ستوری

د ارواښاد ډاکټر کبير ستوری
ياد غونډه او مشاعره
رپورټ :د خاص کونړ د ادبي او کلتورې ټولنې له خوا
د کبير ستو ر ي ليسې ګڼو زده کوونکو پکې برخه واخسته
د خاص کونړ ولسوالۍ د ادبي او کلتوري ټولنې په نوښت د هېواد د وتلي او منلي فرهنګي
شخصيت ارواښاد کبير ستوري د ( )٧تلين يادغونډه او مشاعره د روان کال د حمل د مياشتې په ٦١
نيټه د خاص کونړ ولسوالۍ د کبير ستورې ليسې په انګړ کې جوړه شوه .
په غونډه کې د خاص کونړ ځوان او فرهنګ پال ولسوال ښاغلي محمد رحمن دانش ،د نرنګ
ولسوال ښاغلي سيد زيور شاه پاچا صاحب ،د دره پيچ ولسوال قدرمن زلمى يوسفزي او په
مشرانو جرګه کې د کونړونو واليت استازي سناتور رفيع اهلل حيدري برخه واخسته .دغه راز د يو
شمير دولتي چارواکو ،د محلي اونظامي ارګانونو ،سرحدي پوليسو ملي او محلي پوليسو او
ملي امنيت منسوبينو او د ډاکتر کبير ستوري د ليسې يو شمير شاګردانوسربيره ګڼ شمير
ليکواالنو ،شاعرانو او اديبانو او ولسي مشرانو هم برخه درلوده
غونډه د جمعې په ورځ د سهار په  ٩بجو د قاري رحمت اهلل له خوا د کالم مجيد دڅو اياتونو په
تالوت سره پيل شوه .
په لومړی قدم کې د خاص کونړ د ادبي او کلتوري ټولنې مشر او د ستوري مجلې مسؤل مدير
ښاغلي عرفان اهلل کوټوال له خوا راغليو مېلمنو ،دولتي چارواکو ،ليکواالنو او شاعرانو ته د
ستړي مشي او هرکلي مراتب وړاندې شول.
ورپسې د خاص کونړ ولسوال ښاغلي محمد رحمن دانش صاحب د ارواښاد داکټر کبير ستوري په
معنوي هڅو هراړخيز ه رڼا واچوله او غونډه ئې پرانيستله .
د غونډې د مشاعرې برخه د پښتو ژبې نوميالي شاعر ښاغلي محمد اسرايل غيرت په شعر سره
پيل شوه  ،ورپسې د پښتو ژبې ځوانو او تاندو شاعرانو هر يو ښاغليو خالد رحماني ،واجداهلل،
امين اهلل ،اکرام اهلل ،شفيع اهلل تاند ،ضياء اهلل ،نواب ريحان ،رمضان صائم ،فضل الدين ،محمد
اهلل ميوند ،خان اغا اختيار ،انعام اهلل ميرزاخيل ،سبحان اهلل ،عزت اهلل خيليل زی ،حميد اهلل
همت ،سيد نور ،ثناء اهلل ،حضرت عمر يوسفزی ،عبدالمنير ځالند ،محمد يونس ،صديق ريحان،
مسلم مومند ،سميع الحق يوسفزی ،شريف اهلل شريفي ،شيرعلي نيکمل ،خليل اهلل تکل ،ګلرنګ
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کوچوان  ،سورګل ګوهر او ښاغلي ډګر خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته واورول چې په چکچکو
بدرګه کيدل
دغه راز د مشاعرې په مينځ کې دره پيج ولسوال ښاغلي زلمي يوسفزي دخپلو خبرو په لړ کې د
ادبي او کولتوري بهير په ګټو رڼا واچوله .د مشاعري په پای کې د ننګرهار واليت څخه راغلي
دروند مېلمه د اريانا پوهنتون مرستيال محمد انور ظفري صاحب د ستوري صاحب په اړوند هر
اړخيزي خبرې وکړې او پداسې وختونو کې يې د دولتي غونډو جوړول اړين وبلل او هم يې ددې
غونډې د ترتيب کوونکو څخه مننه او خوښي څرګنده کړه چې زياريې ايستلى او دغه ښکلې
غونډه يې جوړه کړې وه.
ورپسې په مشرانو جرګه (سنا) کې د کونړ د خلکو استازي ښاغلې رفيع اهلل حيدري د ډاکټر کبير
ستورې په کولتوري او سياسي هلو ځلو رڼا واچوله او د خاص کونړ د خلکو د ستونزو په حل
کولو کې ئې د خاص کونړ ولس ته دخپل هر اړخيز مالتړ ډاډ ورکړ
د غونډې اخيرنى ويناوال نصير ستوري ؤ چې د غونډې برخوالو او ګډونکو ،دولتي چارواکو،
شاعرانو او ليکواالنو څخه يې مننه او کوروداني وکړه او همدغه راز يې د خاص کونړ ادبي او
کلتوري ټولنې دغه هڅې وستايلې چې د غونډې په راجوړولو کې يې کړي دي .د غونډې څخه په
تاثراتو کې د خوښۍ له څرګندلو وروسته په بيا د خاص کونړ ادبي او کلتوري ټولنې له خوا نه
همدا ډول د خاص کونړ ولسوالۍ د فرهنګپال ولسوال ښاغلي محمد رحمن دانش صاحب او د
خاص کونړ ټولنيزي شورا لخوا تيارې شوې ډالۍ د غونډې په ځانګړو مېلمنو ،مشرانو او
کدرونو وويشل شوې
غونډه د ښاغلې استادمحمد شريف په دوعايه سره پای ته ورسيده.
ورسته د خاص کونړ ادبي او کلتوري ټولنې لخوا دغرمې ډوډۍ مېلمنو ته ورکړل شوه او غونډه
په همدغه ځای د مېلمنو سره په مخه ښه باندې خوره شوه.

ژوند
گل پاچا الفت
د يوې چينې اوبه دي ،څوك يې د زرو په جام کې څښي ،څوك يې د خاورو په کنډولي کې
هغه ،چې نه دا لري نه هغه ،په لپه کې يې را اخلي.
په اوبو کې هېڅ فرق نشته ،فرق په لوښو کې دی.
د شاه او ګدا فرق په لوښوکېږيد اوبو په خوند هغه څوك پوهېږي ،چې ډېرتږی وي
هغه الروی ،چې له بيديا نه ستړی ستومانه راځي او تنده يې ډېره زياته ده ،دا اوبه ډېر خوند ورکوي
هغه دهقان ،چې په سره غرمه کې يوې کوي او خولې پرې راماتي دي دا اوبه د هغه دپاره ډېر لوی نعمت
دی يو شپون ،چې له غره نه تږی راکوزېږي او په چينې باندې خوله ږدي د اوبو په خوند ډېر ښه پوهېږي
يو بل سړی چې يخ سيوري ته په ارامه چوکۍ ناست دی ،ښايسته صراحي يې له څنګه ايښې ده او په
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ښو ګيالسونو کې اوبه څښي له اوبو نه هغه خوند نشي اخيستلى هو! ده د الرويو او شپنو تنده نه ده
ليدلې.
په سره او ټکنده غرمه کې يې لو نه دی کړی ،ځکه هغه تلوسسه په ده کې نشي پيدا کېدای چا ،چې
لوږه او تنده نه ده ليدلې ،هغه د خوړو او اوبو پوره خوند هم نه دی لېدلى او د ژوند په کيف نه دی پوه
شوی.

