خپلواکه ،کولتوري او ادبي خپرونه
پنځم کا ل ،يوولسمه گڼه ،لړم – ليندۍ ١٣٩٠ل  /نومبر – دسمبر ٢٠١١م کال
د امتياز خاوند

د خاص کونړ ادبي او کلتوري ټولنه
مسؤل مدير
عرفان ال کوټوال 0772931465 /

مرستيال
هدايت ال حيات ٠٧٧٤٣٢٢٤٨٤ /

کتنپلوى
څېړندوى وجيه ال شپون
څيړندوى عبدالقيوم زاهد مشواڼى
څېړندوى عبدالظاهر شکيب
عبدالبصير ستورى

کلنۍ گډونبيه
افغانستان کې  -٢٠٠ :افغانۍ

 -٢٥٠کلدارې

پاکستان کې :

په نور هېوادونو کې  -٥٠:امريکايي ډالره

د يوې گڼې بيه:
افغانستان کې :

 -٢٥افغانۍ

پاکستان کې :

 -٣٠کلدارې

ستورى ستاسو خپرونه ده ،ستاسې ليکنې،
نيوکې او وړانديزونه په ورين تندي مني.

سر ليک

فهرست

سرليکنه

ليکوال

اداره ....................

د مدني ټولنو ارزښت.

عرفان ال کوټوال

د احد غزا

عبدالشکور اکبرزى

انسان او دنيا

مخ
١

٢

٣

استاد شمس الحق شمس

٦

٨

د ارواښاد ډاکترکبير  ......رپوټ

په مفتيانو باندې د امام  ...شريف ال شريفي يوسفزى ١٠

د پښتو ادبياتو پينځه  ....عرفان ال ننگيال

پښتانه د ولس پېژندنې  ....د ډاکټر کبير ستوري

سيد جمال الدين افغان

د ستورو کاروان

ليکنه

شعرونه

د ښاد کبير ستوري اووم  ...رپوټ
د سگرټو زيانونه او .......

جاويد حيدرزى

د تورو او شنو چايو .......

ولي محمد نورزى

د متاثر يا اغېزناکې .....

وحدت ال نورزى

د زاهد افغان سره مرکه

سيد نور سالرزى

ژبه او ژبپوهنه

عرفان ال ذکى

د اوبو څکل پر زړه باندې  ..پوهنمل حاجي محمد....

١١

١٥
٢١

٢٧

٣١

٣٥
٣٦

٣٩
٤٢

د عمراخان د ليسې مدير ...شريف ال شريف يوسفزى ٤٣

زما پيغام

د ليک نښې نښانې

د ظريف کلوشې )طنز(
نوى نمبر )لنډه کيسه(

٤٥

جمشيد نديم نيازى

٤٧

سميع ال سميع

٥٠

عمران اختر

٥٤

نجيب منلى

٤٨
٥٢

د ستوري مجلې اداره له خپلو ټولو لوستونکيو څخه هيله کوي،
چې د مجلې په هکله خپل وړانديزونه او ليکنې د ادارې په پته

راواستوي ،ترڅو مونږ د لوستونکيو په وړانديزونو د مجلې

ليکنې کره او بشپړې کړو .مننه

د ستوري استازي

غزل

عمرزاد منتظر  -بنو

په سپين کفن کې سپين سپيڅلى پروت دى
شهيد آرمان مې څومره ښکلى پروت دى
د ډېره کبره چې چاودۀ شو هغه

څلور وزره غرځيدلى پروت دى

ستا د خپلوۍ ستا د لوظونو تحرير
ما سره اوس هم شته ليکلى پروت دى
د څو يارانو په کې لس دى ځکه

گريوان مې تار په تار شليدلى پروت دى
د تا د تلو سره د سترگو توره

کنډر کنډر مې د زړه کلى پروت دى
ستا د کرم په اميد ستا منتظر

ستا په درشل کې لس نيولى پروت دى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
--------------------------------

مـــــــو ر ې!
ذبيح ال امان

اوښکې مې راغلې په گريوان چې رانه تللې مورې

کابل

استاد عبدالظاهر شکيب

ننگرهار

شفيع ال تاند

کونړ

نعمت ال کرياب

اسمار

اختر محمد ))مهمند((
عسکر خان چالک

لغمان
باجوړ

سيد اغا مياخېل

پېښور

زبيع ال شفق

جرمني

نسيم ستورى

پته :

د کونړ وليت ،د خاص کونړ
ولسوالي
د تنر کلى طليي بانډه،
د ستوري د خپرونې اداره.
کوټوال 0772931465 :
حيات 0774322484 :

کوچوان 07729.5377 :

سلگۍ وهم ارمان ارمان چې رانه تللې مورې



ته وې د مينې لوى جهان چې رانه تللې مورې

ستورى مجله د هيچا د ليکنې ننگه

مونږ ته په مينه محبت دې نصيحت کولو
هره خبره دې د خداى او د رسول کوله

مينه مې ته وې په قرآن چې رانه تللې مورې
د جنگ او شور کرکې کينې نه دې نفرت کولو
خفه کيدې په بل انسان چې رانه تللې مورې
ال دې درکړي جنتونه زمونږ گرانې مورې
دعا کوي درته امان چې رانه تللې مورې

نه کوي ،هر ليکوال ته بويه ،چې د
خپلې ليکنې سپيناوى پخپله
وکړي .ستورى مجله به هغه ليکنې
نه خپروي ،چې اسلم ،هېواد او
ملي يووالي ته په زيان تماميږي.

