
  احسان لمر

  ناظر صفر یادی از خانوادهء

  
در اواخر قرن نزدھم میالدی انگلیسھا بر اصل توسعھء   

در قلمرو آن غروب نکند تالش  امپراطوری شان کھ آفتاب

بنام کمپنی ھند شرقی و  نیم قارهء ھند ھم در، داشتند

 و امیران آنجا را بجان ھم تجارت داخل و آرامانھ راجاھا

 و، بعد دیگر قلمرو شانرا تسخیر نمودند انداختھ و یکی

این جملھ محمد  از. دھن توپ بستندبھ کجا سری جنبید  ھر

محمد عظیم خان از خوانین و  اعظم خان یوسفزائی پسر

پالیسی . ین حومھء گلگت چترال ھم شامل میباشدذمتنف

تشکیل قوای ایلھ جاری یا ملیشھ اجیر ھم یکی از ماھرانھ 

ژیکی استعمار گران است تا از یک ترین شیوه استراتی

 و، قوا و عسکر خویش جلو گیری نموده جانب از تلفات

مطلب و مقصود  غرض جلوه دھند در نتیجھ نداختھ و خویشرا بیااز جھت دیگر ملتھا را بجان ھم 

بھ قلعھ محمد اعظم یوسفزائی کھ از مبارزین ضد » گورگھ«ملیشھ اجیر بنام . خویشرا بدست آورند

، تسخیر و نامبرده را بھ توپ پراندند بعد مقاومت طوالنی آنجا را و بریتانیھ است حملھ نمودهتسلط 

خانم محمد اعظم خان دختر خوردش صدیقھ را در بغل انداختھ با پسرانش محمد صفر و محمد اصغر "

  ١". . .ھمھ از راه مخفی عقب قلعھ فرار کردند

قلعھ  کھ پیشرو داشند بھ محمد صفر پسر کالن فامیل برای نجات فامیل از گرسنگی و مصیبتِ   

و زنده گی آیندهء مجھول و ھم مقداری آذوقھ را بردارد کھ ملیشھ  برگشت تا زیورات را برای فروش

ً توسط تاجری از دوستان پدرش با پرداخت پول  و تحفھ ھا جز غنایم جنگی او را اسیر گرفتند کھ بعدا

) آنزمان ھنوز پادشاه نشده بود(عبدالرحمن خان  سردار. بھ افغانستان آورده شد ھا نجات داده شده و

بعد  را تحت حمایھ خویش گرفتھ کھ نظر بھ احترام و شناختی کھ از پدر محمد صفر خان داشت وی

وزیر  معادل(طالعات امین اال مھردار سلطنتی و بعداً  بعد، ابتدا سرپرست کارخانھ، از احراز سلطنت



نامبرده با دختر مال محمد . شھرت یافت) ناظر صفر(بھ  دوره است کھ ازین، ین نمودیتع )سرحدات

، آگاه، زن نھایت ھوشیار، قول جملھ اعضای فامیلبھ یوسف بارکزائی بنام مستوره ازدواج نمود کھ 

محمد اختر ناظر ، بشیر رفیقمحترمھ طاھره مادر آقای  ثمره این وصلت، و با دسپلین بود دانشور

محترمھ ، د میر و فامیل شانمحترمھ رقییھ مادر کالن مادری آقای داوُ ، محمد انور بسمل، صفر

  . محمد ابراھیم صفا و محمد اسعیل سودا میباشند، صالحھ

سر  قول غبار از جمعبھ محمد اختر از معتمدین و نزدیکان سردار نصرهللا خان برادر امیر بود کھ 

اما نائب السطنھ محمد اختر را "طرد شده بود  امیر حبیب هللا خان بود کھ از خدمت )گارد شاھی(اوسان 

عوض پدرش امین اطالعات مقرر  بعد ھا او را در، در آغوش گرفت و جز مصاحبین خود قرار داد

  ٢"افغانستان را در دست او گذاشت کرد و امور سرحدات آزاد

از جملھء تاریک اندیش  سردار، یب اخالص مند سردار نصر هللا خان بودمحمد اختر بھ این ترت  

ترین فرد درباریان برادرش بود کھ این اندیشھ وی با منافع بریتانیھ توافق داشت گرچند خودش 

با اعالن سلطنت اعلیحضرت امان هللا خان و زندانی شدن کاکایش نائب . بود استقالل کشور طرفدار

مال ، شد کھ وی در زندان مورد تعذیب و شنکجھ قرار گرفتھ پروپاگند شدیدی آغازکابل  السلطنھ در

