
 
 

 

 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

 

 ۲۸/۰۴/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه
 

 مه برخه دېـرشیو سلو
 

 روژتۍ لنډۍ  
 

 مه برخه لس
 

 اخر به ما په چا حالل کړې 
 چې د روژې په میاشت کوې اشارتونه 

 
 زما روژه خو دې برباد کړه

 سپین مړوندونه چې پر دیوال ښکاره کوې  
 

 اشنا چې تلو دومره یې ووې
 تر څو روژه وي، نور به نه وي دیدنونه 

 
. د دې برخې له پاره مې هم بیخي  د سږنۍ روژې له پاره به دا د روژتیو لنډیو وروستۍ برخه وي 

 ټولې کړې دي، هیله ده چې خوښې مو شي: نوې روژتۍ لنډۍ را 
 

 روژه ال تللې نه ده شته ده 
 به پرېـږدو ال څو ورځې پاتې دینه  ندید

 

 اختر نږدې دی روژه الړه 
 زۀ کم نصیب به غاړه چا ته ورکومه 

 

 د روژې څو ورځې دي پاتې
 دا میلمنه ده مراعات به یې کوونه 

 

 اخر به ما په چا حالل کړې 
 چې د روژې په میاشت کوې اشارتونه 

 

 پام دې وي دې ته چې روژه ده 
 روژه هم تېره شینه ریبار دې ستون کړه چې  
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 زما روژه خو دې برباد کړه
 چې پر دیوال ښکاره کوې سپین مړوندونه 

 

 اخر به زه له روژې تېر شم
 ته چې دا سپینه سینه ږدې پر دېوالونه 

 

 چې بوزه راشې بیا وخانده 
 اوس خو روژه ده بې خندا بې تېرونه 

 

 زموږ په کور کې څه شی نه شته 
 ه کلونه بې له روژې نه موږ روژه یو پ

 

 اسماني تندر شوې جانانه 
 چې په روژه کې دې رالوڅ کړل مړوندونه 

 

 اشنا چې تلو دومره یې ووې
 تر څو روژه وي، نور به نه وي دیدنونه 

 

 روژه روانه ده خالصېـږي 
 خو خالص به نه شي ستا جفا او ستا جنگونه 

 

 اشنا روژه ده مخ دې پټ کړه 
 دیدنونه چې ناروا دي په روژه کې  

 

 روژه کې هر څه په احتیاط وي 
 چې په مخ راشې ما نه تښتي احتیاطونه 

 

 اشنا مې توت الندې ویده و 
 مال جان وایي خوب روژه مکروه کوینه 

 

 په روژه مات کې راپه یاد شوې
 زړه کې مې تېر شول چې اشنا کله راځینه 

 

 اشنا له هرڅه راته خوږ دی
 دیدنونه خو په روژه کې یې بند کړي 

 

 اشنا دې تل خوشحاله اوسي 
 روژه چې تېره شوه دیدن ته یې ورځمه 

 

 اشنا دې کړم خبر مې ناخلې
 روژه پلمه ده، ته مې ناخلې احوالونه 

 

 اشنا له ما سره پخال و 
 پخال اشنا رانه روژه لرې کوینه 
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