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 برای افغانستانهنگی ریک ضایعۀ ف " ـیدوپرنانسی "خانم فات و

نیز "نانسی دوپره" و  Louis Dupree "لوئیس دوپره"با نام همه  تاریخ و فرهنگ افغانستانمحققان 

Nancy H. Dupree  تألیفات این زوج دانشمند امریکائی که زیادترین وقت زندگی ازطریق آثار و

 . کتابآشنا هستندردند، خود را وقف تحقیق و جمع آوری اسناد و آثار فرهنگی افغانستان ک

 1973انگلیسی که بار اول در سال  به زبان لوئیس دوپرهاثر پربار ( Afghanistan)افغانستان""قطور

د، یکی از معتبرترین مآخذ شتجدید چاپ  1985و  1980و  1978به چاپ رسید و بعداً درسالهای 

ربارۀ تاریخ قدیم و جدید افغانستان محسوب میشود که در نوشتن این کتاب خانم نانسی دوپره با د

نانسی دوپره یکی از چهره های سرشناس امریکائی است که خانم  شوهرش همکار نزدیک بوده است.

تان نیم قرن اخیر در معرفی فرهنگ افغانستان با تألیف چند کتاب و نیز نوشتن بیش از صد مقاله افغانس

ً  درا با همه نشیب و فرازهای آن به جهان معرفی کرد و به تعدا یه را و نشر سندهزار 80 تقریبا

معلومات افغانستان" اهداء نمود و در  منبعمرکز"وری کرد و به آجمع انستان هاد افغدوران ج ازنشرات

 این مرکز شخصاً پیشقدم شد. اعمار 

 

رشیف خود و آدوپره ویبسایت فارسی/ دری بی بی سی مطالبی را از هاچ نانسی مناسبت وفات خانم به 

حت عناوین مختلف به نشر ( ت2017همین امروز )دهم سپتمبر عکس چند خبر وفات او را با  نیز

 ،به پاس خدمات مهم این خانم دانشمند برای تاریخ و فرهنگ افغانستانو  با استفاده از آنکه  رسانید

 :گرددمعلومات خدمت خوانندگان عزیز این پورتال وزین تقدیم میمزید جهت ختصر مطالبی اینک م

ناشی  ب، گرده و ششمزمن قل یمریضی به دلیل ئمریکاانانسی هاچ دوپری، افغانستان شناس مشهور 

در ( 2017سپتمبر  9) سنبله 19امروز، یکشنبه  صبحدقیقه  3:20 حوالی ساعتکهولت سن  از

 .وفات کرد امیری کابل  شفاخانۀ
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با افغانستان آشنا شد و از  1950از سال  و سال داشت 90بود و به هنگام مرگ  1927د سال متول او
یک  چند سال قبلاو  د.نموها در این کشور زندگی آن به بعد بارها به افغانستان سفر کرده و سال

کابل به نام "مرکز منبع معلومات افغانستان"  پوهنتوندر محوطه با طراحی قدیمی را جدید  عمارت
برای مطالعه و تحقیق علمی به آنجا می  کابل پوهنتون محصل  ومحققها هدایجاد کرد که روزانه 

 ایجاد چنین مرکز و فکر بودهاز سالهای دور با فرهنگ افغانستان آشنا دوپره میگوید که: خانم  ایند.
و  این کار را ادامه داد خودش او و بعد از مرگ  ه بودلویس دوپری، شکل گرفت ـ شدر ذهن شوهر
 .دروزی مرکزی به این بزرگی را ایجاد کن دکه بتوان فکر نمی کرد

شاور پاکستان ایجاد و بعد به در شهر پ 1989ار توسط خانم دوپری در سال این مرکز برای اولین ب
کار این مرکز را  :ود کهضمن یک مصاحبه با بی بی سی گفته بقبالً دوپره خانم  افغانستان منتقل شد.

سند در آن وجود دارد و هر روز  زاردر حدود صدهولی اکنون  ،ردنابع آغاز کبا ثبت شمار محدود م
و استقرار امنیت نسبی  2001ر افغانستان در سال دموقت  ادارۀبا ایجاد  شود.افزوده می بر شمار آن

کابل منتقل شد و دولت افغانستان  پوهنتونبه شاور از شهر پ 2006در افغانستان این مرکز در سال 
برای این مرکز را بپردازد. سرانجام این مرکز  عمارت مخصوصک ی مصارف اعمارپذیرفت که 

 80هزار عنوان کتاب، مجله و از جمله  23در این مرکز  رسما افتتاح شد. 1392سال  در هفتم حمل
  به سبک کتابخانه کنگره آمریکا فهرست نویسی شده است. که شوندهزار نسخه سند نگهداری می

