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 04/07/2016               خلیل هللا خلیلی

 شب عید است و زان شهر تب آلود

 شادی بر نمی آید صدایی ز

 

 

 داییــد صــشادی بر نمی آی ز شب عید است و زان شهر تب آلود

 یـبینوای ی،ـمـیـآه یت زـــجــه ب  دودی نبینی راــس مــاتـدر این م
 

 که فرزندش به خون غلتیده امروز د، آن مادری راـیـاد عـمبارک ب

 وسیده امروزـدش بــه زاری مرقـب رم تابناکشـای روِی گــه جـب

 

 فرزند مرا خورد؟ کجا این گرگ،" ش در دل شبـد فغانــوش آیـه گـب

 "رد؟ــرا بـد دلبند مـرزنـا فـجـک وارـخ ر آدمیـیـکجا این گرگ پ

 

 غ جالدـیـر تـکه جان داده به زی زینیـگرـد بر سنگـیـارک عـبـم

 والدـپ مانندِ پر کرده تنش ـس برای حفظ هرخاری دراین خاک،

 

 ون راــای آبگـه ب شمشیرـل دـوسه دادنـی که از دل بـبه آنان

 ون راـا رنگ خــد تنهـپسندیدن  ریخأی برای حفظ تـر رنگـز ه

 

 دشمن شکن ها، ای ها،ـه پـنـبره  ردانـم د بر آزادـیـارک عـمب

 خود گلگون کفن ها به روزعیدِ  نــه کرده زینت تـای جامـبه ج

 

 د آرامـدر آن کشور نخسپیدن د آنان را که یک عمرـیـمبارک ع

 ا کامـــان اژدهـستانند از ده ی چو کهسارـزمـولی امروز با ع

 

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


  

 

 

 2از 2

 ر دجال گشتندــال خـامـکه پ کشور جویان داـمبارک بر خ

 که در پای ستم پامال گشتند  وت گزینان سحرگاهـلـه آن خـب

 

 دـی ندارنــکه زیر آسمان جای اد آوارگان راـــید بـمبارک ع

 دـدارنـی نـأوایـر مـبـرای قـب سپارند به غربت جان اینجار ـاگ

 

 ون خفته فرزند جوانشـخ که در  در راـادا آن پـد بـیـمبارک ع

 جانش ده مرگ از پیوندِ ـبری  رو سربلندشـتاده سـبه خاک اف

 

 ه آن دوشیزه زیبا که چون شیرـب وس ملتـامـر نـاد بـمبارک ب

 نشان داده به دشمن برق شمشیر راشته از چادر خویشـم افـعل

 

 که باشد سازشان آواز زنجیر دانیان بادـد بر زنـیـمبارک ع

 به لب نارند جز فریاد تکبیر شالق دشمن ر ضربتـه زیـب

 

 

 

 


