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کشور افغانستان  نیرا موسس یو احمدشاه ابدال یخان هوتک سیرویچرا م
 م؟یدانیم

 

 سیرویافغانستان از زمان م ی( است که مشخصه دولتهاتیو اسالم تی)افغان یو فرهنگ افغان یاسالم حنف ،یاسیاستقالل س تیماه نیا

 .نه اسم کشور باشدیم یخان هوتک تا اشرف غن

شاه خراسان بود نه موسس دولت و کشور  نیآخر یکشف تازه کرده و نوشته که احمد شاه ابدال رایاخ یخراسان یبنام عبدالح یشخص

و موسسان دولت افغانستان است که  انیپرستان و دشمنان افغانستان و دشمنان بان رانیتازه ا یو جعلکار یحقه باز کی نیافغانستان. ا

 سیرویم ایبنام عبدل لعلزاد کشف کرده بود که گو یگریپرست د رانی. اباشندیدولت افغانستان م یاشه هیدر صدد صدمه زدن به ر

خان تاجک هم باشد  سیرویادعا به فرض م نینهفته در ا یو فتنه گر یاست! گذشته از نادرست ییپشتون نبوده و بخارا یخان هوتک

 ییخدشه  چیوبر مقام شامخ او به عنوان موسس دولت مستقل افغانستان معاصر ه " بودهکهی"ن ایبمثابه جد  شانیملت افغانستان ا یبرا

 !گرددیوارد نم

تمام کور  یهنوز اسم افغانستان باال یاحمد شاه ابدال دنیکه در زمان به قدرت رس چرخدیمسله م نیا یباال یاستدالل خراسان تمام

 افتی تیکشور عموم یباال یعین در ظرف شصت سال بعد بطور طببه مرور زما جیبود. اسم افغانستان به تدر افتهین تیعموم

کشور بنام  نیاز ا کردیعبور م مورشاهیاز افغانستان در زمان ت یالدیم۱۷۷۳در سال  کاروان کیجورج فورستر با  یوقت کهیطور

افغانستان،  ر،یکشم قی)سفر از بنگال به انگلستان از طر دینمایو مردم آنرا افغان خطاب م کندیم یآور ادیافغانستان در سفرنامه خود 

 .م۱۷۸۹چاپ لندن  هیفارس و روس

 سیرویافغانستان از زمان م یاست که مشخصه دولتها یو فرهنگ افغان یاسالم حنف  ،یاسیاستقالل س تیماه نیکه ا مینکن فراموش 

نادر  یافغانستان دست بزند. قبل از احمدشاه ابدال بیبه تخر تواندیبا جعل نم ینه اسم کشور. خراسان باشدیم یخان هوتک تا اشرف غن

 یدر تصرف داشت. بنابرآن حرف عبدالح زیرا ن یافغانستان امروز نیسرزم  های ازقسمت  شاه خراسان که هبود ن رانیافشار شاه ا

 .ارزش ندارد اهیپول س کی یخراسان

به  یاو بود. نواسه نادر افشار اسمش شاهرخ بود و از طرف احمدشاه ابدال یشامل قلمروها تیوال کیخراسان  یوقت احمدشاه ابدال در

 .خراسان مقرر شده بود یوال ثیح

  شاه کشور خراسان مستقل بود؟ نیکدام شخص آخر یقبل از احمدشاه ابدال دییشاه خراسان باشد شما بگو نیآخر یاحمدشاه ابدال اگر

 انیپا یهوتک یخارج کرد به امپراطور یمناطق را از تصرف شاه اشرف هوتک نیافشار اآن است که قبل از احمدشاه بابا نادر  قتیحق

کدام کشور مستقل بنام خراسان و کدام شاه مستقل خراسان  خیهرگز در تار مینیبیم کهی. طورکردیحکومت م رانیداد و به عنوان شاه ا

( و هرات )افغانستان( را رانی)ا شاپوریمرو )ترکمنستان(، ن یاست که نواح ییایجغراف عیمنطقه وس کی سانوجود نداشته است. خرا

 ردیگیدر بر م
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