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 !!هشدار
 

 !کن هوشیار فکِر بی قانوِن شان  چونکه قانونِی شان این است وای
 استراتیژِی شان بود انفجار  َبشَنو از شوراِی اشرار یا نَظار 

 تا که شد سر کرده شان انتحار    پیش رفتند آنچنان آتش زنان
 کرده شد استاِد شان هم انتحار    بعد از آنهم آتش افروختند تا

 بی بهانه سرکشانه آشکار  نامهارا از ورق حذف کرده ام
 روِز مارا کرده اند چون شاِم تار  هرگز از اینها ندیدیم روِی خوش 
 با تاسف گوشها نامد بکار  گفته بودیم خائن و ویران گر اند 

 ده تاختند بر سِر خرها سوارسا  گوسفندان را شدند چوپان و گرگ 
 غارت و چور و چپاول هر کنار    نارواها دیدم از اینها زیاد

 بی حد و اندازه اندر این دیار  ظلم کردند در حِق ملت فزون 
 قتلها کردند چه گویم بیشمار   آمدند با ُزور و تهدید و ستَم

 از بِر وحدت نکردند هیچکار   جنِگشان از بهِر تقسیم و نفاق 
 کی بر آبادی بَُوّد ناسازگار  میهنم در چنگ شان ویرانه شد
 قهرماِن ملی میدادند شعار  پشِت هر رهزن بغاوت پیشه ها 

 ملِت مارا نمودند بیقرار    مافیاِی شوِم جاهل سالهاست
 نیست فرق از دید هر انسان تبار  بین اشراِر ستمگر چیست فرق؟ 

 !فکر بی قانون شان کن هوشیار  اینست وای چونکه قانونی شان
 غیر از این گر داشته اند یادم بیار؟   یاد شان جهل و تعصب بود و بس 

 همچنان اندر هرات و در مزار    کابِل جانانه را آتش زدند
 از بدخشان یا که بغالن و تخار    از کجا گویم برایت هموطن 

 حتا قندهارشد خراب هلمند و   غور و نیمروز و فراه و جوز جان 
 کاش بودی ده هزار و صدهزار  بس خرابی ها نمودند در وطن 
 از برایشان نمانده اعتبار   آبروی خویش را خود برده اند

 در بدر بی آبرو و بی وقار   این چنین رسواِی عالم گشته اند 
 کاش میداشتند از خود اختیار    همچو سربازان گمنام وطن 
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 بهِر خلِق وحشت استند دست بکار   مینمایند گرچه فرهنگی نشان
 با چه رویی از دری دارند فرار  بان که از پشتو بگرداندند روی 

 زنده کن رزِم قلم را استوار  گر قلمداری وطن بنویس باز 
 حق بگو بر دار واال سر سپار  از دروغ و کینه و نفرت بری 

 ُحرمِت اهِل ادب را پاسدار   هر قلمزن نیست آواِی ادیب 
 نیست دیگر فرصتی بر انتظار    میهن را َشَنو هموطن آوایِ 

 راستی از ماست که بر ما است بُرار   گر بپرسی حالِت امروِز ما
 چونکه قانونی شان اینست وای
 !فکر بی قانون شان کن هوشیار

 عبدهللا آوا
 

 لینک های ذیل مشاهد فرمایید. وطنفروشان میتوانید دریو هایی را از این  وید 
 

https://www.facebook.com/100017787000900/videos/pcb.1151464105
/853766692290320456479 

 
https://www.facebook.com/100017787000900/videos/pcb.1151464105

456479/577784413228102 
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