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  !!!ننگ و نام

 احساس وطنپرستی و از نوشته ھای جناب ميرويس ودان محمودی که ھميشه مملو

شان  دسمبر  21 امروز يافتۀ مضمون انتشار. گذارديق ميعم ، بر من اثرمردمدوستی ميباشد
وطنپرستی نژاد پرستی « نوان به ع "آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان " سايت مبارز در

، مرا به ياد است سوز عشق به افغانستان عزيز نده ازکه آگ »ست بالندگی و فتخار، بل انيست
اينک . ھم رسيده است به نشر شعری انداحت که چند سال پيش با چنين سوزی سروده شده و

  :    سپارممي آقای محمودی بدست نشر نوشتۀ يد ازحسن به تائ را بحيث تکرار ھمان شعر

  تنگم      رـــــــخاط  زایــــفرتعش وت ق ای عش!! نوط    

  رنگم توئی، توئی بويم، مـــــــننگ توئی  ،توئی  نامم                        

  ، افسوس     ر ناياب از کف داده امــــــــــون گوھترا چ                   

  ، چه بی ننگمنامم م، چه بیرنگ چه بی بويم، چه بی                                      

  و نيست آرامم     ــــــــــــبی ت ، مانندی ب  وقی معشوئت    

  چنگم ا که رفتی مفت ازـــــــــھمت یب وبـی محبوئت                       

  م     ـــــ، ھمه  مستی ھمه ذوقمــــمه  شوقه دامانت  ھـب    

  آھنگم، بدآموزمبد  روزم،يھسـ رانت ــــــــــــــه ھجب                        

  م گھی روزم     ـــــــگھی شام  ،وزمی سازم گھی سـھگ    

  گھی جنگم م ـــگھی صلح  ،ورمگھی شيرين گھی ش                       



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  تو      زا ی که دورائـــــــون بيخودی ھــــايم رسد جنج    

  زند سنگمميQن ــــــــــــــطف يران ود پکـنيمQمت  م                       

  دستم      رفته از رت ـــــــھج ھستی ز تۀررشـس ن چنا    

  دلتنگم  ودهــــــگھی بيھ ، ته مسرورمــــــفگـھی نشگ                       

  خاکم      از کمتر تو بی ی که ن چه ميجوئم از رورســ    

  من چه ميخواھی که من افسرده چون سنگم نشاط از                       

  زمانــــــــــھـمب امروز} اسير{ خوانند ديوانه مي مرا

  خويش ميجنگم گھی با ، دمــــــخويش ميخن که گه با
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