د ﻏﺰﻟﻮ ﮐﺘﺎب
اول ﺳﺮود

۱

 د ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻮاږۀ ﺳﺮودوﻧﻪ.


ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻣ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧو ﺳﺮه ُﻞ ﮐه،

ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺰه ﮐﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ د ﻋﻄﺮو ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﻮﻣﺮه ُﻠ ده،

ﺳﺘﺎ ﻧﻮم ﻟﻪ د ﻫﻐ د ﺧﻮﺷﺒﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ده.
ﻧﻮ ﻪ ﻮﻟ ﭘﯧﻐﻠ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﺌﻴﻨ دﻳﻨﻪ
 زر ﺷﻪ ،ﻣﺎ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﻪ،

ﺗﮥ زﻣﺎ ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﻪ ،ﻣﺎ ﺧﭙﻠ ﮐﻮ ﺗﻪ ﺑﻮﻪ.

اے ﺑﺎدﺷﺎه ﻣﻮﻧ ﻮﻣﺮه ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻮﻧﻪ،
د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻣﻮﻧ ﺳﺘﺎ د ﻣﻴﻨ ﺻﻔﺖ ﮐﻮوﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ

دا رﺘﻴﺎ دى ﭼ ﭘﯧﻐﻠ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﺌﻴﻨ دﻳﻨﻪ.
 زۀ ﺧﻮ ﺗﻮره ﻳﻤﻪ ﺧﻮ ُﻠ ﻳﻤﻪ،

اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺟﻴﻨﻮ،
د ﻗﻴﺪار د ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻮره ﻳﻤﻪ
او د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﺧﯧﻤ د ﭘﺮدو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻮره ﻳﻤﻪ.
 ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﮥ ﻮرئ ﻪ ﭼ زۀ ﻏﻨﻢ رﻧﻪ ﻳﻤﻪ،

زﻣﺎ ﺮﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮ ﺗﻮره ﮐې ده.
زﻣﺎ وروﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه وران ووﻧﻪ
او ﭘﻪ زﺑﺮدﺳﺘ ﺳﺮه ﻫﻐﻮئ
ﭘﻪ ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮ اﻧﻮرو ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ.
ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻴﺎل وﻧﮥ ﺳﺎﺗﻠﻮ،
او ﻧﮥ ﻣ د ﺧﭙﻞ اﻧﻮر ﺧﻴﺎل وﮐﻟﻮ.
 ﻣﺎ ﺗﻪ وواﻳﻪ ،زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ،

ﺗﮥ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ ﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﭼﺮﺗﻪ ﺑﻮ؟
او ﺗﮥ ﺧﭙﻠ ې ﭘﻪ ﻏﺮﻣﻪ ﮐ
د دﻣ دﭘﺎره ﭼﺮﺗﻪ راﻏﻮﻧوې؟

ﻧﻮ ﺑﻴﺎ زۀ وﻟ ﺑﺮﻗﻌﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺳﺮﺮداﻧﻪ ﺷﻤﻪ
او ﺳﺘﺎ د ﻣﻠﺮو ﭘﻪ رﻣﻮ ﮐ درﭘﺴ وﺮﻤﻪ
ﻣﺤﺒﻮب
 اے ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﮐ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎ ﺗﻪ

دا ﭘﺘﻪ ﻧﮥ وﻳﻨﻪ،
ﻧﻮ د رﻣﻮ د ﭘﻮ ﺎﭘﻮﻧﻮ ﭘﺴ ﺷﻪ رواﻧﻪ،
او ﺧﭙﻞ ﭼﯧﻠ دې د ﺷﭙﺎﻧﻮ د ﺧﯧﻤﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ وﺮوﻧﻪ.
 زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ ﭘﻪ ﻣﺎ دوﻣﺮه ﺮاﻧﻪ ﻳﻨﻪ،

ﻟﻪ د ﻓﺮﻋﻮن د ﺷﺎﻫ آﺳﭙ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ اﻧﻨ ﻮﻣﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ دﻳﻨﻪ،

او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ د ﻏﻮږوﻧﻮ واﻟﻮ ﺳﺮه ﻠﻴﻳﻨﻪ.
او ﺳﺘﺎ ﻏۍ ﻮﻣﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ده،
او د ﺳﺮو ﺳﺮه ﻮﻣﺮه ُﻠ ﺎرﻳﻨﻪ.
 ﺧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﺳﺮو زرو واﻟ درﺗﻪ

او د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻣﺮۍ ﺟﻮړې ﮐوﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ

 ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺷﻬﺰاده ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ آرام ﮐﻮﻟﻮﻧﻪ،

ﻧﻮ زﻣﺎ د ﻋﻄﺮو ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳ ﮐ ﻧﺸﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﻮﻧﻪ.
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن د ﻣﺮ زوﻧے دﯦﻨﻪ،

زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺮوت دﯦﻨﻪ
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن د ﻋﻴﻦﺟﺪى د اﻧﻮرو ﭘﻪ

ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ د ﻧﺮﻳﺰو د ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن دﯦﻨﻪ
ﻣﺤﺒﻮب
 زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳﻨﻪ.

ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﺣﺴﻴﻨﻪ ﻳﻨﻪ،
ﺳﺘﺮ دې د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ُﻠ دﻳﻨﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 ﺗﮥ ډﯦﺮ ُﻠﮯ ﻳ زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ،

ﺗﮥ ﻮﻣﺮه زړۀ وړوﻧﮯ ﻳﻨﻪ،
ﺷﻨﻪ ﻴﺎه ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﺑﺴﺘﺮه وﻳﻨﻪ.
 د دِﻳﺎر ﻟﺮ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﮐﻮر وى ﺗﻴﺮوﻧﻪ،

او د ﺧﻮﺷﺒﻮداره دِﻳﺎر ﻟﺮ زﻣﻮﻧ د ﮐﻮر دى ﺗﻴﺮوﻧﻪ،

او د دِﻳﺎر وﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ د ﮐﻮ ﭼﺖ وﻳﻨﻪ.

