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 1تر 1 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

 

 
 ۰۳/۱۲/۲۳۱۲        «عمرزی»مصطفی 

 آریاییسم
 

 )معرفی کتاب(
پدیده ی آریایی، محصوووت تفیری  وو  ره اروپای  روط و ووطی را امازه نمی داد فرای ریض تفضید، تقوواد طف اتی 
شرایی  مرتمض ره انحصار خورد و نوش را فا تضییط  رنوش  عامه ی مردم  شمنداط واف ته فه ا را منتفی رند. اندی

یماب ا ه گویا شوورای  خونی و تاتی حارماطداشووتند، در پا ووت اعتراد فرای ت وواوی، ایده ای تولید رردند رفر عهده 
آزادی خواهی های مردماط آزاده، امازه نداد اشووورایی   روط . ریاه فاشوووند و حا دارند ممتاز شووووند می رند آناط در

فماند و حا ت ووواوی در م ووویر مفارزه ی اخا ی، فازخره از انحصوووارا  زیادی می راهد، اما « آریایی»و وووطایی 
ا وتضمار اروپایی، زمانی ره فا د وتاط فاز، ماراییای مهانی را در می نوردد، پدیده ی آریایی، وحد  ا وتضماری را 

فزار می دهد تا فا تومیه فرتری نژادی، مفا هایی رنند ره تا پایاط ا ووتضمار م ووت یم، تواریت طوزنی ما  های درفند ا
را آیریده ا وو . فخشووی از مالب تریط   ووم  های ایط رمیدی، اصووولنامه هایی اند ره ا ووتضمارگراط انهای  در شووفه 

ت، ا ووتضمار را می یشوورد، تدویط رردند. مح  اط و در وا ض  اره ی هند، زمانی ره اوج اح ووا ووا  مردم فرای ا ووت ا
م رنند: تفهی دند فرای زیر د تاط تیره پو  ، فا تضمیم م اله ی آریایی در هند، زور می زیماموراط یرهنهی انهای 

مانض نمی شووود آناط را هم تفارانی نشوونا ووند ره شوواخه هایی از  شوواطچشووماط آفی و رنس  وورس و  ووفید خصوووصووی  
فودند و  رط ها  فت، نا اینی می شووووند ره هرردام در گوشوووه ای رنهیط شوووده اند. هندیاط فه آزادی « فهوم آریایینام»

 نصافی می شود و نخ تیط منافض آط در فهیر و ففند تواریت ر یدند و اما  قیه ی آریایی فا خاط فاور های ناشی از
دهه ی  ووی ام میادی، زعمای ایاان ووتاط، پ   ه فودند. درایاان ووتاط، از م وویر رار هایی فود ره در هند مضریی ررد

ایاان ووتاط ر وومی  از  ووفر مرحوم محمد هاشووم خاط  صوودر اع مل فه آلماط و ما ا  فا هیتار، ایده ی آریایی را در
  .رردند

 -هیتاری میایوط م توت ره فا رردار منایتیاراط 05و اما فازخره پ  از منس دوم مهانی و دو یه ی منایی فیش از 
 ر کهک  «  ربسگگگگ »بازار های غربی، فروشگگگگهای های آریایی را بسگگگگتک  و ایکت ای  امتع  آریایی، تاریخی شوووود، 

 .فروشی )جها  سوم( ب  فروش می رس 
 یا آوری:

 لدانش نشر انممط  ولنهټه یدانش خپرندو :«آریایی م»رتاب  ناشر
 -رتاب یروشی دانش؛ رو فه روی شرر  رحیم گردیزی، ماده ی ده ایااناط :«آریایی م»رتاب  محت پخش و یروش 

  .دهط فاغ، رافت
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