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 : {بمناسبت دریافت دسترنجِ ِگرانم }آوانامه

 
 با ظلم و ستم نبشته تقویم   چون جاِهِل کهنه کاِر َدژخیم 
 زخم و زیان نموده تقسیم بس   از ظلمت و جهِل نا روایش 

  ما را همگی نموده تحریم    از نعمِت علم و روشنائی
 با علم شویم دوباره ترمیم  از جهلش اگر شکسته ایم باز

 مارا نتواند او که تسلیم   هرچند که بخاک و خون کشاند 
 این رسِم سیه که کرده ترسیم   در دیده ِی میهنی چو خار است

 آواِی وطن گرفته تصمیم  محوش بکنیم و نیست و نابود 
 می کوش و همین بِر تو تقدیم    فرزنِد گلم به کسِب دانش 

 
 

باالخره در این اوضاع نا امید کننده و وحشت انگیز و همچنین در این بازار داغ و پرتالطم سیاست  
بدستم رسید و عاشقانه  زده نخستین اثرم آوانامه از برکت وجود و زحمات پربار یاران دل و قلم  

حقیقت وجودش را حس و لمس نمودم که به رسِم ادب باز هم از همه عزیزان و بزرگوارانیکه در  
ثبت چاپ انتشار و رساندنش مارا بی دریغ و همه جانبه حمایت کرده و یاری رسانده اند که حقیقتاً  

غیِر ممکن بود صمیمانه ابراِز  در این شرایط نابسامان بی یارِی شان رسیدن به این هدف براِی ما  
 سپاس و امتنان نموده و پاسدار میمانیم 

 بله توکل بخدا و همچنان امید و پشتکار اثر بخش است و رویا را به حقیقت مبدل میکند 
اکنون ما آوانامه را که حاصل و اثِر یک نسِل جواِن انقالبی و حتی میتوان گفت که از چند نسِل چنین  

ز نعماِت باروِر صلح و تحصیل توسِط دشمناِن بشریت و خار پروران ُدون باز  که باکماِل تاسف ا
 مانده است را در دست داریم که این را کمی نیست 

 بدین بهانه یاد آور میشوم 
 مدِت زیادی نگذشته و همگی بخوبی بیاد می آوریم آن همه مکاتِب خیالی را

 دانشگاه هاِی دالری و تعصب زا را 
 ی و پر زرق و برق را پوهنتون هاِی پول 

 کو کجاست چه شد؟ 
 بیش از یکسال گذشت 

آن صدها هزار و شاید حتی میلیونها آدمیکه در رده هاِی مختلف زیِر نامهاِی پاِک معلم و معارف و  
مدارجِ   و  تحصیلی  عالی  مدارک  غارتگِر  و  دزد  و  عناوین  کسِب  مسِت  و  فساد  در  غرق  مکتب 
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سواد و سرمایه و شهرت هایشان استفاده کنند و درهای بسته ِی   استعماری علمی بودند کجایند که از 
 مکاتب را بروِی اوالِد مادروطن باز کنند؟ 

البته که حساِب پاکان جداست و میدانیم و براین باوریم که در هزاران انگشت شمار و برقرار و  
 استوار اند 

 مدرک و مقام و پول  حقا که خود شناسی اصالت درد و درک مهم کارگر و اثر گذار است نه 
 یاحق 

 عبدهللا آوا 
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