 

 د سال قبل در محوطه پوهنتون کابل اعمار گردیدمنبع معلومات افغانستان" که چنعمارت "مرکز بیرونی نمای

سال اخیر افغانستان در این  30اسناد و مدارک مربوط به وفا آمر این مرکز می گوید که: وحید قای آ
بتوانند از این مرکز استفاده کنند در حدود  مرکز جمع آوری شده و برای اینکه استفاده کنندگان بیشتر

هزار سند عکس برداری شده و به صورت اینترنتی اکنون در سراسر جهان قابل دسترس  25
تا  غازیوب و چاپ شده شامل معاهده میان لنین و شاه امان هللا در این مجموعه اسناد مکت باشد.می

عالوه بر روزنامه های مربوط به احزاب  شود.روزنامه شریعت )روزنامه رسمی طالبان( یافت می
های افغانستان با سایر کشورها، گزارشهای ملی و بین المللی، سیاسی در این مرکز، تمام معاهده نامه

  یافت.در این مرکز میتوان افغانستان را نیز  ۀو ارقام منتشر شده دربار احصائیه ها
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زمینه تحقیقات  فراهم آوریسازی، بازبه معلومات به منظوردسترسی  این مرکز هماناهدف از ایجاد 
علمی، ترویج فرهنگ مطالعه، ایجاد سیستم کتابداری فنی، به دسترس قرار دادن معلومات قابل اعتماد 

مطالعه،  اتاقاسناد،  فساختمان کنونی شامل بخش اداری، آرشی .میباشدبرای تمام استفاده کنندگان 
برای کسانی اختصاص  اتاق دیگرعالوه بر آن، یک  و بوده تدویر محافلو تاالر تحقیقات علمی  اتاق

به منظور ترویج همچنان  ماه درباره افغانستان دارند. ششداده شده که طرحهای تحقیقاتی بیشتر از 
کتابخانه درمدارس و اماکن عمومی در سراسر افغانستان ایجاد کرده که  215خوانی این مرکز  کتاب

 شوند.هزار عنوان کتاب نگهداری می 24در این مراکز بیش از

 

 "منبع معلومات افغانستانمرکز عمارت "مدخل  نمای

از مردم ، ، بیشتر به انگلیسی صحبت میکردآشنا بود"شکسته" زبان دری به که  نانسی دوپرهخانم 
او . بشناسندیک نعمت را به حیث تنوع فرهنگی و قومی خود  و خواست که بردبار باشندافغانستان می

ها همدیگر را بپذیرند، شود و اگر افغانتنفر از همدیگر باعث هدر رفتن انرژی می تأکید میکرد که:
 رقی را خواهد پیمود.شان زیبا خواهد شد و آن زمان صلح خواهد آمد و افغانستان دوباره راه تزندگی

 

های المللی چاپ شده و مقالههای بیناز خانم دوپری بیش از صد مقاله علمی و فرهنگی در رسانه
پنج کتاب درباره  نوشته است. عالوه بر مشکالت زنان ۀدربارزیادی درباره افغانستان بخصوص 

 مله آثار مهم او محسوب میشود.جز انیز ملی هنمای موزیم کتاب ر ،هنمای سفر به افغانستان ر
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 پوهنتونی از ائدر رشته هنر چین و ماستری را خود را از کالج برنارد لوم لیسانسدپخانم دوپری 
دریافت کرده  درکابلآمریکایی  پوهنتونویلیام و  پوهنتوننیز از را کلمبیا و دو دکترای افتخاری 

 است.

سال  15( به کابل  آمدند و مدت 1962) 1341نخست در سال لوئیس دوپره ـ و شوهرش  دوپره مخان
به  خانم چناناین . پرداختنددر افغانستان به امور تحقیقاتی در باستانشناسی و مسائل فرهنگی 

تاریخی و  وقتی شوهرش وفات کرد، او بیشتر وقت خود را صرف مطالعات که افغانستان عالقمند بود
شاور پاکستان به شهر پبعد از تجاوز نیروهای شوروی سابق به افغانستان،  کرد و آن کشورفرهنگی 

از سقوط رژیم کمونیستی و ده پس  رفت و در کنار مهاجرین افغانستان کارهای خود را ادامه داد.
رگ در آنجا باقی متا دم  او بار دیگر از پشاور به کابل برگشت و  ،یسال حکومت تنظیمی و طالبان

دولت افغانستان چه اقدام در زمینه  . اینکهسدش در افغانستان به خاک سپرده شودجماند و میخواست 
افغانستان شاد و یادش  ۀاین خانم شیفتروان  میکند، تاهنوز معلوم نیست. نو در کجا او را دفاتخاذ 

 گرامی بادا.
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