
 
 

 

 2تر 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۲/۰۷/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ه اویایمه برخه ت ا
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 ویشتمه برخه دوه 
 
 

 په کورونا راچپه نه شوم 
 ستا جدايي به مې اخر راڅملوينه 

 

 ستا په يارۍ کې مست تازه وم 
 کورونا شمال چې راغی مړاوې شومه  د

 

 څوک مې له حاله خبر نه شول 
 کورونا راکړل ښه بېشمېره گوزارونه 

 

 لکه تورغر غم ته والړ وم 
 کورونا راغله شپېلوي مې اندامونه 

 
په نړۍ کې د کورونا رامنځته کېدل او خپرېدل د بشریت له پاره په یوې لویې ستونزې او غمیزې بدله شوې ده. دا  

ستونزه ده چې د نړۍ په لر او بر کې هره ورځ په زرگونو انسانان تر ستوني تېروي او اوس چې د کورونا    داسې
»دلتا« بڼه زموږ هېواد افغانستان ته هم رسېدلې ده، د نور زیات خطر او تلفاتو امکانات شته دي او له بده شامته چې  

 کانات هم په نشت حساب دي؛ وبه گورو چې څه کېـږي.زموږ د خلکو د پوهې کچه ډېره ټیټه او د خلکو او دولت ام
 

څومره چې د کورونا تلفات ډېرېږي او پر خلکو باندې یې فشار ډېر محسوس وي،  د خلکو د غږ یا چیغې د منعکسولو  
 تر ټولو لومړنی ادرس او وسیله پښتو لنډۍ دي چې د دې قالب په وسیله خپل غږ او احساسات تر نورو پورې رسوي.   

 

 دا هم څو نوې کورونایي لنډۍ:

 
 منمه د کورونا ښېرې 

 دیدن دې بند نه کړې چې مړ درپسې یمه 
 

 په کورونا راچپه نه شوم 
 ستا جدایي به مې اخر راڅملوینه 
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 2تر 2 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

 

 
 چې ته به روغ که به ناروغ یې 

 د کورونا اواز دې راغی مړ به شمه 
 

 لکه تورغر غم ته والړ وم 
 کورونا راغله شپېلوي مې اندامونه 

 

 ستا په یارۍ کې مست تازه وم 
 شمال چې راغی مړاوې شومه د کورونا 

 

 د کورونا نارې شوې ډېرې 
 خلک مجبور دي له ناچار چیغې وهینه 

 

 کورونا راغله خدای دې خیر کړي 
 بده بال ده ځان به دواړه ترې ساتونه 

 

 پر ما دې ولې وو خندلي 
 کورونا راغله خواړه خوند نه درکوینه 

 

 د کورونا ناروغان وایي 
 غالب پر اندامونه ډار خو یې پرېـږده، درد 

 

 د کورونا دردونه راغلل 
 مالیان وایي درته لیکو تاویزونه 

 

 ما ته ښېرې د کورونا کړي 
 خپل ځانته وایي خدای مې لرې ترې ساتینه 

 

 څوک مې له حاله خبر نه شول 
 کورونا راکړل ښه بېشمېره گوزارونه 

 

 د کورونا ویر رادوڅار شو 
 خدای به مې دې بال نه کله خالصوینه 

 

 رونا راغله ویر مې ډېر شو کو
 خدای دې کړي ورکه چې بېغمه ځنې شونه 
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