
 
 

 

 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

        
 ۱۲/۰۲/۲۰۲۲                               آصف بهاند

 
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخه لسو د سلو و ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 مه برخه څلوېښت
 

 دا چې درتالی نه شم جانانه 
 کورونا سپاهیان الرې بندوینه  د

 

 تېره ده کورونا سره اور نه 
 تر څو چې پوه شې د زړه غوښې پخوینه 

 

 نه یې اواز شته، نې لیدای شې
 د کورونا بال له هر لوري راځینه 

 

 کورونا نوم داسې سرسام کړم
 اوس په هر چا د کورونا گمان کومه 

 

 د کورونایي لنډیو د دې برخې لپاره مې دغه نوې لنډۍ راټولې کړې دي: 
 

 کورونا درد ډېر زورور دی 
 درته راغی سم دم مال درماتوینه که 

 

 دا چې درتالی نه شم جانانه 
 دکورونا سپاهیان الرې بندوینه 

 

 دباندې نه ځمه جانانه 
 الرې کوڅې له کورونا نه ډکې دینه 

 

 د کورونا اور بیا تیـز شوی 
 که ځان ترې ساتو نو به کور کې پاتې شونه 

 

 کورونا سره اور نه تېره ده 
 زړه غوښې پخوینه تر څو چې پوه شې د 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 

 کورونا اور د دوزخ اور دی
 چا ته نارې کړم، ټول اندام مې سوزوینه 

 

 دا نور اورونه ورته هېڅ دي
 د کورنا په اور ستي شوم مړ به شمه 

 

 یمه لویدلی حال مې واخله 
 د کورونا په رنځ اخته شوم مړ به شمه 

 

 نه یې اواز شته، نې لیدای شې
 راځینه د کورونا بال له هر لوري  

 

 تش نوم یې شته، لیدای یې نه شم 
 له کورونا سره مې کار شو وبه مرمه 

 

 په تیمبوزکه یې خوله بنده 
 له کورونا نه ځان په دې ډول ساتینه 

 

 نه به خولگۍ نه به دیدن وي
 کورونا شته چې لگېدلي بندیزونه 

 

 د خولگۍ څکه به ونکړې
 د کورونا له پاره بند دي سوغاتونه 

 

 پام کوه رانشې جانانه 
 د کورنا سپاهیان ښکته پورته ځینه 

 

 د کورونا دریاب کې گډ یم 
 خدای خو دې ما له غرقېدو نه وژغورینه 

 

 رنگ خو مې ژېـړ اوښمې روانې 
 چاره مې څه ده کورونا نیولی یمه 

 

 د کورونا چورتو خراب کړم 
 نه مې ده تبه نه راغلي دي دردونه 

 

 کورونا نوم داسې سرسام کړم
 په هر چا د کورونا گمان کومه اوس 

 

 خدای مې دې دې وارته راجوړ کړي 
 نور به ټول عمر کورونا نه ځان ساتونه 

 

 که احتیاط نکړې، لړل کېـږې
 کورونا دام ده هره خوا دي خطرونه 
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