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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۰۵/۰۵/۲۰۲۲          فارانی  مسعود

 همسایگان است ؟ چرا خارچشم دشمنان و" افغان"و"افغانستان "
 قسمت دوم   پیوست به گذشته  

 

 م. سازی  اضحو  را حقیقت  آینده نسل  اتحاد   برای بتوانیم ت ا جعلی ازجنگل که    کنیم دقت  طوری  تشتوزر کاتاها اوستا مورد  در  اسناد  نگاشتن حقیقت بخاطر ما  تمنیم  ابتداء

 

چرا افغانستان یک پارچه وجود نداشت؟ بخاطریکه  در گوشه های مختلفه  خطه کنونی افغانستان ملک ها و شاهان  در قدیم  
همین  نوی.   غزنه شاهان غز  همسایگی آن  درغور شاهان سوری بودند ودر  همزمان    بطورمثالکوچک حکمروایی داشتند.  

و همیشه این خطه از    ندنداشت در قدیم  دولت مشخص ِ را    ایران امروزهمنوال برهمسایگان ما نیز یکسان بود. چون در حقیقت  
بنا ً درین     مغل ها )تاتارها(، ترک ها ، افغان ها، قزاق ها وعرب ها )بقول خود شان( ُخرد خمیر شده بود خزری ها،  طرف  

»اقوام متجاوز« بنابه حمالت   (ارسهاپ بقول )عساکر مجرد   قوم مشخص یکدست. هم  خطه نه دولتی مشخص وجود داشته  ونه 
ز خود منحیث قوم  خالص یا خطۀ مستقل تبارز کنند ویا قوم مشخص  تا ا ه است نداد  ( ارسپ )خطه  این   اهالیپی درپی مهلت به 

پارس     های پارسها سرزمینکمبودخالصه      . بیشتربه یهودیت در منطقه ارتباط داردافسانه های هخامنشی و ساسانی  داشته باشند.  
در صد واند سال    همسایگانارس علیه  پ بین باشندگان  بوسیله استعمار    . تبدیل نمودسرزمین  و عقدمند ترین    ترینحسرتباررا به  
اسب    مهتری یعنی     از پیشه  بودند که   های    قزاق   (پدر وپسر ).  شاه رضا خانی ها  های محیالنه صورت گرفتطرح ریزی  اخیر  

ً    نگهبانی    شد ودار ودسته اش     پدر وپسر خانی های که این جعل کاری ها با وجودیکه سر خور رضا  شدند   پهلوی هان شا  دفعتا
شیوع  دروغ گویی ودروغ پسندی تاحدی   در بین ایرانی های کوتاه بین زود باور  بار  مگر بدبختانه به عنوان یک عادت  خجلت  

، ایران امروزه را در زیر سم  ملتسطح وسویه بلند رفتن  بجای   که چراکه مرض ساری است و صحت ساری نیست( ) پیدا کرد
پردازی  و خیال ها  بلوف  یا ند. این شیوه افسانه های بی سند خورد وخمیر کرداستعمار ساخته  دوباره  عرب نژاد دجال خمینی

 .  ست او تحقیر شده درمانده ملت که سخت نشانه آنست پارسها،  ارزش های بی 
 ؟( کرد نابود  و  از روی زمین محوآنرا  چگونه  عرب سوسمارخورچندفقط  بقول خود شان    ،بزرگ جلوه میدهند  ،بلوفالف وا  که ب  امپراطوری ساسانی راآیا مسخره نیست که  )
  

برین خطه تا   که بود عربها ،ترکها افغانهاخزری ها،یونانی ها، همیشه  تحت سلطه ، شده  ایرانپارس و اکنون دولت همسایه   
 . چیزی دیگری نبودعمله وفعله   و رعیت منحیث فقط ارسها  پ حضور فزیکی و  داشتند حاکمیت  مهتر آمدن رضاخان قزاق 

 ( است ی پاکستان معادل آنو  یکه جز کالم ایرانچاکرت ام نوکرت ام ..... استدعا میکنم    آنها باید تشحیص داد مانند: تکیه کالم را از بودن یک ملت عمله وفعله نشانۀ 
 

و  را امپراطوری    خزریهخامنشی های    با جعل   استعمار برای تحمیق منطقه و خوش ساختن پارسها توانستند  بیگانگان  گرچه  
نداشتند حتی برای    در دست چون سند موجه    نددنموجعل  نیز  را  الهویه  و عمله وفعلۀ  ساسانی مجهول    ندن قلمداد ک  نیاکان آنها

