
 

 
  

ادب او فرھن   ھیواد د زموږ د ډاکتر کبیر ستوری اد اارو
  اکاډمیک شخصیت او ینومیال

  

 د انسانانو او او د انساني ژوند بیال بیل اړخونھ، سي حاالتاو سیا  ولنیز، فرھن ي، افغانستان ادبي د

نھ ډک تاریخ  ماسود یاد ار او د حمیړنیو اتالنو د سر ندنود پی و او حوادثو تاریخ د ،  النده کارنامې

کالم د عفت پھ وسیلھ  فضیلت او د قلم د د شرن  او زموږ پھ ھیواد کې د تورې دچې دا تاریخ ، دی

  .   ل شوې دی

 سر ندنې او دتل پاتې اتلولې او، چې د ویاړنې، کروړ جھان پھلوان لومړی تر السھ شوی شعر میرا د

سیاسي تاریخ د تورې او او ادبي سرلوړې موږدا ثابتوي چې پھ ر تیا سره ز، ولولو نھ ډک شعر دی

  :شعر  و بیتونھ  ورو امیر کروړ ددغېد بیل ې پھ تو ھ د. میړانې تاریخ دی

  کابل نشتھ پراو پھ ھندو سندو پر تخار     زه یم اتل پر دې نړۍ لھ ما اتل نشتھ

  لھ ما اتل نشتھ           نشتھ زابلبل پھ 

. تو ادب تاریخ ورباندې ویاړيتھ رسولې وه او ده چې د پ و معیار پ تو ژبھ داسې مقام ا دغې شعر د

با ارز تھ آثارو پھ ساتلو کې لھ ھی   ھیواد د ھر ادب پوه ملي دنده ده چې زموږ د دھر پ تون او  دا د

، خو لھ بده مرغھ د تاریخ پھ اوږدو کې زموږ  ول ملي، ډولھ ایثار او فداکاری  خھ ډه ډه و نھ کړي



 

نیو ج ړو او د دشمنانو د د کورنیو او بھردبي او فرھن ي آثار او افتخارات ا، اجتماعي، سیاسي

 وک . دسایسو او نورو عواملو پر بنسټ پھ  کاره او پ ھ تو ھ لوټ شوي او غال شوي دي، وئتوط

  . ډالرو او ریالو او نورو امتیازاتو پھ بدل خر وي،  وک یې د کلدارو یې د تعصب لھ مخې لو وي او

ستونزې او د  ولنې  وا سیاسي کړکیچونھ، ږه او ترخھ حوادثنھ کې د ژوند خواپھ ھره  ول

او پھ  ان ړي ، او د  ولنیز مسایل دا  ول ھغھ فاکتورونھ دي چې دھر ری تیني انسان نیم ړتیاوې

لیکوال  دا پدیدې د. عواطف او احساسات راپاروي، خیال، تو ھ د لیکوال او شاعر پھ ذھن کې افکار

کوشش کوي چې  دی او، تبدیلیږي او سمبولونو تصویرونو، ھ ذھن او روان کې پھ خیالونواو شاعر پ

لکھ د یو فلم پھ صحنھ کې ې بیان کړي چې مخاطب عمال سدا خیالونھ او تصویرونھ مخاطب تھ دا

اوریدونکي داسې اعیار کړي چې  ویا دا پی ې  ولې د ده تر مخ  خپل لوستونکي او او، والړ کړي

  . حل الره ور پھ  وتھ کړي دی کوشش کوي چې د دغو ستونزو د. دي تیرې شوې

شعر پھ قالب کې  ھر  وک شاید شاعرانھ احساس ولري خو ھر  وک نشي کوالی چې خپل احساس د

، دا کار ھغھ  وک تر سره کوالی شي چې پر خپلھ مورنې ژبھ باندې واکمن او مسلط وي، بیان کړي

ھنر  خیال پردازی د، تصویر پردازی او د، مات او واژی وپیژنيپھ زړه پوري موسیقایي کل،  کلي

 نورو احساس او داسې د، تخیل، تون، آھن ، قافیې، وزن او اصطالحاتو او د  ان ړنو، پھ مفاھیمو

، افکار، انسانان د ژبې پھ وسیلھ خپل عقاید. اصطالحاتو پھ پوھھ بلد وي او ورسره آشنایي ولري

ھر ھنر . روانھ او خوږه وي، ژبھ باید سلیسھ. پیغامونھ خلکو تھ بیانوي عواطف او احساسات او خپل

شاعران ھم لکھ نور انسانان د خپل احساس او واقعي افکارو د بیانولو لپاره ژبې .  انتھ خپلھ ژبھ لري

شاعر ډیرو  کلو او زړه . ام لريمقصد او پیغ، شاعر بل ھدف. ژبې تھخو نھ معمولي ، تھ اړتیا لري

او پھ خپل خیال او ذھن کې د دغو پدیدو  کلي پدیدو تھ پاملرنھ کوي  او زړه راک وونکو وړونکو

 افکار او تصورات د لوستوونکو، تصویرونھ او ان ورونھ جوړوي او کوشش کوي چې دا احساسات

دی ھ ھ کوي د  ولنې واقعیتونھ پھ . او اوریدونکو ذھن تھ پھ ډیر ھنرمندانھ او مبتکرانھ ډول ورسوي

ې یو رو انھ او اسې ظرافت او لطافت توصیف کړي چې د اوریدونکو او لوستوونکو پھ ذھن کد

  . ترسیم کړي حقیقي تصویر او خیال

او ، شعر ژبھ ده عواطف او  کال پرتھ وي ھغھ د، ھغھ ژبھ چې پھ کې ھنري او انساني احساسات

علمي او انساني ، ھنري، رې ادبيھغھ  ھ چې پھ دغھ ژبھ کې بیانیږي ھغھ یو ډیر عالي او پھ زړه پو

  . تل پاتې ارز ت او مقام لرياثر دی چې 

ادب پھ تاریخ کې لکھ  لیدونکي  د واو شاعران وپوھان، ولھ نیکھ مرغھ زموږ پھ ھیواد کې لیکواالن

پھ ھکلھ خپلھ  او حاالتو حوادثو او رن ارن  پی و، ستوري د دنیا او دخپلې  ولنې د بیال بیلو مسایلو

پھ ډیر عالي او انساني تو ھ پھ خپلو  احساسات او عواطف پھ بیال بیلو ډولونو او  کلونو، رهت  ال



