
 
 

 

 3تر 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

        
 ۰۷/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه شپـیـت څلور
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 سمه برخه شپاړ
 

 د کورونا له ډار سرسام شوم

 داسې څه راغلل چې مې نه کول سوچونه 
 

 ولې به نه ژاړمه خلکه 

 راوستل د ټول عالم ویرونه کورونا 
 

 کورونا هغه کانې وکړې 

 چې په عالم کې یې نور نه شته مثالونه 
 

 د کورونا چورتونو زوړ کړم

 راغلې نه وي سړی پښو نه غورځوینه 

 
له کورونا ناروغۍ راپیدا کېدونکې وېرې، داسې سړی ځپي چې خپله ناورغي به یې دومره و نه  

ناروغۍ له رامنځته کېدو وروسته ځینو خلکو سره، کورونا پورې اړوند دوه ډوله    ۱۹ځپي. د کوید 
 تشویش رامنځته شوی دی:  

 

 ــ نه ویل کېـږي ناروغه اوسم،
 

 ــ که په راتلونکو کې د کورونا په ویروس ولړل شم، څه به کوم؟     
 

د نه روغتیا ډار هغه وخت یو کس ته پیدا کېـږي چې له یوه داسې نالیدلی خطر سره مخ شي چې له  
هغه سره د مقابلې امکانات هم یا ډېر لږ وي او یا هېڅ نه وي. په اوسني وخت کې یې تر ټولو غوره  

ناوروغي ده، دا ناروغي هر چېرې کېدای شی پر هر چا باندې یرغل وکړي، ځکه    ۱۹بېلگه د کوید  
  ۱۹یې ډار تل له خلکو سره شته او ډېر ځلې داسې هم کېدای شي چې مخکې تر دې چې په کوید  
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

ویروس ولړل شي، ځینې کسان د هغې ډار له پښو وغورځوي. دا داسې حالت دی چې ډېر ځلې یې  
 تې راځي.  ډاکتران هم درملنه کې پا 

 

 ناروغۍ پورې اړوند تشویشونه او دا دوه لنډۍ:   ۱۹د کویو 
 

 د کورونا له ډار سرسام شوم 

 داسې څه راغلل چې مې نه کول سوچونه 
 

 ولې به نه ژاړمه خلکه 

 کورونا راوستل د ټول عالم ویرونه 
 

ویروس نه وي لړل شوي او دوی یې تشویش کوي، له رواني پلوه یې    ۱۹هغه کسان چې په کوید  
 الندې کوي او د بدن د بېځواکۍ په پایله کې، کېدای شي ډېر ژر په دې وېروس ولړل شي.  

 

په ټولنه او خلکو کې د همداسې ستونزو شتوالی، د خلکو له خوا د لنډیو په قالب کې ځلېدای شي. دا  
 یو څو بېلگې دي چې په دې وروستیو کې ما راټولې کړې دي: یې  

 

 کورونا څه به درته وایم 

 زما دې خاورې کړل د عمر ارمانونه 
 

 کورونا غبرگ بچي دې ومره

 زما دې واخیستل ارام، ژوند او خوبونه 
 

 کورونا نه دې شم لیدالی 

 پر نالیدلي دوښمن څوک گوزار کوینه 
 

 یوه دې بله ورپسې ږي 

 کورونا دې ځوانیمرگ شي اوالدونه د 
 

 د کورونا له ډار سرسام شوم 

 داسې څه راغلل چې مې نه کول سوچونه 
 

 ولې به نه ژاړمه خلکه 

 کورونا راوستل د ټول عالم ویرونه 
 

 کورونا هغه کانې وکړې 

 چې په عالم کې یې نور نه شته مثالونه 
 

 د کورونا چورتونو زوړ کړم 
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 غورځوینه راغلې نه وي سړی پښو نه  
 

 مه ګرځه کوڅو کې  بېځایه

 کورونا گرځي بیا به خوله درواچوینه 
 

 د تا دیدن ته وم راغلی 

 په کورونا کې به سرسام چکر وهمه 
 

 کورونا راغله بېرته نه ځي 
 له دې بال سره اوس ځان عادتومه 

 

 ې ولیدل ې خوب ک ې م ا ګبی

 ته کورونا یې زه ژړا درته کومه 
 

 په کورونا باندې اخته شې 

 عمر دروغ ویلي دینه   ول ټ  ېماته د 
 

 نه وي   ې وي په تا د   ې په ما د 

 لوږه او تنده، کورنا او دا جنگونه 
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