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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۵/۰۴/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې « »کورونا
 

 څلوېښتمه برخه ه ت ا
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه ویشته  ود یو سلو
 

 خوب مې لیده چې کورونا یم
 کوکې وهم او مځکه ځای نه راکوینه 

 

 ورنه شې جانانه مال ته 
 د کورونا له پاره نه شته تاویزونه 

 

 کورونا یم احوال مې ناخلې 
 یوازې پاتې یم دردونونه تېرومه 

 

لو په لړ کې څو نورې نوې کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي چې په دې  د کورونایي لنډیو د راټولو
 ر ته وړاندې کوم: برخه کې ستاسو درانه حضو

 

 تشویش ده کورونا خپله یو 
 کورونا نه یم، ما یې نوم هم زوروینه 

 

 خوب مې لیده چې کورونا یې
 رییښتیا یې مه کړې سر تر پایه عذابونه 

 

 خوب مې لیده چې کورونا یم
 کوکې وهم او مځکه ځای نه راکوینه 

 

 ټوکې یې مه گڼئ یارانو 
 د کورونا راباندې راغلل ډېر دردونه 

 

 د کورونا نښې همدا دي 
 دروند دی او په ځان کې مې دردونه سر مې ښه 

 

 راځه چې تل خوشحاله اوسو
 گرځي، نیمخوا نه شو میینه  اکورون
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 د مینې خوږ بحث به راپیل کړو 
 د کورونا احوال مو ډېر ـ ډېر زوروینه 

 

 ډېره موده شوه نه ښکارېـږي
 که کورونا وي چې پوښتنې تې ورځمه 

 

 که کورونا شوې درنه تښتم 
 یا به هره ورځ درځمه چې پوره روغ شوې، ب

 

 د کورونا غم دې څوک نه خوري 
 هوښیاري دی هغه چې په خپله ځان ساتینه 

 

 مال ته ورنه شې جانانه 
 تاویزونه   نه شته  له پارهد کورونا 

 

 د کورونا دمونه نه شته 
 خوشې چوف پوف کړي، مالیان دې غولوینه 

 

 کورونا یم احوال مې ناخلې 
 تېرومه یوازې پاتې یم دردونونه  

 

 د کورونا جگړه ده سخته 
 چې نه وسله وي نه پیدا شي درملونه 

 

 د کورونا ښېرې به نه کړې 
 د کورونا دردونو نه شته طاقتونه 

 

 زما په شانې کورونا شې 
 په تبه پرېوزې، بیا دې ناخلم احوالونه 

 

 خاونده بیا دې کورونا کړم 
 بیا مې ده تبه درد غالب پر اندامونه 

 

 مددگار شې خاونده ته مې 
 کورونا راغله بیا هرڅه گډوډوینه 

 

 خاونده ته مې ساتندوی شې
 د کورونا له السه در په دره یمه 

 

 کورونا څه چارې راوکړې 
 دا څویم ځل دی چې سم کار راړنگوینه 
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