
 
 

 

 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

 

 ۳۱/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

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

 
 برخه   پنځوسمهه ت ا

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلوېښتپنځه ویوسل 
 

 ته د خوښۍ په ټال کې زانگه 

 زه به د خپلې کورونا ژړا کومه 
 

 دیدن ته تږی وږی زه دې 

 د کورونا ستونزه چې وي نه به درځمه 
 

 په کورونا لړلیه یاره 

 درتالی خو نه شم، بس دوعا درته کوومه 

 
 د دې برخې لپاره دا نوې کورونایي لنډۍ: 

 
 ته کورونا شوې او گوښه شوې

 زه دې غمو سره یوازې پرېښودمه 
 

 کورونا یار راڅخه واخیست 

 خوند نه راکوینه خاورې اللی شو ژوندون 
 

 ته د خوښۍ په ټال کې زانگه 

 زه به د خپلې کورونا ژړا کومه 
 

 یو کال به غرونو کې ایسار شم

 د کورونا دور چې تېر شو رابشمه 
 

 که خدای مې دا وارې ترې خالص کړي

 د کورونا پر الر به  نه ږدم قدمونه 
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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

 

 د کورونا ډار راپسې و 

 پرېښودنه گنې وطن مې داسې ژر نه 
 

 تر څو به تښتې کورونا نه 

 چېرې چې ځې، دا درپسې، نه دې پرېـږدینه 
 

 کورونا الندې کړم جانانه 

 پردی وطن دی زه مخ چا ته واړومه 
 

 ځان دې پناه کړ رانه الړې 

 کورونا زور شوه بیا خپـړې لگوینه 
 

 خبر مې اخله چې مړه کېـږم 

 د کورونا تبه مېچنې گرځوینه 
 

 مسافر شوې ته لرې، الړې 

 کورونا راغله موږ بندي یو په کورونه 
 

 د کورونا رزک مې منلی 

 هجران دې سوی یم، نور نه شته طاقتونه 
 

 الرې کوڅې مې دې خوښېږي

 د کورونا له السه نه درځم میینه 
 

 زه دې دیدن ته تږی وږی 

 د کورونا ستونزه چې وي نه به درځمه 
 

 د کورونا استازي گرځي 

 هر چا کړي غورځنگونه توپیر یې نه شته پر 
 

 په کورونا لړلیه یاره 

 درتالی خو نه شم، بس دوعا درته کوومه 
 

 چېرې چې ځې، کورونا شته ده

 له دې وبا نه به ځان څنگه خالصونه 
 

 کورونا څه بده بال ده 

 لکه د سیوري غوندې هرې خوا ته ځینه 
 

 څه بېکاري څه کورونا ده 

 ابادوینه خلک خواره شول، وطن څوک 
 

 که کورونا ده که بال ده 

 زه در روان یم، ما منلي دي رزکونه 
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