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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

     
  :اتحاف درود

، ضمن ياد بود از پدر بزرگوار و مرحوم مغفور شان، "امين سيماب"همکار گرانقدر ما، نويسندۀ توانا، جناب 
  . عر زيبای آن بزرگوار را نيز جهت نشر به پورتال ارسال فرموده اند، قطعه ش"حبيب اهللا سيماب"جناب 

 کرده و جنات نعيم را مأوايشان ، اتحاف تحياتلی که به روان پاک آن شاعر وارسته و وطنپرستما در حا
نت ي، زيب و زآن مرحوم  را با کمال ميل و با تبرک و تيمن  ""به مادر وطنبه مادر وطن"معنون با ميخواهيم، پارچۀ آبدار 

  .، خود ميسازيم٢٠٠٩ جوالی ٢٠، صفحۀ امروز
  .، قرار گرفته ايم"امين سيماب"مايۀ افتخار ماست، که تا اين حد مورد نوازش همکار ارجمند خود، جناب 

  
 AA-AA لادارۀ پورتا                                                                                                             

   
  
  
  

  »سيماب«امين 
  ٢٠٠٩ جوالی ٢٠

  
  

  به مناسبت سومين سالگرد وفات
  »سيماب«مرحوم  حبيب اهللا 

  
يکی از شخصيت های وطندوستی بودند که درهيچ مقطعی از زندگانی پرافتخارخود ، » سيماب«مرحوم حبيب اهللا 

 عده ای که با پا گذاشتن در محيط غرب ايشان برخالف آن. وطن آبائی و هموطنان مظلوم خود را فراموش ننمودند
در ايام جوانی ، مجذوب شيوۀ زندگانی آن می شدند ، با کمال تقوی و وقار، غرورافغانی را حفظ کرده و آن را 

بهترين شاهد مدعا ، عشق ايشان به وطن و پروانه وار سوختن در هجر آن بود، که در اشعار . منعکس می ساختند
  .لی می نمودايشان وقتًا فوقتًا تج

با شناختی که از پدر زنده ياد خود دارم ، اين را با اطمينان کامل می توانم ادعاء نمايم که درصورتی که عمر با 
عمده ای از مطالب بخش  امی بودند، زير» افغانستان آزاد «ايشان وفا می نمود ، يکی از عالقه مندان مشتاق پورتال

با روحيۀ ايشان است و مطمئنم که همکار خوبی با پورتال پرافتخار مطابق ) ملی و تصوفی(منتشرۀ پورتال 
مصادف با سومين سالگرد وفات ايشان است ، ،  ٢٠٠٩جوالی ٢٠  امروز،از آنجائی که. می بودند» افغانستان آزاد«

طن هجر وطن جان دادند و به آغوش مادر و  و با فهم اينکه ايشان در ادای َدين فرزندی و وجدانی به منظور
وطن در جمع ما امروز  فرد ملی و وطنپرست که با عشق بعنوان يادبود از يکه ند ، نمونۀ کالمشان را ببرنگشت

 متأسفانه ذکر» به مادروطن « تاريخ شعر . حضور معنوی می يابد ، به خوانندگان محترم پورتال پيشکش می نمايم
ند؛ زمانی که ايشان مدت چند سال در اروپا بودند و نشده است، ولی متن آن آغاز سالهای شست ميالدی را می رسا

بايد يادآور شوم که يک بيت شعر که متن تاريخی آن ديگر موجه بوده . هجر وطن را با زبان شعر متبارز می ساختند
  .                                           نمی تواند ، به منظور الصاق و ربط موضوع حذف گرديد
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  »سيماب«مرحوم جبيب اهللا 
  
  
  

  به مادر وطنبه مادر وطن
  
  

   و باران غم مخور  برف  غم مخور          نيست دائم ماجرای  زمستان   ايام سردی   ذرد ـــــبگ

  ازپشت شان خورشيد تابان غم مخور کشد س  دور          گردند  فضا   از  روزی  تيره  رهایـاب

  نيسان غم مخور  برق ابر  و دـرع صدای  از باز           بکشايند  چشم  ديرين  خواب  از کائنات

  دوران غم مخور ود گلشن زـگيرد بخ رونقی صحن بوستان            آيد به  پديد  رـــــــ ديگ جنبش

  اک افغان غم مخورـخ روح بخش آيد فضای          ردد فراموش همه  ــــــــــــگــ گی  افسرد عالم

  دامان غم مخور باغ وراغ ودشت وسبزپوشدسال نو            ارــــــــــ نوبه فصل   گاه عدالت  در

  جوانان غم مخور شود حاضر پی خدمت   از  کمر         در دامن همت زده ان رناـــــــــــــپير و ب

  شان حال پريشان غم مخور  نزد   برد از  میل          ــُک ز  مشفق تر  دارند داــــــــــبينوايانت خ

  مستمندان غم مخور بر  دارد ستم   نمی کس می کنند             مــــ ترح مساکينت بر  نعمت  اهل 

   قربان غم مخور همی گرديم  يکدم  رهت دريا کالن            باشد  ردـــــــــ خ هايتاوالد ما همه 

  دل و جان غم مخور  از  فدايت  بادا خون ماما زندگی             بر مرگ است   تو نام  وجود  بی

  يمان غم مخور پش   زينها  تا شود دـباش  زود ترا             شريکان ونــــــخ گلوی   افشرده  آنکه

   ايشان غم مخور  استقالل ميلــــــ تک پی  از   دامان تو          ردنـــــ ک و رنگين باشيم  ورنه ما

  درمان غم مخورو   پی دارو  از دارند سعی اند             تو  طبيبان چون ملت   و   ُملک افسران

  پويان غم مخور    باشيم  بدان چه فرمائی هر     زينهار      دائم    تو داياتــــــــــه  از نتابيم سر
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   شيطان غم مخور  افعال از می گردند  دور  بد برند            رنگیـــــــــــ ف تقليد  ز  نوجوانانت 

  ايمان غم مخور و   دين  درس تو آموزند             ازند آغوش توون زاده و پرورده درـدختران چ

  رآن غم مخورــــــ ق  آيات  خواندن فيوض  از باطلش سازيم باز         و است  باطل دشمن  سحر

  » احزان شود روزی گلستان غم مخور کلبۀ«شامگاه            حافظ  فال   از  يافتم  بشارت خوش

  رخت جاپان غم مخور ما از    نزد آيد خوشترار          ـافتخ   صد  با    بپوشانيم  تن  قماشت   از

   بريان غم مخور  مرغ کباِب  از  بيند  می نه   که کس           لذت چندان دهد ما  کام   درشلغمت

   باشيم کوشان غم مخور  می که جان داريم تالطف              بما بخشا ز دنيا   از  مانديم اينکه پس

  يزدان غم مخور  ز جوما و خويشتن می  خيردل بی کينه ات            از   تو نيز  و  داريم دعا ما 

  تماشای رخت از» سيماب«افتاده  گرچه دور

   باشد شتابان غم مخور همی وصلت    در رِه

  

  
  
  
 

  