 

د دوی . چې د دوی آثار زموږ د ھیواد لویھ معنوي پان ھ او بډایھ شتمنې ده، آثارو کې بیان کړې دي

  . دا ھلې  لې او ھ ې دقدر او ستاینې وړ دي

ملي وحدت ، اتحاد او اتفاق د واو د لرو بر پ تنبې خادم پ تو ژ د یو لھ دغو درنو شخصیتو نو  خھ

ھ آثارو یې زموږ د ھیواد د پ تو ادب تاریخ تچې پھ خپلو با ارز ، اروا اد کبیر ستوری و علمبردار

  . رو انھ او ژوندی ساتلې دی

 ھیواد ھغھ  النده  یره ده چې پھ دی زموږ د. اروا اد کبیر ستوری د لعل محمد خان زوی دی

دخاص کونړ پھ ولسوالی کې د تنر پھ کلي کې پھ یوه ھجري شمسي کال ک ې د کونړ والیت ) ١٣٢١(

کوچینوالی  ددا د کونړ والیت رو انھ ستوری . فرھن ي کورن  کې زیږیدلی دیروحاني ادبي او 

خپلې ابتدایې زده کړې پھ خپل کلي کې سر تھ ده .  خھ د یو  ان ړي استعداداو ذکاوت خاوند و

. کابل پھ  ار کې د رحمان بابا پھ لیسھ کې پای تھ رسولي دي او ثانوي زده کړې یې د، ي ديرسول

د لوړو زده کړو لپاره د جرمني ھیواد تھ  کال کې پھ افغانستان کې لھ دولت لھ خوا) ١٩۶۴( دی پھ

 د کې دخپل ذوق سره سم ماربورګ پھ پوھنتونونوکولن او ، ده پھ جرمني کې د فرانکفورت. والړو

او  ولنیز پوھنې علوم ھم ورسره مل  سیاسي، فلسفي پھ  ان ھ کې چې د) ارواپوھنې( یا) ساپوھنې(

. تھ ادامھ ورکړه او پھ دغھ مسلک کې یې د ډکتورا دیپلوم تر السھ کړ توخپل عالي تحصیال، وو

  . و ھم غړید  ولنې پوھنو  د نړی د ساع کال راھیسې د ) ١٩٧۵( دستوری صاحب 

، ساپوه، ژورنالیست،  یړونکې، تکړه شاعر، یر ستوری ھغھ مخکښ او نو ت ر لیکوالډاکتر کب

او وطني او ملي  ھنر، فن، علم، ده پوھھچې د ، مبارز مشر و او ملي سیاسي،  ولنیزپوه، سیاست پوه

و ادب پھ ډ ر کې پ ت د ده ادبي او قلمي ھ ې او بریاوې د. ارو پھ ر ا کې  ر ندیږيآث د ده د احساس

  . دي ورکیدونکي نھنھ ھیریدونکي او

پ تنولې سره  پ تون او، پ تو ژبې چې د، دی پیاوړې شاعر لیکوال او ډاکتر کبیر ستوری ھغھ نامتو

نامتو  ادبي او فرھن ي شخصیت پھ ھکلھ زموږ د ھیواد کبیر ستوري د ډاکتر د. یې ژوره مینھ درلوده

ده د آثارو پھ ھکلھ زیاتې لیکنې  د پل وخت سره یېخپلې  یړنې کړې دي او پھ خ شاعرانو، لیکواالنو

تر صاحب کبیر خو ھغھ مینھ چې زه د ډاک، قدر او ستاینې وړ دي ھم کړې دي چې د دوی لیکنې د

دې تھ ، ي ديشخصیت پھ ھکلھ لرم او د ده اثار مې لوستلاو ملي سیاسي ، علمي ادبي ستوري د

یاد  قامي مبارزینو د فرانکفورت پھ شھر کې دجرمني کې د  چې پھ وخت کې پھ داسې یو وھ یدم

او نیک نامھ سیاسي او  وتلي شاعر، د دغې پیاوړي لیکوال پ تونخوا جشن لمان ل کیږي غونډه او د

شخصیت پھ ھکلھ یو  و کر ې ولیکم او خپلو  رانو او درنو لوستونکواو دپ تو ادب دملي مبارز 

  . مینھ والو تھ یې ډال  کړم



 

جوړولو کې د  پھ) د  ولنېدافغاني محصلینو( ع کال کې پھ جرمني کې) ١٩۶۵( پھ ريډاکتر کبیر ستو

   ع کال کې کلھ چې) ١٩٧٢( پھ. خپلو مل رو سره یو  ای فعالھ ونډه لرلھ

جوړیده ستوري صاحب د دغې  ولنې پھ جوړیدو کې فعالھ )  ولنھ تنو او بلو و دملي آزادۍ د پ( 

  . درلودهبرخھ 

راډیوپھ پ تو  ان ھ کې مقرر  ع کال کې پھ جرمني کې دآلمان غږ) ١٩٧٣( پھ ډاکتر کبیر ستوری

  . پھ دغھ راډیو کې دپ تو ژبې د ویاند پھ تو ھ نطاقي کولھشواو دژوند تر پایھ پورې 

پ ونولي سره لرلھ او د  پشتو او، ژوره مینھ چې دپ تو ژبې سپی لې او، ډاکتر کبیر ستوري ھغھ پاکھ

دپ تنو د اتحاد او  اجمل خ ک دآثارو پھ ر ا کې یکواالنو او شاعرانو لکھ پاچاخان اواو پیاوړي ل نامتو

چې باید فکر پیدا شواو دې تھ وھ یده  رو انھ او مترقيورسره یو اتفاق یوالي او ملي وحدت پھ ھکلھ

ي کې دخپلو مل رو سره ع کال کې یې پھ جرمن) ١٩٧٢( ھمدا و چې پھ، یو سیاسي  وند جوړ کړي

ع ) ١٩٨۵( پھ. اود دغې  وندسیاسي مشري یې پر غاړه وهدیموکراتیک  وندجوړ کړ تون سوسیالدپ 

کلتوري پ تنو د فرھن  د  ر ندولو پھ ھکلھادب او ، رسوم او عنعناتو، کال کې یې د پ تنو د کلتور

کال  ع) ١٩٩٨( پھ. ع کال کې یې دپ تون کور پھ نامھ  ولنھ جوړه کړه) ١٩٩٣( پھ.  ولنھ جوړه کړه

