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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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اللپوروال

غازی امان هللا از نظر عالمه
داکتر اقبال
عالمه داکتر اقبال مرحوم که نظریات و تفکرات خود را در ساحه تصوف و عرفان و فلسفهٔ خودی و فلسفهٔ جهانی
اسالمی از مفکرین و راد مردان بزرگ این سرزمین مانند حضرت جالل الدین محمد بلخی ،خوشحال بابای کبیر که
اقبال او را « حکیم و طبیب ملت افغانیان خطاب میکند » و حضرت سید جمال الدین افغان که بزرگترین مفکر متجدد
تاریخ اسالم است ،مبتنی ساخته به تحقیق در ردیف شیخ محمد عبده یکی از شاگردان مستقیم سید جمال الدین ،شاگرد
غیر مستقیم عالمه صاحب مرحوم به شمار میرود.
داکتر اقبال مرحوم به تحقیق یکی از عاشقان و دل دادگان تاریخ ،کشور و ملت افغان به شمار میرود و من شخص
دومی را در تاریخ منطقه نمی بینم و نمی شناسم که به اندازه داکتر اقبال مرحوم به این معیار ،ارادت و وابستگی به
این سرزمین داشته باشد ،یک بار قبالً نیز تذکر داده بودم که این وابستگی فکری ،اقبال را ،بیشتر وابسته به افغانستان
میسازد تا به هندوستان و احیانا ً پنجابستان « نا پاکستان » .اقبال مرحوم اثری دارد بنام « پیام مشرق » این اثر در
جواب دیوان غربی « گوته » شاعر و متفکر المانی سروده شده است.
این کتاب با نشیده غرا و مطنطنی ،عنوانی غازی امان هللا خان یکی از ستاره های بزرگ نهضت آزادی خواهی،
ترقی و تمدن و عدالت اجتماعی مبتنی بر مبادی قانون در مشرق زمین ،مزین گشته است که این در ذات خود مبین
رابطه روحی و فکری اقبال به راد مردان این سرزمین است .درین جا قسمتی از این اشعار طالیی را به دوستداران
غازی امان هللا و عناصری که به تاریخ ملی و پر افتخار کشور معتقد اند تقدیم میدارم.

ای امــیــر کــامــگــار ای شـهـــریــار
نــو جــوان و مــثــل پـیــران پخته کار
عــزم تـــو پـایــنــده چــون کهسار تــو
حـــزم تـــو آســان کــنــد دشــوار تـــو
هـــمــت تـــو چـــون خـیـال مــن بـلـند
مـــلــت صــد پــاره را شــیــرازه بـنــد
ای امــــیـــر ابــن امــیــر ابـن امــیـــر
هــدیــه یــی از بــیــنــوایــی هــم پـذیر
تــا مـــرا رمــــز حـیـات آمــوخـتــنـــد
آتــشــی در پــیــکـــرم افـــروخــتــنـــد
یـــک نــــوای ســیــنــه تــاب آورده ام
عشــــق را عـــهــــد شبــــاب آورده ام
پـــیـــر مـــغــــرب شــاعـــر الــمانوی
آن قــتــیــل شـــیـــو هــــای پـــهلـــوی
بـست نـقـش شـاهــدان شـوخ و شـنـگ
داد مــشــرق را ســالمــی از فــرنـگ
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در جــوابــش گــفتــه ام پــیــغام شـرق
مــاه تــابــی ریـخــتــم بــر شــام شرق
او ز افــرنـگـی جـوانــان مــثـل بــرق
شـــعلـــهٔ مـــن از دم پــیـــران شـــرق
او چــمــن زادی چــمـــن پــرورده ای
مــن دمــیـــدم از زمـــیـــن مـــرده ای
بسکه گـردون سفله و دون پرور است
وای بر مردی که صاحب جوهر است
ای تــرا فــطــرت ضــمـیـر پــاک داد
از غــم دیـــن سـیـنــهٔ صـد چــاک داد
تــازه کــن آئـیـــن صـدیــق و عــمــر
چــون صــبـا بـر الله ای صحرا گذر
مــــلــــت آواره ای کــــوه و دمــــــن
در رگ او خــون شیــران مــوج زن
زیــرک و روئیـن تـن و روشن جبین
چـشـم او چـون جـره بـازان تـیـز بین
قـسـمـت خــود از جــهــان نـا یــافـته
کــوکــب تــقــدیـــر او نـــا تـــافــتــه
جــان تــو بــر مــحــنت پیهم صبور
کــوش در تــهــذیــب افــغــان غیور
زنـدگی جـهد است و استحقاق نیست
جــز بــه عــلـم انفس و آفــاق نیست
عــلــم و دولت نـظـم کار ملت است
عــلــم و دولت اعــتـبـار مـلت است
کـشـور مـــحـکم اســاسـی بـــایــدت
دیــده ای مـــردم شـنـاسـی بــایــدت
ای بـسـا آدم کــه ابـــلــیســی کــنــد
ای بـسـا شیـطان کـه ادریـسـی کـنـد
در نـگـر ای خـسـرو صـاحـب نظر
نیست هــر سنگی کــه می تابد گهر
سروری در دین ماخدمت گری است
عــدل فـاروقـی و فـقر حیدری است
در قـبــای خـســروی درویش زی
دیـــده بــیــدار و خــدا انــدیــش زی
آن مـسلـمـانـان کـه مـیـری کـرده اند
در شـهنـشـاهـی فــقـیـری کــرده انـد
خــیـز و انـدر گردش آور جام عشق
در کـهستـان تــازه کــن پـیـغام عشق
تذکر :از اشتباهات تایپ کردن خود معذرت میخواهم
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