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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Social اجتماعی

  

  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  

          ٢٠١۴  جوالی٢٨        

  
  

  !!!عيد شما مبارک
  الوداع با رمضان مبارک

  

 راــ محبت  طاعت وماه برکت، عبادت، ، ماه نزول قرآن، ماه غفران ـان ـپايان ماه مبارک رمض

ه خوشی استقبال عيد سعيد را ب وکرده عاشقانه با تمام مناسک آن سپری  به کسانی که خاضعانه و

عيد را  روزھای مسرتبار را قبول درگاه حق و عبادات شان ، مبارک خوانده، طاعات وندنمايمي

  :  گويم  تبريک مي، صميمانه وطنخارج از داخل و ھمه افغانان شريف دره ب

  

  تمامش کردم روزــ، امـــــــ      با کـمــــــــال ادب، قيامش کردمرمضان  قامتی  افـــــــــــراشت

  ردمک» ُشرب مدامش  « از  آسوده دل کـــاين      »ُشرب مدام« ھم از  و کل ألب فروبسته ام از

   به نظامش کردم تواضع و می ــــــنظ داشت       رانــ، رفت پ خــزانابتدا بـــود گــران، گشت

  ، وقف صيامش کردم شبیو  روز مــــــتتـ      داشومــــنَ   عبادت در ،يَــــوم بـا َصـــوم گذشتاندم

  ــز سالمش کردم َعجصد  ه  بدور  از من ھم       جمعه امام مسجد درين د ـــــــوداع  خوانالــــ

  دوامش کردم ھــــر  بــــرو،ــــــــــم ف تسلير      سمی آيد رـــ، ولــــــی سال دگـنـدرفت ُخــــرسـ

  رامش کردمـــــــبه خ و ا به نظام       آفـــــــــرينھم موزونــــــــه نظ،  بام است رفـت صيد وآم

  امش کردمــخ و ده  شرمنوــــروبستم ــب فـــ      لــزيرمـــــــــــــــعش پخته پی تود دلـمحتسب ب
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  به دامش کردم بسته  پاو  ـــرــــ      دادمش ساغـــامی گيردــــــــــــه ج تپش افتاد کدر رغ دل م

  ، امامش کردم دادهکف او ه ای درــــرعجـــــ      خواند مستم ميبيخود و طعنه زنان  دی ـزاھـــ

  م ختم صيامش کردمـھ و  خـــوانـدم سوره ای      رآنـــــــــــ نزول ق ريم شب قــدر، به تکـــدر

  ، تمامش کردم به زمين مانده شد سر وبـخـــ      تـــراويح گذشت تسبيح و آمــــد و طــرعـيـد ف

  "اسير "ف بودــــــــــــبه ک عشرتم امروزبادۀ 

  امش کردمــــــــــه ج مستانه بو عيد آمد  روز

  
  
 

)ع٢٠١۴ جوالی٢٣، فرانکفورت  ــ)اسير(نسيم  .م(  
   


