
 
 

 

 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

        
 ۲۴/۰۹/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دوه نوی
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 یودېرشمه برخه 
 

 زما یې تش دیدن یادېـږي 
 په کورونا نه دی اخته بانې کوینه 

 

 اللی زما دې روغ رمټ وي 
 کورونا نه ځان ساتي خوشاله یمه له 

 

 چې دا څو ورځې مالوم نه شوې
 زه اوس شکي یم، کورنا به یې میینه 

 

 جانانه راشه که مې گورې 
 کورونا الړه اوس تازه والړه یمه 

 
 دا هم څو نوې داسې لنډۍ چې کورونا ستونزې په کې بیان شوې دي: 

 
 د کورونا ښامار راغلی 

 رنځوره یمه زه یې له ډاره همدا اوس 
 

 د کورونا ښامار چیچلی 
 پر ټول وجود یې تبه راغله مړ به شینه 

 

 یار کورونا کې ځان الهو کړ
 د کلي نجونې پورې خاندې مړ به شینه 

 

 زما یې تش دیدن یادېـږي 
 په کورونا نه دی اخته بانې کوینه 

 

 کورونا ژر راځي، په ځنډ ځي 
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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

 

 که پام ونه شي، عالمونه غرقوینه 
 

 ویلو نه دی حاجت د حال  
 پر ټول بدن دې کورونا لوبې کوینه 

 

 اللی زما دې روغ رمټ وي 
 له کورونا نه ځان ساتي خوشاله یمه 

 

 حال مې له مخ نه در مالوم کړه
 کورونا راغله ځکه زېـړ زبېښلی یمه 

 

 کورونا اور نه هم بدتره 
 خوار ورته ناست وي، همدا اور یې سوځوینه 

 

 چې دا څو ورځې مالوم نه شوې 
 زه اوس شکي یم، کورنا به یې میینه 

 

 په کورونا لړلیه یاره 
 ما ته رانشې چې طاقت یې نه لرمه 

 

 ما درته وې چې ځان دې ساته 
 تا نه منله، کورونا دې زوروینه 

 

 جانانه داسې وخت به راشي 
 چې کورونا نه وي بېغمه به درځمه 

 

 جانانه راشه که مې گورې 
 کورونا الړه اوس تازه والړه یمه 

 

 انانه رحم پرما وکړه ج
 یو دې بېلتون، بل کورونا مې زوروینه 
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