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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۲/۰۴/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه پنځه 
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «
 

 لسمه برخه یارد 
 

 زما له غېږې دې جدا وي 
له کورونا نه وساتینه  یالل دای دېخ  

 

 ي تو لعنت ش ې د  کورونا په 
 وران کړل د یارۍ سم جوړ کارونه زما یې  

 

 کورونا راغله هر څه مړاوي 
 زما د زړه گالن تشویش وهلي دینه 

 

 د بزرگۍ کیسې دې پرېږده 
 الر راته ښیه کورونا به څنگه شینه 

 
څنگه چې ښکاره ده: لنډۍ د پښتو فولکلور هغه ژانر دی چې په یو ډېر مختصر او لنډ قالب کې د ټولنې د روان ژوند  

یا کووید   بېرته یې د خلکو مخکې ږدي. اوس چې د کورنا ستونزه  او  انځوروي  بڼه    ۱۹بېالبلې برخې په هنري 

یې د انگلیسي کورونا، افریقاي کورونا او هندي کورونا   بڼېویروس د خپل یرغل دریم پړاو پیل کړی دی، او نوې  

په نامه پېژندل شوې دي، حتی د نړۍ پرمختلي او د پیاوړي اقتصاد لرونکي هېوادونه یې هم له ستونزو سره مخ  
نځه وړل او له مخې ایسته کول یې نورې ستونزې  کړي دي، هره ورځ نوې داسې ستونزې رامنځته کېـږي چې له م

وگورئ چې اروپایان له دومره امکاناتو او اقتصاد سره ــ سره، له څه    رپوټ زېـږولې دي. د ساري په ډول دغه لنډ  

 ډول ستونزو سره الس گرېوان دي: 
 

 .ده ېشو لیپ پهڅ مهېید کورونا وبا در ېاروپا ک»...  
 

 .وه اتهیز نهړید کرونا له امله د خلکو م ېک وادونوېه وړغ ېولنټاروپایي  د
 

زره   ۷۳  ایب  ېک  ایزره، او اسپان  ۷۵  ېزره، جرمني ک  ۹۳  ېشوي، فرانسه ک  هړکسان م  رډېزرو    ۱۰۶له    ېک  ایالیټا
 .شوي دي هړم روسیکسان له دغه و

 

 .شوي دي نیکسان واکس ۱۲.۹له هرو سلو  ېاروپا ک ېله مخ روېشم د
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.bbc.com/persian/world-56510997
https://www.bbc.com/pashto/56547050
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .يېږکسانو ته رس ۳۷.۲ ېک  کایکسانو او امر ۴۴.۷ ېدغه کچه هرو سلو ک ایب  ېک ایتان یبر
 

 رهېدغه شم  ېشوي چ  نیواکس  ېک  وادېزره کسان په دغه ه  ۴۰۰  ځ په ور  ېد جمع  ليیو   ریوز  اید روغت  ېفرانس  د
 .ده هټیټ ېله کچ ونی ناسی واکس نيځد ور ېک ایتان یبر
 

 دییتا ېاو آلمان ک ډشرکتونو په هالن ویپه در دیتول نید کرونا واکس  ځپه ور ېد جمع ګې انڅد درملو  ېولنټاروپایي  د
 .ړک

 

 دید تول  نیواکس  رناډد مو  ېک  سیبل شرکت په سو  ویاو    يړک  دیتول  نیواکس  زریشرکتونه د فا  ی دغه در  يیږک  تمه
 .ید یشو دییلپاره تا

 

. لړساعتونه مشخص ک  ويید مخن  ګرات   ګد ت  ېک  ارونو ښ  ریشم   و یپه    ځپه ور  ېکشنب یاو    ېشنب  ېرید ت  ایرومان
 .سره مات شو ویقض ۱۸۱۳۲له  ډرکار وېښپ وید نو ېساعتونو ک ۲۴په  ځور رهیهم ت ېک نیاوکرا

 

دغه    ېسیراه  ځېور  ېکشنبیاو له    دېته ورس  ډرکار  ویقض  اتویزرو د ز  ۲۰له    ولډ  نيځپه ور  ۍاون  رهیت  جرمني
 .منفي وي  ېک  وادېپه هماغه ه  دیبا  یې  نهی د کرونا ازمو  ې شو چ  ولګ دا شرط ول  ېپه الوتنه ک  وګړو  ویته د بهرن  وادېه
 

د   ېچ  رېاو د هغو کسانو شم  ۴۵۰۰۰  رېشم  دونکوېد اخته ک   روسیپر کرونا و  ولډ   نيځهم په ور  ې فرانسه ک  په
 .کسان اعالن شوي دي  ۴۷۰۹دي  ستریب ېخونو ک ېپاملرن ګړېانځروغتون د 

 

 « دي.  ېله اوج سره برابر ېپڅ ۍنید کورونا د مخک  یمن رېت ېرېشم دغه
 

مخامخ کېدو دا ستونزې په لږ و ډېر توپیر سره زموږ په ټولنه کې هم شته او خلک د کورونا ویروس ستونزو سره د  
په وخت کې کله، له دې ویروس نه رازېـږېدلې ستونزې د لنډیو په قالب کې انځوروي او په میدیا کې یې له نورو  
سره شریکوي. دا الندې یې څو هغه بېلگې دي چې ما په دې یوه وروستۍ میاشت کې د خلکو له خولې او د میډیا له  

 بیالبیلو برخې راټولې کړې دي: 
 

 مل شه  ی خدا ېد  ېک ن ی په قرنط
 کورونا دې قپوینه شي  ړ بهر الکه 

 

 پخوا به دم گړۍ سالم و 
 چې کورونا شوم رانه اړوي مخونه 

 

 خاونده ړې ورکه ک  کورونا
 الره ده ورکه خلک غرق په تشویشونه 

 

 ي تو لعنت ش ې د  کورونا په 
 زما یې وران کړل د یارۍ سم جوړ کارونه 

 

 ې و د کورونا الرې اوږدې ش
 اېښودای نه شم پر دې الرو قدمونه 

 

 کورونا راغله هر څه مړاوي 
 زما د زړه گالن تشویش وهلي دینه 

 

 کورونا هره خوا خپره شوه 
 جانانه خپل غم دې کوه، خپل به کومه 

 

 له ما نه مه مرورېـږه 
 کورونا شته ده، راپسې دي خطرونه 
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 د بزرگۍ کیسې دې پرېږده 
 شینه الر راته ښیه کورونا به څنگه 

 

 زه دې ښه وینم چې والړ یې
 کورونا نښې درکې شته دي، نه درځمه 

 

 نن مې په ستوني کې درد راغی 
 یا کورونا یم، یا مې یار ښېرې کوینه 

 

 کورونا کال دې پوره نه دی 
 زما پر زړه باندې دې بار کړل ډېر غمونه 

 

 یا کورونا کې ډېر تاثیر دی 
 یا مې جانان راباندې کوډې کړې دینه 

 

 چې کورونا نه وه باچا وم 
 په کورونا کې خو ملنگ د دوهۍ شومه 

 

ږې دې جدا وي ـزما له غې  
له کورونا نه وساتینه  یالل دای دېخ  
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