
 
 

 

 4تر 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  
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

        
 ۰۴/۰۷/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ه اویایمه برخه نه
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 ویشتمه برخه در
 

 زما اشنا ډير سر تمبه و 
 ويروس يې  راوړ کلی کورتبې کوينه 

 

 ها پخوانۍ مينه د نشته 
 ويروس دې په زړه جوړ کړل تور داغونه کرونا  

 

 که کرونا کې غاړه درکړم 
 بې غوره  ياره راته مړ نشې مينه 

 

 
 

د لنډیو د بحث په دې برخه کې خبره پر څو کورونایي لنډیو او د یو تن پر نظریاتو راڅرخي. د دوه زره یویشتم کال 
د جوالی پر دریمه مې چې فیسبوک خالص کړ، څو کورونایي لنډۍ په مخه راغلې، هغه څه چې زما په کاروو. دا 
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

مې لوستلې او کاپي مې کړې، څه تخنیکي شیان چې څه ډول لیکل شوې وې، خو ما ته نورمال ښکاره نه شوې، و
 مې چې زده وو، هغه مې پرې تطبیق کړل. 

 

کې انالین کړې وې. د دې لنډیو په څینو برخو کې که ځینې کلمات  فیسبوکپاڼهپه خپله مختار  گاورندا لنډۍ ښاغلي 
لکه »کرونا« )کورونا( که دوه هجا تلفظ نه شي او لکه اصلي بڼې غوندې درې هجا تلفظ شي، نو یوه هجا ډېرېـږي 

 او د لنډۍ په شکلي جوړښت کې ستونزه رامنځته کوي. دا یې دوې بېلگې دي:
 

 وخوت زما د یار ټیسټ مثبت  
 اکسیجن له کومه کړمه  ،کرونا نیولی

 

 د  ځلمي دنګ قامت کړوپ شوی 
 کرونا ظالمې یې پالر مور وژلي دینه 

 

دلته د لومړۍ لنډۍ په دویم نیم بیتي کې »کرونا« )کورونا( چې درې هجا ده، باید د دوو هجاوو په بڼه تلفظ شي، که  
ه جوړېـږي چې د لنډۍ له اصولو سرغړونه ده او سکته  د دریو هجاوو په اصلي بڼه تلفظ شي، څوارلس هجاوې ورن

 په کې راځي. دغه راز د دویمې لنډۍ په دویم نیم بیني کې د »کرونا« )کورونا( کلمه کې د هجاوو عین کیسه ده.
 

د لنډیو د ژانر د    اورنگ مختارتر دې وړاندې بله ستونزه دا ده چې په فیسبوک کې د دې لنډیو انالین کونکی ښاغلی  
تعریف او اصولو خالف، ځان د دې لنډیو مالک گڼي او وایي چې دا ما خپله تخلیق کړې دي او زما خپلې لنډۍ دي.  

اندې سوال ځواب کړی دی، كټ مټ یې دلته رااخلم،  ما د فیسبوک د مسنجر له الرې ورسره پر همدي ستونزې ب
 قضاوت یې پر لوستونکو:

 

 آصف بهاند: 
 

 !اورنگ مختار ته سالمونه  اغلي»ښ
 

 .وي  هښ هڅ ده هر  هیله
 

او تر اوسه    ید  يړک  لیپ  ولولټرا  یېما    ،ړېک  قیخلکو تخل  ډۍکورونایي لن  ېسره سم چ  دوېک  دایکورونا وبا له پ  د
 .دي ړېک ې خپر ولډد مقالو په مې سره مل  ادداشتونویاو له خپلو  ېولټرا ېاتیز وډیسوو لن ېتر در ېم
 

  وډیلن ې که د د ،ېو ېزما له پاره جالب  ې چ ،ېو ړېپورته ک ډۍکورونایي لن وڅ ېک هڼپا سبوکیپرون په خپله ف تاسو
 دي؟  دليېمو له خلکو اور یادي او  يړک ېولټله کومو پتو مو را ېچ کئیپه باب معلومات راته ول

 

 « !نه مو همدا اوس مننه ېمرست له
 

 : مختار ګاورن
 

  ې چ  ېخپل تخلیق او کاغذ پیچ و  زما  ډۍ لن  ې ولټاو    ړې ک  ې خپر  ېم  ډۍ هو لن  ېو  ړبهاند صاحب هیله ده جو   سالم»
 «.یم ېخبره وه زه خدمت ک ه څ۔ که  ړېک ړېتازه جو ېم امښاماګ بی
 

 آصف بهاند: 
 

 «یلڼنه شي گ  تیخپل ملک   یې  وکڅاو    ید خلکو مال د  ډۍ: »لنېچ  ی اصل دا د  وی  ېک   ژندنهېاو پ  فیپه تعر  یوډلن  د»
 « نظر لرئ؟  هڅد پاسني اصل په باب  ېژندنېد پ وډید لن ئ،ڼگ ې خپل ډۍدا لن ېتاسو چ

 

