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 لترانه استقال
 

(۱) 
 

شاه امان هللا خان غازي شنیدم، دوستان پرسیدند که شاعروآوازخوان   ء دروصفهجرمن تران –درسایت وزن افغان 
دری زبان  رمعاص ندرجستجوی شاعراو  سالها مصروف ادبیات معاصرافغانیزا هک نین ترانه کی خواهد بود؟ ما

زآن مصروف شعرخوانی اوره امانیه ویاقبل در د کی ها که مه ام وتا اندازهء اکنون دریافته ادوپشتوزبان بو
بودند چون محمود طرزی، عبدالهادی خان داوی، مولوی صالح محمدخان، مستغنی ، غالم محی  اوشعرسرایی ه

دل خوشی نداشتند زالدین خان افغان ودیگران. درجمع شاعران این دوره از تعدادی شان حتی انگلیسها نی
بخاطرنوشته ها واشعارشان  اآنه هوعلی دامپراطوری خود یاد آوری های دارن ندرمطبوعات خود بحیث دشمنا وازآنها

چون محمود طرزي ومولوی  ،فرستاده اندزافغانستان شکایات نی تکه درسراج االخبار نشرکرده بودند بارها به حکوم
موجود زرانی نیشاع هدرهمین دور ندرضم.زبان پشتودرمکتب حبیبیه آنزمان صالح محمدخان قندهاری اولین استاد

که سالها اشعارشان درسراج االخباروامان افغان به نشر رسیده بود ولی با سقوط دولت امانی و دبودن
درجه تغیردادند وآنچه ناسزایهای که دروجود شاه مترقی افغانستان  ۳۶۰  سقاوخانی خود را به اندازه  رویکارآمدن
ه کبه دزدان سرکوتل علیه شاه جوان ومترقی سردادند  وجود نداشت فقط بخاطرخوشخدمتی یغاز نامان هللا خا

عبدالعلی  مدزدان معلوم الحال یکی ه حدرجمع این گروه ازشاعران مدا تبوده اس دشاعری دورازکرامات انسانی
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ومحصل آزادی  مترقی مستغنی بود که نوک شمشیربرنده شعرآندوره را ناجوانمردانه ازعقب برجان آن شاه
   .درباره خواهم گفت ت. که بعدآکشورحواله کرده اس

این  ،دمندان سایت افغان جرمن شنیده ایقبرمی گردیم به ترانه حماسی که آنرا شما دوستان وعال ،به هرصورت 
شعرازترانه ها ومارش های زمان شاه امان هللا خان است که بعدازاسترداد استقالل افغانستان درمارش های نظامی 

متن  مباه .آن دوره طنین اندازمی گردید ( باجه خانه) یاص موزیک نظامازطرف نظامیان با وسایل خ
  : باهم می خوانیم نرا قبل ازتشریح آ این شعرحماسي  ودرست لمکم

 

 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                    دارم یزاری ای خدا  شام وصبا این التجا
 امان هللا خان   امیراالفغان                    محفوظ دار این شاه ما ازمحنت غم یا هللا

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                     غازی کشورستان  شاهنشهء افغانیان هم

 امان هللا خان   امیراالفغان                  یا ربنا  کن کامیاب ازمطلبش پیش ازطلب
 

 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                     ای پادشاه مسلمین ای صاحب تاج ونگین
 امان هللا خان   امیراالفغان                ترا  یاحشمت وتکمین جا ازلطف رب خواهیم

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                     ای پادشاه مسلمین ای صاحب تاج ونگین
 نامان هللا خا   امیراالفغان                ترا  یاحشمت وتکمین جا ازلطف رب خواهیم

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                رستم صولتی  در رزم  دربزم مهر خاوری

 نامان هللا خا   امیراالفغان                   ضیاء   رابخشد  آفاق  نیتت   ینورصفا
 

 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا            برون شمشیر کین  دین کردی  ازبهر استحکام
 نامان هللا خا   امیراالفغان             رایت مرحبا  خوانند جمع موءمنین در فکرو

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا           رستخیز  ستیز افتد بد شمن شه کند چون عزم

 نامان هللا خا   امیراالفغان                گم می کند راه گریز بیند چو شه در قفا
 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا              تا آنکه دنیا چون عدم ازدیده ها فانی شود

 نامان هللا خا   امیراالفغان              رتخت شاهی سالهاب  پاینده باد این شاه ما
 

 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا          چون تیغ را بیرون کند ازخون جهان جیحون
 نامان هللا خا   امیراالفغان            روز غزا  دین  اعدای  با او مقابل چون کند

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                در دنیا بود ممکن وجود مردمی  تا آنکه

 نامان هللا خا   امیراالفغان                   این شاه را بادا بقا   دین نبی بادا قوی
 

 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا               بود  زیبا  بود سلطانیش  برپا  این فلکتا 
 نامان هللا خا   امیراالفغان                   دنیا یا اله  تا ختم  وین رایتش باال بود

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                را با ملتش  ازلطف واحسان وکرم این شاه

 نامان هللا خا   امیراالفغان              داری نگاه از شرشیطان وهوا  حفظ خوددر
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 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                   هرجا بود احباب او دلشاد باد از رحمتت
 نامان هللا خا   امیراالفغان              یا رب بحق مصطفی  روسیاه   باد اعد ویش

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا             درامان  داری نگاهش  زمان  زآسیب  یا رب

 نامان هللا خا   امیراالفغان                  ز درگاهت خدا  دارم  دایمآ  جاه وجاللش
 

 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا              یا هللا  عطا سلطان ما را  اوان کنعمری فر
 نامان هللا خا   امیراالفغان                 سلطان ما را یا هللا عمری فراوان کن عطا

