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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۵۱/۷۰/۶۷۵۲         احسان لمر

 قابل توجه جناب غالم حضرت
 

اری خویش را از عطف توجه تان به نبشته های این بهترین احترامات و سپاسگز سالم ها  اجازه دهید قبل از همه    

در  11/70/6712( مورخ افغان زیارت دیجیتالی سید جمال الدینسطور عالی و نهایت زیبا شما را )  قلم ابراز نمایم.

 ز هم از لطف تان جهانی ممنون. اخواندم ب ( افغان جرمن) سلطان قلبها و سایت خود ما 
نمودید نتیجه تحقیق و تدقیق یک نیم و یا دو دهه اخیر بنده میباشد، که هر آن مطالب که مالحظه  ی رااین سطور    

این را بیشتر می بینم که این گوشه مکتوم تاریخ وطنم را در مجموعه اکنون ضرورت  ،پر غنا تر را در مورد می یافتم
اتور دیکتباشم. متاسفانه در طول دهه ها ما جز قهر و غضب دوستداران تاریخ وطن را رس رسانیده ای بنشر رسانم تا 

در همه شئون  سید افغانو ظالم، کمتر مروت آرامی و آزادی فردی و دموکراسی را دیدیم در حالی که دریافتم که 
... می نمود و در این دموکراسی و در تالش بیداری مشرق زمین بود و او دعوت به بیداری، آموزش و آزادی و

مسیر نزد او دین مذهب و زبان قوم و نژاد مطرح نبود. شاگردان و رهروان سید هم همین راه را ادامه داده، و شهادت 
ا ر برابری و برادری ولی مشعل فروزان معرفت ، آزادی و اتحاد فتندزندان و زنجیر و زو النه را پذیر و سرکوب،

 نورانی نگه داشتند. 
 نوشت : با خط زیبایش ) توپ پراندن( ما قبل از شهادت  مولوی واصفخودش توسط زهر شهید شد،  افغانسید 

 

 در ره مشروط اول منزل است   ترک جان ترک مال و ترک سر 

 
شکنجه مرگ ما چند لحظه وقت گفت : "  به امیر غضبناکلحظه قبل از شهادت  محمد عثمان خان پروانیو یا     

. به این سلسله  استعمار و دست نشانده گان شان تا بیش نیست و اما محاسبه ملت با شما شکنجه ای است ابدی"
 نیست. مستثنی ، که کشور ما هم از آنرا سرکوب نمودند چون به منافع شان در تضاد بود سید افغانتوانستند نهضت 

شالق استعماریون را خوردند و بار بار ممنوع   سراج االخبارو  المنارتا  عروة الوثقیمالحظه خواهید فرمود که از 
 ها منع شد و مردمانی در این مورد مجازات و جریمه شدند. و حتی مطالعه آنشده الو رود 

سلمانی به نمایش گذاشته می شود و جبر و زور و خشن روی این دالیل خالف آنچه متاسفانه امروز از اسالم و م    
آزادی و عدالت و مساوات و دمکراسی و حقوق واقعی  را در آموزش و سیدجای همه چیز را گرفته میخواهم مکتب 

 مرا رهنما و رهبر باشند. فرزانه گان ما  کاش ین راه تنها باشم ا البته نمی خواهم در نمایمزن ارزیاب 

افغانستان و  مشروطیت اولدر باره است.  سید جمال افغانعنوان مرتبط به  11الت اگر اقبال نشر یابد ین مقاا در   

یخ را ادامه خواهم داد، چهار مخالف این ستاره های فروزان تارمبارز سترگ تن از نه صد  11در ادامه معرفی 

 و قیرتح توهین، هدف هرگز و هرگز ته هانوش اینبرجسته و ضربه زننده نهضت را مثال گونه معرفی میکنم ،البته 
 به ماحترا با .ماست گناه آن خاموشی نشود بیان اگر که است تلخی حقایقی ندارد را فامیلها و شخص به حرمت هتک

 ها اقعیتو نمایم می کوشش نهایت تا میبرم، نام که اشخاصی ماند گان باز و فرزندان فامیلی حیثیت و انسانی کرامت
 ایه عقده ذهنی، تخیالت یا  سازی قرینه ها، آوازه گمان، و حدس بروی نه بنویسم مستند دالیل و اسناد رویتبه  را

 انسانی کرامت و اخالق منافی و کالم فتع مراعات  عدم و تحقیر توهین و ناسزا و رکیک های دشنام شخصی،
امتناع نموده ام  شده کاغذ روی سیاهی جز امروز  متاسفانه که غیرهو  غیره و بهتان گوهی، گزافه دشنام، و توهین

عاشق شوریده دل بیداری  محی الدین انیسپدر مطبوعات نوین و روشنگری کشور و سپس  محمود طرزیدر ادامه 
 :حافظبقول  .می بینیم اقبال الهورینهضت مشروطیت افغانستان را از دید را معرفی میکنم و هم  وطنشان هم

 

  سفرم نو من و مقصد ره است دراز که  قدس طاهر ای کن هار بدرقه همتم
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