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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 ه څلوېښتمه برخه نه
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «
 

 مه برخه لس
 

 کورونا زړه دې خدای پولۍ کړه 
 ډېردې داغلي دي د ټولو خلکو زړونه 

 

 ته خدایه کورونا ورکه کړې 
 چې شالیلی په ماسک سرې شونډې پټوینه 

 

 ډزې کوې خبر هم نه یې 
 د کورونا دې تومانچې راوړې دینه 

 
په دې وروستیو کې، په کورونا ناوغۍ پورې اړوند لنډۍ یو څه ډېرې شوې دي. په دې ورځو کې  

وزېـږول چې د انگلیسي  چې په نړیواله کچه کورونا ښه پوره خپره شوه او ال نورې بچي یې هم  
کورونا او افریقایي کورونا نومونه ورکړل شول؛ د همدې له مخې په پښتنو کوې له همدې ویرې یا  
د دې وبا له ډاره رنگارنگ عکساعملونه رامنځته شول او د هغو په پایله د نورو شعري ژانرونو تر  

او په میډیا کې له ټولو خلکو سره    څنگ، د لنډیو په قالب کې هم دا ستونزې په پریمان پیمانه انځور
 شریکې شوې، ما ته هم څومره چې په مخه راغلي دي، خوندي کړې مې دي. 

 

 څو نوې کورونایي لنډۍ به په دې برخه کې له ټولو لوستونکو سره شریکې کوم: 
 

 کورونا اور باندې تباه کړه 
 مه ړ ک یې  ندهړ  ه ڼک  دهېږمه پر  یې دلته

 

 الرو کوڅو ته به ونوزم 
 الس کې څه نه شته کورونا یرغل کوینه 

 

 د والگي تبه ده اسانه 
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 که پام ونه کړې کورونا درپسې راځینه 
 

 کورونا زړه دې خدای پولۍ کړه 
 ډېردې داغلي دي د ټولو خلکو زړونه 

 

 ئ ېږارځعالمه یو تر بل 
 به شینه  رې ت  ید د کورونا کال  ی نږس

 

 کورونا ورکه کړې ته خدایه 
 ماسک سرې شونډې پټوینه چې شالیلی په 

 

 د کورونا مریض دی ژاړم
 که تور زېړی وای په خندا به ګرځېدمه 

 

 بدنه ځان ښه ورته ټینگ کړه 
 کورونا لویه بال ځان حسابوینه 

 

 کورونا هسې شوه راوړاندې
 موږ تنظیمي ږیرو پخوا وژلي وونه 

 

 ډزې کوې خبر هم نه یې 
 د کورونا دې تومانچې راوړې دینه 

 

 مرضونه کرار ناست دينور 
 کورونا پټه، پټه هر لوري ته ځینه 

 

 که کورونا باندې اخته یې 
 ځان خدای ته سپاره، لږ هم وکړه احتیاطونه 

 

 دې کورونا سره به څه کړو
 نه درملنه، نه یې شته دي واکسینونه 

 

 ناڅاپه بیا کورونا راغله 
 داسې ناڅاپه دې خدای بېرته ورکه کړینه 

 

 سره مخ یم د کورونا جنگ 
 ربه د مرستې مې نیولي دي السونه 
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