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ستورى

اد ډاکتر کبیر ستوري د اووم تلینارواښ د

نمانځغونډې ته په مشرانو جرګه )سینټ( کښې د کونړ 

والیت استازي ښاغلي سناتور رفیع اهلل حیدري وینا

بسم اهلل الرحمن الرحیم                

د خاااک کااونړ م تاارم ولسااواد داااح   د در     

م ترم ولسواد دااحبانو  ساننن   پیج او نرنګ 

س داااای   او د  یاااار د شااااورا م تاااارم   ږیاااارو

ارواښاااد کبیاار سااتوري د لیسااې م تاارم ماادیر    

د غوناډې درناو ګاډونوالواو     دی   ښاوونوو  

 ةاسااالم یلیوااوم و رحماا ګاللیااو زد  کوونوااو  

.اهلل وبرکاته

 !دغونډې درنو برخه والو

 مونږ د پښتو د ژبې یو شایر  لیواواد   نن ورځ

څیړونواې او خبریااد ارواښااد ډاکتار      سا  پو  

ري د اوومې کلیزې په مناسبت راټود کبیر ستو

شوي یو  هغه چا چې ددې غونډې او مشاایرې  

    دغاه شاایرا   تابیا نیولې زحمت ئې ایساتل  

لیوواال  او ادیبا  ئې د کونړ والیات د مرکاز او   

اود ننګرهااار د  د کااونړ د بیلااو بیلااو ولسااوالیو   

مننه کوو دا  والیت نه راغوښتې  دزړ  له کومې

ځاى دى اهلل دې دوئ ته توفیا    واقعا ډیر د قدر

ورکړي  چې په ایناد  کښاې دغساې غوناډې تار      

د کاااااونړ د ټولاااااو  تیااااا  او جاااااوړې کړي چاااااې

ولسوالیو ځوانا  دلته راشي او ستاساې سار  د   

 .یينزدې نه د زړ  خواله وکړي او خنل شعرونه ووا

ځوانانو چې اوس ئې ماونږ شاعرونه    زمونږ دغه 

اوریاادد  د احساسااام مااو و  ىدو واوریاادد  د

هغااو نااه مااو ډیاار خونااد واخساات اهلل دې دوي تااه 

چاې پاه ایناد  کښاې هام د خنلاو        توفی  ورکړي 

هغه مشرانو  چې نومونه ئې مونږ سر  پاتې دي 

او خنله نشته د هغو نمانځغونډې جوړې کړې  

او د هغاااو  د افواااارو ناااه  د هغاااو  د الساااته    

او تجرباو ناه    راوړنو نه  د هغاو  د یلام  پاوهې   
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خنااال وخااات سااار  تااارې هغاااو  خنلاااه    چاااې پاااه

