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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

     ۲۰۱۵/۰۷/۰۹ هلمند                                                                                     همدرد محمد سردار
Helmand civil society Director  

 ستوری هلمند د

 
 ېادبي بانډار کې ښاغلی ستوری په یو ، په لومړي ځل مې نه وخو لیدلی م ې اورېدلی وعبدالستار ستوري نوم م

یې د  ېهمدغس یې تخلص ستوری و چېولګېدی، ستوری لکه څنګه  ېراباند رښتیا سي ډېر خوږ  چېولیدی 
د شخصیت پر دده  چېوکړم بیا هم غواړم  ېدده پر شاعرۍ خبر چې، ددې پرځای ولګېدې ېراباند ېرڼاپلوش

 رڼا واچووم. یو څه بېالبېلو اړخونو
هر  چېوي  ېمعرفي کړي ځیني بیا داس کوښښ کوي هرڅوک ځان په ټولنه کې خوږ چېدی  ېد انسان فطرت داس

هللا تعالی ج یې چاته  چېسي رسوالی دا هم قدرتي صالحیت دی ه نځ ته ځان نې مڅومره هڅه وکړي د ټولن
 ورکوي .

کوي زموږ د  ېکله دی پر سټېج خبر چېسره دومره ولسي سړی دی  - او شاعرۍ سره ېپوه  ېستوری د خپل
 ېولس په ژبه خبر دی د چېځکه  وي ټول ورته  غوږ  ېپور کرونده ګرهبیا تر  څخه نیولې لوستو وګړود  ېټولن

ترڅنګ ډېر  ېژب ېفصیح ېژبه لري او د خپلفصیحه  هډېر ځکه چې نوموړی یو تکړه ژورنالېست دی، کوي،
ستوری یې په ډانګ پېیلي ډول وایي، دا یو حقیقت دی سي ویالی ه څوک یې ن چېاو هغه تریخ حقیقتونه  ينیرښت
سي تر څو په ه د درد دوا کېدالی ن ېد ټولن ېپه همدې علمیت باند ېشاعر، لیکوال اونقاد یواځعالم، د یو پوه،  چې

 لپاره عملي مبارزه هم پر مخ ېد ټولن کېپه عمل  کېڅه لی چېنه کړي ستوری  ېته څه وړاند ېټولن ېعمل ک
سټګرو څخه دی ې له بنمبارزه ده، ستوری د هلمند مدني ټولن کېبیایي، د مبارزې ښه بېلګه یې )هلمند مدني ټولنه( 

او درد یې آواز پورته کړی  ېناخوال ېپر هر ټولنېثابت کړی دی، د  ېپه وړاند ېټولن او هلته یې خپل ځان خپل د
 او جابر پر خالف یې خبره کړې ده او د مظلوم الس نیوی یې کړی دی .، ناروا ، نا اهله ، فاسددی او د هر ظالم 

ژر د حاالتو څخه متاثره ډېر کله څه اوري او ویني یې  چېد نورو اشخاصو سره فرق دادی  ټولنېشاعر د  يوای
 کېدا د شاعر کمال دی، ښاغلي ستوري په غزل  چېکیږي او د شعر په نامه الفاظ د ملغلرو په ډول سره پیي ځکه 

د  ټولنېد  چېډېر کم لیدل کیږي، ځانګړنه یې داده  کېپه ځوانو شاعرانو  چېاو الفاظ سته  ېخبر  ېنو ېداس
 یې دغم، جنازو او ویر خبري ۍهر ګړ چېاوسیږي  کېټولنه  ېدی په یو داس چېشاعري کوي دا  حاالتو سره سمه

 .دغم اه او د اود دردېدلو اوښکو راز ډېر ښه انځور کړی دی  کېکیږي ستوري خپل په شاعرۍ 
ویل کیږي شاعران په زړه ډېر صادقه وي، هر چا باندې باور کوي، ستوری صیب هم داسې دی، څوک چې ډېر 

 ي، د هم هغه له السه ورته ستونزه پېښېږي لکه الندې بیت :ورباندې ګران و
 زړه دچازړه سره تړلی چېخاونده ! موږ 

 هغه بیاراته ماین په یوه پله پوري تړلی 
 

دغه راز د هغه دوه مخو مالیانو څېرې یې هم خپل ولس ته څرګندې کړي دي چې، په خوله یې د اسالم خبرې وي 
د تباهۍ خبرې ګرځي، نه پوهېږم د ستوري هدف به په الندې بیت کې د کوم  خو په زړه کې یې د اسالمي امت

