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                  زي عزميرعبدالرحيمداکتر
  
  

  "از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان"
 

  حشمتنيبقلم دوكتور اجرالد
  دانشمند با ارزشكي اثر با ارزش از كي

 

.   ھموطنان ما شده استبي نصی سعادت بزرگشروطه تا دولت مشروطه در افغانستاناز جنبش م نشر كتاب با

 به ی خدمت قابل قدری افغانۀ كتاب  به جامعني امي حشمت با تقدني جناب محترم دوكتور اجرالده،يدانشمند گرانما

ا صفحه به صفحه    كتاب با محتوا رني ابمن آرزو ندارم كه مطال.   خود انجام داده استھنانيكشور و ھم م

 خود ی است كه  خوانندگان  گرامنيبھتر ا.   آن در خورد ھموطنان دھمراموني خود را پاتي و نظرمي نمایابيارز

جناب محترم داكترصاحب .    آشنا گردندتي مشروطتي لذت ببرند و با جنبش با اھمري نظی كتاب بني اۀاز مطالع

ھمچنان جناب محترم  داكتر نثار احمد .  دانمي میه مرور آنرا  حتم بر كتاب نگاشته  اند كی نقد  مطولانيھاشم

   .دانمي نمی از دلچسپی داشته است كه آنر خالري در لسان پشتو تحریظيصمد تقر

 توديبا استفاده از م.   استی ـ علمیخي اثر تاركي  از جنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان  كتاب

  را به ارتباط یني نوع روش نوكي  محترم دوكتور حشمت ت،ير و  نھضت  مشروط كشوخي تارلي  در تحلیعلم

 خي تارري سای برای خوبمثال تواندي موهي شنيا.  كندي كشور باز مخي عالقمندان تاریبر رو یخيتار قاتيتحق
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 یوطه خواھ جنبش مشرۀمولف با كالم شفاف و دور از ابھام، دور.   باشدی افغان در پرتو حوادث  جھانسانينو

 ليتحل.   داردي ماني بسي نا مكشوف آن دوره را  طور سلیاي و زوادھدي قرار میابيرا در افغانستان مورد ارز

.   جسته استی دوری  ھمه جانبه بوده و از تعصب و غرض شخصروطه  مشروطه و دولت مشانيمولف از جر

 ني ارزش اكهيزيچ.   خواننده قرار دھداري را در اخت شفافیابي ارزكي روش، مولف توانسته است كه  نيبا ا

 مولف از وضع و موقف زن در مجموع و زن افغان طور خاص در لي تحلبرد،ي را دو چند باال میخيكتاب تار

 ري را در سیزي  زن ست،یخي ـ تاری علمتودي  كه  با استفاده از مدهيمولف قادر گرد.   استیخي تارتلفادوار مخ

ان نھمچ.  تواندي سراغ شده میخي در كمتر كتب تاریاتي موضوع حكي نيچن.  رد مطالعه قرار دھد آن مویخيتار

 خي در مورد تارشتري بقاتي به ارتباط تحقیدي مفی رھنماتوانديم  ،گرفته قرار  مولف ۀمورد استفاد كه یمأخد

 با جناب محترم دوكتور تيبا اھم  درجه تي كتاب نھاني بدست آوردن اغرض تواننديھموطنان م.  افغانستان باشد

  .ندي تماس حاصل نمالي حشمت به آدرس ذنياجرالد

Dr. Ajruddin Hashmat 
97 Forest Heights Str. 

Whitby, Ont.  L1R 1x7. Canada  
Tel (905) 665-8767  

  
  :يادداشت

ای  شور آق د ک ا و متعھ سندۀ توان دين حشمت"نوي ر اجرال ر ارزش ش" داکت اب پ وده کت ال لطف نم ه پورت ان را ب
ستان ازاد  ستان–افغان د"   آزاد افغان ه داده ان دد تحف شر مج ه غرض ن شان . ب اب اي ان از جن راز امتن ا ضمن اب م

وتقدير از اثر عالمانه وپربار شان، بر آن شديم تا نخست يکی دو نقدی را که از طرف نويسندگان واال مقام کشور 
سل نوشته  خدمت شما خ،در آن مورد انشاء يافته است شر مسل ه ن ال آن ب ه دنب ديم داشته ب در تق دگان گرانق وانن

ا . آغاز نمائيم اميد خوانندگان گرانقدر پورتال بتوانند از اين اثر ارزشمند حد اعالی استفاده را به منظور آشنائی ب
  .بنمايند" جنبش مشروطه ودولت آن "

  احب حشمت                          با تشکر مجدد از جناب داکتر ص
                                    وبه اميد ھمکاری ھای بيشتر شان

  AA-AA                                         پورتال 


