کتاب «بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگليس»آنالين شد
مؤسسسسس سسسس انتشسسسسارا

مُ سسسسسا م سسسسر دارد به اطال

شسسهاههوطناگ ارامى برسسساند که کتاب «بازنگرى دورۀ
امسسانى و توطئسسه هسساى انگليس» اخيراً بشسسسسس س

 pdfو

رايگاگ در دسترس عالقهنداگ تاريخ معاصر افغان تاگ
قرار ارفته است .
شسسسسها ميتوانيد اين اثر تحقيقى را که حاصسسسس زحها
بيش از سسسه سسساا داکتر عردانرحهن زمانى ميراشسسد از
نينک ذي بدست آوريد:

کتاب «بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى
انگليس» داراى ده فص ميراشد:
فصسسس اوا با کشسسسته شسسسدگ اميرحريا ا خاگ آغاز و انگيزۀ قت امير مرارزه براى جانشسسسينى و عوام پيروزى اماگ ا خاگ را در بر
ميگيرد .ف ص دوم به اعالگ ا ستقالا و جنگ سوم افغاگ انگليس اخت صاص داده شده ا ست  .ف ص سوم متارکه و سيا ست تطهيع و
تهديدانگليس ها را بررسسسى ميسند .فصسس چهارم به حصسسوا اسسستقالا کام افغان سستاگ مشسساجره بين نندگ و مومورين هندبريتانوى
کوشسسش هاى انگليس براى بى ارزش جلوه دادگ جنگ سسسوم افغاگ انگليس و اعترافا انگليس ها ميپردازد  .فصسس پنجم به شسسد
يافتن ترليغا و تخريرا انگليس ها مرور مختصسسسسرتاريخ

فعانيت هاى جاسسسسسوسسسسسى انگليس در افغان سسسستاگ و منطقه پرداخته و

نهونه هاى از فعانيت هاى تخريرى وجا سو سى انگليس در افغان تاگ را ذکر ميسند .ف ص ش شم راجع به حهايت دونت امانى از حقوق
قراي سسسسسرحد آزاد و جنرش خالفت تالش انگليس ها در اسسسسست اده ازاح سسسساسسسسسا منهرى م سسسسلهاناگ هند مهاجرين هندى درکاب و
دشوارى هاى دونت امانى و فعانيت هاى مثرت و من ى مهاجرين و آزاديخواهاگ هند در افغان تاگ ميراشد  .فص ه تم با افغان تاگ
در چنررۀ بازى بزرگ رقابت هاى شوروى و انگليس آغاز شده مناسرا و مشسال دونت امانى با هه اي بزرگ شهانى و سياست و
توطئه هاى انگليس در قراا روابط افغان تاگ و روسيه را شرح ميدهد .فص هشتم راجع به اصالحا

و اغتشاشا بوده به ارزيابى

عل اغت شا شا و شس ت نه ضت امانى ميپردازد .ف ص نهم به کاميابى توطئه ها و ما ستر پالگ انگليس و بقدر ر سيدگ محهد
نادر خاگ اشاره نهوده پيش آمد انگليس ها با مدعياگ تاج و تخت کاب را بررسى نهوده و علت رفتن غازى اماگ ا خاگ از افغان تاگ
را ذکر ميسند .فصس دهم و آخرى هم به فعانيت هاى سسسياسسسى غازى اماگ ا خاگ بعد از ترو وطن نظار

انگليس ها بر شسساه سسساب و

اقداما مشترو خانداگ حاکم و انگليس ها اختصاص داده شده است .
عالقهنداگ ميتوانند کتاب چاپ شسسسده را نيز در جالا آباد ازکتاب فروشسسسى عردانهجيد مومند در کاب ازکتاب فروشسسسى هاى بيهقى و
اميرى و در امريسا و اروپا از  MuskaaPublishing@gmail.comبدست آورند.

