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 ۲۰۱۶اپریل  ۲۹                            مؤسسۀ انتشارات  ُمسکا
 
 

 آنالين شد«توطئه هاى انگليس و امانى ۀبازنگرى دور»کتاب 

  

 

توطئه  و امانى ۀبازنگرى دور»ُمسکا مسرت دارد به اطالع  شماهموطنان گرامى برساند که کتاب  انتشارات  مؤسسۀ 

  . گرفته استدر دسترس عالقمندان تاریخ معاصر افغانستان قرار و رایگان   pdfبشکل اخیراً  «هاى انگلیس

از لینک ذیل  که حاصممل  زحمات بیا از سممه سممال  داکتر عبدالرحمن زمانى  میباشممد را تحقیقى اثر شممما میتوانید این 

 بدست آورید:

 «توطئه هاى انگليس و امانى ۀبازنگرى دور»
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 داراى ده فصل ميباشد:« توطئه هاى انگليس و امانى ۀبازنگرى دور» کتاب 

پیروزى امان  عوامل  و مبارزه براى جانشمینى   قتل  امیر انگیزۀو  آغاز  کشمته شمدن امیرحبیب خ خانبا  اول  فصمل
  را در بر میگیرد. خ خان

  اختصاص داده شده است . اعالن استقالل و جنگ سوم افغان انگلیسبه   دوم  فصل

  ها را بررسى میکند. متارکه و سیاست تطمیع و تهدیدانگلیس  سوم  فصل

  انگلیس  کوشممما هاى  مشممماجره بین لندن و مرمورین هندبریتانوى  ل کامل افغانسمممتانحصمممول اسمممتقالبه  چهارم  فصمممل
  میپردازد . اعترافات انگلیس ها   و جنگ سوم افغان انگلیسبراى بى ارزا  جلوه دادن 

فعالیت هاى جاسمموسممى انگلیس در  ۀمختصممرتاریخچ مرور   شممدت یافتن تبلیغات و تخریبات انگلیس هابه   پنجم فصممل
  را ذکر میکند. در افغانستانانگلیس هاى از فعالیت هاى تخریبى وجاسوسى  نمونهمنطقه پرداخته و افغانستان و 

انگلیس ها در اسممممت اده  تالا  جنبا خالفت و حمایت دولت امانى از حقوق قبایل سممممرحد آزادراجع به  شممممشممممم  فصممممل
هاى مثبت و من ى  فعالیت  و هندى درکابل و دشممموارى هاى دولت امانى مهاجرین  ازاحسممماسمممات مذهبى مسممملمانان هند

  میباشد . مهاجرین و آزادیخواهان هند در افغانستان

و مشممکالت دولت  مناسممباتآغاز شممده   بازى بزرگ رقابت هاى شمموروى و انگلیس ۀافغانسممتان در چنبر  با  ه تم فصممل
  را شرح میدهد. و روسیه و توطئه هاى انگلیس در قبال روابط افغانستان  سیاستو  بزرگ شمالى  ۀامانى با همسای

  میپردازد. علل اغتشاشات و شکست نهضت امانى ارزیابىبوده به  اغتشاشاتو  اصالحات  راجع به   هشتم فصل

آمد  پیااشممممماره نموده   و بقدرت رسمممممیدن محمد نادر خان   و ماسمممممتر پالن انگلیس  کامیابى توطئه هابه   نهم  فصمممممل
 مدعیان تاج و تخت کابل را بررسى نموده و علت رفتن غازى امان خ خان از افغانستان را ذکر میکند. انگلیس ها با 

  انگلیس ها بر شاه سابق  نظارت   فعالیت هاى سیاسى غازى امان خ خان بعد از ترک وطنو آخرى هم به   دهم فصل
 اختصاص داده شده است . یس هاو انگل حاکم  دانخاناقدامات مشترک   و

هاى کتاب فروشى ازدر کابل   عبدالمجید مومندفروشى کتاب از در جالل آباد نیز راچاپ شده  کتابعالقمندان میتوانند 
 بدست آورند.  MuskaaPublishing@gmail.com از  در امریکا و اروپا  و و امیرى بیهقى
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