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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 که تا وطن بنویسم
 

 هواِی معتبرش را ز جان و تن بنویسم  پاک وطن جان بخوان که من بنویسم به عشِق  
 به َوجد آمده ام تا که نا شکن بنویسم   رسیده باوِر الهام کنون چو در سِر مستم 

 براِی قامِت َسرو و بَِر سمن بنویسم   به فصِل سبِز بهاران ز باغِ ِمهر و ُمرادش 
 من را شده دامان چمن،چمن بنویسم  دلِ   َبَنویسم همه افغان افغاِنستان،افغاِنستان 

 پدر به مکتبم آورد که تا وطن بنویسم ز شوِق او شده مادر به رفتنم همه خوشحال 
 چه بیتها ز برایش سخن،سخن بنویسم   اگر که عمر بود یار از این خیاِل وطندار 

 برآمد از دِل آوا نداِی میهنی رسا
 نواِی بلبلکم را به گل بدن بنویسم 

 
 عبدهللا آوا

 
 

 بیداد شد 
 

 اتم اَش میراِث هر نوزاد شد م   داد و واویال شد و بیداد شد
 غمسراِی این دِل ناشاد شد   سرزمیِن تازه ام افغانستان
 طاقتم از ریشه بی بنیاد شد   ازفغاِن کودِک افغان زمین

 شد یتیمی عادتم از یاد شد   بچه بودم شد پدر جانم شهید 
 من مادرم معتاد شد  وای بر   کودکی هاِی تََرم آتش گرفت
 آرزوهایم همه در باد شد  تدلخوشی هایم همه برباد رف
 هم بالِی جاِن من اوالد شد   جاِن مادر بیوه گشتم میوه ام 

 پیشت این شرمنده پا افتاد شد  سخت شد بیکاری ام جاِن پدر 
 با تالطم های َگرد همزاد شد  فقر و ناچاری و سرگردانی ام

 عمِر شیرینم چنین فرهاد شد  کودکی ام تا به پیری حسرت است
 جملگی پیر و جوان غمباد شد   میخورم افسوس با درد و دریغ 
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 ای وطنداران سکوِت سرِد من 
 در دِل این سرزمین فریاد شد
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 با هنرم 
 

 همه شب منتظرت تا سحرم   دم بدم یاد تو یارا چکرم 
 بنما رخ تو بیا تا نگرم   ات چشم ترم میدارد دوری

 خبر از خویش به هر جا نبرم   گوشه گیری خبرم میدارد
 گر هنر مند نی ام با هنرم  با کنایه زر و زرگر نبیار

 تو بگو بیهوده ام یا ثمرم   آنچه میگویمت از دلداریست
 بگو آواِی مرا میشنوی 

 که من از درد دلت با خبرم 
 

 عبدهللا آوا
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