
 
 

 

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

        
 ۱۷/۰۶/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 دوه اویایمه برخه 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  « کورونا»
 

 لسمه برخه تا

 
 کورونا شته، خو نه یې وینې

 خـبـر بـه نـه یـې عـالـمـونـه غـرقـویـنـه 
 

 کورونا وسوځې په اور کې 
 د گل په شان اللي مې گور ته رانه ځینه 

 

 لږ وې ټکې  نورې پر خلکو 
 کورونا لښکرې هم ورته راځینه  چې

 

 سر مې تر ټولو زلمو هسک و 
 الرې ځمه  رکورونا راغله زوړند سر پ 

 
د خطر زنگونه  محسوسېدو سره سم، رسمي مقاماتو  ه ل په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې  

د    ېؤسس مي مییتونو کې تعلاجرأتو په لړ کې، په ځینو ول   و وغږول او عامې روغتیا وزارت د خپل
دکونکي،  زد نه همغږۍ حالت  ، خو له نورو اړوندو وزارتونو سره یې  ې وځنډولڅه مودې له پاره  

 محصلین او کورنۍ یو څه سرگردانه کړې. 
 

  لاو محسوسېد   لهمدې خطر لید   ، د دریمه څپه تر نورو دا وژونکې او خطرناکه گڼل شوې دهد کورونا  
 ي دي.  الب کې په رنگارنگ بڼو انځور شوقپه   لڼدیو د  سمدلسه

 

برخې تر  د دې  د لنډیو مقالو  په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې له راتگ نه وروسته ما  
   غه »کورونایي« لنډۍ راټولې کړې دي: د برابرولو پورې، 

 
 د کورونا په لوی دریاب کې

 ډېر ځواکمن هم ډوبوینه که احتیاط نه وي، 
 

 د رغېدو تمه یې لږ ده 
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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 توره څپه ده وبه مرینه 
 

 لږ وې ټکې  نورې پر خلکو 
 کورونا لښکرې هم ورته راځینه  چې

 

 موږ له جگړې نه گیلمن وو
 کورونا راغله د هرچا الرې څارینه 

 

 سر مې تر ټولو زلمو هسک و 
 الرې ځمه  رکورونا راغله زوړند سر پ 

 

 د حال پوښتنه نه کړي څوک مې 
 د کورونا بچیان الر څاري مړ به شمه 

 

 تن مې بېلتون پخوا ځپلی 
 اوس فریادي د کورونا له السه یمه 

 

 پخوا به ستا غم کې وم یاره
 اوس مې ته هېر یې کورونا نیولې یمه 

 

 کورونا شته، خو نه یې وینې
 خـبـر بـه نـه یـې عـالـمـونـه غـرقـویـنـه 

 

 دې ومره کورونا خوږ بچی 
 چې درنه خالص شي تا ځپلي زلمي نجونه 

 

 کورونا ځان باندې اخته شې
 چې درنه هېر شي تا نیولي عالمونه 

 

 کورونا وسوځې په اور کې 
 د گل په شان اللي مې گور ته رانه ځینه 

 

 کورونا ښه بده بال ده 
 له بال نه ځان ساتینه  هوښیاران هغه چې 

 

 له کورونا نه نه ډارېـږم 
 له دې دی چې دیدن دې قضا شینه ډار مې 
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