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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۱/۱۱/۰۸

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
پنځه نویمه برخه
«کورونا» نا روغي ،د لنډیو په غېـږ کې
څلوردېرشمه برخه
د ورځې خلکو نه ډارېـږم
د کورونا ویـر مې بیا خوب ته نه پرېـږدینه
د کورونا په وخت کې راغلم
رسک مې منلی جانان مخ نه راکوینه
رڼا د مخ دې راښکاره کړه
کورونا نه شته چا دروغ ویلي دینه
زما پر زړه یې داغ راجوړ کړ
یو کورونا ده ،بل یې نه شته احوالونه
نړیوالو اټکل کړی و چې کورونا وبا دومره خلک وخواړی ،په خېټه به مړه وي او نوره به غلې
شي .دغه راز څه د خلکو احتیاط او څه د واکسینونو گټورتیا به یې یو څه مخه ډب کړي؛ خو اوس
لیدل کېـږي چې په ریښتیا لکه وحشتناکه بال ،دې وبا یو ځل بیا ځان ښورولی دی او څه خطرونه یې
د نړۍ اوسېدونکو ته پېښ کړي دي.
د کورونا وبا شتوالي ،کله ارامېدل او کله بیا ښورېدل او بشریت ته خطر پېښول سبب شوي چې
انعکاس یې په پښتو لنډیو کې تل جاري وي .همداسې چې خلکو د کورونایي لنډیو له تخلیق نه الس
نه دی نیولی ،ما یې هم په ټولولو کې سستي او ناغـېـړي نه ده کړې ،هرچېرې مې چې لنډۍ اورېدلې
یا لوستلې دي ،هغه مې له ځان سره خوندي کړې دي او په پرلپسې ډول یې تاسو درنو لوستونکو ته
وړاندې کوم.
دا هم د لنډیو د دې برخې له پاره یو څو نوې کورونایي لنډۍ:
د کورونا ویر راسره وي
چې په مخ راشې هغه هم کډه کوینه
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د ورکېدو غږونه کېـږي
کورونا راغله زه به خدای ته ځان سپارمه
د ورځې خلکو نه ډارېـږم
د کورونا ویـر مې بیا خوب ته نه پرېـږدینه
له کورونا نه څرنگ خالص شم
لکه سرسام د خالصون الرې لټومه
د کورونا په وخت کې راغلم
رسک مې منلی جانان مخ نه راکوینه
د کورونا ناروغان ډېر دي
ژر به له کوم یوه نه ځان زه خالصومه
کورونا راغله ژوندون تریخ شو
یار مې ډارېـږي اوس یې بند کړل دیدنونه
یار مې له ډاره سږ رانغی
د کورنا دور چې تېر شو رابشینه
رڼا د مخ دې راښکاره کړه
کورونا نه شته چا دروغ ویلي دینه
په کورونا یم ستي شوی
جانان دې نه راځي ،خپل ځان دې وساتینه
د تا هجران یم رنځور کړی
کورونا نه یم چا دروغ ویلي دینه
رنځور اشنا ته مې خوله ورکړه
که کورونا وي ،حال خراب شو څه به کړمه
د تا بېلتون ته ټینگ والړ وم
کورونا راغله د دې زور به څوک لرینه
روغ به له روغو سره ناست وي
د کورونا ناروغ خو بېل له خلکو وینه
زما پر زړه یې داغ راجوړ کړ
یو کورونا ده ،بل یې نه شته احوالونه
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