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 ...........ډاكټر كبير ستورى  مخ پاتې   7د

 ا ثبوت څومره د خوند دېاو دسوچه قام ولۍ د
  پښتنې   مـور    پـيــو   كې    ځــواك   د   قـربــانـــۍ   راكړى
  د   قـــام   وطـــن   او   د   پــښـتــو   نـه   سپــلــنــى   يــــمــه   زه

د سندريز پيغام ډير نغمى د موسيقى و اضګونو سره په ټوله پښتونخوا كې خورى 
  .د شعور او پوهى ځال الپسى زياته كړه  شوى كومو چې د ستورى

« كې د ډاكتر كبير ستوري يوه بله شعرى ټولګه د  2004د سندريز پيغام نه پس په كال 
د عنوان تر الندى چاپ شوه خو په داسى وخت كې مخ ته راغى چې كبير » خوږې مسرۍ

پټى  ستوري او نه ليدى شوه او د هغى د چاپ نه مخكې ئې د هميشه د پاره سترګى
كړى نوموړى قام پرست او ننګيالى شاعر ښاغلى رحمت  شاه سايل ددى كتاب په 

  ...حواله ليكى 
زه د يو وخت نه د ډاكتر صيب شعرونه ګورم دده خيال غنى دى ځكه چې مطاليه ئې « 

   »                   ډيره ده او د هرى موضوع لپاره نغد علم لرى ، 
تورى د نورو شعرى ټولګو د مينې ، قام پرستې او هم لكه د كبير س» خوږى مسرۍ« 

اولسى شعور بيدارولو رنګونه لرى، دا ځكه چې د هغه ټول ژوند د پښتون قام د 
خدمت او دوى ته د خپل منزل او مرام په ګوته كولو د مفهوم نه اخته شوى وو ، هغه 

و د خپل قام  د مبارزوو ، او چونكى په بنيادى توګه د ساه پوهنې ماهر دوكتور وو ، ن
« فكر مكمله ترجمانې ئې كړيده ، د هغه په ساه پوهنه ليكلى ټول كتابونه چې وركې 

او نور يو شمير شامل دى د پښتو ژبې په لمن كې ډيره ګټه وره اضافه ده، » خوب مانا 
او پښتون قام هغه ته په مرګى او ژوند دواړو ....  ستوري پښتو ته ژوند وروبخلو

راتلونكى وختونه  به د خداى بخلى كبير ستوري د عظمت نوره ګواهى  احترام وركړو 
هغه اوس زمونږ د ټولو .. هغه د يو شاعر سره سره يو ښه او مينه ناك انسان هم وو ..  كې 
د الرې لټون پرى » وحدت« چې د .. د هغه افكار د پښتنو د الرى مشالونه دي ...  دى 

  ه دى شعرونو راټوله كړم چې كيدى شى  ، زه به خپله دغه ليكنه پ
  هـــاغـــه   د   ژونـــد   د   رڼـــاګـانـــو   د   اســمـان   ســتــورى
  هــاغــه   د   مـيــنــى   مــحــبــــت    د    دبــسـتــان   ســتــورى
  هــغه   پـه   خپـلــو   ميـنـه    والــو   بانـدى    ګران   ســتـورى

  د   خيال   او   فـكــر نــه    وتــلــى   نـه   شــى   د   يو   پښتون 
  دا   حقيقت   دى   چې   له   چا   نــه    هــيـريــدلى    نــه   شــى

 پېښور 
ع   2009جنورى   2  

كيغندنل) ۍخپلواك( مركز ي خدمتونوګد افغانستان د فرهن ېك نماركډپه   
 
او تورمخو  وړتور ز رېشم وي ېك وريښپ په ېچ ړسره مو خبر تر السه ك ۍنيخواش په
 ويستر ملت  او د  ويد  ټپر بنس ېروهګ منهښد ګفرهن ېد خپل لځدا  ستانويترور

 ارتيعبدالرحمن بابا پر ز ادښاروا الګيفرهن الييستر او نوم ويمتمدنه قام  د 
 ړجايو ارتيپه الوزولو سره  دغه ز بمونود  يېاو هلته   ړىعمل ترسره ك ستييترور
دغه عمل په ) خپلواكي ( خدمتونو مركز  يګد افغانستان د فرهن ېك نماركډ په ړىك

.  يګڼاو بزدالنه عمل  ستييترور ىوونكښنه ب وي ېاندړافغان ملت پر و ولټد  ېك اصل
خوا د  ېويله  ېلري چ هڅعناصر  دا ه  منهښد ګدغه اشرار او فرهن ېچ يښياو دا 
 چېكړك ېك مهيكوي  په س هڅخوا  ه ېاو له بل ىوسي هځاو تمدن له من خيقام تار تونښپ