و ھمچنان غالم ، قتل شاه نمودبھ را تحریک  عماد الدین مرد نھایت مرموز و ھزار چھره محمد اختر

، عبدهللا غالم بچھ نائب السطنھ، عبدالرحیم از فامیل سعد الدین خان قاضی القضات، سرحدی حیدر

پنجشیری ناظرو دوست شخصی محمد اختر و عدهء  دالور، سردار محمد عمر ضیائی مین پسرمحمد ا

 پُلمال عمادالدین بھ حلقھ اطالع داد کھ فردا پادشاه بھ پغمان میرود و آنھا ، دیگر را شامل حلقھ ساخت

در جھت دیگر ھمین شخص نامھء بھ اعلیحضرت ، تخریب و منتظر موتر حامل شاه بودند راه را

، ھ بھ رھبری محمد اخترئتوط دست امرالدین یکی از مامورین کوتوالی سپرده و ازبھ  وشت ون

و شیطانی را ھمزمان بازی  بدین نحو مال عمادالدین دو رول شریر، محل آن اطالع داده بود ساعت و

 )می بغدادیمانند محمود سا(مخبر بود  از مجرمین فراری ھند است کھ مرد فساد پیشھ و امرالدین. مینماید

امانیھ پرداخت  دولتبھ  و خیانت پکتیا مقرر شد و با رشوه ستانی اینکھ حاکم اعالی در عھد امانیھ با

قانون را جانشین شرعیت معرفی  مجامع عام غرض مشتعل ساختن مردم پکتیا دربھ " این مرد شریر

قیادت مال بھ کرده میگـفت حال وقتی شرعیت گذشتھ و زمان قانون است و ھمین بود کھ قیام عمومی 

  ٣"م برپا شد ١٩٢٤ش  ١٣٠٣جنوبی در  در سمت عبدهللا لنگ

ً در خدمت امرالدین  جماعھ آشپزخانھء سید  سر ھمکاری با حبیب هللا کلکانی شامل شده و و، بعدا

 کھ در دورهء بعدی افتضاح و بد نامی او تا آنجا عالمگیر شده. حسین نائب السلطنھ در شمالی گردید

، شاه جی، هللا نواز: اینکھ دربارش مملو از ھندیھای خدمتگذار بریتانیھ مانند الخره نادر خان بااب



، بود. . . بک و ظفر ای، محمد بیطار فقیر، مولوی ظفر حسن، مولوی محمد حسین، داکتر هللا جویا

ً اعدام نمود امرالدین   . را مجبورا

و بعد  ھ محمد اختر دوستانش را ظھر مھمان نمودهئقول از فامیل استاد بسمل در روز اجرای توطبھ   

دستر خوان ، شام ھمان روز مادر شان آمادگی نان شب را داشت، از ظھر ھمھ بسوی ھدف رفتند

پسر ارشد فامیل محمد اختر  ه و نشستھ بودند صرف منتظرھموار و ھمھء فامیل بدور آن حلقھ زد

ناکامی صورت  توطئھبر علیھ اعلیحضرت  بودند کھ محمد انور بسمل داخل شده اطالع آورد کھ

ً می پرسد برادرت کجاست؟ جوابی الدرک  ناظر صفر مرحوم، گرفتھ و عاملین گرفتار شده اند فورا

نھایت فرزانھ و آگاه از رویدادھا است صدا میکند کھ زن  اینجاست کھ مادر خانھ کھ، مییابند

لحظاتی بعد پلیس و ژاندارم میرسند و » صفر جمع شد دسترخوان را جمع کنید کھ دستر خوان ناظر«

و ، در کجا خواھد بود فکر میکنم ناظر صفر جواب میگوید کھ در خانھ نیست اما، متھم را میخواھند

وقتی دروازه دق الباب شد اخترجان میپرسد کیست؟ ، میروند» دلو«خانھ دالور  با پولیسھا بسوی

گچھ شنیده شد و نھمین لحظھ است کھ صدای شلیک تف، آغا صاحب ھستند دالور بجواب میگوید

. بود گلولھ از پھلوی چشم و پوست سر گذشتھ بدیوار خورده نامبرده دست بھ خود کشی زده بود اما

جلسھ دربار کھ شاه ھم حضور داشت دایر و اعلیحضرت از وقت در  پس از تحقیقات مطابق شرایط

را کرده بودم حتی بجواب  میگوید کھ من اینکار و، متھم سواالتی مینماید و جواب شدید الحن میشنود

