
 
 

 

 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

        
 ۰۴/۱۱/۲۰۲۱                         آصف بهاند

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلورنوی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 دري دېرشمه برخه 
 

 کورونا غم راسره نه شته 
 زه خو واکسین شوم چې جانان به څنگه وینه 

 

 درنغلم د تا دیدن ته 
 زه په ځنځیر د کورونا تړلی ومه 

 

 په کورونا رانه جال شوې 
 نامرده مرگ ته دې یوازې یرېښودمه 

 

 کورونا ښه یم الندې کړی 
 بل څه نه غواړم راته پورته کړئ السونه 

 
 

 د دې برخې له پاره دا نوې کورونایي لنډۍ: 
 

 کورونا ته شوې خواره زه شوم 
 پېغورونه راپسې نښتي دي بېشمېره  

 

 ټوخی ونکړې گرانه چوپ شه
 خلک به وایي کورونا دی نه راځینه 

 

 کورونا غم راسره نه شته 
 زه خو واکسین شوم چې جانان به څنگه وینه 

 

 که پام ونکړو گرانه یاره 
 کورونا راغله ما و تا جال کوینه 
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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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د تا دیدن ته درنغلم 
 زه په ځنځیر د کورونا تړلی ومه 

 

 گرانه یاره ټگي دې وکړه 
 زه کورونا یم یو ځل نه کوې پوښتنه 

 

 جانانه دومره تشویش مه کړه
 له کورونا وبا نه ژر ځان خالصومه 

 

 کورونا زه یم الندې کړی 
 تبه د تا ده زه هم دې ته حیران یمه 

 

 جانانه ته خو بېغوري کړې 
 په کورونا لړلی یار به څنگه شینه 

 

 جانانه ژر وهه مزلونه 
 و ژر له منځه ځینه د کورونا ناروغ خ 

 

 په کورونا رانه جال شوې 
 نامرده مرگ ته دې یوازې یرېښودمه 

 

 اموخته باز وې رانه الړې 
 الس پښې تړلی کورونا یم نه درځمه 

 

 کورونا ښه یم الندې کړی 
 بل څه نه غواړم راته پورته کړئ السونه 

 

 امسا په الس مخې ته راغی 
 د کورونا وبا نیولی مړ به شینه 

 

 تعای رحمان رحیم دی هللا  
 په کورونا لړلی یار به مې روغ شینه 

 

 افسوس به وکړې، بیا به نه یم 
 د کورونا باد چې چلېـږي مړ به شمه 

 

 په کورونا لړلی راشې 
 چې له روغبړ څخه دې تښتي عالمونه 
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