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دپيژندل شوی ليکوال ښاغلی ډاکټرصبوراهللا سياه سنګ 
 دزيږيدوپنځوسمه کليزه

 
ری بهير دمبارکۍ پيغامپه بلجيم کی دافغانانودکلتو  
 

دااونۍ دهيواددپيژندل شوی ليکوال 
اوڅيړونکی ښاغلی ډاکټرصبوراهللا سياه 
سنګ دزيږيدودپنځوسمې کليزې سره 

  برابره ده 
په همدې اړوند په بلجيم کی دافغانانو 
کلتوری بهير له يوی خوا پخپله ښاغلی سياه 
سنګ اوددوی آغلې کورنۍ اوله بلې خوا 

  .و ته مبارکۍ وايیدقلم مينه وال
ښاغلۍ ډاکټر سياه سنګ يوله 
هغودرنوليکوالوڅخه دی چه زموږله 
کلتوری ټولنې سره ډيری ښی اړيکی لری 
اوموږ يی تل په خپلو نېکو 

که څه هم . مشورواووړانديزونو نازولی يو
توګه په يويزه توګه زموږدټولنې ځينوغړوله نوموړی سره له پخواپيژندګلوی درلوده، خوپه ټوليزه 

ټولنې ته دا پيژندګلوی هغه وخت ورپه برخه شوه کله چه په بلجيم کی دافغانانو کلتوری 
دې غونډې ته . بهيردارواښاداسحاق ننګيال دزوند پنځوسم کال ونمانځه

دنورودرنوليکوالو،شاعرانو،فرهنګيانو اوفرهنګپالو تر څنګ ښاغلی سياه سنګ ته هم بلنه ورکړل 
 چه زموږګران سياه سنګ دا بلنه دخپلوبوختياوو سره سره په خوښۍ ومنله او او له نېکه مرغه.شوې وه

. پدې پرتمينې غونډې کې يی نه يوازی چه ګډون يی وکړ بلکه يوه په زړه پورې مقاله يی هم ولوسته
پدې مقاله کې نوموړی دارواښاد ننګيال دژوند اوخاطروداسی يو انځور وړاندې کړ چه ځينی برخې يی 

چه بياوروسته همدغه برخه دډالۍ په توګه زموږټولنې . التراوسه چا اوريدلې او ليدلې نه وېنوې وې او
بل وار کله چه تېرکال موغوښتل دارواښادملنګ جان د پنځوسم تلين يادغونډه جوړه کړو ، .ته ډالۍ شوه

ه هکله يوه په نودوی هم په ډيره مينه دارواښادملنګ جان پ. نو له ده موهيله وکړه چه پکې برخه واخلی
پدې ليکنه کې ښاغلی سياه سنګ دارواښاد ملنګ جان په . زړه پورې څړنيزه ـ معلوماتی ليکنه راوليږله

لنډه داچه .هکله داسی نوی معلومات ورکړل چه التراوسه دهيوادپه رسنيوکې چاپ شوی نه وو
چه ګران سياه سنګ څومره په پښتوادب مين دداړوغونډو برخه وال اوګران افغانان پدې پوه شوی 

اوددې ادب دبڼ دګالنو او مليارانو په قدر پوه اونوروافغانانو ته دهغوی په ورپېژندلوکې څومره ژمن 
  . دی او په څومره مينه او اخالص ورته کارکوی

ه دهغوپه کران سياه سنګ که څه هم په پښتو ليکنې نه کوی، خودپښتو ادب اوتاريخ په راسپړلواونوروت
  .ورپېژندلوکې نه هيرودونکې ونډه لری
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کران سياه سنګ که څه هم په جالوطنۍ کې ژوندکوی ، خوپه ليکنواوآثاروکې داسې بريښی چه دوطن 
  .په خوږه غېږکې پروت اودردونه يی بيانوی

 توب ګران سياه سنګ که څه هم په زړه کې دافغانی مينې خزانې لری، خودافغانانوددښمنانوسره نه پخال
  .  يی ددې خزانې لويه برخه ده

کران سياه سنګ که څه هم بې کينې او بې ريا دی ، خودکينه ورواورياکارانوپه رسواکولواودهغود 
  .توطيوپه بربنډولوکې ديوافغانی چوپړپه توګه لوی الس لری

  
ته په بلجيم کې دافغانانوکلتوری بهيرمشرتابه جرګه دلوی خدای له درباره ښاغلی سياه سنګ 

  . داوږدعمر،ښې روغتيااودژوندپه ټولوبرخوکې دبريوغوښتنه کوی
په پای کې دښاغلی ډاکټر صبوراهللا سياه سنګ دږيږېدوبختوره کليزه دې يوځل نوره ټولو رښتينو، په 

  . هيوادمينوافغانانو،فرهنګيانواوفرهنګپالوته نېکمرغه وی
  .رکت شهپه قلم اوهوډ دې ب: ګران اوزموږزړوته رانږدی سياه سنګ 

  
    په پښتنی اوافغانی مينه اودرنښت

 په بلجيم هيواد کې دافغانانودکلتوری بهير
 مشرتابه جرګې په استازيتوب

 پوهنيار سيدحضرت
 بروسل ښارـ بلجيم

 

 