هخامنشی ها کاخ سلطنتی را بنام  کاخ جمشید ؟؟؟ در اذهان عامه با فشار دروغ،  داخل کردند، کاخ که در اصل بنای نیمه کاره  
جعل  منحیث عظمت    ،است فیصد آن به اکمال نرسیده بود واز آن منحیث کاخ هیچگونه بهره برداری صورت نگرفته     25که  

 (  . افتضاح پارسی ها را مستند ببینیدخود   ید وک مراجعهی ذیل هالینک به  لطفا ً سازند. )خزری اجیر شده یهودیت را برجسته تا متجاوزین   کردند.

 (wll1Q--https://www.youtube.com/watch?v=n76D ) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=oBdHqwdE038 ) 
این بلند پروازی های    ؟دگردی   نیست ونابودو  شتهبردااز روی گیتی    کی  بوسیلهامپراطوری مفتضح ساسانی    درفوق دیدیم که)  

،    پارتی  ، اشکانیان پیشدادیان بلخیارس درین بود که عظمت تاریخی افغان ها را مانند دولت های  پ سخیفانه باشندگان دولت  
  ، کمرنگ سازند.     لودیان، شیبانیان،هوتکیان، درانیان سوریان و... و...  تیموریان،کاسیان، غوریان، غزنویان سلجوقیان 

یک هنر دیده نشده است. تمام فخر فروشی درین این افسانه  ،  یک کتاب یک اثر  ساسانی   تمام امپراطوری جعلیدر    حالیکهدر
 .ندخانه سامان بنامگروه  نها را قاشق و پنجه های طال ونقره ختم می شود که بقول افغانها بهتر بود آبه   اینست که:جعلی 

   
بوسیله استعمار و رعیت فرمانبرداراستعمار که    هنفاق افگنی بودتوطئه    نیز نوع    خراسانو    آریاناکه اسامی    است واضح    
  ی قبل از درهیچ متن   بزرگ   منحیث یک دولت    ایران و آریانا  و خراسان کلمات    . جعل شد نازی های آلمان  همچون  ارسها  پ 

ارسهای ایران امروزه بخاطر  پ   بوسیلۀ  یهودی    ماسیونرهایتحت نظربرعکس این حیله    .دیده نشده است هجری    1304سال
ارسها را بشکل آشکار جعل مضحک  پ ساله    2500تفوق طلبی و نیت شوم هژمونیستی آنها براه افتاد که جشن های دروغین  

(  مامنات کاخ  های خزری جز در گوشه از شیراز امروزه )آنهم  که هخامنشی    هر محقق دقیق نگر بوضاحت درمی یابد  کردند.  
 دیده نمی شود. ارس پ دیگر هیچ نشانه ازین جعل بزرگ  در هیچ جایی خارج از 

   
سریع و مبتکرند. اما بیشتر این استعداد   هاز قابلیت های بسیار برخوردارند همواره اماد  ارسها پجالب است :    پارسخاطرات  سر جان ملکم در مورد   

ترین نادرستی های راکه به عقل نمی گنجد با هیجان وجدیت ممکنه بکار می  گبزرو دروغگو ترین مردم جهان اند  می برند    کار  خود را در راهای ناروا به
نادیده میگیرند و گاهی اقرار میکنند که بنظرایشان دروغ گفتن    ها برند و هنگامی که دروغ شان آشکار می گردد به جای شرمنده شدن آن را با خنده  

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.youtube.com/watch?v=n76D--wll1Q
https://www.youtube.com/watch?v=oBdHqwdE038
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_akhtar_nin_paron.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_akhtar_nin_paron.pdf


  
 

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اگر ازین راه    جام برسانند.نبیشتر می کوشند معامالت خود را با دروغ و ریاء به ا   .باشدشان منفعتی در بر داشته    مانعی ندارد. مشروط به اینکه برای
ارسها در گفتگو های خود از تعارفاتی مملو از  پاما برای آنها این دو شیوه یکسان است و تفاوتی ندارد.    می کنندموفق نشدند، انگاه با راستی معامله  

