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 11/08/2019         آریانا افغانستان آنالین

 

 سعید اضحی به مناسبت عید تبریک 
 

 

 امروز اول عید قربان است. 

 اعضای اداری و تخنیکی آن بهترین تبریکات خویش را با وجود اندوه و درد بسیار   ریانا افغانستان آنالین و همهآ

هموطنان درد رسیده از فجایع ضد انسانی و ضد اسالمی طالبان و داعش به همه هموطنان عزیزش مبارکباد می گوید 

 د.و برای بازگشت صلح و آرامش در کشور عزیز ما افغانستان به درگاه ایزد متعال دعا میکن

****  ******** 
 

طبع عالی مرحوم محمد از که درد و اندوه هموطنان را فریاد میکند و را میهنی  شعراین آریانا افغانستان آنالین 

 داهداء می کن خود همه هموطنان عزیزسروده شده، منحیث تحفه ای به  یوسف قلندر زده

 پرنیانسر بـر کشید از افـق همچو   امشب هالل عید چو ابروی دلبران

 عشاق ناتوان ز کند خرابدل می  یارگان اوسر چشمک سقـف سپه

 غم میان و کنار و بهر صبح و بوس از  رشب را به پیچ و تاب تخیل کند سح

 سیمیان مشروب و کباب، میوه و چپس و  بر روی میز مردم پولدار چیده اند

 رقصیده میدهند می ناب هر زمان  طراوت و ساقی الله رخ از بزمی پر

 چشمان دختران جهیده ز هوس یکسو  رباب است از صدای نغمه بلند یکسر

 همچو ماهیانلرزان شدست پای زنان   ر ز غبار دخانیاتدهلیز گشته پ

 چخچراندر بادغیس و غور و بدخشان و   وا حسرتا که مردم بیچاره روز عید

 به قرض نانر خود را ـداده ز دست گوه  رط گرسنگیـوانی و فـاز درد و نات

 زانـخ زنده شوند و نه در بهار نه در  عید جشن و غافل همچون درخت خشک همه

 مستوفی جوان با قاضی و محرر و  و قوماندان امنیه والی و حاکمان
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 بروی خوان انواع،به  بنهاده اند سالد  خارجی خوراک داخلی و خورش های
 

 در چخچران گوشت سگان خورده مردمان  بنگر بچشم و حسرت و انصاف، ای عزیز

 مگو تو شعر تراژیک روز عید« یونس»

 بهـتـر بـَُود سخن به تقاضای هـر زمان

 

 اضحیبه مناسبت اولین روز عید تبریک 
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