او ھمداسې یې پھ کونړ کې د پ تو ادبي او . ھنې دیره جوړه کړهوکې یې پھ پی ور کې دپ تونخوا د پ

دا  ولې  ولنې تر اوسھ پورې د ستوري صاحب د مل رو . جوړه کړهکال کې ) ٢٠٠٣( پھھنري  ولنھ 

  . لھ خوا پھ فعالھ تو ھ خپلو چارو تھ ادامھ ورکوي

ژورنالیست اووتلې شاعراو ادیب و د مطبوعاتو او ژورنالیزم پھ  ډاکتر کبیر ستوری چې یو تکړه

  : کړې ديتر سره چارو کې یې دا فعالیتونھ 

د سپرغی پھ نامھ میاشتنی مجلھ  پالنې او پرمخت  لپاره، دپ تو ادب د ودې ع کال کې یې) ١٩٧٢( پھ

پھ جرمني کې مجلھ ی میاشتنع کال کې یې د ولس غږ پھ نامھ ) ١٩٧۶( پھ. خپره کړهپھ جرمني کې 

 پھ. خپره کړهپھ جرمني کې مجلھ میاشتنی ع کال کې یې د لمبھ پھ نامھ ) ١٩٨۵( پھ. خپره کړه

) ١٩٨۶( او پھ. خپره کړهپھ جرمني کې مجلھ میاشتنی ع کال کې یې د خیبر وږمھ پھ نامھ ) ١٩٨۶(

نې وړ   م چې اوس محال د د یادو. ع کال کې یې د پ تونخوا پھ نامھ مجلھ لھ جرمني  خھ خپره کړه

  . ستوري صاحب پھ نامھ یوه مجلھ د کنړ دسیمې  خھ ھم خپریږي

سیاسي ادبي او فرھن ي ھلې  لې او د ، دا  ولې ملي حقیقت دی چې د ډاکتر کبیر ستوري دا یو  ر ند

نوم او د ده  او نھ ورکیدونکي دي، ده خدمتونھ دمطبوعاتو او ژورنالیزم پھ عرصھ کې نھ ھیریدونکي

ژورنالیست پھ تو ھ زموږ د ھیواد دپ تو پھ  وړي شاعر اوزړه ور او نو ت رپیا، دیو مخکښ ادیب

شخصیت د  او ملي سیاسي، اجتماعي، فرھن ي، ادبي، علمي تاریخ کې  النده او تل پاتې دی او د ده

  . قدر او ستاینې وړ دی



 

محال پھ جرمني کې میشت دي او  چې اوس، و او دوولو و پالر وزامن دپن و اروا اد کبیر ستوری

  . د ده  لور زامن پھ جرمني کې پھ لوړو زده کړو بوخت دي. دخپل پالر پھ الره روان دي

د انسان او انساني کرامت سره خپلھ مینھ ، ډاکتر کبیر ستوري پھ خپلو شعرونو کې د  ن تعالی سره -

 :د بیل ې پھ تو ھ د ده دا بیتونھ  ورو. داسې بیانوي

  

  ی او مھربان دیب ونک خدای پھ نوم د لوی

  قادر د ھر انسان دی، ذلت، پھ عزت

  چې  وک وغواړي پھ یو ساعت کې باچا کړي

  ء دتخت  نې روان دی چې  وک وغور ی 

  نھ دچا  نې پیدا نھ د چا پالر دی

  دی یوازې خو محتاج ورتھ جھان دی

  بد عمل خبر دی، خدای دھر چا پھ  ھ

  د  ان دی خو یې واک د  ھ او بد عمل

  خدای پھ ھر وخت او پھ ھر  ای کې حاضر دی

  کھ دا  مکھ ده کھ ستوری د اسمان دی

  : وایي او یا

  محتاج کلھ د انسان د زیار زحمت دی

  بې نیازه دی د خدای بې شان قدرت دی

  عبادت دمینې نوم دی دا منمھ

  نیکمرغي د انسان مینھ محبت دی

  عبادت زاھده ستا سوال او زاري ده

  ھسې د خدای ډیر زیات شفقت دی پھ ما

  : وایي او یا

  سړی کٻږي، د سړو سره چې کیني

  ھر مجلس لري تاثیر کھ  وک پوھیږي

  چې خدای چا لره احساس د مینې ورکړي

  نھ صبریږي، نو یې زړه بیا د جانانھ

  زه دنیا کې تھ عقبا کې جانان غواړې

  شیخھ ستا او زما کلی کلھ کیږي



 

  ي دیستا مجاز، زما عشق حقیقي

  حقیقت کلھ مجاز سره سمٻږي

  د عشق کار کې د ھر چا ده بٻلھ برخھ

  د چا  لیږي، د چا ستوری دی تیاره

  : وایي او یا

  راتھ پاتې لھ لویانودا پیغام دی

  چې دبل پھ درناوي کې دروند مقام دی

  ساتې نو پوه شھ  کھ نظر دې خپل اوچت

  چې الزم دبل نظر تھ احترام دی

  ې درن ت غواړي چې دبل پھ سپکاوي ک

  دروند بھ نھ شي تل پھ دې کار کې ناکام دی 

  سوچ لري سرکېغالم  د چې د بل 

  د ده ھم ذھن غالم دی، ازاد نھ دی

  

دپ تو ، هسر پ تونولي دپ تواو، سره دوطن، و سرهملي احساسات د پھ آثارو کې ډاکتر کبیر ستوريد  -

مینھ او اخالص  اوحقیقي یره ژورهیثیت سره ډاوح، نن ، عزت، پ تني پت د، ژبې اودپ تنو  بر سره

  :د بیل ې پھ تو ھ دا بیتونھ  ورو. دی شوې  ر ند

  پ تانھ یو دي یو تاریخ او یو کلچر لري

  یوه یې ژبھ نن  پ تو یې ھر  بر لري

  د غیرت ن ې د مشرانو پھ شملو کې شتھ دی

  دی پ تو کوي پ تونولي د قام بچو کې شتھ

  : وایي او یا

  خاوره پ تنو موږ نھ پ تو غواړيدا پ تنھ 

  نن  غواړي غیرت غواړي میړانھ د نیکو غواړي

  بیا د خیبر سر کې ج ول سر دشملو غواړي

  نور د خوشال خان توره تیره پھ شرن یدو غواړي

  : وایي او یا

  

