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   "بازنگری دورۀ امانی و توطئه ھای انگليس"

  يک اثر بی نظير درتاريخ افغانستان

  

ت تاريخی ، حوصله مندی يکی از ويژه گی ھای پرداختن به کار تاريخ وتحقيقا

برای رجوع به آرشيف ھای اسناد ومدارک سری ومحرم  ودقت درجمع آوری اسناد 

بدون حوصله مندی ودقت درتميز دادن اسناد اصلی از اسناد . تاريخی است

جعلی،حقيقت از دروغ ، سره از ناسره ، واقعيت از خيالبافی وگزافه گوئی ،ارائه يک 

  . م عيب مشکل خواھد بودکار تحقيقی بی عيب ويا ک

  

محقق وپژوھشگر وظيفه دارد تا برای کشف حقيقت تاريخ، با مراجعه به 
 سياسی دورۀ مورد مطالعه را با دقت تمام تحت - آرشيف ھای معتبر اسناد تاريخی

بررسی قراردھد و از ميان انبوه عظيم اسناد کوتاه وطويل و ثقه وناثقه ومدارک مبالغه 

وقتی اين . غه، آنھايی را برگزيند که عاری از دروغ وگزافه  ويا دارای احتمال کمترين دروغ باشداميز يا بدون مبال

 تاريخی را -اسناد ومدارک جمع آوری گرديد، محقق موضوع می بايد درھنگام تدوين وتأليف اين اسناد ھر پديدۀ سياسی 

مان ومکان وعومل درونی وبيرونی ظھور يک اين ابعاد شامل شرايط ز. از ابعاد مختلف آن مورد بررسی قراردھد

  . پديده ميشود

 اجتماعی وابسته  به شرايط داخلی وخارجی و وابسته بزمان ومکان معين - بايد توجه داشت که ھر پديدۀ سياسی

می باشد، ھمانگونه که يک پديده  مراحل ظھورو صعود خود را برطبق شرايط داخلی وخارجی می پيمايد،به ھمان گونه 
 اجتماعی -در دگر گونی ھای  پديده ھای سياسی. ل آن پديده نيز وابسته به شرايط داخلی وخارجی وزمانی استنزو

ُھيچگاه يک بعد مطلق پنداشته نميشود، فقط با درنظرداشت ابعادچھارگانه است که يک پديده شکل ميگيرد وقوام می يابد 
ُابعاد را در بررسی ھای تاريخی مد نظر داشته باشد، چه گاھی محقق می بايد ھمه . ويا رنگ می بازد و از ميان ميرود

ُبعد خارحی بربعد داخلی تفوق دارد و زمانی بعد داخلی بربعد خارجی در زمان ومکان معين موثرتر عمل ميکند ُ ُ ُ .

 دوز مصداق ھای عينی اين پديده ھای سياسی واجتماعی را ميتوان در برخی ازکشورھای عربی افريقا وشرق ميانه ا

  .سال بدينسو مشاھده کرد

اجتماعی در کشورھای عربی بدتر وسخت از شرايط سياسی اجتماعی کشور ما نباشد، -شايد شرايط سياسی 
از جھت فقر اقتصادی در سطح  نازلتر از کشورھای مزبور قرار دارند، ولی از آنجائی که جامعه ما از لحاظ  مردم ما و

، با درنظرداشت نقش حضور نيروھای بين  نيستندمردم تونس ومصروسوريهسواد وآگاھی ودانش سياسی در سطح 

المللی و استخبارات خارجی در کشور، مردم ما تاھنوز قادر به خيزش عمومی برضد استبدادجنايتکاران جنگی ومافيای 

 در ھرچند جوانه ھايی ازاين نارضايتی عمومی.نشده اندعمومی شخصی ودارائی ھای دولتی غصب ملکيت ھای 

به مشاھد درماه ثور امسال وسال پار) جوانان آزاد افغانستان( و)مثل حزب ھمبستگی(تظاھرات برخی از احزاب سياسی 

رسيد که با راه اندازی تظاھراتی درکابل وھرات وننگرھار ، تصاوير مجرمين جنگی ومتھم به جنايت عليه بشريت را 

 به آنھا ابراز داشتند، ولی ھنوز شرايط داخلی وخارجی برای يک به آتش کشيدند ونفرت وانزجار خود ومردم را نسبت
  .قيام عمومی برضد استبداد داخلی وسرنگونی رژيم فاسد ومافياگونه دولت کابل   فراھم نيست