شاه حکم اعدام ، آزاد شوی چھ میکنی؟ جواب میشنود کھ باز ھم ھمین کار را خواھم نمود کھ اگر شاه

مجروح بود صدا میکند دلو کجا ھستی؟  چون چشم محمد اختر کمرا صادر و در لحظھ اجرای ح

مرگ ھم در  پھلویت و با تو بودم در خوشیھا در زندگی و دالور جواب میدھد ھمان گونھ کھ در

دارائی . و بدین گونھ متھمین مجازات شدند. محمد اختر جواب داد کھ باید چنین میبود، پھلویت میباشم

ً درخواست نمود کھ انور بسمل ناظر صفر ضبط و ولی بھ دیگر اعضای ، زندانی شود خودش مصلحتا

در جمع زندانیان  صغیر محمد اختر ھم اما در دورهء صدارت ھاشم خان فرزندان. فامیل آسیبی نرسید

جناب حیدر اختر . حبس دوام را گذشتاندند ویا از مکتب و تحصیل محروم شدند سیاسی این فامیل بوده

  . توه کشور ما از نواسھ ھای مرحوم محمد اختر میباشدنویسنده و محقق نس

کابل متولد و در مکتب حبیبیھ  در گذر مرادخانی شھر، م ١٨٨٤ش ـ  ١٢٦٣بسمل در سال  محمد انور 

 برای آزادی و حریت کشور را درس علوم عصر و مبارزه دورهء سراجیھ و استادان سترگ آنجا

در ، )م ١٩٠٩(و با آنھا زندانی ھم شد  حاصل نمودهمشروطھ عضویت  آموخت تا در جنبش اول

  . زندان از میر سید قاسم خان عربی و منطق آموخت



نمود درین زمان کھ نادر خان رئیس  بدخشان ایفای وظیفھ جرم بصفت حاکم ابتدا در دورهء امانیھ  

ن بیت را با خط جلی اساس گذاشت و ای بود اخبار اصالح را) معادل امر زون شمال امروزی(تنظیمھ قطغن 

  :در پھلوی عنوان آن نوشت

  پی اصالح وطن کوشش بسیار کنیم  وقت آن است کھ دل و جان ھمھ ایثار کنیم

تاسیس شورای ملی ، اشاعھ معارف عصری، گر چند انتشار این اخبار را ھم مانند حصول استقالل  

  . ت پنھان خواھد شد ولی محو نیدوره نادریھ تحمیل کرده بودند اما حقیق نامھ ھای و غیره از کار

خاطرات رحیم  سالمتی وجدان این شیفتھ گان وطن و مردم را در و نمونھء از عمق وطندوستی  

روسیھ شوروی  مناقشھ سرحدی بین افغانستان و یکی ازمسائل مورد": شیون ضیائی چنین میخوانیم

  . بود) درقد(مسالھ تعلق داشتن جزیره 

 بسمل فرزند ناظر س آن محمد انورأر ت افغانی کھ درئھنگامی کھ ھی ١٩١٨ـ  ١٩١٧سال در. . .   

بسمل  رفتھ بود پادشاه بخارا بھ محمد انور داشت برای پیشبرد این مذاکرات بھ بخارا صفر خان قرار

 پذیرش را در قبال) لمر. ا. سی پول افغانی میشد تنکھ کھ معادل ھر واحد پولی آنزمان بخارا(رشوه یک میلیون تنکھ 

محمد انور بسمل مثل یک فرزند صادق و وطنپرست این پیشنھاد امیر ، پیشنھاد نمود جزیره درقد

  ٤".مراعات نمود رد کرد و اظھار داشت کھ قرار داد قرار داد است و باید آنرا بخارا را با جدیت

ء برادرش توطئھز قول نواسھ استاد بسمل در دورهء امانیھ گر چند خودش ھیچ ارتباطی و آگاھی ابھ   

از » بسمل«نظر سوء تبارز نکرده باشد  کدام سوال مشمئز کننده یا اما برای ا ینکھ در آینده" نداشت

ھمانا طور . بط اموال فامیلی شان او را ھم حبس نمایدضدر ادامھء جزای برادر و  شاه خواست تا

در قید » بسمل«دوم شمسی برای بار  ١٣٠٠بنابر نزاکت موضوع در سال ، لزومی و مصلحتی

ی از حبس یزندان سیاسی رفت ولی این محبوس گردیدنش نیز چندان زیاد طول نکشید بعد از رھا

