
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
                                                   ۸۲/۶۰/۲۰۲۱                         فرید باراني

  

 

 ترخه خندا 
 

 ما د مأیوسو غوغاګانو خاموشي وژني، 
 

 هلته چې شپه د یو انسان په ماهیت نه ده پوه 
 

 نه شي ښودای او ستورې الره درته  
 

 هلته چې ځې او منزل نه پیژنې 
 

 هلته چې ژوند د یوه سوړ توفان مفهوم خپلوي 
 

 او طبیعت دې د بې روحه کاڼې بیلګه ګڼي 
 

 ته باد ته ګورې او ترخه خندا دې
 

 د کائیناتو په ساړه وجود کې الره کوي 
 

 هرڅه پوهیږي او بیا هیڅ نه وایي 
 

 شپه درته وګوري او ماته مال دې 
 

 خدای په صبر باندې نه غوړوي  د 
 

 چینې دریږي، د کوترو په کورونو باندې 
 

 د خوب څپې خوځیږي 
 

 ته باد ته ګورې او ترخه خندا دې
 

 د خدای د تورو شپو وجود لمسوي 
 

 بېرته په شا را درومې 
 

 ځکه چې ځې او منزل نه پېژنې 
 

 او ستورې الره درته نه شي ښودای. 
 

 ما خو ویل، 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 لیونتوب جاري دی زما په درد کې 
 

 زما په وینه کې د هیلو تیارو الره کړې 
 

 ما وخو ویل، 
 

 په دې ساړه جهان کې 
 

 په دې تنها په دې واړه جهان کې 
 

 زه مې د خپل مات شوي زړه له ورکېدو وېرېږم. 
 

 فرید باراني
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