با درنظرداشت ھمه شرايط باl،شيوۀ پرداخت وبيان  يک پديده بزبان مورد استفاده نيز نقش ارزنده ای درافھام 

  .  تحت بررسی دارد،بدون تسلط برادبيات معياری زبان رسمی،تمام زحمات محقق برباد ميرودوتفھيم موضوع

 بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای «با اين مقدمه اکنون می آئيم برسر کتاب جناب داکتر زمانی زيرعنوان 
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  »انگليس عليه حکومت امانی

می باشد که از " مانی وتوطئه ھای انگليسبازنگری دورۀ ا« تاريخی،کتاب –يکی از آثار پرارزش تحقيقی 

سوی محقق وپژوھشگر نامدار کشور جناب داکتر عبدالرحمن زمانی در امريکا ابتدا بصورت مقاPت پژوھشی نگارش 

  . يافته و سپس بصورت کتاب  تأليف و به خوانندگان وعTقمندان تاريخ  دورۀ امانی پيشکش گرديده است

از محقق )   صفحه٦(از مؤلف، ويک تقريظ )  صفحه٤(با يک پيشگفتار، ) صفحه٦٣٩و( فصل٩کتاب در 

صفحه فھرست ١٨ صفحه ضمايم ، ٣٨صفحه متن اصلی، ٥٦٤حبيب هللا رفيع مشاورعلمی اکادمی علوم افغانستان، 

 عکس ونقشه تاريخی از ٧٢ صفحه زندگی نامه مختصر مؤلف،ھمراه با٣صفحه فھرست نامھای رجال،٦منابع کتاب،

ان هللا وملکه ثريا،وديگر رجال ذيدخل در قضايای سياسی افغانستان، از سوی موسسۀ نشراتی موسکا با قطع شاه ام

به چاپ رسيده ) ش١٣٩١زمستان (٢٠١٣وصحافت اعلی در کاغذ درجه اول  در جyل آباد افغانستان در اوايل سال 

  .است
، قوماندان جبھه يرزمان خان کنریشھيد ملوی غازی عکس   بعد از معرفی مشخصات کتاب،در صفحه اول

در صفحه اول . شده استءباز اھدا مرد جان جد مؤلف ديده ميشود که کتاب به نام نامی آن غازی چھارم جنگ استقyل،

پشتی کتاب، قصرداراlمان قبل از تخريب با تصوير رنگه اعليحضرت شاه امان هللا ودو بيرق ازافغانستان وانگليس  

  .طارآھن در کابل نظر را جلب ميکند که پيام تکاندھنده ای در خود داردتی، تصوير نخستين قودر صفحه چھارم پش

کتاب به زبان فارسی دری با سبک روان وادبيات گيرا به نگارش آمده و خواندن آن لذتبخش واز لحاظ اطyعات 

  .سپ وتحسين برانگيز است بسيار دلچ در قرن بيستم  حکومت ھند برتانویآرشيفیمحرم  اسنادارائۀ دست اول و

توطئه ھای (تاريخی جناب داکتر زمانی  در بارۀ  ه وبا ارزشخوانندگان آگاه وبادرک سلسله مقاlت محققان

عالی مقام با حوصله مندی و دلچسپی وطن پرستانه  اسناد  شاھد اند که اين پژوھشگر) انگليس عليه حکومت امانی 
روی اسناد محرم آرشيف ھای وزارت خارجۀ انگليس در  ًدا کتمان شده را ازمربوط به تاريخ يک برھۀ بسيارمھم وعم

برتانوی با حوصله مندی قابل وصفی اقتباس و ياد داشت نموده   از بريتش موزيم وھمچنان موزيم آرشيف ھند٢٠قرن 

 ده تحقيق وپژوھش،وسپس از تلفيق وتأليف اين اسناد مھم ، مواد بسيارسودمند وآموزنده را مطابق معيارھای قبول ش

بشکل مقاlت عليحده با زبان روان وادبيات گيرای دری با بيطرفی کامل مستند سازی نموده و برای ما ونسل ھای جوان 

  . کشور ارائه داده اند

   زيادی در آن ديدم ونکات بکر وتازه  ولذت برده امکيففصل وھر عنوان کتاب مورد بحث از مطالعۀ ھرمن 

 وميتوان به عمق فاجعه ايکه از سوی استعمار انگليس بر جامعه ساده وپياده وبيخبر از ھمه شت داکه برای من تازگی
  .شک ريختابر بدبختی ھای جامعه خود چيز ما نازل شده است، پی برد و 

درکودکی از ريشفيدان کمسواد يا بيسواد محل خود در علت عyقمندی من به شاه امان هللا از آنجا آب ميخورد که 

