 

مام و جواب دندان شکن ت برایشان عمر طوالنی با عافیت ارزانی و عنایت فرمایند. فکر می کنم تنها همین مقاله کفاف

بل  که نه تنها پیمانهزعبالت والطائالت جناب دکتور سیاه سنگ را بنماید و چنان ضربتی به او وارد کرده خمدعیات، 

سبوی نشه ی چند سال اخیر شانرا چنان شکستاند که اگر شرم داشته باشد دیگر چنین جرءتی را در خود نباید سراغ 

نماید تا دست به چنین اقدامی بزند. بعد از مقاله جناب استاد فارانی صاحب متوجه شدم که مقاله نهایت ارزشمند و در 

را نشر کرده اید و با تمجید فراوان از چنین    « ......دزدی »  تحت عنوان  ستانیزی  خور ستایش جناب دکتور زمان

مقاله ارزشمند دیدم که مشت گران سنگ دیگری بر پیکره شکننده مدعیات و شطحیات جناب سیاه سنگ وارد شده و 

این مقال به نوبه خود چنان اکادیمیک و زیرکانه و موشگافانه نوشته شده که صرف با گفتن احسنت و مرحبا به قلم 

دانه جناب دکتور ستانیزی چیزی دیگری ندارم برایشان بنویسم. جناب ستانیزی را صرف از ورای مقاالت شان استا

رنگین فلسفه و شعر دارند و باید اعتراف نمایم که اشخاص خیلی   می شناسم. ایشان راه و شیوه خاصی در دل دنیای

خود داریم تا در این بازار مکاره خود و  فارانی صاحب را ما در جامعه مسعود کمی مانند دکتور ستانیزی و جناب

مهین فروشی و تنبهکاریهای قومی و زبانی موقف انسانی و ملی خود را حفظ کرده باشند. این اشخاص آنقدر بزرګ 

اند که در دنیای محدود قوم و زبان و حزب جای نمی شوند به عبارت دیگر این لباس به جان شان خیلی تنگ است. من 

ده توانای کشور تبریک عرض می کنم و از ایشان ممنون و مشکورم که در اندکترین فرصت قادر به هر دو نویسن

 .بجواب الطائالت دکتور سیاه سنگ شدند

 
صادقانه باید اعتراف نمایم که علی الرغم همه سخافت ها و گردشها و چرخشهای سیاه سنگ باز هم او را دوست دارم 

م نگه خواهم داشت. با وجود اختالفاتی که با او دارم باز هم منحیث یک شخص و این دوستی را در دل خویش تا زنده ا

با سواد و فرهنگی وی را دوست دارم ولی این عقیده من هرگز بدان معنی نیست که گویا با همه نظریات وی همخوانی 

دان ارزش گذاشت. ما نویسنده منافع ملی و منافع وطنی باالتر از همه چیز است و باید ب .داشته و یا از وی حمایت نمایم

های خیلی فراوان داریم که یا نمی خواهند بفهمند که منافع عالی و ملی مملکت چیست و چگونه از آن دفاع باید کرد و 

یا اینکه دیده و دانسته و نهایتاً آگاهانه در آسیاب دشمنان کشور آب ریخته و تصور می کنند که با چنین ژستی میتوانند 

یبانی و کف زدن چند تنی را بدست خواهند آورد. اکثریت در پی همین نام و نشان اند و دچار عقده های حد اقل پیشت

خود کمتر بینی میشوند و بزودی گاه به این بستر و گاه بدان بستر میروند و مشکل تر از همه اینکه هرگز مالمتی را 

ا اعتراف بدان را ندارند و الحق که این دسته اشخاص پذیرفتن نکات ضعف خود را و ی ینمی پذیرند و یا حد اقل توانای

 .خیلی ناتوان از آن اند که خود و یا دیگران تصورش را بکنند
سیاه سنگ در اول حجراالسود تخلص میکرد. این حجراالسود همان سنگیست که در مکه معظمه در خانه ی خدا جابجا 

تخاب چنین تخلصی خیلی جرءت میخواهد مگر اینکه کسی شده و مسلمانان بدورش طواف کنان می گردند. ببینید ان

دیوانه شده باشد که نام و یا تخلص خویشرا کعبه و سنگ کعبه بگذارد و یا دعوی خدایی کند مگر اینکه این چنین 
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 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اشخاص تشنه ی نام و نشان و پیدا کردن مقام باشند و بعد های همین حجراالسود متوجه میشود که با مقدسات بازی 

شاید پیامدی خوبی نداشته باشد لذا همان حجراالسود را به سیاه سنگ معادل دری آن ترجمه می کند و بدینگونه  کردن

به سیاه سنگ تبدیل میشود. هر گاه شما مصاحبات وی را خوانده و یا دیده باشید نامبرده در زندگی  افغانیحجراالسود 

 . گذار بوده اند خیلی رنج کشیده و همین رنجها در پویش شخصیت وی اثر

  

 .استو مباهات  قابل ستایش   شدبخی م التیام  را زخم های وطنکه  قلمیهر   : عرض شوددر اخیر 

 .دل میسوزانمبه درماندگی آنها  به آنانیکه مخالف این جریان اند و 
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