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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۴۱/۱۲/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند 

                     
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دریڅلوېښت
 

 »کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې 
 

 اوومه برخه 
 

 کړې مړ د ونې دنګ اللی   تر
 کورونا هر چېرې دې مړه شه څراغونه 

 

 ی د  کرونا غم دې مرض د 
 چې هر وطن ته ترینه تښتم هلته وینه 

 

 په کورونا باندې اخته شې 
 غماز رقیبه پوز تړلې دې غواړمه 

 

 ډارېدمه ما درته نه وې 
 کورونا وخته زه له حال ویستلی ومه 

 

هندارې  لکه څنگه چې د لنډیو په باب زما د څو خپروو شوو مقالو په ترڅ کې وویل شول چې لنډۍ د ټولنیز ژوند د  
په توگه هر څه چې په ټولنه او د خلکو په ورځني ژوند کې رامنځته کېـږي؛ په لنډیو کې د خلکو له خوا په هنري بڼه 
په هماغه یوه قالب کې په بېالبېلو ډولونو انځور کېـږي او بېرته ټولنې ته د یوې هنري السته راوړنې په توگه وړاندې  

 کېـږي.
 

« په نامه چې کومه وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، خلکو په  ۱۹له تېر څه لږ یوه کال نه راپه دې خوا د »کوید
 لنډیو کې په رنگارنگ ډولونو انځور کړې ده.  

 

دې وبا له رامنځته کېدو سره سم، ټول بشریت ته د ژوند په ډېرو برخو کې ستونزې رامنځته کړې دي. دا ستونزې  
ډیو کې په بېالبیلو بڼو انځور کړای شوې دي. د کورونا له پیلیدو سره سم چې څنگه یې په لڼډیو کې سر  په پښتو لن

 راښکاره کړ، ما  په یوه جال  پاڼه کې، په کورنا پورې تړلې لنډۍ ټولولې او له خپلو تبصرو سره مل مې خپرولې.  
 

ی، په لنډیو کې یې انځورېدلو هم رنگ بدل  اوس چې د کورنا دویمې څپې په المرگونې بڼې سر را اوچت کړی د
 کړی دی، ورنه رازېـږېدلې ستونزې یې هم په نوې بڼه لیکل شوې او ترسیم شوې دي.  

 

دا دی د کورونایي لنډیو په لړ کې مې بیا څو لنډۍ راټولې کړې دي او د لنډیو د مقالو په دې برخه کې یې درنو 
 لوستونکو ته وړاندې کوم:
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 کړې مړ د ونې دنګ اللی  تر
 کورونا هر چېرې دې مړه شه څراغونه

 

 کورونا راغلهعالمه بیا 
 نه مې پیسې شته، نه وړیا چېرې ماسکونه

 

 ارمان به وکړې بیا به نه یم 
 کورونا راغله ما له ځانه سره وړینه

 

 په کورونا باندې اخته شې
 ما ته دې واچول سل ډوله مرضونه

 

 کورونا راغله چې نمبر دوه 
 د خلکو چیغې تر اسمانه رسوینه

 

 کورونا بېرته څله راغلې 
 زه یم بېوسه، نور هم ډېر دي مرضونه

 

 کورونا بیا ښار کې خپره شوه 
 نه یې درمل شته، نه ځانگړي روغتونونه

 

 ډارېدمه ما درته نه وې 
 کورونا وخته زه له حال ویستلی ومه 

 

 ته معلوم دی رادرد  کورونا
 بدن هر یو اندام چپه کوینهد ټول 

 

 کورنا بېل دې کړمه یار نه
 ذرې، ذرې شوم اوس مې ایسته غورځوینه

 

 کورونا درد دې رامیلمه کړ
 څومره بې گالم را نه ورک دي طاقتونه

 

 کورونا راغله کوربنه شوه 
 سهار ماښام یې دي د سر فرمایشونه

 

 ی د  کرونا غم دې مرض د
 هلته وینه چې هر وطن ته ترینه تښتم 

 

 کورنا بېرته په څټ راغله 
 ته مهربان شه یو ځل بیا راشه میینه 

 

 په کورونا باندې اخته شې
 غماز رقیبه پوز تړلې دې غواړمه 

 

 د کورونا څپه بیا راغله
 غم دې کوه، زه به خپل ځان ساتم میینه 

 

 کورونا نوې شوه بیا راغله 
 د یار غم زوړ دی هره ورځ مې ژړوینه

 

 کورونا ورکه شې تباه شې 
 موږ دې له ښکلیو محفلو ایستلي یونه 

 

 نور بیا 
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