
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 مسؤوليت نوشته بدوش نويسنده ميباشد
  

 

  

  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٦/ ٣/ ٣١                                                                                                                پيکار پامير

 

 افغانستان قبل از مشروطيت
  اثرتاريخی ديگراز داکتراجرالدين حشمت

 
  .کتراجرالدين حشمت درکانادا از طبع برآمدًبا مسرت بايد گفت که اخيرا سومين اثرارزشمند تاريخی جناب دا

 ديگری بودند دو اثر " افغانستان بعد از مشروطيت " و "ازجنبش مشروطه تا دولت مشروطه در افغانستان "

 که است سومين کتابی " افغانستان قبل از مشروطيت "تدوين و بچاپ رسيدند و اينک، ) حشمت(ًکه قب� توسط داکتر

درعالم غربت نگاشته شده و به  عنوان پويش و پيگيری چنين موضوع مھم تاريخی ميھن عزيزما،ب ازعين مؤلف محترم

                                                                                               .حلۀ طبع آراسته ميگردد

طع و صحافت بسيارموزون و پشتی رنگه  صفحه با کاغذ اصل و ق٤٥٠در " افغانستان قبل از مشروطيت "

مؤلف، اثرش را به   .بچاپ رسيده است درشھرتورنتوی کانادا

سيد نورمحمد (دوشخصيت مبارزاتی وضد استعماری ميھن مان 

، با اين متن )بيرشمس النھار شاه خان فوشنجی و عبدالعلی خان د

به دو شخصيت سياسی و فرھنگی   " :فشرده اھدا نموده است

 سيد نورمحمد شاه فوشنجی صدارعظم و عبدالعلی خان :کشور

چھره ھای ضد استعماری و " شمس النھارکابل " دبيرجريدۀ 

استثماری در نيمۀ دوم سدۀ نزده و پيش کسوتان اصNحات دورۀ 

سلطنت امير شير علی خان که ھنوز ھم در تاريخ کشورما به 

 گون ابعاد گونه حالت گمنامی قرار دارند و در ارتباط به

شخصيت ھای سياسی، فرھنگی واجتماعی شان کمتر تحقيقات 

   " .صورت گرفته است، با کمال احترام تقديم است

موضوعات مربوط به تاريخ و ) :متن کتاب درشش بخش

تاريخ نگاری، مروری براوضاع اجتماعی و سياسی کشور، 

 ھا حوادث دورۀ سلطنت اميرشيرعليخان، شخصيت،  کارنامه

ميرعبدالرحمن خان، جريانات دورۀ امارت حبيب هللا واستبداد ا

   . گنجانيده شده است) خان و نتيجه گيری

ارزش و  " : نگاشته شده، چنين ميخوانيم بخش ازتقريظی که پيرامون اين اثر از سوی يکی ازھموطنان دريک

مربوط به جنبش ) منطقی موضوعخاصی که اثر اخير ھمانند دو اثرپيشين درخود نھفته دارد، اينست که تسلسل  اھميت

و انديشه ھای آزاديخواھانه و اسارت ستيزانۀ باشنده ھای افغانستان را نه تنھا بدون قطع و گسست، پی ) مشروطيت

 اسناد و مدارک ميگيرد، بلکه اصل ماھيت جنبش مزبور، ريشه ھای تاريخی و پيامد ھای ملموس آنرا نيز با ارائۀ

، مورد بحث عالمانه (ونيز بگونۀ مقايسوی( ِ◌دقيق  معتبر و متعدد با استفاده از مأخذ و منابع ممکن توأم با تدقيق

    " .و پوينده ميگذارد قرار داده در خدمت استفاده و در معرض قضاوت خواننده



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئه موږ سره اړيکه ټينگه کړل په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 متأسفانه وضع صحی خوبی نداشته اينست که جناب داکترحشمت درعين حاليکه نکتۀ جالب و درخورتوجه ديگر

باآنھم با ھمت بلند و عشق سوزانی که درقبال مسايل  رشتۀ علمی ديگری انجام يافته است، در تحصي�ت عالی ايشان و

. مھاجرت دست به تدوين و نگارش چنين يک اثرمفيد تحقيقی يازيده است  تاريخی ميھن خويش دارد، آنھم درمحيط تنگ

ر مؤلف محترم، نمونۀ بارز و با اھميت ناشی ازھمت عالی، جرأت قابل وصف و دلسوزی خالصانۀ من يقين دارم که کا

درميان ساير ھموطنان گرامی  مثبت يک افغان دور از ميھن خواھد بود که در واقع، مايۀ دلچسبی، ترغيب و تکان

                                          .خواھد شد

  را برای مبارزاتی – تاريخی مرور و مطالعۀ اين کتاب با اھميتبا عرض ھمين مختصر،   

                    .مند به سرنوشت کشورپامال شدۀ مان سفارت مينمايم ھمه ھم ميھنان ع�قه

  و شمارۀ تلفون مؤلف که درج کتاب گرديده چنين است ُنشانی پستی، ايميل    

 :           Dr.A. Hashmat 

٩٧Forest Heights.Str. 

Whitby  ON. LIR ١X٧ 

com.yahoo@hajruddin 

)٩٠٥:(Tel٦٦٥- ٨٧٦٧  

  

    

  

  

 


