
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
۳۱/۱۲/۲۰۱۹                 آصف بهاند

            
               

 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
 

 لسمه برخه 
 

ــ ږې وږې الرې خــ بت کـ حـ ا د مــ تـ س   رانې ديــ و ګـ
 وي روانې ديـ جرت کـه هـ و نـ رګـ ه ستـ اوښكې مې ل

 

 ړ نه شومــ رو مــ ه د زهـ الـ يـ ښله پـ لې مې وڅـ و ځــ څ
ــ چ ــ ا راتـ ــ ره! کــــاقــ ــ ـه بـــ  انې دي؟ـ اګـ ړې داسې دعـ

 
شهنواز باقر د خپل شعر مینوالو ته اوس خپل شعرونه په لیکلې بڼه نه وړاندې کوي، دی اوس خپل 
شعرونه په خپل غږ سره دکلمه کوي او په ویدیویي بڼه یې د فیسبوک او یوتیوب له الرې وړاندې 

 کوي. 
 

تر ټولو مهمه  .د شعرونو دکلمې ته جوړ او ډېر خوږ دی مغږ یې ه ،ږمـتر هغه ځایه چې زه پوهې
دا چې په خپل ستایل سره خپل شعر او په شعر کې کارولي لغات  ادا کوي. په یوه ډېره جالبه ویدیو 

 یې په الندې ډول دی: متن ړ غزل دکلمه کړی دی چېـدوه بیتونه او یو بشپیې کې 
 

 ستـا پـه مـراد څـرنـگـه وتــړم پــه ونــه کې تار
 نـه پـه گـريـوان کې تـار لـرم، نه په لمنه کې تار

 

 هغه جنۍ اوس په دې غرونو کې سوري وباسي
 جـيـنۍ چې اچـوى نـه شو په ستنه کې تارکومې 

 
 ځــه چـې ځــو، یــو چـا تــه مې ویلي دی
 ما وروستـــه کـښـتـۍ ټــــولې سـېځلې دي

 

 زه د دې بـــرداشت هـــم گـــوره نـــه لرم
 ه ولــې ورکـتـلي ديـتــا خــپــل ځـــان تــ

 

 ه یــولس شوېـگـــوتــې مــې لـــه لسو نــ
 ې ديـدومــره مـې وعــدې د چــا شـمـارل

 

 طرو ځيـخــلــک وایــي بــوی درنـه د ع
 ـورې مـږلې ديـستــا لـیـاړې مــې ځان پ
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 ــه انــتــقــام اخــلــمــزه خـپــلې پـښـتــو نـ
 دایـه بـښلي ديــمــا خــپــل دوښـمـنـان خـ

 

 ورکــړلوــو ورتـــه ــکـغسل مـــې د اوښـ
 ـږلي ديـېـــتــا چــې کــوم خــطــونــه رال

 

 ــدا کــړی دیـــیـرزق مــې بــچــو تـــه پـ
 ځلي ديـنـیـخـیـر کــه مـا پـردي لـوښي مـ

 

 ــه شمهــر کـې نــمـتـږی بــه پــه ټــول عـ
 ـه زهــر مـې څـکـلي ديــتـانــلـېـستــا د بـ

 

 ـوک ديـور څــره نـغم، درد او خپگان باق
 ـلـمـانــه دې بـیـا راغلـي ديـېــره مــومـڅـ
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