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د پوهاند رسول باوري پر مړینه
پــوښـتـنـه کـانــدي مشـاهــیــر* نــن یــو لـه بـله څخه
دا جـــنـــازه د چـــا راغــلــې لـــه کــابــلـــه څــخــه
وږمـې د عـطـرو ئـې راوزي د تــابــوت لـــه تـخـتو
تــه وا کـفـن ئـې ور سـاز کــړی دئ لــه ګــلـه څخه
پـــه بـــدرګــه ئـــې د ویـــاړونـــو قــافــلــې راغـلـي
افــتــخـارات ئــې نــــه بــېــلــېــږي لـه بـغـلـه څـخـه
یـو چا ور ږغ کـړه چي دا مړ نه دئ ژوندی ئې ګڼه
نــغــمـه د ژونــد ئـې ده زده کــړې لــه بــلـبـله څخه
نــوم ئې "رسول" ګـویـا ایـلـچـي وو د روښـانـه سبـا
جــاویــدان نــوم ئــې وو څـــرګــنــده لـه اولـه څـخه
یـــو "بـاوري" وو د هـیـواد د تــرقــۍ پـر خـوځښت
د وطــن عـشـق ورسـره مـل وو لـه بــورجلـه څـخه
یـــو مـتـیـن ښـاخ وو د روزګـان د بــابـوزو د ونـي
چــي پــیـونـد سـوې ئـې ریـښـه وه لــه زابـله څـخه
یــو سـاتــنــدوی وو د وطـن د تــاریــخــي یــادونـو
د تــــاریــــخ څــلــي ئــې ســاتــلـه له یـرغـله څخه
یـــــو مــــربـــي وو د روزنــي د وطــــن د بــچــو
راګــزولــه ئــې زلــمــیــان لــــه کـــاږه پــله څـخه
وو یــو سرتـېری د فـرهـنـګ د حـفـاظـت پر میدان
ځان ئې و نه کیښ په هیڅوخت له دې مورچله څخه
افسوس چي واخیست نـاروغـۍ د کـورونا له مـوږه
ځـکـه مـو خــېــژي فــریــادونــه لــه گـوګـلـه څـخـه
کال زر څلور سوه لمریز ,میاشت ده جوزا پر تقویم
نـېـټـه د مـرګ ئـې اسـتـخـراج سـولــه جــدوله څخه
اشاوا ,کانادا
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*د مرحوم پوهاند رسول باوري جنازه د کندهار پوهنتون په انگړ کې ،د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل سوه.
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