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۱۷/۰۳/۲۰۲۰                 آصف بهاند

     

 
 

 د شعر په بڼ کې شهنواز باقر د 
 

 مه برخه یولس
 

 ې د وخت یزید ورته بیا ګوته په ماشه نیول
 ېپه یو تصویر کې یو باچا ارته سینه نیول
 

 (باقر)  
 

 ینوالو ته وړاندې کړي. مادب  اپ او دچشهنواز باقر غواړي خپله دریمه شعري ټولگه 

 ولوست: پاڼه سمبر پر پنځه ویشتمه د ده پرکال د د ۲۰۱۹مې د  زیریدا 

 
 و، یقیناً چې ډیرپه ترتیبولو بوخت یم (تږي څاڅکي)دا څو ورځې وشوې چې په خپل دریم کتاب »

دې کتاب   کوښښ مې دى چې د  ،، نیمګړي شعرونه مې تکمیل کړلسره مخ شوى یم  ووذهني ستړتیا
. ایوب صابر رښتیا فېسبوک خپاره کړي نه وي، چې تراوسه مې په  شاعري په داسې ډول چاپ کړم

 :ویلي
 

 وم بیت شيـه وڅڅـنـي چې ویـد زړګ

 «زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه
 

ته درلودل، د دې سفرونو تاثیر یې پر شعر   دونونیو هېواپه دې ورستیو کې چې کوم سفرونه باقر بهر
باندې یو څه داسې اغېز کړی دی چې د شعر د تخلیق سلسله یې له اصلي مسیر څخه داسې ګږه کړې 

ږي چې بېرته د خپل شعر کوڅو ته او بېرته بیا د ـچې پاڼه وښوروي، خو اوس لیدل کې دوه لکه با
 خپلو ځانگړو تصویرونو جهان ته ورگډ شوی دی.

 

هیله دا ده چې د خپلې دریمې شعري ټولگې په جاپ سره دا ثابته کړي چې دی د شعر د تخلیق زما 
 پر الرو په بري سره روان دی. دا یې هم په همدې هیله د کالم یوه بله بېلگه:
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 وړ کهـجا ـه چـان رانـو جانــه، خــدمـېـرځـه ګـانـانـې جـب
 وړ کهـا جـه چـه وم، او اسمان رانـل نــابــکې قـمـزه د ځ

 

 ق زده کهـبـنې سـیـې د مــې مـدرسه کــو مـرګـتـې د سـچ
 وړ که؟ـا جـه چـــه، مسلمان رانـدې وکـانـا احسان رابـــچ

 

 ړه رابندهــه کــوا نــــې خـــغــــسې، د هـې راپـــدروازه ی
 وړ کهــا جـه چـدان رانـښوه، او زنـرېــه پـي یې راتیاـنهـت

 

 هــورمــکـــټا زړه ـــــ، د چهـــــومـــاکـــې پـا اوښکـــد چ
 وړ کهــا جــه چــان رانـمـقـ، لهـمـو درد دوا یـریـې د هـچ

 

 ه و باقره!ـد نـیـې امـه مــان نــه ځـس لـو الل وم، بــزه خ
 خپل قیمت راته معلوم شو، چې خپل ځان رانه چا جوړ که
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