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 15/06/2018             خلیل هللا خلیلی افغانملک الشعراء 

 عیدی به هموطنان
 نتخاب و تهیه ولی احمد نوریا

 

 د صداییـآی بر نمی ز شادی     شب عید است و زان شهر غم آلود

 به جز آه یتیـمی بی نوایی     ـم سرا دودی نبینیاین مات در

** * ** 
 روزـون غلتیده ام»دش به خـکه فرزن     ادری راــاد عید آن مــمبارک ب

 وسیده امروزـب دشـرقـبه زاری م     شـرم تابناکـجایی روی گ هـب

** * ** 
 د مرا خوردـفرزنگرگ کجا این      شب گوش اید فغانش در دلب

 ردـ  را بـند مـبـد دلـردنــکجا ف     کجا این گرگ پیر آدمی خوار

** * ** 
 الدـیغ جـکه جان داده به زیر ت    سنگر گزینی عید برمبارک 

 والدوه پـسپر کرده تنش چون ک     خاک درین خاری برای حفظ هر

** * ** 
 ون راـای آبگـه ب شمشیرـل     دادند به آنانی که از دل بوسه

 سندیدند تنها رنگ خون راپ     رنگی برای ثبت تاریخ هر ز

** * ** 
 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/K_khalili_afghan_edi_ba_hamwatanaan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/K_khalili_afghan_edi_ba_hamwatanaan.pdf


  
 

 

 2از 2

 ها دشمن شکن ها برهنه پای     د بر آزادمردانـیـمبارک ع

 ها کفن خود گلگون عید به روز     به جای جامه کرده زینت تن

** * ** 
 د آرامـدنـدر آن کشور نخسپی     عید آنانرا که یک عمرمبارک 

 ا کامـان اژدهـستانند از ده     کهسار وعزمی چ با ولی امروز

** * ** 

 ی ندارندـر آسمان جایـکه زی     د باد آوارگان راـیـمبارک ع

 أوایی ندارندــر مــبــق رایـب     سپارند اینجا به غربت جاناگر 

** * ** 
 خون خفته فرزند جوانش در که     در راـاد آن پــبارک عید بـم

 بریده مرگ از پیوند جانش      خاک افتاده سرو سربلندشه ب

** * ** 
 شیرچون  زیبا که دوشیزۀ به آن      وس ملتـر نامـمبارک باد ب

 نشان داده به دشمن برق شمشیر      خویش چادر زعلم افراشته ا

** * ** 

 زنجیر که باشد ساز شان آواز      زندانیان باد مبارک عید بر

 فریاد تکبیر ب نارند جزبه ل       ر ضربت شالق دشمنـبه زی

 

 
 
 


