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   ٢٤/ ٠٨/ ٢٠٠٨   تاريخ                                                                                         کانديدای اکادميسين سيستانی

  

  گراميداشت از داکترسياه سنگ

 

  داکترصبوراهللا سياه سنگ
 

شور،   -، به سلسله  گراميداشت از شخصيت های نامدار فرهنگی          ،با مديرت آقای ايشورداس     کابل ناتهه سايت   اعی ک  اجنم

وب        ه و محب ا از شخصيت فرهيخت رده ت ه       داکترصبوراهللا سياه سنگ   اينبار نيت ک ن جهت  ب ه عمل آورد، از اي  تکريم ب

  .گرداننده سايت  کابل ناتهه تبريک ميگويم

اب         از فرهنگی    ، شخصي  سياه سنگ           نوشتن در باره کارکردهای جن اده            -ت ممت ار س اعی وسياسی کشور ، ک  اجتم

ست   انی ني ره دست است                . وآس رجم چي م مت د مرتبت است ،ه سنده بلن م  نوي ه ه ه مردی است ک ياه سنگ، فرهيخت م .س ه

اعرتوانا است ق النظراست .ش م پژوهشگر دقي ستوه ومصمم است. ه ارز ن م مب ا صالحيت ومنصف .  ه دنويس ب م نق ه

  . وبردباروخوش برخورد  است وهم شخصيت مؤدب وباوقاروبا پاس هم انسان حليم.است

ای مزبورصاحب    ا درعرصه  ه ه ي سانی است ک شور،کار ک اروکم نظيرک شمند پرک ن اندي اد مختلف اي ه ابع رداختن ب  پ

ار                      صالحيت و متخصص اند يا     ی ناوقت  در دي ه  خيل ی ک ه چون من د، ن رده ان ه دوزخ ب ده ب ا او کن الها ب  به اصطالح  س

رده ام  شان دراز ک ه سوی اي واهم  .غربت  دست دوستی وارادت  ب دخاطره ميخ ه  وچن ه چندنکت اره ب ا اش ا ب ط دراينج فق

  .سهمگيری خود را دراين گراميداشت اعالم  کنم

اب         مردم دوستانه و   های پيام ا نوشته های پرمايه، با وزن  وحامل       من ب  الها       آگاهی دهنده وبسيارسودمند جن ياه سنگ ، س س

ه از    .  که کابل عزيز هنوز به ويرانه وتل خاکستر مبدل نشده بود،  آشنائی پيدا کرده بودم          ،بلق وانم  ک ه ميت دريک کالم گفت

شی، خوارکردن ديگران ،                            وئی ، خودمحوراندي ه گ ه در آن گراف شان سخنی ک ته اي يچ نوش ن دم ،من  در ه  آن زمان تا اي

روزمره مردم باشد  نديده  ام ، بلکه  جنبه های  آفرينشی  وابتکاری  در  برخالف واقعيت های تلخ زندگی  مبالغه گوئی و 

  . هر نوشته اش درخشندگی خاصی دارد

دی       يش        در ديار غربت ، رغبت وعالقمن يش از پ انی ب ه  نوشته های وی زم ياه سنگ ، در راستای        من ب دم س ه دي د ک ش

غ       « مفصل تحت عنوان    احساس شريف وفاق ملی وجانبداری از راستی ودرستی ، در نقدی             چند آفرين وايکاش وای دري

ستان                ءپژوهشی در گستره  «برکتاب  »  برکتاب ساالر عزيز پور    امانی آن در افغان ه س ا ب اليف  "  زبان و نقدی بر عوامل ن ت

اخته                 اتی را برجسته س صفانه  نک ی من ه خيل ه هر آ   ساالر عزيز پور، با حوصله مندی ودقت عالمان ود  ک ل    ب ليم العق دم س
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شگاه    «  درهمان نقد،زيرعنوان فرعی  بطور مثال ، ايشان .اقعيت نگر آنرا تائيد ميکند    وو اهی دان ون و بيگن اه پوهنت » !گن

  :چند پرسش راچنين مطرح کرده بودند

ل،                   ! آقای عزيزپور " ون کاب دگی پوهنت اد سال زن ه در هفت د ک ات   "آيا گاهی انديشيده اي ان و ادبي ل در   " زب ون کاب در پوهنت

زاران دانش آموز     ...؟زبان و ادبيات فارسی    : حاالت هميشه يک معنا داشت    % ٩٩بيشتر از  شتوزبان [ه ل،    ] پ ون کاب پوهنت

ام                        ا ن ما حت د، و ش ه ان ا جان و دل پذيرفت ون "هفتاد سال آزگار، آموزش هرچه زودتر فارسی را ب د  را نمي " پوهنت ! پذيري

  ! بودن" پشتو: "گناهش چيست؟ روشن است

اگر چنين نيست، چرا     ". بيگانه بودن "و نه   " پشتوبودن: "روشنتر از آفتاب است   " پوهنتون "ءواژهدر چشم عزيزپور گناه     

