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 ۱۹۱۹ آزادی میراث های ادبی استقالل و از

 

 مپنج  بخش
 

 اش قپیام مشر اهدای عالمه اقبال با
 به شاه ترقیخواه شرق شاه امان هللا غازی

 

 
 

با روشنفکران آزادیخوا این که شاه امان هللا خان تا آخرین دم حیات خود رابطه اش را  است  هندوستان سرزمینی
ودرهرجا ازنهضت آزادی خواهی هندوستان حمایت وپشتیبانی اش را ابراز  پهناورقطع نساخت بل درهروقت کشور

چه  نی شاه امان خاباآزادي خواهان هند درارتباط بود وشماری زیاد ازآنها همیشه طالب رهنمایی ها  ،دمی کر
موج وسیع ازمهاجرین هندوستان  افغانستان لدند. زمانی که بعدازاستقالوب اش  تدرزمان قدرت وچه در زمان مهاجر

خود ارادیت مسلم شان که آزادی   وبرادرولی اسالمی  قبه افغانستان سرازیرشدند شاه امان هللا آنها را بخاطرح 
مطابق رشته زین مهیا کرد وبه شماریا وسهولیت ه کمک ها  به اندازه ممکن ا وبرای آنه دندنمو تهندوستان بود حمای

دولت امانیه به میانجیگري  یفراهم نمود. پشتیبانزرا نی تکارومصروفی ومسلک شان درافغانستان امکانات
رپی ازمهاجرین هندی باعث گردید که انگلیس ها نیز د نخان عبدالغفارخا  پشتونها به رهبری  آزادیخواهی نهضت

توطیه های که تاریخ  ،، بلیدندان درافغانستان مستقل وآزاد گرتوطیه های گوناگون علیه شاه امان هللا وزمامداری ایش
با حالت نا بسامان  ادامه آن توطیه ها را زوحتی میتوان تا کنون نی دبو نآ ممعاصرکشورما سالها شاهد عیني تدوا

رهء مقر  امان هللا خان جهت جا بجا سازی این موج وسیع از هندیان هشا  .دارتباط داا مءفرو رفته ندرخورکشو
ولی درمابعد  .درافغانستان مهیا می گردید ناسکا  تامکانا این گروه دافرا هزیردست گرفت که مطابق آن برای هم

دوستان شرایط سخت ودشوارمحیطی و جوی باعث گردید که شماری ازآنها دوباره به هن دیده شد که
  .دماندن متوطنگوشه وکنارکشور رد یحساس انسان دوستارباالث ا شماری ازآنه یلو دندبرگر
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آزادیخواهان هند دولت امانی را یکی ازتکیه گاه های مهم خود  هک داین امرباعث گردی کبدون ش 
انند گاندي، نهرو، خان مبارزین سرشناس هند م .دتحکیم بخشیدنربصورت دوامدا با آن اخود ر ءورابطه دندروآبشمار

وبعدازآن با شاه  یودهای دیگردر زمان زمامدار ناجمل خا، انصاری ، حکیم دعبدالغفارخان، موالنا ابوالکالم آزا
ش وحرکت آزادیخواهانه وی که سلطه زمامداری انگلیس را درآسیا با بنامان هللا خان درارتباط بودند وازج 

آزادیخواهان    م پشتیبانی وهم تقلید می کردند. بعداز استقالل افغانستانجدی روبرو ساخت ه ووشکست حتمی   لتزلز
تشددگاندي وامثال وی رهبري می کردند   را طرفداران فلسفهء عدم   هیز به دوگروه تقسیم شدند که یک گروهند ن

هاش چندربوس ) وگروه دوم که برخالف این آیده طرفدار مقاومت مسلحانه علیه انگلیسها بودند که در راس آنها سوب
به سرحد   ن فرارکرد به نام مستعارضیاالدینقرارداشت. سوبهاش بخاطر همین مرام خود ارهندوستا ( ۱۹۴۵  متوفا 
به کابل وآزآنجا به روسیه وباالخره به جرمنی رسید، درآنجا   توسطه مبارزین آزادیخواه پشتونخوا وسرحدآمد و

ای جنوبی برگشت وبنیاد ارتش آزاد هند را بخاطرمبارزه مسلحانه علیه دوباره به آسی ،دباهتلر وموسولنی مالقات کر
ای ملت چهارصد  » :بنیاد نهاد. یکی از شعارهای سوبهاش بابوعلیه استعماراین بود که هدرشبه قار سگلیاستعماران

