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 !نافغانستا نفوس تمام تناسب به ها هزاره نفوس
 
 

  بدست  را  هزاره انسان میلیون شش عام  قتل آیا که  اند کرده  سوال  من  از دوراندیش اندیش دور بنام  ما هزاره برادر
  ؟کردی محکوم عبدالرحمن

 

 کرده  انتقاد  گرفت  صورت  آنزمان  در   هزاره  قوم  باالی  تجاوزاتیکه  از  خود  های  نوشته  در  بارها  من  اینکه  نظر  صرف
 . تاس  زیاد دقت به الزم اندیش دور آقای سوال این ام
 

 نفوس کشت خان عبدالرحمن را ها  هزاره نفوس فیصد شصت ادعاهایی به یا هزاره ملیون شش قبل سال ۰۱۳ اگر
  این به میدادند تشکیل را نفوس فیصد  ده ها  هزاره کنیم فرض اگر باشد! بوده نفر ملیون ده باید آنزمان  در ها هزاره
 حساب این با  باشد. بوده نفر ملیون صد باید قیل سال ۰۱۳ یا خان عبدالرحمن وقت در افغانستان نفوس تمام حساب

  میلیارد  سیزده از  بیش به  باید افغانستان  نفوس تمام سال  سی  و یکصد  از بعد نفوس فیصد  دو  ساالنه رشد  به  توجه با
 ها هزاره باید میشود میلیارد .۳۱ که  آن فیصد ده جمله آن از که باشد یافته افزایش هند نفوس برابر دوازده یا نفر

  خان  عبدالرحمن توسط هزاره ملیون شش شدن کشته حساب این با که کنیم قبول باید چین! کشور نفوس معادل باشند
 !دنمیشو معلوم درست ریاضی حساب به
 

 میگویند و  میکنند  تخمین  نفر  ملیون  هشت  افغانستان  در  را  ها  هزاره  امروزی  نفوس  اندیش  دور  آقای  دیگری  جای  در
 : مکنی ارزیابی  را ادعا این بیایید است! کرده  عام  قتل هارا هزاره فیصد چهار و شصت خان  عبدالرحمن که

 

 نفر هزار  دوصد و ملیون  22 باید ها هزاره امروزی نفوس نمیبود خان  عبدالرحمن عام قتل اگر حساب این با
 پنجاه  و  ششصد  و  ملیون  یک  باید  قبل  سال  سی  و  کصدی  ها  هزاره  نفوس  تمام  سنجش  این  با   میبود.  نفر(  ملیون،۲۲۲)

  که   باشد  بوده  نفر  ملیون  16.5  باید  قبل  سال  سی  و   یکصد  در  افغانستان  نفوس  تمام  آن  اساس  بر  و  باشد   بوده  نفر  هزار
  سالم  عقل  اما  میرسد. نفر ملیون 221 حدود  در افغانستان امروزی نفوس فیصد دو ساالنه رشد با و حساب این با

 .دباش پاکستان نفوس از بیشتر افغانستان امروزی نفوس که پذیرد نمی
 

  سال  سی و یکصد خان عبدالرحمن توسط ها هزاره نفوس فیصد شصث عام قتل های احصائیه میشود دیده طوریکه
  چند نیم و شش اقل  حد  شده معلوم آمیز مبالغه بسیار نشده معلوم صحیح نفوس علم  منطق با و ریاضی منطق با قبل

 . تاس شده مبالغه آن در واقعیت
 

 میکند حساب نفر ملیون پنج خان عبدالرحمن امارت سال یا م1890 سال در را کشور نفوس تعداد ها تخمین بهترین
  م1890  سال   در  افغانستان  نفوس  تمام  هرگاه  دارد.   مطابقت  بعد  سال  سی   و  یکصد  امروزی  نفر  ملیون  35   تعداد  با  که
  این  %9.4  شدن  بیجا  و  عام  قتل  که  بود  خواهد  نفر  هزار  پنجصد  آنسال  در  ها  هزاره  نفوس  ادتعد  باشد  بوده  ملیون  پنج

 محسوب هزاره جامعه برای بزرگ مصیبت ی  که بود خواهد نفر هزار 45 معادل خان عبدالرحمن حمالت در تعداد
 .دمیباش نکوهش و تقبیح قابل نگاه هر از گردیده
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