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۱۷/۰۶/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند

                   

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 

 ه دیـرشمه برخهنه
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې«
 

 پنځمه برخه
 

 څه چارې راوسوې اخدایه د
 راغلل ډلې، ډلې وېروسونه وپر موږ خ

 

 کورونا لوږه یو ځای راغلل
 دوو دوښمنو ته حیران ودرېدمه

 

 کورونا ومرې سره لمبه شې
 دې مه شه د وژلو ارمانونهپوره 

 

د لنډیو په پراخ او شنه چمن کې بیا د خلکو د دردنو او دوی باندې د روانو حاالتو یو څه ازغي او گالن او دردونه  
د لنډیو په هنري قالب کې انځور شوي دي، جې پر افغان انسان باندې د روانو دردونو او رنځونو کیسې کوي. هغه  

 نه کې خلک ورسره الس گرېوان دي. دردونه او رنځونه چې چې په ټوله نړۍ او زموږ په ټول
 

زموږ په ټولنه کې د کورونا د ستونزې تر څنگ، نورو ستونزو هم یا نوی سر رااوچت کړی دی او یا د کورونا له  
 وېروس سره یې په انډېوالۍ کې د کورونا په څېر وده کړې ده. 

 

 زموږ په ټولنه کې کاشکې یوزاې د کورونا د رامنځته کېدو ویر وای:
 

 ــ له کورونا سره په جنگ کې تش الس، 
 

 د کرنتین په رامنځته کېدو سره د لوږې ږېروس،  ــ
 

 ،  ــ زموږ په وطن کې په دوو پښو روان وېروسونه
 

 ــ د نیابتې جگړې وېروس چې ټول عمر په کې ښګېل شو، تورې افغانان وهي، گټې وټې یې د نورو دي، 
 

 او... 
 

 خدایه د څه چارې راوسوې
 راغلل ډلې، ډلې وېروسونه وپر موږ خ
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ځته کړه او چا زموږ تر مېنې را ورسوله، پر دې به خدای پوهېږي. زموږ په ټولنه او هېواد کې  کورونا چا رامن
ستونزه دا ده چې چې موږ افغانانو ته زموږ با پوهۍ او جهالت هر څه ستونزمن کړي دي، زموږ د نا پوهۍ په وجه  

بتي جنگیالیو په څېر په خپلو کې، د خپلو زموږ د خپلمنځي تضادونو نه په استفادې سره اسفده جو گاونډیانو موږ د نیا 
گټو او موخو د تر السه کولو په پار جنگوي او دا جگړه دا دي نیمه پطړۍ روانه ده او د جگړې اور زموږ هر څه  
راسېځلي دي او هر څهیې را ته په خاورو ایرو بدل کړي دي؛ د همدې د لیل له مخې اوس د نورو ناخوالو تر څنگ 

ه ډېر خوار دی او د دې جوگه نه دی چې لکه پر مختللو هېوادو نو ّپ څېر په کورنتین کې خلکو زموږ اقتصاد هم پ
 ته په کور هر څه ورورسوو.  

 

د همدې ستونزو له امله ډېری خلک د مرگ تر برېده له ستونزو سره الس گرېان دي او د غږ اورېدو یې هم څوک  
لنډیو نه په استفادې سره خپل عږ او درد تر نورو پورې رسوي، که یې نه شته. اږس خلک هم له فولکلور نه، له 

 څوک لولي کهیې نه لولي، که یې څوک اوري که یې نه اوري.
 

 څو نوې کوروناي لنډې مې راټولې کړې دي چې د خلکو دردونه او ستونزې په کې ښودل شوې دي: 
 

 خدایه د څه چارې راوسوې 
 پر موږ خږ راغلل ډلې، ډلې وېروسونه 

 

 کورونا لوږه یو ځای راغلل 
 دوو دوښمنو ته حیران ودرېدمه 

 

 کورونا ومرې سره لمبه شې 
 پوره دې مه شه د وژلو ارمانونه 

 

 کورونا داسې کانې وکړې 
 دیدن دی پاتې اوس یې خیال کې یادومه 

 

 ما ته غوسه او توندي مه کړه
 توند کورونا ته شه چې بېخ دې ړنگوینه 

 

 راته ساته جانانه خداى دى دې 
 کورونا بال دې وخوري خپل سرونه  د

 

 کورونا اور واخلې لمبه شې
 تا د خوارانو پر تن اور ولګونه 

 

 ځان دې په خپله کرنتین کړه 
 کورونا گرځي په هر ځای ویشي مرگونه 

 

 نشي   ـــیــــلهګ ېرونــا م و له کــ
 دړې وړې یمه لـه الســـه   قـــرنــطین د

 

 فراري و  ېالمخک جانان
 پناه کوینه  ان ځپه بانه  روناوک د

 

 کورونا، لوږه دواړه راغلل 
 زه خو تش الس یم، سترگې چا ته واړومه 
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