
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 

 ۰۷/۰۴/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه
 

 مه برخه درویشتیو سلو
 

 روژتۍ لنډۍ  
 

 یمه برخه رد 
 

 روژه په خوله یې خولگۍ غواړې
 داسې کار مه کړه له الس وزي ثوابونه 

 

 د روژې تنگ بندیز چې راغی
 ې غواړم دیدنونه دله خولگۍ تېر یم، تش 

 

 ږېـداسې په څنګ رانه تېرې
 لکه روژه درباندې ما نیولې وینه 

 
د نویو لنډیو د ټولولو په لړ کې مې د تېرکال په روژه کې پام شو چې باید د خلکو له خولې او میډیا نه د نورو نوو  

په تېره روژه کې مې لږ شمېر  لنډۍ راټولې کړې او په  لنډیو ترڅنگ، د روژې په باب هم نوې لنډۍ راټولې کړم.  
 دوو برخو کې مې د »روژتۍ لنډۍ« ترسرلیک الندې د »لنډۍ او د ثبتولو ستونزې« په لړۍ کې خپرې کړې. 

 

 برخه،  لومړۍــ روژتۍ لنډۍ،  
 

 برخه.  دویمهــ روژتۍ لنډۍ،  
 

سږ مې هم په پام کې ده چې د روژې په باب نوې لنډۍ پیدا او راخوندي کړم. اوس چې د روژې د پیل ورځې دي،  
ومې کوالی شول چې د څو لنډې را خوندي کړم او د »روژتۍ لنډۍ« په دریمه برخه کې له تاسو درنو لوستونکو 

 سره شریکوم: 
 

 ږېـداسې په څنګ رانه تېرې
 درباندې ما نیولې وینه لکه روژه 

 

 په نن سبا کې دې وخت تېر کړ
 روژه په سر شوه تا را نه وړل دیدنونه 

 

 روژه د صبر مې نیولې 
 د یار دیدن ته د عمرونو تږی یمه 
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 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

 

 

 روژې دې خدای قبولې مه کړه
 ته په غال، غال کتلي دینه  و تا جنک

 

 د روژه ماتي په وخت راشه 
 نعمتونه ادې مې ډېر، ډېر پاخه کړي 

 

 روژه په خوله یې خولگۍ غواړې
 داسې کار مه کړه له الس وزي ثوابونه 

 

 چې ناڅاپي په مخه راغلې
 که روژنه نه وای زه دې څو ځل ښکلومه 

 

 د روژې تنگ بندیز چې راغی
 ې غواړم دیدنونه دله خولگۍ تېر یم، تش 

 

 ــمیبه درســره    ړميش ېتر پ
 خوبونه  يېـږنه ک ه ړروژه ده جو باقي 

 

 تر پېشړمي به سره خاندو 

 نور به ځان ساتو چې روژه مکره کوینه 
 

 د روژې هسې نوم بدنام دی

 سړی له ځایه عصبي دی قار کوینه 
 

 د پیشړمي په غم کې نه یم 

 د شالیال د الس ډوډۍ خوند راکوینه 
 

 خوب رانه قضا کړ  ي پیشمن

 د نن روژه به په ځان څنگه تېرومه 
 

 کې قضا شو پیشړمی ستا چورت 

 اوس ده ناوخته مالیان کوي بانگونه 
 

 روژه به خدای په خیر کړي تېره 

 اختر به راشي بیا به وکړو دیدنونه 
 

 حال د بېوزلو به څوک واخلي

 د خوارو حال به په روژه کې څنگه وینه 
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 روزه بوزه ورته یو شان وي

 خوارو خلک خوار دي، دایمي یې روژه وینه 
 

 دربار ته وکړمسوال به د رب 

 ژې ده خامخا یې قبلوینه ومیاشت د ر 
 

 سوال به یې ولې نه قبلېـږي

 چې د روژې په ماښام پورته کړي السونه 
 

 په روژه ښه عبادت وکړه 

 خدای به مې درکړي، ته خو وکړه سوالونه 
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