
 
 

 

 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

        
 ۱۵/۰۳/۲۰۲۲                               آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه لسو اسلو و ی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 مه برخه څلوېښت پنځه 
 

 له کورونا که دا ځل خالص شوم 
 بل چېرې نه ځم، ستا دیدن ته به درځمه 

 

 غمونه پر ځای پرېـږده ته نور 
 د کورونا غم مې کوه چې مړ به شمه 

 

 د کورونا ویر لیونی کړم 
 په کور کې ناست یمه سرسام وهم چورتونه 

 

 ښو طبیبانو جواب راکړ 
 د کورونا دردو ته نه شته درملونه 

 

 کورونایي لنډۍ د لنډیو د دې برخې لپاره دا الندې نوې 
 

 کورونا دومره یم مروړلی 
 وینم کورونا خیال پرې کومه چې هرڅه 

 

 دا ځینې ــ ځینې پسې لگیا دي
 له کورونا نه لوړ ــ لوړ څلي جوړوینه 

 

 کورونا نوم د ټوپک ډز دی 
 که در میلمه شوه بیا نو ډېر ورانی کوینه 

 

 د کورنا له نامه بد وړم 
 چې څوک یې وایي زه له قار وهم ټوپونه 

 

 له کورونا نه بندیوان یې 
 غم کوه د واکسینونه په چورتو نه شي 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 د کورونا ویروس چې راغی
 په ټول بدن کې مې په سر ولگېدنه 

 

 د تش دیدن یې ارمانجن یم 
 کورونا هر لور غوړولي دي جالونه 

 

 په کورونا به زه تم نه شم 
 زه درروان یمه او غواړم دیدنونه 

 

 له کورونا که دا ځل خالص شوم 
 بل چېرې نه ځم، ستا دیدن ته به درځمه 

 

 ته نور غمونه پر ځای پرېـږده 
 د کورونا غم مې کوه چې مړ به شمه 

 

 د کورونا ویر لیونی کړم 
 په کور کې ناست یمه سرسام وهم چورتونه 

 

 ښو طبیبانو جواب راکړ 
 د کورونا دردو ته نه شته درملونه 

 

 له کورونا نه وم په تېـښته 
 دویم ځل هم راپسې راغله مړ به شمه 

 

 هوسېـږمځوان یم هر څه ته  
 کورونا راغله رانه پاتې هوسونه 

 

 د یار مې هرڅه د صفت دي
 د کورونا له السه مړاوی، مړاوی ځینه 

 

 د یار خو ښې خوږې کیسې دي
 کورونا راغله موږ له دې محروموینه 

 

 کورونا یار ته ور میلمه شوه
 داسې میلمه ته دې خدای مرگ ورمیلمه کړینه 

 

 د کورونا کاروان مې ولید 
 پناه کړ دېواله ته ودرېدمه ځان مې 

 

 د کورونا کیسه اوږده شوه 
 اوس به کارو ته بله الره سنجومه 

 

 د کورونا کشالې ډېرې 
 ځوانان له ستونزو په غمو ډوب شوي دینه 
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