۲

 زۀ ﻟﻪ د ﺷﺎرون د ﻼب ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻤﻪ،


او ﭘﻪ ﭘﻮ ﮐ د ﻻﻟﻪ د ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻤﻪ.
ﻣﺤﺒﻮب
 ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ازﻏﻮ ﮐ د ﻻﻟﻪ ﻞ وﻳﻨﻪ،

زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ داﺳ وﻳﻨﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 ﻟﻪ د ﺳﻴﺐ د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻨﻞ ﮐ

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن د ﻧﻮرو زﻟﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ دﯦﻨﻪ.
د ﻫﻐﮥ د ﺳﻮرى ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯧﻣﻪ،
او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﮥ د ﻫﻐﮥ ﻣﯧﻮې ﺧﻮږې ﻟﻴﻳﻨﻪ.
 ﻫﻐﮥ زۀ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺳﺮه د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻫﺎل ﺗﻪ رواﻧﻪ ﮐﻣﻪ،

او زۀ ﻳ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ وﻧﻐﺘﻠﻤﻪ.
 د ﮐﺸﻤﺸﻮ ﺳﺮه ﻳ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻃﺎﻗﺖ راﮐﻟﻮ،

او د ﺳﻴﻮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ زۀ ﺗﺎزه ﮐﻣﻪ،
ﻪ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣاوې ﺷﻮې وﻣﻪ.

 د ﻫﻐﮥ ﺲ ﻻس زﻣﺎ د ﺳﺮ ﻻﻧﺪې ووﻧﻪ،

او د ﻫﻐﮥ  ﻻس ﺎﻧﺘﻪ راﻏﺎړه اﻳﺴﺘﻤﻪ.
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺟﻴﻨﻮ ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻴﻨﻪ وﻋﺪه وﮐئ،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﺮاﺗﮥ ﻳﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﻋﺬاﺑﻮﺋﻴﻨﻪ.

دوﯦﻢ ﺳﺮود
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 وﻮره ،ﭼ ﺟﺎﻧﺎن ﻣ راروان دﯦﻨﻪ،

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ راﺧﯧﮋﻳﻨﻪ ،او ﭘﻪ ﻏﻮﻧو ﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫﻴﻨﻪ.
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻫﻮﺳ او ﻳﺎ د ﻮان ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن دﯦﻨﻪ،

وﻮره ﻫﻐﻪ اوس زﻣﻮﻧ د دﯦﻮال ﺷﺎﺗﻪ وﻻړ دﯦﻨﻪ،
ﻫﻠﺘﻪ د ﮐﮐ د ﺟﺎل ﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﻮ ﺗﻪ ﻮرﻳﻨﻪ.
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،

ﻣﺤﺒﻮب
”زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،راﭘﺎﻪ،
ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،راﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړه ﺷﻪ.
 وﻮره ،ژﻣ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﺑﺎراﻧﻮﻧﻪ ودرﯦﺪل او ﺑﺲ ﺷﻮﻧﻪ.


 ﭘﻪ زﻣﻪ ﻠﻮﻧﻪ راﺎره ﺷﻮﻧﻪ،

د ﺳﻨﺪرو وﺋﻴﻠﻮ ﻣﻮﺳﻢ رارﺳﯧﺪﻟﮯ دﯦﻨﻪ،
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐ د ﻮﻮﺷﺘﻮ آوازوﻧﻪ اورﯦﺪﻟﮯ ﮐﻴﻳﻨﻪ.
 د اﻳﻨﺮ ﺑﻮﻮ ﺧﭙﻠﻪ وړوﻣﺒ ﻣﯧﻮه وﻧﻴﻮﻟﻪ،

او د اﻧﻮرو ﺑﻮﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺧﻮره ﮐﻟﻪ.
راﭘﺎﻪ ،راﺷﻪ ،زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،زﻣﺎ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑ،
راﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻻړه ﺷﻪ.
 زﻣﺎ ﻮﻮﺷﺘ ﭘﻪ ﮐﻤﺮ ﮐ د ﺎﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ

ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘ ﮐے دﯦﻨﻪ.
زۀ ﺳﺘﺎ ﻣﺦ ﻟﻴﺪل ﻏﻮاړﻣﻪ،
او ﺳﺘﺎ آواز اورﯦﺪل ﻏﻮاړﻣﻪ.
ﻪ ﭼ ﺳﺘﺎ آواز ﺧﻮږ دﯦﻨﻪ،
او ﺳﺘﺎ ﻣﺦ ﺎﺋﺴﺘﻪ دﯦﻨﻪ.
 ﻟﻮﻣﺒې وﻧﻴﺴﻪ ،وړې ﻟﻮﻣﺒې وﻧﻴﺴﻪ،

ﻫﺴ ﻧﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ ﺗﺒﺎه ﮐﻳﻨﻪ،
ﻪ ﭼ زﻣﻮﻧ د اﻧﻮر ﺑﻮﻮ ﻏﻮ ﻧﻴﻮﻟ دﻳﻨﻪ“.

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 ﺟﺎﻧﺎن زﻣﺎ او زۀ د ﺟﺎﻧﺎن ﻳﻤﻪ،

ﻫﻐﻪ ﭼ د ﻻﻟﻪ ﭘﻪ ﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺰې ﮐﻮﻳﻨﻪ.
 د ﺳﺤﺮ رﺎ ﻧﻪ وړاﻧﺪې زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ،

ﭼ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺷ ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ،
ﻟﻪ د ﻫﻮﺳ او ﻳﺎ د ﺗه ﻫﻮﺳ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﮐﺎﻴﺰه
ﻏﺮوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﭘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺘ ﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ.

۳

 ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﻠﻪ ﭼ زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ ﮐ ﭘﺮﺗﻪ وﻣﻪ،


د ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ زۀ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮم ﻣﺎ د ﻫﻐﮥ ﻟﻮن وﮐوﻧﻪ،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ راﻧﮥ ﻏﻠﻮﻧﻪ.
 ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺗﻪ ووﺋﻴﻞ،

زۀ ﺑﻪ ﭘﺎﯧﻣﻪ او ﻮل ﺎر ﺑﻪ وﻟﻮﻣﻪ،
د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﺴ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﻮﻧﻮ
او ﺳﮐﻮﻧﻮ ﮐ وﺮﯧﻣﻪ
ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ زۀ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ.
ﻧﻮ زۀ ورﭘﺴ ﮥ وﺮﯧﺪﻣﻪ

ﺧﻮ ﭘﯧﺪا ﻣ ﻧﮥ ﮐوﻧﻪ.
 ﭼﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ زۀ ودروﻟﻤﻪ،

ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺮﯧﺪل.
ﻣﺎ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﺗﭙﻮس وﮐﻟﻮ،
”وﻟ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻟﻴﺪﻟﮯ دﯦﻨﻪ
ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼ زۀ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮﻣﻪ؟“
 ﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮئ ﻧﻪ ﻟ وړاﻧﺪې ﻻړﻣﻪ

ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻧﺎن ﭘﯧﺪا ﮐوﻧﻪ.
ﻫﻐﻪ ﻣ راﻴﻨ ﮐوﻧﻪ
او ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻣ ﭘﺮې ﻧﮥ ﻮدﻟﻮﻧﻪ
او ﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ﮐﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻮﻧﻪ
ﻫﻐ ﮐﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ ﭼ زۀ د ﻣﻮر
ﭘﻪ ﯧه ﺷﻮې وﻣﻪ.
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﺟﻴﻨﻮ ،ﻣﺎ ﺳﺮه ﻴﻨﻪ وﻋﺪه وﮐﺋﻴﻨﻪ،

ﺗﺮﻮ ﭼ ﻣﻮﻧ ﭘﺮاﺗﮥ ﻳﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﮥ ﭘﻪ ﻋﺬاﺑﻮﺋﻴﻨﻪ.

درﯦﻢ ﺳﺮود
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 ﭼ د ﻟﻮ د ﺳﺘﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن دے ﻫﻐﻪ ﻮک دﯦﻨﻪ

ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧ ﻃﺮف ﺗﻪ راروان دﯦﻨﻪ؟
ﭼ ﻓﻀﺎ ﻳ ﭘﻪ ﻣﺮ او ﻟﻮﺑﺎﻧﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﮐې ده ﻧﻪ،
او د ﺳﻮداﺮو ﭘﻪ ﻋﻄﺮو ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﮐې ده ﻧﻪ؟
 دا د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺎډۍ ده وﻮرﺋﻴﻨﻪ،

ﭼ ورﺳﺮه ﺷﭙﯧﺘﮥ ﺗه ﮐﺴﺎن
ﭘﻪ ﭘﺮﻠﻪ ﮐ راروان دﻳﻨﻪ،
د ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﮥ ﻓﻮﺟﻴﺎن ورﺳﺮه دﻳﻨﻪ.
 ﻫﻐﻮئ ﻮل ﭘﻪ ﺗُﻮرو ﺑﺎﻧﺪې ﺳﻤﺒﺎل دﻳﻨﻪ،

او ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﺮ دﻳﻨﻪ،
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﺮخ ﮐ ﺗُﻮره ده،
او ﻫﻐﻮئ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐ د ﺑﺎدﺷﺎه د
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺟﻮﻪ ﻫﻢ دﻳﻨﻪ.
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه ﺷﺎﻫ ﺎډۍ ﺎن دﭘﺎره


د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر د ﻟﺮﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﮐې ده ﻧﻪ.
 د ﻫﻐ ﺳﺘﻨ ﻫﻐﮥ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻧﻪ ﺟﻮړې ﮐې دﻳﻨﻪ،

او د ﻫﻐ ﭼﺖ ﻳ د ﺳﺮو زرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐے دﯦﻨﻪ،
او د ﻫﻐ ﺑﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﮐﺎﺳﻨ دﻳﻨﻪ.
ﻫﻐﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﺳﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺷﻮې وه ﻧﻪ.
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﯧﻐﻠﻮ راﺷ ﮐﻨﻪ،

او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎدﺷﺎه وﻮرﺋﻴﻨﻪ
ﻫﻐﮥ ﻫﻐﻪ ﺗﺎج ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐے دﯦﻨﻪ
ﮐﻮم ﭼ د وادۀ ﭘﻪ ورځ ﻣﻮر ورﮐے ووﻧﻪ،
ډﯦﺮه د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ورځ وه د ﻫﻐﮥ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮب

۴

 اے ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳﻨﻪ.


ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ﻧﺎزﻧﻴﻨﻪ ﻳﻨﻪ.
د ﻧﻘﺎب ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ ﻮﻮﺷﺘ دﻳﻨﻪ.
ﺳﺘﺎ زﻟﻔ ول ول ﻟﻪ د ﭼﯧﻠﻮ د رﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،
ﭼ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې راﮐﻮزﻳﻳﻨﻪ.

 ﺳﺘﺎ ﻏﺎﻮﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ و ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،

ﭼ ﺗﺎزه ﺗﺮې ﻧﻪ وړۍ اﺧﻮا ﺷﻮې وﻳﻨﻪ،
او ﺗﺎزه ﻟﻤﺒﻮﻟﮯ ﺷﻮے وﻳﻨﻪ.
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻏﺎښ دې د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺟﻮړه دﯦﻨﻪ،
ﻳﻮ ﻫﻢ ﮐﻨم ﺷﻮے ﻧﮥ دﯦﻨﻪ
 ﺷﻮﻧې دې ﺗ ﺳﺮې دﻳﻨﻪ،

ﺧﻮﻟﮥ دې ډﯦﺮه ُﻠ ﺎرﻳﻨﻪ.
ﺳﺘﺎ اﻧﻨ د ﻧﻘﺎب ﺷﺎﺗﻪ ﻟﻪ د ﻼﺑ اﻧﺎر ﻠﻴﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﻏۍ دوﻣﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ده ﻟﻪ د داؤد د ﺎر ﻣﻨﺎره،

ﭼ د زرﻮﻧﻮ ﺑﻬﺎدراﻧﻮ ﭘﻪ ډاﻟﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې وى ﺳﻴﻨﺎره.
 ﺳﺘﺎ ﺳﻴﻨ ﻟﻪ د ﻫﻮﺳﻮ د ﺟﻮړه ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،

ﭼ د ﻻﻟﻪ ﭘﻪ ﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﺮﻳﻳﻨﻪ.
 د دې ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﭼ د ﺳﺤﺮ ﺑﺎد وﻟﻴﻳﻨﻪ

او د ﺷﭙ ﺗﻴﺎرۀ ﭼ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺷﻴﻨﻪ،
زۀ ﺑﻪ د ﻣﺮ ﻏﺮ ﺗﻪ ورﻣﻨه ﮐﻣﻪ
او د ﻟﻮﺑﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧو ﺗﻪ ﺑﻪ ﻻړه ﺷﻤﻪ.

 زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺳﺘﺎ ﺎﺋﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﯦﻨﻪ،

ﭘﻪ ﺗﺎ ﮐ ﻫﻴ ﻋﯧﺐ ﻧﺸﺘﻪ دﯦﻨﻪ.
 زﻣﺎ ﻧﺎوې ،د ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه راﺷﻪ،

د ﻟﺒﻨﺎن ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه راﺷﻪ.
د اﻣﺎﻧﻪ د ﻏﺮۀ د ﻮﮐﻮ ﻧﻪ راﮐﻮزه ﺷﻪ،
د ﺣﺮﻣﻮن او د ﺳﻨﻴﺮ د ﻮﮐﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه راﮐﻮزه ﺷﻪ،
د زﻣﺮو د ﻏﺎروﻧﻮ او د ﭘاﻧﺎﻧﻮ د ﻏﻮﻧو ﻧﻪ راﮐﻮزه ﺷﻪ.
 اے زﻣﺎ دﻧﻴﺎ ،اے زﻣﺎ ﻧﺎوې ،زﻣﺎ ﻧﻪ دې زړۀ وړے دﯦﻨﻪ،

د ﺳﺘﺮﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه اﺷﺎره دې ﻣﺎ ﻧﻪ زړﮯ وړے دﯦﻨﻪ،
او د اﻣﻴﻞ ﻳﻮ ﻏﻤ دې ﻣﺎ ﻧﻪ زړﮯ وړے دﯦﻨﻪ.
 زﻣﺎ دﻧﻴﺎ ،زﻣﺎ ﻧﺎوې زۀ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐ ﻮﻣﺮه

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﻳﻤﻪ،
د ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮﻧ ده ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ،
او ﺳﺘﺎ ﺧﻮﺷﺒﻮ د ﻫﺮې ﻣﺼﺎﻟﺤ ﻧﻪ ﻮﻣﺮه ﮥ ده.
 زﻣﺎ ﻧﺎوې ،ﺳﺘﺎ د ﺷﻮﻧو ﻧﻪ د ﺷﺎﺗﻮ د ﺒﻴﻦ ﭘﻪ

ﺷﺎن ﺧﻮږواﻟﮯ راﺎﻴﻳﻨﻪ،

ﺳﺘﺎ د ژﺑ ﻻﻧﺪې ﺷﺎت او ﭘ ﭘﺮاﺗﮥ دﻳﻨﻪ،
ﺳﺘﺎ د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ ﻟﻪ د ﻟﺒﻨﺎن د دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮ راﻴﻨﻪ
 اے زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ زﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﻏﻴﭽﻪ ﻳﻨﻪ،

ﺗﮥ زﻣﺎ دﻧﻴﺎ ﻳﻨﻪ ،او زﻣﺎ ﻧﺎوې ﻳﻨﻪ،
زﻣﺎ ﭘ ﺑﺎغ ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﻨﻪ،
 ﺗﮥ ﻟﻪ د اﻧﺎرو ﺑﺎﻏﻴﭽﻪ ﻳﻨﻪ،

د ﻣﺰﯦﺪارو ﻣﯧﻮو ﻧﻪ ډﮐﻪ ﻳﻨﻪ،
او ﺧﻮﺷﺒﻮ دې ﻟﻪ د ﻣﺸﻮ او ﻋﻨﺒﺮو ﭘﻪ ﺷﺎن ده ﻧﻪ،
 ﭼﺮﺗﻪ ﭼ د ﻣﺸﻮ ،زﻋﻔﺮاﻧﻮ ،دارﭼﻴﻨﻮ

او ﻫﺮ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ﺑﻮ ﭘﯧﺪا ﮐﻴﻳﻨﻪ،
او ﻋﻮد ،ﻣﺮ او ﻟﻮﺑﺎﻧﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﻋﻄﺮ ﭘﯧﺪا ﮐﻴﻳﻨﻪ.
 ﺗﮥ د ﺑﺎغ ﭼﻴﻨﻪ ﻳﻨﻪ،

ﺗﮥ د ﺗﺎزه اوﺑﻮ ﮐﻮﻫﮯ ﻳﻨﻪ
ﭼ د ﻟﺒﻨﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ ﻧﻪ راﺑﻬﻴﻳﻨﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 اے د ﺷﻤﺎل ﺑﺎده ،راواﻟﻮﻪ،


اے د ﺟﻨﻮب ﺑﺎده راﺷﻪ،
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﺑﺎﻧﺪې راواﻟﻮﻪ
او د ﻫﻐﮥ ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﻮره ﮐه.
زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎغ ﺗﻪ راﺷﻪ،
او د ﻫﻐُ ﻠ ﻣﯧﻮې وﺧﻮره.
ﻣﺤﺒﻮب

۵

 زﻣﺎ دﻧﻴﺎ ،زﻣﺎ ﻧﺎوې ،زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺎغ ﮐ


داﺧﻞ ﺷﻮے ﻳﻤﻪ.
زۀ د ﻣﺮ ﭼﻴ او ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﻣﺼﺎﻟﺤ راﻮﻟﻮﻣﻪ.
ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺒﻴﻦ د ﺷﺎﺗﻮ ﺳﺮه وﺧﻮړﻟﻮﻧﻪ،
او زۀ ﺧﭙﻞ ﭘ او ﻣﮯ ﻤﻪ.

اے ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ،وﺧﻮرئ او وﺌﻴﻨﻪ.
او د ﻣﻴﻨ ﻧﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺌﻴﻨﻪ.