سوبهاش بابوبدون شک یکی از  « ! درس آزادی خواهی را ازافغانها یاد بگیرید  ملیونی هند !
هند  رشته ها ی تایید ناشده دونزجدی نهضت امانی وخود شاه امان هللا خان درآسیا بود. دربعضی ا وپیروان ارانطرفد

هتلر وموسولنی درآروپا دیدن کرد درآن زمان با شاه امان هللا خان که درایتالیا  ا ب خوانده ام ، زمانی که سوبهاش
 ...ست اوازوی طالب مشوره برای آزادی هند گردیده   است  هتغیررسمی داش  درحالت تبعید زندگی می کرد نیز مالقات

ی شاه امان هللا و دولت امانی به گونه گسترده درادبیات ومطبوعات  غانستان، کارنامه ها آزادی اف  به هرصورت
تان ، انعکاس این جریان بذات خود باعث تسریع نهضت آزادی خواهی هندوسهدرنتیج  که تفته اسا هندوستان انعکاس ی

کشور را   امل داشت بعدازآنکهنیزگردید. شاه امان هللا از روند مطبوعات ونشرجراید مختلف درهندوستان آگاهی ک
ودهای دیگر ارتباط داشت همین ارتباط   ندارالهور، پرتابترک کرد ازاروپا نیز با اخبارها ومدیران مهم چون زمی

با سقوط حکومت امانیه در جراید واخبارات آن زمان به  ار ا ان هند سوگ نامه ههباعث گردید که مردم و آزادیخوا
خان  اشعارشماری زیاد ازشاعران معاصردور امانی نیزاز کارروایی های شاه امان هللانشرسپردند.عالوه برآن در
 ال عالمه اقب.تواندیشده م یرکه نمونه نهایت مهم واشکارآن عالمه اقبال الهو  است  شده وملت افغان یادآوری های

 

 
 لعالمه اقبا 

 

اول زمان خود رسی دری را اموخت با علوم متدوقت بد نیا آمد، زبان وادب فا  درسیالکوټ هندوستان ۱۸۷۷ درسال
   نعالی به اروپا رفت با زبا  هندی وپشتورا آموخت و جهت تحصیالتووید، ادبیات کالسیک فارسی، ارددگر ا آشن
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روپایی با داشته های کالسیک ا د که نتیجه آن مقایسه داشته هاییوآثارکالسیکان آنزبان وزبان انگلیسی آشنا گرد آلماني
اثر معروف منظوم اش پیام مشرق می باشد. که به گونه مستقیم وغیرمستقیم   ازین گونه آثاروی د که یکی همشرق ش

سالها قبل    رابطه دارد. ونهضت آزادیخواهی وی ناه امان هللا خابا زندگی و کاروایی های شاه آزادی دوست افغان ش
  : که موشته بودمن دراثردکتورای خود درباره عالمه اقبال وامان هللا خان ن

 .دوقلم دوست بورمیتوایم کہ اقبال مرد قلم وامان هللا مرد شمشی هتاقبال وامان هللا فقط اینقدرگف هطمادرباره راب » 
ہ درس آزادی را ازبزرگترین استادان شعروادب چون عالمہ محمودطرزی ، عبدالرحمان خان لودین این معنی ک هب

پی نبرده باشد ولی اورا بحث  شاه امان هللا خان هاین رمز دربار هب اقبال شاید .دبو هتودها تن آزادی خواه وغیره آموخ 
طرکشورش ستایش بعمل آورده بخا  وبرنامه هاش اهدافزی دوست ومترقی یادکرده وادیک پادشاه آزا

کرده است فرق رشاه ازناد هکاقبال از شاه امان با یاد آوری  را با ید یادآورشد کہ استقبال ویادآوری هتنک نای .است
، اما درباب دداشتنرقبلی بایکدیگ ءهطزنزدیک میشناختند ورابااش این است کہ نادرشاه واقبال یکدیگررا  ل، دلیددار

یافته  یفموق آسیا  را دردنیای سیاست خان وقف دیگری برخورد کرده است زیراکہ موقف امان هللاامان هللا خان ازم
تنها قهرمان یک ملت  اورا شالعہ می گردد. اقبال دراکثراشعاراطاً شرق مصتخا یکہ زیرسایہ سیاست جهان تاس

