
 
 

 

 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

        
 ۱۰/۱۱/۲۰۲۱                         آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه شپـږنوی 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې  «کورونا»
 

 پنځه دېرشمه برخه 
 

 پر جهان ډېر غمونه شته دي
 د کورونا غم زورور دی مړ به شمه 

 

 پاتېله کار له زیاره یې کړم  
 د کورونا ډار چې لري، داسې به وینه 

 

 په تش دیدن دې خوشالېـږم 
 اوس کورنا ده له دیده هم تېره یمه 

 

 تن مې قوي کورونا خوار کړ 
 د خوار پوښتنه به اوس کله څوک کوینه 

 
د لنډیو د دې برخې له پاره توانېدلی یم چې دغه په کورونا لړلې لنډۍ راټولې او ستاسو درانه   

ې وړاندې کړم: حضور ته ی   
 

 کورونا ومرې څه دې وکړل
 که درنه خالص شوم بیا به ورکړم خیراتونه 

 

 د تا له السه لیونی شوم 
 ته لیونۍ شې کورونا، زه دې خوار کړمه 

 

 په تعویزونو څه ونشول 
 د کورونا له پاره راوړئ واکسینونه 

 

 پر جهان ډېر غمونه شته دي 
 د کورونا غم زورور دی مړ به شمه 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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

 

 خوشالۍ خبر دا وي د 
 چې کورونا په ټول جهان کې محوه شینه 

 

 له کار له زیاره یې کړم پاتې
 د کورونا ډار چې لري، داسې به وینه 

 

 په کورونا لړلیه یاره 
 درتلی خو نه شم اوس دوعا درته کومه 

 

 په تش دیدن دې خوشالېـږم 
 اوس کورنا ده له دیده هم تېره یمه 

 

 کورونا هر څه گډووډ کړل
 ښه او بد ټول لړل شوي په غمونه  اوس

 

 ویر راپېښ کړ  نوی ما ته دې 
 کورنا مړه شې چې بېغم شي عالمونه 

 

 ریباره یار ته سالم وایه 
 واکسین چې وشو، بیا به وکړو دیدنونه 

 

 وبا خو ټول عالم جایبند کړ 
 که کورونا وي، نور به نه وي دیدنونه 

 

 که کورونا ته په الس ورشې
 وي، بیا به وکړې ارمانونه خالصون به نه 

 

 تن مې قوي کورونا خوار کړ
 د خوار پوښتنه به اوس کله څوک کوینه 

 

 د کورونا خبر یی راغی 
 کورونا سین دی اوس به دواړه غرقوینه 
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