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

۲۰۱۹/۱۲/۳۱

آصف بهاند

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
لسمه برخه
سـتــا د مـحـبت کــږې وږې الرې خـــو ګــرانې دي
اوښكې مې لـه ستـرګـو نـه هـجرت کـوي روانې دي
څــو ځـلې مې وڅـښله پـيـالـه د زهــرو مــړ نه شوم
چـــا راتـــــه بـــــاقــــره! کـــړې داسې دعـاګـانې دي؟
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 هغه ځایه چې زه پوهېـږم ،غږ یې هم د شعرونو دکلمې ته جوړ او ډېر خوږ دی .تر ټولو مهمه
دا چې په خپل ستایل سره خپل شعر او په شعر کې کارولي لغات ادا کوي .په یوه ډېره جالبه ویدیو
کې یې دوه بیتونه او یو بشپـړ غزل دکلمه کړی دی چې متن یې په الندې ډول دی:
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
کومې جـيـنۍ چې اچـوى نـه شو په ستنه کې تار
ځــه چـې ځــو ،یــو چـا تــه مې ویلي دی
ما وروستـــه کـښـتـۍ ټــــولې سـېځلې دي
زه د دې بـــرداشت هـــم گـــوره نـــه لرم
تــا خــپــل ځـــان تـــه ولــې ورکـتـلي دي
گـــوتــې مــې لـــه لسو نـــه یــولس شوې
دومــره مـې وعــدې د چــا شـمـارلـې دي
خــلــک وایــي بــوی درنـه د عـطرو ځي
ستــا لـیـاړې مــې ځان پــورې مـږلې دي

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

زه خـپــلې پـښـتــو نـــــه انــتــقــام اخــلــم
مــا خــپــل دوښـمـنـان خـــدایـه بـښلي دي
غسل مـــې د اوښــکــــو ورتـــه ورکــړلو
تــا چــې کــوم خــطــونــه رالـــېــږلي دي
رزق مــې بــچــو تـــه پـــیــــدا کــړی دی
خـیـر کــه مـا پـردي لـوښي مــیـنـځلي دي
تـږی بــه پــه ټــول عــمـــر کـې نـــه شمه
ستــا د بــېــلــتـانــه زهــر مـې څـکـلي دي
غم ،درد او خپگان باقـره نــور څــوک دي
څــومــره مــېــلـمـانــه دې بـیـا راغلـي دي

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