در اول فکر میکند که یک یک آنها آماده اند جانشان   غریب  مسافر  .آمد گویی هایی اغراق آمیزاستفاده می کنند اهمیت ترین موارد از خوش  بی مبالغه و 
را  را در خدمت وی خرچ کنند . این نوع گفتار و رفتار که در واقع ، هیچ حقیقتی  ان ش بریزند ویا تمام دار وندارش را فدای وی کنند و خون خود را دراه

تنها در سطوح باال بلکه در پایین ترین سطح ، بین کسبه کاران هم به چشم میخورد و پسترین آنها نیز بی هیچ احساسی ناراحتیی،هنگام   . نهاشتددرقبال ن
مدتی . اما پس از بود این رفتار برای اروپائیان جالب  ورود مسافر به شهر شیراز تمام متعلقات آن را به صورت پیش کش به وی تقدیم میکنند. در ابتداء

که شورش   رساند. تجزیه وتحلیل، ما رابه این نتیجه  فقر اخالقی موجود درین سرزمین واقعا ً غم انگیز استکوتاهی با واقعیت تلخ آن اشنا  می شوند .  
که خداوند متعال    فاتیست تا حدودی بسیار زیاد مکا   [ باعث قتل ها میشوندو]ها و انقالب های که پی در پی درین سرزمین پادشاهی نفرین شده رخ میدهد

 برای جنایاتی که مردم آن مرتکب شده اند قرار دارند. 
نظامی، شخصیت تاریخدان و سیاستمدار نیز محسوب می شودکه افسری  افسر اسکاتلندی کمپنی هند شرقی عالوه از سمت  جنرال یا  سرجان ملکم    

 . انجام شده است سرجان ملکمدر آغاز قرن نزدهم به مدیریت  ،قاجاریشاهان بسیاری از قرارداد های 
           

فحه بی بی سی،  نامه را به پایان میرسانم : "ــ اگر کسی آشنایی  از صرضا محمدی  در اخیر با نقل از پاراگراف نوشته محترم   
داشته باشد متوجه می شود که شهرها و مناطقی که در این شعر] منظورشعر شاهنامه فردوسی است [     افغانستان اندکی با نقشه  

کابل، قندهار، نیمروز، بامیان، به عنوان شهرها و نواحی ایران ذکر شده مانند غرچگان، بُست، طالقان، بلخ، فاریاب، مرو،  
 تمت  قرار دارند ــ "   هپنجهیر، اندرآب، بدخشان و ... همگی در قلمرو افغانستان امروز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ضمیمه ها: 

 : هخامنشی   تقویم شاهنشاهی مسخرۀ شاه، وخواهش ُمصّرانه برای لغوخود  به برادر شاه حمیدرضا پهلوی   ۀمحـرمان  ۀامـ ن
هللا و روحیفداه(، پس از عرض سالم و اداء احترام؛خواهشمندم که این چند  محضراعلیحضرت شاهنشاه آریامهر )سلمه  )به اسم جل شانه(   

سطر را دور ازچشم اغیار بخوانید تا میان من وشما سخنی ناگفته نماند. هرچندکه برخی اطرافیان شما چشم دیدن نامۀ ای برادرکوچک  
پورداود( هم آوا شده و همپیمان بوده اند و اتهامات وافترائات  حقیررا به شما ندارندودرترورشخصیت اینجانب با ایادی آن جغد پیر)ابراهیم  

زشت و ناگفتنی علیه حیثیت بنده شایع وجعل وترویج نموده اند)وهوحسبی و نِعَم الوکیل(. لیک بازبحسب وظیفۀ انسانی و دینی خودم، موظف  
بق بر پیشگوئی درایتمندانۀ مرحوم دکتراقبال )که با اندوه  هستم که اعلیحضرت راازعواقب شوم ابقاء تقویم پوسیدۀ کورش زنهار دهم؛ که منط

از دنیا رخت بربست( امروزما شاهد اوضاع نگران کنـنده ای هستیم. لهذا، خواهش اکید حقیر آنستکه ال اقل اگر چاپ کتاب دکتر اقبال را  
شرف صدورحکم الغاء از ناحیۀ همایونی باشند. من   مصلحت نمیدانید، پس تقویم ننگین کوروش را ازاعتبار ساقط فرموده، و هـمـگان شـاهد

از کودکی به شما عشق قلبی خود را ابراز کرده ام. پـس خواهش وتمنای این برادر بیـکس و غریب در این دنیای مهیب را دیگر زیر قدم  
 مبارک ننهید. جان نثار: حمید رضا 

