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 د لو یي ارواح خاوند

 
 

 زړه ســـــــواند چی په دردونو، او غمـــو سره آشـــــناوي 
 د بشر په درد و غم کـــــــې، له راحت ځینـــــــي جال وي 

 

 چي په نور د معرفت کړي ،د تیـــــــارې په مونږ روښانه 
 الرویانو د تیـــــــــــارو ته ، د څــــــــراغ په څیر رڼا وي 

 

 یر کړي ، د بیدرو کوردالنو چي روښــــــانه زړه ضــــــم
 دي روانو جنـــــــازو ته ، لـــــــــــــــــکه دم د مسیحا وي 

 

 چي عالم د بیـــــــخودئ ته ،هر غمجن له ځـــــــانه بوځي 
 چي په سل ژبو وینا کي ، صــــــــاحبدل په شان ګویا وي 

 

 لکه لمر په شان تندی یي ، غوړیدلـــــــــی وي ، هر چاته 
 اوند د لوړ احســــــاس وي د ټولنـــــــــي ، مدعا وي هم خ

 

 چی د الس امســـــــــا وګرځــــي ، د ا د زړه ړند و د پاره 
 کوردالنو ته الرښود شي ، د بی الرو رهنمـــــــــــــــا وي 

 

 چی پړاو په نیــــــم کتو کړي ، د غمــجن زړه دفتــــــرونه 
 ز باندي ، آګــــــــــاه وي پټ له حاله مو خبر وي په رمــو

 

 داحســــاس په سمــــــــندر کې ، بیدردان په کې الهو کړي 
 سر تر پایه لوی احســـــــــــاس وي ، کړیدو لره پیـــدا وي 

 

 د مکارې زماني نه ، الس په سر یو ګوت کې ناســـت وي 
 بیا له دي عالمـــــــــه لیري ، په عالم کې ، د معــــــنی وي 

 

 ه ــــلا ـــپه څو ټکو خبــــــــر کړي ،هر غافل له خپله حچي  
 له ازله خبر دار چي ، په اســـــــــــــــــرار ددي دنیا وي 

 

 په نظر د معـــــــــــــــــرفت چي ، د غمجن ویني حالونه 
 مسیحـا زمونږ د رنځ وي ، چــــــــــي دردونو ته دوا وي 
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 ګل کې مړاوي زړونه  هم په وجد و غلـــبلـو کړي ، په ګو 
 چي مرحـــــم یي وي پــــــــه ژبه، هر کالم یي د ژړا وي 

 

 در ګوهر چی یي له خولي نه ، په محفل هر خوا وریږي 
 علم و فن باندی ، سمبـــــــــــال وي، تر همه واړو دانا ي 

 

 یو د لوی ارواح خـــــــــاوند وي ،د بشر په حال خبر وي 
 د درد من زړونوټکور وي ، مهربــــــــــانه په هر چاوي 

 

 ای د کل جهان واکــــــــــــداره ،لږ زمونږ دردونه واوره
 دا دردمـــــن مونږ کي پیدا کړې ، که زمونږه په دعا وي 

 
 ل پیښاور د طالبانو د واکمني پر مها۱۳۷۶کال 

 د هجرت کلونه
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