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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۲/۱۸

محمدرسول پښتون

هم بحر هم طوفان یم
به سایت محترم افغان جرمن آنالین!
با تشکر فراوان اینک شعری از مرحوم محمدرسول پشتون که در سال  ۱۳۲۱هـ ش در کابل مجله تحت عنوان
(هم بحر هم طوفان یم) نشر گردیده بود ،به فورمت ( )Wordارسال نموده امید دارم تا در سایت مردمی افغان
جرمن آنالین نشر گردد.
با تقدیم احترامات از همکاری تان بازهم قلبا تشکر مینمایم.
زلمی پشتون

هم بحر هم طوفان یم
نه پوهېږم چې انسان یم که ملکه که پېریان یم
په جلي قلم لیکلی پر خلقت باندې عنوان یم
یا چمن یمه شین سوی یا خزان یمه پرېوتی
یا وږمه یمه د ګلو یا په خپله ګلستان یم
یا د یار د مخ آئینه یم یا په خپله جانانه یم
د هر ګوښې ننداره یم په ډولو ډولو عیان یم
نه هغه یم نه دغه هسي خوشي بهانه یم
ګورئ څه یم ال به څه سم چې د ټولو داستان یم
نه سور ګل یم غوړېدلی نه نسیم یم الوتلی
چې په بوی باندې یې پایم د هغه باغ باغبان یم
نه ډېوه یمه لګېږم نه پتڼ یم چې کړېږم
د آشنا د مخ شغله یم پرېوتلی پر جهان یم
نه هنداره د ښایست یم نه په خپله نمایښت یم
یو تعمیر یمه جوړ سوی چې د بله څخه بیان یم
چې په غشو یې د سترګو زخمي کړی یم د درګو
دهغو وینو سېالب یم چې هم بحر هم طوفان یم
محمدرسول پښتون
کابل مجله  ۱۳۲۱ -ش.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

