
 
 

 

 3تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 د لنډیو په هنداره کې د سیالو د غمیزې ننداره 

 

 لومړۍ برخه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 شپـېتمه برخه   هود یوسلو

 
 شو  کار ښاوبو  وړد خ  ې ي  وىز
 رابه شينه  ېچ  اري څد کلي الر  ېي  مور 

 

 ؟ وک دي څد تسلۍ راسره 
 ې پاتې يمه اسيالو ټول يوړه، زه يوز

 

 دي ده اباران په بل ځای اب
 خو زموږ کلي کې هرڅه راورانوينه 

 

 سيالو بال و، بال راغله 
 ې شول ويرونه ت هرڅه يې يوړل، موږ ته پا

 
 

د  ه شي،  رامنځته  کې چې هر څ، په روان ژوند  ړيرانغاېره لویه او پراخه ده او د ټولنیز ژوند هر اړخ  د لنډیو لمن ډ
، که د  ي، که ښه وي که بد، که منفي وي که مثبت، که ابادي وي که تباهيېـږخامخا راښکاره ککې  داره  لنډیو په هن

 ...که مړینه اوژوند پر لور حرکت وي او 
 

بعي  سیاسي او... ستونزو تر څنگ په دې ورستیو کې ط  ظامي،نتصادي،  زموږ په بیوزلي وطن کې د نورو گڼو اق
ېالوونو  سلکه ورستیو زلزلو، وچکالیو او اوس هم بارانونو او    نونه ورواړولافاتو هم خلکو ته سخت ځاني او مالي تاوا

  گد خپلو خړو څپو په خونړیو منگولو کې د مرزموږ گڼ هېوادوال یې  و سخت لو گډ کړی دی او  ک پر عامو خل
ځان د لنډیو په هنداره کې ځان ښکاره کړ چې زموږ    ډېر ژراو ویرونو  لفاتو  تاتلو  رونو د  الیس  دمنگولو ته وسپارل؛  

   ته پاملرنه وکړئ:نه ننداره یې بلالی شو. دغو بېلگو جلویې غمیزې یوه غمد متضررو هېواوالو د 
 

 و ړ وياوبو   و ړوطن مي خ
 تويومه  ېکښنه ورته او ۍ بي وس له

 

 شو  کار ښاوبو  وړد خ  ې ي  وىز
 رابه شينه  ېچ  اري څد کلي الر  ېي  مور 
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 ولې ال والړ يې اسمانه  
 و خولي دينه ال خړو اوبچې کليو

 

 پورته په اسمان و  ې نظر م
 سيالو ته ولوېدمه نه کتل مې  الندې  

 

 ؟ وک دي څد تسلۍ راسره 
 ې پاتې يمه اسيالو ټول يوړه، زه يوز

 

 دي ده اباران په بل ځای اب
 خو زموږ کلي کې هرڅه راورانوينه 

 

 سه نور مه اوره بارنه تم 
 ابادوينه  ک ږي بيا يې څوـ انيرو کور مې 

 

 ږي ـخلک باران ته خوشالې
 ه موږ ته بال شو او هرڅه راورانوين

 

 خړو اوبو خوله خالصه کړې
 واړه زاړه تر خپل لوی ستوني تېروينه 

 

 سيالو بال و، بال راغله 
 ې شول ويرونه ت هرڅه يې يوړل، موږ ته پا

 

 سيالو په بدو خلکو راشه 
 دای خالص کړي عالمونه چې له بدۍ نه يې خ

 

 اور او اوبه غبرگې بالوې
 پر موږ يې راوستل جوړه ـ جوړه غمونه 

 

 و ړ وياوبو   و ړوطن مي خ
 يوازې پاتې زه به چا ته وژاړمه 

 

 سيالو له پاسه چټک راغی 
 هرڅه يې يوړل راته پاتې تش يادونه 

 

 ک به مو جال کړي ما وې چې څو
 کوم ځای لټومه به سيالو کې ورک شوې زه 

 

 يار مې سيالو کې رانه ورک شو 
 ه ــومــټــزوړي لـيـم نــرځــواره گــزه خ

 

 گڼلې  يار  تر قيامته  ما
 خبره نه وم چې سيالو دې رانه وړينه 

 

 سيالو بال ده، بال راغله
 با غوندې پر ټولو وار کوينه وبال 
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 زه ورته ناسته يم په تمه 
 ړو سره تللی رابشينه له نيزو 

 

 سترگې پر الر يم  څو  زه به تر 
 سيالو خړو څپو وړي نه راځينه د 
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