صفت حاکم در حکومت ھای مختلف سمت شمال مقرر شده و در غرب کشور نیز بھ مدت ھفت سال 

و چشتیھ  در زندان دور دوم بھ تصوف نقشبندیھ ٥"حیث حاکم سبزوار ھرات ایفای وظیفھ نمودبھ 

  . روی آورد

ش مجلھ  ١٣١٠ در. شد بدخشان مقرر دوره نادرخان معاون نائب الحکـومگی قطغـن و آغاز در  

 یافت درین وقت وی بھ چلھ صفت مدیر تقرربھ شاھی  بعد در دارالتحریر. انتشار داد ادبی کابل را

در دارالتحریر شاھی نادرخان دوامدار او  غیابت، نشینی در زیارت خواجھ قطب الدین بختیار پرداخت

ً استاد ابراھیم صفا و اسمعیل سودا و سر انجام ، را مشوش ساختھ وی را احضار و زندانی نمود بعدا

: یکسال بعد شاه بھ قتل رسید آنھا باقی ماندهء فامیل ناظر صفر یعنی بسمل را زندانی نمودند طاھر

ھمچنان اطفال خورد سال محمد ، نف ششم ابتدائیھو محمد نعیم بسملزاده متعلم ص، محمد اسلم بسملزاده



تنھا زنان و . خانواده نادر خان بودند "دوران طالئی"!! محمد اکبر و محمد ھاشم ھمھ مھمانان، اختر

  . بودند دختران صغیر بجای سرای موتی و سرای بادام در خانھء شان تحت نظارت

 خان دایر شده بود محمد غوث نائب ساالرقاتل نادر  صدارت کھ غرض ابالغ محکومیت در اجتماع  

ً عبداالحد مایار عبدالغنی گردیزی قلعھ بیگی ، رئیس شورا و یک مالی عضو جمعیت العلما و بعدا

 محمد، عبدالھادی داوی، محمد انور بسملخواستار اعدام چھار نفر دیگر ھم بودند کھ عبارتند از 

 وزیر( ھم فضل احمد مجددی حضرت شوربازار درین جریان باز .غالم محمد غبار جویا و سرور

بجرم کشتن پادشاه اگر اعدام نشوند باید بجرم " :صدا مینماید کھ) ھاشم خان عدلیھ حکومت محمد

ھمین یک منبع  را صرف. . . کفر گفتن میر سید قاسم و دھریت بسمل و داوی و  .دھریت اعدام شوند

  . و ابراز مینمود و بسکشف نموده 

سال زندان آزاد و در وزارت معارف موظف  ١٤بسمل بعـد از ، دورهء صدارت سردار ھاشمبا ختم   

ٌ  گردید وزارت رسید و در  معین آن پُستسپـس در وزارت مالیھ تا ، ریاست مرستون کابلبھ بعدا

بھ  م ١٩٦١ دسمبر ٢٤ش ــ مطابق  ١٣٤٠ سوم جدی در. انـتصاب گردید عـضو مجلس اعـیان اخیر

  . سالگی وفات نمود ٧٦عـمـر 

صفا در محیطی فرھنگی ـ "، شمسی متولد شد ١٢٨٦استاد سترگ محمد ابراھیم صفا در سال   

تا پایان عمر سرشت زندگانی  اینرو ویژگیھای فرھنگی و سیاسی از سیاسی زاده شد و پرورده گشت

پایان برد و در  آموزشھای نخستین و آشنایی با زبان عربی را در خرد سالی و نو جوانی. او بود

بھ کارھای ، شانزده سالگی برای آموختن فن مخابرات راھی ھند شد؛ پس از بازگشت از ھند بریتانوی

اقتصاد و خارجھ مشغول گشت اما از جایی کھ اشتیاق شگرفی ، وزارتھای معارف گوناگون اداری در

  . مھ ھایی پدید آوردبھ فلسفھ و ادبیات داشت بھ این حوزه افزونتر مھر ورزید و آثار و ترج

آشنایی ، دریچۀ نوینی بھ روی او گشود تا با اندیشھ ھای فلسفی باختر زمین، یاد گیری زبان انگلیسی  

بھ ھم رساند و او کھ زبان عربی را نیز میدانست و با یاری این زبان بھ قلمرو فلسفۀ اسالمی راه یافتھ 

نھاد کھ  الت و نوشتار ھای ارجمندی را برجایبود؛ پژوھش ھایش را در این حوزه ادامھ داد و مقا