 شنيده بودم ولی در دوران مکتب به مردم  واستقyل کشور تعريف ھايمروز راجع به شاه امان هللا  وتوجه او نسبت ن

شاه وليسه وفاکولته درھيچ کتاب درسی وغيردرسی  و در ھيچ کنفرانس وگردھم آئی من چيزی در مورد کارنامه ھای 

 نظام سلطنتی را سرنگون وبجای آن نظام دموکراتيک خلقی  ١٣٥٧تا آنکه کودتای ثور در .  نخواندم ونشنيدمامان هللا 

در سال اول کودتا در روزياد بود از جشن استقyل   از شاه امان هللا واينکه او استقyل افغانستان را از . خترا مستقرسا

او نيز ياد نميشد انگليس حاصل کرده ، کم کمک در سخنرانيھا ياد ميشد، ولی بعد از اولين سالگرد کودتای ثور از 
اينھم به  فکرميکنم .قyل ازشاه امان هللا بيشتر ياد آوری ميگرديد ھا  بمناسبت سالگردھای استرداد استکارملمگردر عھد 

 وبدينسان ميخواستند کردند دوم وانمود ميه خواھانود را ادامه دھندگان راه  مشروطخاطر آن بود که رھبران پرچمی خ

بود افغانستان در جھت ترقی وتحول خود که ادامه دھندۀ برنامه ھای شاه امان هللا را نسبت به رژيم خوش بينی مردم 

  .ندجلب کن

مه ان تاريخ مرحوم غبار نيز در خارج کشور تکثير وبه کابل آورده شد ومردم با خواندن آن از برنارودراين د
ی پيدا کردند وکم کم در دل تحول طلبان وترقی پسندان مھر آن شاه متجدد وآزادی خواه ھگاھای اصyحی شاه امان هللا آ

اد قرن بيستم است که من شاه امان هللا وعشق آتشين او را به استقyل ومردم افغانستان  پس در دھه ھشت. جا ميگرفت

ونفرت شديد او را نسبت به استعمار انگليس درک واحساس کردم ومھر واحترام او را در دل جادادم و سعی نمودم 

نقش واه امان هللا ،شمحمودطرزی عyمه« اولين کتابم را در مورددر کشورسويدن  ٢٠٠٢در . بيشتر او را ارج بگزارم 
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اين کتاب در سيمناری که در .  نوشتم وبرای چاپ به پشاور فرستادم»روحانيت متنفذ در ضديت با تخوlت اجتماعی 

  فرزندان  آن شاه آزادیجم غفيری از افغانان مھاجربا برگزارشده بود و بمناسبت جشن استقyل در بن آلمان٢٠٠٤

  . ھنديه دافغانستان وانجنير احسان هللا دافغانستان نيز حضور داشتند، اقبال توزيع يافت: دوست

تاريخی آقای داکتر زمانی نوشته ھای  برای من ابجد خوان تاريخ دورۀ امانی وجنبش مشروطيت دوم ، بنابرين

 و يقين دارم که اگر غبار اند با ارزش وآموزنده ،که با معيارھای قبول شده پژوھش ھای تاريخی ارائه شده ، بسيار

وفرھنگ و حبيبی،ھم زنده می بودند، به تجديد نظرنوشته ھای خويش در مورد دورۀ امانی می پرداختند وبا بھره گيری 

اميدوارم داکتر صاحب حسن . از تحقيقات سودمند جناب داکتر زمانی ،نوشته ھای خويش را کاملتر ومستند تر ميکردند
 نوشته است،ودرآن اشاراتی "ان هللا واکمنی ته يوه نوی کتنه پاچا ام  د"الھای اخير او نيز کتابی زيرنام  درس نيز کهړکاک

دارد مبنی براينکه وی ھيچ سندی رااز سوی انگليسھا  نديده است که در آن برسقوط شاه امان هللا تذکری رفته باشد، با 

  .جديد نظرنمايد وبرفع کاستی ھايش بپردازدآقای زمانی برکتابش تکتاب محققانه مرور براين 

 مقاlت تحقيقی فراوانی نوشته اند اخير پيرامون توطئه ھای انگليس برضد رژيم امانیدوسال داکتر زمانی در 

 نظيری به ميان آمد که اکنون  در دسترس اھل مطالعه وکتاب قرار ز تلفيق وتوحيد آنھا کتاب قطوروبیکه سرانجام ا

اين ھمه کارو اين .به خوانندگان ارائه شده استدر پورتال افغان جرمن آنyين ًقبy ھمی از آن مقاlت دارد و بخشی م

