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 د لنډیو په هنداره کې د سیالو د غمیزې ننداره 
 

 دریمه برخه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 شپـېتمه برخه څلوریوسلو
 
 

 خړو اوبو یې زوی ډوب کړی
 ین له غاړې په ژړا منډې وهینه سد 

 

 سېالو یووړ خړو اوبو د 
 مور یې سرې سترگې پر سر خاورې بادوینه 

 

 سېالو هرڅه راته تباه کړل 
 تېرومه   هځایگی مې نه شته شپه به چېرت 

 
زموږ په وطن  سیل یو طبعي مصیبت دی او له جگړې نه یې هم ورانی او تباهي ډېره چټکه وي.  

نی او تلفات  اور  هاوبد  بو د نه مدیرت یا ناسم مدیریت په وجه د بارانونو اوبه او بیا د سېالو  وکې د ا
ې خړوبوي  ر کوي او بندونه د گاونډیانو ډکوي چې هغوی خپلې مځکې پ  رامنځته   زموږ په وطن کې 

 او برېښنا پرې تولیدوي. 
 

 کې ویل شوي دي چې:  رپوټ وروستیو سېالوونو د وراني په باب په یو  د 
 

زره    ۱۲پاسه    تنه ټپیان شوي دي څه د   ۲۶۵کسان شهیدان او    ۱۹۴والیتونو کې    ۲۱د هېواد په  »...  
څاروي تلف شوي او زرګونه    ۹۰۰۰ړه او یا هم نیمه توګه ویجاړ شوي، څه دپاسه  ـکورونه په پشپ

 ..« .جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړ شوې دي
 

په افغانستان کې له سېالوونو نه د رامنځته شوي وراني او ویرونو ځینې برخې د لنډیو په قالب کې  
ني پورې  اسېالو او د سېالوونو په ورپه  انځور شوي دي. د نویو لنډیو د راټولولو په لړ کې مې  

 لنډۍ راټولې کړې دي:   مې الندې په دې برخه کې   . ۍ هم راټولې کړې دياړوند لنډ 
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 و ړ ویاوبو   و ړوطن مي خ
 دمه ېـږوهم وطن پر  ېران  ۍوس ـېـب د

 

 د استسقا پر لمونځ پښېمان یم 
 ژوند مې خراب شو په سېالو پسې سېالوونه 

 

 بارانه څاڅکی دې نه غواړم
 دوه څاڅکی راشې بیا راباسې سېالوونه 

 

 ږي ـباران پر بر کلي ورې
 سېالو زموږ د کلي وران کړل ټول کورونه 

 

 زوی ډوب کړیخړو اوبو یې 
 ین له غاړې په ژړا منډې وهینه سد 

 

 خړو اوبو د سېالو یووړ 
 مور یې سرې سترگې پر سر خاورې بادوینه 

 

 د سېالو وړي مور په تمه 
 سېالو چې یووړ مرگ یې شته بیا نه راځینه 

 

 ږي باران راغیـاسمان درزې
 له هرڅه تېر یمه د سر فکر کومه 

 

 باران دې وي سېالو دې نه وي 
 سېالو راغی ډېر څه ځانه سره وړینه که 

 

 که لږ باران وي پروا نه شته 
 نوي اباد کورونه اسېالو ظالم دی ور
 

 ږم ـ له بارانه سره ډارې
 سېالو به راشي بیا هرڅه گډوډوینه 

 

 چې څنگ باران شي ډار پیدا شي 
 ږده، ډار د سر مې زوروینه ـکور خو مې پرې

 

 سېالو هرڅه راته تباه کړل 
 تېرومه   هشته شپه به چېرت ځایگی مې نه 

 

 چې باران ډېر شي سېالو راشي
 خدایه ډېر مه کړې ته هېڅکله بارانونه 

 

 په بارانه پسې سېالو راغی 
 زه د اشنا دیدن ته څنگه الړه شمه 

 

 باران چې اوري خپه نه یم 
 خپه په دې یم چې سېالو ورسره وینه 
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 ږيـپاس پر ایلبند باران ورې
 راروان دي سېالبونه شې  الندې نارې 

 

 باران د رحم عالمه ده 
 نوي ښکلي کورونه اسېالو ظالم دی ور

 

 چې باران تېز شي زړه خپه شي 
 ټول سوچ په دې شي چې به راشي سېالبونه 

 

 نورې ښېرې به درته نه کړم
 پر ژوند دې راشه د ویرونو سېالبونه 
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