 
 الهنا یا ربنا انصرنا امیرنا                  زبان  مدح ترا ورد  ترانه خوانی می کند

 نامان هللا خا   امیراالفغان                  موزیکه میدارد صدا  زیر وبم بشنوی کز
 

مورخ ودانشمند ما استاد سیستانی نیزبه قول استاد مرحوم هاشمیان درباره توضیح جالبی دارد که من درجای 
معاذیری ثبت درست خوانده نشده وبا دیگرنخوانده ام وبخش ازترانه را نیز ثبت نوشتهء خود کرده است که نظربه 

  :نویسند  متن باال یکسانی ندارد ایشان می
ان ميرد ستاد و اشده بوار برگزن عمومى پغماغ بادرکه ل ستقالاجشن در خویش رپدو لده ل واقوهاند هاشمیان از پو »

ن نداخون پایادرکه د متذکر ميشود، نده بواعجيبى خور هللا با شون ا مات اعليحضرر احضول را درستقالانه ابخش تر
واز آن شمياد ها ستاهد . انبخش بخشش ميداميرد ستااطال به    صدن دو هللا خان ا مات اعليحضرل، استقالانه اتر
من اى برو ه دثبت کرارى نودر ست انبخش پغمانى اميرد ستاد اه خوودکه سرل راستقالانه اترو نبخش اميرد ستاا

د ميشوب داد تاز ینجا بان در ابند آدو یکى ن یشااز اندکه با تشکر اه دضميمه کررا نه این ترت ابياانيز و ه دفرستا
مين جهت هبه و ست ر انرمند کشوهطلبانه یک زادى آت حساساالى بيانگر وست انه ضعيف اترى کيفيت شعر.   ه

بنا زى ، رلغاالملک ن الموالنا سلطاا  ن ا ،ماا   :  هاردادقراش انه هشفقت شاق و فارد ارمواو را ست اهللا ن ا مااشاه 
لملک ن اوالنا سلطاـلم، النصرتىابنا ن ا ، راما    دانباشد سخى شاه مردم رهپنایت و پشت ن ضى هللا خاراملت 

حکم از باشدرظلمت نووکفر   مسالق این بيراخليفه مسلمين م اى نازى غا، عالم باشددو رهیم ن داهللا خازى لغاا
  : برای معلومات بیشترمراجعه شود به   «نهللا خازى لغاالملک ن الموالنا سلطاالنصرتى ابنا ن ا ، رماا    حمنر
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ازنوشته استاد سیستانی برمیاید که خوانندهء این ترانه استاد میرانبخش پغمانی بوده که مورد تقدیرشاه امان هللا غازی 

پوز این شعرازکی بوده شعروکم ت کهفاستادمیرانبخش بود پس باید دریا اگرخواننده این ترانه.ارگرفته استرنیزق
   ؟ تنه استقالل تایید ومنظورشده اساوروی کدام انگیزه این ترانه به حیث تر

مورخ شهیرکشورمرحوم عزیزالدین خان وکیلي پوپلزائی نیز درباره این ترانه دراثرگرانبهای خود ) سلطنت امان 
یاد آوری دارد و  ( ۱۶۹ کندهار ص ۱۳۹۶ ادبخش اول ، چاپ اکادیمی عالمه رش  هللا شاه واستقالل مجددافغانستان

یاد میشد، ومراسم   )باجه برنجی حضوری (  درعصر حبیب هللا خان دستهء موزیک عسکری اصطالحآ»: می نویسد
سالم شاهی درایام جشن ها واعیاد بهمین وسیله دستهء موزیک بنام مارش شاهی ویا مارش امیری اجراء می گردید. 

شمسی بعین همین اصطالحات ۱۲۹۷ جلوس خصوصی امان هللا شاه یعنی هفتهء اول ماه حوت سالواین مراسم تا ایام 
مذکور درمیدان عسکری تاج استقالل را از  حوت سال(۹) باقی مانده بود، چون امان هللا شاه ساعت ده صبح جمعه

الت جدیدی که درین عهد دست ملت و درمحضرعساکرپذیرفت، این وقت تصویب بعمل آمد که باید مطابق تمامآ تحو
ازبرکت استرداد استقالل بعمل می آید درصورت موزیک سالم شاهی تجدید نظرشود وهم بهتراست که مارش امیر 
بنام مارش شاهی ومارش استقالل یاد شود. اعلیحضرت امان هللا شاه واعضاء دولت آن اصطالح جدید 

لسامی قوماندان مکتب فنون حرب که خود معلم دروس عسکری السید محمود ا  وپرافتخار)مارش استقالل را پسندیدند.
وهم معلم موزیک وهم شاعر زبان عربی وترکی ودری بود، برای مارش استقالل ترانهء ذیل را ازطبع خود سرود 
وهم صوت آنرا ترتیب وبه سردستهء باجه برنجی حضوری تعلیم نمود. وموزیک عسکری حضوري در ایام جشن 

وسائراوقات می نواخت وصوت پُرکیف وهیجان   وجشن عمومی استقالل }ماه اسد{  هم حوت (خصوصی استقالل )ن
   ( ۱۶۹اثریادشده ص  )  « .انگیزی داشت
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 .دمی باش خان هم دوران غازی امان هللامخالصه اینک شعریاد شده وکمپوزآن ازمحمود سامی ازمعلمان ونظامیان 
شاه امان هللا خان  اراکین مقرب بهزام داده است ویکی اجمحمود سامی در گسترش اردوی دوران امانی خدمات مهم ان

به  ( ۱۹۳۰)  نادرشاه در زمان ودر پایان دت نمانشامانی به آن موقف وشوکت که دا بود. سامی بعدازسقوط نظام
   .هرملحوظی که بود نخست محبوس وبعدآ اعدام گردید

 ادامه دارد
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