
 
 

 

 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  
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

        
 ۰۵/۰۸/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 ایمه برخه اتی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا«
 

 ریشتمه برخه څلی 
 

 تست مې مالوم شو کورونا یم 
 د زور هجران دی، نور به نه وي دیدنونه 

 

 نه کړناز مې کاوه، دیدن مې  
 ورونا راغله پښېمان یم په نازونه ک

 

 ما د راتلو الرې څارلې 
 د کورونا خبر دې راغی ولوېدمه 

 

 کورونا خوار زما بدن کړ 
 اوس که ژړا وي که خندا ما درنه وړینه 

 
 دغه کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي:   مې د نویو لنډیو د راټولولو په لړ کې 

 
 زما د ښې ورځې اللیه 

 پوسونه ټاوس مې نه کړې   راغله کورونا 
 

 ان پسې وکړو ماوس به ریښتیا ار
 په کورونا کې نه اتڼ شته نه ډولونه 

 

 تست مې مالوم شو کورونا یم 
 د زور هجران دی، نور به نه وي دیدنونه 

 

 ي کړخالص خدای دا کرنتین به هم 
 مدام به نه وي کورونا او بندبزونه 
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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

 

 رونا وچ لکه لرگی کړم وک
 عمر په نغري کې تېرومه دا پاتې  

 

 ناز مې کاوه، دیدن مې نه کړ
 ورونا راغله پښېمان یم په نازونه ک

 

 کورونا داسې کړم سرسامه 
 اوس لیوني راڅخه غواړي امانونه 

 

 کورونا اور راباندې بل کړ 
 زه د دوا او دوعا تمه درنه کړمه

 

 کورونا خوار زما بدن کړ 
 اوس که ژړا وي که خندا ما درنه وړینه 

 

 جانانه ته به خبر نه یې 
 کورونا راغله په ریښتیا مې درنه وړینه 

 

 ژړا دې بنده کړه جانانه 
 ي دینه یل کورونا نه یم چا دروغ و 

 

 د کورونا ظلم ته گوره 
 یو رانه یوسي، زر پرې نور ټپي کوینه 

 

 کورونا کله به ختمېږې 
 که ورکه نه شې، جانان ما ته نه راځینه 

 

 ورکه کورونا کله به شې 
 زه به څو کاله انتظار ورته کومه 

 

 ما د راتلو الرې څارلې 
 د کورونا خبر دې راغی ولوېدمه 
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