ﻠﻮرم ﺳﺮود
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ

 زۀ اودۀ وﻣﻪ ﺧﻮ زﻣﺎ زړۀ ﺑﯧﺪار ووﻧﻪ،

ﻏﻮږ ﺷﻪ .زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ور ﻮﻳﻨﻪ.
”زﻣﺎ د زړۀ دﻧﻴﺎ او ﻣﺤﺒﻮﺑ ور ﮐﻮﻻو ﮐه،
زﻣﺎ ﻮﻮﺷﺘ ،زﻣﺎ ﺑﻋﯧﺒﻪ ﻣﻴﻨ.
ﻣﺤﺒﻮب
زﻣﺎ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺷﺒﻨﻢ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻧﺪ دﯦﻨﻪ،
او د ﺷﭙ ﭘﺮﺧ ﻣ وﯦﺘﮥ ﻟﻮﻧﺪۀ ﮐى دﻳﻨﻪ“.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 ﻣﺎ ﺧﻮ ﺟﺎﻣ وﻳﺴﺘﻠ دﻳﻨﻪ،

ﻧﻮ دا ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره واﭼﻮم ﮥ؟
ﻣﺎ ﺧﭙﻠ ﭘ وﻳﻨﻠ دﻳﻨﻪ،
ﺑﻴﺎ دا دوﺑﺎره ﭘﻪ ﺧﺎورو ﻨﺪه ﮐم ﮥ؟
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﻪ ور ﮐ راوږد ﮐوﻧﻪ،

ﻧﻮ زﻣﺎ زړۀ د ﻫﻐﮥ دﭘﺎره ﭘﻪ درزﯦﺪو ﺷﻮﻧﻪ.
 ﻧﻮ زۀ راﭘﺎﯧﺪم ﭼ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻧﺎن ﺗﻪ ور ﮐﻮﻻو ﮐﻣﻪ.

زﻣﺎ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﭘﻪ ﯧﺪو ﺷﻮﻧﻪ.

زﻣﺎ د ﻮﺗﻮ ﻧﻪ د ﻣﺮ ﭼﻴ ﭘﻪ ﯧﺪو ﺷﻮﻧﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻣﺎ د ور ﮐﻨه راﻠﻪ.
 ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻧﺎن ﺗﻪ ور ﮐﻮﻻو ﮐوﻧﻪ،

ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﻠﮯ وو ،ﻧﻮ زۀ ﺳﺨﺘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮﻣﻪ،
ﻣﺎ ﻫﻐﻪ وﻟﻮﻟﻮ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣ ﭘﯧﺪا ﻧﮥ ﮐوﻧﻪ،
ﻣﺎ ﻫﻐﮥ ﺗﻪ آواز وﮐوﻧﻪ،
ﺧﻮ ﻫﻐﮥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺟﻮاب راﻧﮥ ﮐوﻧﻪ.
 ﮐﻮﻣﻮ ﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ ﭼ ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺸﺖ ﮐﻮﻟﻮﻧﻪ

ﻧﻮ ﻫﻐﻮئ زۀ وﻧﻴﻮﻟﻢ ،ﻫﻐﻮئ زۀ ووﻫﻠﻤﻪ
او ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻳ ﺗﻪ ﺷﻨﻪ ﮐﻣﻪ،
او د ﺎر د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭼﻮﮐﻴﺪاراﻧﻮ
زﻣﺎ د ﻣﺦ ﻧﻪ ﭘﻠﻮ اوﭼﺖ ﮐوﻧﻪ.
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮ ،ﻣﺎ ﺳﺮه دا وﻋﺪه وﮐﺋﻴﻨﻪ،

ﮐﮥ ﭼﺮې ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن وﻟﻴﺪﻟﻮ ،ﻫﻐﮥ ﺗﻪ وواﺋﻴﻨﻪ
ﭼ زۀ د ﻫﻐﮥ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ وﺟﻪ ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې ﻳﻤﻪ.


 اے ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﮐ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﻴﻨ ،ﺳﺘﺎ ﺟﺎﻧﺎن

د ﻧﻮرو ﺳو ﻧﻪ ﮐﻮم ﺧﺎص ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻟﺮﻳﻨﻪ؟
ﭘﻪ ﻫﻐﮥ ﮐ داﺳ ﮥ ﺧﺎص دﻳﻨﻪ،
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺳﺮه دا ﻟﻮظ وﮐوﻧﻪ؟
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﺳﻮر ﺳﭙﻴﻦ دﯦﻨﻪ،

او ﭘﻪ ﻟﺴﻮ زرو ﮐ د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ اﻋﻠ دﯦﻨﻪ.
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺮ د ﺳﻮﭼﻪ ﺳﺮو زرو دﯦﻨﻪ،

د ﻫﻐﮥ وﯦﺘﮥ ول ول دﻳﻨﻪ،
او ﻟﻪ د ﮐﺎرﻏﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻮر دﯦﻨﻪ.
 د ﻫﻐﮥ ﺳﺘﺮ د ﻮﻮﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ

ﭼ د اوﺑﻮ د ﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ وﻳﻨﻪ
ﺳﭙﻴﻨ ﻮﻮﺷﺘ ﻟﻪ د ﭘﺌﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼ
د ﺗﺎﻻب ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐ ﻧﺎﺳﺘ وﻳﻨﻪ.
 د ﻫﻐﮥ اﻧﻨ د ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،

ﭼ د ﺧﻮﺷﺒﻮدارو ﺑﻮﻮ ﻧﻪ ډک وﻳﻨﻪ.

د ﻫﻐﮥ ﺷﻮﻧې د ﻻﻟﻪ د ﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،
ﻟﻪ ﭼ د ﻣﺮ ﭘﻪ ﭼﻴ ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻪ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ.
 د ﻫﻐﮥ ﻻﺳﻮﻧﻪ د ﺳﺮو زرو ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ دﻳﻨﻪ،

ﭼ ﭘﻪ دې ﮐ ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎ ﻟﯧﺪﻟ وﻳﻨﻪ.
د ﻫﻐﮥ ﺑﺪن ﻟﻪ د ﻫﺎﺗ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺳﭙﻴﻦ دﯦﻨﻪ،
او ﭼ ﭘﻪ ﮐ ﻧﻴﻠﻢ ﮐﺎ ﻟﯧﺪﻟ وﻳﻨﻪ.
 د ﻫﻐﮥ ﭘ د ﺳﻨ ِﻣﺮﻣﺮو د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ

ﭼ ﭘﻪ ﺳﺮو زرو ﮐ ﻟﻮﻟﮯ ﺷﻮې وﻳﻨﻪ.
د ﻫﻐﮥ ﺷﻞ د ﻟﺒﻨﺎن د ﻏﺮوﻧﻮ د ﺧﺎص دِﻳﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎرﻳﻨﻪ.
 ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﺧﻮږه ﺧﻮﻟﮥ ﻟﺮﻳﻨﻪ،

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ زړۀ راﻮﻧﮯ دﯦﻨﻪ،
ﻧﻮ ،اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﻮ،
زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن او زﻣﺎ آﺷﻨﺎ دﻏﻪ ﺷﺎن دﯦﻨﻪ.


