
 
 

 

 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

 

 ۱۹/۰۴/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه
 

 مه برخه یشتو شپـږیو سلو
 

 روژتۍ لنډۍ  
 

 مه برخه شپـږ
 

 زړگی مې داسې راته وايي 
 دې واړوه ترغرونه ر ږده، ياـچې روژه پرې

 

 توان مې و، روژه مې نه وه
 ه پر ضد بوزه پر بوزه ومد طالب جان 

 

 پراټې واخله رانه الړ شه 
 حاللوينه  تاته خو روزه خورې، ما پر  

 
په دې برخه کې یې له تاسو درنو  ېلگې پیداړې دي او  بد دې برخې لپاره مې د روژتیو لنډیو دا نوې  

 لوستونکو سره شریکوم: 
 

 څه مې راوړي ور وهمه 
 ستا په ديدن باندې روژه نه ماتومه 

 

 روژه مات ته څه راوړيما 
 که ته راووزي همدا اوس يې ماتومه 

 

 ږم ـته خو بوزه يې زه پوهې
 ما په منگي کې پراټې راوړې دينه 

 

 توان مې و، روژه مې نه وه
 د طالب جان پر ضد بوزه پر بوزه ومه 

 

 پراټې واخله رانه الړ شه 
 حاللوينه  تاته خو روزه خورې، ما پر  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 رې شي ذ رې، ذ زما دې زړه 
 روغه روژه کې په مخ ولې زه درتلمه 

 

 زما روژه دې کړله ماته 
 ما دې خدای څنگه کړي چې تاسې کره تلمه 

 

 زما دې زړه ايرې، ايرې شي 
 غوټه روژه کې مې ستا سوچ ولې کاونه 

 

 پرتا دې خدای اورنه بل کړي
 سمه روژه کې په مخ راغلې، مړ دې کړمه 

 

 زما دې نيمه روژه وسوه 
 نيمکښ راوکاتنه چې له کړکۍ نه دې 
 

 روژه خرابه شوله الړه 
 ستا په ديدن باندې خراب شول ثوابونه 

 

 که ثواب غواړې ديدن مه کړه 
 د روژې مياشت ده ديدن ډېر څه ورانوينه 

 

 زه پرواگير د روژې نه يم 
 زما په کار دي تش له لرې ديدنونه 

 

 ږيـ ته زړور يې نه ډارې
 که درسره وي په هرپل کې گناهونه 

 

 کوه زه پرې خبر يم ديدن 
 چې په روژه کې شيطانان کوي خوبونه 

 

 دومره له ډار سره ژوند مه کړه 
 ږي ثوابونه ـدېرشو روژو کې خدای رالې

 

 رنگ ته گوره  يزما دې سو
 لس روژې پاتې دي چې نور به څه کومه 

 

 لکه دا رنگ زړگی مې سوی
 پاتې روژو کې به يې نور هم تورومه 

 

 سږ روژې تک تور چواړی کړم 
 مه خپلو باور مې نه شي چې به خپل رنگ 

 

 زړگی مې داسې راته وايي 
 دې واړوه ترغرونه ر ږده، ياـچې روژه پرې
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