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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیدهٔ نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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آصف بهاند

د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
پـنځمه برخه
د مـحـبـت د آخـــري حـــد پـــه حــصــار کـې یـمه
تـا سره نـاسـت یــمـه او سـتـا پــه انـتـظار کې یـمه
وجود مې ورو ــ ورو ختموي راباندې لیکي تاریخ
بــاقــره! چــا داسـې تــاو کـړی پـه پـرکار کې یـمه

ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د  ۲۰۱۹کال د جون پر اتلسمه د مسنجر پر مټ هغه
وخت ښې ډېرې خبرې وکړې چې ده ما ته د فیسبوکي ملگرتوب غوښتنه راولېږله ،ما ومانه او ښه
راغالست مې ورته ووایه ،ده بېرته په لیکلې بڼه له ما نه مننه وکړه او ما هم د مسنجر له الرې زنگ
ورته وواهه او ښه په مزه بنډار او زړه خواله مو سره وکړه.
شهنولز باقر د ډاکتر اقبال فنا نوم یاد کړ او ما هم د شپیتمې لسیزې هغه خاطرې ورته بیان کړې چې
اقبال فنا به زموږ کلي دهمراد خان ته له نورو شاعرانو سره یو ځای د مشاعرې له پاره راتلل.

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

په همدې ورځ مې د خپلو انځورونو له آرشیف نه داسې یو عکس پیدا کړ چې زه (آصف بهاند)،
استاد نصدهللا حافظ او ډاکتر اقبال فنا څنگ پر څنگ سره ناست یو ،خو وروسته له خبرو چې ما
غوښتل د فنا صاحب یو عکس ور ولېـږم ،مسنجر وتړل شو او زه هم ورسره بې ارتباطه شولم.
د اوس له پاره د باقر صاحب د کالم یو بله بېلگه:

غــزل
ځـان پـټـومـه ،لـه دنـیــا ،لــه تــا نـه څـه پـرده ده
راکـړه پـه ستـرګـو کې پـنـا ،له تـا نـه څه پرده ده
چې خـپـل بـربـنـډ وجـود ،د خاورو په څادر پټوم
پـه تـا کې ګـرځمـه صـحـرا ،لـه تا نه څه پرده ده
ستــا د نـظـر د ګـړنـګـونــو نـــه لـــوېــدلـى یـمه
زلـفـې راښـکـتـه کـړه اشـنـا ،له تا نه څه پرده ده
یـــوه پــرده مـې وه ،د کــور د دروازې مخې ته
هـغـه دې هـم یـوړه هـوا ،له تـا نـه څــه پـرده ده
ځان به ضائع کړمه  ،چې خیال د مزاجونو ساتم
خـلـك خـفـه نـه شي له مـا ،لـه تـا نـه څه پرده ده
لکـه کـالـبـوت ګـرځـم راګـرځـم درپسې بـاقـره!
مـا سـره نـشـتـه زمـا ساه ،لــه تـا نـه څه پرده ده

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

