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   توجه دو نويسندۀ افغانقابل
  يان داکتر اجرالدين حشمت و پيکار پامير آقا

  
خيلی خوشحال ھستم، . از طريق عزيزم محمد اياز خان نوری اخذ کرده و مطالعه کردم اپريل تان را ٢۵ مورخ ۀنام

ی گاز تاريخ و سالبعد که سالھا  ا در نظر داشت اوضاع فعل ه شکل احسن ب ان هللا خان مرحوم ب ره اعليحضرت ام

ر مي ده ت شه .رددگتجليل به عمل می آيد و نام آن پادشاه عاشق خدمت به افغانستان زن ارمن ھمي ناد و آث ه ی را  اس  ک

وده در آنھاتوسط افغان ھای محترم راجع به دوره امانی نوشته و تقديم ميشوند،  ه نم ل مطالع  را دستياب و با کمال مي

 اينکه شما. خليل هللا ھاشميان مينويسمداکتر در مجله پروفيسور صاحب ًصورت امکان تبصره خويش راھم خصوصا

ا حال  ھم راجع به اعليحضرت غاآقايان د و من ت ته اي ازی کتب خود را نوش سوس استآنھ ده ام، جای اف .  را نخوان

وبچون من با کمپيوتر سروکار ندارم ر مطل ه شکل غي م ب ه است و ارتباطات ھ يش رفت ه پ ه آن . آن ب سته ام ب  نتوان

ايم  دا نم اءکتابھا دسترسی پي ر تيل ًبن ا نمب ن ج تدري ون و آدرس پوس د ارسال یف سنده ھای ارجمن ما نوي ه ش  خود را ب

ان هللا خان غازی که با ھم تماس قايم نموده و با عالقه فراوان آرزو دارم تا مينمايم،  کتب مربوطه به اعليحضرت ام

  .دست آورده و مطالعه نمايمه را از شما ب

  با احترام                                             

  
  :يادداشت

ون ھمکاران را " سراج"يم احترام خدمت آقای باتقد ا آدرس و شماره تيلف د ت از آنجائيکه سياست نشراتی ما اجازه نمی دھ
ون را به نشر برسانيم، ھمانطوريکه مشاھده می نمايند ضمن آنکه نامۀ شان  وديم ، آدرس و شمارۀ تيلف شر نم ال ن در پورت

انشان را نيز به صورت مستقيم خدمت ھمکاران قلمی پ ال آقاي امير "ورت اب پيکار پ ر صاحب حشمت و جن ديم " داکت تق
ۀ مشروطه . نموديم ای تاريک دھ گوشه ای اميد است بتوانند در جريان ھمکاری ھای شان در آينده، با روشن نمودن زواي

   .از تاريخ ميھن را بيشتر از پيش روشن نمايند
  ت  با عرض حرم                                       

   AA-AA   اداره پورتال                                   

  
 


