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 ڼۍکورونا جدي وګ
 

 ږيـوره چي ال څه کیــان  ګــوپــړۍ تـــر نــی پــراغ
 ږيـیـه کـي ال څـوره چـمرګ دی د زاړه او ځوان  ګ

 ړېــي کـل الري ورکــقــوه  عــکه ســلــه تـم تــلــع
 وره چي ال څه کیږيار انسان  ګـوښیـر هـزور دی پ

 ال اوږدېه کـي لکـه،  ورځـخـتښتي خوب له شپو څ
 ږيـیـه کـي ال څوره چــدان  ګـسپین کورونه تور زن

 زړه ته چي ټکور مي سي نه راځي کورته مي څوک
 ږيـیـه کـي ال څـهېر مي دي ښایسته لمسیان ګوره چ

 بـیـبـا د زړه حـه  د چـوک د رنځ طبیب  نـه څـستـن
 یږيـه کـګورته وړي غریب او خان  ګوره چي ال څ

 نيــه مــال نــوره بــت ي ــنــه مــا نــي وبــوک چــڅ
 یږيـوربه یې سي مرګ په ځان  ګوره چي ال څه ک

 يــه ســګلې بــنـبشي ــي  تــه ســرې بــدیـــي هـډک
 ږيـیـه کــي ال څـوره  چــان ګــاهل افغـنې  مني ج

 و بابـــونــتــنـــاص د جــاب  خــتــال کــي د م  ـوای
 ان ګوره چي ال څه کیږيـلمـه غـایستـوري او ښـح
 ل سزاـد عمــوږ د بـت زمـدای آفــې د خـیي ــولــب
 ه کیږيـي ال څــوره چــان ګـکي اسمـینـر د شـهـق
 وایي د خالق کتاب (۱) لـار د بــده بــنــه وړي بــن
 ه کیږيـي ال څـوره چــګ  ناــیــا بــه ستـمـنـه مـن
 ور نیسيـق  ما د بل په تـالـر خــه ستــګه بــرنــڅ

 ږيـیـه کـي ال څـوره چــسان  ګـاه انـګنـېـي بـوژن
 (۲)ل په الس ـمه ورکوی خپ ځان د مرګي غیږي ته

 وره چي ال څه کیږيـزدان ګــاک یــر دی د پـام
 (۴)ل ـــري درمـرض لـر مـه (۳)ل ـر بنده لري اجـه

 یږيـه کـي ال څـوره چـرآن  ګـدیث قـم د حـکـح
 
 ۱۸و ال تزر وازرته وزر ا خری  سوره فاطر آیه : ۱
    ۱۹۵و ال ت لق وا بایدیکم اال لتهلکه  سوره بقره آیه   : ۲
 ۱۸۵ک لُّ نفٌس ذایقته الموت    سوره آل عمران آیه : ۳
 ل ک ل داٍء دواٌء   حدیث : ۴
 کال د مې لومړۍ ورځ  ویرجینیا ۲۰۲۰د 
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