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 ۱۵/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «کورونا«
 

 برخه  پنځوسمه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دېـرشاوه ویوسل 
 

 دا تگ راتگ دې لـږ راکم کړه 
 کورونا گرځي غورځوي دنگ اندامونه 

 

 السه کورونا شومد تا له 
 وتمه و ستا د راتلو په وخت کوڅې ته 

 

 که کورونا نه شوم جانانه 
 د مازدیگر دیدن دې نه قضا کومه 

 
کې   نړۍ  اقتصادي،  په  نظامي،  نورو  سیاسي،  او  بدلونونوطبعي  له  کور،  رنگارنگ  ناروغي  ونا 

یې څوک   نه  ده،  هېره کړې  پر  ـ پر ستونزو غږېنړیوالو  یې  نه  او  په شمیر  د مړینو  یې  نه  ږي، 
؛ حتی ډېر ځلې لیدل شوي دي چې د کورونا د تلفاتو د شمېرو په برخه کې  نونکو عواقبو باندېاور

 هم ناسم رپوټونه وړاندې شوي دي. 
 

بي بي سي یو رپوټ خپور کړی دی، د یاد  په برخه کې  و رپوټونستیو کې  د یادو ناسمو وپه دې ور 
 راغلي دي:  داسې رپوټ په یوه برخه کې 

 

  ۱۵شاوخوا    ې ک  ړۍ ن  ه ډ وبا په غون  ېډ کوو  ې له مخ  رو ېد کره شم  ې سازمان وایي چ  وال ړې ن  ا ید روغت»
سلنه    ۱۳پرتله    روې شم  و یاعالن شو   ا ی  و ید منل شو   ې دوو کلونو ک  روېخلک وژلي دي. دا په ت  ون یلیم
 .کوي  ه ګاډ په   رېشم  ړلو

 

  اني یکم،    رېشم   وی شو  وړ له کبله د م  ۱۹-ېډ د کوو   وادونو ېه   و یر ډېسازمان په باور    والړېن  ا یروغت  د 
 .ید  ړلو  ر ډې ېتر د   رېدا شم  ې. دغه سازمان وایي چی د  یودلښ تنه   ونی لیم  ۵.۴  ې وازی
 

  وی تر رسمي اعالن شو  واد ېد دغه ه   یې کچه    ې وژلي چ   ي ګړ و  ون یل یم  ۴.۷کورونا وبا    ې هند ک  په 
  رډېله کبله    ېډ د کوو   ې چ  ی د   واد ې ه  مېی در   ېک  ړۍ ته په کتو هند په ن  ې ده او د   ه ړلس برابره لو  رو ېشم

 .شوي دي ه ړم ېخلک پک 
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پر    ولوټ د را روېد دغو شم یدي، دو یې  ليیاو و ړیک ند ګرڅشک  کلټد هند حکومت پر دغه ا خو
  ه ړپه ا  ر ېد شم و ید کورونا له کبله د وژل شو   ې نورو ارزونو هم په هند ک  نو ځی نه دي. خو   هډ اډ  ولډ 

 .ده ړې ترالسه ک له یورته پا
 

په    ېنړی م  ېرډېدي، له حده د    ړېک  ېولټ را  ېر ېدغه شم  اریپر کوم مع   ېسازمان چ   والړې ن  ایروغت   د 
له کبله د   ېډ هلته د کوو   ېچ  ېمخک دو ېد کورونا وبا تر خپر ېک مه یس وه یپه    ې. مانا دا چي ېږاد ینوم  

 .ژي ېوخ  ړخالف لو  ېد تم ېتر هغ  یې   رېوه، شم   ېشو  کلټکومه کچه ا  ې نړیم
 

  ېډ د کوو ولډ  می په مستق ېچ  يېږ ک رل ېهم ثبت او شم  ېنړی هغه م ې ک ولډ په دغه   ولوټد را رو ېشم د 
وي. لکه،    ی للیچا ژوند با  و ی  ې ته شوي حالت له وج  ځوبا المله د رامن   ېد همد   ېبلک   ې له کبله نه و

  برابرهنه وه ورته    نه یلرله خو په وخت روغتون ته د تلو زم   ا یتړ ا  یېته    ې درملن  ېخلک چ   ېن ځی
 ..« وه. ړې ورک  یېاو ساه  ې شو

 

امو وړاندې کول هم سم دي او ډېر ځلې د کورونا د وبا په اثر د  قافغانستان کې د ارواد  زموږ په هې
، دا چې څومره خلکو به د کورونا وبا د ناروغۍ په وجه خپل  ثبتوي  نه شو کسانو رپوټ څوک مړو

 ېڅ چا ته مالوم نه دی.  ه معلومات  هکرژوند له السه ورکړی وي،  
 

عام خلک لکه د نورو ټولنیزو ستونزو په څېر، کورونا هم په لنډیو کې یادوي، سر ورنه ټکوي او د  
مې د دې برخې  قالب کې د زړه حال ثبتوي، د لنډیو د راټولو په لړ کې  څرنوالي په باب یې د لنډیو په  

   له پاره دا نوې کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي: 
 

 له کورونا ځان ساتل ښه وي
 بې احتیاطي کې خامخا وي ډېر رنځونه 

 

 چې کورونا وي نو بال وي 
 موږه یې څه کوو، په هر نامه چې وینه 

 

 ړل ککورونا هر څه موږ نه هېر 
 موږ نه یې هېر کړل تورې سترگې سره خالونه 

 

 دا تگ راتگ دې لـږ راکم کړه 
 کورونا گرځي غورځوي دنگ اندامونه 

 

 افسوس بیا کورونا شوم  ،افسوس
 ځینې یې دروغ گڼي پوښتنه نه کوینه 

 

 گوره چې نور ژوند به شي څنگه 
 کـورونــا دلـتـه ده تـلـپـاتـې نــه بــه ځـیـنـه 

 

 د تا له السه کورونا شوم
 وتمه و ستا د راتلو په وخت کوڅې ته 

 

 زړه دې ترکاڼې کلک دی یاره 
 احوالونه چې کورونا شوم ته مې ناخلې 

 

 نن مې له زړه نه وینې څاڅي 
 بیا کورونا شوم یار مې ناخلي احوالونه 
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 ما دې په سترگو کور جوړ کړ
 چاره مې نه وه، کورونا نه ډارېدمه 

 

 که کورونا نه شوم جانانه 
 د مازدیگر دیدن دې نه قضا کومه 

 

 ښېرا دې وکړه کورونا شوم
 تاوان به راکړې چې درانه یې دي دردونه 

 

 کورونا په رنځ اخته یمد 
 ما ته د نورو غمو مه وایه چې مرمه 

 

 ښېرې دې ټک پتری شوې یاره 
 بیا کورونا شوم راچاپېر شولو رنځونه 

 

 په زړه مې ته وې خدای رانکړې
 د کورونا رنځ سرباری شو مړ به شمه 

 

 په زړه مې درې غمونه بار دي
 یو بېکاري، بل کورونا او ستا غمونه 

 

 خبر واخله په کورونا مې 
 چې درمالوم شي د دردو سوي داغونه 

 

 څوک مې د حال پوښتنه نه کړي 
 کورونا رنځ له زغم وتلی، مړ به شمه 

 

 زما احوال داسې دی یاره 
 دردونه ډېر دي ځان په مړو حسابومه 

 

 له کورونا سره سوچ مل دی
 په داسې رنځ کې به هر څوک وهي سوچونه 
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