د        ذير باش ز آشتی ناپ رين ني ا واژه های غيرفارسی زي د ب ا نميتوان د ي ت،    : نميخواه ل، انترن ون، ايمي ون، تلويزي و، تلف رادي

ی خوب  . ر اند؟ شايد بگويند اينها واژه های پرهيزناپذي      ...فکس، بانک، موتر و      ن       ! خيل ا اي امبرده ب ا ن ذريم؛ آي ا ميگ از آنه

ک،              : واژه های بيگانه نيز آشتی ناپذير است       ه نزدي يچ، دور ن م ه ه؟ آنه عشق، شعر، غزل، مصراع، خطر، حرف، جامع

شتو   "چرا ساالر عزيزپور اين واژه های آشناتر از فارسی ولی غيرفارسی را مانند    ان پ تيهای زب ستره " بم دس ان  زء از گ ب

  » ديگر؟ چرا؟ءو ادبيات فارسی برون نمی اندازد؟ خانم، جنگل، هندوانه، ميز، اتاق، خان و چند هزار واژه

تاثير اين بيان وطن پرستانۀ سياه سنگ برمن چنان بود که بال فاصله بعد از خواندن آن ، به وی در يک پيام برقی تبريک      

تم          د را از وی خواس اپی کامل آن نق شا . گفتم وک تادند      اي رای من فرس د را ب د وآن نق ون ازمن   .ن لطف کردن  روزی درتليف

ر، گفت    اسحاق ننگيال آيا مقاله ايکه در مورد      : پرسيد ه خي تم،اما     :  نوشته ام، خوانده ای؟ گفتم ن راهم  برايت ميفرس پس آن

  . گفتم بچشم! بعد از خواندنش نظرت را در مورد پرداخت آن برايم بگو

ه                مقالۀ مفصل در باره  ا      ه من ب ود ک اه ب دم و آنگ سحاق ننگيال شاعر جوان ولی فقيد ننگرهاری را از قلم سياه سنگ خوان

ه        شتون را ب عظمت روح وانديشۀ اسحاق ننگيال پی بردم و چون جناب سياه سنگ با صداقت ودرستی سيمای اين شاعر پ

ن لحاظ تبريک گ                   ياه سنگ از اي ه              خواننده فارسی زبان معرفی کرده بود، برای س ه اگر او دست ب ردم ک راف ک تم واعت ف

ته خوشت      : سياه سنگ گفت. چنين کاری نميزد، من هرگز قادر به شناخت مرحوم اسحاق ننگيال نميشدم     ن نوش ه اي حال ک

تم بچشم  ! ، شاعرنازک خيال زبان پشتو هم از نظر بگذران    رحمت شاه سائل   آمده، پس لطفًا نوشته مرا در بارۀ       را  . گف وآن

دم را خوان ق آن ا دلچسپی عمي ود ومن ب ل نم رايم ايمي ز ب ا.ني دن آنه ا خوان ورد دوشخصيت وب اتم  بخصوص در م  اطالع

د  مرحوم نگيال ومحترم سائل کامل       :فرهنگی پشتون  تم       . ترگردي ياه سنگ زنگ زدم وگف رای س ت    :ب ن نوش ا اي ما ب ه های  ش

سان   واقعًاخود در واقع نشان داديد که        شه و        يک ان د اندي يده وبلن تيد     رس ه  دارای سعه صدر اس وم     ک ان وق ار تعصب زب غب

د          ونژاد رده نميتوان انی                    .هرگز لوح ذهن شما را مکدر ک م بدستان افغ ويم وايکاش ديگر قل شما تبريک ميگ ن جهت ب  از اي

نفکری دعی روش مام ون ش ا  چ ان وتب ای زب تند واز مرزه وم   ر ميگذش ای دوق ين دله ای اينچن ته ه ا نوش د  ب م پيون را به

ه                 دل شکستگی ايجاد کدورت و  ميزدند، بجای اينکه سبب      ی دريک قري ا يک شهر وحت  اقوام شريف ساکن دريک کشور ي

  . ميشوندويک کوچه

ته با  بازهم از او خواستم تا اگر مطالب ديگری درعرصۀ شناخت شخصيت های فرهنگ                شتون داش تد   ی پ رايم بفرس د ب  .ش

 برايم فرستادکه از خواندنش بسيار فيض بردم وبارديگر برايش          حميدمومندوبازهم مقالت خيلی زيبا وبا محتوائی در باره         

ستانی صاحب        : او در جوابم گفت    . ايميل دادم واز او بخاطر اينگونه کارهايش شادباش گفتم         اب  سي دانی جن من بجای    ! مي

ی،       اق مل روژۀ بزرگی روی                       شعله ورکردن آتش نف د، پ ه  آن مصروف ان ا سخت ب نفکران م فانه برخی از روش ه متاس  ک
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اری                           شتون و تاجيک وديگران،ک وام پ ردن اق دست دارم وبدين وسيله ميخواهم برای ايجاد تفاهم  و وفاق ملی و نزديک ک

