
  
  تاريـخ يا افسـانـه

  

  

  داکـتـر فـريار کـھـزاد
  

ما اسطوره و "تحت عنوان  ه توسط آقای صديق رھپو طرزیدر نوشته ئی ک
به نشر رسيده گمان بردم و خوشحال " زايش و فروريزی فرھنگ ھا --واقعيت

شدم که ب7خره کسی پيدا شد که تاريخ باستانی ما را از اسطوره و افسانه بيرون 
 آنرا بر اساسات علمی تاريخ بنا نھاده و اينک ما داريم صاحب تاريخ آورده و

علمی و درست و صحيح ميشويم ولی وقتی آنرا تا آخر مطالعه نمودم نه تنھا 
چيزی از آن دستگيری نکرد بلکه ديده شد که خود در احتمال و اگر و مگر و 

دش به شکل به گمان خواسطوره و افسانه قدم زده و ھمان سخنان گذشته را 
رخان ی که ھمان گفته ھا و گرفته ھای مؤبدين معن.  کرده استديگری پيشکش

بزرگ را که نه تنھا بصورت علمی کارھای آنھا را مورد نقد علمی تاريخ قرار 
نداده است بلکه آنھا را به شدت توھين نموده است و از آثار شان بدون دادن مرجع 

  .نموده استھم اصلی استفادۀ ناجايز 
  

قلمداد گردد اين نوع مقاUت به ھيچ صورت نمی تواند منحيث يک تحقيق علمی 
د چيزی را بصورت علمی مور.،خذ را نشان نداده استزيرا در ھيچ مورد موأ

 در وی. تحليل و تجزيه قرار نداده است و نتيجه ئی ھم از آن بدست نيامده است
نطقه را به ضم خودش چند صفحۀ محدود تاريخ چندين ھزار سالۀ کشور ما و م

در حاليکه دانشمندان صرف يک نکته کوچک را . مورد بحث قرار داده است
 دست بکار ،گرفته و آنرا مطالعه ميکنند و بعد از آنکه نکات کوچک روشن گرديد

شده و کتاب و کتابھای حجيم مينويسند تا موضوع را بصورت درست و کامل ادا 
 تصور ميکند  و کلی گوئیوميات و عمومی گوئیاما آقای رھپو با عم. نموده باشند

مقاله نه تنھا اين  با .که تاريخ اسطوره ئی را علمی ساخته و ميدان را برده است
ه زبان فارسی ھم خيانت  است بلکه بچيزی در تاريخ روشن و روشنتر نشده

و ھم » کتاب شناسی به زبان پارسی و پشتو« اينکه به نام . استصورت گرفته
»Bibliography « آثاری را قطار نموده معنی علمی بودن را نمی دھد بلکه بايد

در متن نشان داده ميشد که چه را از کجا اقتباس مستقيم و يا غير مستقيم نموده 
در مورد لست موأخذ » کتاب شناسی«اينرا ھم بايد اضافه نمود که اصط7ح . است

 اصط7ح .قی ميگردد و اشتھار نادرست کلمات و واژه ھا تلبی مفھوم است
»Bibliography « با»Reference « بسيار فرق دارد بدين معنی که لست

عبارت از آثاريست که از آن استفاده صورت گرفته و ) Reference(مؤاخذ 
عبارت از آثاری در ھمان موضوع ولی بدون » Bibliography«منظور از 

در کتابھا »  Bibliography «ًمعموU . استناد و استفاده در اثر مد نظر ميباشد
بکار ميرود تا خوانندگان به آثار ديگر و مطالب بيشتر در ھمان موضوع دستيابی 



 ميخواھد تاريخ چند ھزار سالۀ مقالۀ چنين کوتاه جناب رھپودر يک  .داشته باشند
 نقد بدون کدامکشور ما را تشريح نمايد و آن ھم با رد کارھای بزرگان پيشين 

فکر ميشد که .  به آخر رساندندھاام عمری در پای اين کارکه ھر کدعلمی 
له به اندازه گيری ھای اسطوره ھا و افسانه ھای باستانی حل ميشود ولی کار مقا

 ديگر را تکرار نموده ت به آخر ميرسد که ھمان کارھای بعضی مقاUقوم افغان
 نتيجه ئی يعنی اين مؤخذ اينطور گفت و آن مؤخذ آنطور بدون آنکه کدام. است

  .حاصل شده باشد
  

آقای رھپو بايد ميدانست که تاريخ چندين ھزار ساله کشور ما و منطقۀ فرھنگی 
آنرا نميتوان با چند صفحۀ محدود مورد بحث قرار داد زيرا چندين ھزار سال به 
چندين ھزار صفحه ضرورت دارد نه به چند صفحه که حتی تنھا برای نام گرفتن 

  .افی نيستھم کاشخاص و اع7م 
  

آقای رھپو باز ھم از ھمان آثاری که مؤرخان بزرگ مورد توھين ايشان از آنھا 
استفاده نموده به ھمان ھا مراجعه نموده است و صرف بعضی اصط7حات نو و 

