
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۹/۰۶/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

   اویایمه برخه ريد
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «  کورونا»
 

 لسمه برخه نو
 
 گوري جانانه نه ووړ نه زوړ 

 له کورونا نه ځان ساته خواره به شمه 
 

 د گناه پېټی مې پر سر دی 
 د کورونا ښېرې مې تا ته کړې دینه 

 

 د کورونا وبا ښامار دی 
 له ښامار ځان ساته چې نه لري دمونه 

 

 خبری ټولې راته ساته 
 رونا نيولی يمه واوس لږ در تم شه، ک 
 

 
 . گڼو نورو ستونزو له امله، ښه لو گډ کړی دی، د خلکو د ناپوهۍ او زموږ په هېواد افغانستان کې کورونا

ټیټ دی چې مجبوراً د  ېرو خلکو اقتصاد تر دې کچې  د کفارو دسیسه ورته وایي، د ډ  څوک یې ټوکي گڼي، څوک
الفینو سره الس گرېوان دي  والو مخلله وسات له کورنا سره د مبارزې پر ځای  ي، رسمي مقاماحتیاط له دایرې نه وز

 او... 
 

ړې ده؛ ځکه مو هره ورځ برابره کزمینه  غو ټولو ستونزو الس سره یو کړی دی او د کورنا د ال خپرېدو له پاره یې  د
 ږي.ـږل کېـېوادوال د گور تیارو ته لېښکاره لږشمېر او پټ گڼشمېر ه

 

په    رپوټ  سفر دپل  د خنږدې ورځو کې زموږ یو نالیدلی اشنا له کابل نه بېرته اروپا ته راستون شوی، هغه  دې    په
 کورونا په باب داسې لیکلي دي: یوه برخه کې د 

 

رونا دومره ډارونکې وه چې دوست له دوسته په تېښته وو، بس ځان په ځان خواري وه. دا چې وبا وریښتیا هم ک»
دوامداره شوه خلک کورونو کې په تنګ شول؛ څوک له نېستۍ او څوک له نورو ناچاریو. ځینې کسان چې د ژوند  
ناخوالو ځپلي وو، په وبا ری نه واهه! زیاترو ویل چې خدای د ژوند او مرګ نیټې ټاکلي، چې پوره شوه بیا نو بله  

تر ځانمرګي ښه ده، سړي ته د شطرنج په څېر    روناوږي. څه خندونکي استداللونه هم وو. یوه دا وه چې کـنه کی
 « .ځانمرګو بریدونو کشت نه درلود -لومړی کشت ورکوي چې ځان وژغوري 
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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

 

 

په  ایستلي چې د کورونا ستونزې د لنډیو  و کې د خلکو را ایسارېدل ځینې هېوادوال اړړاـد کورونا وبا په دغسې بد پ
 نورو او راتلونکو نسلونو پورې یې ورسوي. دا یې څو بېلگې دي:  رولیکي او ت قالب کې

 

 خبری ټولې راته ساته 
 رونا نیولی یمه واوس لږ در تم شه، ک 

 

 د کورونا خبر رانوړې 
 نه ید  یلډ نګ تازه  ی زخمونه م هړز د 

 

 ډېره خواري راپسې مه کړه 
 درنه لرې ځان ساتمه  زه کورنا یم

 

 راباندې وخاندئ عالمه 
 نیومه  ما کورونا پورې خندل ویې 

 

 د کورونا وبا ښامار دی 
 له ښامار ځان ساته چې نه لري دمونه 

 

 ډاډ به په خپله زړه ته ورکړم 
 شته عالجونه د کورنا له پاره نه 

 

 ما پرې ولئ  ئ ډبرې واخل
 خپله مې کړي کورونا ته خندېدمه 

 

 ما وې چې ټوکې دي عالمه 
 ږي یې خواره کړمه ـکورونا راغله تر مې

 

 د گناه پېټی مې پر سر دی 
 د کورونا ښېرې مې تا ته کړې دینه 

 

 د کورونا فکر کې نه وم 
 اوس مې ورپام شو عالمونه قتلوینه 

 

 گوري جانانه نه ووړ نه زوړ 
 له کورونا نه ځان ساته خواره به شمه 

 

 ما مې خپل ځان په خدای سپارلی 
 زه به ځان ترې نه ساتمه  کورونا شته ده

 

 د کورونا عمر دې کم شي 
 جنگ کورونا دواړه یو ځای راغلي دینه 

 

 د راتگ سوچ له سر کړه لرې 
 ږي، کورونا نیولی یمه ـن نه کېدید 

 
 نور بیا 
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