  تورې او ورورۍ نوم دی،  ی ړې، پ تو دپت



 

  پھ پت کې ناستھ ودریدل بھ کوې، پھ پت کې ژوند

  د د پ تنو کې  ولنیز قانون دی ی  ھ ژون

   ی  ھ ھر چیرې بې تمې بې بدل بھ کوې

  : وایي او یا

  د غیرتمنو پھ غیرت دی خدای مین

  ھر یو کار د غیرتمنو عبادت دی

  پھ وطن او پھ خپل قام چې غیرت کاندي

  ستوری وایي چې پھ برخھ یې جنت دی

  : وایي او یا

   ناه دبل چا نھ ده دا زموږ خپلھ  ناه ده

  پ تونول  تھ اړولې چې مو شاه ده،  توپ

  پ تو تش ژبھ نھ ده دا دژوند  کلی قانون دی

  پ تو او دپ تون تورو کې  ھ لویھ مانا ده

  : وایي او یا

  چې ھم تھذیب دی ھم خوږه د  ړیدو ژبھ ده

  مل رو غوږ شی دا زموږ خپلھ پ تو ژبھ ده

  دفن  کال ده د ھنر پھ  لدرو کې اوسي

  درو او نغمو ژبھ دهدروح غذا ده د سن

  : وایي او یا

  پا یږه پا یږه دې کاروان سره مل کیږو موږ

  نور خیالونھ پوچ دي د پ تو پ تونول  وخت دی

  پریږده ترب ن  داتفاق او ورورول  وخت دی

  پا یږه پ تونھ نن د قام او قومول  وخت دی

  : وایي او یا

  د مینې دوطن نھ مې زړه  ان نھ بیلوي

  ې  و ې وطن را ولويل یا دی خپل  و 

   و ې چې یو  ای نھ کړي ھومره نھ کیني ارام

  دسر او مال پھ بیھ دا  و ې کوشیروي

  چې مینھ دوطن کې مې زړه وریت شو پوخ سر تیر شو



 

  روان دی سربازۍ تھ  ان وطن نھ  اروي

  پھ مینھ د وطن کې ستوری و خاتھ اسمان تھ

  اسمان کا ي وروي و ورو پھ غلیم لھ

  

 داز  و سوز حسن و جمال، رازونیاز،  کال، خپلوشعرونوکې مینھ اومحبتپھ  بیر ستوریډاکتر ک -

. کې داسې ترسیموي او سمبولونو خیالونو، نووتصویر مناظرو  کال پھ ډیرو رن ینو طبیعت د د او

  :دبیل ې پھ تو ھ دا بیتونھ  ورو

  

  تا چې د سرو شونډو قلن  کې بھانې پری ودې

   ول چم مٻخانې پری ودې زه ستا ملن  شوم ما د

  ستا د اوربل الندې مې جوړه کړه دٻره دمینې

  د عشق نشو کې مې د مینې خزانې پری ودې

  ھ ولیدېالس پھ سر شو چې یې ت مجنون لیال نھ

  بلبل ھم بڼ کې د لونو ترانې پری ودې

  چې ستا د سپین مخ پھ ر ا باندې یې زړه باٻلودو

  دېپتن  د شمعې سره نورې یارانې پری و

  چې ستا د تورو زلفو سیوری یې پھ ږیره پریوت

  دحورو افسانې پری ودې شیخ پھ ثنا کې دي

  : وایي او یا

  تا چې ماتھ پھ ناز ناز راوکتلو

  ما خپل زړه دا ستا پھ ستر و وباٻللو

  ستا د ستر و تور زما دسترکو تور شو

  د لیدلوزما خو ھ شوه ستا خو ھ 

  : وایي او یا

  نھ دي جوړشوي و ود  لونو د ک باغونھ

  والړ دي سالم  تھ او د جانان الر راتھ  ایي

   ھ  کلې تماشھ ده د رن ونو د لونو

  ستایي دا زړه پکې د   و د اوربل  لونھ

  : وایي او یا



 

  د انسان فکر او خیال کھ ھر  و دن  دی

  ستا دحسن د تصویر د پاره تن  دی

  ستا  کال د خیال ورشو کې نھ  ایٻږي

  دې پروت خمار د بن  دی سوز د مینې کې

  ستا د مینې پھ مستې کې مې زړه  وان شو

  زما وینھ کې دا ستا د شونډو رن  دی

  : وایي او یا

  سرو کې شتھ دینډو مزه چې ساقي ستا پھ شو  ومره

  دومره مزه کلھ دمیو پھ پیالو کې شتھ دی

   کال پرست یم ساقي تش دا ستا لیدو تھ در م

  و شٻبو کې شتھد  کال زور دې د موسکا مست

  ماتھ دشونډو شربت راکھ پٻمانې نھ غواړم

 عشق کې ثواب د مٻنې تندې ماتوو کې شتھ دی

  میخانھ وتړه را ھ د  ودر غاړې تھ  و

  نشھ دمیو خو کونړ د سیند اوبو کې شتھ دی

  ھلتھ حجرې د پ تنو پھ  ن   کور تودې دي

  دقام دمینې جوش د ستوري ترانو کې شتھ دی

  : وایي او یا

  د زلفو راخوره شوه خوشبویي چې دې

  د  لونو خوشبویي صدقھ شوه

  بلبالن بھ زیاتي  ھ کوي پھ باغ کې

  بس دا ستا   و اوربل کې یې دیره شوه

  پتن انو سر تھ ھم دې هللا خیر کړي

  چې ډیوه د  کلي مخ دې ور کاره شوه

  : وایي او یا

  ماتھ چې  ودر پھ غاړه غلې پھ خندا شولھ

  محبت سرخي پیدا شولھ مخ کې یې دمینې

  ومھ زه یې دسور  یک او د شین خال پھ ننداره

  خلکو راکتلې پ ھ مینھ مې رسوا شولھ



 

