
 
 

 

 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

        
 ۸۱/۹۰/۲۰۲۱                   نورمحمد الهو

                   

 هغه ورځې 
 
 

 هغه ورځې مې یادیږي 
 

 چې به دوه مرغان جوړه شول یوه ښاخ کې 
 

 بل باندې شیندلی رڼاګانې  یې یو په مښوکو
 

 باد له لیرې لکه سپین آس شیشنېدلو 
 

 ټیکری یې و په الس کې لکه سور رنګ ویلې شوی ستا  
 

 هغه ورځې مې یادیږي 
 

 چې سپوږمۍ درپسې مړه وه
 

 د دنګې کال شاته چې باغچه وه د انارو  ستا
 

 غمی باران وروړ پنجو کې   ،به غمی توتکیو
 

 چې نظر به مې په کومې ونې خښ شو 
 

 کې به مڼه شوې  * ته یې شاخ 
 

* * * * * * * 
 ټک د دروازې دی   ـ ټک  ـ  ټک

 

 سره راغلې یې د تورو په جامه کې  * له ډاګي
 

 کلمات دې و اغوستي 
 

 د لیک منځ نه ستا د سرو مچکو وږم پورته کیږي 
 

 هغه ورځې مې یادیږي 
 

 مبایل شو  شرنګ به د  ـ  شرنګ
 

 غږ په ځای به خپله له ُمبایله  ته د 
 

 ګل راتوی شوې  لکه سپینه خوشبویی د 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 

 باران کې په خرپ شړګنده 
 

 د بنګړیو مستانه سرود به پیل شو  پرکړکۍ ستا 
 

 دې ډیر فصلونه وشول دا
 

 شونډو سره خاپونه لکه مړاوي ګالبونه  ستا د 
 

 هرخط د پاکټ منځ کې وینې شوي  د 
 

 لیک په هریو توري  ستا د 
 

 زخم راشین شوی  یو   ـ یو 
 

 هرې څانګې کې مڼه 
 

 ستا د سپینې خندا عطر  او
 

 درد کا لکه سوی زخم 
 

 جال خوږیږي  ـ  دې ځمکې اوس جال هره برخه د 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ونې څانګه  خاښ، د ښاخ: *
 

 ډاګي: پوسته رسان  *
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