 هجری شمسی  ١٣۵٧طلیعۀ شهریور             
 
 شمسی(: 1357نامۀ حمید رضا پهلوی، و پذیرش پیشنهاد وی دررابطه با لغو تقویم شاهنشاهی،درشهریور) جواب شـاه به  
)باسمه تعالی(محضر برادر عزیز و دانشمندم، واالحضرت حمید رضا؛ پس از سالم و عرض احترام متقابل، ابتدا باید بـعرضتان برسانم که   

سخنانـرا بدون اینهمه تکلفات وآداب والقابی که به من بسته اید، بر زبان می راندید؛ چون من  دوست داشتم به دیدنم می آمدید و ازنزدیک این  
برخی    نیز مثـل شما همواره عالقمندتان بوده ام. حرفهای محرمانۀ شما برایم همیشه با حرفهای دیگران فرق میکرد.این را نیز بدانید که بدبینی

ایشان بکماالت حضرتعالی است. و درمورد شایعاتیـکه درمطبوعات علیه حیثیت شما براه افتاد، من اطرافیان من بشما تنها ناشی از ناآگاهی 
ی  نتوانسته ام کاری برایتـان انجام بدهم، زیرا سندسازیهای دشمنانتان بقدری پیچیده استکه ابطال آنها محتاج صرف وقـت و بذل دقت فراوان

که برخی از اطرافیان من و شما جنبۀ آنرا ندارند ووضع را بدتر هم میکننـد. پـس اگر از جانب  میباشد،که من خود حرفی ندارم؛ اما میدانید  
این برادر)محمدرضا( که همواره بعلم ودانش شما غبطه خورد است، قصور یا تقصیری در این باره مشاهده کرده اید، من را ببخشید. بشما  

ومبّرا بودن شما را اثبات کنم و این را بدانید که شما تا مرا دارید هرگزغریب و   قول مساعد می دهم که در اولی فرصت حاصله، بیگناهی
نیستید.یاد خاطرات دهۀ   گاهی  ٣۰تنها  داشتید،  مقـدس جهانـی ومذهبی  برنامـۀ  آن  با  دانشمندان در رابطه  آن  با  کـه  خورشیدی ومکاتباتی 

 آرامبخش خاطر آشفتۀ من اسـت. 
تکه من اشتباهاتـی درطول این سالها داشته ام که سبب بدبینی مردم به مـن وهمگی شما شد. آری، مرحوم حمیدرضای عزیزم ؛ واقعیت اینس

ساله و نیز تصویب تقویم کوروش عواقب وخیمی برای سلطنت من دارد.امروزدیگر نیکمیدانم که    ۲۵۰۰دکتر اقبال راست گفت که جشنهای  
 بسیاری از مردم ایران دیگر مـرا نمیخواهند. 

ونیسم و مارکسیسم نوجوانان بسیاری را بـکام خود فروبرده و تشنۀ خون مـن شده اند. باری، اشتباه من درفاصله گرفتن از جبهۀ فقهای  کم
راستین اسالم و ایـران، ازجمله مرحوم آیت هللا بروجردی بـود، که در سوگندنامۀ ما درجریان »اسالم و تشیع جهانی« مورد تأکید مرحوم  

شخص آقای بروجردی بود.دیگر برای جبران این مسئلـه دیر بنظر میرسد؛ اما چون شما اصرار داریـد که مـن تقویم کوروش را  اینشتاین و
ُملغی اعالم کنم، می پذیـرم وبسان تیری به تاریکی،چنـین میکنم وآقای شریف امامی با تدبیری که خود صالح میدانند ازجانب من مأموریت  

ه گرفته اند. اما در مورد کتاب مرحوم دکتر اقبال، قبول کنید که اکنـون دراین اوضاع چاپ چنین کتابی امکانپذیر  این اصالحات را برعهد
ا  نیست؛ تا چند سال دیگر، که اگر زنده بودیم آنرا چاپ خواهیم نمود. در پـایـان، از دور شما را میبوسم واکیداً توصیه میکنم که شخص شم

 ان دیگریکه در برنامـۀ و آقای هویدا و برخی دوست
سّری »تشیع جهانی« با بوهر ویا اینشتاین، کوچکترین مکاتبه یا ارتباطی داشته اند، اگر در این کشمکش ها، کمونیستها روی کار آمـدند،  

