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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

۳۰/۰۳/۶۳۰۲          نشریۀ دیپلومات
        

 هوتک میرویس خان
 کرد" "جورج واشنگتن افغانستان سه صد سال قبل وفات

 

، نگاشه ای را زیر هوتک میرویس خانشخصیت تاریخی افغانستان نشریۀ دیپلومات در مورد یک 
 .استبه نشر سپرده کرد" "جورج واشنگتن افغانستان سه صد سال قبل وفاتعنوان 

 

م شخصیت ۰۱۰۱گوید، حدود سه صد سال قبل در سال می "اخیلیش پیالالماری"نگارندۀ این مضمون 
 .برجسته یی در شهر کندهار وفات یافت

 دانست، جریان تاریخی یی را ایجادنمی هایشنویسد، این شخصیت "میرویس خان هوتک" شاید تا آخرین نفسنگارنده می
 .های فارس و هندوستان را دگرگون ساخت کرده که بعد از وی تاریخ امپراتوری

 

ات داد و در عوض جورج سالطین فارس نج ها شهر خود را از فشارغلجایی پشتون قومنگارد، رهبر می "پیالالماری"
 .شدشناخته  واشنگتِن افغانستان معاصر

بخش بزرگ افغانستاِن امروزی میان  کند، در آستانۀ سدۀ هجدهنگارندۀ نگاشته ی نشر شده در دیپلومات اضافه می
 راند. همچنان بر یکهر کدام به بخشی از این کشور حاکمیت می تقسیم شده بود وفارس  امپراتوری های مغل و صفوی 

 .افغانستان خان های ازبک بخارا حاکم بودند البخش شم
میالدی این  ۰۱۳۳شد. اما در آغاز سدۀ می گوید، کندهار در این مدت میان این امپراتوران دست به دستنگارنده می

 .بودصفوی فارس  شهر مهم در قدرت 
ی گین خان، گرجستانشدند که گر زمانی به مزید مشکالت در کندهار مواجهصفوی ای فارس ه کند، دیپلومات اضافه می

 .مسلمان شده را به حیث والی فرستادند
میرویس خان را تابع خود سازد و  نامبرده با همه برخورد خشن خود مؤفق نشد که غلجایی های منطقه تحت رهبری

 .سازد اسالم سنیرا جانشین  اسالم شیعه
 

د، جایی کنصفهان یاد آوری می -فارس دولت دیپلومات از گرفتاری میرویس خان توسط گرگین و فرستادن وی به مرکز
 .صفوی در آستانۀ ریختن است دولتصفوی روابط نیک ایجاد کرد و دریافت که  که میرویس خان هوتک با شاه

 .است؛ میرویس خان هوتک از این تجربۀ خود سود برددر مقاله آمده
صفوی ها در کندهار به قیام دست  م بر ضد۰۱۳۱ال یک فتوای علمای دین را نیز در مکه بدست آورد و در اپریل س

 .انجامید زد که به مرگ گرگین و آزادی کندهار
شاه را بر خود قبول نکرد، اما همین قیام  نویسد؛ هر چند میرویس خان تا پایان عمر لقبنویسنده در پایان نگاشته می

 .نارامی را در ایران و هندوستان سبب شدافغانستان گردید و یک قرن  ۀمستقل کوچک وی باعث ایجاد نهاد دولت
 

 ستارس اند سترایپس
هیرموت رینک، قوماندان ناتوی جرمنی  در یکی از شماره های اخیر خود از قول جنرال "ستارس اند سترایپس"نشریه 

 .دهدمی در شمال افغانستان از جنگ طویل ُهشدار
ن باید در شمال افغانستان، جایی که طالبا  ف بین المللینویسد؛ ائتالاز قول وی همچنان می ستارس اند سترایپسنشریۀ 

 .اند، برای یک جنگ طوالنی آماده شوندمالحظۀ نموده در این اواخر پیشرفت های قابل
کندز روا داشتند و مناطقی را نیز در این  این جنرال جرمنی گفته است؛ در آینده همانند حملۀ اخیری را که طالبان بر

 .تواند رد کنددیگر را نمی احتمال حمالت والیت تصر ف کردند،
هنوز هم بر بخش بزرگ کشور حاکمیت  گوید که سربازان افغانعالوه بر این، نشریه از قول این جنرال جرمنی می

 از رادیوی آزادی تشکر      .دارند دارند. اما با آنهم به مشوره و حمایت نیاز
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