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 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب
 

 نه به قدرت دزورواکو د لچک وای +++ نه به چا سره ویره د ټوپک وای
 افغان خاوره به آمو نه تر اټک وای د +++ نه د زمري په کور اختیار به د موږک وای

 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب
 

 نه به ژړیدل زوي په شهادت  بودا پالر د خپل +++ تنکي ځوانان به مو په وینو لمبیدل نه
 نه کړیدل د محنت په ژوندانه کې به یتیمان +++ مو په وینو رنګیدل نه به کور او جومات

 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب
 

 کې به خپور شو په دې وطن عدل او انصاف +++ به د ظالم سره نسکور شو  ټغر ظلم د
 پیغور شو لوی زمونږ وحدت به غلیم ته +++ وچ ډاګونه مو په ګالنو به سمسور شو
 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب

 

 یا غوږونه پرې کیدلې  نه د چا پزه +++ په ظلم او وحشت کې سځیدلې مو نه به تور سرې
 به ورکیدلې ورور خپل په سزا د  خویندې د چا نه +++ بورې میندې په هدیرو به ژړیدلې نه

 اثر وایدعا کې څه   که زما غریب
 

 د بمونو انفجار و چاپه او د نه +++نه به خبرې د خودکش او انتحار و
 سرلوړي به و احساس د افتخار و +++ نه مو پردي سره جلب او اختیار و
 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب

 

 د سترګې نه به اوښکې پاکول ما +++ مسکا به راوستل ما  په شوندو کې
 او انسانیت به کیښودل ما اساس د ورورولي +++ مرهم به په ټپونو ایښودل ما

 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب
 

 یم د خپل ځان هم به تیر سر به قربان کړم +++ ای وطنه د جهان به دې سیال کړم زه
 په بل شان د تاریخ به مې تکرار کړه عظمتونه +++ تلوسه د علم به راوړم په کاله د هر افغان

 دعا کې څه اثر وای  که زما غریب
 

 امریکا -ویرجینیا 
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