موالنا څخه وي خو ما چې هر څومره فکر وکړه، هغه موالنا فضل الرحمن یادوي چې په افغانستان کې د جهاد 
 راځئ دغه بیت ته یې څو شېبې تم سو: خو پاکستان کې یې نه ورکوي،  فتواوې ورکوي،

 
 خدای دواړي ورخطاکړي داستادموالناخودي

 په رنګ باندي حضرت وو نورپه سره پوري تړلی 
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ستوری کلیوالي شاعر دی او په یوه کلیواله سیمه کې ژوند کوي، دا چې شاعر له ټولنې مواد اخلي او لکه مخکې 
غزل کې یې  چې مو یادونه وکړه له ټولنې اغېزمن کیږي نو ستوری صیب هم له کلیوالي ښکال متاثره دی، په الندې

 په پرلپسې توګه کلیوالي ښکال ناڅي:
 
 الري باسي  کېدخپل ناوي لورپه سر چېلکه مور 

 الري باسي  کېداسي ګراني ستاهرنازمي په ځیګر
 ستاسل خمه دي دګراني دمنګي بلکه واخلي

 الري باسي کېهرغړپ یې له مستۍ نه په کوثر چې 
 موږکه سل ځلي خوران یو بې غیرته مو خوښ نه دي 
 الري باسي کېدلته هرځوان هلمندی دی په سنګر 
 زمادزړه کشمیرله خروښه تاج محل ته الره وکړه 
 الري باسي کېاوس په سرو سکروټو خوښ دی په مجمر 
 

نو هغه هیڅ طاقت نه هوښیار خلک تل د یووالي غوښتنه کوي، ځکه یووالي کې قوت وي او کوم ملت چې یو وي 
سي ماتولی، د مبارزې ستر سرالري پاچاخان هم دغه خبره کړې ده چې اوس یې د یو متل بڼه غوره کړې ده، هغه 

 «یو کېږو، ګني ورکېږو.»به تل پښتنو ته ویل: 
رې ښاغلی ستوری هم خپل ولس ته دغه پېغام ورکوي او وایي که سره یو نه سی نو پنجاب به مو په خړ خېبر کې ال

 جوړوي او د پښتنو له بې اتفاقۍ به ناوړه ګټه اخلي :
 موږ پښتانه که سره یو نسوو, نو خواربه سو ټول  

 باسي ېالر کېبرېداتورمخي پنجاپیان موپه خ
 

، لکه څنګه چې پښتانه دودیز خلک دي او د اسالم د سپېڅلي یږيد عبدالستار ستوري ځینې غزلونه لکه د ستورو ځل
ني دودونه داسې دي چې حجاب پرده او حیا پکې ډېره ده، په داسې ټولنه کې چې حجاب او پرده دین وروسته پښت

 ډېره وي، نو حتماً عاشق او معشوقه چې سره مخامخ کیږي یو له بل به شرمیږي او ډېره حیا به کوي.
 راخیستی: ړاندې داسې په خپل یو بیت کې حمزه بابا دغه مطلب کلونه و

 پښتنې خو دا مې واورهپلو دې له مخ اخلم 
 زمرۍ غوندې به ګورې شرمېدل به پکې نه وي

 
ښاغلي عبدالستار ستوری هم د دغه شان یو حالت سره مخ کیږي او بېواکه یې دغه حالت په خپل غزل کې راوړی 

 دی، د غزل نور بیتونه بیا د ټولنې نورې خواوې انځوروي:
 

 یارپه سترګوو ووینې کوچنی سې ستارستوریه  چې
  .ه سمه ژبه ګونګ سې څنګه شی سې ستارستوریهپ

 ته څوک یې اودچازوی  چېجالبه دغه نه ده 
  .مهمه داده یاره چی سړی سې ستارستوریه

 
زموږ په ټولنه کې بېالبېل خلک ژوند کوي، داسې یوه ټولنه مو ده چې په نن زمانه کې پکې یو نا څرګنده جګړه 

دي او دواړه ددې خاورې بچپان دي، ښاغلی عبدالستار ستوری د انساني روانه ده، ښکېلې خواوې دواړه افغانان 
 عاطفې له مخې پر دواړو زړه سیځي او زړه یې درد کوي.

