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 است بزرگ دروغ یک بزرگ خراسان

 
 گذشته تاریخی کشور را باید دانست.

 
م( افغانستان فعلی در شرق تا کابل و بلخ توسط بابریها از دهلی اداره  ۱۷۰۹در زمان قیام میرویس خان هوتکی )

 میشد و متباقی توسط صفویهای فارس از اصفهان اداره میگردید.
سرزمین ما توسط کسانی اداره میشد که از این مرزوبوم نبودند. خراسان، کابلستان، زابلستان، تخارستان، سیستان، 

 افغانستان، غرجستان، غور نامهای مناطق مختلف این کشور بودند.
 

رخواسته و تیموریان هرات در حدود سه قرن قبل از میرویس و احمدشاه بابا تنها کسانی بودند که از این سرزمین ب
 کردند اما آنها هم از سمرقند از دربار امرای تیموری دستور میگرفتند.. در این سرزمین حکومت 

 
ما در تاریخ هیچوقت کشور مستقلی بنام خراسان که بیش از سی فیصد سرزمین فعلی کشور را احتوا کند نداشته ایم 

 سراغ دارد بنویسد تا بدانیم.  و هرگز پادشاه مستقل خراسان در تاریخ نبوده است. هرگاه کسی
 

الپتگین وقتی دولت غزنویان را در غزنی بنیاد نهاد از خراسان فرار کرده بود. در خراسان کسان دیگری حکومت 
میکردند. خراسان شامل هرات، بادغیس، نیشاپور، مشهد و مرو است. بلخ از توابع تخارستان بود. از فراه تا پشاور 

 و کابلستان بود. خراسان بزرگ یک دروغ بزرگ است. شامل سیستان، زابلستان،
 

راجع به اینکه قبل از احمدشاه ابدالی آیا میرویس خان هوتک در قندهار اعالن پادشاهی کرده بود یانه روایات 
مختلف موجود است. از آنجمله سر جان ملکم در کتاب تاریخ ایران از قول هانوی که معاصر میرویس بود مینویسد 

یس خان اعالن پادشاهی کرد و دستور داد بنامش سکه ضرب بزنند )سر جان ملکم، تاریخ ایران لندن، که میرو
و ترجمه انگلیسی بیت سکه اش را هم ذکر میکند. مضمون بیت بزبان دری تا این (. ۶۰۶م، جلد اول ص ۱۸۱۵

یر بود مضمونی را در مجله استاد خلیل اله خلیلی که در بغداد سف م۱۹۷۴اواخر مجهول بود تا اینکه در سال 
 ژوندون از قول تذکره نویسان عرب نشر میکند که مضمون شعر چنین است:

 ”خان عادل شاه عالم میرویس نامدار –سکه زد بردرهم دارالقرار قندهار “
 

بنابر آن طوریکه میبینیم پروسهء ایجاد دولت مستقل در افغانستان امروزی با میرویس خان هوتک آغاز گردیده 
 تکمیل میگردد. م۱۷۴۷توسط احمدشاه ابدالی در سال 
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