وی گواه راستینی بر چیرگی وی در منطق ارسطویی و روش » تعلیل و استقرا و میتودولوژی«کتاب 

  .شناسی است

در زندان گذرانده بود با آن ھم  را )سالی ٤٠تا  سالگی ٢٦از (صفا با آنکھ نزدیک بھ چھارده سال 

او روزنامھ . نشست؛ خواند؛ پژوھید؛ نوشت؛ ترجمھ کرد و شعر سرودسی و اند سال دیگر را بیکار ن

  ٦".شاعرھم بود، متفکر بود و آگاه از منطق و فلسفھ و در کنار این ھمھ فضایل. مترجم بود. نگاربود

بزرگ مردانیست کھ در گذر زمان بیش از پیش جنبھ ھای مختلف شخصیتش از محاق  او از نادر"  

  . ش آغاز می کندشمی شود و بھ درخ غفلت و فراموشی بیرون



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

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

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

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

  . تحمل کرد و پیشاپیش زمانش حرکت کرد

اکنون کھ شماری از ھموطنان صاحبدل و حقشناس در پی تبجیل و تجلیل از کارنامھ ھایش می باشند 

قدر دانی ، دل و جان بھ احسنت و آفرین نشست و از این اقدام انسانی وطنپرستانھ و شایستھباید از 

  . نمود

کمر بھ رزمیدن ، بزرگان خانوادهء او از آغاز قرن بیستم. استاد صفا بھ تیره و تبار آزادگان تعلق دارد

  ٧".در برابر دیو جھل و ستمگری بستند و ھر یک مصدر خدمتی جلیل شدند

 ترک جان و"ره مشروطیت  چون صفا بھ دور انقالبیون آزاده و نھایت وطنپرست تعلق دارد کھ در  

ما نمک این ملت را خورده بھ آن وفا "نموده بر امیر غضبناک جواب دادند  "ترک مال و ترک سر

نواختن  و یا استاد قاسم افغان سفیر بریتانیھ را بھ "محاسبھ ملت با شما شنکجھء ایست ابدی" "داریم

  :صفا ھم میسراید کھ آھنگ مکتب ماست استقالل وا داشت بناً 

  باغبان باشد لیک گر در خواب

  امان گلچین از کف نــیابد گل

  نھ خواب گران داشت باید پاس

  ھان عزیزان وقت بیداریست ھان

  در باز این چرا تان گلجوش و باغ

  چرا تان سنگین اینقدر ھا خواب

ھر بیت این ، یا اللھء آزاد سروده دیگر استاد میباشد کھ تا نھایت بر مردم ما آشنا است» نوای اللھ«  

 اللھ"، ھر حرف و کلمھ آن پیام حریت و آزاد زیستی و فخر بر استقالل را متبارز میسازد، سروده

ی بھ انقالب و رستاخیز است و این واژه گاھی بھ معنای قاموسی خویش و گاھ، نماد عشق

کھ معروف ترین سرودۀ اوست و سالھا  "اللۀ آزاد" شعر. رمزی در دستاه تخیل او راه دارد معنای

خوانده اند و بھ یاد سپرده اند؛ نمونۀ ، فارسی مکاتب کشور ئتمدارس در کتابھای قرا شاگردان

تھ است در این شعر کھ از صنعت تشخیص بھره گرف. درخشانی است از باور وی بھ آزادی و آزادگی

رنگ رخسارۀ شان از خون رگ شان رنگین "، آزاد آدم ھایی نظر دارد کھ ھمانند اللۀ در واقع بھ

 آمده اند و آزاده آزاده» «منت کسی را نمی پذیرند» «آزاده اند«؛ » در بند کسی نیستند«؛ »است

  »میروند



    بویم و خود خود رویـم، آزادم اللۀ من

  آھــویمفطرت  ھم دارم در دشـــت مکان

  جویم لب ز فارغ باران است نــم آبــم

  رویم نمی باغ در آنجا محیط تنگست

    خون رگ خویشست گر رنگ برخ دارم از

  رخســــــــارم زیبایی نمیخواھــد مشاطھ

  گارم مدد ز فارغ ثابت خود بر ساقــھ

  اغـــیارم در غــم نی یارم در طلب نی

   من بـر خود نپـذیـرم منت از سعی کسـی

   من بر خویش نگیرم چمن و گلشـــن قیـد

  وارستھ ضمیرم من، خود نازم بر فطرت

  بمــــیرم من آزاده، آیــــــم برون آزاده 

پارچھ شعری از ، جناب یوسف صفا )www. khosha. org(تازه در سایت زیبا و پر غنای خوشھ  

پدرشانرا یافتھ اند کھ در روز بخاک سپاری سید افغان در کابل سروده و در ھمان محفل قرائت نموده 

