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خلیل هللا خلیلی

شب عید است و زان شهر تب آلود

ز شادی بـر نمی آیــد صــدایی

در ایـن مـاتــم ســرا دودی نبینی

بــه جـــز آه یتـیـمـی ،بینـوایـی

مبارک بـاد عـیـد ،آن مــادری را

که فرزنـدش به خون غلتیده امروز

روی گـرم تابنـاکـش
بـه جــای
ِ

بـه زاری مرقــدش بـوسیده امـروز

بـه گـوش آیــد فغانـش در دل شـب

"کجا این گرگ ،فرزند مرا خورد؟

کجا این گرگ پـیـر آدمـی خـوار

کـجـا فـرزند دلـبـنـد مـرا بــرد؟"

مـبـارک عـیـد بر سنگـرگـزینی

که جان داده به زیـر تـیـغ جــالد
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

برای حفظ هرخاری دراین خاک،

سـپـر کـرده تـنـش مـانن ِد پـوالد

به آنانـی که از دل بـوسه دادنـد

لـب شـمـشـیـر هـای آبگــون را

ز هـر رنگـی برای حفظ تأریخ

پسندیـدنـد تنهــا رنگ خـون را

مبـارک عـیـد بــر آزاد مـردان

برهـنـه پـای ها ،دشمن شکن ها،

به جـای جامـه کرده زینت تــن

بـه روز عی ِد خود گلگون کفن ها

مبارک عیـد آنان را که یک عمر

در آن کـشور نخسپیـدنـد آرام

ولی امروز با عـزمی چو کهسار

سـتانند از دهــان اژدهـــا کام

مبارک بر خـدا جویـان کشور

که پـامـال خــر دجــال گشتند

بـه آن خـلـوت گـزیـنـان سحرگاه

که در پـای سـتم پامـال گشتند

مبارک عـید بــاد آوارگـان را

که زیــر آسـمـان جـایــی ندارنـد

اگـر اینجا به غربت جان سپارند

بـرای قـبـر مــأوایـی نـدارنـد

مبارک عـیـد بــادا آن پـــدر را

که در خـون خفته فرزند جوانش

بـه خاک افـتاده سـرو سربلندش

بریـده مـرگ از پیـوند جانش

مبارک بـاد بـر نـامـوس ملت

بـه آن دوشیزه زیبا که چون شیر

علـم افراشته از چادر خویش

نشان داده بـه دشمن بـرق شمشیر

مبارک عـیـد بر زنـدانیان باد

که باشد سازشان آواز زنجیر

بـه زیـر ضربت شالق دشمن
بـه لب نارند جـز فریاد تکبیر
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