۶

 ﺳﺘﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﭼﺮﺗﻪ ﻻړوﻧﻪ،


ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﯧﻐﻠﻮ ﮐ ﺎﺋﺴﺘﻪ ﺟﻴﻨ؟

ﺳﺘﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﭼﺮﺗﻪ ﺗﻠﮯ دﯦﻨﻪ؟
ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ ﺳﺮه د ﻫﻐﮥ ﺗﻼش وﮐوﻧﻪ؟
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﺧﭙﻞ ﺑﺎغ ﺗﻪ راﻏﻠﮯ دﯦﻨﻪ،

ﺧﭙﻞ د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﺎﻧﻮ ﮐ ﺗﻪ،
ﭼ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐ وﺮوﻳﻨﻪ،
او د ﻻﻟﻪ ﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮې ﻧﻪ راﻮل ﮐﻳﻨﻪ.
 ﺟﺎﻧﺎن زﻣﺎ او زۀ د ﺟﺎﻧﺎن ﻳﻤﻪ،

ﻫﻐﻪ ﭼ د ﻻﻟﻪ ﭘﻪ ﻠﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﺰې ﮐﻮﻳﻨﻪ.

ﭘﻴﻨﻢ ﺳﺮود
ﻣﺤﺒﻮب
 زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ ﻟﻪ د ﺗﺮﺿﺎه د ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳﻨﻪ.

آو ،ﻟﻪ د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳﻨﻪ،
او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﻟﻴﺪو دې ﻣﺎ ﻧﻪ زړﮯ وړے دﯦﻨﻪ.
 ﺳﺘﺮ دې ﻣﺎ ﻧﻪ واړوه،

ﻪ ﭼ زۀ ﻳ ﺑوﺳﻪ ﮐے ﻳﻤﻪ.

ﺳﺘﺎ زﻟﻔ ول ول ﻟﻪ د ﭼﯧﻠﻮ د رﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،
ﭼ د ﺟِﻠﻌﺎد د ﻏﺮۀ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې راﮐﻮزﻳﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﻏﺎﻮﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ و ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،

ﭼ ﺗﺎزه ﺗﺮې ﻧﻪ وړۍ اﺧﻮا ﺷﻮې وﻳﻨﻪ،
او ﺗﺎزه ﻟﻤﺒﻮﻟﮯ ﺷﻮے وﻳﻨﻪ.
ﻫﺮ ﻳﻮ ﻏﺎښ دې د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺟﻮړه دﯦﻨﻪ،
ﻳﻮ ﻫﻢ ﮐﻨم ﺷﻮے ﻧﮥ دﯦﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ اﻧﻨ د ﻧﻘﺎب ﺷﺎﺗﻪ ﻟﻪ د ﻼﺑ اﻧﺎر ﻠﻴﻳﻨﻪ.

 ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﻮ ﻣﻠﻮ او ﭘﻪ اﺗﻴﺎ وﻳﻨﻮ ﮐ

او ﭘﻪ ﺑﺷﻤﯧﺮه ﭘﯧﻐﻠﻮ ﮐ،
 ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮﻮﻣﻪ،

زﻣﺎ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ،د ﺧﭙﻠ ﻣﻮر ډﯦﺮه ﺧﻮﻪ ده ﻧﻪ،
او د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ډﯦﺮه ﻧﻴﺎزﺑﻴﻨﻪ ﭼﺎ ﭼ زﻳوﻟ ده ﻧﻪ.
ﭘﯧﻐﻠ ﻫﻐﻪ وﻳﻨ او د ﻫﻐ ﺻﻔﺖ ﮐﻮﻳﻨﻪ،
ﺗﺮ دې ﭼ ﺷﻬﺰاد او ﺷﺎﻫ وﻳﻨ
د ﻫﻐ د ﺻﻔﺖ ﺳﻨﺪرې واﺋﻴﻨﻪ.

 ”دا ﻮک ده ﭼ ﻟﻪ د ﺳﺤﺮ د رﺎ ﭘﻪ ﺷﺎن راوﭼﺘﻴﻳﻨﻪ،

ﻟﻪ د ﺳﭙﻮږﻣ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ،او د ﻧﻤﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻠﻴﻳﻨﻪ،
او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﻟﻴﺪو دې ﻣﺎ ﻧﻪ زړﮯ وړے دﯦﻨﻪ“.
 زۀ د ﻏﻮزاﻧﻮ ﺑﺎغ ﺗﻪ ﻻړﻣﻪ

او وادۍ ﺗﻪ د ﻠﻮﻧﻮ د ﻏﻮﻮ ﺳﻴﻞ ﺗﻪ ﻻړﻣﻪ،
د اﻧﻮرو د ﻴﻠﻮ راﻮﮐﯧﺪل ووﻳﻨﻤﻪ
او ﭼ اﻧﺎرو ﻠﻮﻧﻪ ﮐى دى ﮐﮥ ﻧﻪ
 زۀ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﻧﮥ ﭘﻮﻫﯧﺪﻣﻪ،

او د ﻋﺸﻖ ﻧﻪ رﭘﯧﺪﻣﻪ
ﻟﻪ ﭼ ﭘﻪ ﺷﺎﻫ ﺎډۍ ﮐ ﺳﻮر ﻳﻤﻪ

 واﭘﺲ راﺷﻪ ،ﻣﻮﻧ ﺗﻪ راواﭘﺲ ﺷﻪ ،اے د ﺷﻮﻟﻢ ﭘﯧﻐﻠ.