قهرمان شرقی معرفی  حیث یکب شرق تبارز داده واورا نمعرفی نمی کند بلکہ او وموقف اورا بہ حیث یک قهرما 
د نوشت درقدم اول این ایجا  یدر یکرده است . وقتی اقبال اثرمعروف اش )پیام مشرق ( را درزبان فارس

ازبلند جلوه دادن ارزشهای  هنواین اولین نشا  .وانمود ساخت یباارزشهای غرباه ومقایسه شرق رلمقابءزمینه اقبال
ارزشهای  ، مقابله ومقایسه شرقی است کہ درعصر خود بہ معرفیروشاع هبود .اقبال اولین نویسند وی شرقی توسط

با همین  لروی همین اص رادخوری تپرداختہ است .او تیزس دک يدربرابرارزشهای غرب یشرق
غربی ومسایلی  علمی وفلسفی اش نوشت ونخواست مانند شرقیان دیگردرمعرفی ارزشهای وعلمی عالی هروحی

مادرزمینہ متوجہ  ه، زمانی کتبپردازد. روی همین اصل اس هدا وتجاروب شرق بودرحقیقت کاپی ازارزشه هک
شرق  یفرهنگ وارزشها  یدون شک ازجمع اولین هاست کہ درمعرفافکاراقبال میگردیم خود پی می بریم کہ اقبال ب

ایجادوتحقیق رهربخش ازدالبته سهم شعوری وآگاهانه، وی  تم گرفته اسهغرب بہ شرقیان سزا بہ غربیان وهمچنان
دنیای غرب ویا  هه حیث یک ارزش بیش بها ازغرب ببخود یک چهره را مدنظرداشتہ کہ باید 

است باهم   هپیشکش کرد را کہ اقبال درپیشکش پیام مشرق برای شاه امان هللا هچ بیائید آن .ددار یمعرف هناآگا  قشر
  : بخوانیم

 

 شپیشک
 

 دولت مستقلۂ افغانستان خلدهللا ملکہ واجاللہ یاوفرمان ر بحضور اعلی حضرت امیرامان هللا خان
 

   کار نوجوان ومثل پیران پختہ                      امیرکامگار ای شهریار ای
   دل میان سینہ ات جام جم است                   تچشم توازپردگیها محرم اس

   حزم تو آسان کند دشوارتو                   عزم تو پاینده چون کهسارتو
 دملت صد پاره را شیرازه بن                       همت توچون خیال من بلند

 
  یلعل ویاقوت گران داری بس              ہدیہ ازشاه هنشاهان داری بسی
   هدیہ ازبینوائے هم پذیر                ای امیر، ابن امیر ، ابن امیر

   آتشی درپیکرم افروختند                    مرا رمز حیات آموختند تا 
   عشق را عهد شباب آورده ام                یک نوا ی سینہ تا ب آوردام

   آن قتیل شیوه های پهلوی                  یپیرمغرب شاعری المانو
   گداد مشرق را سالمی از فرن           بست ونقش شاهدان شوخ وشنگ

   ما هتابی ریختم برشام شرق               درجوابش گفتہ ام پیغام شرق
   باتو گویم او کہ بودو من کیم              تا شناسایی خودم خوردبین نیم

 شعلۂ من از دم پیران شرق                وانان مثل برقاوزافرنگی ج 
 

   یدم اززمین مردۀمن دم                    اوچمن زادی چمن پروردۀ
   من بہ صحرا چون جرس گرم خروش         فردوس گوش.۰ اوچو بلبل درچمن

   هردوپیغام حیات اندرممات                    هردو دانای ضمیر کائنات
   اوبرهنہ ، من هنوز اندرنیام            خنجر صبح خند، آیینہ فام هردو
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  رزادۀ دریای نا پیداکنا               هردو گوهر ارجمند وتاب دار
  دتاگریبان صدف را بردری                      اوزشوخی درتہ قلزم تپید

   نوزدرضمیربحر نا پا یم ه              من بہ آغوش صدف تا بم هنوز
   انہ رفتازخمستانم تهی پیم                   آشنای من زمن بیگانہ رفت

   تخت کسری زیرپای اونهم                  من شکوه خسروی اورا دهم
   رنگ وآب شاعری خواهد زمن                  او حدیث دلبری خواهد زمن
   رم دیدوپنهانم ندیدآشکا                        کم نظر بیتابی جانم ندید

