
 
 

 

 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

        
 ۲۳/۰۲/۲۰۲۲                               آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه لساړپ ش سلو و ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 مه برخه څلوېښتڅلور
 
 

 د هلک ونه د چنار وه 
 کورونا مات کړ، اوس خم، خم پر الرې ځینه 

 

 مزی مې سست شود یارانې  
 ورونا وبا خو هرڅه ړنگوینه کد 

 

 له یارانې مې بېزار نه شې 
 اوس کورونا ده بیا به وشي دیدنونه 

 

 که یاري نه کړې راته وایه 
 ې دې مخ درتوروینه پلمد کورونا  

 

 د دې برخې لپاره بیا څو نوې کورونایي لنډۍ: 
 

 ته پورته گرځېښکوڅې کې ک
 ځینه په کورونا لړلي څنگ کې درته 

 

 کورونا هېڅ مراعات نه کړي
 بیا دې تبې زنگوینه  له، که درپسې راغ

 

 پر کورونا دې بال پرېوزي 
 خالصې جانان دلته نه راځینه  دي الرې 

 

 لکه د سیـوري درپسې وم 
 کورونا راغله اوس خو نه شته دیدنونه 

 

 زه تر زمري نه هم زړور وم
 له کورونا نه خو ډارېـږم، ځان ساتمه 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه 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 اشنایي نه شي د 
 ټول ورنه تښتي پټوي ځان په کورونه 

 

 د هلک ونه د چنار وه 
 کورونا مات کړ، اوس خم، خم پر الرې ځینه 

 

 د هلک مور په لوړ غـږ ژاړي
 زوی یې و گل، خو کورونا ورژاونه 

 

 هره ورځ ښار په لوري مه ځه 
 خلک به ډېـر وي، کورونا درته راځینه 

 

 د یارانې مزی مې سست شو
 ورونا وبا خو هرڅه ړنگوینه کد 

 

 له یارانې مې بېزار نه شې 
 اوس کورونا ده بیا به وشي دیدنونه 

 

 له کورونا نه مه ډارېـږه 
 موږ به له لرې د یو بل کړو دیدنونه 

 

 که یاري نه کړې راته وایه 
 ې دې مخ درتوروینه پلمد کورونا  

 

 د کورونا پلمې دې پرېـږده 
 ولیدل تستونه کورونا نه یې ما دې 

 

 کورونا زړه راته سوری کړ 
 دومره اوږده شوه لکه غم، لکه جنگونه 

 

 کورونا شته دیدن نه کېـږي 
 خوشې ملنگ له ځانه ولې جوړومه 

 

 چا راته وې چې کورونا دی
 زړه مې لمبه شو، میلمانه مې شول ویرونه 

 

 د یار په تلو مې په زړه ویر و 
 چې کورونا شو، شپه ورځ اوښکې تویومه 

 

 کورونا زړه راته وریت کړی
 نه زه ورتالی شم، نه هغه راته راځینه 

 

 آپخواني وختونه نه شته 
 کورونا ایښي دي په هره خوا دامونه 
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