
 
 

 

 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

        
 ۰۱/۰۹/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه اته اتی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  « کورونا»
 

 ه ویشتمه برخه نه
 

 په تعویزو لکه چې نه شي 
 د کورونا له پاره راوړه واکسینونه 

 
 بندي کړی کورونا داسې  

 نه یې دیدن شته، نه یې تش سالم راځینه 
 

 ما ته له لرې سالم وایه 
 زه کورونا یم وړاندې مه راځه میینه 

 
 په کورونا خو اخته نه یې 

 تشې پلمې کړې چې دیدن ته نه درځمه 
 

 د لنډیو د دې برخې له پاره مې دا الندې کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي: 
 

 ورکه له ما جگړو کې الره 
 کورونا راغله نور یې هم سرسامه کړمه 

 
 په تعویزو لکه چې نه شي 

 د کورونا له پاره راوړه واکسینونه 
 

 کورونا ټول بدن نیولی 
 زړه ترې ساتم چې په کې ستا مینه لرمه 
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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

 

 
 په کورونا چور لیونی شوم 

 که ورنه خالص شوم، بیا به وکړو دیدنونه 
 

 د کورونا ښېرې به نه کړې 
 هر شرط راته ږدې، زه یې منمه نور چې ته  

 
 په کورونا خو اخته نه یې 

 تشې پلمې کړې چې دیدن ته نه درځمه 
 

 کورونا سپینه ده که توره 
 له لیدو پرته یې زه ښه ډار کړی یمه 

 
 په تور لحد کې نارې نه شي

 د کورونا له السه چا ته وژاړمه
 

 له کورونا نه ته ځان ساته 
 زه بې دیدنه تورې شپې سبا کومه 

 
 کورونا داسې بندي کړی 

 نه یې دیدن شته، نه یې تش سالم راځینه 
 

 ما ته له لرې سالم وایه 
 زه کورونا یم وړاندې مه راځه میینه 

 
 په کورونا مې مه شرمېـږه 

 داسې وبا ده چې په ټولو پسې راځینه 
 

 د کورونا بانه خو مه کړه 
 په نره وایه چې مې ناخلې احوالونه 

 
 نه شته ډېره موده دې درک 

 کورونا نه یم راشه وکړه دیدنونه 
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