
 
 

 

 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

        
 ۲۱/۰۴/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
                  

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه  تها
 

 روژتۍ لنډۍ 
 

 لومړۍ برخه 
 

 ږيېـړ ېـز  ې رنګ يې په يار پس
 چې روژې خرابه کړمه  يخلکو ته واي 

 

 ما نه دې مخ واړاوه ولې؟ 
 مکروه کوینه تش درکتل خو روژه نه  

 

 له خوبه پورته شه نېکبختې
 د پېشلمي اوړه دې غوا خوړلي دینه 

 

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

 
د لنډیو د بېالبیلو بحثونو په لړ کې ډېرو څېړونکو پر دې اصل ټینگار کړی دی چې لنډۍ د پښتو  

او هر څه چې په    ی انځور شوی د کې  ژبې د فولکولو هغه ژانر دی چې د ټولنیز ژوند هر اړخ په  
خلکو او ټولنه کې ټېرېږي، لنډۍ په هنري بڼه هغه داسې انځوروي، لکه څنگه چې په ورځني ژوند  

 روان وي.  کې 
 

رکه میاشت پیل شوه، پرته له شکه چې روژه د اسالم د سپېڅلي دین  اڅو ورځې مخکې د روژې مب 
الې او کتابونه ډېر لیکل شوي  په ارکانو کې یو مهم رکن دی او په دې باب خبرې ډېرې شوي، مق

دي؛ د همدې له پاره زه نه غواړم دلته د روژې پر برکاتو او حسناتو نه وغږېـږم. ما د نویو او  
پخوانیو ډېرو په زړه پورو لنډیو د راټولو او خپرولو په لړ کې دې ته پام شو چې هغه لنډۍ راټولې  

 په پار یې خپرې کوم. کړم چې د روژې یادونه په کې شوې وي او د همدې روژې 
 

 د روژې یادونه په کې شوې ده: ونو ډول وېالبېل بدا هم د هغو لنډیو څو بېلگې چې په  
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 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 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

 

 له خوبه پورته شه نېکبختې 
 د پېشلمي اوړه دې غوا خوړلي دینه 

 

 په پېشلمي کې دې خوب یوسه
 چې په نهاره تر ماښام وهې ټوپونه 

 

 ږي ېـ ړ ېـز ې رنګ یې په یار پس
 چې روژې خرابه کړمه   يوای خلکو ته  

 

 مسافرۍ کې روژه راغله 
 مورکۍ مې نسته ما به څوک راویښوینه 

 

 د روژې هر ماښام اختر دی 
 مي له السه یمه ړزرې د پېش ،زرې

 

 ما نه دې مخ واړاوه ولې؟ 
 تش درکتل خو روژه نه مکروه کوینه 

 

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

 

 لیونۍ مینې دې جار شم  تر
 ناجوړه زه یم روژې تا نیولي دینه 

 

 په روژه ماتې به خوله درکړم 
 ټکه غرمه کې خو څوک نه کوي سوالونه 

 

 ږدهېـپه سفرځي څادر دې پر
 کومه  ېروژګۍ راغله، تراوې به پر

 

 روژه په خوله مخې ته راغله
 ستر یې وکړ وې مکروه دي دیدنونه 

 

 وخت دی اوس که راځې د دیدن  
 سـبـا روژه ده بـیـا بـه نـه وي دیـدنـونـه 

 

 روژه د کور کلي مزه کړي 
 د پردي ښار څه پېشلمی څه ماښامونه 

 

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

 

 کال دولس میاشتې موږ روژه یو 
 د روژه مات له پاره نه شته خوراکونه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

