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

۲۰۱۹/۰۹/۱۳

آصف بهاند

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
اوومه برخه
زمــا پــه فـن او پـــه هـنـر بـانــدې دې اور ولگي
چې پــه کې فـکـر د خـپـل قـام او د اولس نـه کوم
پـه دې چـیـنـه کـې د انـسان ویـنـه راځـي بــاقــره
مونځ دې قضا شي ،خو په دې اوبو اودس نه کوم

د شهنواز باقر او د ده د شعرونو په باب زما د مقالو د دې لړلۍ ( د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې)
په پـنځمه برخه کې راغلي و چې ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د  ۲۰۱۹کال د جون
پر اتلسمه د مسنجر پر مټ خبرې وکړې .د خبرو په ترڅ کې ده وویل چې زه غواړم خپلې چاپي
ټولگې درولېږم .زه خبر وم چې دی هم ماسکو ته راروان دی ،نو ورته ومې ویل چې هسې هم
ماسکو ته راروان یې ،هلته به یې راوسپارې ،ده ویل سمه ده.
زه په هماغو ورځو کې ماسکو ته تگونکی شوم ،خو د باقر د ویزې تر السه کولو پروسه دومره
وځنډېده چې په ماسکو کې زما وخت پوره او بېرته ډنمارک ته راغلم؛ ځکه مو دیدن ونه شو.
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

غــزل
سـتــا د مـحـبت کــږې وږې الرې خـــو ګــرانې دي
اوښكې مې لـه ستـرګـو نـه هـجرت کـوي روانې دي
ستوري دي ،وعدې او که صحنې ورباندې شمارمه؟
مـــا تــه خـپـلې ګــوتـې د السونو اوس حـیـرانې دي
تـه راتـه انکـار کـوې ،او سترګـو نه دې اوښكې ځي
شـونــډې دې کـافــرې دي او ستــرګې مسلـمـانې دي
زویه! خـپـل راتلـونكي ژوند ته هـم ډېر سنجیده اوسه
سـتـا د غـــبــارې نـــه د پـښـتـون ویـنـې ارزانې دي
څــو ځـلې مې وڅـښله پـیـالـه د زهــرو مــړ نه شوم
چـــا راتـــــه بـــاقــــره! کــړې داسې دعـاګـانې دي؟

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

