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 محمد ابراهیم صفاء

 نوبهار است در آن کوش که خوشـدل باشی
 

 که بسی گل بدمـد باز و تو در گل باشی
 

 

 

   

 

 

 

 

 نامهزندگی

هجری شمسی  1285شاعر دری سرای افغانستان  در سال  ءابراهیم صفامحمد به قرار معلومات )دانشنامۀ آریانا( 

 هجری شمسی پدرود حیات گفت. 1359میالدی در باغبان کوچۀ کابل چشم به جهان گشود و در سال  1906مطابق 

 یکی از پیشتازان مبارزۀ ملی معاصر افغانستان بود.نامور و  شاعر، ادیب،"ابراهیم صفاء" 

 بود سراج الملت و الدین هللا خان امیر حبیب االطالعات صفر امین فرزند ناظر محمد ء محمدابراهیم صفا

ابراهیم صفا در یک خانوادۀ مبارز و صاحب مقام پرورش یافت و از همان کودکی به کسب تحصیل علم پرداخت و 

 ذدر کابل از محضر اساتیآموخت و  مان علوم قدیم و جدید را میمزگرفت." وی ه "علوم رایج ادبی و عربی را فرا

س داد. پ برد و از همان ایام به علوم عقلی و فلسفی عالقۀ وافر نشان می روحانی از جمله مولوی عبدالکریم سود می

به پایان رساند. "سپس برای ادامۀ تحصیل  مکتباز آن، وارد مکتب حبیبیه شد و تحصیالت متوسطۀ خود را در آن 

ا انگلیسی و اردو ر های مخابرات، زبانتلگراف برای ر گذشته از تحصیل در رشتۀ به کراچی رفت. وی در این شه

 گرفت." دکتر اکرم عثمان در این باره نوشته است: نیز فرا
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به هند برتانوی اعزام گردید و در آن جا تخصص خود را در رشتۀ  جهت تحصیلخان هللا "در عهد اعلیحضرت امان

تلگراف بدست آورد. پس از بازگشت به کشور، در مکتب تلگراف به تدریس پرداخت. اما پس از چندی با عالقمندیی 

اری الشعرای قکه به علوم ادبی و علوم عقلی داشت بدان علوم روی آورد و از استادان بزرگ آن زمان همچون ملک

 عبدهللا، استاد بیتاب و برادر بزرگوارش استاد بسمل درس آموخت تا خود، به کمال و استادی رسید."

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اللۀ آزادم
 

 در دشت مکان دارم هم فـطرت آهـویــم    آزادم ، خود رویـم  و خود بویم مـن اللۀ   

 باغ نمی رویم تنگ است محیط آنجا در  آبـم نـم بــاران است فارغ ز لب جویـــم

 مـن اللۀ آزادم ، خود رویـم و خود بویم
 

 مشاطــه نمی خـواهــد زیبائی رخـسارم  خون رِگ خویشست گررنگ برخ دارم از

 نی در طلب یارم ، نی در غـــم اغـیارم  بر ساقــۀ خود ثابت ، فارغ ز مـددگارم

 مـن اللۀ آزادم  خود رویم  و خود بویـم
 

 داغی ست نشان عشق در سینۀ ُپرخونم  هرۀ گلگــونمش می مستی بین در چجو

 رانــده ست نشان عشق از شهر به افسونم  آزاده  و سرمستم خو کرده به هامـونــم

 من اللۀ آزادم ، خود رویم  و خود بویم
 

 قـیـد چمن و گلشن بر خویش نگیرم من  از سعی کسی منت بر خود نپـذیـرم من

 آزاده بــــرون آیــم ، آزاده بـمـیـرم مــن  یـرم منطرت خود نازم  وارسته ضمبر ف

 ، خود رویم و خود بویممـن اللۀ آزادم 
 

 گشته ست ُخـتن صحرا از بوی دالویزم  ازجلـوۀ سبز و سرخ، طرح چمنی ریز

 سرتا به قـدم نازم ، پا تا به سر انگـیـزم  خــم میشوم ازمستی هرلحظه و میخیزم

 رویـم و خود بویممـن اللۀ آزادم ، خود 


