
 
 

 

 4تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۴/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 
 
 

 د هیرمند سین 
 

 د »زرینې« تدبیر 
 

 ړانهـ د »کک« مبارزه او مې 
 

 
 

اوس چې د افغانستان د اوبو مدیریت ښه گړندی شوی دی او خلک هم د دې موضوع پر ارزښت پوهېدلي دي، اړینه  
عبدالغفور لېوال د خپلو منظومو په لړ کې داسې یوه منظومه تخلقق کړې ده چې »کک ده یادونه وکړم چې: ښاغلي  

او زرینه« نومېـږي. دا منظمونه د هېرمند پر اوبو او د هغو پر ارزښت داسې را څرخي چې له تاریخي پلوه په هنري  
یرت دومره گړندی شوی نه ژبې سره دې داستان ته په داسې وخت کې پاملزنه وشوه چې په افغانستان کې د اوبو مد

و، خو ال هغه وخت یې لېوال ارزښت ته پام کړی و او عمداً یې د دې منظومې تخلیق ته خپل ټول وخت ځانگړی  
 کړ.
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

»کک او زرینه« په پخوانیو وختونو کې د وطن، هیلمند او د هغه د اوبو فکري او عملي مدافعین و، داسې مدافین 
لیوال د شعر په ژبه په خورا لوړ هنري  چې زموږ په فرهنگ کې یې د اسطور و بڼه غوره کړې ده او دا کیسه 

 ارزښت سره د یوې منظومې په چوکاټ کې وړاندې کړې ده. 
 

د راتلو، چاپېدو او له ټولو خلکو سره د دې داستان د شریکېدو په پار، د خپل زړه خبره د څو    »کک او زرینه«ما د 

او خپاره کړي وو، اوس ولیدل شول چې د »کک او زرینې« یو ځایناستی نه،   لیکلي  کرښو او یو نظم په قالب کې

درېـدلي   بلکې څو نور ځایناستي پیدا شوي دي چې د هېرمند له سین او اوبو او وطني ارزښتونو د دفاع په سنگر کې
 دي، دفاع ورنه کوي او هغه راخپلوي.

 

 د همدې اوبو د راخپلولو په پار زه خپله هغه لیکلې مقاله یو ځل بیا خپروم: 
 
 

 د »کک او زرینه« 
 

 د هرکلي په پار 
 

زما د گران دوست، زما د خوښې وړ شاعر او قلموال، ښاغلي غفور لیوال د نوې منظومې »کک او زرینه« ښکالو 
اوریدل کیـږي. د لویې نیکمرغۍ ځای دی چې د لیوال صاحب د »کک او زرینه« په خپریدو سره به له یوې خوا د  

اسو شیبو کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل  پښتو شعر خزانه بډایـږي او له بلې خوا د هیواد د تاریخ په دې حس
طبعي حق هم نه راپریـږدي، لیوال داسې یو تاریخي واقعیت، د هنر په مټ او د شعر په ژبه  د درنو هیواد والو مخې  

 ته ږدي.  
 

زه همدا اوس، د همدې کرښو په وسیله د »کک او زرینه« د بشپـړیدو او خپریدو مبارکي لومړی لیوال صاحب ته 
 ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کوم.او افغانستان ا د پښتو ادب او بی

 

ما له دې نه مخکې د ښاغلي لیوال دوې نورې منظومې »هوسۍ« او »الم او ایلینو« لیدلې او په خورا مینه او دقت 
 مې یو ځل نه، څو، څو ځلې لوستې هم دي. 

 

کال د جوالی په شلمه مې د فیسبوک پر پاڼو ولوستل چې »کک او زرینه« هم د بشپـړیدو پړاو ته ور نږدې    ۲۰۱۷د  

 ښاغلي لیوال په دې تورو سره موږ ته را ورساوه: زیریده. دا 
 

و څنګه د هیرمند اوبه ساتلې او د ګاونډیو په وړاندې یې د دغه سیند ساتنه کوله،  »چې د تاریخ په روایت مو نیکون
 .تاسو به یې د )کک او زرینه( یا ساکستان په منظومه کې ډېر ژر ولولئ )ان شاهللا(

 

   .د دې منظومې لس سلنه کار پاتې او نور مې بشپـړ کړی دی
 

په حیرانتیا، حسرت او افسوس ګورم، چې زموږ نیکونه تر موږ د ساکي پرتم په څپو کې ورځ په ورځ ډوبیـږم او  
هوښیار وو، هغوی تر موږ ډېر زموږ د روانو اوبو پر اهمیت او ارزښت پوهېدل. د ساکانو اووه ـ سره دوښمنې  

 .خېلخانې ـ د هیرمند د اوبو ساتنې په پار، سره یوځای شوې او په خپلو کې یې مرګ ژوبله پرېښوده
 اوس، د ِخـرد په دې زمانه کې دومره هوښیار او مېړني نه یو؟«خو، ولې موږ، 