ًاصلی درپيوند با دسايس انگليس برضد نھضت امانی،واقعا وقت وحوصله ) سرکyفه(ھمه دقت برای پيداکردن سرنخ

 که داکتر زمانی ظرفيت و استعداد وشايستگی وشکيبائی عالمانه ميخواھد که از توان ھرکسی پوره نيست وخوشبختانه

از پس انجام آن بدرستی قابل وصفی برآمده است ومی بايد آنانی که چشم  برآوردن يک چنين کار سترگ را داراست و

حق بين وزبان حقيقت گو ودل ودماغ منصف دارند، از زحمات طاقت فرسا وبدون مزد وپاداش آقای داکتر زمانی 

واو را مورد نوازش معنوی خويش قرار دھند واز اظھار تشکر ونثار شادباش ھای خويش دريغ ،قدردانی نمايند 
  . نورزند

توفيقات مزيد وی را در راه  داکتر زمانی تبريک ميگويم وجناب من انجام اين کار پرمشقت وتوان فرسا را برای 

اين کتاب ويا سلسله مقاlت داکتر مطالعه با کشور نسل ھای جوان . بسر رساندن کارھای بيشتر ازاين دست خواھانم 
دسايس استعمار انگليس و بدبختی ھای که دامنگير جامعه بيخ وريشۀ  به زمانی در پورتال افغان جرمن آنyين،ميتوانند 

ل خورند و مثب فريب دسايس ھيچ اجنبی  را  نبايدواستبداد و ملت ما شده است بيشتر پی ببرند و در پيکار خود با استعمار

يک تن واحد برای عمران وآبادانی ميھن خويش کار نمايند وخرد وتجربه خود را در راه رفاه وآزادی فردی واجتماعی 

    .خود بکار گيرند

قدر شناسی وتقدير ازکار محققان و پژوھشگران ھموطن درداخل وخارج، از سوی مسئوlن نھادھای علمی  

ق کننده است وھيچ ضرری متوجه ديگران نميکند بلکه نمايانگر درجۀ واکادميک داخلی کار بسيار بجا ومعقول وتشوي

اخyق قدر شناسی دانشمندان موسسات علمی کشور از زحمت کشی ساير ھموطنان در  و اعلی تشخيص خوب از بد

  . بيرون ازآن موسسات خواھد بود

خدان وتاريخ نگارواز سوی اعتراف ميکنم که من تا کنون نظيراين کار پرمشقت تحقيقی را از سوی ھيچ تاري

ھيچيک ازاستادان تاريخ در پوھنتونھای افغانستان نديده ام و اگر بجای رئيس پوھنتون کابل ويا رئيس اکادمی علوم 

تنھا ھمين کار داکترزمانی، سند دکتورای افتخاری تاريخ را از مقامات ذيصyح دولت  افغانستان  می بودم، بخاطر

د که وجدان قضاوت ھموطنانش بيدار است وقدرکارھای شه وی اھدا مينمودم تا تصور ميافغانستان حاصل ميکردم وب

  .مفيد وسودمند را ميدانند

من خود را خوشبخت ميدانم که با يک چنين ھموطن دانشمند ودقيق النظر و پرحوصله ھم عصر وآشناھستم 

  .ديگران انتقال داده اموازصحبت ھا وتحقيقات سودمند شان بھره برده ام وتا حد ممکن آنرا به 

ميشمارم وگفتنی ھای ٢١ تحقيقی  برای ھموطنان خود در قرن -من اين کتاب را  يک دست آورد بزرگ علمی 

  گلچينی ازفراز زيادی در بارۀ محتوای آن دارم که آنرا به فرصت ديگر ميگذارم واميدوارم آنروز زياد دور نباشد که با 



  
 

 

  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat رس ذيل با ما تماس بگيريدًلطفا  به آد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  . بپردازممحتوای آنر کتاب بتوانم  به معرفی بيشتھای

جنگ استرداد استقyل افغانستان،جبھه فراموش شده چترال وکنر،حقايق " اين مولف گرانقدر،از جمله تاريخیآثار ديگر

په آزدسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او دمومندو په « نيز و" نھفته وحرف ھای ناگفته جبھه چھارم

 به اميد موفقيت ھای .،وسائرآثار شان از ارج فراوان برخوردارند»هډنمشھورغزاگانو کی دغازی ميرزماخان کنری و

  .بيشتر شان درعرصۀ توليدات فرھنگی واجتماعی وطبی کشور

  پايان

  

 

 