  ناز او ادا  انې د  کال سره مل رې وې

  یې د  کال سره  کال شولھ ھر یوه ادا

  زور یې د  وان  د مینې جوش راپارولی و

  کې پھ ن ا شولھ پھ مست  همستي و  وانھ یې

  خورې شولې تیارې وختل د شپېستوري چې را

  ذکات د خولې رضا شولھ خوا تھ شوه راوړاندې پھ

  : وایي او یا

  نوبھار دی، پسرلی دی، موسم د  لونو

  زړه مې تاتھ انتظار دی! راشھ ای جانانھ

  مستې مستې کډا انې کړي، مستې دي بلبلې

  مست شوی  ول  لزار دی، مست بھ دې خیالونھ شي

  خوند بھ د  ډا واخلې د  ل بھ نندارې وکړې

  دا موسم خو  ولو موسمونو کې سردار دی

  د لونو زړه را کونکي دي ھره خوا رن ونھ

  دروند نظر  لونو تھ خو خامخا پکار دی

  پورتھ کړی وطن پھ نامھ د ستوري سره جام بھ

   ول محفل خمار دی ساقي ھم خپلھ خمار دی

  

او  مظلومانو، مسکینانو، غریبانوکې خپل احساسات او افکار د وعرونستوری صاحب پھ خپلو ش -

کړاوونھ او ناامیدې ، لوږه اوتنده او د  ولنیزو ناخوالې، ونھاوغم ونھرن  پھ ھکلھ او د دوی یتیمانو

  :د بیل ې پھ تو ھ دا بیتونھ  ورو. داسې انعکاسوي

  

  د ژوند ھره مرحلھ کې توانا او قھرمان شھ

  غ تلی  وان شھ، نن یالی د سرتیرو قافلھ کې

  زوړ جھان د خاٻنانو د ظلمونوفساتونو

  خپلھ تھ نوی جھان شھ، تھ تباه محوه نابودکړه

  : وایي او یا

  د بل زړه ازرول چاره خطا ده

  خو ازار د مور او پالر لویھ  ناه ده



 

  چې ازار دمور اوپالر وي  وک وھلی

  دبخت ستوری یې تورتم وي دا ر تیا ده

  : وایي او یا

  يانھ نورې دا سپٻرې ور ې دغم تٻرٻږجان

  د خوشحال  ور ې زموږ پھ چم تٻرٻږي

  بیا بھ پھ وچو شونډو وار د خندا انو راشي

  پھ رقیبانو زلزلھ بھ پھ ھر دم تٻرٻږي

  ژوند یو  و ور ې پھ دنیا دی ابدي خو نھ دی

  دا  ھ پھ  ادۍ  ھ پھ ماتم تٻرٻږيبده ده 

  نھ پیدا منم احساس د خوشحال  د غم وجود

  خو کھ غم کې کم خوشحالي ډیره وي ژوند سم تٻرٻږي

  : وایي او یا

  پھ ملي غور ن  زما ملي قیام دی

  استعمار او استثمارسره مې جن  دی

  غم او درد راسره تل چې دخپل قام دی

  دپ تون پھ آزادۍ باندې مې نن  دی

  د ملي وحدت ژوندۍ مبارز یم

  زه سکرو ھ د خوارانومفکوره یم

  

او ملي وحدت  یووالې، ملي ھویت، ورورولې اتفاق او، پھ خپلو شعرونو کې داتحادوری صاحب ست -

دخلکو برابر حقوق او ، د انصاف او عدالت، دآزادۍ او دموکراس ، حساس روزلااو د ملي 

داسې خیالونو کې  تصویرونو او، پھ ډیر  کلي سمبولونو، سوکالې مفکورېدسولې او ، ورور لوي

  :بیل ې پھ تو ھ دا بیتونھ  ورو د. ترسیموي

  ر دقام زلمیان را ولوموجر ھ  م کور پھ ک

  ملي وحدت دپاره عاشقان را ولوم

  پ ړۍ دنن  غیرت چې د نیکونوپھ سر کړي

  بچي د میرویس خان او خوشال خان را ولوم

  ې چې دقام اود وطن نھ ستړي کیږيخدمت ک

  د تورې او میړانې جوړ  وانان را ولوم



 

  : وایي او یا

  الړ دې شي، د سولھ او ورورول  کھ مې سر الړ شي

  الړ دې شي، د سوچ پھ ازادۍ کھ مې سر الړ شي

  ازاد یم پیدا شوی ازادۍ باندې مې نن  دی

  الړ دې شي، دقام پھ خپلواک  کھ مې سر الړ شي

  : وایي او یا

  جنډه د سولې ج وي د باچا خان بچي دي

  ورورولي غواړي غالمي د چا منلی نھ شي

  د ستوري زړه کې اتفاق دپ تنو ارمان دی

  بې اتفاقھ قوم منزل تھ رسیدلی نھ شي

  : وایي او یا

  وي پیسې  ولويقام خر ،  وک خپل وطن خر وي

  زه دخپل قام او وطن نھ تیریدلی نھ شم

   وک استعمار تھ نوکري کړي خپل ولس لو وي

  و منلی نھ شمزه استعمار تورې تیارې ھډ

   ان د آبادۍخو ھ وک کړي الره د خپل 

  ستوري کړه الره د  ول قام دسوکال  خو ھ

  : وایي او یا

  نھ ده چې دې خپل نظر آزاد ويآزادي د نظر 

  آزادي د نظر دا ده چې بل نظر آزاد وي

  کھ غریب وي کھ باچا وي حق یې یو شانتھ وي

  نظر آزاد وي  یار ھم د پا  لوستوری وایي د ھ

  : وایي او یا

  زړه کې د انسان خو یږي د انسانیت جذبھ مې

  د ژمي شپھ زما پھ غیږ کې د جانان خو یږي

  چې انسانان پکې پھ ژوند کې نو تونھ وکړي

  ھم مې دفکر آزادي ھم دبیان خو یږي

  : وایي او یا

  انسانیت لھ انسانانو نھ بٻلٻږي



 

  دې دنیا کې د  ن ل قانون چلٻږي

  ساتندوی چې د حقوقو دانسان و

  ھ الس ماتٻږيدا حقوق پاوس یې خپلھ 

  توپیر ورک د مدنیت او د وحشت شو

  مدنیت بٻرتھ وحشت باندې بدلٻږي

  انصاف وتی دی د لفظ دانصاف نھ

  نھ چلٻږي، عدالت دی ناچل شوی

  بې منطقھ شو منطق فلسفھ پوچ شوه

  خدای دې خیر کړي ستوری نور بھ  ھ پٻ ٻږي

  : وایي او یا

  زموږ ملک د  ڼ قامونوشریک کور دی

  ھر یو قام د بل قام ورور دی پدې ملک کې

  دخپل شمٻر پھ کچ حق ھر قام تھ پھ کار دی

  ھسې نھ چې دیو تش دبل ډک شکور دی

  

