
 
 

 

 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

        
 ۱۰/۰۲/۲۰۲۲                              نعمان دوست  

 
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخه لسیو سلوو ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 دېرشمه برخه  هنه
 

 ټوکې یې مه گڼه جانانه 
 مرمه زه کورونا یم، غم مې خوره چې وبه  

 

 څنگه چې ستا د دیدن ورځ شوه 
 د کورونا قاصدان راغلل بند یې کړمه 

 

 په کورونا دې خدای اخته کړي
 چې له هېواده سره څوک جفا کوینه 

 

 د رغېدو هیله مې شته ده 
 د کورونا له رنځ چې جوړ شوم دربه شمه 

 
او ستاسو مبارک حضور ته وړاندې  رونایي لنډۍ ترالسه شوي دي وبرخې له پاره دا کد دې 

 ږي: ـکې
 

 ته د مچکې شوق ونکړې 
 د کورونا استازي پټ په سنگرونه 

 

 ټوکې یې مه گڼه جانانه 
 زه کورونا یم، غم مې خوره چې وبه مرمه 

 

 د کورونا خبر یې راغی 
 پر ما ماتم ده اوس به څه کېـږي عالمه 

 

اخته کړيپه کورونا دې خدای   
 چې له هېواده سره څوک جفا کوینه 
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 2تر 2 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

 

 دوې بال غبرگې دي راغلې 
 ه شم ړ به م   ده لوږهیو کورونا بل یې 

 

 چې کورونا طالب یو ځای شي 
 خلک تباه کړي، در په در کړي عالمونه 

 

 تر کورونا بده طالبه 
 خدای دې تباه کړه تا جوړ کړي قیامتونه 

 

 تر کورونا طالب بدتر دی 
 او طالب ژر وژل کوینه کورونا ورو 

 

 امبار غمونه مې درلودل 
 د کورونا بار سرباری دی مړ به شمه 

 

 د رغېدو هیله مې شته ده 
 د کورونا له رنځ چې جوړ شوم دربه شمه 

 

 د رغېدو هیله لرمه 
 رک شو بیا درځمه ود کرونا درد مې چې  

 

 هیلمن یم نا هیلی نه یم 
 که هللا وکړي کورونا نه به جوړ شمه 

 

 کورونا اندېښنې راغلې د 
 اوس لمر خاته او لمر لوېده نه پېژنمه 

 

 کورونا وسوم غم لوگی کړم
 ناامید نه یم، هیله شته چې روغ به شمه 

 

 اندېښنې مه کوه جانانه 
 له کورونا چې څنگه خالص شوم دربه شمه 

 

 په پخوانو دردو برالس وم 
 د کورونا دردونه مال راخموینه 

 

 کړل ما پخواني دردونه هېر 
 د کورونا درد مې هډوکي سوزوینه 

 

 څنگه چې ستا د دیدن ورځ شوه 
 د کورونا قاصدان راغلل بند یې کړمه 

 

 زه درتلی نه شمه جانانه 
 د کورونا دردو مې پښې تړلې دینه 

 

 ما کورونا ستنوی نه شي 
 که څوک مې دار ته خېژوینه  م زه به درځ
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