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 ۰۷/۰۶/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې نا«و»کور
 

 برخه   مهشپـېـت 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلوېښتاوه ویوسل 
 

 جانانه ستا په کورونا کې 

 بې تبې مړاوي شول زما ټول اندامونه 
 

 مې لرلی کاشکې وزرې 

 د کورونا له السه گرځېدای پر غرونه 
 

 مخکې مې دوې ستونزې والړې 

 یو کورونا بل بېکاري، څه به کومه 

 
د لڼډیو راټولولو په کار کې، په تېره کورونا وبا پورې اړوند لنډیو په راټولولو کې له گڼو ستونزو سره مخ شوم. کله  

دې کار کې هیڅ چا ونه هڅولوم، تر یو څه منفي نظریاتو وروسته دا مې چې د نویو لنډیو د راټولو کار پیل کړ، په  
لومړی ځل دی چې په کورونا وبا پورې اړوند لنډیو د راټولولو او خپرولو په برخه کې د استاد سیستاني له خوا  

نېټه   ام کال د می میاشتې په دېرشمه  ۲۰۲۲وهڅول شوم. استاد سیستاني د افغان جرمن د نظریاتو په کړکۍ کې د  

 ستایلي دي:  داسې زما هڅې
 

 30.05.2022»اسم: سیستانی    محل سکونت: سویدن     تاریخ: 
 

 !تشکراز استاد بهاند بخاطرجمع آوری لندهای پشتودر بارۀ کرونا
 

باتلفاتی که از کرونا در دوسال پسین نصیب بشریت شده است،درتاریخ بی نظیراست.تلفات  ترس ووحشت همراه  
مجموعی جهان تا نیمه ماه می از مرزدوصد میلیون انسان عبورکرد. خیلی از انسانهای خوب وبدرد بخور براثر این 

صطفی عمرزی وداکتر نبی  ویروس کشنده جهانهای خوداز دست دادند. دراین جمله نویسنده جوان وپرکار افغان م
 مصداق با چندین طبیب 

 .شامل بودند
لندیها وترانه های  این تاثیر را میتوان در  تاثیراین وبا برجامعه فرهنگی پشتون کمتر از جوامع دیگرنبوده است. 

 .فولکوریک جامعه پشتون دید واحساس کرد
وجه نموده ودربخش پناه وهفتم از سلسله  استاد آصف بهاند،بیش از هرکس دیگری از اهالی قلم به این موضوع ت

مقاالتی که وقف جمع آوری لندیهای پشتو نموده اند، ده ها لندی زیبارا که بازتاب دهنده درد ورنج کرونا است ، جمع  
آوری نموده است. امروز فرصت دست داد تاسری به یکی از مقاالت استاد بهانددر موردانعکاس کرونا در لندیهای 
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ستاد بهاند باقلم روان وتصویرسازخود تعداد زیادی از لندیها را جمع آوری وبه خواننده گان خود پیشکش  پشتو بزنم، ا
 :نموده است.من از خواندن این لندیها لذت بردم واینک دوسه نمونه از این لندیها

 

 تا خو په ما پورې خندلې 
 چې کورونا شوې اوس دې خېژي فریادونه 

 

 که نړۍ ټوله کورونا شي
 دیدن د یار مې چې عادت دی وربه شمه 

 

 چې نیمه شپه شي تبه سره شي 
 د کورونا په ناروغ نور راځي دردونه

 

 برای استاد بهاند توفیق بیشتر در راهی که پیش رودارد ، آرزومیکنم.«
 

 ورته ولیکل: داسې بېرته ما د مننې په دود
 

 30.05.2022»اسم: آصف بهاند    محل سکونت: ډنمارک     تاریخ: 
 

ته یې له درانه استاد اکادمیسین کاندید اعظم سیستاني نه مننه چې زما یو له سترگو لویدلی، خو مهم فرهنگي فعالیت  
 .دانشمندانه پاملرنه کړې او په ښو یې یاد کړی دی

 

د کورونا وبا له رامنځته کېدو سره سم، د لنډیو د تخلیق په همیشه بهار بڼ کې، د دې وبا انځورول هم پیل شول. ما  
و راټولو کړو  د نویو لنډیو د راټولولو لړۍ له څو کالونو پخوا پیل کړې ده او د لنډیو په باب د خپلو څېړنو او د نوی 

لنډیو لومړۍ برخه مې د »لنډۍ او د ثبتولو ستونزه« تر سرلیک الندې په انالین بڼه درنو لوستونکو ته وړاندې کړې  
او په دویمه برخه باندې یې کار روان دی، خو هغه لنډۍ چې د کورونا وبا او له دې وبا نه د رازېږېدلو ستونزو په 

لنډیو اوړي، ما کورونا (  ۱۰۰۰نه ما راټولې کړې دي چې شمېر یې تر زرو )باب ناخوالې بیانوي، له هماغه پیل  
وبا ته ځانگړې شوې لنډۍ په یوه جال ټولگه کې خوندي کړې دي او ډېر ژر به یې په کتابي بڼه په انالین ډول 

 .لوستونکو ته وړاندې کړم
 له استاد سیستاني نه بیا هم مننه!«

 

 کورونا وبا پورې اړوند دا لنډۍ راټولې کړې دي: رخې لپاره مې په بد دې 
 

 په کورونا کې داسې حال دی

 د درد لښکر مې پر ځان هر ساعت راځینه 
 

 د کورونا دردونه ډېر دي 

 څوک به یې واوري زما کړی فریادونه 
 

 باران د وصل ېې راپرې کړ 

 د کورونا له السه ستړی ستومان یمه 
 

 د تا له السه مې دا حال دی

 کورونا گلې؟ نور له موږ واخله السونه 
 

 د کورونا باران ورېـږي 

 د ژوندون بار پر اوږو خلک کار ته ځینه 
 

 کاشکې وزرې مې لرلی 

 د کورونا له السه گرځېدای پر غرونه 
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 چې کورونا اورمه رېـږدم 

 که پر ما راشي تبه، څه حال به مې وینه 
 

 د کورونا باران دې نه شي 

 ځوانان به مړاوي، مړاوي شینه تر وتازه 
 

 چې کورونا شي د بستر شي 

 زړه یې پرهر شي د دیدن تمه لرینه 
 

 چې کورونا راباندې راغله 

 له ډېره غمه اوسیلي مدام کومه 
 

 اوس له دیدنه زه درتېر یم 

 کورونا گرځي ورسره دي خطرونه 
 

 داسې باران دې شي راښکته 

 چې کورونا بیخي له بېخه وباسینه 
 

 ناروغه په کور ناسته جلۍ 

 د کورونا تبه لري ژړا کوینه 
 

 مخکې مې دوې ستونزې والړې 

 یو کورونا بل بېکاري، څه به کومه 
 

 کورونا ژوند دې درولی 

 ډېر زړونه مات شول، بیا بې څه رنگ رغوینه 
 

 زه کورونا کې درته راغلم

 ته خیرخیریت کې زما نه کوې پوښتنه 
 

 نور مرضونه که وي خیر دی

 نا راتگ لري ډېر خطرونه د کورو
 

 کورونا شته زه درتالی نه شم

 زما یاري پرېکړې مه شمېره میینه 
 

 د کلي لوی واړه راټول شول

 د کورونا له السه خدای ته عرض کوینه 
 

 جانانه ستا په کورونا کې 

 بې تبې مړاوي شول زما ټول اندامونه 
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