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  من اللھء آزادم خود رویم و خود بویم

 ویمــدر دشت مکان دارم ھم فطرت آھ

ھردم ، از شاعر سترگ نستوه، ندیا میخوا نود ورا میش» اللھء آزاد«، ھر ھموطنی وقتی شعر و آھنگ

بھ جاودانھ بودن این  ویادی مینماید  نھایت واال مقام روانشاد محمد ابراھیم صفا زجر دیده و، شھید

  .فرزند فرزانھ افغان فخر مینماید

 ھند قلعھ و امول محمد اعظم یوسفزائی تسلط بریتانیھ بر نیمقارهء با نزدھم میالدی و در اواخر قرن

استعمارگران توسط عمال و ملیشھ ھای ، بود توق کھ از مبارزین ضد استعمارپدر کالن استاد صفا 

داستان غم در ھند بریتانویان  تسلط از برکتارت و بھ آتش کشیده شد و غحومھ گلگت چترال  در

از  تاجری ھ در اسارت ملیشھ ھا بود توسطناظر صفر فرزند او ک، آغاز میشودھم انگیز این فامیل 

شامل  امیر عبدالرحمن خان دوره در بعداً  کھ گردیدبھ افغانستان منتقل  آزاد و دوستان فامیلی شان

نامبرده با سردار نصر هللا ، امین اطالعات آن رژیم بود امیر حبیب هللا خانپسرش در دور  دربار و

استاد محمد انور ، استاد ابراھیم صفا ظر صفرافرزند ن سھ .دوستی نزدیک داشت شاه خان برادر



 ١٢٨۵ محمد ابراھیم صفا کھ در سال استاد. تاج سر و فخر افغانستان میباشند، بسمل و اسمعیل سودا

از  ست کھ در گذر زمان بیشا مرداني بزرگ نادر او از ".شدندمتولد  میالدی ١٩٠۶ مطابقشمسی 

ش آغاز می شمحاق غفلت و فراموشی بیرون می شود و بھ درخ شخصیتش از جنبھ ھای مختلف پیش

  .کند

لم در ق، دربارهء آن شخصیت وسیع النظر و جلیل القدر ھر کھ از ھر موضع و مقامی چیزی بنویسد

از ، سنت شکن و بسیار صاحب قریحھ بود، نوآور، چھ او از جانبی شاعری مبتکر، دستش میلرزد

از ، جانب دیگر نظریھ پرداز و فیلسوفی ژرف اندیش و آگاه بر جنبھ ھای گونگون مسایل دورانش بود

واع مظالم را ان، در مقابلھ با استبداد حاکم جھت سوم او مبارزی شوریده سر و مشروطھ خواه بود

  1" .کرد تپیشاپیش زمانش حرکتحمل کرد و 

سید جمال  بیدار گرانھء سودا ھم در مسیر راه استاد صفا و شاندو برادر دیگر استاد بسمل و بعداً  نام

می و درین مسیر مبارزه  ندالدین افغان رقم زده شد و چون صدھا و ھزاران دیگر حق را میخواست

ھا اھی زندانر زوالنھ نموده آنھا را در زنجیر ووحشت  دھشت و، ظلم، جھل اناما حامی، نمودند

در جمع ھزاران  پیر و جوان و کودک این فامیل در دورهء خانواده نادر خان سرنوشت، ندساخت

 سرای موتی و، محکمھ در زندانھای ارگ تحقیق و، یبازپرس، برھان، دلیل آزادیخواه دیگر بدون

و از شش سال تحمل زجر و شکنجھ رژیم  بعداین کھ اسمعیل سودا تا ، ده بوددھمزنگ رقم زده ش

استاد . وفات نموددر دھمزنگ  )سل( مریضی تبورکلوز در اثر، خان بھا مدیر محبس شان سید کمال

قاتل  ابالغ محکومیت غرضکھ اجتماع صدارت  در، رانیدخان گذسال را در زندان ھاشم  ١۴ اصف

ً عبداالحد ضو جمعیت العلما ویک مالی عو  نائب ساالر ه بود محمد غوثشد خان دایر نادر  بعدا

بودند کھ عبارتند  دیگرھم نفر چھار اعدامخواستار گردیزی قلعھ بیگی  عبدالغنی، مایار رئیس شورا

فضل  جریاندرین . غبار و غالم محمد جویا سرور محمد، عبدالھادی داوی، محمد انور بسمل :از

بجرم " :صدا مینماید کھ) محمد ھاشم سردارعدلیھ حکومت  وزیر( ی حضرت شوربازارمجدد احمد

  ."دام شوندبجرم دھریت اع باید گر اعدام نشوندپادشاه ا کشتن

مرکز و مطبوعات بودند کھ دو منبع  خدمت معارف و از زندان استبدادی دراستاد صفا بعد از آزادی 

ه ار علق دارد کھ درانقالبیون آزاده و نھایت وطنپرست ت فا بھ دورچون ص. گری و روشنگریستبیدار

