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 د  شهنواز باقر د شعر په بڼ کې
 

 اوومه برخه 
 

 دې دې اور ولگيـزمــا پــه فـن او پـــه هـنـر بـانـ
 ه کومـچې پــه کې فـکـر د خـپـل قـام او د اولس ن

 

 اقــرهـپـه دې چـیـنـه کـې د انـسان ویـنـه راځـي بـ
 س نه کومدمونځ دې قضا شي، خو په دې اوبو او

 

 
 

( د شهنواز باقر د شعر په بڼ کېد شهنواز باقر  او د ده د شعرونو په باب زما د مقالو د دې لړلۍ )
کال د جون   ۲۰۱۹ما له ښاغلي باقر سره د لومړي ځل له پاره د کې راغلي و چې  پـنځمه برخه په

خبرې وکړې. د خبرو په ترڅ کې ده وویل چې زه غواړم خپلې چاپي پر اتلسمه د مسنجر پر مټ 
ټولگې درولېږم. زه خبر وم چې دی هم ماسکو ته راروان دی، نو ورته ومې ویل چې هسې هم 

 رې، ده ویل سمه ده.ماسکو ته راروان یې، هلته به یې راوسپا
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.
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 زلــغ
 

  رانې ديــو ګـــالرې خږې وږې ــبت کـحـا د مــتـس
 وي روانې ديـجرت کـه هـو نـرګـه ستـاوښكې مې ل

 

 ستوري دي، وعدې او که صحنې ورباندې شمارمه؟
 رانې ديـیـې د السونو اوس حـوتــلې ګـپـه خــت اـــم

 

 و نه دې اوښكې ځيـوې، او سترګـار کـه انکـه راتـت
 انې ديـمـرګې مسلــرې دي او ستــافـډې دې کــونـش

 

 م ډېر سنجیده اوسهـونكي ژوند ته هـل راتلـپـزویه! خ
 ې ارزانې ديـنـون ویـتـښـه د پـــارې نــبـــا د غـتـس

 

 ړ نه شومــرو مــه د زهـالـیـښله پـلې مې وڅـو ځــڅ
 انې دي؟ـاګـړې داسې دعــره! کــــاقـــه بـــــا راتـــچ
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