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  ۲۳/۰۵/۲۰۱۸                :هدوه شعر  رزیا استاد پوهاند د

                

  يراڼه تور 
  ،ټنډه هسپين کاغذ پر د

   ههېندار هسپين رڼه رپ
   ېم ( *)رسولگ د 

  .کښم کبرخلي توری د وي وي
===  

  رتو وسترگ شپه او ورځ اوبه کوم د
  رپه څې يسياه او د تورې

  مکاږ پرې
  .تک تور توري يښکل ښکلي

===  

  ېتور م وسترگ وي ترڅو د
  ېبه رغوم تر يسياه

  یتور وي او پرې کښم به يو
  هاو په دې موخ ډهو په دې 

  ېپر  کړم روڼ ېچ
   خپل!!؟ کبرخلي هتورتيار دغه

  
    رکمپیوټ =رسولگ *

  

  
  يخوبول ېتلپات

هل پر هر  وسترگ سره د    

  هپر تاندېدو د هزمان
  ،وځوانېد او نړۍ پر

  ،ينویوال د ههلهل
  .نپرمخیو د ههنگام

  ،دستورو  له هر پړک سره
   له هر څرک سره د لمر 
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  ،يزېږ نغمې ېنو ېنو
  نارغنو د ېانگاز ېنو نوې

   له لرې يراځ
   وپېړی درانه خوبونه د يبوږنو

  .تلپاتې خوبولو د
*     *    *  

   ېلورالور اآخو اآخو
  ينمانځ له خوښۍ او مستۍ -

  نڅښتنا واسمانڅک ،وماڼی د
    د ښادۍ د نوي کال نجش نزېږو

  ...واورلوب په سرو شنو ښکلو
  يغونډار نخاوری ېدد ېی ارادېخو خو

   -ودخوراړیان کبرخلی د- 
   کې کرلي وتوروکوډل وتیار هپ

  -وار له مخه -
  ود سرو اورون ېغرغنډ

  يرا پاشل ېی او شنه زهر
  !په سپېرو الرو کوڅو کې
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