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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه
 

 اوه دیـرشمه برخه 
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې«
 

 مه برخهڅلور
 

 ئزه بو ـچيرته مې شنو سيمو ت
 ه راځينه ـژړا رات هـړم ــګ کـ نـا تــورونــک

 

 کورونا غبرګ زامن دې ومره 
 مه خوا دې کړل پېشمېره ارمانونه ـ يـچې ن

 

 ه دې وکړل ـه او څـڅا ـورونـک
 ې خو څوک پر هيڅ چا نه کوينه ـداسې کان

 
لنډۍ چې د خپل جوړښت له مخې د خپل قالب له چوکاټ سره برابره وي یعنې د نهو او دیارلسو سیالبونو دوه 

 د خپرولو له پاره یې چمتو کوم.او نامتناسب بیتونه یې جوړ کړي وي، زه یې ثبتوم 
 

څو   ،څېړنې، مطالعې او... کې چې هر ډول لنډۍ ما ته په مخ راشي، زه یې باید ثبت او خپرې کړمپه ورځني ژوند،  
د خلکو له خوا یې د منلو او نه منلو کیسه او په   لکه پخوا مې هم چې ویلي وو، یوتر په جال کې خوندي شي.ـد کمپ

تعارو او تخیل پورې اړه لري. سمدالسه باید ټولنه کې یې د عامېدو مسأله د لنډۍ په هنري انځورونو، تشبیهاتو، اس
 خوندي کړای شي، څو له هېرېدو او ورکېدو څخه وژغورل شي.

 

ږي، لندۍ یې د خپلو اصولو ـتلپاتې کېدو او ښکال یو دلیل همدا دی چې، هر څه چې په ټولنیز ژوند کې پېښېد لنډۍ د  
که داسې وویل شي هم بېځایه په چوکاټ کې، په خپله لمنه کې رانغاړي او خلکو ته یې په هنري بڼه وړاندې کوي. 

دی چې هر ډول ټولنیز فکر ته په خپل لنډ  ژانر ې جوړې او بېسیاله داسېبیو به نه وي چې لنډۍ په نړیواله کچه 
دی چې زموږ د ژبې او ولس ق ی ورکوالی شي. لنډۍ داسې هنري او شاعرانه تخلیر کې ځا ـټـقالب او ډېر پراخ ټ

 .نه فنا کېدونکی هنري ادبي ویاړ او پانگه جوړوي
 

ږي او ـاوس چې ټوله نړۍ د کورونا تر تهدید الندې ده او په اوسنۍ زمانه کې د بشریت تر ټولو لویه ستونزه گڼل کې
رانستې ده او د یو نه ماتېدونکي اتل په څېر مبارزه ورسره کوي، کله یې خلک ورنه تښتي، خو لنډیو غېږ ورته پ
 ناخوالې بیانوي او کله ښېرا ورته کوي. 

 

ما د کورنا د رامنځته کېدو له پیل نه دې موصوع ته پام و او د کورونایي لنډیو په ټولولو مې پیل کړی دی. دا یې 
 وړاندې کېږي:څلورمه برخه ده چې ستاسو درانه حضور ته 
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 اول مې هره ورځ ليدله 
 اوس نه راوزي کورونا بانه کوينه 

 
 کورونا ځان باندې اخته شې 

 و ټپي زړونه اچې درنه خالص شي مينان  
 

 کورونا وسوځې ايرې شې 
 اوس په مياشتو نه راځينه  ې،شو بانهته يې 

 
 کورونا راغله خلک بېل شول 

 الرو ځي ژړا موينه  وهر څوک پر خپل 
 

 کورونا غبرګ زامن دې ومره 
 چې نيمه خوا دې کړل پېشمېره ارمانونه 

 
 دې شي اور پورې  کرنتين په

 يار لونګين دی په فيسبوک ديدن کوونه 
 

 رونا ادی د مړه شیوک د
 ه له موږ يی جوړ کور دننه آبشارون

 
 تورې ، مخ ېش هکورونا تور

 ه ـونـ دنـديې ـاتـ ه پــ ه ډاره رانــا لـــد ت
 

 کورونا څه او څه دې وکړل 
 داسې کانې خو څوک پر هيڅ چا نه کوينه 

 
 چې کرنتين شو يار په کور شو 

 ه ــنــادوي ـ رې يـتـ ې دفـچ يوده دـش ځـيـنـې
 

 ئزچيرته مې شنو سيمو ته بو 
 ه راځينه ـژړا رات هـړم ــګ کـ نـا تــورونــک

 
 څه چارې دې وکړې  کورونا

 ه ــنــيــه راځـې نـچږه ـېـ راولر ـب ـان خــجان
 

 کورونا يو خوا، ستونزې بل خوا 
 لومه ـگه چـنـ ه څـي بــ ټــيــ ه پـــره درانــدوم

 
 په کورونا کې ياري مه کړه 

 ړې ديدنونه ـه وکـه بـ الی شي، نـه ورتـ ه بـن
 

 کورونا راغله، الرې سل شوې 
 خلک حيـران دي چې پر کوم خوا ودانگينه 
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