
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۰۶/۰۲/۲۰۲۲                             پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه لسسلو و ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 دېرشمه برخه  هتا
 

 ارمان به وکړې گوره مه ځه 
 چېرته چې ډېر خلک راځي، کورونا وینه 

 

 کورونا نه به ځان ساتم له 
 که مې د تېرې دورې درد په یاد کې وینه 

 

 نه ځان ساتم  له هرڅه، هرڅه
 د کورونا له السه نه وروړم السونه 

 

 کورونا هره خوا خپره وه 
 ما خطرونه قبلول، تا ته راتلمه 

 
 د دې برخې له پاره څو نوې کورونایي لنډۍ: 

 
 کورونا نه شته ډار یې شته دی

 فکرونه یې هم هډ راسوځوینه خوشې  
 

 بې کورونا، کورونا شوی 
 شته طاقتونه نډار ورپسې دی نور یې  

 

 ارمان به وکړې گوره مه ځه 
 چېرته چې ډېر خلک راځي، کورونا وینه 

 

 په کورونا اعتبار نه شته 
 څوک یې په سترگو نه ویني، دا به راځینه 

 

 د خلکو منځ ته به بیا نه ځم
 خلکو سره وینه د کورونا څپې له 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 

 د کورونا نوم چې وانخلې 
 دا خو ال پرېـږده، له نامه یې ډارېدمه 

 

 له کورونا نه به ځان ساتم 
 که مې د تېرې دورې درد په یاد کې وینه 

 

 کورونا ټوکې نه دي یاره 
 ته نه پوهېـږې، په هوا درته راځینه 

 

 چې کورونا وي سپرلی نه شته 
 ونه نه چېـرې تالی شې نه د یار وي دیدن

 

 بې کورونا پسرلی خوند کړي
 چې کورونا وي څه سپرلی، څه خزانونه 

 

 په کورونا باندې اخته شې 
 چې ته بدي کړې او زه ښه درسره کړمه 

 

 ښه ده چې رانغلې جانانه 
 میلمه راغلی، کورونا ټوخي کوینه 

 

 نه ځان ساتم  له هرڅه، هرڅه
 د کورونا له السه نه وروړم السونه 

 

 سوری شي د کورونا زړه دې 
 چې د هرچا، هرڅه بنیاد کې سوځوینه 

 

 چې کورونا وي، نو ترې تښته 
 دی پوه شه کار یې، ستا جال دي خپل کارونه 

 

 رنگ به مې ولې نه زېـړېـږي
 د کورونا احوال یې راغی مړ به شینه 

 

 افسوس پر خپله وفا راغله 
 کورونا راغله څوک مې نه کوي پوښتنه 

 

 ته څوک وایي شته، څوک وایي نه ش
 کورونا شته او عالمونه قتلوینه 

 

 تا چې کوټه کې ټوخی وکړ 
 ایي کورونا به وي مینه وغمازان 

 

 کورونا هره خوا خپره وه 
 ما خطرونه قبلول، تا ته راتلمه 
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