 : مختار ګاورن
 

 ې باید ومنو چ  خو دا  ړدرک  وابځوه ما    ړېک  تنهښتاسو پو  یخلکو مال د  د  ډۍاو لن  ینظر مو معقول او کتابي د   هو»
 ې لري او زماپر فیسبوک خپر  یبرخمن دي حتما یو تخلیق کوونک   ېتر  تانهښپ  ځېیوا  ېدغه مشترک مال یا فلکلور چ

زما دي    ېراسره و نه مني چ  ۍپه اسان  ېی  وکڅممکن یوه میاشت وروسته ولسي شي او    ي ړتخلیق ک  ما  ډۍلن  ېشو
 .« دي ېورک ېنځاوس را يړک ړېالبیلو موضوعاتو جوپر بی ېم ډۍلن ېنور ونهګ لس
 

 آصف بهاند: 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 

 لرم، یستاسو نظر ته درناو زه»
 

  ی داېاو ک  يېږک  لڼگ  لخلکو ما  ولوټد    ېشخص نه، بلک   وید    ډۍلن  ېکوي چ  نگارټینظر    ېپر د  ژندونکيېپ  فولکلور
 .وي ړېک قیتخل ای ېلیو ډۍ دا لنمه ېک یاځبل چا په کوم  ېشي تر تاسو مخک 

 

په   «ډۍله خپلو خبرو سره د »کورونایي لن  یېدي، زه    ړېک  ېتاسو خپر  ېچ  ډۍلن  ېکوم  وندړا  ېوبا پور  کورونا
 « سره خپروم. ودلوښد ماخذ په   ېبرخه ک شتمهیدرو

 

 : مختار ګاورن
 

  ښ خو  هړمو پیداک  هګ ندي ویلي که کومه بیل  هیچا  هڼب  ېپه د   ډۍدا لن  ېمخک   درسره موافق یم خو  له ما  ېخبرو ک  ولوټ»
 .«سره په تفاوت سره ېویل شوي وي خو له د ډۍبه لن هړد کرونا په ا ئړ ک ېبه شم که راسره شریکه ی

 

 آصف بهاند: 
 

ژر خبر شي، هغه    ېداس  وکڅ  ېنه د  وډیلن  وړک  قیتخل  تنوښپ  روډېد دومره    ېک  ړۍپه ن  ېستونزمنه ده چ  رهډې  دا»
د کورونا په باب   ېچ ی شوا یمو کوال  ایب ،یوا یورسوي، که دا کار شودې  ېاو تر نورو پور يړثبت ک ېد ډۍلن

  ی اړک  نیستاسو انال  ېحکم وشي چ  ایشي او ب  سهیمقا  ډۍلن  ېشو  نیسره ستاسو انال   وډی لن  وړک  قیله تخل  تنوښد نورو پ
 .دي، که نه ړېک  قینورو خلکو تخل ډۍلن ېشو

 

 :ې بله خبره دا ده چ
 

پر    یوډوي او دا کار د لن  ړېک  قیتاسو به دا تخل  ،ړېک  قیتخل  ېبه تاسو نه و  ډۍدا لن ې زه شک نه کوم چ  ېک  ېد  په
د شخص په نامه   ایاو    کلیخپل نوم ل  ېپس  یوډدي؛ خو په لن  اتولینورو لندیو ورز  وڅد    ېباند  ېخزان  ېنیاو زر  ېستر

 ثبتول سم نه دي.  ډۍلن
 

 م!« ړمو غوا ایبر
 

پاسني وروستي پوست نه تر شلو ساعتونو پورې د ښاغلي اورنگ مختار ځواب او بله خبره راښکاره نه شو،  زما د 
 ما هم نور پرېښود. 

 

دا هم د ښاغلي اورنگ مختار له فیسبوکپاڼې نه را اخستل شوې لنډۍ چې زه یې پرته له الس وهنې لوستونکو ته په 
 مخکې ږدم:

 

 له کورونا نه د ځان ساته 
 پرې اخته شوې ژوند به خوند نه درکوینه که 

 

 چې ماسک دستکش ورسره نه ول
 غیږه ورنکړې کرونا ویروس لرینه 

 

 هلک په ښار کې کرونا شو 
 د کلي خلک ټول وبا نیولي دینه 

 

 زما اشنا ډیر سر تمبه و 
 ویروس یې  راوړ کلی کورتبې کوینه 

 

 زما د یار ټیسټ مثبت وخوت 
 کومه کړمه کرونا نیولی اکسیجن له 

 

 د  ځلمي دنګ قامت کړوپ شوی 
 کرونا ظالمې یې پالر مور وژلي دینه 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 خدایه کرونا نوره کړې ورکه
 چې پرنجی راشي له کوټې منډې وهمه 

 

 که کرونا کې غاړه درکړم 
 بې غوره  یاره راته مړ نشې مینه 

 

 زما اشنا چې کرونا   و 
 په قرنطین کې به ترې لیرې ګرځیدمه 

 

 پخوانۍ مینه د نشته ها  
 کرونا ویروس دې په زړه جوړ کړل تور داغونه    . 

 

 په ډیټول دواړه الس سم مینځه
 ته به ترې جوړ شې ما به تورې خاورې خورینه 
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