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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

        
 ۰۴/۰۲/۲۰۲۲                             پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه سلونه و ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 دېرشمه برخه  اوه
 

 اندیښنې مه کوه جانانه 
 د کورونا شمال راغلی بېرته ځینه 

 

 ککړه یاره په کورونا 
 چاره چې نه وي بس دوعا درته کومه 

 

 هره شېبه په چکر مه ځه 
 کورونا گرځي، مخامخ حملې کوینه 

 

 پخوانی خوند په باد کې نه شته 
 چې کورونا ورسره نه وي خوند کوینه 

 
په افغانستان کې د نوي سیاسي نظامي بدلون په پایله کې چې کوم نوی نظام رامنځته شو، ورسره سم  

جگړې ښامار یو څه غلی شو ډېر عذابول نه کوي، یوازې کله ـ کله ښوري او یو څه خلک تر  د  
ستوني تېروي؛ خو د جكړې د ښامار پر ځای نورې ستونزې خلک نه پرېږدي، یا لوږه ده، یو ساړه  
ورپسې راځي او که هېڅ نه وي کورنا وبا خو په هره کوڅه، کور او مالت کې د خلکو د عذاب له  

 اضره ناسته ده. پاره ح
 

سره له دې چې افغانانو په افغانستان کې د نورو گڼو ستونزو په اړ و دوړ کې کورنا هېره کړې وه،  
خو د کورونا د نورو بڼو ترڅنگ د دې وبا نوې بڼې )اومیکرون( په نړیواله کچه لو گډ کړی دی او  

ول، ډېر ورانی کوي. خوار  د کورنا دا نوی بچی دومره روی او تند دی چې په لږ وخت او گړندي ډ 
او بې امکاناتو هېوادونه خو پرېـږده، چې پرمختللي او شتمن هېوادونه یې ال داسې په عذاب کړي  

 دي چې الر ورنه ورکه ده. 
 

داسې ویل کېږي چې د کوید نولس دوو وروستیو بڼو )اومېکرون او دیلتا( الس سره یو کړی دی او  
  خت توفان رامنځته کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر په گډه سره یې پر بشریت د ستونزو س

 ، د دواړو بڼو یو ځای کېدو له کبله د کورونا وېروس د توفان بڼه غوره کړې ده.  وایي
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افغانستان ته رسېدلې وي، خو څوک  د کورونا د نورو بڼو تر څنگ ښایي دا نوې بڼه )اومیکرون( هم  
به پرې خبر نه وي؛ په عام ډول لکه تل چې څه پر خلکو او ټولنه راځي )ښه بد ــ منفي مثبت( هغه  
په لنډیو کې منعکسېـږي او د لنډیو په هماغه واړه قالب کې په بېالبېلو بڼو انځورېږي. ما یې په دې  

ې د »کورونا ناروغي، د لنډیو په غېـږ کې«  وروستیو کې گڼې بېلگې راټولې کړې دي چې بیا ی
 ترسرلیک الندې وړاندې کوم: 

 

 بېشک چې خدای رحیم رحمان دی
 چې رحم وکړي کورونا هم ورکوینه 

 

 اندیښنې مه کوه جانانه 
 د کورونا شمال راغلی بېرته ځینه 

 

 په اندېښنو خو نه رغېـږي
 د کورونا واکسین کوه چې ورکه شینه 

 

 رغېږي په اندېښنو خو نه  
 کورونا کور کې تېروه چې ورکه شینه 

 

 په کورونا ککړه یاره 
 چاره چې نه وي بس دوعا درته کومه 

 

 پر الره تلم چې کورونا شوم
 اوس رانه پاتې شول د مینې ټول کارونه 

 

 د ژوندون خوند یې رانه واخیست
 د کورونا له السه ډېر دي بندیزونه 

 

 کورونا رنگ د ژوند پیکه کړ
 وایي چې لږ نور وکړه صبرونه هره ورځ 

 

 اوس کورونا ده ورتالی نه شم 
 خدای مهربان دی ژر به ورک شي بندیزونه 

 

 هره شېبه په چکر مه ځه 
 کورونا گرځي، مخامخ حملې کوینه 

 

 ته دې خپل غم کوه جانانه 
 له کورونا سره خپـړې لگومه 

 

 که کورونا دې رانه یوسي 
 گرځومه د نه شتون داغ به دې په زړه کې 

 

 ما کورونا نه ده راوړې 
 چې برگې ــ برگې راته گورې مړ دې کړمه 

 

 زما ډالۍ هم په کار نه ده 
 ګورونا مه راوړه دغه به ډالۍ وینه 
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 له بڼ مجبوراً درنه الړم 
 د کورونا ډار سره دی ووتمه 

 

 نوره کراره کراري ده 
 د یار غمونو کورونا کړم مړ به شمه 

 

 نه شته پخوانی خوند په باد کې 
 چې کورونا ورسره نه وي خوند کوینه 

 

 کورونا ډېر خلک تباه کړل 
 بل څه کړای نه شمه ښېرا ورته کومه 

 

 په سفر مه ځه کورونا ده 
 چې خلک ډېر وي، هلته مه ږده قدمونه 

 

 لیک دې لوستی نه شم جانانه 
 د کورونا ډآر مې نړلي دي السونه 
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