
 
 

 

 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

 

 ۲۵/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې نا«و»کور
 

 برخه  پنځوسمهپنځه  
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلوېښته  ود ویوسل 
 

 د کورونا ښه عدالت دی

 خوار و غریب او شتمن ټول راگیروینه 
 

 کورونا کې سوی سکور شومپه 

 یار ته پېغور شوم اوس مې څنگ کې نه پرېـږدینه 
 

 د کورونا څپو کې غرق شوم

 چې د واکسین نوبت راځي هالک به یمه 

 

 دا څو لنډۍ د دې برخې له پاره: 

 

 کورونا هر چېرې بال وي 
 چې بال راشي خامخا ورانی کوینه 

 

 کورونا ټول وجود کولبه کړ 
 کې وکرل ویرونه د درد بزگر بیا په 
 

 د کورونا ښه عدالت دی
 خوار و غریب او شتمن ټول راگیروینه 

 

 یار مې ترټولو نه ځواکمن و
 چې کورونا شو نه یې ځواک نه طاقتونه 

 

 د کورونا څپو کې غرق شوم
 چې د واکسین نوبت راځي هالک به یمه 

 

 زما او ستا چې یارانه شوه 
 کورونا راغله، اوس څوک ناوري فریادونه 
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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

 

 

 که کورونا په ډنډ کې ډوب شې
 د مرستې چیغې به وهې، څوک نه درځینه 

 

 د کورونا درد لیونی کړم
 شومه باڅاره اوس مې کلي نه شړینه 

 

 نن خو مې ډېر یادېـږې یاره
 ته کورنا یې زه درتالی نه شم میینه 

 

 کورونا ډېر لري دردونه 
 له ناچارۍ نه یارانه ورته پرېـږدمه 

 

 تښته یاره له کورونا نه 
 ځان دې ساته ورسره مل دي خطرونه 

 

 کورونا راغله واکسین نه شته 
 ډېر به زورېـږي چې یې نه وي واکسینونه 

 

 د کورونا چې څنگه غږ شو
 پر ما ماتم شو، را چاپېر شول ستا غمونه 

 

 کورونا نښې نه پټېـږي 
 ته به خاموش وې، هغه سر پورته کوینه 

 

 کورونا هرځای درد کرلی 
 تیاط وي د دردو لوبه کوینه چې بې اح

 

 یار یارانه راسره نه کړي 
 کورونا بله میلمنه ما زوروینه 

 

 د چا ښېرو یمه وهلی 
 پسې راځینه رادا دویم ځل دی کورونا 

 

 کورونا راغله یار مې ورک شو 
 د کورونا درد به زه څنگه تېرومه 

 

 چې روغ وم، ښه وم راتلل خلک
 پوښتنه چې کورونا شوم څوک مې نه کوي 

 

 په کورونا کې سوی سکور شوم 
 یار ته پېغور شوم اوس مې څنگ کې نه پرېـږدینه 
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