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

دوکتور ع  .رشید

۲۰۱۹/۰۸/۲۷

ازمیراث های ادبی استقالل وآزادی ۱۹۱۹
بخش سوم

دوره امانیه را آغاز دورطالیی ز ندگی نوین درتاریخ معاصرافغانستان گفته می توانیم  ،ازدالیل انکارناپذیرکه
درزمینه باید ازآن نام برد عبارت ازتوجه مبرم شاه امان هللا خان به انکشاف همه جانبهء جامعه افغانی بود که درمدت
اندکی درین راستا کارهای موثر وسازندهء باالثرتوجه خود شاه روی دست گرفته شد ،کارهای که بدون شک مطابق
به خواسته های عصر ،افغانستان برای آن مانند کشورهای دیگری به استقالل رسیده ویا درحال مبارزه بخاطرآزادی
در جهان ضرورت داشت .برای شاه امان هللا خان استقالل کشوراصل مقدم بود که بدون آن انکشاف همه جانبه
کشورامکان پذیرنبود ،بسیج نمودن ویکپارچه ساختن کشورازغرب تا شرق وازجنوب تاشمال رسالت دیگری بود که
باید بعداز استقالل کشور تامین وتضمین می شد ازینرو شاه جوان عالوه بر تالش ها درراه حمایت گستردهء مردم به
تحکیم روابط دوستانه با ملل جهان خاصتآ ملل که تازه در راه ترقی و آزادی و به اصطالح کنوني دموکراسی گام
نهاده بودند نیز نیازداشت .ازینرو تالش بخرچ دادتا درمسیر همچوترقیات علمي وتخنیکي کشورومردم خود را
قراردهد.بیداری علمی وفرهنگی نیزازاقدامات شاه امان هللا خان بود که تحقق آن با حمایه
گستردهء قشرروشنفکر( چیزفهم ) روبرو گردید .توجه به زبانهای ملی کشوروتدریس آن درمکاتب ومدارس
ازاولویت ها ملي قرارداده شد .توجه به زبان پشتو نیزازآرمان های شاه جوان بود که باایجاد مرکه پشتوکار رشد
وتقویه آن آغازگردید .توجه به ادبیات وشعرفارسی واهمیت آن درمحافل گوناگون که در دوران امانیه تدویرمی گردید
حتمی بود حتی درمراسم مذهبی نیز زمزمه های از اشعارکه اکثرآ درباره شاه جوان ونظام مستقل
افغانستان میبود خوانده می شد که ما به ارتباط موضوع خود دو نمونه دیگرازین باب زرین تاریخ ادبیات افغانستان
را با دوستان مانند گذشته شریک می سازیم .اعلحضرت غازی بتاریخ  ۲۲سنبله سال  ۱۳۰۰در مجلس عزا داری
حضرت سیدالشهدا (رض ) درقلعه فراشهای پغمان اشتراک نموده است
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شیخ محمد رضا خان شعری به استقبال شاه جوان سروده است که ما آنرا با یادآوری ازدانشمند ارجمند ما روانشاد
عزیزالدین پوپلزایی نقل می کنیم که درباب چند بیت این شعرمی نویسد :
« اعلیحضرت امان هللا شاه غازی باین منظورکه این تعزیه داری یکی ازامورضروریهء مذهبی برادران اسالمی
اثناءعشریه ما است ،ودرسال حاضرترک نشود  ،هدایت فرمود که از روزششم تا روزدهم ماه محرم الحرام
() ۱۳۴۰درمحل فراشهای پغمان مجلس تعزیه به خطاب ت سه نفرعالم { میرآقا خان ،شیخ محمد رضا خان ،مالحسین
قل خان } منعقد گردد وخود نیز روزعاشورا اشتراک مینمایم .با مراوده ذات شاهانه درهمانجا تشکیل یافت وتا روز
دهم شعیه وسنی همدردانه به محفل اتحاف دعا شامل بودند بروزسه شنبه دهم محرم اعلیحضرت امان هللا شاه غازي
خود نیز حاضر به رونق افزایی محفل همدردانه اظهارمرحمت به علماء وحاضرین نموده ازفیض دعاء بهره مند
گردید .درختم محفل دعاء عبدالهادی خان (مدیروزارت امورخارجیه) ارشادات اعلیحضرت غازی را درباب
اتحاد عالم اسالم شرح داده اهل مجلس رامستفیض ساخت .بعدازآن شیخ محمدرضا خان ابیات زادهء طبع خودش را
قرآئت نمود که ازجمله چند بیت درج میشود :
هردم همی درخشد انواراتحاد
از نور التفات شه غازی جوان
سبط رسول و قافله ساالر اتحاد
درمجلس عزای شه تشنه لب حسین
این شهریار ملک وعلمدار اتحاد
دارد حضور پادشه اتحاد خواه
آری بجز دعا چه بود کار اتحاد
مارا به شکر مقدم اونیست جزدعا
یا رب وجود او زبالها نگهدار
باجملهء ذوات وفادار اتحاد »
( سلطنت امان هللا شاه واستقالل مجددافغانستان بخش اول  ۱۳۹۶ ،کندهار ص ) ۳۷۵
نمونه دوم که درینجا از آن یاد آوری می گردد عبارت از مسدس است که درهجوسقاویی ها و وحشت شروفساد آنها
سروده است .استاد بیتاب بدون شک استاد مسلم ادبیات دری و شاعر پُرآوازه عصرخود بود سالها سمت استادی را
درمکاتب ومدارس وپوهنتون کابل داشته است .شاگردان وشاعران ممتازوشناخته شده سالهای سی وچهل خورشیدی
از شاگردان ایشان بوده اند .نویسنده افغان آقای آرینفردر روزنامه ماندگار درباب این استاد بی همتای زبان وادبیات
دری می نویسد «:ستاد عبدالحق بیتاب در  ۱۲۶۵شمسی به دنیا آمد ،پدرش مال عبداالحد عطار وقتی که بیتاب  ۹ساله
بود ،وفات کرد .علوم دینی و ادبی را آموخت .شعررا نزد قاری عبدهللا فرا گرفت .در  ۳۰سالهگی معلم شد به مکاتب
ابتداییه ،رشدیه ،اعدادیه ،دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس کرد .در  ۱۳۲۶استاد دانشگاه گردید که  ۱۸سال استاد
بود .کرسی بیدل شناسی در دانشکدۀ زبان و ادبیات فارسی به او اختصاص داشت .استاد بیتاب
در  ۱۸دلو  ۱۳۳۱ملکالشعرای افغانستان شد ۵ ،سال عضو هیات ترجمۀ تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین
گردید .در سال  ۱۳۴۴با پایان دورۀ استادی ،به حیث سناتور انتصاب شد .در ۲۰حوت  ۱۳۴۷به
عمر  ۸۳سالهگی پدرود حیات گفت »

