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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۹/۲۲

عبدالحی حبیبی

ارسالی احسان لمر

تاراج تاریخ
محاسبه تاریخی با ایران
(حکمروایی افغان ها باالی ایرانیان و بر عکس آن در طول تاریخ)
این سطور در سال  1350شمسی ( 1971م) به جواب ادعا ها بی أساس و
شونیزم عظمت طلبانه ایرانی ها در آن وقت نوشته و نشر شده بود .و امروز
هم به جواب سرقت از تاریخ کشور ها و شخصیت های تاریخی دیگران
توسط ایرانی ها می باشد که مورد تائید عمال رژیم شونیست ایران و اجنبی
پرستان می باشد .گر چند ایرانی ها در دزدی نام شخصیت ها مهارت تام
دارند ،چنانچه نشریه «البرز» ایرانی  26اردیبهشت  1387می نویسد ":بارک
اوباما ذاتا ً از اهل جنوب ایران و شیعه است ...خاندان اوباما درحقیقت همان
خاندان« ابامای» بوشهر هستند که در زمان قاجار جالی وطن کرده ....جد
بزرگ اوباما میر حسن خان اوبامائی که از میراب های مشهور میر آب
بوشهر بوده "...که ادامه کشفیات تاریخی آنها است .فاشیسم رژیم اخوندی
امروز ایران بر سه پایه مذهب واحد ،ناسیونالیسم افراطی نژاد پرستانه توام با
تحقیر دیگر نژاد ها و دولت بسیار متمرکز ،و خون ریز استوار بوده تا نهایت
نژاد پرستی و شونیزم مذهبی را دامن می زند .اینک چند سطری به گذشته و
تاریخ نظر می اندازیم.
احسان لمر

از مدت ( ) ۲۴۰۰سال به این طرف ایام سلطه وقدرت مردم ایران کنونی بر ما چقدر بود؟ و بالعکس مردم این سرزمین بر آنجا
چقدر حکم رانده اند؟

سلطه ایرانیان:
یک :سلطه ماد ها از همدان( ۸۰سال) بر یک قسمت افغانستان.
دو :سلطه هخامنشیان پارس( ۱۵۰سال) بر تمام.
سه  :سلطه ساسانیان پارس( ۱۰۰سال) بر یک قسمت.
چهار :سلطه صفویان أصفهان(۲۰۰سال) فقط بر نصف غربی کشور.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جمله ( ۵۳۰سال).
سلطه مردم افغانستان:
یک :سلطات ساکها ،پارتها  ،پهلوا اشکانیان بر یک قسمت ایران( ۲۰۰سال).
دو :سلطه هفتالی بر یک قسمت (پنجاه سال).
سه :دورهء اسالمی از طاهریان تا غوریان( ۴۰۰سال) بر تمام ایران.
چهار :دورهء تیموریان هرات بر تمام ایران ( ۱۰۰سال).
پنج :سلطه هوتکیان و ابدالیان قندهار وهرات( پنجاه سال).

جمله ( ۸۰۰سال).
با این حساب اګر سلطه شاهان ایران با وقفه ها وخال ها در طول بیست وسه قرن فقط پنج قرن آنهم بر یک قسمت از این خاک
بوده ،سلطه هشت قرنه بر آنها با وقفه ها وخال وتسلسل از  ۲۰۰ق تا حدود  ۱۲۰۰ق ثابت است.
پس ما نه می دانیم که این برادران عزیز چرا این حقایق را فراموش میکنند .اګر ایران وقتی شهنشاهی داشته وملت قوی بوده،
افغانستان هم شاهنشاهی های متعدد قوی و پیروز در طول تاریخ داشته است و اګر در جوار ما کسی به استناد چنین چیز ها بر
تاریخ وجغرافیای تاریخی ما تعرض می کند و خاکهای کشور مارا جزو کشور دیگر به قلم میدهد ،باید بدانند که این محاسبه ها
پیش ما هم موجود است ،نه می توانیم عظمت شاهنشاهی های کوشانی و هفتالی و صفاری و سامانی و غزنوی و غوری و
تیموری هرات و هوتکی و ابدالی قندهار را که از کانون عظمت و اصالت این سرزمین نشو ونما نموده اند فراموش کنیم این
یک محاسبهء تاریخي بود که ما در رد نشرات و دعاوی کنونی برادران ایرنی نوشتیم ،واال برای ملت مانند ایران وملتی مانند
افغانستان که سخت نیازمند انکشاف واصالح اوضاع حیاتی خویش اند زیبنده نخواهد بود که اوقات گرانبهای خود را به چنین
دعاوی پر هیا هو صرف کنند .امروز هر دو کشور افغان و ایران مرز های مشخصی دارند ،وقایع تاریخ خود را به محیط
بیکران ماضی سپرده اند ،ما نباید اکنون در آن به پیچیم  ،وتنها به مفاخر ګذشته ضیاع وقت و سعی نماییم.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

