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 د شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
 

 مه برخهنځـپ
 

 مهـې یـار کــصــه حـــد پـــري حـــت د آخـبـحـد م
 مهـظار کې یـتـه انــا پـتـه او سـمــت یـاسـا سره نـت

 

 وجود مې ورو ــ ورو ختموي راباندې لیکي تاریخ
 مهـرکار کې یـه پـړی پـاو کــې تـا داســره! چــاقــب

 

 
 

هغه کال د جون پر اتلسمه د مسنجر پر مټ  ۲۰۱۹د د لومړي ځل له پاره ما له ښاغلي باقر سره 
چې ده ما ته د فیسبوکي ملگرتوب غوښتنه راولېږله، ما ومانه او ښه  ښې ډېرې خبرې وکړېوخت 

راغالست مې ورته ووایه، ده بېرته په لیکلې بڼه له ما نه مننه وکړه او ما هم د مسنجر له الرې زنگ 
 زړه خواله مو سره وکړه.ورته وواهه او ښه په مزه بنډار او 

 

د شپیتمې لسیزې هغه خاطرې ورته بیان کړې چې  د ډاکتر اقبال فنا نوم یاد کړ او ما هم شهنولز باقر
 اقبال فنا به زموږ کلي دهمراد خان ته له نورو شاعرانو سره یو ځای د مشاعرې له پاره راتلل. 
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، آصف بهاند() انځورونو له آرشیف نه داسې یو عکس پیدا کړ چې زه په همدې ورځ مې د خپلو
وروسته له خبرو چې ما ، خو او ډاکتر اقبال فنا څنگ پر څنگ سره ناست یو حافظاستاد نصدهللا 

 ې ارتباطه شولم.بږم، مسنجر وتړل شو او زه هم ورسره ـغوښتل د فنا صاحب یو عکس ور ولې
 

 د اوس له پاره د باقر صاحب د کالم یو بله بېلگه:
 

 زلــغ
 

 رده دهـه پـه څـن اــه تـــا، لـیـه دنـومـه، لـټـان پـځ
 پرده دهه څه ـن اـه تا، لـنـو کې پـرګـه ستـړه پـراک

 

 ود، د خاورو په څادر پټومـډ وجـنـربـل بـپـچې خ
 نه څه پرده ده ه تاـرا، لـحـه صـمرځـا کې ګـه تـپ

 

 مهـدلـى یــوېـــه لــــو نـونـګـړنـر د ګـظـا د نــست
 نه څه پرده ده ا، له تاـنـړه اشـه کـتـکـې راښـفـزل

 

 ور د دروازې مخې تهــې وه، د کـرده مــوه پـــی
 رده دهـه پــه څـن اـه توا، لـوړه هـم یـه دې هـغـه

 

 ځان به ضائع کړمه ، چې خیال د مزاجونو ساتم
 ه څه پرده دهـن اـه تـا، لـه مه شي لـه نـفـك خـلـخ

 

 اقـره!ـم درپسې بـرځـم راګـرځـوت ګـبـالـه کـلک
 ه څه پرده دهـن اـه تــا ساه، لـه زمـتـشـره نـا سـم
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