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 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
 

 دولسمه برخه 
 

 د شهنواز باقر نوې انتریو او یو غزل 
 

 راتلونکي نسل ته مو جنګ نه بغیر څه پریښي دي؟
 ت نه کووـیـه وصـه دوى تــرانې وځي ـم چــساه ه

 

 ړوـډو دروازې وتـــونـار د شــه تــۍ پـوشــامـــد خ
 ت نه کووأ و جرـتـوښـق غـل حـپـې د خـره! ولــاقــب

 

کې  مرکه « نومي تلویزیوه سره په یوه ځانگړېTTN NEWSشهنواز باقر په دې ورستیو کې له »

 د خپلې شاعرۍ په باب نوې خبرې کړې دي، چې ځینې مهم ټکي یې دا دي:
 

 ــ زما شاعري، زما د لمبه ـ لمبه ماحول او درد انځورونکی هنر دی،
 

ږي، هغه دردونکي حقایق به د شعر په قالب کې ـرېـــ کوم څه چې په افغانستان او پښتونخوا کې تې
 انځوروم او تر خلکو به یې رسوم،

 

ــ په دې ورستیو کې دوه شعرونه په خلکو کې ډېر منل شوي دي او مقبولیت یې پیدا کړی دی )باچا 
ې ما د خپلې ټولنې او خلکو دردونه او خبره واوره، دا زما د وطن حال دی( په دې شعرونو ک

غوښتنې څومره چې توانېدلی یم، په هنري بڼه انځور کړې دي او بیا مې لوستونکو ته په مخ کې 
 ایښي دي،

 

ــ هر څوک چې یو توری هم رازده کوي، زه یې خپل استاد گڼم، خو په شعر او شاعرۍ کې مې چې 
 زده کړي دي او زه  یې خپل استاد گڼم،ډېر څه زده کړي دي له اتل افغان نه مې 

 

ــ زما هنري کارونه روان دي، پر ما باندې خلک او زما مورنۍ ژبه گرانه ده او ډېر حق راباندې 
پل خورنۍ ژبې د غنا له پاره به تر ملري، د همدې له پاره د خلکو نیکمرغي مې هیله ده او د خپلې 

 وسه هلې ځلې کوم،
 

 دا دی: مهم د وروستي پیام غوښتنه وکړه، زما پیا ــ تاسو لکه تل له ما نه
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د شعر په نامه الفاظ راوباسم،  ته ما له ځان نه کربال جوړه کړې ده او له دې سوځنده سیمې نه تاسو
تاسو یې د زړه په سترگو ولولئ او د دې لفظونو په مانا ځان پوه کړئ چې زه څه ویل غواړم. امن 
سولې ته قایل شئ، قلم راواخلئ او ټوپک ته نه ووایئ، په قلم کې علم دی، مینه ده او په انسان کې 

 مینه او ښکال پیدا کوي،
 

وپک کرل شوی دی، دا باید ړنگ شي او پر ځای یې مینه او وروري وکرل ــ زما په چاپیلایر کې ټ
 شي.

 

 :دا هم د باقر یو غزل
 

 تازه غزل، نوى تصویر
 
 

 ونه څومره ډیر ديـرورتــدو ضــریـېـد د تــد ژون
 ومره ډیر ديـه څــارونـا دوه دي، او کـالسونه زم

 

 ستړىه، ـــومـو شــولــو ورکــونـلـیـرو دلېــه ډـــپ
 ونو کې سوالونه څومره ډیر دي؟ـنـو په ذهـلکـد خ

 

 یرت دي؟ که د خپل وطن په حال؟ـق په بصـد عش

 ره ډیر ديـومـپه دې ښار کې د زړونو تکلیفونه څ
 

 شتهـره نـل ســـو بـــه د یـښـوه نـــا یــتـا او ســـزم
 ور کې صندوقونه څومره ډیر ديـزما او ستا په ک

 

 وستي دي باقره!ـې اغـامـوشۍ جـامــا د خــر چــه

 خبرې څومره ډیرې دي، غوږونه څومره ډیر دي
 

 نور بیا
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