واﭘﺲ راﺷﻪ ،واﭘﺲ راﺷﻪ ﭼ ﻣﻮﻧ ﺗﺎ دوﺑﺎره وﻮروﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮب
ﺗﺎﺳﻮ د ﺷﻮﻟﻢ دې ﭘﯧﻐﻠ ﺗﻪ وﻟ ﻮرﺋﻴﻨﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼ ﻫﻐﻪ د ﯦﺪوﻧﻮ د دوه ﺻﻔﻮﻧﻮ

ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐ ډﯦﺮه ﺎﺋﺴﺘﻪ ﻳﻳﻨﻪ؟
ﻣﺤﺒﻮب

۷

 ﺳﺘﺎ ﭘ ﭘﻪ ﭙﻠﻮ ﮐ ﻮﻣﺮه ُﻠ ﺎرﻳﻨﻪ،


اے د ﺷﻬﺰاد ﻟﻮرې.
ﺳﺘﺎ ﻏﻮﻧى ﭘﺘﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻗﻴﻤﺘ ﮐﺎﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،
ﻟﻪ ﭼ دا ﻳﻮ ﻣﺎﻫﺮ زرﺮ ﺟﻮړ ﮐى وﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﻧﻮم د ﻳﻮې ﭘﻴﺎﻟ ﭘﻪ ﺷﺎن دﯦﻨﻪ

ﻟﻪ ﭼ د ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﻣﻴﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ وﻳﻨﻪ.
ﺳﺘﺎ ﭘ ﻟﻪ د ﻏﻨﻤﻮ د ﯧۍ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ
ﭼ ﯧﺮﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺮې ﻧﻪ د ﻻﻟﻪ ﻠﻮﻧﻪ راﺗﺎو ﺷﻮى وﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﺳﻴﻨ ﻟﻪ د ﻫﻮﺳﻮ د ﺟﻮړه ﺑﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،

 ﺳﺘﺎ ﻏۍ ﻟﻪ د ﻫﺎﺗ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې ﻣﻴﻨﺎرې

ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ده ﻧﻪ.
ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮ د ﺣﺴﺒﻮن ﺎر د ﻠﯧﺪوﻧﻮ ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ،
ﮐﻮم ﺗﺎﻻﺑﻮﻧﻪ ﭼ د دې ﺎر د ﺑﻴﺖراﺑﻴﻢ دروازې ﺳﺮه دﻳﻨﻪ.
ﺳﺘﺎ ﭘﻮزه د ﻟﺒﻨﺎن د ﺑﺮج ﭘﻪ ﺷﺎن ﺎﺋﺴﺘﻪ ده ﻧﻪ

ﭼ د دﻣﺸﻖ ﺎر ﺗﺮې ﻧﻪ ﺎرﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﺳﺮ ﻟﻪ د ﮐﺮﻣﻞ د ﻏﺮۀ ﭘﻪ ﺷﺎن اوﭼﺖ دﯦﻨﻪ،

ﺳﺘﺎ د زﻟﻔﻮ ﺎﺋﺴﺖ ﻟﻪ د ﺷﺎﻫ ﻠﺎرۍ ﭘﻪ ﺷﺎن دﯦﻨﻪ
ﺗﺮ دې ﭼ ﺑﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺳﺘﺎ د ﮐﻤﻮ د وﻟﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪﻳﻮان دﻳﻨﻪ.
 اے ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ ﻮﻣﺮه ُﻠ او ﺣﺴﻴﻨﻪ ﻳﻨﻪ،

ﺗﮥ ﻮﻣﺮه د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﻳﻨﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﻗﺪ او ﻗﺎﻣﺖ د ﮐﺠﻮرې د وﻧ ﭘﻪ ﺷﺎن دﯦﻨﻪ،

او ﺳﺘﺎ ﺳﻴﻨ د ﻣﯧﻮو د ﻏﻮﻧﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ.
 ﻣﺎ وﺋﻴﻞ زۀ ﺑﻪ د ﮐﺠﻮرې وﻧ ﺗﻪ وﺧﯧﮋﻣﻪ

او ﮐﺠﻮرو ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ ﻻس وروړﻣﻪ.
ﺳﺘﺎ ﺳﻴﻨ دې د ﻣﯧﻮو د ﻏﻮﻧﭽﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻳﻨﻪ،
او ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟ ﺧﻮﺷﺒﻮ دې ﻟﻪ د ﺳﻴﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻳﻨﻪ.
 او ﺳﺘﺎ ﺷﻮﻧې د اﻋﻠ ﻣﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ.

ﻧﻮ دا ﻣﮯ دې زﻣﺎ د ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻏﺎﻮﻧﻮ
او ﺷﻮﻧو ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﺮﻣ ﺳﺮه وﺑﻬﻴﻳﻨﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ

 زۀ د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻧﺎن ﻳﻤﻪ،

او د ﻫﻐﮥ زړۀ ﻣﺎ ﻏﻮاړﻳﻨﻪ.
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ ،راﻪ ﭼ ﺑﻬﺮ ﭘﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷُﻮ ﻧﻪ

او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻠ ﮐ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐو ﻧﻪ.
 راﻪ ﭼ ﺳﺤﺮ وﺧﺘ ﭘﺎﻴوﻧﻪ

او د اﻧﻮرو ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮﻧﻪ
ﭼ د اﻧﻮرو د ﻴﻠﻮ راﻮﮐﯧﺪل ووﻳﻨﻮ
او ﭼ اﻧﺎرو ﻠﻮﻧﻪ ﮐى دى ﮐﮥ ﻧﻪ،
ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ زۀ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ وﺎﻳﻤﻪ.
 ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻣه ﻏﻮﻧﻮ ﺑﻮﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺷﺒﻮ راﭘﺮﯦ وﻳﻨﻪ،

او د ﻮﻟﻮ ﻧﻪ  ﻣﯧﻮې ﺑﻪ زﻣﻮﻧ دروازې ﺳﺮه وﻳﻨﻪ،
ﻧﻮې او زاړۀ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻪ،
ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﻮم ﭼ ﻣﺎ ﺳﺘﺎ دﭘﺎره ﺳﺎﺗﻠ دﻳﻨﻪ.

