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  !!!شودبلند مي خاکستر کوهِ  جرقه ای از

 را در » نيکپا« روح هللا جان ، نيک آئين وطن و، نيکخواه جوان نيکنام موفقيت يقين دارم خبر

، افتخار و جھان با اشکھای مسرت سراسر ھمه افغانان در اولمپيای لندن ، درتکواندو مسابقۀ

موفقيت  ، ولندن 2012اولمپيای اشتراک ورزشکاران افغان در  .استقبال کرده اند ده ومشاھ

بايد اذعان . است روح هللا نيکپا ولو به سطح مدال برونز، برای ھمه افغانان بزرگترين افتخار

ف افغانستان که از مدت سی و پنج سال به اينطر چنين جوان مصمم، از ويرانکدۀ کرد که ظھور

بلند  خاکستری سر تودۀ ت که ازخروشانی را مانند اس شعلۀ، دبا خون و آتش پنجه نرم ميکن

که يقين دارم مشق و تمرينات خود را را اراده  صاف اين جوان باعزم وکه مَ  ھنگامی .دکنمي

زادگاھش به اميد کسب  خالی و خاطر نارام از حوادث جاری در معدۀ ، با دست وزمينهدرين 

 ،کردمتماشا مي، پولندی اشحريف  برابر ، درمردمش ادامه داده است برای وطن و افتخار

  :سرودم که  بی اختيار و پيدا شد وجودم شوری در

  ميردمي وم به پا زنجيرــــــــــــگــويد که اين قمي که

  ميردامـير، ميپ دوکش وـــــــــــــــــنـھـ ردمم دTور

  گريبان کن ازان قومی، به جانبازی در خود سر تو

  ميرد؟؟؟مي  شير، زم شکارـــــکــه آھــــويش کند ع

  ماندزنده مي به پا و ، ميردــــــــــنمي  ،ميردــــــــنمي 

  ميميردمشرب بی پير مان بدميرد، ھـ رـــــــــــاگــــ
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  بينیده بن بــــــــــــــــــــــــــيھدامن آسايش م دريده

  ميميرد  ير،برد تاثمرم مي ـــرب ـــــــغــ رق وش ز

بجا گرددپا  و  ثباتاب  ،دتفيض وحـ ام ازــــــــنظ  

ميميرد، بصد تعبير متن ھــنيچ ـــرــــــــــنباشد گـ  

  نخواھی مرد ،وطن داری دل از اين عشقی که درب

  ميميردر، جوان و پير ـــــــــآخ ند درارچ» رياس« 

  

ه را ب ما روزگار رحوادث مکرّ  وبه طريقی سرکوب ميشويم  روز ما خاکسترنشينان که ھر

به  ی يافته وغرب رھائ نخواری شرق وجھا فتنه ھا و از ، اگرسرحد اضمح[ل رسانده است

خود را  ستۀاراده و تصميم چنين جوانان باھمت، کشتی شکپرتو  در ، يقيناً بيمصلح حقيقی دست يا

ن عزم چنا يست به اين جوان باپس با .توانيماج غريوندۀ حادثات به ساحل نجات رسانده ميموا از

      .ھا جای دادقلب ق اين افغان راستين  را درعش کرد و ، شکوھمندانه افتخارچنين مدال و

  ، نازم بتواـــــــــــــصفا، بارادهاـــــب      ، نازم بتووان، ای نيکپاــــــــــای ج

  تو، نازم باــــــــارھب و ـا ـــــــارھـب      افغان ستان  ۀـطخ ـــارــــــــــــخافـت

  ، نازم بتوـــداـــــــــای نگھدارت خـ      دوستان  ایـــدع وـت جـــان  ـرزِ ـحـِ 

  نازم بتو ،به سما ـاـری تـــــــثــــ از      ماستی  رویآب و  ــرورــــــــغــ وت

  ، نازم بتوزم رساــــــــــا چنين عـــب      جنگ و قھر رخاسته ازب ـل ـــای گ

  ، نازم بتواـــــه کجب  اــــــا، تکج از      ارــــــــــــتو دارد افتخ رم تو، بمرد

  ، نازم بتوويد تراـــــــــــگمي  هرکھـ      باميان و رات ـھ غـــور و ـل ـابکـــ

  ازم بتو، ندادارد ن  ريکیــــــــــــــھ      دھارنقـ و ـا ـــــــــيکـتپ و  زارم در

  »اسير« از مکرر ن بشنوـــاين سخ

  ، نازم بتوداــــــــــــخ  دارتای نگھ

  

  

) م 2012 اگست 09، فرانکفورتــ  »اسير« نسيم .م(   

  

  

 

 


