
 
 

 

 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

 

 ۲۷/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې نا«و»کور
 

 برخه   پنځوسمهشپږ
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلوېښترید ویوسل 
 

 کورونا ټوله درد او غم دی

 چې درد لري هغه به نه کوي خوبونه 
 

 رمټ و  روغیار سالمت و  

 د کورونا له السه تور لحد ته ځینه 
 

 تورو غرونو پناه یاره  له

 زه کورونا یمه وروستی دیدن کومه 

 

 راپیدا کړې دي: د کورونایي لنډیو د شپږپنځوسمې برخې له پاره مې دا نوې لنډۍ 

 

 چې کورونا وي ځان ترې ساته 

 که گیلمن شو ورته وړاندې کړه عذرونه 
 

 کورونا کې جانانه ستا په 

 په منډه الړمه تر ټولو زیارتونه 
 

 کورونا مه هېروه یاره 

 چې دې په یاد وي نو کوې به احتیاتونه 
 

 کورونا شته غفلت ښه نه دی

 چې ترې منکر دي، په ځان اور به لگوینه 
 

 کورونا ټوله درد او غم دی

 چې درد لري هغه به نه کوي خوبونه 
 

 کورونا گل نه دی ازغی دی 

 ازغی زړه کې لري څه به کوینه چې څوک 

 

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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 له کورونا نه دې خدای ساته 

 که گرفتار شوې، غورځوي دې په کورونه 
 

 له کورونا مې زړگی تور دی

 چې څو ژوندی یم، وابېنخلمه نومونه 
 

 رمټ و  یار سالمت و روغ

 د کورونا له السه تور لحد ته ځینه 
 

 چې یار ته ځې خطر قبول کړه 

 دي خطرونه له کورونا سره خو شته 
 

 یار کورونا موسم کې راغی 

 چې دیدن غواړم، نو قبول مې دي رزکونه 
 

 پالر مور نعمت دی پام پرې بویه 

 کورونا گرځي پاخه عمري خوښوینه 
 

 د کورونا له درده مړ شو 

 ناڅاپه ولوید رقیبان خوشالوینه 
 

 تورو غرونو پناه یاره  له

 زه کورونا یمه وروستی دیدن کومه 
 

 دغسې وي یارهاحتیاط کار 

 چې خلک راشي، نو کوڅه هم چپـوینه 
 

 که ته له ما سره یاري کړې 

 په کورونا کې دې هم اخلم احوالونه 
 

 ستا کورونا کې سرگردان یم

 چې چېرې ځمه الر کې خورمه تیندکونه 
 

 ولې له ما نه لرې گرځې 

 کورونا نه یم پر ما وکړه باورونه 
 

 چې کورونا شوم رانه الړې 

 پسې وړې سلگۍ وهمه ستا په دیدن 
 

 په انتظار کې اوسه یاره 

 له کورونا نه چې لږ ښه شوم دربه شمه 
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