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

پوهندوی آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۸/۲۱

د شاه نواز باقر د شعر په بڼ کې
پنځلسمه برخه
پـه ما کې خـپـله تـنـهايـي لنګـه شــوه
مــبـارکـــۍ تــه هــــر دېـــوال راځــــي
هــــوا زمــــا ريــبــــاري ولـــې کـــوي؟
زمــا پــه مـــخ د يــو چـا شـــال راځـي

نن مې بیا د ښاغلي شهنواز باقر یو غزل سترگې او ذهن را خواږه او خوشحاله کړل .زه پرته له دې
چې پوه شم چې دا توري د چا دي ،مخامخ مې لوستل پیل کړل ،توري ډېر منظم او ښکلي سره پیل
شوي وو .په زړه او ذهن کې راتېر شول چې دا خو د کار بیتونه دي ،چې د چا به وي ،پاس مې چې
وکتل د شهنواز باقر نوم لیکلی و.
په همدې ورځو کې پر یوې داسې مقالې کار کوم چې د شاعرۍ تر څنگ ،د باقر د بل هنر په باب
خبرې لري؛ خو د باقر دې غزل داسې تاثیر راباندې وکړ ،لکه د چا خبره ...« :در مغز استخوان
بخدا کار میکند» ؛ ما هم و غوښتل چې د باقر په باب له تر کار الندې مقالې مخکې دا غزل هم له
درنو لوستونکو سره شریک کړم:

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

دا هم غزل:
څنګه دې هـېـر کړمه  ،دا سـوال راځي؟
پـه بـې خـیـالۍ کې هـم ستا خیال راځي
پـه مـا کې خـپـله تـنـهایـي لنګـــه شــوه
مـبـارکـــۍ تــه هــــر دېـــوال راځــــي
ښکـاري د دې دنـیـا وروستـى انـسان یم
چــې پـه خـوبـونـــو کې دجـــال راځـي
هــــوا زمــــا ریبــــاري ولـــې کـــوي؟
زمــا په مــــخ د یــو چـا شـــال راځـي
لکه کـټ شـوى پـتـنــګ ګرځــم پســې
بـاد لـه مـغــرب ،که له شمـــال راځــي
زه د مرغانــــــــو پـنـجـــــرې ماتــــوم
مـا تـه بس دغــه یـو کمـــــال راځـــــي
اخـبـار خـو نـه یـم چې زمـا سترګو کې
د پــرونـــۍ ورځــې احــــــــوال راځي
کـوم نـغـمـه ګـر بیا اضطراب راخیستى
بــاقــره! غـــږ د ســـور او تـــال راځي

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