  :میباشد »بر تربت سید«بودند کھ عنوانش 

  چنگ را با چنگ گردان آشنا     ھان بنال ای مطرب شیرین نوا

  اندرین کھسار باز افکن صد     پر کن از الحان جان پرور فضا

  حرف ھا زن از فراق و از وصال ا

  دو حال شرح سوزمن بگو زین ھر

  از دل سوز آشـــــا سر کن سخن     اول اندر نغمھ حرف عشق زن

  از تپش از درد و داغ از سوختن     نغمھ ھا خوان از وفای ممتحن

  وز نگاه گرم و شوق بیشمار

  راز ھا از پرده ھا بیرون برار

  وز غم دوران و جور روزگار     بعد از آن از وضع بی پروای یار

  تا برد از سینھ صبر از دل قرار     شکوه ھا بر گــــــوی با آواز تار

  باز گو چون عشق در پایان کار

  میکشد عشاق را دود از دمار

  گفت باید عشق اگر دارد کمال     لیک ای گویندۀ شیرین مقال

  باز یابد راه تا کوی وصال     کامیابی باشدش بیشک مآل



  سید ما با وطن ھمچو عشق

  یار را یابد ولو سر در کفن

  این ھیاھو در وطن از بھر کیست     مطرب این ھنگامھ می دانی کھ چیست

  عشرتست این وضع یا ماتم گریست     از غمست این شور یــــــا از خرمیست

  ساز غــــــــم داری تو با بانگ طرب

  سوگ را آھنگ سور است ای عجب

  شور می افگند با طـــــــــرز سخن     بلبل پردرد و شوقی در چمن

  گرمیی می خـــــواست اندر انجمن     با نوایی کز دل آید در دھن

  لیک وضع سرد گلشن زادگان

  یک نفس او را نداد آنجا امان

  گشت عمری در چمن ھا دربدر     پر گشاد از باغ با خون جگر

  داشت ھرجا نالھ سازی ھا مگر     بود بر ھر شاخساری نغمھ گر

  شق گلزار خودش از دل نرفتع

  این خیال او را زآب و گل نرفت

  تیـــــــر خونین اجل بر سینھ خورد     گرچھ جان در حالت غربت سپرد

  از بالی ھجــــر افغان گفت و مرد     داغ شوق آشیان در خان برد

  عاقبت جذب محبت کار داد

  خاک او را جا در این گلزار داد

  نغمھ کن ھم جانفزا ھم جانگداز     سازمطرب ای مطرب کنون بر ساز 

  باز گو از سوز و ساز عشق راز     راز عشرت کیف غم بی پرده ساز

  گاه با بم نـــــــــالھ گھ با زیر کن

  وصل بعد از مرگ را تصویر کن

  نغمھ تا آخر شود از سر بگیر     پرده را سازنده باال تر بگیــــــر

  عشق افسونگر بگیر داستان     در فغان پھنای دشت و در بگیر

  باز گو از رنج و آرام وفا

  قصۀ آغاز و انجـــــام وفا

  در نوا بر گــــوی از سوز عزا     پیش مشت خاک این درد آشنا

  دور از آغوشی کھ بودش مدعا     حرف زن چون داد جان با وفا

  ھم چسان آخر وفا آورد بار



  خاک او را ساخت منظور نگار

  رھنـــــمای فرقۀ آزادگــــــان     باز گو ای سید عالی نشان

  خاک پاک اللھ خیز گلفشان     این تو این ھم صحنۀ افغاستان

  آن گلستانی کھ در یادش ترا

  نالھ سر میبرد تا اوج سما

  کھسار خویش آزادان نگر     چشم بگشا بیشۀ شیران نگر

  یک نظر بر چھرۀ یاران نگر     آنچھ دل میخواستت آنسان نگر

  یش خاک توقدر دانان بین کھ پ

  میکنند اکـــــــــرام روح پاک تو

  با روانی ھمدم رنج و محن     یاد کن روزی کھ رفتی زین وطن

  با سرشک گرم و آه شعلھ زن     با دل غم آشیان داغ انجمن

  در غم یاران غافل سوختھ

  کرده غم اندوختھ صدق سودا

  بر کشیدی دست خویش از آستین     یاد کن آنروزھا کز بھر دین

