
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۰/۰۹/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 

 د لنډیو په هنداره کې د سیالو د غمیزې ننداره 
 

 مه برخه پنځ 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 شپـېتمه برخه اوه یوسلو
 

 سیالو مې کور دی راړنگ کړی
 د زړه په منځ کې مې پیدا شول څو درزونه 

 

 سږ به دې واده کړم ما ویل چې 
 سېالب ظالم راڅخه یوړل ټول فصلونه 

 

 سېالب د اوښکو مې روان دی
 چې سېالب وړی یار مې بېرته نه راځینه 

 
 د لنډیو په دې برخه کې په برخه کې دا نوې لنډۍ تاسو درنو لوستونکو ته وړاندې کېږي: 

 
 تر ظالمانو سېالب ښه دی 
 ډوبوینه سېالب نه گوري ښه او بد ټول 

 

 د سېالب دا عدالت گوره 
 چې بې توپیره ښه او به ټول غرکوینه 

 

 ماڼۍ که دنگې دي که ټیټې 
 سیل بې توپیره هرڅه، هرڅه ړنگوینه 

 

 تر سېالو وروسته خاموشي ده 
 نور هر څه غلي، د ژړا راځي غږونه 

 

 د کلي کور حجرې شوې ړنگې
 نه کلیوال شته، نه حجرې نه عزتونه 

 

 ا راغله یچوپتپر کلي داسې 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 نور هېڅ شی نه شته خواشینۍ ده افسوسونه 
 

 خدایه د کومې گناه پور دی 
 چې افغانان یې پرې کوي پای نه لرینه 

 

 یوه کوډله وه تا یوړه 
 نورې ناکارې دې که زده، خالص دې السونه 

 

 د ناکردو اهونه ډېر دي 
 څوک به یې واوري په هوا ځي دا اهونه 

 

 خړو اوبو نه مې توبه ده 
 ه څپه یې عالمونه غرقوینه هر

 

 سېالب د اوښکو مې روان دی
 چې سېالب وړی یار مې بېرته نه راځینه 

 

 باران سېالو نه خو راخالص شوو 
 سېالب ځپلی وطن څوک بیا رغوینه 

 

 سېالو د خړو اوبو راغی 
 رانه یې یوړل ټول څاروي او درمندونه 

 

 سېالو د اوښکو به روان کړم
 بېرته نه راځینه چې اوبو وړی اشنا 

 

 زموږ پر ژوند یې لوبې وکړې
 له خدای نه غواړو چې نور نه وي سېالوونه 

 

 د سیل راتگ ښېرې ونکړې
 که سیل راډېر شي ړنگوي زموږ کورونه 

 

 پر ظالمانو سېالو راشه 
 چې د ظلمونو کور یې دړېوړې شینه 

 

 ما ویل چې سږ به دې واده کړم 
 سېالب ظالم راڅخه یوړل ټول فصلونه 

 

 سیالو مې کور دی راړنگ کړی
 د زړه په منځ کې مې پیدا شول څو درزونه 

 

 چې هالال د سېال راغله 
 هر څه مو پرېښول زه و اللی وتښتېدونه 
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