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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ لي.  په دغه پتهښت همکارۍ ته رابونـتاسو په 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 : یادښت 

 

                                                                                                      
 

 ۹/۴/۳۱۰۲                                                                                                      ارسالی : مسعود فارانی

 

 خواننده ارجمند!

تاریخ منطقه در صد سال اخیر بوسیلۀ فارسهای عظمت طلب و زردشتی های جعلکار که مثل یهودیت خود را  

. با اسناد از جامعه خود شان  ایران ادند و در باطن سر خور مردم منطقه و فرهنگ منطقه شده اندمظلوم نشان مید

. از آنجایکه  مورخین کرام دستیاب و بدسترس شما خواهیم گذاشت تا خود به درستی ونادرستی مطالب قضاوت نمائید

کردن پرداخته اند،  الزم میبینم یاد آور شوم ما از  روی سهل انگاری و یا ناچاری در ذکر برخی از اسناد بدون شک 

 منطقی و، سند شناخت بلکه قضاوت هر سند را دیعصر نبا نیشده است و امروز در زیلبر گریها د یجعلکار: که

 . صورت بگیرد سالم تا هرچه بیشتر درین زمینه کار ،ساخت لیدخباید  با منطق اسناد  زیخود را ن یدرون ۀعادالن

تا جای آفتابی ساخت  . داده اند هسیاه را سفید نشان داده اند  و سفید را که  سیاه جلو  ه داشت کسانی را کههمچنان توج

  فارانیمسعود با احترام الزم کار بگیرند.  واحتیاط  ازدقت  آنهادر پذیرش آیندگان  که

 

 دکتر منوچهراقبالازکتاب: برګرفته شده 
 ایران تاریخ در دروغ سال هزار سه

 ،وافسانه دروغ سراسر ایران اریخت

 ،نداشته خارجی وجود زرتشت

 بودند ستمگر انوشیروان و کوروش
 خورشیدی ۲۱دهه 

 *دیباچۀ کتاب،به خامه ی خود دکتر منوچهراقبال*

 ))بنام خداوند جان آفرین((

 

( در اروپا به شمسی، زمانی که اینجانب)منوچهراقبال ۰۲۲۰محضـر خوانندگان گرامی عرض میـکـنم کـه درسال 

انجام وظائف محّوله از جانب اعلیحضرت  اشتغال داشتم، دوست همکارمن،آقای عباس هویدا،نامه ای به بنده ارسال 

که خالصۀ مضمونش چنین بود: ))جناب دانشمند بی مانند،آلبرت اینشتاین، مشغول مطالعه وتحقیق پیرامون ادیان  کرد

میشود که تحقیقات ارزشمند خود دربارۀ تاریخچۀ دین موهوم زرتشت و  ومذاهب جهان هستند؛ لهذا ازشما استدعا

خرافی و احکام نامعقول آن را، در اسـرع وقت، در رساله ای مختصر، جمعبندی و ارائه فرمائید تا  بخشی از مسائل

تأخیر ما دراین مهم،  عباس هویدا(عجالة ً آنرا به آلمانی ترجمه کرده و برای آن بزرگوار ارسال نمایم ؛ که مبادا)بنده

ُموبَدان مفت خوار و هرزه الِف اقلیت زرتشتیان ایران بدهد، ودوباره آتش شرور وآفات  فرصت سوء استفاده ای به

این جمع به بهانۀ مکاتبه با پروفسوراینشتاین، شعله ور وافروخته گردد. آری، مسلم است که جناب آلبرت اینشتاین 

و معتبر، نخواهد پذیرفت؛ بنابراین زرتشتیان که تمام گفتارهاشان مبتنی بر  سمیهیچ چیزی را بدون مدرک وسند ر

محقق ارجمندی چون شما، که هیچ چیز را  اوهام و افـسانه وخیال است،درجلب نظر وی بالکـُّل ناتوان هستند؛لیکن

وه گو بدهد تا مدتی بتوانـند بدون ارائۀ مدرکی معتبر و سندی رسمی، نمی نویسد، نباید فرصت به این هرزه َدرایان یا

در برنامۀ جهانی ما خللی را ایجاد کرده و ذهن جناب اینشتاین را از هدف اصلی وآرمانی او منحرف سازنـد. اطمینان 

دارم که شما بقدری با متانت استدالل خواهید نمود ومدرک وسنـد ارائه خواهـید کـرد، که اینشتاین گرامی، ازمطالعۀ 

، بی نهایت محظوظ وبهرمند خواهد شـد. به امید روزی که دین مبین اسالم،یگانه دین جهان  رسالۀ مختصر شما

 چاکر شما -هستی باشد و درگـیری ونزاع از سراسر گیتی، رخت بربندد

 )ارادتمند ودعاگوی همیشگیتان:عباس هویدا...(.

