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

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۶/۳۰

«تږي څاڅکي»
د شاه نواز باقر نوې شعري ټولگه
د شاه نواز باقر د شعر په بڼ کې
څوارلسمه برخه
د ډوبــېــدو احساس بــه هــر چــا راکــولــو خــدایــه
خو د دریاب نه د ویستلو د ویستلو الس هیچا رانکړو
چــې ورانـــوم یــې زمـــانې بـــه پـکــې ولــگــېــږي
داســې داغ نـه و چـې پـــر زړه راتــه دنـیـا رانـکـړو

دا د شاه نواز باقر دریمه شعري ټولگه چې له چاپه راووته .تر دې مخکې د ده دوې نورې شعري ټولګې:
ــ «د هوا سترګو کې شګې»،
ــ «پنځم موسم»

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

هم چاپ شوې دي .که د شهنواز باقر درېـ واړه شعري ټولگې په مسلسل ډول ولوستل شي ،نو د باقر د فکري سیر
جاج به په سمه توگه ورنه واخیستل شي او د شعر د ښکال بڼ به یې په سمه توگه راڅرگند شي.
څه موده وړاندې شاه نواز باقر د خپلې نوې شعري ټولگې د چاپېدو خبر داسې خپور کړی و:
«تــږي څاڅکـي» زما درېمـه شعــري ټولګـه د چاپ په حال کې ده .ماته دې مبـارک وي ،او ټول پښتـون ملت ته
دې مبـارک وي».
دا دی له لږ ځنډ وروسته د شاه نواز باقر نوې شعري ټولگه (تږي څاڅکي) چاپ او د شعر مینه والو ته وړاندې شوه.
د باقر د دې شعري ټولگې د نامه په برخه کې څه داسې راپورونه وو چې په همدې نامه یوه بله شعري ټولگه هم
چاپ شوې ده دا یې عکس دی:

په دې کې د باقر د شعر پلوی انو داسې استدالل هم وړاندې کړ چې باقر په خپله بله شعري ټولگه (پنځم موسم) کې د
دې شعري ټولگې د نامه وړاندوینه کړې وه.
د ښاغلي  ghani.niaziاستدالل داسې و« :

مات خوبونه زه په ماتو ماتو سترکو باندې ګورم
تږي څاڅکي راوریـږي ،د پنځم موسم باران دى
ش اه نواز باقر چې د دغه پوره حق لري ځکه چې باقر په مخکني کتاب پنځم موسم کې د غزل د یو بیت نه یو تږي
څا څکي چې مخکې مشوره هم کړې وه چې پدې نوم باندې به بله شعري ټولګه چاپ کوم خو مخکې د دې نه په
اعراف کې د رحیم خان مجروح په نوم هم دغه نوم باندې تازه له چاپه راوتې او دلته باقر هم تیار کړې چې دا به څه
کوي اوس ادبي ملګري ورباندې نظر واچوئ مننه»
دا چې څنگه به د دوو شاعرانو په منځ کې دا ستونزه حل شوې وي ،زه نه پوهېـږم ،خو زما له پاره مهمه دا ده چې
د باقر د شعر مینه والو ته د باقر نوې شعري ټولگه وړاندې شوه.
زه د اوس له پاره د باقر صاحب دا نوې شعري ټولگه په واک کې نه لرم چې کومه تبصره پرې وکړم ،که مې تر
السه کړه وروسته تر لوستلو به بیا که الزمه وه ،څه پرې ولیکم .د اوس له پاره د باقر صاحب دا غزل:

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

ستا د یـادونـو سره سم ،پـه زړه کې غم نه پرېـږدم
زه د مــرغـانـو پـه دې ځـالـه کـې لـړم نـه پرېـږدم
د خـپـل وجـود پـه سـیـوري ،هـم دمـې ال نـه کېنمه
زه پـه خـپـل ځان بانـدې احسان د بنیادم نه پرېـږدم
ستا جـدائي په خـیـال کې هـم بـرداشت کولى نه شم
پـه خـپـلـو سـتـرګـو کې لـوګي د جـهـنـم نه پرېـږدم
د کــور د وره نــه هــم زنــځـیـر لرې کومه خدایه!
پـه ژوند مـیـیـن یـم ،عـالمت د یـو مـاتـم نه پرېږدم
دا ځـل یې ستا د الس دسمال پـه سیـاهي خراب کړ
څو ځل مې ویلي وو ،په جېب کې به قلم نه پرېږدم
مـا سره غم وي ،چې دا خپل ځان رانه پاتې نه شي
پــه یــو قــدم پسې بـاقــره! بـــل قــــدم نـه پـرېـږدم

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

