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لیکنه :ولي هللا ملکزی

ډاکټر عبد الرحمن زماني
لیکوال او څیړونکی
یو انځورګر کیدای شي چې ښه خبرلوڅ و اوسي او یو انجنیر ممکن ډیر ښه هنرمند او ښه غږ ولري ،خو داسی ډیر
کم لیدل کیږي چې یو څوک دی هم څیړونکی وي ،هم مورخ او هم د طب ډاکټر .زما قدرمند دوست ،ډاکټر عبد
الرحمن زماني یو له دغسې لیکواالنو او اکاډمیکو شخصیتونو څخه دی چې تر اوسه یې په پښتو ،دري او انگریزي
ژبو تر دوه ویشتو زیات لوى او واړه كتابونه لیكلي او یا ژباړلي دي .تر کومه ځایه چې زه پوهیږم ډاکټر زماني شاید
د هغو ګوته په شمار کونړیانو څخه وي چې زموږ کتابخانو ته یې دومره علمي سوغاتونه ډالۍ کړي وي.
نوموړی د  ۱٣٣٣هجري لمریز کال د وري د میاشتې په دولسمه نیټه د کونړ د غازي میر زمان خان د ځوی ،الحاج
محمد ارسالن خان زماني په کورکې زیږیدلې دی .لمړنۍ زده کړې یې په هرات کې تر سره کړېدي چیرته چې ټوله
کورنۍ یې د دیارلس کلن سیاسي بند نه وروسته په داخلي تبعید کې ژوند تیرولو .متوسطه او ثانوي تعلیمات یې په
 ۱۹٦٤م کال کې د نوي اساسي قانون د جوړیدو او سیاسي بندیانو د خوشې کیدو نه وروسته په کابل او کونړ کې
سرته ورسولې .د طب د انساني مسلک سره د مینې په پار یې د کابل پوهنتون د طب پوهنځې ولوست او د ۱۹٧۹م
کال په پاى کې ،په افغانستان باندى د روسانو د بربنډ یرغل نه مازې څو اونۍ مخکې هیواد پریښود او پاکستان ته
مهاجر شو .ډاکټر زماني د کوچنیانو ،مهاجرینو او تودو سیمو د روغتیایي چارو د ادارې په برخه کې په انگلستان،
اطریش او هالنډ کې عالي تحصیالت وکړل او د امریکا د متحدو ایالتونو څخه یې د عامې روغتیا په برخه کې
ماسټري واخیسته.
ډاکټر زماني د یولسو کالو لپاره (۱۹۹۱-۱۹٨۰م) په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره لمړى د  UNHCRسره د
ډاکتر او بیا وروسته د  ARCیا د افغان مهاجرو د پاره د اطریش د مرستو د مؤسسې سره د ډاکتر ،روغتیایي
پروگرامونو د څارونکي ،تنظیمونکي او ډایرکټر په توگه خدمت کړیدي .نوموړي یو کال د اطریش د پرمختگ او
تعاون د ادارې سره د اسیا او افریقا د پرمختیایي او روغتیایي چارو د مشاور په توگه دنده تر سره کړیده .د شمال
ختیزې افریقا د جیبوټي او صومالیا په هیوادونو کې شپږ میاشتې او درى کاله په بنگله دیش کې د نړیوالو مؤسسو د
روغتیایي پروگرامونو د الرښونې او همغږۍ چارې پر مخ بوولى دي.
ډاكتر زماني یولس كاله د كلیفورنیا د ایالتي پوهنتون ،سان ډیئګو د عامې روغتیا د عالي پوهنځي او سانفراسیسكو د
پوهنتون سره كار كړې او د دی ایالت د وړكتونونو د روغتیایي چارو د پروگرامونو د ډایركټر په توگه دنده ترسره
كړېده .ډاكتر زماني نن سبا د امریكا د كلیفورنیا په ایالت كې د ټولنیزو خدمتونو د ادارې سره د پروگرام د متخصص
په توگه كار كوي .په ګڼ شمیر سیمه ایزو او نړیوالو کنفرانسونو کې په ګډون او مختلفو مسلكي ټولنو کې په غړیتوب
سربیره ،د سانفرانسیسکو په سیمه کې د افغان کلتوري ټولنې یو تکړه غړی دی چې د خپل کلتور او وطن سره د نوي
کول د پوهاوي او پیژندګلوۍ په هکله یو مخکښ رول لوبوي .نوموړی واده لري او د دریو اوالدونو پالر دی.
زه خو وایم هللا تعالی دی هر چا ته د کونړ د غازي ،میر زمان خان د لمسیانو په څیر لمسیان ورکړي چې د نیکه د
نوم د روښانه ساتلو ترڅنګ ،د ژوند کولو په هنر ،ژوندو ته د خدمت مصدر او د پوهې په رڼا کې د ژوندون څخه
د الهام اخیستلو ظرفیت له ځانه سره ولري.
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د غازي میر زمان خان میرزمان خان ژوند او مبارزو ته یوه لنډه كتنه ،اسد دانش مطبعه ،كابل ،افغانستان
مرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی میر زمان خان ،اسد دانش مطبعه ،كابل ،افغانستان
بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگلیس ،مؤسسه نشراتى مسكا ،كابل افغانستان .
مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر
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