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 ۱۹۱۹ ازمیراث های ادبی استقالل وآزادی
 

 بخش دوم
 

 
 

 ياز غالم جیالنی خان جالل ءدو سروده
 اره شاه امان هللا خان و دور امانیهـدرب

 

شماری ازشاعران این دوره تالش بخرچ دادند که شعرخود را  میدیاد آورش آنرطوریکه د هگذشت ثبه ادامه بح
شگوفایی افغانستان نمایند، واین عنعنهء شعری بود که ازپیشروان وترقی وتعالی، آزادی  نجریا فوق

میراث مانده بود. عالمه طرزی ازبنیانگذاران این جریان بود که بعدآ این جریان شعرمعاصرافغانی به این دوره به 
روشنگرانه نه تنها درافغانستان بل درکشورهای همجواروهمزبان مانند تاجکستان وفارس نیز به مشاهده رسید. گرچه 

عکاس نیافت ازهمین این نوع جدید شعری ازلحاظ موضوع روند جدیدی را وانمود می کرد ، لیکن درشکل جدید ان
رو اشکال وانواع کالسیک شعری با این محتوای جدید ازاهمیتش بازنماندند. این نسل ازشاعران افغاني چه درزبان 
دری وچه درپشتو را درافغانستان شاعران دور سراج االخبار نام دادند که با نشرسراج االخبار که نام یک اخباربود 

االخباررا بخود گرفت که این را ما ازکاستی ها ونا رسایی های ادیبان وشاعران یک روند ویک دوره ادبی نام سراج 
ومحققین که درین راستا مصروف تحقیقات بودند می شماریم . سراج االخبارکه حیثیت )جز ( را داشت توانیست 

طی سه بحیث )کل( تبارز کند وروند ادبی مسلط رابحیث کل تحت تاثیرخود درآورد. من ازین نامگذاری در
دههءتدریس ادبیات معاصر افغانستان انکارکرده ام وکنون نیز الزم نمی بینم که ما روند ایجاد ژورنالیزم جدید 
افغانستان با ایجاد روند ادبی جدید درمغالطه قراردهیم آنرا ازیک دیگر تفکیک وتفریق کرده نتوانیم. به نطرمن روند 

  .علیم وتدریس ادبیات معاصر یکسان معرفی گرددادبی یا جریان ادبی بحیث کل نه بحیث جزدرت
به هرصورت بحث ما تنها دور امانیه خاصتآ شاعرانی است که د اشعارشان ذکر وتصویری ازین دوره ارایه شده 

یکی ازشاعران که درایام امانی درجوش عنفوان شاعری خود تبارزکرد آن عالم جیالنی خان مفتی و درمابعد   است،
بود که در زمان امانی شعرسرایی کرده  م جیالنی خان جاللی ازپشتونهای جالل زایی واغز غزنیجاللي بود. غال
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است. وی درباره تجدد ونوآوری دوران امانیه شعرهای زیادی دارد که از الی بالی آن ما میتوانیم تمام ترقیات 
ه یکی بمناسبت تقرر حاکم کالن غزنی وپیشرفتهای آن دوره را بخوبی دریابیم. درین مقال می توانیم دو شعروی را ک

محمدامان خان بن بای محمدخان که ازپیشروان ایجاد وترویج معارف جدید کشوراست واولین رکن دولت امانی بود 
که در محاالت چون کاپیسا، پروان وپنجشیر و درما بعد درغزنی اولین مکاتب عصری را درعهد پُرشکوه امان امانی 

اش مردم وجوانان علم دوست پروان وپنجشیروکاپیسا مکاتب وپوهنتون های خود را بنام این بنیاد نهاده است، ای ک
مرد مشوق علم ودانش به عوض دزدان ادمکش و ویرانگرصدها مکتب ومدرسه نامگذاری مینمودند. محمد امان خان 

یت وحکومت که درآنجا اولین حکم ریزه کوهستان بود که عالوه برکارهای حکومت مسوولیت معارف را نیزدرهروال
به فرمان (  ۱۹۲۱)  ۱۳۰۰قوس  ۲۲محمدامان خان به تاریخ   ایفای وظیفه نموده است به عهده خود گرفته است.

اعلحضرت امان هللا غازی بحیث حاکم کالن غزنی مقررگردید ومفتی جاللی که از مامورین وی بود بدین مناسبت 
های حکومت امانیه وقسمت دوم آن درباره شخصت محمدامان خان شعری سرود که قسمت اول آن حاکی ازکاروایی 

 :می باشد شعراین است
 

 دور امیر افغانستان است  جفا گریز که                     است      وگلستان  غبراگل  کرهٔ   ادیم
 یزدان است  نه این بلکه لطف  ما ست  زبخت                     رسید  علم  بدار لکمال  زجهل  جهان
 نمایان است     نور به گیتی از و  فضاء                  ظاهر شد  سراسر بصدق  شرق  طلوع

 است    بهر محاوره از فیض شرق جریان                      صاحب جاه  به ایشیا همه نام آوران
 است    رویان      ورد الله  حدود بدرشده                     روی زمین   شرق  زآفتاب جهانتاب

 درخشان است  و خورچ   افغان  دولت  حسام                        مرحمت شاه مشتري اقبال  زفیض
 میدان است       دلیر   و کامل  امیر عاقل             به سن وتخت وبخت وطالع وجاه  شه جوان

 است    پنهان   نهاده  رخ    عدم   بخاکدان                    شحنهء سپهر عنید  زفکر پر خرد ش
 است  خاقان    به بزم    رستم گیتی  به رزم                برآی چون لقمان  همچو سکندر  به بخت