 نوموړي ته دا مهمه نه ده چې څوک دی، خو له خپل افغان او خپل هېوادوال ځان قربانوي:
 

 ددې وطن دهرطالب اوهرعسکربالواخلې
  .ترې وګرځې ترې جارسې ترې لوګی سې ستارستوریه 
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
مخکې مو هم یادونه وکړه د ستوري صیب په شاعرۍ کې تر ډېره کلیوالي سنبولونه ښکاري، کټ مټ هغه خبرې 
کوي چې موږ او تاسو یې په عادي ژوند کې د یو کلیوال له خولې اورو، شین اسمان، سپوږمۍ، ستوري، کېږدۍ، 

، دریاب، کاروان، شپېلۍ، لنګۍ او نور کلیوالي سنبولونه هغه څه دي چې په الندې بیتو کوچۍ، جګ جګ غرونه
 کې مو کلیوالي ښکال سترګو ته دروي:

 
 

 زموږ داشین اسمان بې ستورو دغه ستوري سپوږمۍ غواړي,
 ږدۍ خړه کوچۍ غواړيکېږدۍ پړمخي چپه ده کې 

 پاس دجګوغرو دشانه لمردسره دریاب په غیږسو,
 اروان یې کړبې سوره یوه مسته شپیلۍ غواړي , زموږک

 مي داسرراته دنازپه ګوتوږمنځۍ  چېګراني ته  
  دابې باکه هلمندی دی یوه خړه لنګۍ غواړي

 
ستار ستوری نېغ زموږ د ټولنې شاتګ ته هم ګوته نیسي، خپل ولس ته د هغه خلکو په اړه پېغور ورکوي چې یو 

زموږ په ټولنه کې د شته ناخوالو، بدبختیو او زموږ د خپل منځي بې الریو او وخت زموږ د نیکونو نوکران و، خو 
اختالفاتو هغوی ته دومره جرآت ورکړی چې په ښکاره ډول زموږ په داخلي چارو کې الس وهنې کوي، هر څه 

 چې یې زړه غواړي کوي او هر څه چې غواړي په زغرده یې غواړي، الندې بیت :
 

  ,یې دخټواخورجوړکړ چېهغه زموږدنیکه اس ته 
 هغه تورسیندی اوس ګرځي یوه پیغله کابلۍ غواړي 

 
 

ښاغلی عبدالستار ستوری، چې د پوهنتون استاد دی، تکړه مبارز دی، سره له دې چې ډله ډله محصلین ترې راتاو 
خلک پرې  وي او د دوی ستونزې هواروي ترڅنګ یې تل هلمند مدني ټولنه کې د هلمند د بېالبېلو ولسوالیو ولسي

 راغونډ وي او د دوی مشکالت حلوي.
ددې ترڅنګ ستوری صیب یوه تکړه ویاند هم دی، لوی کمال یې دا دی چې په بېالبېلو برخو کې کار کوي، هلمند 
پوهنتون کې د کرنې پوهنځي کې درس ورکوي، مدني ټولنه کې خدایي خدمتګاري کوي، پښتو ادب باندې غزل 

او علمي خپرونې مخته وړي چې راډیویي خپرونې یې هم خورا مینوال لري، ښایي دا لوروي، بست راډیو کې دیني 
هم د ستوري د شخصیت بېالبېل هنرونه وي چې په خپل ځان کې یې روزلي دي او ټول یې پر یو وخت په کار 

 اچولي دي.
د پښتو ژبې په غزل  که چېرې  ښاغلي ستور ي فقط هنري ژوند پر مخ وړله نو زه په ډاډ ویلی شم چې نوموړی به

کې داسې ستوري پېیلي وای چې د پښتو ادب اسمان به پرې د تل لپاره ښایسته وای، دا چې نوموړی د دومره بوخت 
ژوند سره سره کله کله د زړه درد شعر کړي دا یې هم پښتو ژبې ته لوی خدمت دی، ددې ترڅنګ ښاغلي ستوري 

م لیکلي چې په ډېری سمینارونو او غونډو کې یې له خلکو سره شریکې په پښتو ژبه لسګونه بېالبېلې تحقیقي مقالې ه
 کړي دي.

 وروستیو کې ښاغلي ستوري ته ښکلی ژوند غواړم او د پښتو ادب پر اسمان یې د پوهې ستوري راڼه غواړم.
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