  سر برآوردی از این مینو زمین     زدی دامان بھ عزم آھنینبر 

  ھند و مصر از شور تو در ولولھ

  ترک و ایران را بھ جانھا زلزلھ

  از سفر در ھر کجا داری اثر     ملک ملک از بھر دین کردی سفر

  از جھادت می دھد مارا خــبـر     عروه الوثفایت ای صاحب نظر

  آنچھ بودت قدر در چشم جھان

  "رنان" باید خواند از قولباز 

  خاصھ آن قوم شجاع سر بلند     قدر ترا دانستھ اند ھرکجا

  غم نسازد یارب ایشان را گزتد     ملت ترکـــــــان راد ارجمند

  خاک شان یک عمر ماوای تو بود

  در قلوب پاک شان جای تو بود

  نیچری از منطقت جوید امان     از تو استبداد را آتش بھ جان

  در بیان اعجاز کردی در بیان     کنند اسالمیان تا نژندی کم

  فکر حریت چھ در قوم وچھ فرد

  بـــــــــود درقول تو ای آزاد مرد



  ھیچ می بینی بھ چشم اینجا کجاست؟     سید عــــــــالی نسب ای مرد راست

  گر بر آری از کفن سر را سزاست     این ھمان افغانستان خوش فضاست

  کھسار خود بھ سامان بنگری

  اللھ ھا ھر سو فراوان بنگری

  دیـــــــــده باشی با نگاه پاک بین     ضمن قطع راه ای صاحب یقین

  اندر آغوش شرف خلــــوت گزین     بر کنــــــار کوه و بر روی زمین

  ھر طرف شیری بھ خون آغشتھ یی

  ادئ خـــــــــــــود کشتھ ییزاز پئ آ

  روانت مژده ھاداده باشد بر      بر فراز خاک تو پیک صبا

  ماجـــــــرای عزم مردان خدا     گفتھ باشد شمھ یی زان ماجرا

  زمهللا هللا گوی در میــــــــدان ر

  بھر حفظ دین و ملت کرده عزم

  سرمھ بر چشمان ھمچون آھوان     خنده بر لب ذکر حق ورد زمان

  روبــــروی خصم بی پروا روان     جامھ رنگین کرده ھریک زیب جان

  ـــــــرده با شمشیر ذکر الالھکــــــــ

  روز خود را روشن از دشمن سیاه

  گرچھ رفتی از وطن با جان زار     سید ای مرد شریف نامدار

  دیدی آخر اھل این بوم و دیار     آرزویت عاقبت آورد بار

  جای گیر اندر صف آزادگان

  عشق عزت شوق حریت بھ جان

  کھسار وطنجاگزین بر طرف      خواب کن در پای کھسار وطن

  وطن تا شود با نظم کــــــــــار تر     روح خود گردان مددگار وطن

  ھستئ مارا محیط آیــــــد بھ موج

  موج مستش اوج گیرد اوج اوج

  ای ضمیرت آشنای کیف راز     ای جمال الدین زعیم راست باز

  در میـــــــان مجمع اھل نیاز     ای بھ بزم علم صاحب امتیاز

  تعظیمی پذیرھم عرض  "صفا"از 

  انــــدک او در شمار بیش گـــــــــیر



مدتی در وزارت خارجھ در شعبھ " و دوست فرزانھ ام صدیق وفا نوشتھ اند کھ استاد صفا پژوھشگر 

آن وزارت  عمومی آرشیف در در آنزمان مدیر عبدالغفار آرشیف ایفای وظیفھ داشتند کھ پدرم میرزا

در سالھای اخیر ، صمیمی بودند ھمدیگر دوست و با آنھا خارجھوزارت  ھمکاری در از دوره، بودند

مرحوم  سال قبل از امروز کھ من صنف چارم مکتب ابتداییھ بودم و ٥خورشیدی حدود  ١٣٣٩ -١٣٤٠

دوکان بقالی  در کوچھ سراجی معیشت خانواده بعد از انفصال از ماموریت دولت جھت امرار ابراھیم صفا

 من بیاد دارم کھ میان پدرم کھ ایشان نیر فرھنگ دوست و، اه گاھی بھ آنجا میرفتمھمراه با پدرم گ، داشتند

تبادل فرھنگی صورت میگرفت و پارچھ ھای از سروده ھای شان مورد  دانشمند بودند و جناب صفا

