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 ډاكتر كبير ستورى د خپلو ليكونو په هنداره كې
 اليق زاده اليق
پښتون قام د تاريخ په خورو ورو پاڼو نظر اچو نو دا خبره په هر قدم مخى ته  مونږ چې كله د 

راځي چې دا قام د حاالتو د السه هميشه زپلى شوى دى ، او د وخت استعمارى قوتونو 
كله هم يو ځاى كيدو ته نه دى پريخى ، هم ددغه قوتونود السه ال تر ننه د پښتون قامى 

يو كور كې د يو بل نه پردى پردى دى ، ځكه نو په اجتماعى وجود تاله واله پروت دى ، په 
سوداګانى كئ ، » خپلو « د ګټى د پاره د » پردو « توګه  خپل تشخص نه لرى ، هميشه د 

دى قوتونو د پښتون په اقتصاد هم پوره خيټه اچولى ده ، چې له امله ئې پښتون وګړى په 
  .يټه نهر  او په وجود بربنډ دى خپل كور كې بې كوره ، په شته وسايئلو كې په خ

دا احساس چې چا  هم لرلى دى نو د پښتون قامى وحدت د حصول  دغى روئ هلى ځلى 
كړى دى ، په دغه حساسو او روشن فكرو مشرانو كې زمونږ د سياسى  مبارزو سره سره 
ظهار زمونږ دقام قبيلى  اتالن هم شامل دي ، چا چې د خپلو زپلو او ژوبل ژوبل فكرونو د ا

د پاره كله د شعر او كله د نثر لمن نيولى ده ، د قلم دا خاوندان د هر چا نه لوى خلق دي ، 
ځكه چې دوى  اولس ته شعور او پوهه وركۍ ، د خپل منزل الر ورته په ګوته كئ ، زه ګمان 

 نامه اخستى كيده ، او» ميرويس نيكه« كوم كه چيرى دا د قلم خاوندان نه وى نو  نن به نه د
نوم » باچا خان « چا ته ياد وواو نه به نژدى دور كې به چا د » لوى احمد شاه بابا« نه به 

  .پيژندلى وى 
د خپل فكر او خپل سوچ په دغه قامى مبارزو كې يوه ستره او معتبره نامه د ډاكتر كبير 
و ستوري هم ده ، ستورى په يو وخت  يو تكړه سياسى مبارز ؤ د يو قام پرست قلم څختن و

، د هغه په ذهن كې د قامولۍ مينه دهاغه وخت نه په غورځنګ وه كله چې  هغه د خپل 
په ښونځى كې سبق وئيلو ، د هغه په سينه كې خو جذبى ناقراره وئ او ) كونړ ( كلى تنر 

چې كله د افغانستان د دولت له خوا المان ته د سبق د پاره  وليږلى شو نو د خپل سبق سره 
ء   وكړه ، هغه د خپلو پښتنو ځلمو ټولګې راجوړ  ياسى مبارزى ابتداسره ئې د خپلى س

  .كړل ، او د  اوده  احساس  د بيدارولو شعور هڅى ئې پيل كړى 
ډاكتر كبير ستورى چې د پښتون فكر د روښانه كولو د پاره د قلم ژبى ته څه  وسپارل هغه 

  هر څه اوس د ولس اجتماعى اثاثه ده ،
په نوم د وړمبى شعرى ټولګې د چاپ » سكروټه « ر كبير ستوري د كې ډاكت 1976په كال 

عملى قدم پورته كړو ددغه دور په شعرونو كې ډاكتر كبير ستوري خپلو ځوانو جذبو  له  
ځاى وركړؤاو د پښتون قام د خوشحالۍ د پاره ئې د جمهورى اقتدارو په پخلى زور 

  راوړو ،
په نوم د خپلو هاغه » پښتونخوا « وري د كې ډاكتر كبير ست 1977ددى نه پس په كال 

مضمونونو يوه مجموعه راجوړه كړه كوم چې هغوى په مختلفو وختونو كې ليكلى وه ، 
  .دغه رنګ ډاكتر كبير ستوري د يو ليكوال په حيث اوپيژندى شو

چونكى  ډاكتر كبير ستورى د ساه پوهنې په رموزو پوهه وو او هم په دغه الره كې ئې  
په نامه يوداسې كتاب  » ويره « كې  ئې د  1985يشن كړى وو ځكه نو په كال سپيشياليز

وليكلو چې التر اوسه بل كوم پوهاند  دى موضوع ته توجه نه ده كړى ، په دى كتاب كې 
ډاكتر كبير ستوري د هاغه انسانى رويو په تول پوره څيړنه وكړه ، د كومو په وجه چې د 

پيدا كيدلى دا كتاب درى ځله چاپ او خور شو، ددى نه »  ويره« هغه په زړه او ذهن كې د 
د « پس ډاكتر كبير ستوري د نفسياتو په موضوع نور كتابونه هم وليكل چې دى كې  

او د ) ساه پوهنه ( ، ژبساپوهنه ) ساپوهنه ( د هوښيارتياتله » هوښيارتيا د بنړو تله 
  .هوښيارتيا كلتورى بې پلوه تله شامل دى 

