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آمدیدبه صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش   

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

در قاموس کبیر افغانستان  «دونیافسانٔه فر » تشریح   

جامعه در صدو اند سال اخیر  ه برای فریب  که به شکل افسانبل   اسم با مسمی نیست   فریدونٔٔ:فریدونٔٔهٔ افسان

  د.اشزندانی کرده ب دماونددر گوه   کاوهٔآهنگررا بدست  ضحاکگویا که  .شده استرواج داده 
به  غرض باور مردم را های قدیمه ین جعل و بیشتراند  راجعل کرده قهرمانان سند معلوم نیست و بخاطر عوامفریبی 

 در منطقه باشد رسیده باشند. تا به مقصد شوم شان که نفاق اندازی  حواله میدهندشاهنامه فردوسی 
معرفی میکنند؟؟؟ تاسیادت ایران   «عربٔتازیرا »  ضحأکو    «ایرانیرا »  فریدونم با لطایف الحیل   غیر مستقی 

 کنونی را که تحت نام فارسها می شناسند بر اقوام دیگر رجحان داده باشند. 
 است.« درهیچ متنی و سندی دیده نشده ایراننام از »۱۳۰۴خوشبختانه محققین تیز هوش در میابند که  تا سال 

آن  بود  وناشناخته  سند موهوم  هجری شمسی    ۱۳۰۴سال  تا   شاهنامه فردوسی    همچنان    پنج شاهنامه   ونسبت به 
هجری شمسی دارای    ۱۳۰۴در بین بزرگان قلم در سالهای قبل از شاهنامه فردوسی  قبل از  کهو قابل اعتبار نامدار 
  و قبال ْ شناخته شده بودند.شهرت 

فراوان صورت   تالش    آنو تبلیغات بیشماری برای برجسته کردن  جدید    با اضافات  شاهنامه فردوسی     ۱۳۰۴بعد از   
  محافل دربخش یهودیان گرفته    ینورستی شیکاگو  را جعل کرده باشند.  این تالش ها از   ایرانٔونژادٔآریاییتا نام    .گرفت

و بیشتر جعلیات   .نداخته شدهم عوامفریبی براه ام منحیث یک اقدام    ،یهودی ها و مجوسی ها روسیه و فارس بواسطه  
 را بخاطر اعتبار دادن داخل شاهنامه فردوسی مروج داخل کردند. 

درحالیکه بر  آنهم در برابر ضحاک غیر عادل ؟؟؟؟   در شاهنامه فردوسی از فریدون بنام شخصیت عادل یاد شده   
کوچک جلوه داده اند، درین زمینه سخنرانی  ی  به اصطالح ایرانعادل را در برابر فریدون    عرب    ضحاکعکس  
دقت لطفاً  آموزنده است     موجود و را در ینورستی برکلی امریکا، که درلینک ذیل     روانشادٔاحمدٔشاملٔو بینظیر  
  بفرمائید

vulnerable-is-truth-https://setiq.com/the/ 

  ی بی اساس وبی سنددقیق نگر به استوره ها مراجعه میکنند متوجه می شوند که چنین افسانه سازی ها محققین   وقتی  
 محققین آگاه تحت تاثیر تبلیغات ازینرو  .  نوع واهی گویی و جعل بیش نیستفردوسی  گذشتگان وبخصوص بنام  آنهم بنام  
شاهنامه اصل  که    یافتندبا تحقیق سلیم در   ند،  درا زیر سوال  براول خود شاهنامه   نرفته به خاطر حقیقت یابی دروغین

ندارد و شاهنامه   آن  فردوسی در تمام جهان وجود  بنام فردوسی هشتاد فیصد  مرحوم   جعل است که روح   کنونی 
ی  از خالق آن باشد. تمام شاهنامه های جعل شدهٔ موجوده بنام فردوسچه رسد که صانع و   فردوسی از آن خبر نداشت  

لطفاً بتاریخ های  نشرشده آنها مراجعه ندارند.  از صد واند سال  بیشتر قدامت    ببعد بوده و هجری شمسی     ۱۳۰۴سال  
 کنید. 
داشته اند و قدامت آنها برویت  شهرت  شاهنامه فردوسی اند قبل از شاهنامه فردوسی  و منابع  مأخذ    پنج شاهنامه که  اما  

