
 
 

 

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

        
 ۳۰/۰۶/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

 

 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 اویایمه برخه  اوه 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې « کورونا»
 

 مه برخه یوویشت
 
 

 په کورونا باندې ککړ یم 

 تيرومه  ې ي ه ړز  رنه وايم پ   ېته ي  تا
 

 کړېته مې پوښتنه شانتې نه 

 د کورونا تست مې مثبت دی، مړ به شمه 
 

 څوک مې له حاله خبر نه شول 

 دا دویم ځل دی کورونا مې څملوینه 
 

 څېرې گرېوان مه گرځه یاره

 کورونا ورکه ده زه بېرته روغه یمه 

 

هنري بڼه  دا یو منلی حقیقت دی هغه څه چې په ورځني ژوند کې رامنځته کېـږي، په لنډیو کې هم انځورېـږي او په  
بېرته خلکو او مخاطبینو ته وړاندې کېـږي. د کورونایي لنډیو لړۍ ځکه توده ده او خلک یې تخلیقوي، چې د کورونا  
وبا له څه باندې یو نیم کال راپه دېخوا په ټوله نړۍ کې خلکو ته بېشمېره ستونزې رامنځته کړي او او په نړیواله کچه  

نځته کړی دی، د کورونا نوې بڼې رامنځته شوې دي او د کورونا وبا د هرې یې د خلکو د ژوند حرکت کې بدلون رام
 نوې بڼې له رامنځته کېدو سره نوې ستونزې هم رامنځته شوې دي. 

 

د چین له وهان څخه د کورونا له خپرېدو وروسته په انگلیس. افریقا، هند، ویتنام کې نوې راپیدا شوې کوروناوې،  
او   دهدرلودې. دا دی اوس په ایتالیا کې د کورونا »دلتا« نومې بڼه هم پېژندل شوې نې ړهرې یوې نوې بڼې او ځانگ 

بشریت ته    د کورونا د هر ډول له پېژندنې سره  د نورو هېوادونو سره جوخت یې پښه افغانستان ته هم رسېدلې ده.  
 نوې ستونزې او نوې دندې ورله غاړې شوې دي. 
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دې نوو كوروناوو، نوې ستونزې رامنځته کوې دي او دې ستونزو په پښتو لنډیو کې ځان راښکاره کړی دی. کېدای  
 شي د کورونا وبا ستونزو پورې اړوند د لنډیو لړۍ نوره هم لکه کورونا وبا پسې وغځېـږي.

 

 پاره څو نوې کورونایي لنډۍ:د لنډیو د دې برخې له 

 
 په کورونا باندې ککړ یم 

 تيرومه  ې ي  هړز ر نه وايم پ  ېته ي   تا
 

 افسوس افسوس ارمان، ارمان دی 

 کورونا راغله څوک مې نه کوي پوښتنه 
 

 اوازې گډېوډې راغلې 

 د کورونا په تش نامه لیونۍ شومه 
 

 په کورونا باندې اخته شوم 

 کومه خالصی که نه وي د افسوس ژړا 
 

 په کورونا زه تومتي شوم 

 ته دې ځان ساته، زما مه کوه فکرونه 
 

 ته دې هرکله خوشالي کړه 

 زه تېروم د کورونا سخت تکلیفونه 
 

 ته مې پوښتنه شانتې نه کړې 

 د کورونا تست مې مثبت دی، مړ به شمه 
 

 تا خو هېر کړی یم جانانه 

 بدمرغي دا ده کورونا مې یادوینه 
 

 ما پورې رقیب دې خاندې په 

 باور مې شته له کورونا به خالصه شمه 
 

 څوک مې له حاله خبر نه شول 

 دا دویم ځل دی کورونا مې څملوینه 
 

 څېرې گرېوان مه گرځه یاره

 کورونا ورکه ده زه بېرته روغه یمه 
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 څه شو که زه په ظاهر خاندم

 د کورونا بال مې ډېره زوروینه 
 

 زموږ د کور په خوا رانشې 

 ورونا نه ډکې دینه الرې کوڅې له ک 
 

 د کورونا عالج ستونزمن دی 

 په خوار وطن کې خو یې نه شته عالجونه 
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