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  اسیرنسیم  م.
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

/11/110/10 

 مولود مسعود!!! روز
 

ملت شریف  ۀود پیشوای بزرگ اسالم را به کاف، مولود مسعظلمت است بر نور ۀغلب امروز، روز
ین مشعل درخشان فتوح ا روح پر با استمداد از وباد می گویم  جهان مبارک سراسر افغانستان در

و  راستراه ه بشریت می گردند ب ، سبب آزاراسالم ، کسانی را که با شعارکنم می ، آرزوانسانیت
 :حقیقت هدایت فرماید

 

 نام آدم ون الف در، چمعال سردار و رورس
 آدم هم مقدم خر، ای زؤمیم آمد م دال و

 اکرم و مه واالـه ، ازافخم اال وبه هـم از
 اعلم لی وه اعمـه ، ازظمـاع ازاعاظم نیز

 

 دبرم والی مبشر، با کم وال تای جم
 کم از بیش و از قاصر، بیشتر وـکنه ت ل درـقـع

 مویت بیز برـ، مشک عنرویت م زرونق عال
 ، صولت جمسویت، مجد کسریه کرده ب روـف سر

 

 چه خاکی ، گرنوری ، همچوجان پاکی چون گهردر
 ، ای مکرمای معظمابناکی، ت بخش و نور

 اوهام ود وــ، غرق وحشت بالم از الم و مردمان در
 ، ای معلَمام، ای معلِمجـبرئیلت داد پیغـ

 

 دل بر ون ُمهرچ تو ره، مِ شمایل ای بت نیکو
 ابراهیم ادهم ، ویس وسایل وت ای به دربار

 یمکان مکان را تو، الخاتم پیغمبرانی
 ، هم موخر، هم مقدمنشانی وبی نشان را ت

 

 م مباشر، هم مساعد، هبینوایان را موید
 محرومان عالم ، یارمجاهد ر، توتـو مهـاج

 پاک و ، ای وجود اطهرادراک قل وع بلند ازای 
 گویند پیهم وت ، ذکرچاک ۀبا سین عارفان

 

 ، جمله سرداران حقیرته فلک فرش سریرتنُ 
 ، هم منظمم مکررهاسیرت( ) گوید وصف تو

 
 ن المانبُ ، م 1890گستآاول  اسیر(نسیم ) م.
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