
 
 

 

 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۸/۰۲/۲۰۲۱                 آصف بهاند

                 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 پنځوسمه برخه 
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «
 

 یولسمه برخه 
 
 د زړه سره کورونا راغله 

 الرې راښیه، راروان دي ویروسونه 
 

 خدایه دغسې مې ځواکمن کړې
 کورونا او رقیب دواړه څملومه چې 

 

 پالر کورونا، پر بستر پروت دی 
 زوی یې واده محفل کې څڼې اړوینه 

 
 د لنډیو دا برخه پرته له نورو معلوماتو، یوازې یو څو کورنایي لنډۍ: 

 
 پر تا او نوم دې خاورې واوړه 

 کورنا زړه دې راخوړلی مړه به شمه 
 

 د کورونا دې سټه ووزي 
 دي نه په سمه نه په غرونه څوک ترې خالص نه 

 
 د کورونا دې سټه ووزي 

 نه موږه خالص یو او نه لر و بر ملکونه 
 

 پر الرې تالی نه شم ډارېږم 
 د کورنا غږ مې هر پل کې ډاروینه 

 
 د زړه سره کورونا راغله 

 الرې راښیه، راروان دي ویروسونه 
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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

 

 
 پخوا جكړه او بېوسي وه 
 وېروسونه اوس کورونا شوه هر خوا دي  

 
 خدایه دغسې مې ځواکمن کړې 

 چې کورونا او رقیب دواړه څملومه 
 

 هللا دې دا حوصله راکړي 
 چې کورونا  رانه په خپله وتښتینه 

 
 پالر کورونا، پر بستر پروت دی 

 زوی یې واده محفل کې څڼې اړوینه 
 

 ستاسو محفل کې کورونا وه 
 زه دې هم هلته ناپامئ کې غوښتی ومه 

 
 کورونا دې خدای اخته کړهپه 

 چې ټوپک ږیره درنه دواړه پاتې شینه 
 

 بیا به باور درباندې نه کړم 
 زه دې محفل د کورونا ته غوښتی ومه 

 
 زما پر زړه دې تور داغ کېښود 

 کورونا زړه باندې خدای کېـږده داغونه 
 

 که په تاویز ځان ورنه ساتې
 د کورونا له پاره نه شته تاویزونه 

 
 الړم خوښي نه وههر چېرې 

 کورنا ویر خو په هر لور منډې وهینه 
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