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 يجنازې د
 

 يکندهار په وینو سور دی د زلمیو جنازې د
 يبرېتور دي چي ښخېږي د زمریو جنازې د

 

 یسر که پورته جمال خانه ستا په خپل کور کي ناورین د
 يپر کیسو یې ساندي اوري د پېړیو جنازې د

 

 يکور په کور کلي په کلي بوري وراري دي چي ګرز
 يد سرتورو انګوال ده د بګړیو جنازې د

 

 هما ویل چي به ډوبیږي جاله وان او جاله دواړ
 يد توپان غرغړې اورم د بېړیو جنازې د

 

 هپر لکړه یې دروړمه هدیرې لمن دي نیس
 يد بوډا پر اوږو غبرګي د لمسیو جنازې د

 

 ونه یې شور سته د بلبلو نه یې شرنګ سته د غزل
 يګ دی د مستیو جنازې دشالمار په وینو رن

 

 یپرون بُست ژړل په ساندو نن ارغند پر پاتا ناست د
 يپه تندي کي مو لیکلي د سپرلیو جنازې د

 

 هد رقیب دي زړه را سوړ کی زړه دي وچوه اسمان
 يد غمونو ورا یې راغله د ښادیو جنازې د

 

 وڅوک به لیکي پر کیږدیو ترانې د دنګو ښکلی
 يي د پاولیو جنازې دله پېزوانه اوښکي څاڅ
 

 وپل یې هېر دی له دښتونو یکه زار له جګو غرون
 يله شپانه سره یې وړي د شپېلیو جنازې د

 

 ياوس به څوک په لپو لپو د پېغلوټو دیدن غال کړ
 يپه ګودر کي لنډۍ ژاړي د منګیو جنازې د

 

 يچي مو شپې کړو ورته سپین « هینداره » سته نه « نوري » نه
 يله ملوک سره وتلي د بدریو جنازې د

 

 هجهاني قاصد راغلی ساه ختلې ده له ښار
 يد جانان دي زکندن دی د سلګیو جنازې د

 
 ۲۰۱۸د اکټوبر نولسمه 
 اویرجینی
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