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

 
    ۲۰/۰۹/۲۰۱۸                                                                  وندوالیمحمد هاشم م

 ارسالی احسان لمر

 خیتاراج تار

 رانیبا ا یخیتار محاسبه

 (خیعکس آن در طول تار بر و انیرانیا یافغان ها باال ییحکمروا)

نوشته و در آن وقت به جواب ادعا ها بی أساس  و شونیزم عظمت طلبانه ایرانی ها م(  1971)شمسی  1350این سطور در سال 

 که می باشد   ها یرانیتوسط ا گرانید یخیتار یها تیکشور ها و شخص خیتار از سرقتجواب ه هم  ب نشر شده بود. و امروز

چند ایرانی ها در دزدی نام شخصیت ها مهارت تام دارند،  گرمی باشد.  و اجنبی پرستان  رژیم شونیست ایران عمالمورد تائید 

است... خاندان  عهیش و رانیاهل جنوب ا ذاتاً از بارک اوباما:" سدینو یم 1387 بهشتیدار 26 یرانیا« البرز» هینشرچنانچه 

خان  حسن ریبزرگ اوباما  م جد. وطن کرده... یجال زمان قاجار بوشهر هستند که در «یاباما» همان خاندان قتیاوباما درحق

فاشیسم رژیم اخوندی امروز  .کشفیات تاریخی آنها استکه ادامه  بوشهر بوده..." آب ریم مشهور یها رابیم که از یاوبامائ

پرستانه  نژاد یافراط سمیونالیواحد، ناس مذهب هیپا  بر سهایران 

 و خون ریز متمرکز، اریو دولت بستوام با تحقیر دیگر نژاد ها 

تا نهایت نژاد پرستی و شونیزم مذهبی را دامن می  بودهاستوار 

 تاریخ نظر می اندازیم.و چند سطری به گذشته ینک ا .زند

      

  احسان لمر  

 

سلطه وقدرت مردم  امیا طرف نیسال به ا(  ۲۴۰۰)مدت  از

بر  نیسرزم نیمردم ا بالعکس و  ؟بر ما چقدر بود یکنون رانیا

 آنجا چقدر حکم رانده اند؟

 

 :انیرانیا سلطه

 .قسمت افغانستان کی بر (سال ۸۰)همدان ازها سلطه ماد  : کی

 .بر تمام ( سال ۱۵۰)پارس انی: سلطه هخامنشدو

 .قسمت کیبر  (سال ۱۰۰)پارس انی: سلطه ساسان سه

 کشور. یفقط بر نصف غرب ( سال۲۰۰أصفهان) انی: سلطه صفوچهار

 (.سال ۵۳۰) جمله

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/maiwandwal_taraj_tarikh_muhaseba_tarikhi_ba_iran.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

 :مردم افغانستان سلطه

 .(سال ۲۰۰)رانیقسمت ا کیبر  انیپارتها ، پهلوا اشکان : سلطات ساکها،کی

 .(پنجاه سال)قسمت  کی بر یهفتال: سلطه دو

 .رانیبر تمام ا ( سال ۴۰۰)انیتا غور انیاز طاهر ی: دورهء اسالمسه

 .(سال ۱۰۰) رانیا  تمام بر هرات  انیموری: دورهء تچهار

 .(پنجاه سال )قندهار وهرات انیابدال و انی: سلطه هوتکپنج

 (.سال ۸۰۰) جمله                         

 

خاک  نیا قسمت از کیوسه قرن فقط پنج قرن آنهم بر  ستیبا وقفه ها وخال ها در طول ب رانیسلطه شاهان ا رګاحساب  نیا با

 .ق ثابت است ۱۲۰۰ق تا حدود  ۲۰۰بوده، سلطه هشت قرنه بر آنها با وقفه ها وخال وتسلسل از 

بوده،  یداشته وملت قو یشهنشاه یوقت رانیا رګ. اکنندیرا فراموش م قیحقا نیچرا ا زیبرادران عز نیکه ا میدان یمه ما ن پس

ها بر  زیچ نیبه استناد چن یجوار ما کس در رګا داشته است و خیدر طول تار روزیو پ یمتعدد قو یها یافغانستان هم شاهنشاه

محاسبه ها  نیبدانند که ا دیبا دهد،یبه قلم م ریگکشور مارا جزو کشور د یخاکها و کند یما تعرض م یخیتار یایوجغراف خیتار

 و یغور و یغزنو و یسامان و یصفار و یهفتال و یکوشان یها یعظمت شاهنشاه میتوان یمه ما هم موجود است، ن شیپ

 نیا میفراموش کن اند هنشو ونما نمود نیسرزم نیاصالت ا قندهار را که از کانون عظمت و یابدال و یهوتک هرات و یموریت

مانند  یوملت رانیملت مانند ا ی،واال برا مینوشت یرنیبرادران ا یکنون یدعاو بود که ما در رد نشرات و خيیمحاسبهء تار کی

 نیخود را به چن یرانبهاگنخواهد بود که اوقات   بندهیاند ز شیخو یاتیانکشاف واصالح اوضاع ح ازمندیافغانستان که سخت ن

 طیخود را به مح خیتار عیدارند، وقا یمشخص یمرز ها رانیا ن ودو کشور افغا امروز هر ا هو صرف کنند.یپر ه یدعاو

 .میینما یسع وقت و اعیض ذشتهګ، وتنها به مفاخر  میچیپه اکنون در آن ب دیسپرده اند، ما نبا یماض کرانیب
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