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  "حبيب زی"الحاج محمد ابراھيم   
  ٢٠١۶  اپريل٣ ــ نياورج           
 

  تيمور تيموری
، يس بوک و بزرگمرد فاميل، بزرگمرد ف"ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "بزرگمرد  
 ممشوق  اشعاريشه و ھـمه طريق دوست مھـربان رب و دوستان که با من از ھمين ساقا

 تسليت عرض انش را به ھمه عزيزان انوفات ش. ، رحلت کردندس بوک بودنددر في
  .  نمايممی

  به روحانيت مبارک شان از بارگاهءاـربرکت جمعه است با اتحاف دعُامشب که شام پ
نمايد  چند سطری بنويسم که باعث آرامش  تا مرا کمک کردم،پروردگار استعانت 

م  سبب کاشک و غم و از طرفی طرف فشار که از يکخاطر من و دوستانم گردد، 
گ مؤمن ناظر من بزرمرد ين دارم روحانيـت اين ـيق  آرزويم  برآورده شود وی،دانش

يس ـون يا فـلفيطريق تيا از اوقات نجيب خود را است، که برايش اشک می ريزم و 
و در هللا اظھار رضايت نموده ءامشـب من ان شال بوک برايم صرف نموده ازين عمـ

 از نـواسه اش فرشته کـرد و  برايم دکلـمه می شانم روحشعـری که نوشـتم، فکر می کن
  .ئی در قلم من آمد و روان نوشتمھاجان چيز

  
       رفت ھرچه خاطری داشتم ز ھوش من آمد به گوش من    صدای فرشته که گهآن

   افتـاد ھـرچه اندوختـه بودم ز دوش من      " درد  شـديــد  در قـفـس سـينه ام رسيد"

  بابا  صـدا  زد  فرشــته  از موج  گلــھـا        در قلب سـرد  خـود  بـديدم  جـوش من

  فـتاد در آغـوش منـ با با  بگـفـت  و بيـآن دخت نازنين چو ملــک روبروی من       

  دعوت شدم ز ملـک ھالک  بھـر آسايشم        گفتم طاقتم نيست بيار قـفـل خموش من

  حبيب در شعر تو دست تيمور بود دخيل

  چون  در ختـم آرام  ساخت خـروش من

  )٢٠١۶دوبجه شب اول اپريل (
  

 