استاد بیتاب
استاد بیتاب شکوه وجالل دورامانیه را بچشم سردیده است چون مردی سیاست نبود ازینرو درآن روزگاران به تحصیل
علوم پرداخت زبان عربی را خوب میدانست وشماری زیادی ازآثارعربی را بزبان فارسی دری ترجمه نموده است.
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ایشان م سدسی دارد که درآن ازوحشت دزدان سقاوی شکوه های سرداده است .وحشت که تاکنون نیز پیروان جهال
شان بالفعل وبالقوه ازآن کارمی گیرند وسرنوشت کشوررا حواله باداران خود می کنند .مسدس استاد را میتوان
شکرانهء فرارازوحشت دزدان ودشمنان ترقی وتعالی کشورتلقی کرد ،می توان آنرا مژده ء دانست بسوی روشنی که
واقعآ بعداز یک مدت اندک مردم وکشورما توانیستند ازشردزدان و قطاع الطریقان وانسان کوش های حرفه یی
باالثرفداکاری وطنپرستان واقعی سرزمین ارشاکی جنوب رهایی یابند .استاد بیتاب که به گفته یی پوپلزایی درایام
سقوط سقاویی های خدا ناترس وسردمداران جهل و بیسوادی(  )۴۱ساله بود صحنه های ماتم زای دزدان سرگردنه
را با مهارت خاصی خود تصویرگرایی کرده که می سراید :
بازشد با ب تمدن دور وحشت در گذشت
شکر هللا دوستداران عصرکلفت درگذشت
جلوه کرد ایام خوش هنگام زحمت درگذشت
عهد عشرت آمد و وقت فالکت درگذشت
کز وجودش افتخار ملت افغان بود
اینهمه ازهمت شاه وطنخوا هان بود
قتل انسان بود آسان پیش او را قتل مور
ازترحم بی نصیب و از وفا بسیار دور
هم باین تقریب گویم نائب چنگیز بود
سخت از سنگین دلیها ظالم وخونریز بود
بلکه این فکرمحال اندر خیال او بود
شهر کابل را گرفتن ازکمال او نبود
تخت وتاج پادشاهی ملک ومال او نبود
ترکتازیها درین میدان مجال او نبود
زین سبب شد کامیاب آن مایه شرو نفاق
دیگران کردند با او درخیانت اتفاق
محو استقالل ما میخواست از روی کین
دشمنان ملک ما بودند عمری درکمین
بچه سقو ویعنی خائن دین مبین
بهر این خدمت مهیا شد برای شان معین
برهواخواهان بی وجدان بی ایمان او
لعنت حق بروی وهم برطرفدار او
خادم دین گرلقب ماندند حبیب هللا را
بد اگر گفتند شاه ترقیخواه را
نثراگر دادند بیت نعمت هللا را
نائب مهدی اگر خواندند آن گمراه را
خالی ازاغراض نفس مردم دنیا نبود
اینهمه غیر ازپروپاگند دشمن ها نبود
کرد تاثیر عجایب مردم جهال را
نائب مهدي لقب شد تاخري دجال را
بی هوا خواه یافتم بیچاره استقالل را
تا مژه برهم زدم دیدم دگرگون حال را
گوهرکان شرافت صاحب وجدان رسید
تا بدادش ازفرانسه حامی افغان رسید
برخالف سلطنت تحریک ملت کرده است
دربنای انقالب آنکس که شرکت کرده است
تا قیامت بهرخود تحصیل لعنت کرده است
دولت ما را دچار صد فالکت کرده است
یا الهی در دو عالم باد روی شان سیاه
ظالمان کردند ملک وملت ما را تباه
از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد
هیچ سگ مانند اوتوهین یک ملت نکرد
از برای دشمن ما کس چنین خدمت نکرد
ازهوای نفس اگر بدعت سربدعت نکرد
عاشق بربادی ما آن خبیث رو سیاه
هم ز ُحب سلطنت گردید باغی از دوشاه
( وکیلی اثر یاد شده بخش دوم ص ) ۵۲۱
ادامه دارد
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