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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیدهٔ نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

آصف بهاند

۲۰۱۹/۰۶/۰۵

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
څلورمه برخه
اخـتـر کې

باقر له هر رسم رواج سره خپل ځانكړی چلن لري ،خپل هر فکر ته د وړاندې کولو ځانكړي هنري
لوښي لري ،په ځانكړو هنري کلماتو سره خپل فکر او د زړه خبرې انځوروي او خپلو مینوالو ته یې
وړاندې کوي.
اوس چې بیا زموږ د وطن د ویرونو پر کنډوالو باندې د اختر غږ شوی دی ،باقر هم اختر یاد کړی
دی او په خپل ځانگړي ستایل سره د اختر په باب غږېدلی دی .دا الندې یې د اختر په باب د کالم
یوه بېلگه ده چې د  ۲۰۱۹کال د جوالی پر دریمه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې ،په خپل غږ سره د
خپل شعر مینوالو ته وړاندې کړې ده:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اخـتـر کې
د انـتـظـار ډېـــوې په اوښکــو بــلــوم اخــتــر کې
ستا د وعــدو ور خـالصـوم او بــنـدوم اخـتــر کې
تـه بــه راځې څنگـه بـه ښـکـارم دا کــرم او ریـبم
خــدای خـبـر څـومــره آ ٔینې بــه مـاتــوم اخـتر کې
دومره څوک نه شته دی چې زه مـبارکي ورکړمه
دېـوالـه غـاړه راتــه راکــړه ګـنـې مـرم اخـتر کې
زمــوږ وطــن دومــره آبــاد شو پـه قـبرونو باندې
اوس د نکـریـزو پـه ځای شمعې خرڅوم اختر کې
په تـنـهایۍ بـه غـوښې خـورم د خپل زړگي باقره
د چـا یــادونـه بــه پـــرې زه کــراروم اخــتـر کې

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