منطق او ، پوھې، دعلم، دقلم فضیلت او د الم عفتد تورې اوپھ خپلو شعرونو کې  ستوری صاحب -

 د چې ھر عالم او، يلوړ خیالونھ او افکار پھ ډیر عالمانھ او ظریفانھ تو ھ داسې بیان کړي د ادب

د بیل ې پھ . مقصد ل ولې شي پوھې او ادب مینھ وال پھ ک ې د خپل ضرورت سره سم خپل ھدف او

  :تو ھ دا بیتونھ  ورو

  

  دفن پھ ژبھ سربازي د پ تونخوا واخلھ

  توره قلم دې د خوشال خ ک بابا واخلھ

  دسربازۍ ډ ر تھ  ې چې چٻرې تږی نھ شې

  ا واخلھشربت د شونډو پرٻمانھ خامخ

  مینھ دقام کې د ھمزولو  نې پاتې نھ شې 

  د قامول  بٻرغ پھ ډا ھ برمال واخلھ

  : وایي او یا

  چې  ان دچا نھ ورک شي نو خپل  ان نھ پٻژني 

   ٻلھ ترې  ھ پکار ده چې جھان نھ پٻژني



 

  بې پوھې  ان پوھان کړي او د  ول جھان باچا شي

  د  ان نھ ج  باچا او یا پوھان نھ پٻژني 

  تول د ارز تونو د جھان کړي ې تولھ کٻنيب

  توپیر د شنو باغونواو بیابان نھ پٻژني

  : وایي او یا

  ھنرشریک کړي کور،  ایست، کھ ادب

  یې کړي  وک سور او دپوھې پھ اوږه

  خو ول  پر ن  شي ستوری وایي

  اتفاق او پھ وحدت کې پروت دی زور

  : وایي او یا 

  وونفاق اوترب ني بھ پخپل من  کې ورک

  کھ لوړې ج ې  وکې تھ د ژوند  ان رسوو

  قامونھ پھ ادب او پھ پوھنې پر مخ تللي

  ډیوه بھ د پوھنې  ان او قام تھ بلوو

  : وایي او یا 

  ما چې وکتل دې  رد چاپٻر جھان تھ

  ھی وک نھ وایي کم عقل خپلھ  ان تھ

   کاري عقل تھ ھو یار کم کم عقلونھ

  ان تھعقل دوست انس کم خدای دې ور نھ کړي

  : وایي او یا 

  برابر سوچ د انسان وي خپلې پوھې

  د لوړ سوچ دخاوندانو لوړ ارمان دي 

  ناپوھ  نھ غټ د من د انسان نشتھ

  تھ جھان پٻژندل  ران وي ناپوھانو

  تل د  ان پھ ھینداره کې جھان  وري

  دخپل سوچ پھ اندازه یې تن  جھان وي

  ي ان جھان پھ آیٻنھ کې پوھان وین

  تر ستورو د اسمان وي رسولی  ان

  : وایي او یا



 

  ادب  ان پرست نھ دی چې تش خپل خدمت کوي

   ولنې د خدمت نھ ادب  ان نھ بٻلوي

  ھسې تور دی پرې ل ٻږي ادب دپاره ، ادب

  توروي  د عقل او منطق اصول د تور مخ

  قانون کې د منطق نھ شتھ دی دا کلھ کیدای شي

  ھدف او وسیلھ چې د ادب نھ جوړوي 

  : وایي او یا

  پتمن ژوند  وره فوالد پھ توره نھ شي

   ھ شي توره دقلم پھ واخلھ قلم

  دفوالد توره کھ ھر  ومره تٻره شي

  یابھ وژني یا بھ مري نو دا بھ  ھ شي

  پھ زور کلي کلھ کٻږي دا متل دی

  اخري ناچار د سولې پھ الر تلھ شي

  : وایي او یا

  مطلب پروت دی د لفظونو پھ مانا کې 

  پوھاوې ھره ویناکې دانسان د

  پھ تکړه قلم لیکنھ کړه لیکوالھ

  چې لیکنھ دې تل پاتې شي دنیا کې

  چې دخپل غیرت تاریخ پکې خوندي کړې

  پاتې را نھ شې پھ نن  او پھ وفا کې

  د تکړه قلم لیکنھ نھ ورانٻږي

  کھ یې ومین ې ھر  و یې  ھ صفا کې

  وي نھ  رٻږيد تکړه قلم رن  پوخ 

  ژوند پھ پرمختیا کې ستوري ویل پوخ وي د

  

سمسورتیا او پراختیا او د  ولنیزو ، ستوری صاحب پھ خپلو شعرونو کې د  ولنې وده او پرمخت  -

  :بیل ې پھ تو ھ دا بیتونھ  ورو د. روابطو مناسبات د دنیا پھ تضادونو کې داسې ترسیموي

  د تضادو جوړه شوې دا دنیا

  د ر ا وجود تورتم نھ دی پیدا



 

  دموجودیت ده  اتیارې ن ھ د ر

  نو نھ بھ وي ر ا، کھ تورتم نھ وي

  کھ غم نھ وي خوشحالي بھ چٻرې نھ وي

  خوشحالي شتھ  کھ غم شتھ دی اشنا

  غم پسې د خوشحال  رات  جبري دی

  داسې شپھ نشتھ چې نھ یې شتھ سبا

  دا تیارې د ژوند ورکٻږي سبا کٻږي

  د سبا ستوری راخٻژي خامخا

  : وایي او یا

  د انسان د تضادونو کور دی ولنھ  خداٻږو

  ډلھ  پلھ کې جدا سودا ده، پھ ھر یو  وند 

  خوري  وک دخپل  ان  وک د مزدور او  وک د قام غم

  چا سره زړه کې د انسان د خوشحالتیا سودا ده

   وک د ژوندون جرړې وباسي انسانان وژني

  د چا دماغ کې د ژوندون د پر مختیا سودا ده

  : وایي او یا

  ایي پھ ھر شي کې تضادونھ شتھقانون د ضد و

  اصلي فرعي د دې تضادو دوه قسمونھ لیکم

  قانون د نفې وایي چې نوی تل د زوړ  ای نیسي

  لیکم زوالونھ زوړ  کھ د نوي تکامل

  انون د  وپ وایي پھ یو واري کیفیت شي بدلق

  خو دې بدلون تھ د کمي معین حدونھ لیکم

  

