
 
 

 

 3تر 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

        
 ۱۹/۰۲/۲۰۲۱                 آصف بهاند

                 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه یوپنځوس
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «
 

 مه برخه دولس
 

 د کورونا ظالم له السه 
 زه ستړي مه شي په څنگل باندې کومه 

 

 کورونا راغله الرې دوې شوې
 جانانه خپل غم دې کوه خپل به کومه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 د مکتبونو دروازې تړلې دینه 

 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landy51.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landy51.pdf


  

 

 3تر 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

 

ډاکتر صاحب لطیف یاد په جال وطنۍ کې هغه فعاله فرهنگي دی چې د فیسبوک له ټولنیزې شبکې  
داسې اړینې  نه تر ټولو نورو افغانانو ډېره مثبته استفاده کوي او د خپلو ملگرو له پاره هره ورځ  

 خبرې لیکي او تر دوی پورې یې رسوي چې ډېرهسلنه یې نوی او په زړه پورې معلومات وي. 
 

په همدې نږدې ورځو کې مې د یاد صاحب په پاڼه کې د کورونا په باب یو څو لنډیو ته پام شو، هغه  
و پښتون  ایښی و چې هلته ی   لینک مې ولوستې او د لنډیو په پای کې یې د بل چا د فیسبوک داسې یو  

سندرغاړي یو څو کورنایي لنډۍ په خپل ښکلي غږ سره زمزمه کولې، ما هم دا څو لنډۍ چې ما ته  
 نوې وې، ورنه راخوندي کړې: 

 

 کرونا په تلو راتلو زیاتېږي 
 شیرینه یاره مه راځه نه به درځمه

 

 د کورونا مرضه ورک شې 
 به ما دې بند کړه د سورکو شونډو سرونه 

 

 الرې دوې شوې کورونا راغله 
 جانانه خپل غم دې کوه خپل به کومه 

 

دغه راز د یاد صاحب په پاڼه کې یو څو لنډۍ د یو انځور په ډول دیزاین شوې وې او هغه د لنډیو    
 انځور هم یاد صاحب په خپله پاڼه کې جگ کړی و، د انځور لنډۍ دا دی: 

 
 د کورونا ظالم له السه 
 پرېمینځمه د ورځې دېرش ځلې السونه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 زه دروازې اوس په څنگلو خالصومه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 له کور وتی نه شم، په کور کې ایسار یمه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 خوله او پوزه مې په ماسک باندې تړمه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 هره لمحه زه له اوبو نه گوټ کومه 

 

 له السه د کورونا ظالم 
 اوبه د مالگې هره ورځ غړغړ کومه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 زه مې یارانو ته اوس الس نه ورکومه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 مینه شوه خالصه څوک یو بل نه ښکلوینه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 د مکتبونو دروازې تړلې دینه 
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 3تر 3 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 کورونا ظالم له السه 
 ول هوټلونه پارکونه تش شول، بند یې کړل ټ 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 زه اوس بازار ته له دستکشو سره ځمه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 زه ستړي مه شي په څنگل باندې کومه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 زه خپل هللا ته شپه او ورځ زارۍ کومه 

 

 د کورونا ظالم له السه 
 د زړه له پاسه مې پولۍ والړې دینه 

 

 راتلو زیاتېږي کرونا په تلو 
 شیرینه یاره مهړ راځه نه به درځمه 

 

 د کورونا مرضه ورک شې 
 به ما دې بند کړه د سورکو شونډوسرونه 

 

 کورونا راغله الرې دوې شوې 
 جانانه خپل غم دې کوه خپل به کومه 
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