
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عیسوی 1920مارچ 30تاری    خ انگریزی   1338رجب سنه  9تاری    خ قمری   1299حمل  10تاری    خ شمیس 

فهرست مندرجات 
              

(1) ۀ شمار  (  )سال اول( 1صحیفۀ )

(ر)رسمحر 

عبدالهادی() 

خانه   اداره 
 ده افغانان کابل 

()همه امورات تحریریه به اداره خانه 

 ﴾ بنام مدیر﴿

( فرستاده میشود)

قیمت سالیانه 
روپیه کابیل 10لطنه کابل سدارال

﴾ در اطراف داخله مملکت﴿

روپیۀ کابیل  18

﴾ در خارج مملکت﴿

 روپیۀ کابیل  22

 )به هر هفته یکبار نشر میشود(

شایه است 3قیمت یک نسخۀ آن در کابل 

 )اوراقی که درج نشود اعاده نمیشود

 فهیصح      مضمون صحیفه مضمون 

 :عالم اسالمحوادث خارجیه 

:  تصاویر 

عامل اسالم 

﴾اتیلمحات موت و ح﴿

نی امروز تار   نده گاف   هی سا  عالم اسالیم  ر بست، که  ا  یمیاا  کتی

ب  شده وقت  هر  د  شتی یاز  مسلمانان  و نیامروز  احوال  ا، 

شان   خ  یاست، دشمنان تار   ت   ندبه خ  آور و   هیگر   ... رسوز  گج

سفاتحو    ابیکام دوستان  مغلوب  اس ی،  الك  مم...   شان 

قوا لرز،  در  پرا   یخودشان  و  منتشر  اختالف ...  نده  گشان 

م!...  یقا

 دشمن ناشناس  شانیااز    یار یال شان دست دشمن ، و بسم

ند. )اناهلل وانااليه راجعون( بیخود    اتیدين، و ح  ۀ..وظیف.  ختر

افت   ،عالم اسالم  اسیمت سیهست که هز   ل ك دی...  رفتی  رسر

مقدسه    هیاسالم اماکن  اهمب و  دل  ... دارد،  یت  تأثو    تیران 

او ، تصميم آخرين اخذ  یراب، یرابعالم اسالم  زۀو ر امال ح

ي نيست؟ یيك قرارداد جد یبرا
او کاق 

، داند یم  هست که خودرا يك فرد عالم اسالیم  ما اگر کیس  بخيال

تصم  تواند یمن و  قرارداد  يك  هم  امروز  ،    یعقط  میکه  ك  ینکند 

 د. گت  راه کوتاه مقصودرا مد نظر ن زودرس، و  ۀنقط

جدیعقط  میتصم  آن قرارداد  آن  وظی،  آن  ، یمجبور   ۀفی، 

شان موفق و آنها را بر مرادات  ساند، ت  مقصد مبمسلمانان را    قينا ی

ک ینانچه از يكطرف خود را در تار چ  است که ما   نیاز   ، و گرداند یم

یم   بختی ه  تت  شب   و نم یبمحصور  د  ،  چنان    ر گیاز  هم  طرف 

 : که  د یو گی، مارا م د یدر خشان ام یها هایهستار 

يدست پس هیشب س انیپا

اسالیم  ر بحيات    دانیم تنكبروز    عالم  آن  به  آن  شده   ر تروز، 

ره وار محصور  یفشارها که آنها را از هر طرف دا  د یشدتن  یا  ، و   ود ت  م

مجبورا   ،د ز سایم طرف    آنها  هر  دایخر آ  ۀقطن  ر باز  ره ین 

م جمع  مشوند ی)مركز(  جا  يك  بالطبع  ه یبور جبالمو    شوند ی، 

، کند   يك نقطه توقف یم و افکار شان بر  شود یشان متحد م مسایع

 ست.  د یدرخشان ام ۀستار  ت   همو 

 8استون    لی مضمون جرن ه،یصلح ترک تیاهم

وزی جلسه  امرتش،  در  متعلق  ر جلسه کالن  آباد 
 خالفت اسالمیه در کلکته 

 قطعه 4

 افتتاحیه

حوادث داخلیه  

مخصوصه 

10        اتیلمحات موت و ح

دربارعام و مراسم فاتحه سال  
ت امت  شهید  وفات اعلیحض 

 3 سعید      

5)بیداری میل (                      