دموسیقی او د . غھ ھنر دی چې انسان ورتھ ضرورت لريد موسیقی ھنر د نورو ھنرونو تر  ن  ھ -

دشعر د ھنر پھ وسیلھ  د موسیقی ھنر. چې دیو بل سره تړاو لري، شعرھنر ھغھ فرھن ي شتمنی دي

خو کلھ چې د ، دستوري صاحب شعرونھ خپل  ان ړې موسیقیت لري.  کلې خوند او رن  پیدا کوي

پھ پردو  د موسیقېکمپوزونو کې  او طرزونو، آوازونو پھ خوږو او سندرغاړو ھنرمندانو ده شعرونھ د

  . مینھ والو تھ وړاندې کیږي نو  کال او خوند یې الپسې زیاتیږي کې



 

دستوري صاحب شعرونھ او خوږې ترانې زموږ دھیواد یوشمیر تکړه ھنرمندانو او سندرغاړوپھ خپلو 

دساز پھ  پو  ودونو او محافلوکېخوږو او  کلي غږونو کې د رادیوتلویزون لھ طریقھ او دخلکو پھ 

چې د دوی دا ، دخلکو غوږونو تھ رسولي دي کې پھ ډیرو  کلواو خوندوروکمپوزونو او طرزونو کې

  . ب پھ  لبڼ ک ې دپوره قدر اوستاینې وړ ديدافعالیتونھ د ھنر او 

چې دستوري صاحب شعرونھ یې پھ  کلو او خوندورو ، ھغھ محترموھنرمندانو او سندرغاړو

  : پوزونو او طرزونوکې جوړ کړي دي دا ديکم

استاد ، استاد طال محمد استاد ھدایت هللا، علي زیاستاد یارمحمد، استادخیال محمد، استاد رحیم غمزده

ماس ر رحیم  ل ، بریالی صمدي، رضوان منور اوشاه  وان منور، ماس ر علي حیدر،  لزار علم

زلمی ، شبنم، شھنشاه پاچا، حشمت سحر، ابو او اکبر خانوحید احمد ب، نازیھ اقبال، بریالی ولي، بن ښ

 لریز تبسم ، زاھد هللا اپریدي، اشرف  لزار، ماشوخیل مطرب، انور خیال، سیدا ل مینا، غمزده

معشوق سلطان او سردار ، فروغ زیب نوشیروي، غازي او نورالرحمن،  ل جان صادق، اوخالدمالک

  . . . . . . . . . . . . . . . ونوراو داسې  علي بلو ي

دلتھ  و نمونې یې  ویلي دي سندرغاړو او ھنرمندانواحب ھغھ شعرونھ چې پورتنیو ستوري ص د

  : بیتونھ  ورودا دبیل ې پھ تو ھ. یادوو

  

  جر ھ  م کور پھ کور دقام زلمیان را ولوم

  ملي وحدت دپاره عاشقان را ولوم

  :وایي او یا

  کھ د ژوند خبرې ھر  ومره ترخې شي

  دستا د شونډورن  واخلي خوږې شي چې دا

  :وایي او یا

  شوی  ن   کور خو وم یزه پھ حجرو کې یم لو

  د فن پھ غٻږ کې دادب اوسیاست شور خو وم

  :او یا وایي

  کھ  الن وکرې د ژوند د سردرو پھ  وکو

  زه بھ یې سیل لره در م د ج و غرو پھ  وکو

  :او یا وایي

  ھ شيد تورو زلفو  ن یدلی ن  وک چې پھ دار

  ھغھ دمینې پھ رازونوپوھیدلی نھ شي



 

  :او یا وایي

   ایستھ ده د  الب د ل د پا و نھ

  پ تنھ ده  چې مې وینھ بختور یم

  :او یا وایي

  را ھ زموږ پھ چم کې میخانھ جوړه کړهساقي 

  یوه چنھ پکې د مینې مستانھ جوړه کړه

  :او یا وایي

  ږده چې  ھ کوي یې دا ده یورپي پٻغلھ پرې

  نھ مني ھر  ھ پھ خپل زړه کوي نديقید پاب

  :او یا وایي

  شرابو پیالې مھ راوړه تنده د نھ ماتوي

   راوړه اوبھ د چینې یخې الړ شھ ساقي الړ شھ

  :او یا وایي

  فلسفې بھ د دنیا را ولومھ

  د پ تو او پ تونوالي یې  ارومھ

  :او یا وایي

  غم بھ د  ولو پ تنو کوو

  موږ پھ پ تو خپلھ پ تو کوو

  :وایي او یا

  پسرلی د ل  واني ده یو  و ور ې وي تٻرٻږي

  نھ زړٻږي زه ھغھ پسرلی غواړم چې تل  وان وي

  :او یا وایي

  تا چې د سرو شونډو قلن  کې بھانې پری ودې

  زه ستا ملن  شوم ما د  ول چم مٻخانې پری ودې

  :او یا وایي

  چې دې شونډې زما شونډو تھ نږدې شوې

  شوېرانھ پاتې پیمانې د مٻخانې 

  ستا د سرو شونډو پھ میو چې شوم روږدی 

  نوې نغمې شوې، نوی رباب، نوی ژوند



 

  :او یا وایي

  پھ نیمھ شپھ راپا یده نیازبینھ پھ بھانھ

  بھانھ نازنینھ پھ دیدن تھ دیار الړه

  :او یا وایي

  کړې ده لکھ چې زړه دې زما زړه سره سال

  تا کړې ده ھغھ خبره زما پھ زړه چې وه

  :او یا وایي

  نوې دنیا لپاره، سیتار د مینې غږوم

  قانون دمینې جوړومھ دسبا لپاره

  :او یا وایي

  تٻرې د ژمي اوږدې شپې شولې

  بیا پسرلی راغی ونې شنې شولې

  رن  مې ستا دشونډو  ل کې ولید

  مستې مې دمینې ولولې شولې

  :او یا وایي

  ردیسي  ردونھپھ تورو   و یې پراتھ و پ

  ستر و یې ویل حالونھپھ خولھ یې ھی  نھ ویل 

  :او یا وایي

  ر تیا چې ملکھ یې درن ونو د  کال

  دنیا د  کال تھ دې سجده کړي  کال انې

   ایست دې د مینو د زړه مینھ تودوي

  تھ پھ برخھ یې د چا د سرو  لونو  ان ې

  د سر پھ بیھ اخلم ستا دمینې افتخار

  ووایھ صفا راتھباقي بھ  ومره نور شم 

  تنھ درنھ غواړي اجازهدا ستوری کړي پو 

  دا تھ د ل پھ رن  یې؟ کھ  ل رن  اخیستی ستا؟

  :او یا وایي

  یوازې زه او تھ وی   لبڼ وی د بلبلو بس

  الندې مې شپھ وی  دا ستا د تورو زلفود اوربل



 

  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . او داسې نور شعرونھ

 . . . . . . . . . . . . . . .  

