
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۰۸/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه اوه اتی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  « کورونا»
 

 ه ویشتمه برخه تا
 
 

 حاجت به نه وي د ویلو 
 زه کورونا یم، دې خوا مه ږده قدمونه 

 

 خالصون اسان دیله رقیب ځان 
 له کورونا نه خالصی نه شته مړ به شمه 

 

 چې کورونا شم بېله اوسم 
 بېله به خوروم، بېله به سوچ درپسې کومه 

 

 کورونا ژر راپسې راغله 
 دوعا کوه چې ژر ـ ژر کډه باروینه 

 
 دا هم د دې برخې له پاره څو نوې کورونیي لنډۍ: 

 
 چې کورونا شوم هرڅه بد شول 

 پوښتې چې زه ولې ژېـړه شومه بیا رانه  
 

 اوس به کوم لوړ غره ته ورخېـژم 
 چې کورونا راپسې پل ونباسینه 

 

 حاجت به نه وي د ویلو 
 زه کورونا یم، دې خوا مه ږده قدمونه 

 

 په کورونا دې ځان اخته کړ 
 خواره دې زه کړم چې احتیاجه شوم میینه 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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 تش نامه یې هم ډارېـږم 
 ټـــول خلک ډارویـنـه د کــورونــا وبا 

 

 له رقیب ځان خالصون اسان دی 
 له کورونا نه خالصی نه شته مړ به شمه 

 

 یو کورونا بل دا جگړې دي 
 په ښېرو نه شي، ځان به څنگه خالصومه 

 

 چې کورونا شم بېله اوسم 
 بېله به خورم، بېله به سوچ درپسې کومه 

 

 کورونا ژر راپسې راغله 
 باروینه دوعا کوه چې ژر ـ ژر کډه 

 

 چې کورونا راسره مل شوه 
 هر څوک بېزاره، رانه تښتي ښه وختونه 

 

 له کورونا که شومه جوړه 
 نور مې قسم دی په هر پل به ځان ساتمه 

 

 چې کورونا شوې ټول به تښتي 
 څوک ځان په زوره د مرگ خولې ته ورکوینه 

 

 زه کورونا یم درنه ځمه 
 تر څو چې یمه زړه مې ښه ساته میینه 

 

 کورونا نه، نه خالصېـږم که 
 ته دې خوښ اوسې، راپسې مه کړه ارمانونه 

 

 زه کورنا شوم ته رانغلې 
 که درنه مړه شوم چې ونکړې ارمانونه 
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