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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۱/۱۱/۱۹

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
اوه نویمه برخه
«کورونا» نا روغي ،د لنډیو په غېـږ کې
شپـږ دېرشمه برخه
په جوړېدو دې راجوړېـږم
کورونا ته یې خواره زه گرځم میـینه
په زړه او حال دې خبردار یم
ته کورونا یې ما ته نه وایې حالونه
پر الرې ځم پوره ډارېـږم
ډېره وېـرېـږم کورونا راپسې راځینه
کور کې به ځان بیا کرنتین کړو
کورونا هــر پــل غوړولي دي جالونه
بیا هم یو څو نوې کورونایي لنډۍ:
ډېرو حملو نه به راجوړ شې
د کورونا حملې دې گور ته رسوینه
پر الرې ځم پوره ډارېـږم
ډېره وېـرېـږم کورونا راپسې راځینه
د ساده لویه نښه دا ده
له کورونا نه ځان په تېـښته خالصوینه
د خدای په لوی کرم به کېـږي
کورونا راغله عالمونه غرقوینه
په جوړېدو دې راجوړېـږم

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

کورونا ته یې خواره زه گرځم میـینه
کورونا تش نوم لیونی کړم
او که ریښتیا شي پر سر خاورې بادومه
هسې په خیال کې هم تاثیر کړي
د کورونا نوم زېـــږوي ډېـــر هیـبـتونه
کورونا راغله ته یې یوړې
نور څه خو نه شم ،تش دوعا درته کومه
کورونا شرم نه مرض دی
اوس چې راغلې ځان به لرې ترې ساتونه
جانانه راشه خبر واخله
زه کورونا یم ،مخکې ډېر دي خطرونه
جانانه راشه کورونا یم
که شي غالبه بیا به نه وي دیدنونه
د باندې مه ځه زه ډارېـږم
کورونا دېر لري خطر او هیبتونه
کور کې به ځان بیا کرنتین کړو
کورونا هــر پــل غوړولي دي جالونه
په زړه او حال دې خبردار یم
ته کورونا یې ما ته نه وایې حالونه
زه که حال ووایم یا پټ کړم
ټوخی مې وایي کورونا یمه میـینه
کورونا ټول جهان نیولی
ښه خو به دا وي چې پیدا کړو واکسینونه
کېدا شي مرگ راپسې راشي
د کورونا تست مې مثبت دی وبمرمه
ستونی مې تریخ ،تبه مې ډېره
د کورونا نښې لرمه مړ به شمه
خلک دې وایي کورونا یم
کورونا نه یم چا دروغ ویلي دینه
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