
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : دونهیا

  
۰۵/۰1/2۰1۵                                                                                                لمر احسان

                         

 تاریکی و جهل مدافعین بر جوابی

 
 چرا نمیدانمای  حلقه ولی داریم آن نقاط دیگر مانندفراوانی  گانی فرزانه ما کشور شمال در گرچند
 هللا حبیب و اند نموده لچ پا دوم مشروطیت گربیدار و روشنگر نهضت به نمودن توهین برای

 .میسازند استوره ،میدانند را واقعیتها که وجودی با را بریتانیه ۀشد استخدام کلکانی
 

 رانسكنفخر در یکی از سالونهای یونورستی ویست منستر لندن بنام "اکنفرانسی که درین او
 "تانافغانساصرمع اریخت در كانیكل هللا حبیب اهش واالی اهجایگ بىارزیا و لتحلیـ وردمدر یىاروپا

 سرور مولوی ءشهدا همچو دوم ،اول مشروطیت نهضت فرد فرد بنام بزرگی توهین ایندایر شد که 
 پروانی خان عثمان محمدزی، االکوزی، عبدالرحمن الکوزی، عبدالقیوم سعد هللا خان الکوواصف، 
 مولوی ، قاسم سید میر حمد ایوب پوپلزی، لعل محمد تگاوی و همچنانم غوربندی، خان جوهرشاه
 محمد بسمل، انور محمد دروازی، خان ولی محمد غوربندی، الدوله شجاع پنجشیری، عبدالحی
زاده   پروفیسورغالم محمد میمنگی، مولوی عبدالواسع اخوند داوی، عبدالهادی صفا، ابراهیم

 . است......و........... و
 و کابل در بریتانیه سفارت در تداوی از بعد که شما اسطوره و هیرو شاهی فرمان نخستین اینهم

 "؟؟؟" هللا رسول دین خادم" اصطالح به فرمان عین که نماند گفتهنا هم و نمود صادر سلطنت گرفتن
 :که هیچ تفاوتی در آنها نمیبینم بود نموده صادر بعد دهه چند "؟؟؟"دین خادمعمر محمد مال را
 

 یگانه که دین مخرب»  هللا امان خلع به پناهی رسالت دین تائیدات و الهی حضرت بمرحمت چون
 برای. ام نموده ممنوع را او نامشروع اجرأت خود بدوجلوس از شدم فقؤم بود، شما و ما آرزوی
 :مینگارم ذیال سیداالنام حضرت دین داران غیرت شما آگاهی

 
 . امردادم سنیه سنت مطابق بود، داده رواج کاله اشاره با و است مسنون طریقه که سالم ـ1
 کرده موقوف میگردد، کامل آن با نماز وادای است حضرت آن سنت و طریقه از که دستار ـ 2

  بالکل که دادم حکم بود،
 . کردم منع را کفار مشابه دانسته برحال بود، شده ترک که اسالمی البسه ـ. باشد رواج دستار 3
 . کردم مسترد بود، کرده حکم که را ستر ترک - 4
 . کردم موقوف را مستورات مکتب و شان ولی اجازه بدون را بالغه دختران و زنان برآمدن - 5
 .  کردم موقوف را بروت گذاشتن و ریش قطع -6
 . کردم موقوف را جرمنی و فرانسوی و انگریزی مکاتب -7
 را آنها و ندانستم جائز بود، ملت بدناموسی چون بود، نموده خارجه در که را دخترها فرستادن -8

  دیگر خواسته
 مالحظات بدون روزه دو دنیای ترقیات برای کوشش آنچه -. نمودم ممنوع ا  قطع را فرستادن -9

 . نمودم 1۰ ممنوع میرسید، بظهور دینی ضرر آنها از و داشت دینی
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 2تر 2 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 

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

 

 واجب ا  شرع شان احترام آن برخالف و نمود می را علما و علم [شمردن سبک] استخفاف -1۰
 . است
 برطرف بود، انداخته دراسالم خود عقیده خرابی و مذهب ترک بواسطه که اندازی نفاق -11

 . نمودم حنفی مذهب برطبق را رویه تمام زیرا نمودم،
 .  کردم موقوف بود، داده رواج که را انگریزی هندسه، حساب، -12
 .کردم موقوف بود، داده تحویل شمسی به که را قمری سنه - 13
 . ساختم متروک بود، کرده تبدیل پنجشنبه به که را جمعه روز - 14
 مساجد و مؤذن و مال مصارف و کرده صرف خود نفسانی بخواهشات که را المال بیت حقوق - 15

 .ساختیم جاری بود، کرده راقطع
 .دادم رواج بود، شده مانع که را منکر نهی و معروف امر -16 
 تلقین که ساختم رها بود، ساخته محبوس است، مسلمانان پیشوای که را مجددی حضرات ـ 17 

 . نمایند دینی
 . کردم موقوف بالکل بود، داده رواج راکه خوری شراب - 18
 مقتول دین سربازی راه در راکه[ لنگ مالی به مشهور] جنوبی سمت مرحوم خان مالعبدهللا - 19

 . شود کرده آباد و درست مرقدش که دادم امر بود، ساخته
  باشید مستحضر که دادم اطالع را شمایان فوق فقره نزده از
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