
 
 

 

 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

 

 ۰۲/۰۶/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

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

 برخه  پنځوسمهه  نه
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه څلوېښتشپـږویوسل 
 

 یار کورونا تبې نیولی 

 پر ما ورېـږي د سکروټو بارانونه 
 

 پرې رغېـږيچې کورونا ژر 

 خدایه هغه درمل به کوم وطن کې وینه 
 

 زه به په څه شي زړگی ښاد کړم

 چې خوښېدل مې کورونا وهلي دینه 
 

 ۍ راټولې کړې دي: د کورونایي لنډیو د دې برخې لپاره مې دا لنډ 
 

 د سر ساتنې مسأله ده 
 کورونا له السه تښتي زلمي جونه د 

 

 چې کورونا ژر پرې رغېـږي

 درمل به کوم وطن کې وینه خدایه هغه 
 

 خوښي خندا شوه الدرکه 

 غړۍ راغلي دینه  ویر کورونا غاړه
 

 زما د لرې وطن یاره 

 هر څه مې هېر دي کورونا مې زوروینه 
 

 د ژوندون چارې گډېوډې

 زه کورونا پر الره ځم سلگۍ وهمه 
 

 د پسرلي خوندونه نه شته 

 چې کورونا وي څه شنېلی څه خزانونه 
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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

 

 

 شي زړگی ښاد کړمزه به په څه 

 چې خوښېدل مې کورونا وهلي دینه 
 

 کورونا پام کوه رانشې 

 زه د اشنا خوا ته پرون راغلی یمه 
 

 اشنا ته ښه زېری همدا دی

 چې کورونا له وطن کډې باروینه 
 

 لکه د سیوري راسره وي 

 د کورونا د پښو ښکالو مې نه پرېـږدینه 
 

 په سفر نه کېږي جانانه 
 ډک دي وطنونه له کورونا نه هسې 

 

 کورونا تم شه مه رادرومه 

 زموږ د مینې وخت سپرلی دی تېر به شینه 
 

 کورونا وریځ ده هر خوا تلی شي 

 احتیاط واکسین که وي، په امن کې به یونه 
 

 د خطر ټکی خو همدا دی 

 د کورونا باران څوک نه وینې میینه 
 

 کورونا نوې ستونزې راوړې

 شانتې غمونه موږ ته یې راوستل څه نور 
 

 یار کورونا تبې نیولی 

 پر ما ورېـږي د سکروټو بارانونه 
 

 له کورونا نه نه ډارېـږم 

 په ما تېر شوي دي له دې نه لوی رزکونه 
 

 د کورونا توفان په اوج کې 

 د درد ږلۍ مې ورېده پر اندامونه 
 

 زړه مې د وینو ډنډ ته ورته 

 د کورونا باران یې ورو ـ ورو نړوینه 
 

 کورونا وبا چې راغلهد 

 زما یې ړنگ کړل د کلونو پالنونه 
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