
 
 

 

 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

 

 ۲۱/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې نا«وکور»
 

 برخه   پنځوسمهیـدر 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلوېښتویوسل 
 

 په کورونا باندې کار نه کړي
 که شویستونو باندې ځان وپـړسومه 

 

 کورونا شوم، تا الس واخیستچې 
 لکه د للمې گل پر ډاگ دې پرېښودمه 

 

 کورونا داسې چارې وکړې 
 چې څوک له لرې وگورم الر کږومه 

 
 د لنډیو د دې برخې له پاره دا کورونایي لنډۍ غوره شوې دي: 

 
 کورونا ټوکې نه دي یاره 

 که درپسې راغله بیا به مروړې خپل السونه 
 

 ډارېـږم زه یې له نوم نه هم 
 چې کورونا، کورونا وایې مړ به شمه 

 

 د کورونا زور رامالوم دی 
 ځکه په هرپل کې کوومه احتیاطونه 

 

 په کورونا باندې کار نه کړي
 که شویستونو باندې ځان وپـړسومه 

 

 په علم پوهه باندې کېـږي 
 پوهه یې پریښې په دمو یې تم کوینه 

 

 چې کورونا شوم، تا الس واخیست
 ل پر ډاگ دې پرېښودمه لکه د للمې گ
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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

 

 

 گناه د تا ده، زما نه ده 
 کورونا راغله موږه دواړه سوځوینه 

 

 کورونا داسې چارې وکړې 
 چې څوک له لرې وگورم الر کږومه 

 

 تا پټوله، پټه نه شوه 
 د کورونا تبه دې وایي احوالونه 

 

 چې کورونا شوې د بستر شوې
 رب دې را جوړ که زه دوعا درته کومه 

 

 بنگړو لونکو تېر یم زه له 
 دې خوا رانشې کورونا دې غورځوینه 

 

 زړه به مې ولې خپه نه وي 
 د کورونا درد مې بدن رالړزوینه 

 

 د کورونا درد به مې ورک شي 
 که دې په مینه راته وخندل میینه 

 

 یار کورونا شو ځان یې ورک کړ 
 چاره مې نه شته لټومه روغتونونه 

 

 په کورونا دې ځان اخته کړ 
 یز نه شي د واکسین کوه سوچونه په تاو

 

 کورونا رنځ دی، خو صادق دی 
 نه رشوت اخلي او نه بډې ورکوینه 

 

 کورونا اور نه هم تېری کا
 چې څنگه راشي، ټول بدن دې سوځوینه 

 

 کورونا څو ورځې میلمه وي
 کراره ناسته وي یو دم سر جگوینه 

 

 چې تله راتله وي کورونا وي
 گډوډوینه مراعات نه کړي ټول شیان 

 

 د مخ هډوکي مې ښکاره شول 
 د کورونا تبې بوډا ته ورته کړمه 
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