۸

 اے ﮐﺎش ﭼ ﺗﮥ زﻣﺎ دﭘﺎره ﻟﻪ د ورور ﭘﻪ ﺷﺎن وﻳﻨﻪ،


ﭼﺎ ﭼ ﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﻮر ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮﻟﮥ اﯦ وﻳﻨﻪ.
ﻧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼ ﺗﮥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻻر ﮐ ﻟﻴﺪﻟﮯ ﻧﻪ

ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ ﻠﻮﻟﮯ ﻧﻪ
او ﭼﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺮاض ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ.
 ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﮥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﮯ وﻳﻨﻪ،

او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺳﺒﻖ ﻮدﻟﮯ ووﻧﻪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ درﺗﻪ د ﻠﻮ دﭘﺎره ﻣﺰﯦﺪار ﻣﮯ درﮐى ۇوﻧﻪ،
د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮږو اﻧﺎرو ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣ درﮐے ووﻧﻪ.
 ﺳﺘﺎ ﺲ ﻻس ﺑﻪ زﻣﺎ د ﺳﺮ ﻻﻧﺪې ووﻧﻪ،

او ﺳﺘﺎ  ﻻس ﺑﻪ ﺎﻧﺘﻪ راﻏﺎړه اﻳﺴﺘﻤﻪ.
 اے د ﻳﺮوﺷﻠﻢ ﭘﯧﻐﻠﻮ ،ﻣﺎ ﺳﺮه وﻋﺪه وﮐﺋﻴﻨﻪ،

ﻣﻴﻨﻪ ﻣﮥ راﺑﯧﺪاروﺋﻴﻨﻪ ،ﺗﺮﻮ ﭼ ﻳ وﻧﮥ ﻏﻮاړﻳﻨﻪ.

ﺷﭙم ﺳﺮود

 دا د ﺻﺤﺮا ﻧﻪ ﻮک راروان دے ﻧﻪ،

ﭼ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﻳ د ﻣﺤﺒﻮﺑ ﭘﻪ اوږه ﺑﺎﻧﺪې اﯦﮯ دﯦﻨﻪ؟
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
زۀ ﺗﺎ د ﺳﻴﺐ د وﻧ ﻻﻧﺪې راﭘﺎﻮﻣﻪ،

ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎئ ﮐ ﭼ ﺗﮥ ﺧﭙﻠ ﻣﻮر زﻳوﻟﮯ ﻳﻨﻪ،
ﭼﺮﺗﻪ ﮐ ﭼ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺗﻠﻴﻒ ﻫﻐ ﺗﮥ زﻳوﻟﮯ ﻳﻨﻪ.
 زﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړۀ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ د ﻣﻬﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻟﻮه ﻧﻪ،

او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﺑﺎﻧﺪې ﻣﺎ ﻟﻪ د ﻣﻬﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن وﻟﻮه ﻧﻪ.
ﻪ ﭼ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﻪ د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺷﺎن زوروره ده ﻧﻪ،
او د ﻫﻐﮥ ﻏﯧﺮت ﺗﺮ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﭘﻮرې رﺳﻴﻳﻨﻪ،
او د ﻣﻴﻨ د اور ﺷُﻐﻠ ډﻳﺮې زورورې دﻳﻨﻪ.
 ډﻳﺮې اوﺑﮥ د ﻣﻴﻨ اور ﻣ ﮐﻮﻟﮯ ﻧﮥ ﺷﻴﻨﻪ،

او ﻧﮥ ﺳﯧﻼب دا وړﻟﮯ ﺷﻴﻨﻪ.
ﮐﮥ ﻮک ﻏﻮاړى ﭼ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺎل دوﻟﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ
ﺑﻴﻌﻪ واﺧﻠﻴﻨﻪ
ﺧﻮ د ﻫﻐﮥ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ د ﻣﻴﻨ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐ ﺣﻘﻴﺮ وﺷﻤﯧﺮﻟﮯ
ﺷﻴﻨﻪ.
دوﺳﺘﺎن
 زﻣﻮﻧ ﻳﻮه وړه ﺧﻮر ده ﻧﻪ،

او ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻫﻐ ﺳﻴﻨ ﺷﻮې ﻧﮥ دﻳﻨﻪ.
ﮐﮥ ﻮک د ﻫﻐ ﻏﻮﺘﻠﻮ ﻟﻪ را ﺷﻴﻨﻪ

ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ﮥ ﮐﯘو ﻧﻪ؟
 ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ د ﻳﻮ دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﻐﻠﻪ وے ﻧﻪ،

ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ د ﻫﻐ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو د ﺑﺮج ﺳﺮه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐے
وﻧﻪ.
او ﮐﮥ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه دروازه وے ﻧﻪ،
ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﺑﻪ ورﺗﻪ د دِﻳﺎر ﺗﺨﺘ ﻟﻮﻟﮯ وے ﻧﻪ.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 زۀ د ﻳﻮ دﯦﻮال ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﯧﻐﻠﻪ وﻣﻪ،

او اوس زﻣﺎ ﺳﻴﻨ ﻟﻪ د ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻳﻨﻪ.
ﮐﻠﻪ ﭼ زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ ﻮرﻳﻨﻪ،
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻳﻨﻪ.
 د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﻌﻞ ﻫﺎﻣﻮن ﮐ د اﻧﻮرو ﻳﻮ ﺑﺎغ ووﻧﻪ،

ﮐﻮم ﭼ ﻫﻐﮥ ﻣﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺟﺎره ورﮐے ووﻧﻪ،
ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ ورﻟﻪ زر د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻴ ورﮐﻮﻟﮯ ﻧﻪ.
 ﺧﻮ زﻣﺎ د اﻧﻮرو ﺑﺎغ زﻣﺎ دے ﭼ ﭼﺎ ﻟﻪ ﻳ ورﮐﻮﻣﻪ،

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو زر ﺳﻴ ﻣﮥ راﮐﻮه ﻧﻪ،

ﺧﻮ زۀ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو دوه ﺳﻮه ﺳﻴ ورﮐﻣﻪ،
ﻮک ﭼ زﻣﺎ د ﺑﺎغ د ﻣﯧﻮو ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻴﻨﻪ.
ﻣﺤﺒﻮب
 زﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑ ،ﺗﮥ ﭼ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻳﻨﻪ،

زﻣﺎ دوﺳﺘﺎن ﭘﻪ دې اﻧﺘﻈﺎر ﮐ دﻳﻨﻪ
ﭼ ﺳﺘﺎ آواز واورﻳﻨﻪ.
ﺧﻮ ﭘﺮﯦده ﭼ زۀ واورﻣﻪ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
 زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ،زر ﭘﻪ ﻣﻨه راﺷﻪ،

او ﻳﺎ ﻟﻪ د ﻫﻮﺳ او د ﻮان ﻏﺮﮥ ﭘﻪ ﺷﺎن راﺷﻪ
ﺧﻮﺷﺒﻮداره ﻏﻮﻧو ﺗﻪ راﺷﻪ.
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