پدرم خوش نویسی مینمود و روز دیگر  اشعار ایشان را قرار میگرفت و بعضی لیل و ارزیابی دوستانھحت

دوستی فراوان  ھمدیگر محبت و پدرم استاد خطاب مینمود و آنھا با مرحوم صفا بھ، د میبردبا خو

  ٨"داشتند

چون امحای کامل وطندوستان و وطن پرستان آزادی خواه کشور ما ھدف و پالنی برای رضای  

زندانی سیاسی را در  ٤٢٥٠ ھاشم خان صدراعظم مین خاطر است کھھ خاطر استعمارگران بود و بھ

زندانھای ، زندانھای ارگ سرای موتی و بادام و زندانھای والیات، محبس دھمزنگ گرد آورده بود

 بگونھ مثال رسولخان رئیس استخبارات دورهء صدارت داود خان در منطقھ( روسای استخبارات شان

قرغھ در زمینھای شخصی  جوار مرستون و عقب واکسن سازی و چند صد متری فامیلی ھای، افشار

وطن یکی دیگر محمد  در جمع این قربانیان شیفتھء. بیرون است از حساب) اش زندان شخصی داشت

 بعد از چندین سال مریضی بھ ترین برادر بسمل و صفا ھم میباشد این جوان ناکام اسمعیل سودا خورد

دھمزنگ وفات نمود کتابچھء شمسی در  ١٣١٧عقرب  در مریضی تبورکلوز سالگی در اثر ٣٢عمر 

نواسھء (وفاتش توسط آقای کلیم هللا ناظر  سال بعد از ٦٣» بیاض سودا«او بنام  قسمتی از اشعار

نمونھ کالم آن جوان ھر دم شھـید و قـربانی دھشـت و وحشت چنین . بھ نشر رسیده است )استاد بسمل

  :میباشد 

    رنگ ما راز نھانی از شکـست شـد فاش

  ما گـشت از آھنگ ھا ھـویدا قـراری بی

  نساخـت مـلک اسـکـندر با ما عالی ھمـت

  ما اورنگ خاکستر بود کھ خاکساری ببین

  بی نقاب افتاده است یکسر شش جھت حسن تو

  مـا فـرھـنگ دیدهء اما افـتاده است خـیره

  ما کردیم بازی ھا دو تا عـشق قـدر خود در

  عـشق بیرون کی شـود از چنگ ما نغـمھء جز



  ھــنوز "ســودا" التـفاتیـھای او بی با ھـمھ

  ٩ ما نـنگ ایـن دل بی کویـش آھـنگ میکـند

  

******************************************************  

  

  مآخذ
  فرانسھ Rennes مجموعھء اشعار استاد انور بسمل ــ طبع شھر ـ کلیم هللا ناظر ــ ـ ١

  اول تاریخ ـ جلدـ غبار ـ افغانستان در مسیر  ٢

  ١٣٧٥.  چاپ پشاور سال ١٠٢پوھنیار ـ جنبـش مشروطیـت و قـربانیان استبداد ـ ص  سید مسعودـ  ٣

قابل ، ـ محمد رحیم شیون ضیائی ــ برگھای از تاریخ معاصر وطن ما ــ تـنظیم محترم ولی نوری بخش ھفتم سایت افغان جرمن ٤

ً این اثر  م در ١٩٧٨کابل  م سخی غیرت ترجمھ و محترم عبدالشکور حکم بھ ادامھ چاپ اول دررا جناب غال یاد آوریست کھ قبال

  نموده بودند نشر ٢٠٠١ دوم در بار پشاور

  ـ کلیم هللا ناظر ٥

  ٢٠٠٧ جوالی ٥درد آشنای تلخکام ـ سایت انترنتی دویچھ ولھ مورخ  ابراھیم صفا شاعرـ  لطیف ناظمیـ  ٦

  صفا بزرگمردی با استعدادھا و درخششھای کم نظیر ـ سایت فردااستاد  دکتور اکرم عثمان ـ ـ ٧

  ـ احمد صدیق وفا ـ یادداشتھای شان برای اینجانب ٨

  ـ کلیم هللا ناظر ـ بیاض سودا ـ مجموعھء اشعار شادروان سود ٩

  

  
  اخترخان وستاده مرحوم استاد محمد انور بسمل، نفر دوم شھید محمد ایاز راست بھ چپ نفر اول : شرح عکس

  خان می باشد نفر نشستھ شخص ناظر محمد صفر
  

  

  ٩:٤٩:١١، ٢٠١٠می  ١٥
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