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 ۱۹/۰۸/۲۰۱۷         آصف بهاند

            

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

 

 
 

( د بشپړیدو او چاپیدو خبرې کیدې. کک او زرینهنوې منظومې )له یوې میاشتې را په دې خوا د ښاغي غفور لیوال د 
کله چې یې د بشپړیدو خبر په میډیا کې خپور شو، د موضوع د مهموالي او له روانو سیاسي اړو دوړ سره یې اړوندتیا 

نظومې د م« کک او زرینه»مه نیټه، د گران لیوال د  ۲۳کال د جوالی په  ۲۰۱۷د ته په کتو سره ما )آصف بهاند( 

خپره کړه. هلته  مقالهتر سرلیک الندې یوه لنډکۍ « د هرکلي په پار کک او زرینهد »د بشپړیدو د هرکلي په خاطر 

مې له ښاغلي لیوال نه هیله کړې وه چې څومره ژر چې کیدای شي، دا اثر باید خپور شي او تر لوستونکو پورې 
 ه مننه کوم چې ډیر ژر او په وخت یې دا کار تر سره کړ.څخ ټولنېله ښاغلي لیوال او خپرندویې ورسول شي. 

 

د « کک او زرینه»په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپلې نوې منظومې کال د اگست پر اتلسمه نیټه ۲۰۱۷ښاغلي لیوال د 

 ولیکل: داسېخپریدو په اړوند 
 

  د خپلواکۍ مبارکې ورځې ته زما ډالۍ:»
 

 او باالخره انتظار پای ته ورسېده، 
 کک او زرینه" له چاپه راووته، "
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دا منظومه، نه د دې لپاره، چې ما لیکلې، بلکې د افغانستان د خپلو اوبو لپاره، د هیرمند )هېلمند( سیند لپاره راباندې 
  ګرانه ده، دا منظومه زموږ د نیکونو د مېړانې ډېرې کیسې لري:

 څنګه هغوی ترخپل منځه جګړې پرېښوې او د خپلو اقتصادي سرچینو د ساتنې لپاره سره یو شول، 
څنګه یې د مېرمنو عزت ساته او په مشرۍ یې  څنګه زموږ نیکونو د خپلو عزیزانو له وژنو څخه کرکه درلودله،

 ...او څنګه یې تر دوه زره کاله پخوانۍ زمانه کې سیاسي شعور ویښ و منلې،
 .دا منظومه همدا اوس هم موږ ته الر راښیي، چې له روان کړکېچه ځان وایستالی شو

وش کتاب پلورنځي څخه په پراخه پیمانه تر السه کوالی شئ او ژر یې په والیتونو او بهر کې هم دا کتاب له سر
 .السته راوړالی شئ

 !«پر کک او زرینه ستاسو د هراړخیزو تبصرو په هیله 
 

دا په خپله یاده مقاله کې مې ښاغلي لیوال ته په خطاب کې د نورو خبرو تر څنگ د شعر په ژبه هم یو څه لیکلي و. 
منظومه خپره شوه او د لوستونکو په الس ورغله، زه خپل هماغه شعر چې د کک « کک او زرینه»دی اوس چې 

 او زرینې د راتلو د په هرکلي له پاره مې ښاغلي لیوال ته په خطاب کې لیکلی و، تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
 

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

 
 

 تــه یـــــو لـیـوال د اسـطــورو، د شــعــر
 

 تـــــا د هــــوســۍ ســا، قــدمـونه انـځـور
 

 بــیــا پــــه قــلــم دې تــیــږه و تـــوږلـــه
 

 د ســنــگــتــراش څــیــره دې وایــستـلــه
 

 الم ایـــــلـیــنـو دې پـــــــه کــــې ودرول
 

 ډبــــــرو کـــې دې وخـــوځـــولوچــــو 
 

 زمـــا لــه الم نـــه ایـــلــیــنــو خـوښه ده
 

 لـه ایـلـیـنـو نـه مې الم نور هم خوښ دی
 

 الر څـارمـه« کک، زرینې»اوس دې د 
 

 ستــرگې په الر یـمـه او پــیــار څــارمـه
 

 چې بــیا یــو لـیک لـیکم نــو کلـه بـه وي
 

 ــم چې په زړه مې نه وياوس به یې لیک
 

 او تــا نــه هـیـله مې هـمـدومــره ده بس:
 

 صرفه ونه کړې په هیڅ څه او خپل وس
 

 خــلک را پــورته کـړه پارسـیانـو مخ ته
 

 د دوی او نــــورو دښـمـنـانــو مــخ تـــه!
 

۲۱/۰۷/۲۰۱۷ 
 هیدرسلیف
 ډنمارک
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