
 
 

 

 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

 

 ۱۵/۰۴/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه
 

 مه برخه ریشتیڅل یو سلو
 

 روژتۍ لنډۍ  
 

 مه برخه رڅلو
 

 د روژې ورځ کې په مخ راغلې
 سترگې مې پټې کړې گناه نه ډارېدمه 

 

 تا په روژه کې ځان سینگار کړ 
 رانه تښتي ثوابونه د ظالم لورې  

 

 له عمره کم، روژه پرې بار ده 
 شونډې یې وچې، سترگې مړې، مړې غړوینه 

 
 لنډۍ راټولې کړې دي:  دا نوې مې لنډیو په دې برخه کې  روژتۍ د 

 
 تېره روژه کې راسره وې 

 اوس مې نصیب دی چې بې تا یې تېرومه 
 

 په شوگیرو عادت سړی یم 
 د کلي خلک پیشمني ته پاڅومه 

 

 روژه په خپل وطن کې ښه وي
 کروه وینه مپردي وطن کې به دې هر څه  

 

 روژه د خدای لپاره نیسم 
 پشلمي کې ُدوعا ستا لپاره کړمه   هپ

 

 خدای نه به څوک پوښتنه وکړي 
 په مسافر ولې روژه روا کوینه 

 

 د روژې وس مې ځان کې نه شته 
 امر د خدای دی، پکې نه وهو السونه 
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 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

 

 

 نه وېپه روژه ماتي چې ته 
 لکه بې موره مرغۍ گوښې ناسته ومه 

 

 له عمره کم، روژه پرې بار ده 
 شونډې یې وچې، سترگې مړې، مړې غړوینه 

 

 کرار ـ کرار روزه روانه 
 د ثواب میاشت ده موږه نه کړو گناهونه 

 

 په کړېدو مې رب راضي کړ 
 د روژې میاشت ده چې قبول مې شول سوالونه 

 

 په کرارۍ به عبادت کړو 
 روژې میاشت کې ښه قبلېـږي طاعتونه د 

 

 تا په روژه کې ځان سینگار کړ 
 د ظالم لورې رانه تښتي ثوابونه 

 

 پر الره ځي او توبه وایي 
 د روژې میاشت ده له گناه ځان خالصوینه 

 

 په پاک هللا مې دې قسم وي
 چې د روژې په میاشت کې نه کړم گناهونه 

 

 په گناهونو کې گیر مه شې 
 ه ځان ساته له عذابونه د روژې میاشت د

 

 گناه نه لرې گرځه یاره 
 اوس خو روژه ده بله میاشت بوزه راځینه 

 

 د روژې ورځ کې په مخ راغلې
 پټې کړې گناه نه ډارېدمه مې  سترگې 

 

 روژه د ځان له پاره نیسي 
 د عبادت منت پر نورو باروینه 

 

 د روژې ډېرې ورځې پاتې 
 ځان ټینگوه چې وارخطا نه شې میینه 

 

 ړ ښکاريـمازدیگر دې رنگ زېپه  
 شېبې دي لنډې روژه مات به ژر راځینه 
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