ر  فوراً ایران را ترک بگوئید اما اگرجناح آقای خمینی روی کارآمدند)که بعیدست( هرگز از ایران خارج نشوید،زیرا ایشان مسلمان هستند واگ
تان ممکنست توسط عوامل بهائیان و   ازایران خارج شوید، همگید »برنامۀ تشیّع جهانی«را ببینند،با شما کاری نخواهند داشت.اما اگراسنا
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زرتشتیان بقتل برسید ولی وضعیت من با شما فرق میکند. شاید پناهنده شدن من که شاه یک مملکت بوده ام،امنیت من را درخارج از ایران 
؛   چون در ایران کسی به من رحم نخواهد کرد. پس هرگز توصیۀ من را فراموش نکنید.   )ای غائب از نظر، به خدا می  تضمین کند 

 سپارمت(  ــ  برادرت: محمد رضا پهلوی   
 ( )برای معلومات بیشترلطفا ًبه مقاالت سه هزار سال دروغ از قلم داکترمنوچهر اقبال مراجعه شود هجری ١٣۵٧ـــ  پنجم شهریور 

http://www.cloob.com/u/msod1290/41649234 
azar_sal_drogh.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_se_h-http://www.afghan 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او  سزاوار پادشاهی دیدند در روز اول سال ) نوروز ( تمام مناطق  بلخ       خردمندانهرا که بنابه طرزالعمل های    یما ورۀ  پیشدادیان بامی بلخ آمده است : زمانیکه  طدر اس*:ـ

آفتاب    را بکرسی شاهی قبل از طلوع آفتاب جلوس دادند  و منتظر طلوع آفتاب شدند. همینکه  پادشاهی   سزاوار    یما مزین کرده بودند ،  زمانه  بامی را با بیرق های رنگارنگ  
نامیده      یما قبل از آن فقط    (  نامیدند.مشیدی)یمای درخشان  از آن تاریخ وی را    پس  گشت. ساطع    از آن افتاد انعکاس درخشانی    یمابر تاج مرصع  که    طلوع کرد و  نور آفتاب  

 می شد.  
را که مستقیم    یما نام    مثال  سؤاستفاده های زیاد نموده اند بطورمزورانه    از چنین بدیل ها  جعل کار تلفظ می کنند.( ایرانیهای   ج را در گویش های مختلفه گاهی   ی  ) حرف  

تخت جمشید  در    گویاه است  جعل شد  نیمه کاره  هخامنشی ها   ۀاستفده میکنند که در ویران جمبه افغانستان تعلق دارد ازتمام فرهنگ ها برداشته اند وبجای آن فقط از کلمۀ  

جم وجمشید  یا بدیل اسم آن  ا  یم استفاده میکنند. اصال ً  ین بدیلکاری ازرض مغالطه  ها غ  ؟؟؟ هخامنشیساختن به جعل  سند  آنهم برای    کیلومتری شمال شرقی شیراز  56  رد
 مراجعه شود.  پیشدادیان بلخ یما پادشاه لطفا ً به   دارد   تعلقبه تاریخ پیشدادیان بلخ 

،   پارتی  ۀ کلمازهمین سبب  کار می گرفتند "س ص وث "  حروف از"ت"  حرف ارد و بجای  وجود ند "ت" حرف  توجه کنید که در زبان پهلوی   دری پارتی سنخیت زبان یا در 
گونه  هیج  پارسی  فرهنگ دیرینه خود ما تبدیل میشود به کلمه پارسی که  نمودن    غارت  بخاطر  دری پارتی  یا  پارتی دری  شده است. یعنی زبان    فارسییا معرب آن    پارسی
)به حرف ث( می   کیومرثحرف ت( تبدیل به )به  کیومرتویا پارسیان هند هند پارتیان  پارسیک پارتیک  گونه چاین بدیل توجه کنید که با  با زبان دری ندارد ، ویاسنخیت 
 . ذیل مراجعه کنید لینک دو به  لطفا ًدرین زمینه    شود.
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به مقاالت سه هزار سال دروغ از قلم داکترمنوچهر   ًالزم استزرتشت   موجود موهوم بنامو   ها  و گاتا اوستا ترجمه  ه اند مانند جعلیات که به غلط به شهرت رسیددر بخش 

