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دصاح دل خوږه وینا یمه زه
ګلي چي تا سره  ،آشنـــــــــا یمــــــــه زه
د هللاشق په رنځ کې ،م تال یمـــــــــــه زه
ته می یـــــــادونو  ،او خــــو ونو کې یي
تل ه دا ستا په مینه ،پایمـــــــــــــــه زه
ی له ته ژوند را ـــاندي نه تــــــــیریږي
اقي ژوندون ته  ،په سو دا یمــــــــــه زه
چي می څو ګوټه  ،ستـــــا د میني څښلي
هللامرونه مست ستـــــــــــــا په هوا یمه زه
ټول هللامــــــــــــــر کاږم د فراق  ،ارونه
ځــــــــــــکه دردونو ته  ،پیدا یمــــــه زه
آزار می مه اخـــله  ،یلـــــــتونه  ،نوري
چي ستا د الســـــــــه  ،په ژړا یمــــه زه
هومره په زړه کي  ،دیدنی  ،لرمــــــــــــه
د خاطرو لویه  ،دنیا یمــــــــــــــــــــــه زه
هر چـــیرته اوري می  ،دردمن دزړه غږ
ځکــــــــــه خوږمن زړو ته  ،دوا یمــه زه
د خپل احســــــــاس په شــان میندالی نشم
لــه ټول هللاــــالم ځیني  ،جـــال یمـــــــه زه
غیر د رښتیا نه  ،زړه کـــي  ،هیڅ نه لرم
چي په خپل قول کې ي ریا یمـــــــــه زه
که چــــــــــا نه ورکه وي  ،احسـاس قافله
ددغي الرې  ،رهنمــــــــا یمــــــــــــه زه
هر چاته شیـندم  ،لکه شمـــــــــــــع فروغ
د تیـارو زړونو رڼا یمـــــــــــــــــــه  ،زه
خپلــه وینــــــــــــــا کې می  ،دردونه لرم
د صاح دل خوږه وینـــــــــــــا ،یمــه زه
ظاهر صــــورت می ،د مجــنون مه ګنئ
ځــکه لټون کې د معنــــــــــــی  ،یمه زه
یو څوک همــدرد  ،د زړه په درد نه وینم
په دي دنیــا کې  ،یک تنـــــــــــها یمه زه
د نادانــــــــــانو  ،د غفلــــت پایلــــــه ده
چي نن  ،په هر کوڅــــــه رســـوا یمه زه
پرون مــــی رم  ،ټولــــــه نړئ ښـوراوه
نن د هر چــــــا د در ګـــــدا یمــــــــه زه
راشه محـــــ و ی  ،اوس می حال وګوره
چي خــپل وطن کې ،ینــــــــــــوا یمه زه
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