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 maqalat@afghan-german.de 

   ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٠٨      تاريخ                                                                             اقغان جرمن آنالين  
 
 

  تجليل از سالگرد پر ميمنت داکتر صبور اهللا سياه سنگ
 

  
تا توانايی هايش را در عرصه دانش ،هنر وادبيات صبوراهللا سياه سنک را ، صبوراهللا سياه سنگ ديگری الزم است 

  .کشوردقيق بشناسد ، بشمارد ومعرفی کند 
  

افزون برآن به جرئت ميتوان گفت غير صبوراهللا سياه سنگ هر کسی ديگری را ميتوان  توانائی هايش را  شناخت ، 
  .ست شمرد و معرفی کرد اما در مورد سياه سنگ بد بختانه قلم ما ميلرزد وناتوان ا

  : با آنهم در مورد ايشان بايد گفت که 
  

بلکه داکتر سياه سنگ شاخص شد در افغانستان ، بخصوص در .  سيا ه سنگ نتنها خوب و عالی نوشت ومينويسد 
  .عرصه نقد ونقدنويسی ، بيوگرافی نويسی وامانت داری در ترجمه 
رد که داکتر با نوشتن نقد، شيوه ئی نقد نويسی درست را  در مورد نقد ونقد نويسی داکتر سياه سنگ  ، بايد خاطر نشان ک

داکتر سياه سنگ فورمول نقد نويسی را عمال در نقد هايش .  نيزدربين ما اساس گذاشت که تا کنون در کشور مروج نبود 
  )است بغض اگر ويرانگری بمنظور ويرانگری باشد نقد نيست کينه .)   (نقد ويرانگريست بمنظور آبادگری .( پياده کرد 

  
  .   داکتر در معرفی چهره های بزرگ که گمنام مانده اند کارهای ارزنده وماندگاری را سامان داده است 

  
  .بازار گرم نفاق افگنی را که ازبيرون  مرز ها اعمال می شود :     در بُعد ديگربايد گفت 

سياه سنگ با نوشته های دقيق .افغانستانی با دادن مقاالت بی مايه  درين بازار گرم ، خوشرقصی دارند ونويسندگان 
  .  را خراب کرده تگرگ وار راه گريز آنها را سد شده استنهاآوعميق خود خواب 

ش درحياتش توانست جامعه را از او با اين کارهاي. داکتر سياه سنگ در بخشهای مختلف هنر و ادبيات خط گذار است 
تا جای که مخالفين زبون شده نيز در صف ستايشگران اوديده ميشوند وناچار خود را مفتخر می دانند  . خود ممنون سازد 

 .  
 صبوراهللا سياه سنگ با گذشت دردناک از هفتخوان زندان پلچرخی گذشته است و راه بزرگ انسان ساالری را  بی 

  .هراس در پيش دارد 
  .اين قلمدار نستوه موهبت االهيست که بملت ما ارزانی شده است

  . اين قلمدار بی ادعا وشکسته نفس ، بيدون شک رهروانی خوبی مثل خودش در  راه  خواهد داشت 
  

نالين سالگرد مبارک داکتر صبوراهللا سياه سنگ اين شاعر نويسنده  آ به اين وسيله  گردانندگان افغان جرمن
  .و طول عمر برای ايشان آرزو ميکنند.  د گرانمايه وفرهيخته وطن را گرامی ميدارند،اديب ومنتق

  
همچنان  جهان ممنوميت از جناب ايشورداس گرداننده سايت وزين کابل ناتهه دارند  که مبتکر گراميداشت از 

  .آفريده های جناب سياه سنگ شده اند  

 
 

 


