AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

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

۲۰۲۰/۰۶/۱۸

آصف بهاند

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
دیارلسمه برخه
شاهنواز باقر په شعر ویلو ک ې ځانته ځانگړی سبک او د پیام رسولو یوه جال الر لري ،په ځانگړي
انداز سره یې په خپل غږ کې وایي او د ټولنیزې میډیا په کارولو سره ،خپل کالم او خپل پیام تر خپلو
مینه والو او مخاطبینو پورې رسوي.
د ده دا غزل مې د باقر په خپل غږ کې په یوه ویدیو کې ولید ،ښه د زړه په غوږونو مې واورید او
بیا ورته ښه په حوصلې سره کېناستم او ومې لیکه .باقر خپل دا غزل د  ۲۰۱۹ام کال د دسمبر پر
څوارلسمه ( )۲۰۱۹/۱۲/۱۴نېټه خپور کړی دی او زه یې اوس له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
چـیـرته چې تـنـګ ومــه هــماغـلـته مې ساه واخیسته
پــه ځان کې پــټ شومه په ځان کې مې پناه واخیسته
غـوڅ شوی الس یې راتـه بــیــا پــه لـــوپــټـې وتـاړه
شـکــر لــه درد نــه مې مــزه یــو ځـلې بـیـا واخیسته
زمــوږ تــر مــنــځ چـې فــیـصـلـه د بـیـلـتـانــه کـېدله
مــا تـریــنـه مـور واخیسته ،ورونو مې دنـیا واخیسته
د دې وطـن خـلـک ډېـر ژر د زړه په رنځ اخـته شي
زه ال ماشوم یم ،خو خپل ځان تــه مـې امسا واخیسته
ستا تصویرونه مې ترې لرې کړل او چغې یـې کړې
لـه دیــوالــونــو نــه مــې هــم خــپــلـه سـزا واخیسته
بــاقـــره اوس بـــه د مــنــزل اخــري حـد تــه رسوو
تــا پــه السـونـــو کـې ډېــــوه او مـــا رڼـــا واخیسته

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