ما نمک این "نموده بر امیر غضبناک جواب دادند  "ترک جان و ترک مال و ترک سر" مشروطیت

سفیر و یا استاد قاسم افغان  "محاسبھ ملت با شما شنکجھء ایست ابدی" "داریم ملت را خورده بھ آن وفا

  :صفا می سراید کھ را بھ نواختن آھنگ مکتب ماست استقالل واداشت بناً  بریتانیھ



  باغبان باشد لیک گر در خواب

  امان گلچین از کف نــیابد گل

  نھ خواب گران داشت باید پاس

  ھان عزیزان وقت بیداریست ھان

  باغتان گلجوش و در باز این چرا

  چرا تان سنگین اینقدر ھا خواب

ھر بیت این ، میباشد کھ تا نھایت بر مردم ما آشنا استد دیگر استا ۀسرودیا اللھء آزاد » نوای اللھ«

 اللھ"، میسازدفخر بر استقالل را متبارز  حرف و کلمھ آن پیام حریت و آزاد زیستی وھر ، سروده

 گاھی بھ معنایخویش و ه گاھی بھ معنای قاموسی ژانقالب و رستاخیز است و این وا، نماد عشق

 کھ معروف ترین سرودۀ اوست و سالھا شاگردان »داللۀ آزا«شعر. تخیل او راه داردرمزی در دستاه 

؛ نمونۀ درخشانی است خوانده اند و بھ یاد سپرده اند، فارسی مکاتب کشور ئتامدارس در کتابھای قر

 آدم گرفتھ است در واقع بھدر این شعر کھ از صنعت تشخیص بھره .از باور وی بھ آزادی و آزادگی

در بند « ؛»ن استرنگ رخسارۀ شان از خون رگ شان رنگی«، آزاد ھایی نظر دارد کھ ھمانند اللۀ

  .»میروند آمده اند و آزاده آزاده» «پذیرند منت کسی را نمی» «زاده اندآ«؛ »کسی نیستند

   مبوی و خود مخود رویـ، زادمآ اللۀ من

  ویمــفطرت آھ ھم دارم ــت مکاندر دشـ

  جویم لب ز فارغ باران است مــن مــآب

  رویم نمی باغ در آنجا محیط تنگست

  رخ دارمخون رگ خویشست گر رنگ ب از

  ـارمرخســـــــ زیبایی دــنمیخواھ مشاطھ

  گارم مدد ز فارغ ثابت خود بر ساقــھ

 اغـــیارم در غــم نی یارم در طلب نی

   نم رمـذیـر خود نپـب منت یاز سعی کسـ



  من بر خویش نگیرم نچمن و گلشـــ دیـق

  وارستھ ضمیرم من، نازم خود بر فطرت 

   بمـــــیرم من آزاده، آیــــــم برون آزاده 

در سالھای  موعھء اشعار و سروده ھای پدر شانراتاد مجفرزند فرزانھء اس جناب محمد یوسف صفا

 و شانخود نثار و مبارک باد  نشر سپردند کھ نھایت پر محتوا و عالیست کھ ھزاران شادباش بھر یخا

  .ر غنا را بردوستان یاد آوری مینمایممطالعھء این مجموعھ پ .باد باصفاصفای فامیل محترم ھمھ 

انور بسمل  محمد، برادر دیگر دو اشعار مجموعھمنور و فرھنگی فامیل قابل توجھ است کھ ازین 

جوان  اشعار ھمچنان و، داشتھای پراگنده ویھم اشعار و یاد شان و اشعارقلمی  اصل دیوانھا برویت

 طبع نواسھ بسملآقای کلیم هللا ناظر  را ھم» بیاض سودا«تحت عنوان محمد اسمعیل سودا  نامراد

  .ھ در جایش در باره خواھم نوشتنموده اند ک
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  :منابع
  ـ سایت فردا استاد صفا بزرگمردی با استعدادھا و درخششھای کم نظیر دکتور اکرم عثمان ــ  ١

  ٢٠٠٧جوالی  ۵ـ سایت انترنتی دویچھ ولھ مورخ  ابراھیم صفا شاعردرد آشنای تلخکامـ  لطیف ناظمیـ  ٢

  .اللھء آزاد مجموعھء شعر از استاد محمد ابراھیم صفا ـطبع ورجینیا ایاالت متحده امریکاـ محمد یوسف صفا ـ  ٣

  محمد ابراھیم صفا ـ ـ ـ سایت انترنتی صدا سوختھ ۴

  ــ محمد ابراھیم صفا  ـ دانشنامھء آریانا ۵

  ـ نوای افغانستان ـ صدمین سالروز تولد محمد ابراھیم صفا ـ ۶

  ـ پیمان ملی ـ تجلیل از صدمین سالروز تولد شخصیت فرھنگی و اجتماعی استادصفا ـ ٧

  

www.esalat.org 

http://www.esalat.org

