
 
 

 

 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

 
 ۰۴/۰۹/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 

 د لنډیو په هنداره کې د سیالو د غمیزې ننداره 
 

 رمه برخه څلو 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 شپـېتمه برخه پـږشیوسلو
 

 سېالو لیدلي نه یې پوښته 
 خړې اوبه دي د دوزخ څو پړاوونه 

 

 پوښته سېالو لیدلي نه یې 
 خړې اوبه دي د دوزخ څو پړاوونه 

 

 لوی او وړوکی سېالو ورک شه 
 دواړو تباه کړل زموږ کر کلي کورونه 

 
د سېالوونو او نورو طبعي افاتو د رامنځته کېدو په گڼ نظریات ال پخوا وړاندې شوي وو. پوهانو او قلموالو پر دې 

خپل ځانته او خپل ژوند ته مو بال بوټه کړې ده؛ خو  ټینگار کاوه او کوي یې چې دا هرڅه موږ انسانانو کړې او  
 حریص هېواودونه او نه مړېدونکي پانگوال د طبیعت په ورانولو کې ډېر ورانونکی رول لوبولی دی. 

 

زموږ په هېواد کې د سواد د ټیټې کچې او ناو پوهۍ په وجه په دې هم څوک نه پوهېږي چې څنگه خپله انسانانه خپل  
خړۍ خرابوي او د پېالبېلو آفتونو د رامنځته کېدو سبب کېږي چې یو افت پکې سېالو دی. زموږ یو   چاپېلایر او خپله

 اشاره کړې ده: داسېچیز ههمه قلموال په ډېره خوږه او عامه ژبه همدې ستونزو او عاملینو ته یې 
 

اورونو او ورته نورو قدرتي آفاتو له کبله به په راتلونکو لسیزو   لګ ن ځطوفانونو، قحطیو،    البونو،ېوچکالیو، سد  »
 وڅبه    خهڅاو بحرانونو د مهاجرو    وګړانسانان هجرت ته مجبور سي، چي د روانو ج  رېشم  یدومره لو  ړۍکي د ن

  لو ړنیسي او د مهاجرت او ورسره ت  ی وال  توچمهیوادونه اوس ال دغه وخت ته    ړۍن  يځدیېچنده زیات وي. د لو
انسانانو ته په انتظار   که ځ  ېقدرتي فاجع  ساريېموضوعاتو په هکله پر قانوني تعدیلونو غور کوي. دغه لویي او ب

او اصراف د ژوند په طرز    دونکيړېکبرجن، نه م  باکه،ېد خپل ب  ېهغه ی  ي،ېږچي اوس  کهځدي، ولي چي پر کومه م
. په زیاته صنعتي او »پرمختللو« هیوادونه اقلیم ته په  ید یزیان رسول یدونک ېنه جبران ېته ی اقلیمده او  ړېک هړکک 

زیان رسول مقدار  ی  ولټچي    یداسي  به  پر  ېانسانان  خپل    ېپور  خپل الس  په  م  انځکوي.  د  کور   کيځاو    ې د 
ته دعوت   انځانسان پخپله    ضرتلویه فاجعه ح  خهڅلویه او تر فکر او فهم    نورو ژوند کوونکو ته دغه  دونکو ېاوس

تاسو به پخپله په خپل ژوند کي ال د لویو قدرتي آفاتو شاهدان سو.    ږراتلونکي نسلونه بلکه مو  ږ. نه یوازي زمودهړېک
 «. آمینيړچي د خپل ژوند پر طرز له سره فکر وک  يړاو ورته فهم او درک دي ورک  يږهللا دي پر انسانانو ورحمی
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انات یې ډېری هېوادونه د طبعي پېښو د مخنیوي لپاره مخکې تر مخکې کار کوي او که څه پېښ هم شي، دومره امک  
ال له پخوا ورته برابر کړي وي چې جبران او درملنه یې وکړي، راشه موږ ته گوره او زموږ فکر او امکاناتو ته 

 وگوره. 
 

 دا هم په یبل او د سیل په وراني پورې اړوند څو نوې تخلیق شوې لنډۍ: 

 
 په سیالوونو دې خدای یوسه 

 چې دې رمباړې څو شېبو کې غلې شینه 
 

 مخکښته تېز روان ويسېالو  
 ته یې سرزوری مخ په بر وهې زورونه 

 

 ستا سرزوري سم لوی سېالب دی
 سېالب تېرېـږي ته شله یې په کلونه 

 

 لونه گـړ ـ ورونه، زې ووپنځه 
 لونه گـد يوې باغچې  لکنٙډو کړ سېالو 

 

 سېالو له غرونو شو راکښته 
 الندې یې یوړل د خوارانو خړ کورونه 

 

 راکښته سېالو له غرونو شو 
 الندې یې یوړل د خوارانو درمندونه 

 

 لوی او وړوکی سېالو ورک شه 
 دواړو تباه کړل زموږ کر کلي کورونه 

 

 اوبه له پاسه تل وي خړې 
 سیل هم له پاسه راروان وي هرڅه وړینه 

 

 موږ به د کوم افت ویر ژاړو
 جگړه، قحطي اوس راروان دي سېالوونه 

 

 سېالو لیدلي نه یې پوښته 
 اوبه دي د دوزخ څو پړاوونه خړې 

 

 سېالو مې فکر کې ال نه و 
 موږه ویده وو چې یې راوړل کړاوونه 

 

 تر زړه یې وینې څاڅي خلکو
 سېالو پرې راغی، ځکه وینې تویوینه 

 

 وروستي سېالو نه مې درس واخیست 
 نور د باران نوم به وانخلم په عمرونه 

 

 چې د سېالب وراني ته گورې
 ووزي له سرونه بیا د جگړې ورانی به  

 

 زما زړه هم کړم ـ کړم دی 
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 ته راته وایې کلی وران په سېالبونه 
 

 یو ځلې بیا که لږ راروغ شوم
 سېالو وران کړی کور به بیا ابادومه 

 

 سېالو مې مینه رانه یوړه 
 اوس که دا ټوله دونیا زما شي څه بې کړمه 

 

 ټټر مې غوڅ کړه زړه مې گوره 
 داغلي زړونه چې درمعلوم شي په سېالو 

 

 څوک مو له حاله نه خبرېـږي
 که په لس ځلې سېالو وران کړي زموږ کورونه 

 

 سودا مې دې ته ده جانانه 
 باران ورېـږي بیا به راشي سېالونه 
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