
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۳/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «کورونا«
 

 څلوېښتمه برخه   نهه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دېـرششپـږویوسل 

 
 ی د روناو ک مرض د ېغم د

 نه یهلته و  تم ښ ت نهیهر وطن ته تر  ېچ
 

 مسافرو لویه خدایه د 
 یو کورونا، پردي وطن، څه به کوینه 

 

 کورونا لږه وي که ډېره 
 زه د اشنا دیدن ته خامخا ورځمه 

 

خپرې    د روژې او اختر په باب راټولې کړې لندۍ   هد د روژې او اختر د راتلو په مناسبت مې څه مو
پیل کوم او ټولې هغه نوې راټولې  ۍ بیا  وه؛ دا دی اوس دا لړکورونایي لنډیو لړۍ درېدلې  او د    کړې

 په باب تخلیق شوې دي.  کړې لنډۍ به خپرې کړم چې د کورونا 
 

 اوس کورونا ده نه درځمه 
 د زړه کراره چې درنکـړم تکلیفونه 

 

 یاره بل وخت به غاړه درکړم
 په کورونا کې ډېر ضرور دي احتیاطونه 

 

 د کورونا باران پیل شوی 
 ناروغه شینه ډار مې په دې دی چې به یار 

 

 کورونا راغله زړه خپه شو 
 د کونډې زوی به لو و لور څنگه کوینه 

 

 د کورونا باران ورېـږي
 واکسین چې نه وي، نو ژوندون تهدیدوینه 

 

 

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 ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 هوا سړه زړه مې خپه ده 
 د یخ موسم کې کورونا منډې وهینه 

 

 د مسافرو لویه خدایه 
 یو کورونا، پردي وطن، څه به کوینه 

 

 کورونا دی  غم دې مرض د
 چې هر وطن ته ترینه تښتم هلته وینه 

 

 کورونا ورکه کړې خاونده 
 په لومړي سر خوار و غریب حاللوینه 

 

 کورونا لږه وي که ډېره 
 زه د اشنا دیدن ته خامخا ورځمه 

 

 تر کورونا نه هم بدتر وو 
 چې ظالم یار پر زړگي راکړل ډېر داغونه 

 

 تگ او راتگ دې لږ درکم کړه
 زویه کورونا دې څملوینه د ظالم 

 

 هغه له هېڅ شي نه ډارېـږي
 په سخت ترینه کورونا کې هم راځینه 

 

 د هر موسم جال خوندونه 
 چې کورونا وي د خولې خوند خرابوینه 

 

 د کورونا ناکاره رنځه 
 پټېدای نه شې سست مې ټول دي اندامونه 

 

 له کورونا څخه ځان ساته 
 سېځینه وچ او المده ټول گډووډ سره 

 

 کورونا رانشې دې خوا ته 
 په جنجالو مو واده جوړ، گډوډ به شینه 

 

 شا و خوا ټوله کورونا ده 
 اوس د اشنا دیدن ته چېرې ودرېـږمه 

 

 خدایه په خپل فضل یې ساته 
 د مرور اشنا مې نه شته واکسینونه 

 

 د خپل وطن ُغربت ته ژاړم 
 یو کورونا او بل یې لوږه زوروینه 
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