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 ۲۵/۰۸/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند

 اوبه، وینه او مینه
 

 کې د وطنپالنې روحیه« کک او زرینه»په 
 

 او ښکالیز جوړښت یې
 

 لومړۍ برخه
 

 یـم« تایـمـرېس»زه زریـنـه، چـې لـمسۍ د 
 چې  لــومـړۍ ســتره واکــمــنه زریــنـه وه
 د لـــومــړۍ زریــنې بــلـــه لــــــور زریــنه
 نـــن والړه د هــیــرمــنــد پـه نـنگ و نام ده

 

***** 
 بــې لــــه کـکه دا جــگــړه گــټــلی نـــــه شــو
 د  هــیـرمـنـد پـر اوبـو بـنـد ژغـورلی نـه شــو

 پــیــالنــو جــنـگ تــه کـک پــهـلـوان بـویـهد 
 چې هر گورز یې زنځیري پیل راگوزار کړي
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او  مقالهمخکې له دې چې له کک او زرینې سره زما لیده کاته او مالقات وشي، ما یې د راتلو د هرکلي په پار یوه 

څنگه را میلمانه شول، دا کیسه به « کک او زرینه»له یوې یادونې سره خپور کړی و. دا چې زما کور ته  شعریو 

د مخ لیدل په ډیره مهربانۍ را باندې ولورول، ما « کک او زرینه»پریږدم، یوازې دومره به و وایم چې یو دوست د 
هم په ډیر درناوي په کور کې مخامخ را ته کینول. پاڼه ، پاڼه مې ولوستل داسې په دقت سره، لکه څوک چې بیا 

 ا نه اخلي. کله مې چې لوستل پای ته ورسول، نو سمدالسه مې لیوال ته داسې ولیکل:امتحان ر
 

 !بیا سالمونه»
 

مې چې نن کور ته را میلمانه شول، یوه شیبه مې هم یوازې پرینښودل، د دواړو څیرې مې سر تر « کک او زرینه»
یوه سا مې ولوست او جالبه ال دا چې خپل پایه داسې له نظره تیرې کړې چې په ټولو رازونو مې ځان خبر کړ. په 

 .یاد داشتونه مې ځینې واخیستل
 تاسو نه ډیره مننه،

 او ستاسو قلم او هنر ته سالم،
 «.پښتو شعر، پښتو ادبیات او افغاني فرهنگ به پر تاسو ویاړي

 

د کک  و وایي؟هر دراک لوستونکی په هماغه لومړنیو پاڼو کې پوهیږي چې د شاعر پیام څه شی دی؟ څه غواړي 
او زرینې ښکال، کارنامې  له وطن او د وطن له وینې )د هیرمند اوبه( څخه دفاع او ننگه، دا هم لوستونکو او خلکو 
ته له وطن سره د مینې درس، د یووالي درس ور زده کوي، او هم د دوښمن په پیژندلو کې مهارت ور زده کوي او 

کلو انځورونو سره په داسې استادانه ډول تر سره کړی دی چې د نظر وړ دا کار لیوال په ډیره لوړه هنري ژبه او ښ
 پیام ډیر ښه، په اسانه او مینې سره لیږدول کیږي.

 

 په منظومه کې دوه کرکترونه ډیر مهم دي:« کک او زرینه»د 
  

 ــ کک چې د ساکي ټبر جنگیالی او قهرمان دی،
 

 ــ زرینه چې د ساکي ټبر ملکه او مدبره مشره ده.
 

دا مدبره ملکه، چې اوه ټبرونه یې د ژوند او وطن د ښیرازۍ  د اصلي څیز یعنې د هیرمند اوبو نه د دفاع په خاطر 
 سره یو کړي دي او په دې هڅه کې ده چې څنگه جنگیالی قهرمان کک د خپلو خلکو، وطن او اوبو دفاع ته را وبولي.   

کې څو مهم شیان په نښه شوي « کک او زرینه»لیږدول دي او په د کک او زرینې د منظومې پیام د وطن د مینې 
 دي:

 

 ــ ریښتینی اتل هغه څوک دی چې له وطن، خلکو او وطني گټو نه دفاع وکړي،
 

 ــ زموږ په ټولنه کې د ښځو دریځ، مشرولي او ځیرکتییا.
 

څه چې دا ــ په منظومه کې دا پیام لیږدول کیږي چې ورور له ورور سره جگړه نه کوي، هغه 
 څلویښت کاله د افغانانو پر اوږو بار دي.

 

 ولیکل: داسېیو وارې شاعر خپله 
 

 خپل منځه جګړې پرېښوې او د خپلو اقتصادي سرچینو د ساتنې لپاره سره یو شول، څنګه هغوی تر»
 

  ،خپلو عزیزانو له وژنو څخه کرکه درلودلهڅنګه زموږ نیکونو د 
 

 ،څنګه یې د مېرمنو عزت ساته او په مشرۍ یې منلې
 

 ،څنګه یې تر دوه زره کاله پخوانۍ زمانه کې سیاسي شعور ویښ و
 

 «...او
 

 شپږم سرود کې داسې انځور کړای شوې ده: په« کک او زرینه»له خپلمنځي جگړې نه د کرکې یوه بیلگه د 
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 ســاالر لـه  خــپـل  ټبر سره  جنگ  نه کړيچې 
 کــک د خــپــلــو تــربــورانــو قــتــل نـــه کــړي
 کــک کـڅـوال  بــولي خــپـل  هـډ او خپله   وینه
 خـپلــو وروڼــو ســره جـنــگ لـیـونـتـوب بـــولي
 خدای  دې  نه کړي   توره  سره  په  خپلو  وینو

 

د لیږدولو پیام په داسې شرایطو کې کوي چې وروسته له څو سوو کلونو بیا د فارسیانو د حرص شاعر د وطن د مینې 
خولې زموږ د وطن په لوري، په تیره د هیرمند د اوبو پر لوري را خالصې شوې دي او دا ځل په معاصره او ال 

و ستنوزو کې له وطن نه، له اوبو ډیره بې شرمه بڼه؛ او شاعر د پخوانۍ کیسې په انځورولو سره په اوسنیو شرایطو ا
 نه او له هیرمند نه د دفاع مقدس پیام په هنري ژبه لیږدوي.

 

په داسې شرایطو کې د یوه ترخه واقعیت بیانول، هغه هم په ښکلې هنري ژبه او د یوه هنري اثر په چوکاټ کې د 
 لوستونکو په مخ کې ایښودل، دا د لیوال شهکار دی.

 

 د لومړۍ برخې پای
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

