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 الباري جهانيعبد ترجمه:
 

Temple  عبدم 
 

 وروڼو کیسه کومه
 زه له  زړه ډک یوه معبد ته ور دننه سومه

 هغه معبد چی هلته خدای اوسېږی
 ه نقابه یې پر مخ ځړېږیواو

 او په معبد کی خاموشي چوپه چوپیا خپره وه
 ورک زه په خوښیو کی زه په مستۍ

 ې ورننوتمسرې کړاوې می په پښو کړی و
 ما د معبد پر ډبرین فرش قدمونه وهل

 د کړاوو په آواز
 ما خاموشي ماتول

 څخه وهمونه شړل ما می له زړه
 ما یوه مسته یاغی چیغه هلته پورته کړله

 ما په گوښه معبد کی
 کفن اغوستی کونج کی د خاموشۍ

 د اوو سترو نقابونو مخ ته
 نتوب له مستۍب او لېود زلمیتو

 ني او د مینی له بېباکه زړگيد ځواني می
 درې لېونۍ سندري وویلې

 لومړۍ سندره کی می
 د بې عفتی د ناپاکي ښځی سترگی راوړې

  او په دوهمه کي مي
 د بې عفتی ښځی شونډی مچ کړې

 دریم آهنگ می پایزېبونو ته د ډمی ورکړ
 او سپک نظر می د خدای کورته وکړ

 ودرېدم بونو مخ تهترو نقاد اوو س
 ر غرور په ځوانۍ ونازېدمپه ډې

 او منتظر د خدای آواز ته سولم
 !يما ویل راوړه د مرگي توره د

 مگر هیڅ ږغ اوو نقابو ته ټکان ورنه کړ
 هلته تر ډېره په معبد کی منتظر ومه چی

 پر زنگنو می لړزه پرېوتله
 ېری بال کښېوتلهوپه هر هډوکی می د 

 سرې کړاوې او ژر می لیری کړلې
 ومهسم پر څلورو س

 او په څخېدو می د معبد پر لوری هڅه وکړه
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 وروڼو کیسه کومه
 اوس لکه ټول چی یم ایبلیج وهلی
 اوس لکه ټول چی یمه درد نیولی

 ډک جام چښلی يلکه د زهرو م
 انتظار ایستلی يمال مپه کړوپه 

 دی ځان سپارلی يهر مصیبت ته م
 راته هیڅ ونه ویل ځکه چی خدای

 چنی ښکارېږياوس راته ځان څومره کو
 راته پر مځکه ځان چینجی ښکارېږي

 یو تر پښو الندي غوندی شی ښکارېږي
 ځان بې اسرې راته مریی ښکارېږي

 لکه د رېگ وړه دانه داسی می ځان وینمه
 ځان می یوه دانه په غېږ کی د بیابان وینمه

 اوس می نه خوند له لېونتوبه اخلم
 ه می مزه له زلمیتوبه اخلمن

 له ناکراره زړگي مینه پاڅياو نه می نور 
 نه د ناپاکي ښځي سترگی ستایم

 نه یې سرو شونډو ته سندری وایم
 .او نه  د ډمي تر پاپۍ پوری خیالونه بیایم
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