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    1۴/۰۹/۲۰1۷ 

خدمتگزاران عالقمند افغانستانخاطراتی از   

محترمان لویی و نانسی دوپری برازندۀ جای پای  

 

 
 

 

 

 

 دقت و توجۀ همیشگی برادر و دوست دانشمند، محترم آقای عیسی توخی، عالقمندی شما به این وبسایت ملی و

تان به مضامین و مقاالت نویسندگان ارجمند آریانا افغانستان آنالین قابل قدر است، نوشتۀ ارزشمند تان در زمینۀ 

مر که عکشور به خون و آتش نشستۀ ما ران صدیق شناسایی و معرفی دو دانشمند افغانستان دوست و خدمتگا

ش ، ارزآثار قابل اعتماد و برازندۀ افغانستان عزیز نمودند هرنوعایجاد ت و مطالعات، تحقیقا ا را وقفگرانبه

نشر و پیشکش به خوانندگان محترم این وبسایت ملی را داشته است. برای خدمات بینظیر آقا و خانم دوپری، 

 :بورزیمهمان به که به بیان این بیت اکتفاء 

 عارف مزار ماست در سینه های مردم       در زمین مجوی بعد وفات تربت ما

*******     

 یانا افغانستان آنالین.مضامین عالی منتشرۀ وبسایت ملی آرخواهر معزز ماللی جان، جهانی سپاس برای عرضۀ 

و  میالدی 6۰هۀ ی دوپری، مرا به سال های طالیی دانسمطالعۀ مضمون مشرح و عالی شما در مورد خانم ن

 خاطرات زیادی را زنده ساخت. برده و پوهنتون کابل

خ و تحقیق در زمینۀ در پوهنتون به تدریس تأری 1۹6۲لویی دوپری ذریعۀ یک قرار داد همکاری ملی در سال 

ه مالقات نموددر افغانستان  با نانسی  1۹64آغاز نمود. نامبرده در سال « انسان و مردم شناسی» انتروپولوژی

و حفظ آثار و داشته  این دو عمری را در تحقیقات عمیق تاریخ، کلتور و مردم شناسی و با هم ازدواج نمودند.

ده ها هزار سال را یای اجسادی که قدامت کشف آثار و بقا سپری نمودند. ،جامعۀ افغانی زا های علمی خویش
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 3از ۲

ی تحت و بینظیر شمرده میشود و کتاب یکی از اکتشافات ناب و داشتند توسط لویی دوپری در شمال افغانستان،

در سال  د ظاهر شاهکه محتویات آن از افغانستان قدیم تا ختم سلطنت مرحوم محم «تأریخ افغانستان»عنوان 

 یکی از با ارزش ترین منبع و مأخذ آموزشی در نوع خود به شمار می رود. ، را تشریح می نماید،1۹۷3

و داشته های گرانبهای  و جمع آوری آثار گوناگون  ، نشرپنجاه سال کار تحقیق و مطالعات و فراهم آوریوقف 

عۀ یدر شرائط نهایت درجه مشکل برای زنده نگهداشتن تأریخ و فرهنگ افغانستان ذر قرن های تأریخ کشور ما

 و البته ایجاد یک بنای عالی برای حساب مضامین آموزنده در پهلوی تحریر چندین کتاب و بی نانسی دوپری،

ل که مملو از آثار بینظیر و استثنایی میباشد، لین و عامۀ مردم در پوهنتون کابتحقیق و مطالعات محص مرکز

 خدمتیست که بدیلی نمی توان برای آن تصور نمود.

آموزش  برای که بدون شک ، و محققینبرای شاگردان، محصلین ، فرهنگی و تأریخیاین مرکز تحقیقات علمیدر 

 فعال بوده و تا دم مرگ از با وجود کبر سن، ن غنیمت بزرگیست، خود خانم نانسی دوپرینسل امروز افغانستا

ر خدمات بینظی جای پای ارزشمند این خانم دانشمند و افغانستان دوست بابا سرپرستی می نمود.  بت وقآن مرا

د و احترام و یاد وی را زنده که وی را مادر حمایه از تأریخ و فرهنگ افغانستان نامی خواهد بود شایستهوی 

ایشان  میالدی از 6۰خاطرات نیکی از همان سال های با این زن و شوهر آشنا بوده و نگهداشت. من شخصاً 

وهنتون کابل، در مراسم ازدواج آنان شرکت کلتوری پ دیپارتمنت داشته ام، طوریکه با احراز پوست ریاست

و باید متذکر گردید که این  پوهنتون کابل دیدن کردم در از نزدیک نمودم، سال ها بعد از مرکز علمی متذکره

با  علمی منبع و آرشیف اسناد و داشته های گرانبهای در بلند ترین مقام یکاز نگاه منابع و مواد، مرکز عالی، 

بعد از درگذشت نانسی دوپری، امیدواریم اولیای پوهنتون  قرار دارد. به سویۀ جهانی و اصول برازنده یک نظم

 کابل دقت و توجه جدی برای حفظ و نگهداشت این مرکز علمی بکار ببرد.

  با احترام، عیسی توخی
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