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 اختر په وینو
 

 خدایه بیا هغه محشر دی اختر بیا په وینو سور دی
 د زلمو وینی بهیږي د بوډا په وینو سور دی

 هم نېکمرغه بولي د کاڼه اولس وګړيال یې 
 چي هم نن په وینو لژند هم سبا په وینو سور دی
 د دې ښار اجل راغلی مرګي کور پکښي اوډلی
 نن به زما جنازه اخلي سبا ستا په وینو سور دی

 نه په خپل کور کي ساتلي نه د خدای په کور کي امن
 هم شهید مقتدي پروت دی هم ُمال په وینو سور دی

 ه ښه کیسه توده وي د پردي قاتل په کور کينن ب
 هم بچی اندام اندام دی هم ابا په وینو سور دی
 د شهید جنازه پرېږدی د قاتل سیوری رانیسی

 پل د چا کورته دریږي الس د چا په وینو سور دی
 ال تر څو به د پردیو له شامته ګیله من یو

 ورور شهید ورور یې قاتل دی د الال په وینو سور دی
 زموږ د خپل تربور په وینو د زمان ژرنده چلیږي

 هر مزل مو له پېړیو د اشنا په وینو سور دی
 د شهید زیارت یې ورک دی پر قاتل جنډۍ والړي

 د ړندو لېونو ښار دی د هرچا په وینو سور دی
 کشکي نه وای شاعر سوی د بدبخت اولس په ژبه

 قلم ډک لرم له وینو نظم زما په وینو سور دی.
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