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 31/08/2017               خلیل هللا خلیلی

 شب عید است و زان شهر تب آلود

 ز شادی بر نمی آید صدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آیــد صــداییـر نمـادی بــش ز  شب عید است و زان شهر تب آلود

 وایـیـنـیـتـیـمـی، بـبــه جـــز آه ی  مـاتــم ســرا دودی نبینین ــدر ای

 امروزتیده ـکه فرزندش به خون غل  ادری راـمبارک بـاد عـیـد، آن م

 روزـبـه زاری مرقدش بوسیده ام  اکشــنـابـرم تـبـه جــای روِی گـ

 ؟"کجا این گرگ، فرزند مرا خورد  د فغانش در دل شبـبـه گـوش آی

 د مـرا بــرد؟"ـنـبـدل کـجـا فـرزنـد  وارن گرگ پـیـر آدمی خــکجا ای

 ه زیـر تـیـغ جالدـان داده بـکه ج  زینیگـ مـبـارک عـیـد بر سنگـر

 ـوالدـپ دـنـش مانـنـرده تـر کـسـپ  این خاک خاری در برای حفظ هر

 یر هـای آبگــون راــلـب شمش  ددادنـ ه آنانـی که از دل بـوسهـب

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.arianafghani0stan.com/uploadcenter/ostad_khalili_shabe_id_ast_zaan_shahr_tabaalood.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ostad_khalili_shabe_id_ast_zaan_shahr_tabaalood.pdf


  
 

 

 2از 2

 ون راـــپسندیدنـد تنهــا رنگ خـ  ظ تأریخـحف رنگـی برایز هـر 

 دشمن شکن هابرهـنـه پـای ها،   ردانـمبـارک عـیـد بر آزاد مـ

 عید خود گلگون کفن ها به روز  نزینت تــ به جـای جامـه کرده

 یدنـد آرامـپـسـدر آن کشور نخ  که یک عمر مبارک عید آنان را

 اژدهـــا کام انــد از دهــنـتانـس  ولی امروز با عزمی چو کهسار

 ال گشتندـــــکه پـامـال خــر دج  ان کشورــویـجر خـدا ـمبارک ب

 ال گشتندـتم پامـای سـکه در پ  رگاهـوت گزینان سحبـه آن خـلـ
 

 ان راـد بـــاد آوارگــمبارک عـی

 ایــی ندارنـدـان جـه زیر آسمـک

 به غربت جان سپارند اگر اینجا

 أوایـی نـدارنـدـر مــبـــقـ بـرای

 

 در راـــبارک عـیـد بـادا آن پـــم

 که در خون خفته فرزند جوانش

 ندشـرو سربله خاک افـتاده ســب

 ِد جانشـــونـرگ از پیـریـده مـب

 تـوس ملـــبارک بـاد بـر نـامـم

 زیبا که چون شیر ۀبه آن دوشیز

 ادر خویشــــراشته از چعلـم افـ

 دشمن برق شمشیر نشان داده به

 ادـان بـیـدانمبارک عـیـد بر زنـ

 رـیـشان آواز زنج که باشد ساز

 الق دشمنــر ضربت شبـه زیـ

 ز فریاد تکبیرـد جــارنـبه لب ن


