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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 !!! عید شما مبارک
 الوداع با رمضان مبارک:

 

آخرین  فقرای مردم ما سپری شد، امیدواریم اغنیای ما با سرمایه های باد آورده که از ماه مبارک رمضان، بر اغنیا و

فقرای سرزمین ما که توان یک پاره  چشمی بر ۀهستند، گوش برخوردارنوش  خورد و و بلند ترین امکانات آسایش و

همنوایی دست بیچارگان را گرفته باشند. به آرزوی چنین  با امداد و آب سرد را ندارند، معطوف نموده و نان خشک و

فغانان شریف عید را به همه ا های مسرتبار روز عبادات شان را قبول درگاه حق و فقرا، طاعات و مساعدت اغنیا بر

 :  وطن، صمیمانه تبریک می گویم خارج از داخل و در
 

 

 تمامش کردم روزــــــال ادب ، امـمـا کـب راشت ، قیامش کردمــــی افقامـترمضان 

 ردمک« دامشـُشرب م» وده دل ازــینک آسا «ُشرب مدام» هم از اُکل و بسته ام از لب فرو

 تواضع به نظامش کردم ی وـمـداشت نظ پران تـ، رفزانـ، گشت خرانـود گـدا بـتـاب

ــــی    ف صیامش کردمــ، وقیــبش و م روزـداشـت ن وم بادت درـ، عدمـوم گذشتانوم با ص 

 ز سالمش کردمعج به صد دور هم ازمن  ام مسجدـــن جمعه امــد دریوانـالـوداع خ

 ش کردمـدوام رــهـبم فـرو، ـیــتسـل رــسـ می آید رــــی سال دگـند ، ولرسـت خُ ـرف

 رامش کردمـبه خ ظام وـه نـا بـریـن هـآف وزونـم مــظـه نرفـت صـیام است ب د وــآم

 خامش کردم رمـنـده وش تم وبس لب فـرو زیرمعــی تـــه پـتـش پخـلود دــمحتسب ب

 ه دامش کردمـته بـا بسـپ و دادمش ساغـر ی گیردــه جامتـپـش افـتاد ک مـرغ دل در

 ، امامش کردمداده کف او ه ای دررعـج بیخود ومستم می خواند طعنه زناندی زاه

 دم وهم ختم صیامش کردمسوره ای خوان زول قرآنـــــم نـریـه تکـشب قـدر، ب در

 ، تمامش کردمزمین مانده به خوب شد سر راویح گذشتــت تسبیح و د وآم عـید فطر

 اسیر() ودــه کف بـب روزـم امـعشرتۀ باد

 مستانه بـه جامش کردم د آمد وـیـع روز

 فرانکفورت، م14 جوالی23 نسیم )اسیر( م.
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