  تک وآتش درگرفصحبت خا               فطرت من عشق را دربرگرفت
   نقش غیر ازپردۀ چشم ربود          حق رموز ملک ودین برمن کشود
  تمصرعۂ من قطره خون من اس         برگ گل رنگین زمضمون من است

   نون فرزانگی استدرکمال این ج              تا نہ پنداری سخن دیوانگی است
   یارم هند خوارم کرده انددرد                  ازهنر سرمایہ دارم کرده اند
   طائرم درگلستان خود غریب                   اللہ وگل ازنوایم بی نصیب

   وای برمردی کہ صاحب جوهراست         بسکہ گردون سفلہ ودون پروراست
   آفتاب ما تورات بالحجاب                         دیدۀ خسروکیوان جناب

   ازدم اوسوز االهللا رفت           ابطحی دردشت خویش ازراه رفت
   سست رگ تورانیان زندپیل                  مصریان افتاده درگرداب نیل

  رمشرق ومغرب زخویش اللہ زا                   آل عثمان درشکنج روزگار
  دخاک ایران ماندوایرانی نمان                    نماندعشق را آئین سلمانی 

  شآن کهن آتش فسرد اندردل               سوزوساز زندگی رفت ازگلش
   خودفروشی ، دل زدین برکندۀ                        مسلم هندی شکم را بندۀ

  دخالدوفاروق وایوبی نمان                  درمسلمان شان محبوبی نماند
  دازغم دین سینۂ صدچاک دا                 داد ای ترا فطرت ضمیر پاک
  رچون صبابر اللہ صحراگز                     تازه کن آئین صدیق وعمر

   دررگ اوخون شیران موج زن                            ملت آوارۀ کوه ودمن
   جره بازان تیزبین چشم اوچون               زیرک وروئین تن وروشن جبین

  ہکوکب تقدیر اوناتافت                      مت خود ازجهان نایافتہقس
   رستخیز زندگی نادیدۀ                       درقهستان خلوت ورزید ۀ
  رکوش درتهذیب افغان غیو                    جان توبرمحنت پیهم صبور

   تا زصد یقان این امت شوی
   ایہ قوت شویبهر دین سرم

  تجز بعلم النفس وآفاق نیس              د ست واستحقاق نیستزندگی جه
  رهرکجا این خیررا بینی بگی                   گفت حکمت را خدا خیرکثیر

   پردگیها برضمیر ش بی حجاب                    سید کل ، صاحب ام الکتاب
   رب زدنی اززبان اوچکید                گرچہ عین ذات را بی پرده دید

   ہم عصا وهم ید بیضا ستی                         علم اشیا علم االسماستی
   حکمت اوماست بی بندد زدوغ                     علم اشیادادمغرب را فروغ

  تره جزریزه الماس نیسخاک                   جان ما را لذت احساس نیست
   علم ودولت اعتبار ملت است                 ارملت استعلم ودولت نظم ک

   وان دگر ازسینہ کهسارگیر                      آن یکی ازسینہ احرار گیر
  

  تدرشکم دارد گهرچون سومنا                    دشنہ زن درپیکر این کائنات
   ستتوا لعل ناب اندر بدخشان

  « ... برق سینا درقهستان تواست
 

 ( آغاز  پیام مشرق ) 
  

درمی یابیم  متحقیق می گری بہ درمجموع درباره ملت افغانا یو این زمامدارافغان با درب را نظریات اقبالراگ،آری 
می گوید همان درسهایست  يافغانستان وخاصتآ شاه امان هللا غاز هزمین ردا کہ اقبال آنچہ را برای م
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 5تر  5 له  :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ هیله م،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

معلوم است دربرآوردن وحدت  هکاقبال طوری .تسجهان اموخته ا و ا مردم م موجود زندگی ختاری ازجریاناآنر هک
آزاد مانند رن تالش های دوامداری بخرچ داده است ازینرو درباره وحدت افغانها وموجودیت حداقل یک کشوا نمسلما 

شاه  برای باشد مسلمانان درآسیاوجهان  اسالمیوآزاد  هویت یی برای احیا کہ بتواند درآینده نمونہ ا نافغانستا
 افغان توصیه می کند نجوا
.   

  تجز بعلم النفس وآفاق نیس               زندگی جهد ست واستحقاق نیست
 رهرکجا این خیررا بینی بگی                   گفت حکمت را خدا خیرکثیر

 
 دارد ادامه
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