
يعبدالباري جهان   
 

يکابل بیا په اور کي سوځ  
 

  يبیا د غم له پاسه غم دی کابل بیا په اور کي سوځ  
 يسوځد حسین ویني بهېږي کربلا په اور کي   
  یببا ابلیس پر منبر ناڅي بیا بلال دی شهید سو  

 يپه جومات کي لمبې ګرځي زموږ ُملا په اور کي سوځ  
  هد مرګي غرغړې اورو ژوندون کوچ وکړ له ښار  
 يهم جونګړه سره لمبه ده هم بیدیا په اور کي سوځ  

  ووطن له کلی خدایه څنګه مستي ولاړه د جانان  
 يهم ساقي په خاورو خړ دی هم مینا په اور کي سوځ  

  يکډي بار سوې له کیږدیو جنازې پر ګودر ګرځ  
 يهم پېزوان لمبه لمبه دی هم لیلا په اور کي سوځ  

   له اسمانه لمبې اوري ازل مځکه سره تبۍ کړه  
 هم یې شپې راځي له اوره هم سبا په اور کي سوځي  

 وپه ښار کي نه بګړۍ سته د تړلنه برېتونه سته   
  جنګ د چا سوله د چا ده؟ کور د چا په اور کي سوځي؟  

 يخدایه څو به لا بهېږي د پردېس جهاني اوښک  
 يهم په خپلو کي لمبه سو هم تنها په اور کي سوځ  

 
  ۷۱۰۲-۱۰-۵   

اویرجینی  
 

يعبدالباري جهان  
 

يبیا هیلمند په وینو ژاړ  
 

ېیا غمونه دي لیکو یبیا د ویر د اختر شپه ده ب  
ېبیا هیلمند په وینو ژاړي لحدونه دي لیکو ی  

یموږ د مرګ په شپه پیدا یو پر تندي مو جنګ لیکل  
ېله قسمته چاته ورسو ازلونه دي لیکو ی  

وتور نصیب مو اخترونه، پسرلي کښلي په ساند  
ېد غوټیو په موسم کي خزانونه دي لیکو ی  

هبلي تور هره شپه تر بلي سره ده هره ورځ تر  
ېد جانان وطن پر شونډو پرهارونه دي لیکو ی  

يڅوک ټوټې ټوټې پراته دي څوک شملې په وینو راوړ  
ېپه زلمیو جنازو کي اخترونه دي لیکو ی  
ولا به څونه چیغي وکړو د بېړۍ د ډوبېدل  

ېد پاسته ساحل په غېږ کي توپانونه دي لیکو ی  
ود لېوانو له منګولو د قصاب چړې ته ځغل  
ېد لستوڼي په مارانو تاویزونه دي لیکو ی  

ییا سالار په سترګو ړوند دی یا غلیم مهار اخیست  
ېپه سکروټو کي مزل دی رباتونه دي لیکو ی  
یجهاني راسره نسته د خوښۍ د ورځو زېر  

 قلمونه دي چي ژاړي غزلونه دي لیکو یې
 

۶-۷۷-۷۱۰۲ 
اویرجینی  

 