به   وهم چنان. بود ران یا صدراعظم  دوره   ک یو   رانینفت ا یشرکت مل رعاملیدانشگاه تهران، مد  سیرئ ،یعفون امراض داکتر طب  استمدار، یس   اقبال  اقبال مراجعه شود 
در   چگونه چرا ؟ و آن دانشمند فرهیخته  همچنان تحقیق شودکه  مراجعه کنید  بود  خارج شده  ایرانی  رجعل کا انمحیل واستاد کاران لجعتآثیراز  که ی تفضلاحمد  اخیر آثار 
به منزل   آن حقیقت گرانگذاشتند که    بلی شد.  دایو چند ساعت بعد جنازه او پ دیناپد رفت،یم   خود از دانشگاه به خانهشخصی   موترکه با  یهنگام ١٣٧۵ جدی  ۲۴روز 

 .  شده بود ن  یهودی و مجوسی ایراجه جنایتکاران جعل کار متو دقیق  . زیرا او  د رسب
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منابع  و دیده شده ها : 
 )انترنیت(   جهانیهای   صهیونیست  -جنبش ابزار توطئه انگلو : (1)
 مراجعه شود:  ذیل :برای شناخت شاهنامه فردوسی لطفاً به لینک   (2)

german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_m_afsana_feradon_in_qka.pdf-http://www.afghan 
 
 در لینک ذیل:  زده اند    جامعهبا جعل آن خاک به چشم  که  است  استوانه کوروش  متن ماجراها در  نیاز شرم آور تر دیگر یکی

-%D9%85%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%AC-https://www.linkedin.com/pulse/%D8%AC%D8%B9%D9%84
-B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87

ramin-%D8%AA%D8%A7-D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF% 
 

 ١۲۹۹قوس  ۹ـــ )ستاره افغان(  نشریه  قدیمه میر غالم محمد خان غبار در جبل السراج 
بمدیریت  میالدی ،   1928  -1919ش/ ۱۳۰۷- ۱۲۹۸ نشریه خبری، سیاسی و اجتماعی که در فاصله های سال ـــ  )امان افغان ( نشریه قدیمه عبدالهادی خان داوی  

 .شددر کابل منتشر می عبدالهادی خان داوی 
 میالدی   1938شمسی و   ۱۳۰۶ـــ  )طلوع افغان (  نشریه قدیمه از والیت قندهار موسس آن  صالح محمد خان هوتک  

 ـــ   ویکی پیدیا 
 ـــ  قاموس کبیر افغانستان 

 مقاالت سه هزار سال دروغ از قلم داکترمنوچهر اقبال ـــ   کتاب و 
 هندی hatṛB  برهات سامهیتا  ـــ  کتاب به نام  

 فرضیه های نژادی و جعل نژاد آریا توسط استعمار« از قلم محترم حمید مرادیان.  مقاله »  کاخ آرزو ها ـــ  ویب سایت 
   غوریان در افغانستان و هند گنجینه معارفـــ 
ـــ  ویبسایت ـ ترکان  ایران آینده: »نام آریایی، نژاد آریایی، کوچ آریایی« در سه عنوان جعلیمقاله ای  ـــ   

 ،-D8%A7%DA%98%D9%87https://turkistanjenubi.wordpress.com/2010/05/27/%D9%88%

-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85

D9%88%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%/ 

 «3.html-https://forum.hammihan.com/post6591973 » 
 

عضو   یو در دانشگاه تهران بود.  یباستان یهاو استاد زبان  ی پارتیا  گ،یتپژوهشگر، مترجم و متخصص زبان پار شناس،رانی شناس، ازبان  روانشاد احمد تفضلی   ـــ آثار
  خصوص  به  هازبان  نه  یدر زم  ی بود. تفضل ۱۳۷۰از سال   یفرهنگستان زبان و ادب فارس یو معاون علم ۱۳۶۶از سال  یمرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالم  ی علم ی شورا
   .کسانی بود  از معدود  یکی ی المللنیدر پهنه  ب ،یپارت یا  گ یتپارزبان 

 آریا " واژه ای]لغتی[ جعلی و مجهول   "ــ  هم میهن: مقاله  
 واحید قاراباغلی/ ویدئو های از بی بی سی علم افسانه آریا و آریایی را رد می کند  نویسنده  ـــ 
 . نژادی به نام آریایی نداریم ــ پروفیسور شاپور رواسائی استاد پوهنتون در آلمان مقاله :   
 روانشاد  استاد  ناصر پورپیرار  تحقیقات   ـــ  آثار روشنگر از    
 . دیجاو خان عبداالحمدنوشته های داکترـــ 
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