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 غازی امان هللا از نظر عالمه
 داکتر اقبال

 

انی جه خودی و فلسفهٔ  عالمه داکتر اقبال مرحوم که نظریات و تفکرات خود را در ساحه تصوف و عرفان و فلسفهٔ 
ن محمد بلخی، خوشحال بابای کبیر که اسالمی از مفکرین و راد مردان بزرگ این سرزمین مانند حضرت جالل الدی

و حضرت سید جمال الدین افغان که بزرگترین مفکر متجدد « حکیم و طبیب ملت افغانیان خطاب میکند » اقبال او را 
تاریخ اسالم است، مبتنی ساخته به تحقیق در ردیف شیخ محمد عبده یکی از شاگردان مستقیم سید جمال الدین، شاگرد 

 ه صاحب مرحوم به شمار میرود.غیر مستقیم عالم
 

داکتر اقبال مرحوم به تحقیق یکی از عاشقان و دل دادگان تاریخ، کشور و ملت افغان به شمار میرود و من شخص 
ه ب این معیار، ارادت و وابستگی به که به اندازه داکتر اقبال مرحوم دومی را در تاریخ منطقه نمی بینم و نمی شناسم

 نیز تذکر داده بودم که این وابستگی فکری، اقبال را، بیشتر وابسته به افغانستان بار قبالً  شد، یکاین سرزمین داشته با
 ً ن اثر در ای« پیام مشرق » اقبال مرحوم اثری دارد بنام «. نا پاکستان » پنجابستان  میسازد تا به هندوستان و احیانا

 است.ه شدشاعر و متفکر المانی سروده « گوته » جواب دیوان غربی 
 

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 

ت. درین جا قسمتی از این اشعار طالیی را به دوستداران رابطه روحی و فکری اقبال به راد مردان این سرزمین اس
 غازی امان هللا و عناصری که به تاریخ ملی و پر افتخار کشور معتقد اند تقدیم میدارم.

 

 ارــریـــهـار ای شــگــامــر کــیــای ام
 ران پخته کارــیـل پــثــوان و مــو جــن

 وــون کهسار تــده چــنــایـو پـــزم تــع
 وـــوار تــد دشــنــان کــو آســـزم تـــح
 ندـلـن بــال مـیـون خـــو چـــت تــمـــه
 دــنـرازه بــیــاره را شــد پــت صــلـــم

 رـــیــن امـر ابــیــن امــر ابـــیــــای ام
 ذیرـم پــی هــوایــنــیــی از بــه یــدیــه
 دـــنــتـوخــات آمـیـز حــــرا رمـــا مــت
 دـــنــتــروخـــرم افـــکــیــی در پــشــآت
 اب آورده امــه تــنــیــوای ســــک نـــی

 اب آورده امــــد شبــــهـــق را عــــعش
 مانویــر الـــاعــرب شــــغـــر مـــیـــپ

 ویـــهلـــای پــــو هـــیـــل شــیــتــآن ق
 گـنـوخ و شـدان شــاهـش شـقـست نـب

 گـرنــی از فــالمــرق را ســشــداد م
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 رقـغام شــیــه ام پــفتــش گــوابــدر ج
 ام شرقــر شــم بــتــخـی ریــابــاه تــم

 رقــل بـثــان مــوانـی جـگـرنــاو ز اف
 رقـــران شـــیــن از دم پـــم هٔ ـــعلـــش

 رورده ایــن پـــمــن زادی چــمــاو چ
 رده ایـــن مـــیـــدم از زمـــیــن دمــم

 ردون سفله و دون پرور استـبسکه گ
 وای بر مردی که صاحب جوهر است

 اک دادــر پـیـمــرت ضــطــرا فــای ت
 اک دادــد چـص هٔ ــنـیـن ســـم دیــاز غ

 رــمــق و عــدیـن صـــیئـن آــازه کــت
 ر الله ای صحرا گذرـا بـبــون صــچ
 نــــــوه و دمــــت آواره ای کــــلــــم

 وج زنــران مــون شیــدر رگ او خ
 ن و روشن جبینـن تـیئرک و روــزی
 ز بینـیـازان تـره بـون جـم او چـشـچ
 تهـافــا یـان نــهــود از جــت خـمـسـق
 هــتــافـــا تـــر او نـــدیــقــب تــوکــک
 نت پیهم صبورــحــر مــو بــان تــج
 غیور انــغــب افــذیــهــوش در تــک

 هد است و استحقاق نیستـدگی جـزن
 اق نیستــم انفس و آفـلــه عــز بــج
 م کار ملت استـظـم و دولت نــلــع
 لت استـار مـبـتــم و دولت اعــلــع
 دتــایـــی بـاســکم اسـحـــور مـشـک
 دتــایــی بـاسـنـردم شـــده ای مــدی

 دــنــی کــیســلـــه ابــا آدم کـسـای ب
 دـنـی کـسـه ادریـطان کـا شیـسـی با

 ب نظرـاحـرو صـسـر ای خـگـدر ن
 ه می تابد گهرــر سنگی کــنیست ه

 سروری در دین ماخدمت گری است
 قر حیدری استـی و فـاروقـدل فــع

 زی  درویش  رویــسـای خــبـدر ق
 ش زیــدیــدا انــدار و خــیــده بـــدی

 ده اندرـری کـیـه مـان کـانـمـسلـآن م
 دـرده انــری کـیـقــی فـاهـشـهنـدر ش

 در گردش آور جام عشقـز و انـیــخ
 غام عشقـیـن پــازه کــان تـهستـدر ک
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