نم     بنابرين در صدد استم تا آثار رجال وشخصيت های فرهنگی پشتون را يکی پی ديگر از       .کنم ه ک ه فارسی ترجم پشتو ب

نا                          شتر آش شتون بي ان پ و در ديد قضاوت خوانندگان فارسی زبان بگذارم تا مردم فارسی زبان با انديشه ها وافکار فرهنگي

تم         . شوند و از اين طريق دست دوستی و برادری بهم بدهند           شد، گف ا می اندي ر از م الی ت ديدم که داکتر سياه سنگ خيلی ع

ز     ن ان                     پ! سياه سنگ عزي انی وداکترناشناس  وزري دالباری جه ای  عب روژه نامه ن پ نم در اي شنهاد ميک امل     ځ ي م ش وررا ه

ان  د و در مي رده ان سيار خدمت ک شتو، ب ر پ دی فرهنگ وادب وهن راد در راه  غنامن ن اف دام از اي ه هرک را ک سازيد، زي ب

اد       : جواب داد  .پشتونها از عزت ومقام بلندی برخوردارند      ه ي شکر ک سيار ت د    ب انی کردي روژه          . ده ه پ د خبرشدم ک دی بع چن

اعر     ان، ش گ ج عار ملن وی آن  روی اش ه است و در پهل ناس را  روی دست گرفت ر ناش ا درد وداکت شتون  ب رای پ مليگ

  .ونخستين نوشته شان را دراين استقامت اخيرًا در سايت فردا خواندم که قابل قدردانی فراوان است.نيزکار ميکند

ز صميم قلب ازداکتر سياه سنگ عزيز که دست به چنين کارهای سترگ وماندنی زده اند، تشکر کنم، دراينجا ميخواهم ا

و به هموطنان پشتون خود اين پيام اساسی نويسنده را برسانم که روشنفکران وقلم بدستان پشتون نيز می بايستی از اين 

رفی چهره های نامدار تاجيک تبار يا فارسی  زبان نويسندۀ گرامی بياموزند وبتاسی از وی ، آنهاهم همت کنند و در مع

کشور از راه ترجمه يا تحليل وتجزيه آثار شان به زبان ملی پشتو اقدام نمايند، تابدين وسيله تفاهم ملی بيشترفراهم آيد و 

 زخم ديده  و اختالفات زبانی وقومی از ريشه خشک گردد  ومردم افغانستان همه باهم برادر وار به کار اعمار افغانستان

شنائی دارند وتحصيل کردگان پشتون  پشتوزبانان کشور با زبان فارسی آ درصد٩۵گرچه باور دارم  که . ويران بپردازند

در پوهنتونها بزبان فارسی به پيش می برند و در استفاده از آثار  فارسی هيچ   بدون تعصب تحصيالت عالی خود را

  . مشکلی ندارند

ستين ماه های تجاوز قشون سرخ برکشور، هفت سال را در زندان پل چرخی سپری آقای سياه سنگ در نخ

کرده و صدمات وشکنجه های رژيم کابل را با گوشت وپوست واستخوان خود حس کرده است، و شايد 

 با ابراز تاثر عميق از جفايی که درحق او .داستانهای تکاندهنده ای از شکنجه وآزار دژخيمان زندان داشته باشد

که نابودی روشنفکران  رقيب خود را " خاد"رفته ، جای مسرت اينست که سياه سنگ عزيز از زير ساطور دژخيمان 

وقتی می بينم  يک چنين استعداد وانرژی کار ونوشتن ومطالعه . شايد پيروزی برای خود می پنداشتند،زنده مانده است

 ديگر از مدعيان عرصه های مختلف فرهنگی وسياسی و در وجود ايشان  هست که در وجود هزاران تن...وترجمه و

  .وی  را  به همه روشنفکران وانديشمندان وطن پرست کشورتبريک بگويم تولد دوباره سراغ نميشود، ميخواهم 

شکنجه های توان سوزی قرارگرفته که پيامد آن شکنجه ها تا امروزهم  من شنيده ام که داکتر سياه سنگ در زندان مورد

 زبان شکايت بازنکرده و، همه آالم ودردهاج ميدهد وراحت وآرامش  را ازوی سلب کرده است،مگر باوجود ايناو را رن

 را ميتواند ش انسان توانائی قلم وانديشه وقوت بيان،بازهم مينويسد وچه درست وعالی وزيبا مينويسد که درهرنوشته اش

سخنی که از دل برخيزد، الجرم نشيند «: قوله معروف است کهنوشته های سياه سنگ مصداق اين م. ببيند واز آن بياموزد

  .بردل من که چنين است، از دل ديگران خبرندارم» بردل 

  . صحت وعمرپربار برای سياه سنگ عزيز خواهانم

  ٢٠٠٨/ ۶/ ١۴پايان 

 


