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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م٠٧/٠٤/٢٠١٠                  هارون شينواری
  

  ونماځل شوه ه کليزمه۴ستوری کبيرپيښور کی دارواښاد 
  

 
  

لورمه  کليزه د : پيښور  د پښتو ژبی د نوموړی قامپرست شاعر، ليکوال او قامی مبارز  ارواښاد ډاکتر کبير ستوری 
راپښتو عالمی کان سئرس او  ه د   له خوا،پښتونخوا ـ يبل يونين اف جرنلس  ميالدی کال د اپريل د ٢٠١٠په 

ل  ه د  مه ني په ورځ  په پيښور ـ  صدر کی  دايران کولتوری مرکز په هال کی  په ډير ) دوشنبی(مياشتی په پن
ل شوه   .احترام او عقيدت سره ونمان

ي بريدونو او و بمي چاودن  د  د يوی بجی په شاوخوا کی د ماسپښينپه همدی ور ځ دپيښور په صدر کی     او ځانمر
خه دوه ساعته وروسته پيل شوه اکلی وخت  ه د    .صدر ته د الرو د بنديدو  له وجی غون

رس يج چاری د پښتو عالمی کان ی د س رائيبل يونين اف  په استازيتوبد غون  ښاغلی ډاکتر عالم يوسفزی او د 
س په استازيتوب  ښاغلی هارون شينواری پرمخ بيولی    .جرنلس

  

    
  علم يوسفزیدکتور                                                      هکاليز ستوری ارواښاد د                    

  
و مبارکو اياتونو په تالوت سره پيل شوه ه  دقران کريم د   ابراهيم  محمد، ورپسی ښاغلی فريدون خان او ښاغلیغون

ونوالو ته هرکلی ووا ولنو په استازيتوب راغليو ميلمنو او  ه،يو او ددوئ مننه ئشينواری د خپلو  دغه مهال د  ی وک
ي ل شوی  داور  له امله  چاودنوي بريدونو او بمپيښور صدر د ځانمر ولی الری ت په لمبو کی ډوب او ويرجن ؤ او 

ونکونکو او د ارواښاد ستور ی  ندونيوی خو بيا هم دغون ر هه مينه والو د جرائت   په  شمير کی  او  وک
ون  وک، ژورنالستانو او شاعرانو  ليکواالنو،نومياليو  ه کی   شاعرانو او  او يو شمير ليکواالنو،پوهانو په غون

ه کی حاضر شی ای چی په غون  .   پوهانو د الرو د بنديو له امله ونه شو ک
  

ئ برخه ک ی په لوم وکي شهاب الدين  ید غون  ښاغلی پروفيسر جهانزيب نياز، ښاغلی نورلبشر نويد، ښاغلی اي
ک، ښاغلی پروفيسر عالمزيب خ ک، ښاغلی محمد ابراهيم شينواری، ښاغلی عالمزيب خ ک، ښاغلی پروفيسر خ

 په د ارواښاد ډاکتر کبير ستوري انور ظفری، ښاغلی  معظم جان معظم، ښاغلی سيدولی خيال مومند او نورو، 
 او د ارواښاد ډاکتر ستوری په ژوند او مبارزه ئی يواورول، تاثرات او مقالی ويناوی ،سياسی او ادبی سفر او خدماتو

ا واچوله   . ر
    

ی  چی  شمير نومياليو شاعرانو پکی  خپل کالمونه واورول چی د  ييمه برخه کی ازاده مشاعره وشوه،دو په د غون
ه شول ښاغلی نورلبشر نويد، : کومو شاعرانو چی شعرونه واورول نومونه ئی پدی ډول دی ،ونوال له خوا بدر

ک، ښاغلی غالم محمود شهاب، ښاغلی ډاکتر عالم يوسفزی، ښاغلی اوتر اپريدی، ښا غلی پروفيسر عالمزيب خ
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يار، ښاغلی غفور اپريدی، ښاغلی صالح  ق زاده الئق، ښاغلی غالم حسين محب، ښاغلی سيف اهللا غريبـښاغلی الئ
ک، ښاغلی فيا ک، ښاغلی شهاب خ ، ښاغلی ض شاداب، ښاغلی اسالم غنی اورکزیخان واحد، ښاغلی کواټ خان خ

  ...ر  اکمل ليونی او نوښاغلیمعظم جان معظم، 
س له خوا رائيبل يونين اف جرنلس ی په جريان کی   ل د غون  د هغه خبری رسنيو ژورنالستانو ته ستاينليکونه ورک

و په کوريج  ه اخستلی وه) نشر(شول چا چی د ادبی غون   .کی فعاله ون
ی س، چی دغون رائيبل يونين اف جرنلس رس او  ی په پای کی د پښتو عالمی کان ه ؤ د هغه نوموړو  کوربان د غون

ه هم، ليکواالنو او ژورنالستانوشاعرانو ی خود الرو د بنديدو په  ،  مننه وک ون وک ه کی  چی غوښتل ئی په غون
ند ک ر رځول شوی ؤ او د تيليفون له  الری ئی خپل تاثرات او احساسات  ی وجه  د امنيتی چارواکو له خوا بيرته 

  .ؤ
ه د شپی په نهو بجو ارواښ   .   سره سرته ورسيدهيه کليماتو روح   ته په دعاياد ډاکتر کبير ستورغون

يو به وروسته پرليکه شی ی وي   د غون
ئ ک ورک ورونو د ليدلو  لپاره دلته    د نورو ان

  
http://picasaweb.google.com/kabirstori.com/PashtoInternationalCongressAndTribalUnionOfJournalistsKabirS
toriYaad#  

  په درناوی
  

  هارون شينواری
س، رائيبل يونين اف جرنلس ر د   د اطالعاتو سيکر

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