  : و وری درو د اوریدو او لیدولپاره دا پتید دغو سن

  
http://www. kabirstori. com/?page=TangTakor&c=TangTakor_Videos 
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د ده شعرونھ ډیر ، سره پاملرنھ وشي اکتر کبیر ستوري شعرونھ تھ پھ غوردې ډ پھ ر تیا سره کھ

ادبي او علمي مطالبواومفاھیمو نھ ، او د لوړو او ژورو ھنري پھ زړه پورې، روان، سلیس، خواږه

ادبي او ھنري آثار د ھر چا پھ زړه کې یې  انتھ ، ھمدا وجھ ده چې د ده علمي او تحقیقي، ډک دي

  . او ھر  وک د ده د آثارونھ د خپل ذوق پھ اندازه خوند او   ھ اخلي، ې دی ای جوړ کړ

انساني خصایلو دروند او اخالقو دعالي، دنیکواوصافو، مزاجاو ساده نرم ، ړستوری صاحب د لو

، ری تینېد ده خبرې . ده لږ خبرې کولې او د نورو خلکو نھ بھ یې ډیرې خبرې اوریدلې. شخصیت و

دخپل او، حرمت  ر ندیدواو پھ کالم کې یې ھر وخت د انسان او انساني کرامت  ،خوږې اودرنې وې

ملي وحدت ، اتفاق اتحاد او، رور لوېد ده پھ ذھن کې د و. قام او ژبې سره یې ژوره مینھ لرلھ

دپ تواو پ تونولې دقام او  ستوری صاحب دعلم اوادب. اودسولې اوسوکالې مرام لھ ورایھ معلومیده

او پھ دې الره کې ھر ډول قرباني تھ ، ني خدمت ار پھ تو ھ رو انھ او  النده سمبول ودژبې دری تی

  . حاضر و

، فرھن ي، ې د ده ادبيچ، لنډه دا چې ډاکتر کبیر ستوری زموږ د ھیواد  و اړخیزه شخصیت و

د ده د منظوم او . کې  ان ړې  ای او مقام لريدپ تو ادب پھ ډ ر شخصیتاوملي سیاسي ، اجتماعي

لوی سیاسي اوملي ، یستتکړه ژورنال، وتلې لیکوال، منثور آثارو نھ معلومیږي چې دی یو پوخ شاعر

اتو پھ بھ زموږ دادبید ده فن او د ده آثار ، دده ھنرده نوم چې د، شخصیت ومفکر او فلسفي ، مبارز

 مد ده پھ نوخلک او پھ  ان ړي تو ھ زموږ د ادب مینھ وال بھ وي او  تاریخ کې د تل لپاره ژوندی

 زموږ ویاړي او دده ھلې 

 خوږې مسرۍ، )شعري  ولکھ( سندریز پیغام، )شعري  ولکھ( ژوندي خیالونھ، )شعري  ول ھ(

د ، ،دھو یارتیا تلھ، پوھنھژبسا، ویره، پ تونخوا مجلھ، )شعري  ول ھ( دقلم توره، )شعري  ول ھ(

د ھو یارتیا د پیداٻ تي ب و، توري بې پلوه تلھکل دھو یارتیا، تلھ ب و کلتوري د ھو یارتیا د، ویری تلھ

  . او داسې نورآثار، تلھ



 

،  ولنیزپوه، علمي، ھغھ فلسفي دی. سایکالوج  ډاکتر و صاحب د ستوری یادونې وړ بولم چې د

بشپړ  چې پھ سایکالوج  کې یې پھ پ تو ژبھ یو شمیر رسالې او، عالم او مسلکي لیکوال و، مفکر

فعالیتونھ د او ارز تمنده  تحقیقي، مسلکي، علمي د ده دا. یادیږي لیکلې دی پھ نوم) ویره( کتاب چې د

  . قدر او ستاینې وړ دي د علمي کیدو پھ لور  ن  د پ تو ژبې د نورو فعالیتونو تر

  . قدر پھ ستر ھ بھ ورتھ  وري  لې او کارنامې بھ ستایي او دستوري صاحب 

  : منثور آثار دا دي د ده چاپي منظوم او

ان رنی ي سایتونو کې پھ مختلفو وختونو کې یو شمیر  مجلو او، ور پا و، بیال بیلو اخبارونوپھ سکرو ھ 

 مقالې او پھ لنډه تو ھ د ده د. مرکھ کوونکو سره یې مرکې ھم کړې دي مختلفو مقالې لیکلي او د

  : لیکنې عنوانونھ دا دي

  پوھنیزې لیکنې -

  ادبي لیکنې  -

  سیاسي لیکنې  -

   یړنیزې لیکنې -

  ستوري لیکونھد  -

  پھ نورو ژبو لیکنې  -

  د ستوري مرکې -

  

نی ھ پھ جرمني کې لھ دې فاني نړې   لورمھم کال کې د اپریل پھ ) ٢٠٠۶( اروا اد کبیر ستوری پھ

شمٻر  سره چې یواو د کونړ والیت پھ خپلھ پلرن  ھدیره کې پھ ډیر درن ت ،  خھ ستر ې پ ې کړې

 ھلتھ اشتراک کړې مینھ والو ستوري صاحب پھ زر ونو او د رانوشاع، لیکواالنو، پوھانو، سیاستوالو

  . خاورو تھ وسپارل شو، وو

د ده آثار دې تل تر تلھ ژوندي او ، د   تن تعالی  خھ ده تھ د فردوس جنت غواړم

  .  یرازه وي

  انجنیر عبدالقادر مسعود: ادبي مینھ پھ ډیر درن ت او


