
 
 

 

 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

 

 ۱۹/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

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

 برخه   پنځوسمهه و د 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه دېـرشه نهویوسل 
 

 بې احتیاطي دې وکړه یاره 
 په کورونا چې شوې اخته ژړا راځینه 

 

 کورونا کې وچ ملنگ شومپه 
 کچکول په غاړه د دیدن کوم سوالونه 

 

 د کورونا نوم چې وانخلې 
 ماسک چې رایاد کړم سا مې تنگه، تنگه شینه 

 
 د لنډیو د دې برخې له پاره مې دا کورونایي لنډۍ برابرې کړې دي: 

 
 خدای دې د مور قبر دوزخ کړه 

 خـبـرویـنه چې کـورونـا یـې ولې مـا نـه 
 

 کورونا څملولې یاره 
 ما خو الپرېـږده جنکۍ دې یادوینه 

 

 چې کورونا باندې رنځور شي
 دردونه ډېر شي، پرې غالب شي افتونه 

 

 چې کورونا ورته میلمه شي 
 هوښیار سړی به ډېر ژر ځان ترې خالصوینه 

 

 بې احتیاطي دې وکړه یاره 
 په کورونا چې شوې اخته ژړا راځینه 

 

 کورونا سزا درنه ده د 
 ته به دردمن یې، خلک الرې چپوینه 

 

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

 

 

 په کورونا چې څوک رنځور شي 
 دا یې قصور شي رنگ یې ځای ته نه راځینه 

 

 اوس زمانه سرچپه شوې 
 په کورونا کې تگ راتگ نه خوښوینه 

 

 د کورونا رنځور وم خدایه 
 پوښتنه نه وه، ځینو بېل کړل گودرونه 

 

 درکړم راشه چې مینه درله 
 کورونا راغله بیا به وکړې ارمانونه 

 

 راشه چې زړونه سره ورکړو 
 که کورونا شي، بیا به نه وي دیدنونه 

 

 په کورونا کې وچ ملنگ شوم 
 کچکول په غاړه د دیدن کوم سوالونه 

 

 اوس گڼه گوڼه لوی غضب دی
 په هر یو پل کې کورونا حملې کوینه 

 

 بیا مې توبه ده ښار ته نه ځم 
 هر ځای کورونا وهي موجونه د ښار په  

 

 د کورونا نوم چې وانخلې 
 ماسک چې رایاد کړم سا مې تنگه، تنگه شینه 

 

 د کورونا هره څپه کې 
 چې هر خوا گورې تیمبوزکې وي میینه 

 

 چې څنگ زما د ځوانۍ وخت شو 
 کورونا راغله په هرڅه دي بندیزونه 

 

 زما الس تورو سپو څټلی 
 پراته دینه کورونا راغله هرڅه گډوډ 

 

 کورونا راغله بندیز عام شو 
 په تش دیده پسې دې زړه کبابومه 

 

 د کورنۍ بندیز خو پرېـږده 
 د کورونا بندیز مې زړه کبابوینه 
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