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 ۱۳/۸۰/۲۰۱۸                پوهندوی آصف بهاند

                  

 د پښې غـږ« سلطان»د 
 

 ه(منظوم «سلطان» غفور لېوال دد )
                 

 
د ده د نوې منظومې نوم دی چې په چاپیدو او راتگ « سلطان»د پیاوړي شاعر غفور لیوال د تخلیقاتو په سلسله کې، 

د نویو انځورونو او نویو ترکیبونو یوه لویه او نوې او محتوای تر څنگ، موضوع نوې د سره به یې پښتو ژبې ته 
 ډالۍ وړاندې شي. 

سره ـ سره؛ د گڼو شعرونو په څنگ  نه مخکې لیوال له ټولو شخصي، رسمي او سیاسي بوخـتـتـیاوو« سلطان»له 
 کې، نورې منظومې هم پنځولې دي چې نومونه یې دا دي:

 

 کې لومړی ځل چاپ شوه، ۱۳۷۸کې بشپړه او په  ۱۳۷۷وه، چې غالباً په « هوسۍ»ــ لومړۍ منظومه  ۱
 

 کې چاپ شوه، ۱۳۹۰کې بشپړه او په  ۱۳۷۹، چې په «ارشاک او اوشاس»ــ دویمه منظومه  ۲
 

 کې چاپ شوې ده، ۱۳۸۷، چې په «الم او ایلینو»ــ درېیمه منظومه  ۳
 

 ( کې خپره شوه،۱۳۹۶ده، چې تېر کال)« کک او زرینه»ــ څلورمه  ۴
 

 شعري ټولگه کې چاپ شوې ده،« ته زما ټوله شاعري یې»کې لیکل شوې او  ۱۳۷۵ــ ځنگل )لنډکۍ منظومه(  ۵
 

« ته زما ټوله شاعري یې»کې لیکل شوې ده او  ۱۳۸۴ــ  سفر )لنډکۍ منظومه(، عرفاني منظومه ده، په کال  ۶
 شعري ټولگه کې چاپ شوې ده،

 

 هم ډیر ژر بشپړه او چاپ کړای شي.« سلطان»هیله ده چې 
 

د راتگ اوازې وې، هغه وخت زموږ د ټول وطن د دې  »کک او زرینه»د ( ۲۳/۰۷/۲۰۱۷پوره یو کال مخکې )

 ولیکل: داسېقهرمانې جوړې د راتگ د هرکلي له پاره ما 
 

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

و کې چې ښکاره دوښمن موږ ته خپل ـبـپښتو شعر خزانه بډایږي او له بلې خوا د هیواد د تاریخ په دې حساسو شی
ال داسې یو تاریخي واقعیت، د هنر په مټ او د شعر په ژبه د درنو هیواد والو مخې طبعي حق هم نه راپریږدي، لیو

د بشپړیدو او خپریدو مبارکي لومړی لیوال  «کک او زرینه»زه همدا اوس، د همدې کرښو په وسیله د ي. ته ږد
له دې نه مخکې د ښاغلي ما م. صاحب ته او بیا د پښتو ادب او افغانستان ټولو خواخوږو او مینه والو ته وړاندې کو

لیدلې او په خورا مینه او دقت مې یو ځل نه، څو، څو ځلې  «م او ایلینوال»او  «هوسۍ»لیوال دوې نورې منظومې 
 «.لوستې هم دي

 

 الفاظو: دېراغلل، راورسېدل، بیا مې ورته ښه راغالست وویل، په  »کک او زرینه»کله چې 
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 مقاله  قات وشي، ما یې د راتلو د هرکلي په پار یوهمخکې له دې چې له کک او زرینې سره زما لیده کاته او مال»

څنگه را میلمانه شول، دا کیسه  «کک او زرینه». دا چې زما کور ته ي وور کړاله یوې یادونې سره خپ شعر او یو

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

 :سه مې لیوال ته داسې ولیکلا نه اخلي. کله مې چې لوستل پای ته ورسول، نو سمدالامتحان ر
 

نښودل، د دواړو ـمې چې نن کور ته را میلمانه شول، یوه شیبه مې هم یوازې پری «کک او زرینه» نه!موبیا سال
سا مې ولوست او جالبه  څیرې مې سر تر پایه داسې له نظره تیرې کړې چې په ټولو رازونو مې ځان خبر کړ. په یوه

م، پښتو شعر، پښتو تاسو نه ډیره مننه، او ستاسو قلم او هنر ته سال ل.دا چې خپل یاد داشتونه مې ځینې واخیست ال
 .«ادبیات او افغاني فرهنگ به پر تاسو ویاړي

 

قدم نیک وي او په  د پښې غږ دی، ډیر ژر به د پښتو ژبې په بڼ کې قدم کـیـږدي. خامخا به دا « سلطان»اوس بیا د 
 راتگ سره به یې د پـښتو ژبې او ادب خزانه ال شتمنه شي.

