
 
 

 

 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

        
 ۱۵/۰۸/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه پنځه اتی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا«
 

 ویشتمه برخه اوه 
 

 له کورونا نه دې ځان ساته 
 قــتــلــویــنــه بـــده بـــال ده عــالــمــونـــه  

 

 کورونا څه بده بال ده 
 که ځان په سلو سوړو پت کړې دا راځینه 

 

 زما زړگی به هلته خوښ شي 
 چــې کـــورونــا لــه مـلـکـه کــډه بــارویــنــه 

 
 د لنډیو د دې برخې له پاره بیا هم څو نوې کورونایي لنډۍ: 

 
 زه پر هرڅه باندې السبر وم 

 کرونا مې غورځوینه نصیب مې خوار شو 
 

 تودې، تودې اوښکې درومي
 د کورونا مرض مې وړي، تا زوروینه 

 

 په کورونا مې زړگی شین شو 
 نه ده راغلې ما یې خیال هم زوروینه 

 

 په کورونا مې تن ظهیر شو 
 چاره یې نه شته، خدایه ته وکړې خیرونه 

 

 په کورونا پسې ویل کم کړئ 
 ډېروینه دومره به نه وي، خلک یې خپله 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 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

 

 

 له کورونا نه دې ځان ساته 
 بده بال ده عالمونه قتلوینه 

 

 په کورونا باندې اخته شې 
 چې درمالوم شي د غمجنو احوالونه 

 

 په کورونا باندې اخته شې 
 چې روغ صورت پسې څو ځل وکړې ارمانونه 

 

 زه خو یې وینم قیامت شو 
 چې کورونا باندې راډک شول ډېر قبرونه 

 

 زبېښلی گرځم دا زه چې زېړ 
 د کورنا له الس پر زړه لرم داغونه 

 

 دا چې چورتونه رادوڅار دي 
 کورونا ورو مې شپېلوي ټول اندامونه 

 

 کورونا څه بده بال ده 
 که ځان په سلو سوړو پت کړې دا راځینه 

 

 زما زړگی به هلته خوښ شي
 چې کورونا له ملکه کډه باروینه 

 

 ته کورونا شوې زه دې مړ کړم 
 راروغ کړه چې لږ سا واخلم میینه خدای دې 
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