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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۲۱/۰۵/۲۰۱۸                                                         یدوکتور نوراحمد خالد

 یخان هوتک سیرویپشتون م تیکوشش در جعل هو

 

تمام منابع معتبرتاریخی در مورد افغانستان بشمول مونتستوارت الفونستون و لویی دوپره ازمیرویس خان به عنوان 
پشتون متعلق به قبیلهٔ غلزایی یا غلجی تعریف نموده نقش اورا در متحد نمودن اقوام افغانستان، طرد استیالی یک 

بیگانگان که بالخره به ایجاد کشور مستقلی بر خرابه های حاکمیت مغولی و صفوی و افشاری در سرزمینیکه امروز 
د. برای ملت افغانستان میرویس خان هوتک به عنوان بنام افغانستان در جهان مشهور است انجامید بنیادی میدانن
 .میرویس نیکه یکی از موسسین کشور و دولت افغانستان است

 
اخیرا تعدادی درتقآل برای پخش نمودن یک جوف ناباوری و ابهام باالی ریشه های کشور افغانستان از یک کتاب 

ه سٔو استفاده نموده مطالب این داستان تخیلی را به داستانی و تخیلی یک افسر سویدنی که در قندهار و فارس میزیست
عنوان حقیقت تبلیغ میکنند. در این کتاب که پرشین کرومویل نام دارد نویسنده قهرمان داستان رامیرویس به عنوان 
 شهزاده بزرگ قندهار و حفاظت کننده امپراطوری فارس معرفی کرده مینویسد که پدر او تاتار و امیر سابقه بخارا و

مادرش نازو ازبک بود که به قندهار مهاجرت کرده بودند. در حالیکه همه میدانند پدر میرویس امیر بخارا نبود و خود 
 .میرویس استیالی دولت صفوی را بر قنهار بر انداخت و از این جهت هرگز محافظ امپراطوری صفوی نبود

ن به عنوان زندگینامه میرویس توسط یکی از م در لندن ترجمه و چاپ شده که بخشهای آ۱۷۲۴این کتاب درسال 
م به دری ترجمه شده که اخیرا ۲۰۱۲افراطیون پشتون ستیز و افغان ستیز شناخته شده تاجک بنام عبدل لعلزاد در سال 

 .طرف استفاده سایر پشتون ستیزها بشمول جاوید کوهستانی در تبلیغات ضد افغان و افغانستان قرار گرفته است
 

ی از صفحهٔ ناشر انگلیسی کتاب را در مورد معرفی کتاب میگذارم تا بینندگان به وضاحت از داستانی و در اینجا عکس
تخیلی بودن محتوای کتاب که در معرفی کتاب ناشر توضیح کرده )به خط سرخ که من در زیر جمله کشیده ام توجه 

 :کنید( مطمن شده محتوای کتاب را واقعیت تاریخی محسوب نکنند
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