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

 

                               
۳۰/۰۵/۲۰۱۹                آصف بهاندپوهندوی 
                
    

 د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
 

 دریمه برخه
 

 
 

 مــا تـه وايـي چې کافـر يې، تـر چـړې النــدې يـې پــروت يم
 راتــــه کـــړی پـــه غــوږونـــو کـې چـې کــوم مــال آذان دی

 

 (شهنواز باقر)
 

عمر او لږې تجربې سره وکوالی شول چې د خپل د شهنواز باقر شعرونه ټول د پاملرنې وړ دي، باقر په همدې کم 
ښکلي کالم له الرې د شعر خوښونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د باقر د شعرونو په لوستلو یا اورېدلو سره، د 

 دې کرښو تر لیکلو نه مخکې دوه هڅېدلی یم چې یو څه ولیکم:
 

 هنواز باقر د یو بیت:شارلسمه د ښاغلي وام کال د فبرورۍ پر څ ۲۰۱۷د ــ 
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 رم د قلــمونو ونېـكــورجــوړوم پــه كې ك«
 »كور جوړوم ورته راوړم د كتابـونـو خښتې

 

  خپور کړ چې سرلیک یې داسې و:  شعر فا خپل یو لیکلیـتـپه اق
 

 «کور جوړوم نــښلـــوم د نـــــوي نـــسل کــــــــــړۍ»
 

 شعر څو بیتونه دا دي: زما د
 

 نــــوي دور مــانۍکور جوړوم پــکې جـــګــــوم د 
 

 کور جوړوم ور تـــه راوړمـــــه د بـڼــکــو ځـولـۍ
 

 کور جوړوم چــې ولـــري د يـوې مــينې خـولــګۍ
 

 کور جوړوم چې په کـــې نــه وي د چا آه و سلـګۍ
 

 داسې و:چې سرلیک یې  مشعر سره مخ شو یل کې د باقر له یوراپ کال په ۲۰۱۹بیا د ــ 
 

 «!بادشاه خبره واوره مډېر ځپلي قازما د »
 

لري چې په هنري بڼه یې د شعر په زرین لوښي کې په خورا او هیلې وښتنې پکې له بادشاه نه څه  باقر په شعر
باقر او د هغه پر یاد شعر خپلې خبرې  پرمې لومړی د یو څه لیکلو تکل وکړ. درناوي وړاندې کړې دي. ما هم 

  کړ. خپور ریاتو سره یو ځای مېظاو له خپلو ن شعر بشپړ متن راواخستې او بیا مې د یاد لولیک
 

م، خو دومره مې په واره مخامخ شپکالم سره کله د لومړي ځل له له د ښاغلي شهنواز باقر  زهدي چې نه په یاد مې 
یاد دي چې کله مې یې لومړنی شعر ولوست، ډېر څه په کې راته نوي وو، ډیر خوند مې ورنه واخیست او نوي 

له  ـرهر چیرې د باقچې . وروسته له هغه به لکارونې په ځانگړي ستایل سره تر سترگو شوانځور د  ،انځورونه مې
 ر سره مخ شوم، پرته له لوستلو به مې نه پرېښوده.شع

 

او د  هد ده یو څو بیتونو سره مخ شوم چې ډیر ښکلي انځورون ،د ده په خپل غږ کېبیا کې  میډیا اوس دا دی په

، دی د خپل وجود د ونې له سیوري گیالس کې ځایويډول اسمان په یوه  هپه هنرمندان ید .کلماتو عجیب پیل لري
محروم، خو په تاو کې یې سوځي، باقر سره له دې چې د تاوتریخوالي په گڼه گوڼه کې زېږېدلی او را لوی شوی دی، 

 پیام نه ډک دی. د مینې له ږي، شعر یې له انساني عاطفې اوـږي پر مرگ هم خوابدی کیـخو د یو می
 

. څو بېلگې یې دا ښکلي او نوي انځورونه هم لري ،پیام تر څنگ یو لویا شعر یې چې ما دلته را اخیستی دی، د د
 دي:

 

 ــ په وجود کې د شگو بيابان ابادول،
 

 ــ مات خوبونه، 
 

 ــ ماتې سترگې،
 

 ــ تږي څاڅکي،
 

 ــ پنځم موسم،
 

 ــ د اوبو په گيالس کې اسمان ځايول،
 

 وجود په تاو سوځېدل،ــ د خپل 
 

 او...
 

 شعر څو بیتونه: نوي دا هم د شهنوار باقر د
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 ان دیــابــيــو بــگـا د شـــې چــود کــــه وجــــړی پـــاد کـــاب
 روان دیسې ـو پــــه اوبـپـوه لــــه يـــــه پــــاب تـــې دريـــچ

 

 ورمـو باندې گـو سترگـاتـو، مـاتــه مـــه زه پـونــوبـــات خــم
 اران دیــوسم بـــم مـځــنــږي، د پــــکي راورېـاڅــږي څــــت

 

 روت يمــې پـدې يــړې النـر چـر يې، تـي چې کافـه وايـا تــم
 ال آذان دیــوم مــې کـې چـو کـــوږونــه غـــړی پـــه کــــرات

 

 ږمـرېـدې وېـر دې بانـوري، زه پـرته ستـه شي چېـې نـر مـېـت
 ان دیـمـن اســـدلی نــيــې لـې مــالس کـيـه ډک گـــو پـــد اوب

 

 هـدمـېــه سوځــــه ونــکــې لــک واــه تـــود پـــل وجــپــزه د خ
 ان دیــر مې په خپل ځـمـر لـگـا و، مـل چــه بـوری پـزما سي

 

 ړ کړیــمرته ـږی چيـره، و ميــــاقـــدې بـــو النـښـر پـــا تــچ
 ر اوسه مې رنگ زيړ دی، ال تر اوسه مې زړه وران دیــال ت

 

 
 

 د دریمې برخې پای
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