
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۱/۰۴/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې « »کورونا
 

 څلوېښتمه برخه شپـږ
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 لمه برخه شیو سلو
 
 

 روه زموږ خواته رانشې وگ
 ټول کورونا یو له هرڅه نه پاتې یونه 

 

 غواړې دیدن وکړهچې څومره 
 چې کورونا وي، بیا به نه وي دیدنونه 

 

 اوس زمانه داسې راغلې 
 چې کورونا وي اتبار کډه کوینه 

 

 د یار لیدلو پسې راغلم
 د کورونا ماسل مې وړاندې نه پرېـږدینه 

 
 د کورونایي لنډیو په دې برخه مې دا نوې کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي: 

 
 راکړکوڅه کې یو ځل چا الس  

 اوس کورونا یم، تبه درد مې نه پـرېـږدینه 
 

 چې چېرې ځې، هلته به پام کوې 
 کېدای شي چا به کورونا کرلی وینه 

 

 اوس زمانه داسې راغلې 
 چې کورونا وي اتبار کډه کوینه 

 

 دیدن کې هم خوند نه دی پاتې 
 چې کورونا وي بیا خوند نه کړي دیدنونه 

 

 اوس په هرڅه کې زړه نازړه یم 
 ا گرځي هره خوا وهي السونه کورون

 

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


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 

 چې څومره غواړې دیدن وکړه
 چې کورونا وي، بیا به نه وي دیدنونه 

 

 یو خوا ځواني، بل احساسات شي 
 د کورونا خطر به څوک معلوموینه 

 

 له کورونا سره به پام کړې 
 لکه لیوه له هرې خوا خوله لگوینه 

 

 کورونا بیا نن راایسار کړم 
 ړه سیلونه خو زړگی وایي پرې ورځه، وک

 

 کورونا زړه دې دوه پلې شه 
 دیدن شو پاتې قاصدان هم نه ورځینه 

 

 د یار د کډې خبر راغی 
 خو کورونا مې مخه ښې نه پرېـږدینه 

 

 کورونا څه حالت راوستی 
 چې زوی له مور او مور له زوی نه بېلوینه 

 

 یاري دې نه غوښته رانغلې 
 وکړې په چلونه   د کورونا پلمې د

 

 کورونا وي غیرحاضره چې 
 له خدایه غواړم زه هغسې مجلسونه 

 

 د یار لیدلو پسې راغلم
 د کورونا ماسل مې وړاندې نه پرېـږدینه 

 

 ته دې به په خپله ځان ډاډه کړې 
 په کورونا کې څوک ناخلي احوالونه 

 

 زما دیدن ته چې رانشې 
 زه کورونا یم چې درنشي وېروسونه 

 

 ډېره خواري راپسې مه کړه
 کورونا یم رانازل دي ډېر دردونه زه 

 

 ډول سینگار دی رانه پاتې 
 اوس کورونا سره خپـړې لگومه 

 

 روه زموږ خواته رانشې وگ
 ټول کورونا یو له هرڅه نه پاتې یونه 
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