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

۲۰۲۰/۰۸/۰۸

پوهندوی آصف بهاند

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
څلوېښتمه برخه
»کورونا» نا روغي ،د لنډیو په غېـږ کې
شپـږمه برخه
خدایه دا څه چارې راوسوې
د کورونا بل یرغل راغی مړ به شمه
یوه څپه یې خالصه نه وه
بلې څپې ته یې حیران ودرېدمه
کورونا لوږه دواړه راغلې
زما الس تش دی سترگې چا ته واړومه
پر نړۍ باندې د کورونا ناڅاپي یرغل تر ورانونکې سونامي هم وژونکی برید و .انسانانو تر څو چې لږ و ډېر ځان
ورسره عادت کاوه ،نو یوه د پاملرنې وړ برخه یې د گور مېلمانه کړل.
سره له دې چې بشریت له خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې سره د دې وژونکې وبا په مقابل کې خپله مبارزه جاري
ساتلې ده ،خو د پاملرنې وړ څه نه دي شوي او اوس یې ال دویمې څپې په هغو هېوادونو کې سر را اوچت کړی دی،
چې بې احتیاطي په کې ډېره شوې ده.
پښتو لنډیو د خپل خوځنده حرکت له مخې د دې وبا روان وژونکی او تباه کونکی حالت انځور کړی دی .د کورونا
په باب ما ته چې څومره لنډۍ په مخه راغلې دي او یا مې اورېدلې دي ،هغه مې ثبت کړې دي او تر اوسه مې په
پنځو برخو کې کې له درنو لوستونکو سره شریکې کړې دي .دا څو کورونایي نوې لنډۍ د همدې لړۍ په شپـږمه
برخه کې له تاسو سره شریکوم:

صورت مې ټول له ډاره ډک دی
زه کورونا په خپل نامه ډار کړی یمه
کورونایي سټایل کې ښکاره شوې
ما وي په وریځوکې سپوږمۍ سترګک وهینه

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اې کـــورونــــا نـامـرده رنـځـه
رب دې ژر ورک کړه چې جانان مې وویـــنـــمـه
خدایه دا څه چارې راوسوې
د کورونا بل یرغل راغی مړ به شمه
یوه څپه یې خالصه نه وه
بلې څپې ته یې حیران ودرېدمه
د تګ راتګ مـعـامله پــریـږده
الرو کوڅو کې کرونا پیـرې کـویـنـه
د کورونا په غم کې نه یم
د قرنطین له السه دړې وړې یــمـه
کورونا ورکه شې تباه شې
چې یار راوزي او ارزان شي دیدنونه
د کــورونـا ظــلــم ته ګوره
د یار دیدن پسې به ړوند په سترګو شمه
کورونا ظلم خو دې وکړ
ژوند په ناکړې گناه جیل کې تېرومه
کورونا لوږه دواړه راغلې
زما الس تش دی سترگې چا ته واړومه
کورونا بس کړه ظلم مه کړه
ظالم مظلوم باندې دې راوستل جېلونه
جانانه کله خو راپېښ شه
د کورونا کرنتین ډېر ځپلی یمه
د کورونا له بال خالص شې
زه در تلی نشمه دعا درته کومه
له ډاره غږ کولی نه شم
کورونا څار کړي اوس به خوله را واچوینه

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