 

د لیوال د ادا سبک ته گورم، د تیرو  په څو خپرو شوو بیتونو کې چې زه« سلطان»د لیوال په نورو منظومو او د 
ځانگړی شاعرانو تجربې په کې لیدل کـیږي، خو دی د تورو د څنگ پر څنگ اېښودلو او سره ودولو په کار کې یو 

 او منحصر په فرد سبک لري چې د استادۍ خوا ته په کې راوان دی. 
 

باب څه نه وایم، د څو بیتونو په لوستلو سره د منظومې د شکل او محتوا په « سلطان»زه مخکې له مخکې د لیوال د 
 یې یوازې دومره ویالی شم:  

 

له هنري اړخه، د ده تر نورو منظومو ښکلې او په ال ښو انځورونو سینگار وي. دلیل به یې هم « سلطان»باید چې 
ښکال به جوړوي د جامو « سلطان»دا وي چې د ده د ټولې شاعرۍ انځورونه او تجربې به سره یو ځای کېـږي او د 

 او په دې ډول به د سلطان منظومه پنځیـږي. هیله ده چې لیوال به همداسې یو بې جوړې هنري اثر وړاندې کړي.

 تـنو نظریات:  څو د سلطان د منظومې د همدې گوتو په شمار بیتونو د خپریدو په وخت کې د
 

 د ښاغلي یار محمد یار نظر:
 

 استاد محترم! »
تاسو د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په مزله کې ځان ته خپله خاصه الر پرانیستې او بریمن ګامونه پر اخلئ! تاسو 

 زموږ له تاریخي وطن سره په هنري مخامختیا کې شهکارونه پنځوئ! 
 تاسو لوستونکي زموږ د وطن اصلي روح ته په هنري جادو سره ننباسئ! 

 «!هغه کار چې زموږ په ادب کې یې بېلګې د ګوتو تر شمار هم لږې دي؛ ستاسو ژوند، زموږ د ملي روح ژوند دی
 

 د ښاغلي عبدالرحمن رحیمي نظر:
 

 عالي دی دروند استاد!»
 رنګینه او زرینه منظومه ده،

ره مو د غره والو داسې انځورونه اخېستي، چې د ډېرو تکرار لیدو سره ـ سره؛ پام نه وراوړي، تاسې د تخیـیل په کام
 ،ئد وطن د بچي، بوټي او تیـږې په خبرو پوهېـږ

 ستاسې فکر د وطن سر درو او غرونو ته دمې وړي، 
ان دی، نو موږ ستاسې له تاسې د شډل پښتون د زړه له سندرو خبریاست او هغه که نادان هم دی، نو په تاسې ګر

 «.نظمه د شعر واقعي کېف په زړه کوو
 

 چې تر اوسه پورې زما له نظره تیر شوي دي: بېلگې څخه د څو بیتونو له منظومې« سلطان»ا هم د د

 

 سـپـیـنهکــرښه کــرښه، لـیکـه لـیـکـه، تـکـه 
 ه واوره ښکاريـد "لوی غر" پر هسکه څوک

 

 ډ د الژوردوــــوی ډنـــه لــکـان لـمـن اسـیـش
 اريـــو الرې څـــوړونــې د خـرې یــرشــش
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 ې والړېــي ونـتـوښــې د لـــدره" کـګــنــ"س
 الرې ،ږي الرېــیـــهــه بــــو اوبــنـــیـــد چ

 
 ې ديـونــزرغې ـکـدې زمــی دی النـرلـسـپ

 ه اوړي او رااوړيـــــاد تــــه بــــارونـنــیـچ
 

 ډ دیـار ګـغـو چـڼـچـنـې د چـر یـش،رـه شــپ
 د سونګوري په بوی مست د لوی غر هډ دی

 

 و ديــپــه څــر پــطــل عـــې د ګــلــوتــد ش
 ږيـــیــلــه چــــۍ وږمــرنــي غـلــړګـــد زې

 

 یږيـد شور اورېدل کـنـیـو د سـچـېـږلــه کــل
 و ديـسورې په وښـمـره ســـــې د غــانـــدام

 

 ږ دیــو غــالـکـو د ښــو د رمــانــیــوچــد ک
 غېـای چیـای هـپانه د هـرې د شــه لــرتـېـچ

 

 ې ديـغـبـغـو بــــو، وړو وریـــیــرلـــېـــد س
 اــې کـمـغـې نـاړو کـږو غــېـاني د مـګـړنـک

 

 ږيــیـې ورکــک ــهږ پــو غـیـپـو د ســـد رم
 ژيـیـوګی خـو لــږدیــېــه کــه، لـتـه دلـتـلـه

 

 تیا کېـو په چوپــو ونـنـلي ډوب دي، د شـک
 ږيـیـۍ چغــرغــوري مــې ثـو کــم ونـد خ

 

 هــونـسـه پــږې څــېـو مــې څـره ډډه کـد غ
 غليـو وري ورپسې ځـومي او څـرغـو مـڅ

 

 رپيـره نه بل ته تـمـوه کــرلی، یـېـوخ سـش
 ړیږي...ـه مـو نـزکــېــه خــکی پـتـه چـکـل

 

 سلطان راروان دی!
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