 مانند : . اندقابل اعتبار  اسناد قدیمه 
 

         ترکمنستان از .مروزی مسعودی شاهنامه  :اول

                         از بلخ   . مویدبلخ   ابول شاهنامه  :  دوم   
                        از بلخ      . بلخ   آبوعیل شاهنامه  :  سوم

  سالله پیشدادیان بلخ   از منصوری ابو  شاهنامه :  چهارم
 از بلخ  . بلخی دقیقی نامه  گشتاسیب پنجم  

که   . نبودند   دیروزهیا فارس  امروزه  در منطقه کنونی ایران    فوقشاهنامه  پنج  بزرگ  سرایندگان    توجه کنید! چون 

کنونی   افغانستان  در  بلخی  دیگر  چهار  و  ترکمنستان  از  بناً  میباشنداولی  ساز    بالهیون بالهت،  و   دروغ  یهودی 

در شهرت این جعل کوشیده اند تا با کلمات    به منظور منافع خود شان از آلمانی های نازی  فارس به تاسی   مجوسی  

  زهی کنونی است.    "ایران"فردوسی از طوس    بخاطریکه ،  مسخره را به نفع خود ایشان ساخته باشند      نژاد آریایی

 نمی شود. ازین بیشتر  که ،سفاهت و سخافت وبالهت

 مسعود فارانی  ۲۰۲۱/۱۱/۰۴                       
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  قاموس آرزو داردار این ذگ تیم بنیان

 

  

 اگر دارد درکجاست؟  وجود دارد و  برای این ادعا خواهش می شود که بدنبال اصل شاهنامه فردوسی بروید که اصالً 

یعنی بیشتر از دوقرن  سال قدامت  (  786هشتاد شش )صد    هفتداده اند که اولی   ارائه  جعل کاران  را    دو سند مشکوک

و دیده شده است  ایتالیا شهرت دارد   شهر بنام روسپیان (   )که    در فلورانس  آنهم  وبعد از فردوسی بدست آمده است  

قدامت  با  دومی   سال  پنجاه  صدو  باشدهفت  فردوسی  از  بعد  قرن  دونیم  انگلستان   که  هردو   در  است.  موجود 

  رمرکز دو استعمار بزرگ مانند ایتالیا و انگلستان؟؟؟وهردو د . شاهنامه اصلی نیستند شاهنامه، 

چرا در  سوال سر بلند میکند که     اعتبار است؟قابل  چگونه     در حدود دو قرن پس از فردوسی    مراجع آنها  پس  

 ؟  آنهم بعد دوقرن یعنی دوصد واند سال بعد چگونه بدست آمده اند؟ قابل مکث است.و چرا در انگلستان    ؟فلورانس
  

اسناد  دالیل موجه و واضح منحیث یک فرمول وجود دارند که   امروز   برویت آن صحت وسقم ادعاها در موارد 
  . است که ادعا را تأئید  یا رد میکند اساسی  پنج سوال  آن فرمول فقط  تاریخی واضح میگردد.

  استٔودرٔکجاستٔ؟ٔسندٔموردٔادعأدرٔچهٔزمانیٔنوشتهٔشدهٔٔٔ:۱
ٔنوشتهٔشدهٔاستٔٔ؟ٔ:ٔبأچهٔخطٔوزبانی۲ٔ 
 چرمیٔؤیأکاغذیٔٔ(ٔه)ٔیعنیٔبرٔچهٔسنگیٔؤیأبرچٔبرچهٔنوشتهٔشدهٔاست؟ٔنوعیتٔصفحه:ٔسنگٔچوبٔکاغذ:۳ٔ
ٔیٔؤمعمولیٔبأچهٔقلمیٔ؟قلمٔهایٔعأدٔکاریٔٔباچهٔنوشتهٔشدهٔاست؟ٔنوعیتٔقلمٔسنگتراشیٔکندهٔٔ:۴   
ٔآیأازینٔنوشتۀٔموردٔادعأبقدرٔنیمٔصفحه،ٔٔپارچه ٔیأپاره ٔدرٔدستٔاستٔٔ؟:۵ٔ
  

