
 
 

 

 3تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
  ۳۰/۰۶/۲۰۲۰                 آصف بهاند 

 

 «کيڅاڅ يږت»
 

 ر نوې شعري ټولگه قز باا نو هاد ش
 

 نواز باقر د شعر په بڼ کې هاد ش
 

 لسمه برخهڅوار
 

 هــدایــو خــولــا راکــر چــه هــدو احساس بــېــد ډوب
 یستلو د ویستلو الس هیچا رانکړوخو د دریاب نه د و

 

 ږيــېــگــې ولــکـه پـــانې بـــې زمــوم یـــې ورانــچ
 ړوـکـا رانـیـه دنــزړه راتر ـــې پـه و چـې داغ نــداس

 

 
 

   :شعري ټولګې  ې نورې دوده د  مخکېدې  راووته. ترعري ټولگه چې له چاپه ریمه شدنواز باقر  ها دا د ش
 

   «،د هوا سترګو کې شګېــ »
 

   «پنځم موسم»ــ 
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باقر د فکري سیر  واړه شعري ټولگې په مسلسل ډول ولوستل شي، نو دېـباقر درشهنواز  . که ددي چاپ شوېهم 
 .رگند شياو د شعر د ښکال بڼ به یې په سمه توگه راڅ  ستل شيیخ ه ورنه واجاج به په سمه توگ

 

   خپور کړی و: داسې دو خبرې د چاپېټولگشعري نوې ې خپل در قنواز با  ها ش څه موده وړاندې
، او ټول پښتـون ملت ته ل کې ده. ماته دې مبـارک ويا زما درېمـه شعــري ټولګـه د چاپ په ح «تــږي څاڅکـي»

 «.دې مبـارک وي
 

 . الو ته وړاندې شوهو  مینهر  چاپ او د شع  (کيڅ ا څ   يږ ت)  نواز باقر نوې شعري ټولگه  هشا ځنډ وروسته د    له لږدی  دا  
 

ې په همدې نامه یوه بله شعري ټولگه هم  چ څه داسې راپورونه وو  ې شعري ټولگې د نامه په برخه کېد باقر د د
 :شوې ده دا یې عکس دیچاپ 

 

 
 

( کې  د  پنځم موسم انو داسې استدالل هم وړاندې کړ چې باقر په خپله بله شعري ټولگه )قر د شعر پلویپه دې کې د با 
 وینه کړې وه.  دې شعري ټولگې د نامه وړاند

 

 » و:  داسې استدالل ghani.niaziد ښاغلي 
 

 مات خوبونه زه په ماتو ماتو سترکو باندې ګورم
 ، د پنځم موسم باران دىږيـتږي څاڅکي راوری

 

بیت نه یو تږي  اه نواز باقر چې د دغه پوره حق لري ځکه چې باقر په مخکني کتاب پنځم موسم کې د غزل د یو ش
څکي چې مخکې مشوره هم کړې وه چې پدې نوم باندې به بله شعري ټولګه چاپ کوم خو مخکې د دې نه په  څا 

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

 

ده چې   اه دږم، خو زما  له پاره مهمـپه منځ کې دا ستونزه حل شوې وي، زه نه پوهېدوو شاعرانو دا چې څنگه به د 
 د باقر د شعر مینه والو ته د  باقر نوې شعري ټولگه وړاندې شوه.

 

ه مې تر دا نوې شعري ټولگه په واک کې نه لرم چې کومه تبصره پرې وکړم، کزه د اوس له پاره د باقر صاحب 
 دا غزل:صاحب ر قا بره د له پا س پرې ولیکم. د او زمه وه، څهکه الته تر لوستلو به بیا وروسالسه کړه 
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 دمږـېغم نه پر ېک هړه زـو سره سم، پـادونـستا د ی
 دمږـېه پرـن مړـل ېـک هـالـځ ېه دـو پـانـرغــد م زه

 

 نمهېه کـال ن ېـم دمـوري، هـیـه سـود پـل وجـپـخ د

 دمږـېاحسان د بنیادم نه پر ېدـبان انځل ـپـه خـپ زه
 

 رداشت کولى نه شمـم بـه ېال کـیـدائي په خـج ستا
 دمږـېم نه پرـنـهـد ج يګوـل ېک وـګرـتـو سـلـپـخ هـپ

 

 کومه خدایه! ېلر رـیـځــم زنــه هــور د وره نــک د

 دمېږم نه پرـاتـو مـالمت د یـ، عمـن یـیـیـژوند م هـپ
 

 ړاهي خراب کـه سیـل پستا د الس دسما ېی لـځ دا
 دمېږبه قلم نه پر ېک بې، په جویلي وو ېم لځ وڅ

 

 نه شي ېرانه پات انځدا خپل  ې، چسره غم وي اـم
 دمږـېرـه پـدم نــــل قـــره! بــاقـب ېدم پســو قــی هــپ
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