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 و نه پام مې ته زړه خپل
 
 
 و  نه   ارام یې   کې  ځای هیڅ په  پوهیدمه  پرې   نه

 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل
 

 و   نه  غالم   دی هیچا  د  بل  سترګو د  ستا یوازې 
 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل

 
 و  مین  باندې  تا په   دی وم  خبر  پرې  والکه 

 و   غمجن   ملول  تل
 
 و   وطن   د  فکر په   بل  کې  سوچ   په  ستا دا یو 
 و   غمجن   ملول  تل
 

 و  نه   انتقام د  نیت   په  دی  وشو   پرې  به  ظلم
 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل

 
 ګاڼه  ځان خپل  مې  به   انسان هر  وم  تامین په  زه

 ګاڼه  انسان  بس مې  انسان 
 

 ګاڼه  اوان ت  مې به مار  د  مرګ چې  څه  انسان  د  مرګ
 ګاڼه  انسان  بس مې  انسان 

 
 و   نه  اسالم د  ځکه  بي  وې کړ  مړ انسان  به   دوی
 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل

 
 شومه   روان به   ته  جګړې  واغوسته  زغره به ما

 شومه   پښیمان به  ژر
 

 شومه  تاوان په  یې   پوه و،  مشکل جنګ   سره سترګو 
 شومه   پښیمان به  ژر
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 و  نه   ویتنام د  جنګ  عراق  د  جنګ افغانستان، د  جنګ
 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل

 
 کړه  تیاره   مو به  قافله  شوو  ټول   سره به   موږ
 کړه  الره مو  به   نښه

 
 کړه  بیداره مو  به   مفکوره شوې  ویده کلونه 
 کړه  الره مو  به   نښه

 
 و   نه  امام  هم   او رهبر  چې شوو  پوه  به  الر
 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل

 
 کړمه  سنبال  عشق   د  کاروان چې مخته   شومه به  زه

 کړمه  سیال سره  سیال وطن 
 

 کړمه  جال په شک  د  بندي  به  غلیمانو   شاوخوا
 کړمه  سیال سره  سیال وطن 

 
 و   نه  قام  پسې   را  شا له وکتل   مې  به  شاته 
 و   نه  پام   مې ته زړه  خپل

 
 ۲۰۲۸ جون  /۲۳

 بورګ شارلتون برلین، – جرمني
 سحر  گل علم
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