اسااتداد  کولااه  مااونږ او تاسااې تاارې هاام ګ اااه       

 .واخلو او استداد  ترې وکړو

 !درنو حاضرینو

 ارواښاااد ډاکتاار کبیاار سااتوري شاااید ځمااا نااه      

تاسې ښه وپیژنا،  او ښاه باه ماو پیژنادل  وي       

ناستې به مو کړي وي  د هغې لیونې باه   ورسر 

وسااتلې مااو لیاادلي وي  د هغااې لیونااې بااه مااو ل 

اوریادلې   وي د هغې شعرونه به مو لوساتلي او 

 هغه د ژوند په هوله غږیږو  یا د هغاه  وي  که د

د شعر په بار  کښې غږیږو یا د هغه د لیووال، 

پااه بااار  کښااې غږیااږواو یااا د سیاساات پااه ډګاار     

کښااې چااې هغااه څااه کااړي دي  وغږیااږو دا ډیاار   

وخت نیسي او په دې لږ وخات کښاې ناه کیاږي      

.ټولې خبرې وکړو چې تاسې سر 

ز  چې څومر  مطالعه لرمه او د هغه لیونې مې  

لوسااااتې  د هغااااه اشااااعار مااااې لوسااااتې  هغااااه 

غوښتل چې د خنلو پښتنو لناار   د خنال ملات    

او خلواااو لناااار  خااادمت   لناااار  او د خنااال قاااوم 

ډیااار  سیاسااات پاااه ډګااار کښاااې هغاااه    د وکاااړي 

او پادې الر  او مباارز  کښاې     تولیدونه ګااللې  

.ستا  په خاور  کښې بندې شوهغه د پاک

سااتوري دیااارلس څوارلسااو پااورې     د ارواښاااد

اثااار چاااي شااوي دي  راځااو دا د کااونړ خاااک      

خلاائ ئااې اود مطالعااه کااړو بیااا ئااې نااور کااونړ     

 .اوټود افغانستا  کښې خوار  کړو

د ارواښادستوري د ویناوو او د هغه د خبرو نه  

به ز  دو  ټوې راواخلم چې اولناې هغاه څاه دي     

هغه د پښاتنو پاه خنال مان  کاې باې اتدااقې         چې

د   ناه یاووال  دى  چاې ددې ساب  شاوى  چاې       

ال تاار اوسااه د ټااولې دونیااا پااه قومونااو     پښااتانه

کښې داس  یو قوم معرفي شوى چې څوک ئاې  

 د دهشتګر په نوم  څوک ئې د ورانوارې په نوم

او لقبوناه ورکاوي  چاې ځماا      بولي  هغه نوموناه 

ددې باادبیتیویو  نااه پاارې تاسااې ښااه پااوهیږ   

یلت چې کبیر ستوري ښاودلې  هغاه باې یلماې     

د  نا پوهي د   مونږ او تاساې یلام ناه دى کاړى     

او یلم ته مو توجه نه د  کړې   ناو ښاه خبار  داد     

وکاړو  د    چې یلم او زد  کړې ته میاه او توجاه  

  او ددې غمیااااازې ناااااه د  روښاااااانه راتلاااااونوې

خالدااو  لناااار  خنااال ځانوناااه د یلااام پاااه ګا اااه  

سینګار کړو او د خنلو مشرانو تعارف کشارانو  

تاه وکاړو  د هغااو  کاارکردګي وساتایو  هغااې     

ددې قوم لنار  زحمتوناه ګااللې  تولیدوناه تیار     

د هغې په خبر  یمل  کړي دي  نو پوار داد  چې

هااام وکاااړو  د هغاااې کتابوناااه وګاااورو  د هغاااې   

لیونې وګورو د هغې شعرونه وګاورو او پاه دې   

د څاه هادف لناار  د  دا کاار     ځانونه پو  کړو چې 

کاو   هدف ئې څه ؤ او کوم ځاى ته ورساید  او  

.اوس باید مونږ  څه وکړو

مونږ ډیار ښاه یلماي او معناوي خلائ لارد  خاو        

په کونړ نه شته  یا مړ  دي   اوس دلته مونږ سر 
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یا مساافر دي  او هغاه کاوم چاې دلتاه دي  هغاه       

