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چرا میرویس خان هوتکی و احمدشاه ابدالی را مؤسسین کشور 

 افغانستان میدانیم؟
 

خاک مقدس هر گوشه ای از ای نور احمد خالدی، در شرائطی کهخبره و ملیگرای افغان، آقمحقق  تبصره:

افغانستان در آتش مذاب بی امنیتی میسوزد، در پهلوی اشراری به نام طالب و داعش و امثال آن از خدا بیخبران، 

رای نظار و وطن فروشان و تجزیه طلبانی بیهویتی هم مانند لطیف پدرام و باند های وابسته به وی چون شو

وی، در صدد آتش افروزی بیشتر و تفرقه و نفاق و شقاق  یمنحرف و غیر ملپیروان و وارثین ربانی و جمیعت 

اند. آوای منحوس تجزیه و تشتتی که این دشمنان وطن و مردم آن به راه انداخته اند، مثل همیشه به منزلۀ خاک 

 .هستیمباد و اشپالقی بیش نیست؛ مطمئن 

ی نامدار آن هر نوع هرزه گویی البته خریداری نداشته و نشر و انتشار در مورد تأریخ وطن و شخصیت ها

جفنگیات از جانب گروه های اقلیت معلوم الحال در میدیای لجام گسیختۀ انترنتی، یا به دلیل بیخردی و نارسایی 

در ستین غیر بآن سفاکان است، چنانکه: آنان که ندانند که ندانند که نداند؛ ویا البته دست های مخربی که از آ

، به خیانت به وطن و مردم آن میپردازند. مطمئن سود جو میگردد، با امر همسایگان غدار برای منافع اقلیتی

 و تأریخ همان را بیان میدارد که بوده است. یدای کجی هرگز به منزل نخواهد رسباشید که چنین بار ه

 با سپاس از دو نوشتۀ ارزشمند تحلیلی تان:

 ماللی نظام

 مقالۀ اول:

 را مؤسسین کشور افغانستان میدانیم؟چرا میرویس خان هوتکی و احمدشاه ابدالی 
 

این ماهیت استقالل سیاسی، اسالم حنفی و فرهنگ افغانی )افغانیت و اسالمیت( است که مشخصه دولتهای افغانستان از زمان 

 میرویس خان هوتک تا اشرف غنی میباشد نه اسم کشور.

اه ابدالی آخرین شاه خراسان بود نه موسس دولت و شخصی بنام عبدالحی خراسانی اخیرا کشف تازه کرده و نوشته که احمد ش

کشور افغانستان. این یک حقه بازی و جعلکاری تازه ایران پرستان و دشمنان افغانستان و دشمنان بانیان و موسسان دولت 

 افغانستان است که در صدد صدمه زدن به ریشه های دولت افغانستان میباشند. 

ل سیاسی، اسالم حنفی و فرهنگ افغانی است که مشخصه دولتهای افغانستان از زمان میرویس فراموش نکنیم که این ماهیت استقال

خان هوتک تا اشرف غنی میباشد نه اسم کشور. خراسانی با جعل نمیتواند به تخریب افغانستان دست بزند. قبل از احمدشاه ابدالی 
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امروزی را نیز در تصرف داشت. بنابرآن حرف عبدالحی  نادر افشار شاه ایران بود نه شاه خراسان که سرزمین افغانستان

 خراسانی یک پول سیاه ارزش ندارد.

در وقت احمدشاه ابدالی خراسان یک والیت شامل قلمروهای او بود. نواسه نادر افشار اسمش شاهرخ بود و از طرف احمدشاه 

اه خراسان باشد شما بگویید قبل از احمدشاه ابدالی کدام اگر احمدشاه ابدالی آخرین ش ابدالی به حیث والی خراسان مقرر شده بود.

 شخص آخرین شاه کشور خراسان مستقل بود؟ 

حقیقت آن است که قبل از احمدشاه بابا نادر افشار این مناطق را از تصرف شاه اشرف هوتکی خارج کرد به امپراطوری هوتکی 

ینیم هرگز در تاریخ کدام کشور مستقل بنام خراسان و کدام شاه پایان داد و به عنوان شاه ایران حکومت میکرد. طوریکه میب

مستقل خراسان وجود نداشته است. خراسان یک منطقه وسیع جغرافیایی است که نواحی مرو )ترکمنستان(، نیشاپور )ایران( و 

 هرات )افغانستان( را در بر میگیرد.

 
 

 الۀ دوممق

 کوشش در جعل هویت پشتون میرویس خان هوتکی

تمام منابع معتبرتاریخی در مورد افغانستان بشمول مونتستوارت الفونستون و لویی دوپره ازمیرویس خان به عنوان یک 

 پشتون متعلق به قبیلهٔ غلزایی یا غلجی تعریف نموده نقش اورا در متحد نمودن اقوام افغانستان، طرد استیالی بیگانگان که 
 

بالخره به ایجاد کشور مستقلی بر خرابه های حاکمیت مغولی و صفوی و افشاری در 

 سرزمینیکه امروز بنام افغانستان در

د. برای ملت افغانستان میرویس خان هوتک به جهان مشهور است انجامید بنیادی میدانن 

  .عنوان میرویس نیکه یکی از موسسین کشور و دولت افغانستان است

اخیرا تعدادی درتقآل برای پخش نمودن یک جوف ناباوری و ابهام باالی ریشه های کشور 

ه سٔو تافغانستان از یک کتاب داستانی و تخیلی یک افسر سویدنی که در قندهار و فارس میزیس

استفاده نموده مطالب این داستان تخیلی را به عنوان حقیقت تبلیغ میکنند. در این کتاب که 

پرشین کرومویل نام دارد نویسنده قهرمان داستان رامیرویس به عنوان شهزاده بزرگ قندهار 

و مادرش نازو ازبک بود که و حفاظت کننده امپراطوری فارس معرفی کرده مینویسد که پدر او تاتار و امیر سابقۀ بخارا 
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به قندهار مهاجرت کرده بودند. در حالیکه همه میدانند پدر میرویس امیر بخارا نبود و خود میرویس استیالی دولت صفوی 

م در لندن ترجمه و 1۷۲۴این کتاب درسال   .را بر قندهار بر انداخت و از این جهت هرگز محافظ امپراطوری صفوی نبود

ی آن به عنوان زندگینامه میرویس توسط یکی از افراطیون پشتون ستیز و افغان ستیز شناخته شده تاجک بنام چاپ شده که بخشها

م به دری ترجمه شده که اخیرا طرف استفاده سایر پشتون ستیزها بشمول جاوید کوهستانی در تبلیغات ۲۰1۲عبدل لعلزاد در سال 

 .ضد افغان و افغانستان قرار گرفته است

در اینجا عکسی از صفحهٔ ناشر انگلیسی کتاب را در مورد معرفی کتاب میگذارم تا بینندگان به وضاحت از داستانی و تخیلی 

بودن محتوای کتاب که در معرفی کتاب ناشر توضیح کرده )به خط سرخ که من در زیر جمله کشیده ام توجه کنید( مطمن شده 

 :نندمحتوای کتاب را واقعیت تاریخی محسوب نک

 

 

 پایان هردو نوشتۀ ارزشمند و مستند

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


