
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 اته څلوېښتمه برخه 
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «
 

 نهمه برخه 
 

 له دیدن تېر یم ته رانشې 
 ډار راسره دی، کورونا دې تښتوینه 

 

 یې ته مې له حاله خبر نه 
 له کورونا سره خـپــړې لگومه 

 

 جانانه پام دې وي خپل ځانته 
 د کورونا نوې څپې بیا راغلي دینه 

 
د لنډیو د مقالې په دې برخه کې بیا د کورونا د ناوغۍ ستونزه ده او په لنډیو کې یې انعکاس، خلک  
څومره له دې ناروغۍ نه په عذاب دي او څنگه یې د خپل زړه خبرې او ورځنۍ ستونزې د لنډیو په  

 قالب کې نورو ته وړاندې کړې دي.  
 

راټولې کړې دي، دا خو د ټولنې د هغه لوستي  کومې لنډۍ چې د کورونا د ستونزې په برخه کې ما 
قشر له لوري وړاندې شوې دي چې ټولنیزې میډیا ته السرسی لري، په کارولو یې پوهېـږي او له  
دې الرې خینې لنډۍ تر نورو پورې رسوي؛ د ټولنې د نورو اقشارو په منځ کې هم حتماً دې ته ورته  

چې تر اوسه موږ ورباندې خبر نه یو، کېدای شي  یا تر دې ښې او هنري لنډۍ به تخلیق شوې وي  
څوک پیدا شي چې د عامو خلکو له خولې نه یې ولیکي او د چاپي یا برېښنایي خپرونو له الرې یې  

 له نورو سره شریکې کړي. 
 

 د دې برخې له پاره مې الندې کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي: 
 

 زه لکه سیوري درسره یم 
 خواري درپسې کومه کورونا نه یمه 
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 ما درته وې کابل ته مه ځه 
 کورونا گرځي ستا به مات کړي اندامونه 

 

 کورونا راغله او ته الړې
 څنگه وي حالونه  به په دوه بالوو کې 

 

 له دیدن تېر یم ته رانشې 
 ډار راسره دی، کورونا دې تښتوینه 

 

 پام کوه ناز راباندې مه کړه 
 وړینه بد مې نصیب دی کورونا مې درنه 

 

 ته مې له حاله خبر نه یې 
 له کورونا سره خـپــړې لگومه 

 

 کورونا وسوځې ایرې شې 
 تا راته مات کړل د هډوکو ټول بندونه 

 

 زما د سختو ورځو یاره 
 کورونا راغله ورنه چېرې وتښتمه 

 

 که ځان په سل خونو کې پټ کړې 
 کورونا گرځي کوراکور تا لټوینه 

 

 کړه کورونا ژر دې خدای رخصت 
 چې بیا کوشیر شي تا بیل کړي ټپي زړونه 

 

 کورونا شنډه شې بې زویه 
 د تا بچي له موږ نه وړي زلمي سرونه 

 

 د »و« او »نه« ځواب دې وایه 
 کورونا گرځي بیا به نه وي دیدنونه 

 

 جانانه پام دې وي خپل ځانته 
 د کورونا نوې څپې بیا راغلي دینه 

 

 زما د هرې سختۍ یاره 
 راغله ځان به چېرته پټومه کورنا  

 

 کورونا ډېر خلک چپه کړل 
 بخت چې نسکور شي باچاهان ټکري خورینه 
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