
 
 

 

 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

        
 ۱۸/۰۲/۲۰۲۲                               آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه لسپنځ سلوو ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 مه برخه څلوېښترید 
 

 خلک یو بل باندې شکمن دي
 کورونا هر چېرې بال رابوټوینه 

 

 ژېـړ شوتر و تازه جانان مې  
 زه پرې پوهېـږم، کورونا نښې لرینه 

 

 جانانه داسې وخت راغلی 
 که کورونا شوې څوک دې ناخلي احوالونه 

 

 ستا دې قسم وي یو ځل راشه 
 زه کورونا یم زړه مې مات دی وبمرمه 

 
اږمیکرونه بڼه  حالت سم معلوم نه دی، خو په اروپا کې  د کورونا د زړو او نوې بڼې )اومیکرون(  په افغانستان کې  

له الرې  کورونایي ستونزې د لنډۍ په لنډ قالب کې انځوروي او د میډیا  . پښتانه هرچېرې چې دي،په کش کې ده ښه
؛ زه هم په هرځای کې چې کورونیي لنډۍ ولولم یا یې واورم، سمدالسه یې خوندي کوم او له تاسو  یې تر نورو رسوي

 .درنو لوستونکو سره یې شریکوم
 

 ټولې کړېدي: رالنډۍ یي ادا نوې کورونمې د دې برخې لپاره لنډیو  د کورونایي  دا دی
 

 ست مې ونکړ، خپه نه شې 
 پر ځان شکمن یم، کورونا نه شې میینه 

 

 تر و تازه جانان مې ژېـړ شو
 زه پرې پوهېـږم، کورونا نښې لرینه 

 

 سر مې نری، نری په درد دی
 د کورونا د راتلو نښې دغه دینه 

 

 بل باندې شکمن ديخلک یو 
 کورونا هر چېرې بال رابوټوینه 
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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

 

 

 د کورونا نښې راکې دي 
 خیال مې دا دی چې ځان خپله تستومه 

 

 کورونا نه یې هسې وایې 
 ما ډاروې چې بیا دې سر کړي فریادونه 

 

 تا وې له هیڅ شي نه وېـرېـږې
 کورونا راغله اوس دې نه شته درکونه 

 

 دردونه ټول یو شانتې نه دي
 ا درد اوس گټلي میدانونه د کورون

 

 اوازې ځي راځي خالصېـږي
 د کورونا دردونه شته پر اندامونه 

 

 جانانه داسې وخت راغلی 
 که کورونا شوې څوک دې ناخلي احوالونه 

 

 پام کورونا نه شې جانانه 
 که کورونا شوې، زړه له هرڅه توروینه 

 

 تل دې په یاد ساتم جانانه 
 خولې راځینه د کورونا درد کې ستا نوم پر 

 

 ستا دې قسم وي چېرې مه ځه 
 که کورونا شوې څوک دې نه کوم پوښتنه 

 

 جانانه راشه چې سال شو 
 د کورونا په وخت دې نه وي چکرونه 

 

 کورونا خپل خپلوان دې ومره 
 چې در معلوم شي د داغلو زړو حالونه 

 

 ځان که ملنگ کړې مخ ته راشې 
 د کورونا له ډاره نه کړم سالمونه 

 

 بیا دیدن ونشي   لکه چې
 چې ماسالن د کورونا راغلي دینه 

 

 ستا دې قسم وي یو ځل راشه 
 زه کورونا یم زړه مې مات دی وبمرمه 

 

 له کورونا نه به جوړ نه شم
 پر ټول وجود مې غالب شوي دي دردونه 

 

 جانانه رنگ دې تور اوښتی
 که کورونا یې ما ته ووایه حالونه
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