 

 ولیکل: داسېکال د جوالی یوویشتمه( یې بیا  ۲۰۱۷او یوه ورځ وروسته )
 

 اشر( څخه کوئ،او منظومه بشپـړه شوه، تر دې وروسته یې پوښتنه له خپرونکي )ن »...
   دا یې هم د پای څو کرښې:

 

 ...سمند ځي په منډه، منډه تر هیرمنده 
 چې د عشق نوی داستان ورته بیان کړي 

 په خوږو څپو ماړه دوه مینان کړي 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 هیرمند مست دی، هیرمند غاړې، غاړې غورځي 
 هیرمند خپلو مېلمنو ته الرې څاري 

 هیرمند تږی دی، چې راشي دوه مینه 
 تندی یې کېږدي پر لمنه د څپو  

 پېړۍ وشوې چې هیرمند څپې، څپې دی 
 مست، سرکشه ، ډک له شوره، له هیبته 
 سیند د کک ـ زرینې عشق ته سالمي دی 

 له هغه وخته تر ننه ال جاري دی.« 
 

او په داسې یوه حساسه شیبه کې دا کار کیدونکی دی چې دوښمن غواړي ټول هیرمند  ونغري، تر ستوني یې تیر 
کړي او کوربانه په ټکنده سره غرمه کې تږي پریـږدي. سره له دې چې په شاعر امر کول او یا دستور او فرمایش 

 م: ورکول نا سم کار دی، خو زه له ښاغلي لیوال نه عاجزانه هیله کو
 

 هر څومره چې ژر کیدای شي دا منظومه دې چاپ او تر لوستونکو پورې ورسوي. 
 

ما په فیسبوک کې د دې خبر په کامنټ کې غوښتل چې دوې جملې ولیکم، ومې هم لیکلې، خو په تیروتنې سره دا 
 دوې جملې را نه جال، جال پوست شوې. هغه دوې جملې دا دي:

 

 ويچې بیا یو لیک لیکم نو کله به   
 اوس به یې نه لیکم په زړه مې دې وي 

 

خو لږ شیبه وروسته مې دا لیک هم په نثر ولیکه او هم مې د شعر په ژبه. لومړی یې نثر او وروسته به یې شعر  
 تاسو درنو لوستونکو سره شریک کړم:

 

فکر کوم تاسو د ښامار پر سبک روان یاست، تاسو مو له فکر او قلم نه د نوې زمانې ښامار جوړ کړئ، داسې ښامار  
چې خلک او وطن د خپلې خولې د ځانځانۍ په اور ونه سیځي، بلکې د خپلې خولې اور د دښمن پر لور ور سم کړي  

 ري او ساکستان وژغوري، افغانستان وژغوري!  او د »هوسۍ« آزادي وساتي، د »الم او ایلینو« بلورستان وژغو
 

 وژغــوره 
 

 )غفور لیوال ته( 
 

 

 وره ـــان وژغـسـو انــــه آزادي د یـــت
 وره ـــورستان وژغــلـنو بــیــلــالم، ای

 

 ړه شه ور ته ـکـه تــډ وهــې دې بـټـم
 ساکان، هیرمند او ساکستان وژغوره 

 

 چې د ساکستان وینې او اوبه د دښمن ستونی لوند کړي.   ېپرینږد 
 

 دا مې هم شعر: 
 

 رــعــورو، د شــطـوال د اســیــو لــــه یـــت
 ځور ـه انــونــدمــــا، قـــوسۍ ســــا د هــــت

 

ــ یــم دې تــلــه قــــا پــیـــب  ه ــوږلــــږه و تـ
 هـــلــتــســره دې وایــیــراش څــتــگــد سن
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 ې ودرول ـــه کــــــو دې پــنـــیــــلــــالم ای
 ول ــــوځــــې دې وخـــرو کـــــو ډبـــــوچ

 

 ه ده ـوښــو خــنــیــلــه ایـــه الم نــــا لــزم
 ه مې الم نور هم خوښ دی ـو نـ نـیـلـه ایــل

 

 نې« الر څارمه ـک، زریــاوس دې د »ک
 ار څارمه ـیــه او پــمــه الر یـــرگې پــست

 

 ه وي ـو کله بـک لیکم ن ـیـو لــا یــیــ ې بـچ
 ه وي ـیکم چې په زړه مې نـه یې لـاوس ب

 

 س: ـره ده بــدومـمـې هـله مـیـه هــا نـاو ت
 پل وس ـصرفه ونه کړې په هیڅ څه او خ

 

 خ ته ـ ه کړه پارسیانو مـورتـــک را پـلــخ
 ته! خ  ــ و مـــانــنــمــورو دښــــد دوی او ن

 
۲۱/۰۷/۲۰۱۷ 

 هیدرسلیف
 ډنمارک 

 

 

 »کک او زرینه« مو په کورونو کې
 مـیـنه د وطن دې وي په زړونـو کې 
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