
 
 

 

 1تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
   خالدي نوراحمد دوکتور : لیکوال
۵۰/۱۰/۲۰۲۰                             :سیالنی  ژباړن

                      

 

  

 هوتک   خان میرویس د
 

 هڅه  کولو جعل د  هویت  پښتون  د
 
 
  سرچینې   باوري  ټولې  تاریخ   د  ګډون  پۀ   دوپره  لویي  او   الفونستون  مونتستوارت  د  هکله پۀ  افغانستان   د

  د  ټبرونو افغاني د هڅې نوموړي د بولي. پښتون اړوند ته قبیلې غلزایي یا غلجي نېکۀ خان میرویس
  درامنځته   نستانافغا  خپلواک  یو  د  چې  وړلو،   منځه   لۀ  ځواکونو  حاکمو  پردیو  د  څخه  هېواد  لۀ  او   یوالي
 .بولي هېرېدونکي نۀ او تلپاتې شو،  المل کېدو

 
  کېدونکو   رامنځته  د  افغانستان  خپلواک  د  توګه  پۀ  نېکۀ  میرویس  د  ته  افغانانو  هوتک  خان  میرویس

 څخه  سرچینو   تخیلي او  ناباوره  د  اشحاصو   ځینو  کې   وروستیو دې  پۀ  کیږي.  شمېرل  کې  ډله  پۀ  کسانو
  هڅې   خپرولو  د  شایعاتو  امېزه  ابهام  او  ناسمو  د  هکله  پۀ  ریښې  د  نستانافغا  د  سره  اخستنې  ګټه  پۀ

  استفاده   ناوړه  کو،   ژوند  یې  کې  فارس  او  کندهار  په  چې  څخه  اثر  یو  لۀ  افسر  سویدني  یو  د  دوی  کړي.
 . ورپېژني ته  خلکو توګه  په حقیقت د داستانونه تخیلي  اثر  دې د چې  کوي هڅه  او کړې

 
  او  شهزاده  د  کندهار د  میرویس اتل  کیسې  د لیکونکی  کتاب  دې  د ي. نومیږ کرومویل  پروشین اثر  دا

  او   (امیر   پخوانی  بخارا  دتاتار)  یې   پالر  چې  لیکي   او  یادوي   توګه   پۀ  ساتونکي   د  امپراطورۍ  فارسي
  میرویس   د  چې  پوهیږي  ټول  خبره  دې   پۀ  دي.  شوي  مهاجر  ته  کندهار   چې  وه   ازبکه  نازو   یې  مور
  دولت   صفوي  د   الس  خپل   پۀ   هوتک   خان  میرویس  همدارنګه  و...   نۀ  یر ام  بخارا   د  پالر   نیکۀ   خان

 .کېدای شي نۀ ساتونکی دولت صفوي  د نوموړی هېڅکله  نو یوړه،  منځه لۀ کې کندهار  پۀ واکمني
 
  د   برخې  ځینې  کتاب  دې   د  شو.  چاپ   وروسته  او  شو   وژباړل  کې   لندن  پۀ  کال  م۱۷۲۴  په   اثر  دا

  عبدالعلزاد   تاجک،   ځپونکي  افغان  او  پښتون  شوي  پېژندل  یو  د  الندې،   سرلیک  تر  لیک  ژوند  میرویس
  پښتون   ډېریو   د  موضوع  دا  کې  ورستیو   دې  پۀ  شو.  وژباړل  ته  ژبې  دري  کال  م  ۲۰۱۲  پۀ  خوا  لۀ

  چې  دی کوهستاني  جاوید  هم  یو  کې  ډله پۀ  کسانو نوموړو  د  کیږي. کارول  خوا لۀ  اشخاصو   ځپونکو
 .کاروي  یې کې  غاتوتبلی افغانستاني او  افغان ضد خپلو په
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