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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  2018-06-15   صالحه واهب واصل      

 گویند که عید است

 

 خورشید چه گرم است و چه رخشان و سپید است           گویند که عید است

 گویند که عید استبر چهرۀ هرکس خوشی و نوِر امید است                     

 هر سو نگرم خنده به روی لب و شادان                      مستانه و رقصان

 بر تن همه را جامه و کاالی جدید است                      گویند که عید است

 خانم همه مصروف سرو صورت منزل                      از جان و هم از دل

 است                        گویند که عید استشوهر لب دوکانک بابه به خرید 

 طفالن همه بنشسته به صد چشم سفیدی                       از خاطر عیدی

 بر روی همان ُصفه که از سنگ سفید است                  گویند که عید است

 جلغوزه و نقل و نخود و کشمش و بادام                      آماده ز دی شام

 کیک و خجور عیدی و عیدانه بعید است                 گویند که عید است بی

 مهمان سر مهمان به در خانۀ هر دوست                     از کلتور نیکوست

 نه قفل به دروازۀ میزبان، نه کلید است                       گویند که عید است

 با حرمت و باقدر           هر خانه درائی یکی جا خالی درآن صدر        

 کان جای به هر خانه ز یک موی سپید است                گویند که عید است

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_goyand_ke_eid_ast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wasel_s_w_goyand_ke_eid_ast.pdf


  
 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ت جوانی                       هک گشته نهانیاوقاز این خاطره هایست ک

 در حافظه چون خواب و خیاالت پدید است                  گویند که عید است

 تی از عید                           با روزه و تجویدهر ملک مسلمان ببرد لذ

 در خاک من هرسو سخن از مرگ و شهید است            گویند که عید است

 ای وای چه گویم من از آن وحدت و دوستی                زان خاک پرستی

 اوصاف و حکایاتم از آن وقت مزید است                   گویند که عید است

 بر آن وقت و برآن عید           بود باغی که خشکید« واهب»وس خورد افس

 امروز برین حال مرا غصه شدید است                      گویند که عید است

 صالحه واهب واصل                                                14-06-2018
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