 نویسد بر افق با خط زرین آسمان()یم
امان«(»)باد بر افغان مبارک دورۀ امن و 

 ور سوم()د جریدۀ »امان افغان«   ۀاولین شمار دیجیتال بازپخش
ن     سال آغاز نشر آ نی و دوم  کصدی هب مناسبت 

رچم
پ اه
ر



















 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) ۀسال اول                                                     شمار (                                                                                   12) فه ی صح         

 یا  و   ییمباد بگو   ت  خ  ا ر   رض  عروش ت   نید که ما اایب
ا
 ن قبائل را کامل

ر گا   ستند و هون  ند قانباپ  که  آزاد کرده فقط آن را حفاظت كنيم
 . میبگت   تاوان شانیند ، از انقبائل شورش ک نیا ایهگ

ام  سبب شهادت  شہ  ت  شورش رسحد،  اختالل د یصاحب  و   ،
غ حالت  و  عث  ت  افغانستان  دولت  صلح  بوده نیا ممذبذب  ه 

بس خود  استقبال خالفت  طرف  از  عالم  مسلمانان    ار یاست. 
اختالل کاشته ، اداره( تخم  نیست   ههبش  هیچهستند. )  شانیپر 
 یم. باش  ار یت م تخن آ وهیم یرابد که ما یبا ،شد 

ك عض  یحد دماغ حکمرانان هندستان را از  رس شورش    مسئله
ه  سئلم  نیکه ا  د یبا  . دانشدهپی حال    ر حل آن تا گکند میم  شانیپر 

بار   ر یهندستان ز   ۀك روز خزانینه    و گر   میاصل کن  ر برا عالج  
                      خواهد شد .  ش خالثت  مصارف ک

 و ل د۱۲

کا(بامر تا بازار  از )                                                    تی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 جلسه در وزیرآباد 

رآباد يك یز خان بعد از نماز جمعه در مسجد و   ظفرعیل  یمولو 
صاحب مسئله خالفت را   ینمود. اول مولو   راد یر پرجوش ایتقر 

  ه یرطانبکرد و بعد از آن در باب مواعيد دولت    انیبه وضاحت ب 
ود و  نم  یــــحشر تکه در حق خالفت و مقامات مقدسه کرده بود،  

مقامات مقدسه  بر  ا گفته بودند که م  زانی ر گگفت که اگر چه ان
زت  گ  یتی اخبار سول مل  یجد  28به  کرد. مگر    میه نخواه لمح
مد  نگارد یم انگر   ۀن یکه  فوج  را  ا  یز یطيبه  است.   نیفتح کرده 

 ه! نی طابر است مواعيد 

  ش که اگر مسئله خالفت قرار خواه  میگو قدر یم   ت   ما هم  خت  
گذاشت   مینه حکومت هند را به آرام خواه  صفيه ، شد ، ما تما  
 ست. نش میه خود به آرام خواهنو 

 )از آفتاب (                                                                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ک کتابی ضبط

 یدستخط مولو   رانبيك کتاب را که    ! د یو گه یملکتک  اخبار رسم
عزيز نائب ناظر  چیا د دہللا ناظر داخليه حکومت موقته هنیعب

داخليه ميباشند و از طرف حکومت موقته هندشائع شده است  
هندستان   )بهادر  الفاظ  به  م  و  وع  رسر حکومت   شود،یها( 

 ضبط کرده است.   یز یانگر 

جم  حسن فر م احقر ظتی

 )از دستور(                                                                       

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) عالم هندستان(

 ه(ت کلک  خالفت در  مجلس) 

