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 !هموطِن عزیزم
 داشتن و شگوفا تر شدِن هرچه بیشتر و بهتِر عشق و مهِر مادِر وطن در  از بِر تازه نگه

 ☆♡دلهاِی درد منِد مان باز هم از این قلِم ُکند و َکمرنگ میهنی بخوانید

 

 

 چه کنم؟
 

 کرده ام یاِد وطن را چه کنم؟   راحتی نیست چو من را چه کنم؟ 
 عنبر و ُمشک و ُختن را چه کنم؟    بوِی عطِر وطنم را خواهم

 ُسنبل و َسرو و سمن را چه کنم؟    صحراِی وطن کرده دلم  میلِ 
 باغ و بوستان و چمن را چه کنم؟    وطن  بیابانِ  مِن دلتنگِ 

 ماتِم دل شده من را چه کنم؟    دوری از دامِن مادروطنم
 گردِش دشت و َد َمن را چه کنم؟    تا که از ُکنج و کنارش دورم 

 بُن و پاریس و ِپَکن را چه کنم؟   چو جهان بی وطنم زندان است
 هموطن جان منم آواِی وطن 

 َور نه این شعر و سخن را چه کنم؟ 
 

 عبدهللا آوا
 

 یک وطن مثنوی 
 

 زاین درد در هر قالب اشعار سرودم   از درِد وطن یک سره بسیار سرودم 
 چار کنم این ورِق مثنوی را پیش  نا  چون درِد وطن بیش شد و بیشتر از پیش 

 از درد و غِم ملِت افغان بنویسم   مسکابوِس مرا نیست چو پایان بنوی 
 نیست هموطنم درِد خودم با که بگویم   صبحِ وطنم شاِم عزا شد چه بگویم 
 داماِن پر از ِمهِر وطن کاِم جنون شد   افسوس که مادروطنم غرق بخون شد 
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 چون کرب بال آتِش صحرا شده کابل   با درد و دریغ دوزخِ دنیا شده کابل
 جان میدهم هیهات که پرواِی کسی نیست  سر میزندم خوِن منم پاِی کسی نیست 

 مادروطنم از چه گرفتاِر بال شد  ای وای چرا کشتِن ما ساده روا شد 
 حاال چه کنم غمزده با این همه غمها   ماتم زده ام تیره و تار است همه دنیا

 با کی مِن آزرده و بیچاره بمانم    انم طفِل وطنم زخمی و آواره جو 
 عاشق ز بِر معشوقه اش دور شد اینجا    مادر ز فراِق پسرش کور شد اینجا 
 ظالم شکند آِه من آخر دِل سنگت    ای مادِر من من به فداِی دِل تنگت 

 داماِن پر از خوِن ترا دیده اسیرم   مادروطنم بر تِن زخِم تو بمیرم 
 یکدوست ندیدم به چنین دم بِر میهن    دنیا شده نظاره گِر محشِر میهن 

 ای وای خدا نیست کسی یاوِر افغان   درِد وطنم کرده مرا بی سر و سامان
 پر بسته و دل خسته ام ای وای خدایا   بُگسسته و ِبشکسته ام ای وای خدایا 
 این روز ز یادم نرود تا به قیامت   دشمن اگر از جان گذرد پاِی مالمت 

 بر این شهِر جنون است چشماِن جهان بسته   خون استهر هموطنم بی سر و پا غرق ب
 دنیاِی ستم هیچ به جز جنگ ندارد   انسانیت و عدل دگر رنگ ندارد 

 چون مادِر فرزند خوِر مجنون بگریم    بگذار که در ماتِم خود خون بگریم 
 سوداِی وطن کرده مرا بیخود و مجنون 

 آواِی وطن از غِم مادر شده دلخون
 

 عبدهللا آوا
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