پنج اصل جواب  این  تمام    نددریافت کرد صحیح    اتهرگاه  به  لعنت  آن  باشد. در غیر  اعتبار  قابل  میتواند  آن سند 
مظلوم را بخاطر  روح فردوسی  همچنان  .  میشوند  که سبب نزاع های بی امان دربین خلق هللاجعلکاران فریبکار  

  .های که بنام فردوسی جعل کرده اند در زیر خاک نارام ساخته انددروغ
ٔنکاتٔقابلٔمکثٔ: 
به بیش نبوده است.   میانسال و سلطان محمود طفل نه ساله   شخص شاهنامه همزمان غزنویان است که فردوسی:  ۱

 کامالً از اعتبار ساقط است. بر اثر تفاوت  سن  و فردوسی غزنوی افسانه بین محمود این اساس 
اول شاهنامه را که با تبلیغات بی اساس   براه افتاد    اخیر  هجری  از یک صدو اند سال شهرت شاهنامه فردوسی  :  ۲

به شهرت کاذب وناقص  چه در فارس   و   شیکاگو چه در روسیه  بوسیله یهودی ها و مجوسی ها چه در یونورستی  
 می دهند. فردوسی مظلوم منحیث مأخذ حواله  جعل شده شاهنامه  که بد بختانه تمام جعلیات خود را بهرساندند.

ونقل های شفاهی  بلکه افسانه های سلیقوی    ،اعتبار تاریخی ندارنداصال ً  تمام استوره ها   اضح است که ودر غیر آن  
زیرا این نزاع معاصر  .  نباید نمودمنحیث تاریخ سازی دخیل   درین نزاع قومی هیچگاهی  را  و فردوسی   بیش نیستند.  

 . دریگ بسؤاستفاده صورت ی شاعرتوانا فردوسبزرگمرد  به تاریخ گذشته هیچ  ارتباطی ندارد پس نباید از
 

باور از روی تساهل  محققین با شرف وبا عزت افغان ایرانی و تاجیکی  که    و قابل تأسف است،چیزی درد آور  :  ۳
بپردازند.   آنها  ابطال  به  ابطال برعکس  بدبختانه  ندارند که جعل کاری ها را شناسایی کنند و  بزرگان بجای  همین 

قابل تاسف  سخت    می دهند که    منبع ومأخذهنوز هم در کار هایشان   را منحیث سند   شده آنها    الطایالت جعلجعلیات ،  
  است.

را خاضعانه   مشت نمونه خروار   ،  رفتخواهند    تحقیق سلیم  به جوانان ارجمند که یقین دارم در راه      درین اختصارنامه 
ومسیر درست را به آیندگان خود بمراث  تشخیص دهند.تحقیقات صحیح و نا صحیح را   تقدیم می نمایم. تا فرق بین  

 گذارند.
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مأخذ : سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران، زرتشت و جود خارجی نداشته است از قلم روانشاد داکترمنوچهر اقبال  
 ،  وزیر فرهنگ ایران کنونی زمان شاه

در  آثار اخیر استاد دانشگاه زبان شناسی احمد تفضلی که بخاطر حقایق گوییها، زمانیکه از دانشگاه به خانه میرفت  
روز    ۱۲ساعت   نیم  منزلش که    ۱۳۷۵جدی  ماه    ۲۴و  راهی  و  کرد  ترک  تهران  دانشگاه  در  را  کارش  دفتر 

به طرز   یافت شد که  میانه راهو در همان روز در  اجسد    هرگز به منزل نرسیددربن راه مفقود شد و    د،  بو شمیران در

 بقتل رسیده بود  مشکوکی
 قرن سکوت اثر روانشاد  ناصر پورپیرار ۱۲مجموعه از کتاب 

wio3Ls-https://www.youtube.com/watch?v=Cakc   
 

 به اهتمام مسعود فارانی

https://www.youtube.com/watch?v=Cakc-wio3Ls

