
 
 

 

 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

        
 ۲۶/۰۶/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه  څلور
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «  کورونا»
 

 لمه برخه ش
 

 زما له پزې لوگي خېژي 
 د کورونا زور مې هډوکې خبروینه 

 

 د دنيا خلک ورته ګوري 
 توپیره ډېر سرونه کورونا لو کړل بې 

 

 يدې خاورې واوړ پر کورونا
 ه ــمــوړه يــاجــوه نــه کــا راتــدع لــږه

 

 کورونا مړ نه کړم محبوبې 

 د تا تړی پوز مې هر سات قتلوینه 

 
 د لڼډیو په دې برخه کې یوازې څو نوې کورونایي لنډۍ: 

 
 د کورونا ښېرې به نه کړم 
 ظلمونه گوندې سړی شې بیا ونکړې نور 

 

 پر ما دې کړي، پر تا وشي 
 ښېرې درپسې دي، کورونا دې څملوینه 

 

 کورونا خلک الندې کړي 
 پر ځان دې پام کړه چې دې بونزي مینه 

 

 په کورونا ته سردوچار شې 
 پر ما دې کړي دي بېشمېره ډېر ظلمونه 
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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

 

 زما له پزې لوگي خېژي 
 د کورونا زور مې هډوکې خبروینه 

 

 ګوري د دنیا خلک ورته 
 کورونا لو کړل بې توپیره ډېر سرونه 

 

 خبرې پاتې شوې همدلته 
 کورونا راغله درته نه کړم اوازونه 

 

 خبر مې اخله بیا به نه یم 
 د کورونا زور مې بدن ازاروینه 

 

 پوز دې ښه پېچه بیا راوزه 
 رونا دې رانه وانخلي میینه وچې ک 

 

 په کورونا اخته ته وایه 

 به ولړینه دې خوا رانشي چې دا نور  
 

 چې منډیي کوڅې ته الړ شي

 بې کورونا چې ترې راځي نیکمرغه وینه 
 

 ي دې خاورې واوړ پر کورونا 
 ه ــمــوړه یــاج ــوه نــه کــا راتــدع لــږه

 

 ته به هغه وخت راخبرېـږې 

 چې کورونا مې ټول بدن ځپلی وینه 
 

 کورونا مړ نه کړم محبوبې 

 قتلوینه د تا تړی پوز مې هر سات  
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