كې ډاكتر كبير ستوري د خپل شعرى سفر د وړاندو بوتلو په ترڅ كې خپله  1985په كال 
ژوندى خيالونه چاپ ته ورسپارله، په دى ټولګه كې  د رومانيت ، « باقاعده شعرى ټولګه 

حماسيت سره د قوم پرستى ټول احساسات ځاى كړى شوى دى ، د پښتو ادب يوه ډير 
  ر كبير ستوري ددى كتاب په حقله وائى لوئ او معتبر نوم ښاغلى اجمل خټك د ډاكت

په پښتو ژبه د پښتنې وينې او مينې » ژوندى خيالونه « زمونږ د مسافر ستوري دا كالم « 
، د پښتو د ننى او پرونې زخمونو او سبانې ارمانونو او پښتونولۍ د ژوند او مستقبل د 

  .»پسرلى  وږمې دى 
غه جذبو ترجمانى كئ په كوم كې چې د قام د ډاكتر كبير ستوري د ها» ژوندى خيالونه « 

پرستو مشرانو سره د سوچه مينى او په خصوصى  توګه د باچا خان سره د عقيدت نيغ په 
نيغ اظهار شوى دى او چې كله كبير ستورى ددغى قامى مبارزو په هلو ځلو كې صداقت 
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  :محسوس كړى دى نو د خپل اميد اظهار ته ئې داسى ژبه وركړى ده 
  ملى  غـــرور   او  حـــس   د  پښتـونوالــې   ژونــدى   شــوى
  ـږىغــوټــــــۍ   د   ارمـانـونـو   غـوټـۍ   شـوى   دى   غــوړي

د خپل ليك په هنداره كې كبير ستوري كله هم د مايوسې خبره نه ده كړى هغه 
هميشه د اميد د پسرلو خبرى كړى دى ، او هم دغه اظهار كبير ستوري ته په ادبى 

  .حلقو كې عظمت وربخلى دى
تر عنوان » د قلم توره « كې د ډاكتر كبير ستوري بله شعرى مجموعه  1999په كال 

ه ، دا ټولګه د ژوندى خيالونو او سكروټى تسلسل دى چې وركې د الندى چاپ شو
خپلې خاورى ، خپل هيواد او د خپل قام سره د مينې ټولى جذبى موجود دي ، ډاكتر 
كبير ستورى دا عمال  سابته كړيده چې د قلم زور ، د قلم قوت د توپ ټوپك نه 

  . زيات دى 
بدلوى ، په پښتنه منطقه كې چې نن  او هغه په دى اساس چې قلم ذهنونه او فكرونوه

كوم حاالت په تيزى سره بدليږى كبير ستورى دا احساس په خپل ټولګه كې ډير كاله 
  پخوا كړى دى 

  د   آمــن   لـه   خـاطــره   دا   ويـش   نــور    نـه   پـاتـى   كـيـږى
  ـولــيـږىدا   واړه   پــښـتـانــه   پـه   يــو   مـركــز   بــانــدى   ټـ

د قام غم سره په دى ټولګه كې د زړه غم هم ژړلى دى او ځاى ......    ډاكتر كبير ستوري 
  :په ځاى وركې د رومانيت رنګونه ښكاره او جوت ښكارى 
  هـر   عــذاب   د   يـــار   خـــدمـــت   كـــې   راحـــت   ښــكارى

  ـې   پــه   كــتــاب   كــېعـــــذاب    نــشـــتـه   دى   د   مــيــــنـــ
كې  2002په نوم په كال » سندريز پيغام « د ډاكتر كبير ستوري يوه بله شعرى ټولګه د 

چاپ شويده ، د شعر په دغو يون كې د ستوري صيب بنيادى غرض او بنيادى مزاج 
د پښتون قام وحدت او يووالى دى ، ددى تر څنګه هغوى خپل ګنډواله وطن ساندى 

دى ، او په خپل خاص  انداز ئې د وطن ښايستونه  هم ستايلى دي ، ددى  هم وئيلى
باوجود چې ستورى صيب په المان كې يو فعال او د سكون  ژوند تيرولو خو چې 
كومه مينه په انسانى فطرت او جيلت كې ګډه وى ، د هغې نه په يو حال انكار نشى 

ګران هيواد د ښايستونو  كيدى ، ښاغلى كبير ستورى هم ددغى مينى اظهار د خپل
د قوميت د جذبو سره د رومانيت اړخونه هم » سندريز پيغام « سره په چار كړى دى 

  ..ډير جوت لرى ښاغلى اباسين يوسفزى ددى ټولګى په اړوند ليكى 
ډاكتر ستورى د خپلى ژبې واسى پتنګ دى چې ددى د سرلوړئى  او پرمختيا د پاره 

ځان هم شته كول غواړى او قام هم ددى ښاغلى هره  د هيڅ قربانۍ نه مخ نه اړوى ،
موضوع د قاموالۍ په رنګ كې رنګ ده ځكه مونږ دا په ډاډه وئيلى شو چې ستورى 

  » سوچه پښتون شاعر دى 
جاج » د سندريز پيغام « ددغه وينا په متاظر كې چې كله مونږ د ډاكتر كبير ستوري  

  ..اخلو نو وركې ګڼ ثبوتونه مخ ته راځى
  مخ كې    لسم  تې په پا 

 
 اروا ښاد  ډاكټر كبير ستورى 


