
 
 

 

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

 

 ۱۷/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې نا«وکور»
 

 برخه   پنځوسمهیو 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دېـرشه تاویوسل 
 

 کورونا سمدم نیمایي کړم 
 خدای دې په داسې رنځ څوک نه اخته کوینه 

 

 خوار لکه وچ ډکی بدن مې 
 د کورونا د تبې داسې وي زورونه 

 

 کورونا زړه راته چولی 
 زه خوار غریب به یې په چا باندې گڼدمه 

 
، هیله ده چې درته نوې  د لنډیو د دې برخې له پاره مې دغه نوې کورونایي لنډۍ راټولې کړې دي

 وي او خوښې مو شي: 
 

 د تا ښېرو زه کورونا کړم 
 دوعا درته کومه تا دې خدای ساتي زه 

 

 ترکورونا نه هم ظالم یې 
 بخت مې کوټه شو چې پر تا میٔنېدمه 

 

 په کورونا باندې ورپېښ شوم
 اوس خو ورپېښ شوم ځان به څنگه خالصومه 

 

 د کورونا رنځ او غمونه 
 دومره رنځونه دریابونه وچوینه 

 

 د کورونا زور درمالوم شو 
 نه دې منله اوس زغمه تبې دردونه 

 

 

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 دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په 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

 

 پوه شوی یې که نه یې اوس به  
 د کورونا رنځ ړنگوي د تیـږو غرونه 

 

 بدن مې خوار لکه وچ ډکی 
 د کورونا د تبې داسې وي زورونه 

 

 کورونا درد نه به ځان ساتې
 د سترگو َرپ کې ړنگوي دنگ ـ دنگ برجونه 

 

 د کورونا درد مې لیدلی 
 نور مې توبه ده بیا مجلس نه جوړومه 

 

 کړکورونا باد مې زړه سوری  
 د درد چڼچڼې په کې ځالې جوړوینه 

 

 زړگیه هلته بیا روان یې 
 چې کورونا د بدن غوښې پر اور ږدینه 

 

 کورونا زړه راته چولی 
 زه خوار غریب به یې په چا باندې گڼدمه 

 

 په صورت روغ درته ښکارېـږم 
 خــبــره نــه یـې کــورونــا نــیــولی یـمـه 

 

 چې کورونا بدن ته راغله 
 تن بدن په خدای سپارې میینه  نور به دې 

 

 کورونا راغله نه درځمه 
 د زړه کوڅې درځنې کله بېلومه 

 

 خلک به ټول ورته حیران شي 
 د کورونا د درد داستان که بیان کړمه 

 

 پر زړه مې ځای د داغو نه شته 
 د کورونا د درد بېشمېره دي داغونه 

 

 کورونا پام نږدې رانشې 
 دردونه د لومړي دور مې ال هېر نه دي 

 

 که د دردو د زغم اتل وي 
 چې کورونا شي زغم یې ژر کډه کوینه 

 

 کورونا سمدم نیمایي کړم 
 خدای دې په داسې رنځ څوک نه اخته کوینه 
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