
  

 

 

 (AGOنفر در ) 1000,000پیام تبریکیه به مناسبت تجلیل از بازدید 

 افغان جرمن آنالین عزیز دو میلیون چشم به تو نگاه کرد

سایت زیبا و وزین افغان جرمن آنالین را نگاه کردم که به شماره یک میلیون بینده رسیده است  کر اتوماتیکونت

 وقتی به این اعداد نگاه میکنم دو اندیشه در ذهنم خطور می کند :

اول یک میلیون بار هموطنان عزیزم این سایت را باز نمودند و به نوشته ها و مقاالت آن نظر انداختند که جای بسا 

ت و خوشی است و گردانندگان این سایت تا چه حد موفق هستند که تا آن حد مردم در دیدن و مطالعه آن عالقه مسر

تحریر و نویسندگان و همکاران بزرگ این سایت  تمند هستند؛ این پیروزی بزرگ را به فرد فرد گردانندگان و هیئ

 مبارک باد می گویم.

 بیاد دو حادثه افتخار آفرین تاریخ کشور افتادم که:دوم  وقتی عالقه مندی هموطنانم را دیدم 

نشر می شد و ابر مردانی سترگی چون محمود طرزی و غالم محی الدین افغان «  سراج االخبار افغانیه»زمانی که 

و عبدالهادی داوی و...و... گرداننده آن بودند نه تنها پشت استعمار گران وقت ) بریتانیا و تزار روس( را لرزانید 

و توزیع آنرا ممنوع و مطالعه کنندگان را جریمه می کردند، بلکه این جریده در قلب مردم چنان جا داشت که به 

 داشتند اقیجوانان به مطالعه آن چنان اشت دیرس یمقول استاد حبیبی وقتی شماره های تازه آن به آن سوی دیورند 

را که مطالعه و تمام میکرد به دوستش می داد و توته  آنرا به پارچه ها تقسیم می کردند و هر کسی یک پارچهکه 

 دومی را از وی می گرفت.

 دهیدفتر جر سیپل (1927 لیاپر 14ـ 1307حمل  21)و در  به نشرات آغاز 1306ثور  15انیس در روزنامه 

و هشتم  ستیب ۀبنابر آن نشر شمار ساعت دوام کرد. یس با  یتقرکه نمود و جریده را مصادره  الک  مهر و را سیان

 ۀعیذر انیو مشتر نیمشترک یغرض آگاهه بازماند موضوع ب نشر از سیکه ان ی. روزافتاد ریتاخه ب سیان دهیجر

. با اطالع از )البته اشتهارات و اعالنات آن زمان چنین بود(دیکابل انداخته شد ابالغ گرد نمایس ۀکه در پرد یاعالن

دولت سازمان داده شد.  نیاز طرف مامور یعیوس ۀمظاهر ؛«سیان نیالد یمح» فیو محاکمه و توق سیان ۀمصادر

 ۀدیجر ۀختم مصار و سیان نیالد یمح ییرها ختند،یکابل ر یبه دفتر وال زیاحتجاج آم یتظاهر کنندگان با شعارها

 یرا وعده داد. چون پافشار سیان ییآمده رها شیاز در مسالمت پ نیبا مامور ریکابل ناگز یاو را تقاضا کردند. وال

مقام  لیوک دروازی خان یلذا محمد ول افتند،یدولت از آن اطالع  هیو مقامات عال افت،یو مظاهره ادامه  نیمامور

 سیبه امر او ان ه وان شتافت و از آنان معذرت خواستیچ به استقبال مظاهره « امان هللا خان»اعلیحضرت  سلطنت 

 نیالد یکه مح یدر حال انیچ و مظاهره  افتی رییاز زندان مضمون مظاهره تغ سیان یاز زندان برآمد. با رهائ

 در زین یحکومت دیجرا نیکردند. همچنرا همراهی او  ۀدیخود برداشته بودند، تا دفتر جر یشانه ها یرا رو سیان

 .برخاسته بودند سیاز ان تیبه حما سیپل برابر

رسیده که یک میلون بار توسط دوستدارانش مطالعه شده این نکته بما می حال که  سایت افغان جرمن به آن نکته 

رساند که تا چه پیمانه گردانندگان و نویسندگان آن موفق بودند که دو میلیون چشم با بصیرت را به طرف خویش 

د و یا اگر می بو« سراج االخبار» جلب نمودند. اگر افغان جرمن اخبار بود  عطش عالقه مندان برای مطالعه همچو

 حسودان بخیل با آن ضربه می زد تظاهرات براه می افتاد.
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 یگناه را دشمن م یاست و بنده ب بخیلحسود از نعمت حق حضرت شیخ اجل سعدی در باب حسود می فرماید:  

 . دارد

 

 جاه   صاحب پوستین     در   رفته   مردكی   خشک   مغز   را    دیدم

 را چه گناه ؟    بخت   نیك    مردم   گفتم   ای   خواجه   گر تو بدبختی

 كه آن بخت برگشته خود در بالست   حسود   بر   بال ی  نخواه   تا  اال

 یدشمن یكن  با او كه  حاجت    چه

 در قفاست یدشمن  چنین را  او  كه 

 

 و در جائی دیگر چنین فرمود:

 

 آب یرو  بر   فرمود    اندرز   دو   شهاب   مرشد،   یدانا   خیش   مرا

 مباش  نیب  در نفس خود   آنکه دگر   مباش  نیب  بد  جمع  در  آنکهی  کی

 

 


