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 نوی کال
 

 نوی کال په ساندو راغی نوبهار په وینو سور دی
 بیا قاصد په وینو ژاړي بیا رویبار په وینو سور دی

 

 له چا وغواړو ګلونه چاته وروړو امېلونه
 له کابله ویني څاڅي کندهار په وینو سور دی

 

 اوس به څوک جنډۍ کړي پورته د خاټول په سره لمن کي
 سخي جان زخمي زخمي دی الله زار په وینو سور دی

 

 د اسمان زړګی ال ډک دی د قسمت سترګي ال سرې دي
 شپه له ساندو ستړې سوې شین سهار په وینو سور دی

 

 پسرلی دي مبارک سه د فلک السه ظالمه
 وینو سور دی زما ماشوم اندام اندام دی زخمي پالر په

 

 څوک به پورته کي سندري څوک به والړ سي تر دښتونو
 په شپېلۍ کي نغمې وچي یکه زار په وینو سور دی

 

 دا د غم په شپه راغلی پسرلی نه دی ماتم دی
 هم د ګلو څانګي ماتي هم ملیار په وینو سور دی

 

 له هر کوره ږغ د ساندو پر هر کلي کربال ده
 ر ښار په وینو سور دیدا یوازي کابل نه دی زموږ ه

 

 یا به نن یا به سباوي له ار غنده به یې واوری
 سترګي سرې د انارګل دي شالمار په وینو سور دی

 

 نګهبان دي کړي خوبونه رقیب نوی الم تړلی
 پر اغیار باندي اختر دی کور د یار په وینو سور دی

 

 کال د مارچ یوویشتمه  ۲۰۱۸د 
 کال د حمل د لومړۍ شپې ماتم ۱۳۹۷د 
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