 

 جهان ادیان و زرتشت آیین میان مقایسه

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_see_hazar_sal_durog_zardusht.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_see_hazar_sal_durog_zardusht.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 برای هر جهان، وآئینهای سایرادیان با آن کلی ازجـنبۀ مقایسۀ تـنها ، زرتشت ینآئ بنیادین سستی و ضعف بنیان -

 ۰۱در - لحم بیت در (ع)مسیح عیسی تولـّد با مسیحیت، آئین و دین که بنیاد شاهدیم ما. است کافی بیـطرف، پژوهشگر

 و اروپا اهل اکثر که شد گیروجود،آنقدرجهانی وعالم این وبا شد نهاده - المقدس یا بیت اورشلیم جنوب کیلومتری

 .کرد نفوذ ایشان جغرافیائی قلمرو وبه ساخته تابع خود را آمریکا

 حقیقت از اثری شده و کلیسا کشیشان تخریب و دستکاری و جعل تحریف و دستخوش نیز مسیحیت آئین هرچند آری،

 یا اروپا مردم کسی و ؛ ودبـ اصل آن وحقیقی الهی جوهرۀ سبب به آن، گسترش چشمگیر ولیکن نیست، باقی آن

 .بود نکرده آن پذیرش مجبور به را آمریکا

 گیتی نِقاط به اقَصی درخشانی برق چونان و یافـته را خود وحقـیـقی الهی سرچشمۀ مکه شهر نیزاز اسالم مبین دین

 پرداز،اّدعا دروغ زرتشتیان مجبورکند؛ هـرچند خود پذیرش به را دیگرکشورها آنکه مردم یافت؛بی گسترش و تسّری

 وملی تاریخی درمتون دروغ اند توانسته تا رابطه ودراین شده ایران سرزمین وارد زورعرب به دین اسالم که دارند

 میرسد، وآگاه طرف محقـق بی یک َمـشامّ  به اینجا اند، بافته زرتشتیان دروغیکه این تعفن بوی اما! اند کرده داخل ما

 روزافزون و استقبال گسترده مورد تنها نه شد، می ایران وارد رزو اسالم به اگر: پرسد می که

 ثانی، در. شد می دفع و طرد آن، آغازپیدایش قرن چند همان در نسلـها، این جانب از نسلهایبعدقرارنمیگرفت،بلکه

 اندک اوی تعـّرض ایرانی کودکان و زنان یا گناه بی به مردم عرب سپاه که اند ننوشته بیطرف هیچیک ازموّرخین

 با فقط و فقط عرب که سپاه است بوده،این بیـطرف موّرخیـن اجماع که مورد چیزی وتنها ؛باشد کرده ستمی و ظلم

 علیه ما ایران عادی مردم کجا ودرهـیچ جنگـیده زرتشتی، پادشاهی سردمداران دیگر ساسانی و یزدگرد سپاهیان

آن  راندن دربیرون و اند کـرده استقبال ازآنان آغوشی باز با بلکه و اند نداده نشان مقاومتی خود عرب از سپاه

 اسناد به نحومبسوطی آینده در که اند؛ کرده کمک عربها به نیز زرتشتی،خود ستمگر و خودخواه خرافی سردمداران

 .داد خواهیم ارائه را وارزشمند بزرگ تاریخی واقعـیت این

 دستخوش نیز چون آن لیکن داشته، حقـیقی و الهی جوهرۀ و هرچند منشأ یهود دین بگذریم، که ومسیحیت اسالم از

 یهود دین برای نباید که: یهودیان معتـقدند: که این تر مهم و شد، اکاذیب و ونشـرخرافات وگسترش شدید تحریفات

 اینگونه ،مجموع)!(شد خواهد تنگ دربهشت جای آنها شـود، فراوان یهودی اگر - ایشان زعم به -چون شـود، تبلیغ

 - زرتشت انـزوای آئین اندازۀ به نه البته - آئین این انزوای یهود، سبب دردین تبلـیغ ممنوعیت اضافۀ به موهومات

 !ندارند را خود دین تبلیغ حق که یهودیان سپاس را خدای و. اسـت شـده

 میلیونها ـازهـم توانستهب ، هست - زرتشت آئین اندازۀ به نه البته -وموهـومات ازخرافات آکنده که بودائی آئین حتی

 های قلب در و نموده خود راجذب هندوستان در خود جغرافیائی ازمحدودۀ مناطق خارج دیگر و ژاپن و ازچین نفر

 !کند رخنه آنها

 ملی آن زیـرا جوهرۀ! است نداشته ها ایرانی غیر برای کمترین جذابیّـتی که دینی زرتشت؛ آئین به رسیم می حال،

 یک ای اسطوره و ای باورهای افسانه براساس که است دینی! الهی منشأ با ونه جهانی نه ست،ا وناسیونالیستی

 کهن، نژادپرست ایرانی ناسیونالیسم اصول وقواعد بر مبتنی وخودبـین، ومغرور افتاده پرست وعقب خرافه ملـت

 را تمامی جهان و بوده دبینب خود غیر به ،(جوانی جنون)اسکیزوفرنی بیمار مانند همواره که شده، جعل وتنظیم

 رذائل تمامی و داده خودش نسبت به را دیگران فضائل وتـمامی! پندارد وهنوزمی پنداشته می خود دشمن و بدخواه

" ترس و توهم دچار اسکیزوفرنی یک بیمار صفت است این !میدهد نسبت دیگران به هـایـش را ماندگی عقب و

 " !فـوبی

 ازگسترش مانع ناسیونالیسمـی آن، صرفاً  ومبانی است انزوا کمال همواره در دردنیا نینی،چ این دینی که است پرمسلـّم

 خود به کشور، خارج یا داخـل را در" نفر هزار چندین" تنها نیز امروز و شده ایران کهن مرزهای از خارج آن،

 و رمز و برند، می سر به دری دربه و درمهاجرت ویا هستند خورده توسری یا نیز آنها که! ساخته است سرگرم

 با چنینی، این دینیراستی، به! است ها بافی ُمهَمل و ها، گوئی ها،گنده پردازی دروغ همین در تنهـا ایشان، بقاء راز

 مبانی با که - جهانی ارتباطات و ُمِدرنیته وتوسعۀ آگاهـی روزافزون گسترش

 !نابودیـست به محکوم - دارد ضّدیت ناسیونالیسم

 
 