 (برتانیه  یز وفادار و نفرت مسلمانان و هندوها ا  ی) دست بردار 

ام   سجلم  -حوت  (  ۸) کلر خالفت  در  شد کتوز  منعقد                             . ه 
 ت  لم و هنود به تعداد کثمساب و پنچهندستان و  یهارده کرس 

 ون ت  بود که ب  اد یز   نقدر یرشد مجمع اپام خانه اجالس  تمحاض  بودند و  

 آزاد بودند.  المر جلسه موالنا ابوالک. صدهم يك جلسه قائم کرده شد 

  ش یپز ذيل  یمستی شوکت عیل و تجاو   د یئا ت  و   یك موالنا عبدالبار یتحر   به

هر طبقه هندو و مسلمان   جلسه ما که در آن اهل ران    : و منظور شدند 

هستند، يك  رو برسر د  یتی بنککالن    یادر بکه    ن  هیران   ان یشوایپ  گر یو 

کرده اند،   ار یاخت   گتر   در باب حکومت اسالیم  خیران مسیو مد  هتر مذ

 ار ن  و   سوز   تیانهبه  
 

ه حکام جمل  یرو برو   ند و ینبنظر حقارت یمب  اضک

 رگتکه اگر تصفيه صلح    کند یم  انیب   ضیــــحذمه دار بالفاظ صاف و  

مذهتر  احکام  ،    خالف  آمد  بعمل  اسالم  مطالبات  وقار   عت  یو  اگر 

از جنك بود تغيت    شیکه پ  حالتی   ده نشد و از نحال مابخالفت اسالميه  

بنابر   مسلمانان  شد.  رسر   یدبناپداده  ع  م  ف یرسر از   شوند یمجبور  که 

مسلمانان   ی. و هم براند یع نماطرا ق   یادار ف مله مناسبات و ج  ه یبرطان

دشمنان  فهیخل  یبرا  که  ستهفرض   خالف  ذريع   شاسالم  هر   ۀ از 

 رساند. بمدد  ممکنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 صدارت  ر یتقر 

و   نمایند   بولق   المسلمت   را ه احکام خليفةکمسلمانان فرض ست    »بر 

ستند. نیمان لمس ،ند ی انکار نما ت   سلاحكام خليفةالم  لیاز تعم کهیکسان

مسلمانان   دست  یر باگر  از  باشد  بند  اصول کار  قوم شکست   چیهن 

مسلم گذاشتی  در  نخواهند خورد. اماکن مقدسه را در دست دول غت 

با  است  ض  مذهب اسالم م ابهر مسلمان صادق    د یو  کار   نیرخالف 

ب فقط ر در ملك ع   کتب اسالیم  یکند از رو باحتجاج بلند    یصدا  ن  روا

ت )ص( بود و باش م  نجیبهامن   مسلمان در   ت  کرد، و غ  تواند یآنحض 

 . توانند  منگذاشته   آنجا قدم

 الی)ص( را در خ  رم کا   نتر هر مسلمان فرض ست که امر مبارك    یبرا  پس

 خود داشته باشد. 

الزم است که   لمانانمس  یه رسد. لذا بران بظهور    ایهگ  نیخالف ا  که

کردن    ۀصلیف  یکه برا  دمر ن احکام را بر آن میها افدو ها و تبانیبذريعه 

اند  نشسته  خالفت  و    ،مسئله  بکنند  است که گواضح  غالب  مان 

از  و   ابیخود کام  یهان کوششی مسلمانان  شد.  در گا   خواهند  ن یر 

ناکا ت  ؛ند ردگ  مخواهشات خود  و  آماده  هند خودرا    ار یپس مسلمانان 

نازك   صورت  آن  در   ، باشند.   یدپابنر بکرده  استوار  خود                مذهب 

ي 
 دارد()باقی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 كابل(   ۀ) مطبع

 بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمای  

 2022 مارچ 30  بازپخش: سایت راه پرچم

https://rahparcham1.org/ 
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