
 
 

 

 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۵/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دریشپـیـت
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 لسمه برخه پنځ 
 

 لکه شړشم درپسې زېـړ شوم
 ته راته وایي کورونا وهلی یمه 

 

 کورونا زیـړ لکه شړشم کړم
 ښېرو وهلی یمه رقیبان وایي چې 
 

 کورونا پرېـږده راشه واوره
 نصیب مې خوار شو له والگي نه ولوېدمه 

 

 د کورونا اورونه بل دي 
 خدایه د رحم دې راکوز کړه بارانونه 

 
د مبارزه پیل کړه، کورونا هم خپل  ضد کورونا وبا له رامنځته کېدو سره سم، بشریت د دې وبا پر

څوک پرې پوه شي، نوي مضر بچیان یې  چې  کار په پټه داسې کاوه او کوي یې چې پرته له دې  
ږول چې د انگلیسي، افریقاي او هندي کورونا نومونه یې خپل کړل او د بشریت له پاره یې نوې  ـوزې

   رو میلمانه کړل.او سرخوږی پیدا او په میلیونو خلک یې د گور د تیا ستونزې 
 

کورونا   په  لیدل شي چې  وبه  ده،  هم وررسېدلې  ته  افغانستان  پښه  دریمې څپې  د  کورونا  د  اوس 
ستونزې پورې اړوند د خلکو د پوهې کچه په کوم برید کې ده او څنگه کوالی شي چې له دې نه  

 لیدل کېدونکي دوښمن سره مبارزه وکړي. 
 

په خپلې    ړنې له مخې په ټولنه کې دا رامنځته شوې سوتونزېلنډۍ د خپل بدلېدونکي او بهاندې ځانگ
کې    ټ وکاچ لمن کې را واخیستې او پر خلکو باندې راخپرې شوې ستونزې یې په خپل ځانگړي  

او بېرته یې خلکو او ټولنې ته وړاندې    کړې، په خپلو ښکلو انځورونه باندې یې وپسوللې   خوندي 
 کړې.  

 

 دا یې څو بېلگې دي: 
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 شړشم درپسې زېـړ شوم لکه 
 ته راته وایي کورونا وهلی یمه 

 

 کورونا ډکی رانه جوړ که 
 کلیوال وایي چې ما کړي دي کبرونه 

 

 کورونا زیـړ لکه شړشم کړم 
 رقیبان وایي چې ښېرو وهلی یمه 

 

 خوږه اللیه هېر مې نه یې 
 اوس ناچاري ده کورونا ځپلی یمه 

 

 د کورونا څپو کې گیر یم 
 راته راگوري، ما ترې وړینه ټول په رڼو 

 

 ما درته وې هرچېرې مه ځه
 د کورونا رنځ دې په پټه ختموینه 

 

 کورونا راغله زه یې وینم 
 ژوند رانه الره بېلوي نور مې پرېږدینه 

 

 کورونا پرېـږده راشه واوره
 نصیب مې خوار شو له والگي نه ولوېدمه 

 

 د کورونا غږ دې چې وشو 
 وډې ځینه د غم څپې مې پر سر ګډې  

 

 کړم  په کورونا دې زه اخته 
 ته اوس کوه په غځېدلو پښو خوبونه 

 

 ما درته وې نه دې منله 
 کورونا وژني له یو مخې عالمونه 

 

 د کورونا اورونه بل دي 
 خدایه د رحم دې راکوز کړه بارانونه 

 

 د کورونا اورونه بل دي 
 به وکړې کومکونه رموږ ناتوان یو 
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