 ويپه الس   منانوښد  لوړقسم خو تنوښدا د پ. يړك دهږاو او اتهيز ېال پس ايلتګنياو تر
ولټول ېك ونوټوګپه   ۍمنښد ګاو فرهن زميد ترور ديبا  يې يښېر ېچ ىد تيستر جنا  
 ېاو بر ېلر ېولټد  ېو چلر لهيه ږمو شي لږته راوكا ېمحاكم ديبا  يې نيشي او عامل

شي  او  ټىمو وي ېاندړاو فساد  د عناصرو پر و الكېكښد  تانهښپ رتييغ  تونخواښپ
 يځرګالمل  و ۍاو تمدن د برباد خيد تار تنوښدغه پالن شوي اعمال د پ  ېچ ديږن ېپر
د  تنوښد پ واكونوځاو مفسدو  وړتور ز ولوټ ړۍاو ن ېميد س ېپوه شي چ ېد تانهښپ

 وستونيپه پوره پ ږمو ېك بوېحساسو ش ويپه اوسن. ړېك ايد وركولو تاب انښنوم او ن
                                                                              شو ىوليمخه ن سويسره ددغه شان دس ايارتښياو هو
ددوست هېوا                                مل شي ږزمو ېد اهللا   

 د مينې سيالب
 نسيم ستورى
    

 عـــقــــل    پـــښــــتــون    د   ژونـــــد   ســــمـــون     جــــــوړوى
 ســـيـــالب     د     مـــيــــنــې      پـــــيــوســـتـون       جـــــوړوى

 
ـــــو    غـــرونــــــو    ســـتــوريـــهاى    د   كــــونــــــړ     د    جــګـ  

 د    پــــښـــتـونـــخـــوا     د     اســــمـانــــــونـــو     ســـتــوريـــه
 دا     ســـتــا     يــــادونـــــه      مــــې      پـــــه    زړه     وريـــــــږى

انــــــونـــــو       ســــتـــوريــــهد    پــــــښــــتـــــنـــو       د      ارمـــ  
 دا    ســــــتـــا    نــــظـــر    زړه    د    پــــښــــــتــون     جــــــوړوى
 ســـيـــالب     د     مـــيــــنــې      پـــــيــوســـتـون       جـــــوړوى

 
ــتــــــنــــو    وى    پــــــالرهبـــــلـــــه      ډيــــــــــــــوه     د     پــــښـ  

 جـــــګـــــه     شــــمـلـــه    مــــې    د    نــيــــكـــو     وى    پــــالره
 تـــــا     لــــروبـــــر      لـــــپــــاره      پـــــــول     جـــــــوړ     كـــــړى

ــــرګــــــــنـــو     وى     پـــــالرهتـــــه    هــــــم    غـــيـــرت    د    پــ  
 پـــخـــــى     خــــــبـــرى      دى      مــضـــــــمـــون      جــــــوړوى
 ســـيـــالب     د     مـــيــــنــې      پـــــيــوســـتـون       جـــــوړوى

 
ال   ســاتــلــىهــــم    دى    ســيــاســـــت    كـــې   بـــل    مـــشــ  

 تــــوره      قـــلـــم     دى     د    خــــوشــــحـــــال     ســـــاتـــلــــــى
دى»ســــنــدريــــز  پـــيــــغـام    «او        »پـــښـتــونــخـــوا «دا     

ـــىپــــښــــــتــو    ادب    لـــــه    خــط   و    خــــــال    ســـــاتــــلــ  
دى      ژونــــــــدون      جــــــــوړوى     »قــــلـــــــم    تـــــــوره «د      

 ســـيـــالب     د     مـــيــــنــې      پـــــيــوســـتـون       جـــــوړوى
 

چـــــې     ذهــــــنــــونــــه     ويــــــښۍ      »ژبــــسـاپــــــوهــــنــه«  
خـــــوب    نــــه    وده     زړونــــــه     ويـــښـــۍ   » روټـــهســكــ«  

»ويــــــرى    تــلــــه  «او    هــــم     د       »هـــــوښــــيــارتـــيـــا«د      
 زمــونـــږ    د    ژونـــــد    دا    ټـــول    فــكــــرونـــــه    ويــښـۍ

دى    پـــوهــــنــــتـــون    جـــوړوى    »ـــهژونــدى    خــيــالــون«  
 ســـيـــالب     د     مـــيــــنــې      پـــــيــوســـتـون       جـــــوړوى

 
 دا    نـــســــيـــــم   ســـــــــتـــورى     ګــــــــواهــــــى    وركـــــوى

ــــــــه     ازادى     وركــــــــوىدا    ســــــــتـــــا    فـــــــكـــــــــرونـ  
 تــــل     پـــــــه      درشـــــــــل     د    پـــښـــتـــــــنـــو     بـــــانـــدې
 وده      شــــــــــعــــور     تــــــه     بـــــــــيــــــدارى      وركـــــــــوى

پـــــــاڅـــــــون     جـــوړوى   ســتـــا   غــنـــى   فـــكـــر   لـــوى    
 ســـيـــالب     د     مـــيــــنــې      پـــــيــوســـتـون       جـــــوړوى

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ
: ياددښت   
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