
 
 

 

 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

        
۶۱/۱۲/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند 

                     
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلورڅلوېښت 
 

 »کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې 
 

 اتمه برخه 

 
 کورونا لره بره گرځي 

 د باندې ونوزې له پښو دې غورځوینه 
 

 رانه جوړ کړ کورونا ډکی 
 دیدن دې وکړه نن به یم سبا به ځمه 

 

 کورونا زړه راکې چولی 
 راباندې پام کړه یاره نن سبا کې یمه 

 

 د کورونا په شانې گرځي 
 غماز راخیستي دي تازه، تازه چمونه 

 
اړینه ده اوس چې د کورونا وبا د دویمې څپې وحشت ټوله نړۍ تهدیدوي، ټولو خلکو، په تېره زموږ هېوادوالو ته  

چې ټولې طبي الرښونې په جدي ډول په نظر کې وساتي او ټولې هغه الرښونې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ترسره 
 کړي چې طبي مقامات یې الرښونه کوي

 

تېرکال همدا وخت د کورنا سرکښه او وحشي بچي خپل وحشت پیل کړ او د دې وحشت په پیل کې د نړیوالو، په تېره 
والو، له دې وبا سره د جگړې تجربه یا هیڅ نه درلوده او یا دا تجربه ډېره ضعیفه وه او خلکو دومره زموږ د هېواد

پاملرنه نه ورته کوله. په هغه وخت کې به ځینو هوښیارو کسانو د پښتو ژبې دا متل هر چېرې په تکرار سره خلکو  
 ته اوراوه: 

 
 »دا د پټي سر دی

 پټی وروسته سورور دی« 
 

 دا موضوع دومره جدي نه گڼله، چا به دومره سر پسې گرځاوه، ان تر دې چې ځینو خلکو به ویل:خو خلکو 
 

 »دا درواغ دي، د دې خبروترشا نور پالنونه دي، دا هسې خلک غولوي او...« 
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 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 

 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

 

خو اوی مالومه شوه چې دا موضوع درواغ نه، بلکې ریښتیا دي او د سورور پټي، سوروره برخه او ستونزې د 
کورونا د دویمې څپې په راتگ سره پیل شوه. وبه گورو چې د پټي په سوروره برخه کې کورونا له چا سره څه  

 کوي؟
 

د کورونا د دویمې څپې له پیل سره سم چې کومې لنډۍ د کورونا وبا د ستونزو په رامنته کېدو سره تخلیق شوې دې 
دا دی په دې برخه کې مې هم کورونا پورې اړوند یو او څومره چې ما ته په مخه راغلې دي، ما خوندي کړې دي. 

 څو داسې لنډۍ راټولې کړي او خوندي کړې دي چې بیخي نوي دي او دلته یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم: 
 

 کورونا نه ورکېـږي یاره 
 هوښیار هغه دی چې خپل ځان ورنه ساتینه

 

 په کورونا باندې ځب، ځب شې 
 دړې وړې کړمهزه دې په تانده ځوانۍ 

 

 کورونا شته روغتون یې نه شته
 غریب وطن دی په کې نه شته واکسینونه

 

 له کورونا ډکې دي الرې 
 د باندې مه ځه چې ناروغ نه شې مینه

 

 کورونا لره بره گرځي 
 د باندې ونوزې له پښو دې غورځوینه 

 

 کورونا لر بر کې خوره ده 
 اشنا دې نه وهي په هر څه کې السونه 

 

 کورونا ډکی رانه جوړ کړ 
 دیدن دې وکړه نن به یم سبا به ځمه 

 

 کورونا زړه راکې چولی 
 راباندې پام کړه یاره نن سبا کې یمه 

 

 له کورونا نه به خالص نه شې
 کورونا باد دی ځان هر چېرې رسوینه

 

 کورونا ټول ارام دې ورک کړ 
 ارام دې ورک شه چې دې نښې ورکې شینه

 

 یخني ده یو کورونا بله 
 جانان سړی راولېږه چې را دې شینه 

 

 تسلی مه راکوه یاره 
 کورونا راغله عالمونه غرقوینه 

 

 د کورونا په شانې گرځي
 غماز راخیستي دي تازه، تازه چمونه

 

 د کورونا توان مې نه شته 
 تر ازادۍ نه ښه یم، ښه په زندانونه

 
 نور بیا 
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