
 
 

 

 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

        
 ۲۲/۰۹/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخه یونوی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 دېرشمه برخه 
 

 د کورونا په تبه مړ شې 
 چې جنازې ته دې یو تن هم نه درځینه 

 

 ته کورونا وې، ودې نه وې
 اخته کړم اوس ښېرا درته کومه زه دې 

 

 کورونا ته یې خواره زه یم 
 خدای دې راروغ کړه چې پېغور نه خالصه شمه 

 

 خلکو د مرگ یمه الیقه 
 چې کورونا ومه، په غېږ ولې ورتلمه 

 
 د کورونایي لنډیو څو غوره بېلگې: 

 
 جانانه رب د پاره راشه 

 زه کرونا یمه وروستی دیدن کومه 
 

 رحم وکړي خدای دې په خپله 
 کورونا راغله ما له ځانه سره وړینه 

 

 جانانه یو ځلې خو راشه 
 زه کورونا یم، په ما مه کوه ظلمونه 

 

 ترلیونو نه هم بدتر شوم 
 کورونا ویر دپاسه وید دی، مړ به شمه 

 

 اوس د خالو فکر کې نه یم 
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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

 

 د کورونا سودا مې خپله غرقوینه 
 

 د کورونا په تبه مړ شې 
 ن هم نه درځینه چې جنازې ته دې یو ت 

 

 له کورونا نه دې خدای روغ که 
 کورونا ته یې، زېړه زه درسره شومه 

 

 په کورونا باندې پېښ نه شې
 که پر اخته شوې بیا به ټول بېزاره وینه 

 

 ته کورونا وې، ودې نه وې 
 زه دې اخته کړم اوس ښېرا درته کومه 

 

 کورونا ته یې خواره زه یم 
 پېغور نه خالصه شمه خدای دې راروغ کړه چې 

 

 په کورونا لړلی جوړ شو 
 د چا د ژبې په ناسور به څنگه شینه 

 

 د شکایت څوک نه لرمه 
 د کورنا ډک زړه به چا ته تشومه 

 

 ما ورته وې، نه یئ منله 
 کورونا راغله اوس ژړا ورنه کوینه 

 

 چې کورونا شوې راته راغلې
 چېرې وې هلته چې کول مې ارمانونه 

 

 الیقه خلکو د مرگ یمه 
 چې کورونا ومه، په غېږ ولې ورتلمه 
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