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 ۲۶/۰۸/۲۰۱۷        پوهندوی آصف بهاند
 

 اوبه، وینه او مینه
 

 کې د وطنپالنې روحیه« کک او زرینه»په 
 

 او ښکالیز جوړښت یې
 

 دویمه برخه
 

 قهرمانان دي،کک او زرینه د هیواد پالنې سرتیري او 
 د کک او زرینې پیام د هیواد پالنې پیام دی،

 د وطن او وطني گټو د دفاع پیام دی
 او د مینې هغه پیام دی

 چې د ورو وژنې
 پر ضد سر را
 پورته کوي.
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کې تاسو لوستالی شئ چې په پخوا زمانو کې زموږ په ټولنه کې میرمنو څنگه مشري کوله، « کک او زرینه»په 

څنګه یې درناوی کیده. هلته په عملي ډول ښودل شوي دي چې له موږ نه زموږ نیکونه له هره اړخه ښه وو، د هر 
وی یې کاوه. د شاعر د اوږده تفکر او مطالعې څه پر اهمیت پوهیدل، د خپلو شتو ساتنه یې کوله او د میرمنو درنا

 دا ده چې وایي: پایله
 

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

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

 

مشرانو ته خبرې کوي، هلته لیدل راوزي او د اوو ټبرونو « زرینه»کې کله چې د ساکانو ملکه « کک او زرینه»په 
کیږي چې زموږ د ټولنې ښځینه څومره پوهه، هوښیارتیا او پرتم لري او لیوال دا جریان د څه ډول شاعرانه تورو او 

 سرود کې یې دا یوه بیلگه ده:انځورونو په قالب کې انځور کړی دی، د منظومې په دریم 
 

 د ســاکــي ټـبـر مـشـرانـــو سـتـړي مـــــه شــئ
 خـدای مـو راولـه د سـتر هـیرمـنـد درگــاه تــــه
 لــــوی زرنــگ مـــو هـرکـلي تـه سترگې ایـښي
 زمــانـې مــو د جـنـگــونــو تـــر شــا پـــریـښـي

 ټـغـــر پـر یـوه غــولينـــن راټــــول پــــر یـــو 
 د سـاکـــي خـېـلـخـانـــو جــــوړه ده  ټــــولــــنــه
 تـــر دعــا  وروسته مــو نـــن سره جـــرگــه  ده
 پــر اوبـــو د سـتــر هــیــرمــنــد مــو مـرکـه  ده
 د سـاکــانـو لــوی هــېـــواد بــه نـــن  بـنـیـاد شي

 نو به  پـرې  زړه  ښاد شيد اووه  گــونـو خېلخا
 لــه هــامــــونـــه تــــر کــاسغــر او امـــــو روده
 لــه بــاخــتـره تـــر بــاگـــــرام او تــر کـــابــلـــه
 ســر لـــه نــنــه بـــه دا ټـــول د ساک هـېواد وي
 لــــه پـــامــــیــره رانــیــــولــــې تــــــر زابـــلــه

 لــه نـنـه زمـــوږ وطــن لــوی ساکستان دیســر 
 د اریـــــن د لــــوی کــــــالـــه پــر زړه ودان دی
 د ســاکـــي  ټـــبــر اووه  لــــویـــې  پــښـــې  دي
 د سـاکــي ټــولــنـې خــویــنـدې  خــېـلـخانـې  دي
 که  زرنگ  دی او که  بُست زموږ  دوه  سترگې

 بــو  پـه  پارتـیـانــو  زلــزلې  ديزمــوږ  له  سو
 تاسـو ټـول څـلـوېـښـت مـشـران زمــوږ ښـاغـــلي
 د ســـــاکــــانـــــو د ټــــبـــــر د ســـــر وگـــــړي
 په  دربار کې زما  درې  ورځې  مـېـلــمه  یاست
 ســره  وتـــړئ  د کــــلــک  پــیــوستــون  پـــړي