هاام داسااې ځوریاادلي او زړونااه ئااې ټویاادلي دي  

 .میدا  ته راوځي ه غواړيچې ن

 !ګاللیو زد  کوونوو

ستاسو کاور  ستاساې موتا   ستاساې اساتاد       

او  ستاسااې مااوټر  ستاسااې ساارک  ستاسااې پاال   

ستاساااې ترقاااي څاااوک ناااه غاااواړي او کاااه تاساااې   

چااااې تاسااااې ځلمااااي شااااو او ددې نااااه    غااااواړئ 

استداد  وکاړئ  او ددې ناه ئاې ښاه جاوړې کاړ         

رس وخاات زد  کااړې تااه ورکااړ   د    ډیاار نااو خناال 

وویااااوئ  موتاااا  وویااااوئ او ددغااااه موقااااع نااااه  

 .استداد  وکړئ  چې دا د کبیر ستوري غوښتنې وې

زمونږ د خالدو  او زمونږ د ارتقا او کامیااب،  

موتا    پاه  یلام دى  یلام او پوهاه    یوازین، الر 

کښااااې حاداااالیږي  نااااو پوااااار د  چااااې خنلااااو   

اوالدونو ته متوجو شو چې زمونږ اوالدوناه یلام   

حاداال کااړي   نااو دغااه مشااوالم  چااې دا اوس    

 .ورسر  مخ یو لدې څیه به خداى نجام راکړي

 !درنو حاضرینو

لناار  جرمناې تاه     د بان دویام کندارانس    مونږ چې

 تللې ؤ د بن د کندرانس نه چې فارغ شولو  مونږ

کونړیاااانو خواتاااه ورغلاااو  د سااانا )مشااارانو      د

ښاااغل  ف اال هااادي مساالمیار   جرګااې( رئاایس

دی  هم راسر  ؤ   مونږ داساې احسااس ناه دى    

ددوئ  کړى  چې مونږ په جرمنې کښې یو  هلتاه 

مسجد  ددوئ ټاولنې وې  او هغاه کتابوناه چاې     

په جرمنې کښې د فرهنګې ټولناو ناه راوړې     ما

تر السه کاړي  هغاه    تراوسه پورې ما دلته نه دې

افغانااا  چااې هلتااه دي لااوړ احساااس لااري  دوئ  

هلتااه هاام افغانااا  دي او دافغانااانو ب ااې دى او   

زمونږ ددوئ نه هیله هم داد  چې د هغاه ځااى ناه    

زمونږ په ځوانانو غاږ وکاړي   زماونږ د ځواناانو     

ساااار  رابطااااې ولااااري  زمااااونږد ځوانااااانو ساااار   

د تماسونه ولري  لوه څنګاه چاې کبیار ساتوري     

خنلااې م ۍاال، پااه دور  کښااې د لااومړى ځاال      

تنظایم جاوړ کاړ او     لنار  دغلته په جرمنې کښاې 

دغاه ځواناا  او خاوار  وار  پښاتانه ئاې پاه ځااا        

هغې د ځامنو نه   د هغې  راغونډ کړد دغه راز د

 د ملګرو نه او د هغې د موتا  د شااګردانو ناه    

او یا په نورو هیوادونو کښې اوسایږي   چې په الما 

 .د  چې دهغه په قدم قدم کیږدي هیله دا زمونږ

 !ورونو

کونړ خاک ددغه اوسنیو مسائلو نه خبر  د مونږ

ورتااه متوجااه یااو او هغاه څااه چااې زمااونږ پااه   یاو  

ذهااان کښاااې دي  او هغاااه څاااه چاااې زماااونږ زد     

دي او هغااه څااه چااې زمااونږ پااه وس کښااې دي    

ستاسو د هوساینو لنار   به ئې په کاار اچاوو    

باه د ولساواد دای  سار       مستونزې او مشوال

شااریووو او تاسااو ساار  پااه ګااډ  بااه ئااې د سااوله    

 .الرې حل راوباسو ایزې او خبرو اترو له

مونږ په افغانستا  کښې له دوسو  څیه زیااتې  

ولساااوال، لااارو   چاااې د ټاااود افغانساااتا  پاااه      

ولسواالنو کښې ستاسې دکونړ خاک ولساواد  
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 ښاااغل  م مااد رحماان داناای یااوازین  ولسااواد 

د لاااوړو زد  کاااړو او لاااوړ اسااااتعداد     دى  چاااې 

 خاوناد دى  د سیاساي یلوماو ماسا ري لاري   د     

افغانساااتا  پاااه بلاااه ولساااوال، کښاااې پاااه دغاااه 

 .دى ټاکل شوى معیار باندې ولسواد نه

ورتااه  چااې کلااه کااونړ خاااک تااه راتللااو نااو مااا   دا

وویل چې ولسواد دای  ځاوا  ئاې میواې دې     

کااړې د   د کااونړ خاااک د خلوااو    هاام ولسااوالي 

ناورې   کاوې  دلتاه مادني ټاولنې دي      ت باه خدم

دو  ساار   ټااولنې دي  د شااایرانو ټااولنې دي  د

او  همغاااږي ولااار   ددوئ سااار  مشاااورې ولااار    

د  د یلام او   د  چاې د  ستاسې نه هم زماا هیلاه دا  

پااوهې نااه اسااتداد  وکااړ   پااه انګلیسااي ښااه       

لیسااه کښااې اسااتاد نااه   کااه تاسااې پااه  پااوهیږې 

نه لار  راوې  لر   په بل ښوونځي کښې استاد 

غواړئ  چې شاګردانو ته درس ورکړي  او لاه د   

د  چااې د نااورور کااارونو ساار   نااه زمااونږ هیلااه دا

سر  دې د کونړ خاک ولسوال، لیساو تاه وخات    

او د ګاوناډیو سار     ورکړي  په نړیاواد سیاسات  

.دې په سلوک پو  کړي

په اخر کښې ډیر  مننه د نۍیر خا  ساتورې ناه    

 او دښااغلي  وایام  ل بیاا ستړې مه شې ورته یو ځ

لبشااار نویاااد دغاااه دو  بیتوناااو سااار  خنلاااې  انور

 :خبرې پاې ته رسوم

داسااااې قاماااات لوااااه چنااااار چنااااار قاماااات د پښااااتو  

لوااه سااړى چااې ځااې روا  وي  ساایورى نااه شااي نیااوى   

د لااوې افغااا  د اساااما  داغاارور څااه لاااږ خااو ناااه دى     

ناه شاې نیااوى  « ساتورى »سانوږم، باه تنادر رانیاوى شااي     

 ډیر  ډیر  مننه

اتور رفیع اهلل حیدريسن