 است  مار پیچان  همچو   دوع  به جلد خویش                      بر وی  دین  اهل  کنند فخر صنادید
 است   یونان   و رسم وقوانین که رشک  باسم                   وطرزهنر  را بعدل  ساخت جهان  آباد

 است   افغان         بخاک  ذرایع  هزار گونه                   وسرک  فابریک  وتلفون و  زتلگراف
 است  پویان   طریقه       به اروپا  محصلین                  وعمل  زبسکه هست مساعیش علم نسق

 است     سلطان  پدرکند به پسرنی زفیض                    که کرد جود بما  وصی کند بکسي نی
*** 

 است     خصوصآ ظهور ا حسان  کزو عموم              است برغزنین  اشفق   خدیو مشفق گل
 است    امان  محمد   مایان  به حکمرانی         دولت و دینخیر بخش   خجسته خیر رسان

 است    دانان   زلطف خسرو غازی بجمله               دانسته     ما نمود  دل  ز صدق  بشه
 خندان است   زفیضش چو غنچه  بقعه  فضای               گل بهار بشگفت  سرما  گذشت موسم

 است  نو جوانان   دور  جوان عزیز تراست               در تنظیم   بعمر و بداد غریب  جوان
 است    و آسان  مطاع قلیل  مال   که بذل              بهانه چیست همیدون سزد که جان بازیم

 است  جان جانان  بذل  راکه   بدن  رها کنیم               ما    تحیت  کند  گرامی  چوشه بجان
 ارزان است  اینکه  گرامی نه  وطن بسی است            خاک وطن  حفظ  توان کردب   بلی بجان

 جان است  آید وطن  ز وطن  جان  که بوی          چیز دیگر  جان  چیز،  اگرچه جنس وطن
 ایمان است  اصل  بلکه  زجان عزیز تراست                 پرسد  زمن  را کسی  اگر وقار وطن

 است    که بهر حفظ وی از خون لباس مایان                 ردالن خفته زیرچرخ کبودبسي ز شی
 است    تا جداران  چوالله بینی درآن بقعه               زجهان حسرت وطن بردند   شهنشهان

 است  هزاران    که صاحبان تمیز هرطرف                  هرگز  کمین  سخن طویل مکن مفتی
 افغان است    که خیر وناصر وحامی خلق                  را تو باخدا بسپار  شهی عزیز وطن

 

 پایان    
 

بیانگربینش وتمایل بیکران  به تعقیب ایشان قصیدهء در مدح اعلیحضرت امان هللا شاه غازی سروده است که آن خود
محبت اش را درباب وطن وشاه جوان اش نشان داده است، جاللی درین قصیده بدون شک توانسته است خصایل 

های امان هللا خان را دربرابر عدالت اجتماعی، آزادی کشور دیانت وتقوی وروند سریع   ونیات و ذمه واری
 .زمان را به تصویربکشد  پیشرفت

 

 شهان  بزرگ  بروزگار جهانداری                 وامان  امن  حریم   بگیتی   هندید  آیا
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 افغان   به کشور    باعتبار نظرکن                        کا بل   بخطهء  گذرکن   باحترام
 جهان  خدایگان    چتر   سایهء  بزیر                    چسان غنودستند  کشور  ببین اهالی

 که صیت معدلتش برگذشته ازکیها ن                       امیرامان هللا  اعظم  مهین خسرو
 ندین نبی را یگان پشتیبا  که اوست                        شهنشه غازی  وعادل  امیرعالم

 و دارا شان  وجم سریر  سکندر ابهت                  رفعت  وفلک  قضا مثال وقدر قدرت
 غران  شیر شرزهء  بود  رزم  بگاه                        برفراز سریر  بود ماه  بگاه بزم

 کارهای صعب آسان  برای پیرکند                    بسال گرچه جوان است شاه ما لیکن
 وشایان  عالی  فتوحات   مظفرانه                    چنانکه کرده وخواهد کند بیاری حق

 بسیط روی زمین را ز تست امن وامان                      شها، مها، ملکا، خسروا، جهاندارا
 شاها ن   افسر  بتارک تو فرو هشت                 بر تو ملک ارزانی  کنونکه کرده خدا

 ایمان   با  کاردان  درت  مقربان                     دانشمند  تو مردمان  دولت  رجال
 نفال   و زرق  فالن  زمکر  حذر نمای                    مردمان خائن را  راه مده  بخویش

 دندان   ازبن  زهرش  چوماردان که چکد                  دوست بنماید  عدوی ملک توهرچند
 وبن ویران  زبیخ  شود اساس دیانت                    دین    دشمن  بیابد بملک  اگر راه

 که هست دشمن اسالم وکعبه و قرآن               شها عدوی تووملک آن نگون بختست
 یکی عدالت و دیگر سیاست شاهان                   باعث ترقی ملک  شها دوچیز بود

 که داد َجد توضیح آن به نغز بیان              وافی وکافي  بود شرح  دونکته  مراین
 افغان   دولت  رجوع کن تو بتاریخ              چاکر ضئادرعر  اگر که در به شکی

 کالن  بقای ذات ترا خواستار خورد                      رعیتند ترا دوستان ازدل وجان
 دادن لقمان  پند  نسبت در خورمن  که               زحضرت تو شها معذرت همی جویم

 گردان فلک   روز وشب  بود  هماره تا که              واختر وخورشید  همیشه تاکه بود ماه
 جاویدان    تاج وتخت  این  بماندا بتو                     عنایتت زیمین ومهابتت ز یسار

 نصیب دشمن تو باد حفاری وخذالن            دوست بود  رت تو مقرب هرآنکهبحض
 

   (۴۰۱ -۴۰۰  ) ازاثر سلطنت امان هللا شاه بخش اول صص  ش ۱۳۰۰  برج قوس سال
 

 ادامه دارد
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