
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   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
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 نواز باقر د شعر په بڼ کې  هاد ش

 

 لسمه برخهپنځ 
 

 ه شــوه ي لنګـ هايــ ن ـ له تـ پـ ا کې خ ه مـ پ
ــ ـ ب ـ ـ م  ـۍ تــه هــــر دېـــوال راځــــيارک

 

 ـاري ولـــې کـــوي؟ بـــــ هــــوا زمــــا ري
ــ ــزمــا پ  ا شـــال راځـيـ خ د يــو چه مـ

 

 
 

سترگې او ذهن را خواږه او خوشحاله کړل. زه پرته له دې  غزل    یود ښاغلي شهنواز باقر  بیا    ېمنن  
سره پیل    ښکليمنظم او    ډېرمې لوستل پیل کړل، توري  چې پوه شم چې دا توري د چا دي، مخامخ  

مې چې  ، پاس  کې راتېر شول چې دا خو د کار بیتونه دي، چې د چا به ويزړه او ذهن  په   .ي وووش
 شهنواز باقر نوم لیکلی و. وکتل د 

 

نر په باب  بل هد باقر د  د شاعرۍ تر څنگ،  پر یوې داسې مقالې کار کوم چې    په همدې ورځو کې
خوان  در مغز است...  ا خبره: » چکه د  داسې تاثیر راباندې وکړ، ل  غزل  ېدد باقر  خبرې لري؛ خو  

له  هم  دا غزل    ؛ ما هم و غوښتل چې د باقر په باب له تر کار الندې مقالې مخکېخدا کار میکند« ب
 درنو لوستونکو سره شریک کړم: 
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 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

 

 دا هم غزل: 
 

 ، دا سـوال راځي؟ېـر کړمه ـڅنګه دې ه
 م ستا خیال راځي ـالۍ کې هـی ـې خـه بـپ

 

 ي لنګـــه شــوه هایـ ـنـ له تـپـه مـا کې خـپ
 ـۍ تــه هــــر دېـــوال راځــــي ارکـــبـم

 

 سان یم ـى انـ یـا وروستـ دې دن ښکـاري د
 ونـــو کې دجـــال راځـي ـ وبـه خـچــې پ

 

 ـاري ولـــې کـــوي؟هــــوا زمــــا ریبـــ
 ا شـــال راځـي ـ زمــا په مــــخ د یــو چ

 

 نــګ ګرځــم پســې ـ تـلکه کـټ شـوى پ
 که له شمـــال راځــي  ، غــرب ـه مـاد لبـ

 

 جـــــرې ماتــــوم ـنـزه د مرغانــــــــو پ
 اځـــــي و کمـــــال رـه بس دغــه یـت اـم

 

 ا سترګو کې ـ م چې زمـه ی ـو نـ بـار خـاخ
 ې احــــــــوال راځي ــرونـــۍ ورځــد پ

 

 ر بیا اضطراب راخیستى ـه ګـمـغـوم نـک
 اقــره! غـــږ د ســـور او تـــال راځي ــب
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