
 
 

 

 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

        
 ۱۶/۰۲/۲۰۲۲                               آصف بهاند

 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخه لسسلوڅوارو ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 مه برخه دوه څلوېښت
 

 ېره توره دې حالل کړم تپه  
 د کورونا غږ دې چې راغی مړاوې شومه 

 

 لمبه نه شوم په جدايي دې 
 د کورونا غږ دې چې راغی لمبه شومه 

 

 يار کورونا تبه کې سوځي 
 پر ما ورېـږي د سکروټو بارانونه 

 

 مخامخ مه راته درېـږه 
 زه کورونا يم چې درنشي ويروسونه 

 
مخې  ق سم ورسره روان دی. د دې برخې لپاره کورونه هم په کش کې ده او د کورونایي لنډیو تخلی 

 ټولې کړېدي: رالنډۍ یي ا دا نوې کورون
 

 کورونا نه يم، لرې مه ځه 
 زه روغ رمټ يم چا دروغ ويلي دينه 

 

 شوې ند کورونا په تور تور
 ږي چې بيا وکړې څو تستونه ـ هله سپينې

 

 د کورونا په تور بندي يم 
 رنتين به تېرومه قاوس مجبوري ده  

 

 بېکارۍ نه په کور ناست يم له 
 يار به مې وايي کورونا دی نه راځينه 
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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

 

 په کورونا مې مه شرمېـږه 
 کورونا باد دی هر يو تن ازاروينه 

 

 ېره توره دې حالل کړم تپه  
 د کورونا غږ دې چې راغی مړاوې شومه 

 

 تا به په ټوکو کې شمېرله 
 تست مې مثبت شو، کورونا نيولی يمه 

 

 کورونا نه يم تبه مې ده 
 رقيبان وايي کورونا دی مړ به شينه 

 

 په جدايي دې لمبه نه شوم 
 د کورونا غږ دې چې راغی لمبه شومه 

 

 يار کورونا تبه کې سوځي 
 پر ما ورېـږي د سکروټو بارانونه 

 

 له کورونا نه ډار په کار دی
 څپې يې راغلې عالمونه قتلوينه 

 

 افريقايي کورونا راغله
 به څنگه ترې ساتونه چټکه گرځي، ځان 

 

 په کورونا لړلی راشې 
 په تبه پرېوزې چې پوښتنې ته درځمه 

 

 پخوا يوازې بېکاري وه 
 اوس کورونا ورسره مل ده څه به کړونه 

 

 پر ځان مې سره تبه خپره شوه
 مال مې خوږېـږي کورونا نيولی يمه 

 

 تر خولې مې چغې فرياد خېـږي
 اندامونه د کورونا له وجې خوږېـږي 

 

 ما وې دا پورې غر به دروند وي 
 د کورونا غم ته سپک ښکاري دا ټول غرونه 

 

 تر ما خو ته ښه يې شپونکيه 
 زه کورونا يم، ته بېغم گرځې پر غرونه 

 

 له کورنا نه به ځان خالص کړم 
 ستا د جفا دردونه تل راسره وينه 

 

 مخامخ مه راته درېـږه 
 ويروسونه زه کورونا يم چې درنشي 
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