 وي  ســــر لـــوړی  تــر ابــده!ســاکــستـان  دې  
 په  هـیرمند خړوب  او مست  دې  په  هـوما  وي
 لــه هـــر نــن نــه مــو دې ښـه هـــــــره سبـا وي!
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 او په ځواب کې یې د اوو ټبرونو مشران داسې وایي:
 

 لـښـکـر چـیـغـې کـړې، مـشـرانـو غـږ کـړ پـورته:
 بــــرقــــــرار اوســـه اغـلېتـــخـت و بـــخـت دې 

 زمــــوږ ستــرې مــــلــکې، زریــــنـــې ښـکــلـې!
 مــوږ راټــول سـتا په درشل، ستـا پــه بـورجـل یو
 ساتـنـدوی د سـاکـستـان پـــه گــډ مــورچــــل یـــو
 ساکستان زمـــوږ هــېـواد دی مــوږ پــرې  ویاړو

 څـاڅـکي حـساب غـــواړود هــیــرمند د هــر یــو 
 

کې، له پیل نه تر پایه پورې، د دې اوږده داستان په ترڅ کې، د دومره اساطیرو « کک او رزینه»شاعر چې په 
نومونه، د ماتو او بریاوو داستانونه، د دوښمن په مقابل کې د یوالي او اتحاد یادونه، د ځایونو نومونه، د پردیو اساطیرو 

نه کوي؛ دا نه د کوم خوب لیدلو له الرې او نه هم د کومې استخارې له الرې دا کار شوی دي، او ملکونو او... یادو
بلکې ټول د شاعر له زحمت، مطالعې، پوښتنو، سفرونو او په خپلو سترگو د ځایونو د لیدلو او شاعرانه وطني مسؤلیت 

 ولیکل: داسې درلودلو نه وروسته تر سر ه شوي دي. په خپله لیکوال یو وار
 

)کک او زرینه( منظومې د لیکلو لپاره مې له کلونو راهیسې د کتابتوني اسنادو او تاریخي سرچینو راټولولو  د»
پو سره مې مزلونه ووهل، د ترڅنګ، د زاړه ساکستان )سیستان( بېالبېلو ښارونو ته سفرونه وکړل. د هیرمند له څ

فراه، نیمروز، هیلمند، کندهار، هرات او زابل زاړه ساکي میراثونه مې له نږدې وکتل. په فراه کې د کک کال ته 
 «ړ.ورغلم او د خپلې اساطیري حماسې له اتالنو سره مې ګام پرګام یون وک

  

 کې څو ډوله انځورونه وړاندې کوي:« کک او زرینه»لیوال په 
 

 کرکترونو د څیرې او کارنامو، ماتو او بریاوو انځورونه، ــ د
 ــ د طبیعت د ښکال ترسیمول،

 ــ د وطن مینه او له وطن څخه د ځان قربانولو ښوودنه.
 

 په څلورم سرود کې، زرینه د کک مور ته داسې ور پیژندل کیږي: « کک او زرینه»د 
 

 یـم« تایـمـرېس»زه زریـنـه، چـې لـمسۍ د 
 مـړۍ ســتره واکــمــنه زریــنـه وهچې  لــو

 د  کـوروش د جـنگ سـوبـمـنه، ها ویــاړلې
 چـې لـښکـر یې د پارسیـانـو تـار په  تار کړ
 د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه
 چــې د شـاه پــرې کـړی سر یې ورنه راوړ
 او په ویـنـو د پـارسیـانـو یــې خــړوب کـــړ

 م  تـاویــږي او چــلـیـږيزمــا بــدن کـې هــ
 د هـــغې انـــا د ویــنــو غـــورځــنــگـــونــه
 د لـــومــړۍ زریــنې بــلـــه لــــــور زریــنه
 نـــن والړه د هــیــرمــنــد پـه نـنگ و نام ده
 هـیـرمند زوی د سـاکستان زموږه ورور دی
 هـر یـو څاڅکی د اوبو یې پـر موږ پـور دی

 
 برخې پای د دویمې
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