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  ١ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درمن آن�ين افغان جر
  ئځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٢/ ١٥/١٢                                       کانديد اکادميسين سيستانی                                            
  

  شتاريخی کم نظيرزمانی،بخاطر تحقيقات عبدالرحمن سپاسگزاری از داکتر
  

 مين بخش از سلسله مقا"ت تحقيقی داکتر عبدالرحمن زمانی پيرامون توطئه ھای ٤٠با نشر 

انگليس عليه حکومت امانی، ما به پايان يکی ازمھمترين و دلچسپ ترين ومستندترين بحث ھای 

  .تاريخی در پورتال افغان جرمن رسيديم

 که گرفت اين سلسله مقا"ت ، چه احساسی دارند، ولی مرااز ديگران نميدانم که با خواندن 

از مطالعۀ ھربخش آن کيف کردم ونکات بکر وتازه ای زيادی در آن .گرفتوبراستی خيلی ھم خوب 

ديدم که برای من تازگی دارد وميتوان به عمق فاجعه ايکه از سوی استعمار انگليس بر جامعه ساده وپياده وبيخبر از 

  .ل شده است، پی برد و بر بدبختی ھای جامعه خود گريست واشک ريختھمه چيز ما ناز

 برای من ابجد خوان تاريخ دورۀ امانی وجنبش مشروطيت دوم ، مقا"ت تاريخی آقای داکتر زمانی ،که با 

ی،ھم معيارھای قبول شده پژوھش ھای تاريخی ارائه شده ، بسيارآموزنده بود و يقين دارم که اگر غبار وفرھنگ و حبيب

زنده می بودند، به تجديد نظرنوشته ھای خويش در مورد دورۀ امانی می پرداختند وبا بھره گيری از تحقيقات سودمند 

اميدوارم داکتر صاحب حسن کاکر نيز که . جناب داکتر زمانی ،نوشته ھای خويش را کاملتر ومستند تر ميکردند

نوشته است،ودرآن اشاراتی دارد مبنی  »  واکمنی ته يوه نوی کتنهدپاچا امان F «درسالھای اخير او نيز کتابی زيرنام 

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

  .براين سلسله مقا"ت مستند آقای زمانی برکتابش تجديد نظرنمايد وبرفع کاستی ھايش بپردازد

 تاريخی - مقالۀ تحقيقی٤٥بيش از ) ٢٠١٢تا دسمبر٢٠١١از اگست ( ماه اخير١٧ر زمانی در مدت داکت

پيرامون توطئه ھای انگليس برضد رژيم امانی نوشته است که ھر يکی از بحث ھای مورد نظر از ديگری بھتر 

) سرکQفه(ی پيداکردن سرنخاين ھمه کارو اين ھمه دقت برا.ومحکمتر،تنظيم وتھيه و به خوانندگان ارائه شده است

ًاصلی درپيوند با دسايس انگليس برضد نھضت امانی،واقعا وقت وحوصله وشکيبائی عالمانه ميخواھد که از توان 

ھرکسی پوره نيست وخوشبختانه که داکتر زمانی ظرفيت و استعداد وشايستگی برآوردن يک چنين کار سترگ را 

فی برآمده است ومی بايد آنانی که چشم حق بين وزبان حقيقت گو ودل داراست واز پس انجام آن بدرستی قابل وص

ودماغ منصف دارند، از زحمات طاقت فرسا وبدون مزد وپاداش آقای داکتر زمانی ،قدردانی نمايند واو را مورد 

  . نوازش معنوی خويش قرار دھند واز اظھار تشکر ونثار شادباش ھای خويش دريغ نورزند

من ضمن عرض تبريکات صميمانه برای وی، خود را خوشبخت ميدانم که با يک چنين ھموطن دانشمند ودقيق 

النظر و پرحوصله ھم عصر وآشناھستم وازصحبت ھا وتحقيقات سودمند شان شاه بھره برده ام وتا حد ممکن آنرا به 

  .ديگران انتقال داده ام

که به دورۀ جنبش مشروطيت و (لسله مقا"ت با اھميت تاريخی پورتال افغان جرمن آنQين،نيز با نشر اين س

، خدمت بزرگی به جامعه افغانی ونسل تشنه فھميدن حقايق تاريخی )فداکاری فرزندان دليرکشورروشنی می اندازد

ر انجام داد وثابت نمود که در پخش ونشر حقايق مستند، ولو به طبع برخی ھا موافق ھم نباشد، از سعه صدر برخوردا

  .است وآنرا در پيشگاه قضاوت خوانندگان خود قرار ميدھد

مطالب مربوط  به خنثی کردن پادشاھی مجدد شاه امان F در قندھار وروی کار آمدن جنرال نادرخان به 

پادشاھی افغانستان، يکی از آن مسايل مھمی است که تا کنون  ھيچيکی از مورخين افغان به اين پيمانه روی آن بحث 

 نکرده  و بجز درپژوھش ھای آقای داکترزمانی ،در ھيچ جای ديگری نميتوان اين ھمه اسناد وشواھد را ديد ومکث

نشراين سلسله اسناد وحقايق نشان داد که افغان جرمن آنQين، دراين مورد از کمال بيطرفی وامانت . ومطالعه کرد

  .رفی اين  رسانه بشمار آيدواين ميتواند سند وبرگۀ محکمی برای بيط. داری کار گرفته است

  پايان


