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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه دوه اتی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 یشتمه برخه شپـږو 
 

 نور دې هر څه پر ځان منمه 
 د کورونا درد به دې څنگه لرې کړمه 

 

 ناخلې ته بېـوفا، خبر مې 
 کورونا راغله په دردو مې زوروینه 

 

 ځان دې خبر کړه زما له حاله
 کورونا راغله په خندا مې درنه وړینه 

 

 تمامه شپه مې جگ زگېروي وي 
 د کورونا وبا مې ډېـره زوروینه 

 
د کورنایي لنډیو تخلیق ځکه په کش کې دی چې د کورونا نوي ډولونه او نوي بچیان راغلي او  

ف کړي دي، ځکه خلک د خپلو دردونو، ویرونو او ستونزو بیان د لنډیو په ژبه  خلک یې په تکلی
 کړی دی.  

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

 
 د خمارو سترگو مېـرمنې 

 زه کورونا یم، غم مې خوره چې مړ به شمه 
 

 څوک چې په خپله کورونا وي 
 کوینه د بل چا مرسته به بیا څرنگه 

 

 کورونا زور راته مالوم دی 
 پر چا چې راغله ځان دې مړ حسابوینه 
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 نور دې هر څه پر ځان منمه
 د کورونا درد به دې څنگه لرې کړمه 

 

 چې خدای کوي، هغه به وشي
 کورونا راغله زه یې څه پروا لرمه 

 

 ځان نه ساتې، ارمان به وکړې 
 لویه بال ده کورونا مړ به دې کړینه 

 

 هغه دی  د زمانې اتل 
 چې کورونا سره خپـړې لگوینه 

 

 چې کورونا دې کړي راالندې 
 په بله نه شي، خدای ته سپارو خپل ځانونه 

 

 جانانه ته یې ناخبره 
 کورونا راغله په پلمه مې درنه وړینه 

 

 ته بېـوفا، خبر مې ناخلې 
 کورونا راغله په دردو مې زوروینه 

 

 ځان دې خبر کړه زما له حاله
 راغله په خندا مې درنه وړینه کورونا 

 

 تمامه شپه مې جگ زگېروي وي 
 د کورونا وبا مې ډېـره زوروینه 

 

 تمام عالم په ویر اخته دی 
 چې کورونا وي خود به ډېر کړي دا ویرونه 

 

 ځان درد مې وایي کورونا یم 
 ته یې په ټوکو تېروه، زه درنه ځمه 

 

 تن مې له درد سره ځب ـ ځب دی 
 دې کـړي، مــړ به شمه د کــورونا ښېــرې 
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