
 
 

 

 1تر 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 سید عبید هللا نادر
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 د کاڼو بارانونه 
 

 ځي ، فریادونه دي ، راــی نهوښـــله ښار او له ګ
 ــــــجنوویرانو نه ، ماتمونه دي ، راځي غمـــــــــ

 

 ه روزګار شوـظلوم له ناچارئ نه ژړغونئ لمــــ
 ، راځي له ســــــترګو یي د وینو کــــاروانونه دي

 

 و دردمند دی، دیره شوی عـــــــــالم په انتظار د ی
 ، سرابونه دي ،راځي د دشتــــــــــــی د هر لورنه

 

 کشتـــــــــــــی د امیدونو، ټو ټی هر خوا پرته ده 
 نه دي ،راځي  ، وحشت کې طوفانودي په مینځ د

 

 په اوښــــکو کي النده شول ، دبیوزلو ګریوانونه
 له در او له دیوال څـــــــــخه ،غمونه دي، راځي 

 

 ، ونشوه ا باندیـهـبـونــم د آسمـــــان په خـل هتس
 راځي  ،په درمن د هستـــــــــــی کې ، آفتونه دي

 

 آرمایش بابونه ستــــــــــایي  هره پاڼه د تاریخ ، د
 ګذر ګاه کې د عبرت ، لوی مثـــــالونه دي،راځي 

 

 ،غافالن ددي زمان له دروند خوبه چي ویښ کړي
 ، آوازونه دي ،راځي هـغوږونو ، دعــــــــــبرت ت
 

 دی کیږیــانـچی څه راب ،له ځـــــــــانه خبر نه یو
 راځي  ،وا ګذارونه ديـنه پوهیږو ، چي له کوم خ
 

 ه حاکم دی ـتـهالت دلعقل په ګونډو شو، جــــــــــــ
 راځي  ،ونه ديـلـعلم یرغ  وس باندی دنامـــــــــــــ

 

 ا او په زارئ کې ــ م نه دی پاتی، په دعاثر هــــــــ
 ارانونه دي راځي ـــــاڼو، بپه مونږ باندی د کـــــــ

 

ــ تهـښـیـله لوبو د تقدیر نه په ت  ـــیږو ، نه خالصــــ
ــ   ــــالبونه دي ،راځي له هرې خوا د وهم ، سیـــــ

 

 کېـوه، د وهم په بیدیا ژړا دومره اوږده شـــــــــــ
 دریابونه دي ،راځي  ،کوچی سترګو نه ، د اوښــــ

 

 د تخار د دریمی زلزلی په اړوند د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ۱۳۷۷کال 
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