
 
 

 

 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

        
 ۰۷/۰۸/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 

 ایمه برخه اتی یو 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا«
 

 یشتمه برخه پنځه و
 

 هم څو نوې کورونایي لنډۍ: د لنډیو په دې برخه کې  
 

 له کورونا نه تېښته نه شته 
 احتیاط وشي، نور به نه کړې تشویشونه که 

 

 زما دوعا به درسره وي 
 کورونا راغله تا به خدا ی راته ساتینه 

 

 په تاویزو باندې څه نه شي 
 کورونا شته ده راپیدا کړه واکسینونه 

 

 په دوایي مې چاره نه شي 
 زه کورونا یم ما ته وکړه تاویزونه 

 

 چې کورونا شوم بیا رانغلې 
 اوس ستا هره ورځ لیکونه په کار مې نه دي 

 

 څوک چې یاري کړي، نه ډارېـږي 
 کورونا راغله، تا هم بند کړل دیدنونه 

 

 په کورونا مین اړ نه وي 
 چې بې دیدنه ترې راځي، خو مړ دې شینه 

 

 له کورونا نه په امان شې 
 بله چاره نه شته زارۍ دعا کومه 

 

 که کورونا نه امن غواړي 
 راځینه زموږ مالت ته دې یار کله نه 
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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

 

 

 یو درد مې نه دی چې ژر روغ شي 
 کورونا راوستل بېشمېره نورو دردونه 

 

 څه کورونا بدله شوې 
 څه ستا چلونه چې ځان هر سات بدلوینه 

 

 پخوا غماز اوس کورونا ده 
 امید مې شته چې بیا به وشي دیدنونه 

 

 له کورونا نه دې خدای روغ کړه 
 زه بې دیدنه ستا په نوم ژوند تېرومه 

 

 شکر چې ته کورونا نه یې 
 له خپله ځانه ډېر په تا زه ډارېدمه

 

 دا نور غمونه لږ وو دلته 
 چې کورونا هم خدای پر موږ نازلوینه 
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