
 
 

 

 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۲/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه  ه شپېتمه پنځ 
 

 مه برخه څلور روژتۍ لنډۍ  

 
 ي ږېـکه په کتو روژه مات 

 ينه و  ليړيار په کتو ديرش خو د به ما
 

 مال چابک شه اذان وکړه 
 کوينه د يار لوېدلې سترګې زړه سوری 

 

 ږي ـچې گرده مرده میاشت خالصې
 ښلی وینه ـېـ ړ زبـ زما اللی به روژې ژې

 

 روژه په خوله راپسې راغلې

 خلک دیدن باندې روژې نه ماتوینه 

 

 د روژتیو لنډیو دا برخه به پرته له توزیحاتو درسره شریکه کړم: 

 

 ږي ـکه په کتو روژه ماتې
 ما به د یار په کتو دېرش خوړلې وینه 

 

 روژه اللـي نـیـولـي خـدایــه 
 لـه ځـوره وچې شـونـډې مـا نـیـولي دیـنـه 

 

 مال چابک شه اذان وکړه 
 د یار لوېدلې سترګې زړه سوری کوینه 

 

 د غریبانو دې خدای مل شي

 نه روژه مات نه پېشلمي ته څه لرینه 
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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

 

 

 د غریب ټول عمر روژه وي 

 پر هغو نه شته دي د هېچا نظرونه 
 

 کې چې څه نه وي په روژه مات 

 په پېشلمي کې به یې څه وي خوراکونه 
 

 دیدن دې بند کړ چې روژه ده

 زنه او خوله دې چې تړې لیونی شومه 
 

 خدای دې تر دې نه هم بدتر که 

 چې په روژه کې دې اوبه څښلي دینه 
 

 ږي ـچې گرده مرده میاشت خالصې
 ښلی وینه ـېـړ زب ـزما اللی به روژې ژې

 

 مکروه کړې زما روژې دې را 

 لکه د چرگ غوندې هر سات وهې بانگونه 
 

 ته په روژه کې ولې راغلې 

 زما دې وران کړل د یو میاشت عبادتونه 
 

 روژه په خوله راپسې راغلې

 خلک دیدن باندې روژې نه ماتوینه 
 

 چې راپسې  شولې جانانه 

 زما روژه وه رانه وران شول ثوابونه 
 

ږي ېـړ ېـرنګ مې په تا پسې ز  
 خلکو ته وایمه روژې نیولې یمه 
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