» دورۀ سنگ«يا » دورۀ حجر«طور مثال بجای . بی معنی را استعمال نموده است
که به ھيچ صورت معنی » نوسنگی«و يا » ديرنه سنگی«جناب شان نوشته اند 

  . و نميدانم اين واژه ھا را از کجا تقليد نموده استدوره و عصر را نمی دھد
  

، می ناميم، دارای »افغانستان«سرزمينی که اکنون ما آن را "وی ھمچنان مينگارد که 

ولی جرئت نمی کند که نام ھای باستانی اين سرزمين کھن را . "تاريخ کھن می باشد
يک سرزمين کھن دارای تاريخ کھن به ھيچ صورت بدون نام . وری کندياد آ

  .بنابران از استعمال نام آريانا و خراسان و يا کدام نام ديگرميترسد. نميتواند باشد
  

امريکائی به » لوئی دوپری«چنانچه از . ما ھميشه خودکش بيگانه پرست بوده ايم
آنکه د را توھين مينمايد غافل از بسيار احترام ياد ميکند ولی دانشمندان وطن خو

رخان توھين شده از طرف رھپو احترام فوق العاده اين پروفيسور امريکائی به مؤ
مد علی کھزاد گفته ميتوانم که در مدت حمن حد اقل در مورد ع7مه ا. قايل بود

 سال يکبار و ،بيشتر از بيست سالی که لوئی دوپری در افغانستان کار ميکرد
دن استاد کھزاد می آمد و به رسم افغانی اظھار احترام مينمود و ھميشه دوبار به دي

کاغذ و قلم در دست اش بود و ھر چيزی که از زبان استاد کھزاد ميبرآمد آنرا ياد 
ق نام و ناشر آنرا داشت مينمود و ھر اثری را که برايش نشان ميداد با اشتيا

ً تقريبا بيست سال نسبت به استاد وی.  تا آنرا پيدا نموده و مطالعه نمايدمينوشت
دانشگاه پنسلوانيا  دورۀ دوکتورا خوردتر بود و در زمانی که ھنوز محصلکھزاد 

. بود در افغانستان کار ميکرد و ھميشه کھزاد بزرگ را بنام استاد خطاب مينمود
اگر به حرف من توجه نداريد ميتوانيد با نانسی دوپری خانمش که ھنوز ھم در 

باشد و يا با آقای تام گوتير آمر پروگرام بين اللملی و  مصروف کار ميافغانستان
افغانستان شناسی دانشگاه نبراسکا در تماس شويد زيرا نامبرده ھم چندبار ھمراه 

 وی از آنجائيکه با کھزاد بزرگ .با دوپری به ديدن استاد کھزاد آمده بود



 مباحث باستان شناسی ًميتوانست مستقيما بزبان انگليسی و فرانسوی و داخل
  .صحبت کند اظھار ارادت بيشتر مينمود

  

آقای رھپو مثليکه از تاريخ ادبيات کشور ما ھم اط7عی چندانی ندارد زيرا کتاب 
ذکر ميکند و فکر » خدای نامگ«را بصورت ) خدای نامه(» خواتای نامک«

  .ميکند با اين کار تاريخ را از اسطوره جدا نموده و علمی ساخته است
  

آقای رھپو به ع7مه احمد علی کھزاد نسبت به ديگر مؤرخان بيشتر ميتازد و 
  :چنين اظھار ميدارد

   
، در »آریایی«کسی که در حال و ھوای برتری نژادی » کھزاد«احمد علی "

به شيپور این امر، پـُـف بزرگ می نمود و » ھيتلر«آن سال ھایی که 
 با آن ھمنوایی نشان می »استبداد کبير«حکمرانان کشور زیر سيطره 

او . دادند و سر تایيد تکان می دادند، با شور و شوق به این امر می پردازد
، ــ در حالی که »انجمن تاریخ«که خود ده سال تمام بر کرسی ریاست 

روشنفکران آزاد اندیش سر به نيست شده بودند و یا در سياھچال ھا به 
، در )1946(» تاریخ افغانستان«ام سر می بردند ــ قرار داشت در اثرش به ن

از » اوستا«به اضافه صفت بلخی، با استناد به » پيشدادیان«بحث 
  " ....یاد می نماید» شاھان اوليه"با روشنی به نام » پيشدادیان«
  

 سال رياست انجمن تاريخ را 19اول بايد اينرا اص7ح نمايم که استاد کھزاد مدت 
زاد لياقت بسيار چوکی ھا و مقامات بلند دولتی را دوم آنکه استاد کھ. اشتبعھده د
چال ھا به سر   و سوم آنکه اگر روشنفکران سر به نيست شدند و يا در سياهداشت
او ھم در انتظار آن ھمه گير و دار بود . ھيچ ربطی با استاد کھزاد ندارد بردند
ان زنده بود ملت ت» اباب« چند سال قبل که  اينکه چرا وی را نبردند بھتر بودولی

ميرفتيد و اين سوال را از وی پرسان مينموديد تا ما ھم علت اش را می دانستيم که 
 استاد کھزاد دو دھه قبل از آن مزه زندان و آن .ا استاد کھزاد را نبردندچر

بھر حال استاد کھزاد بخاطر آزادی آن عزيزانی که .  سياھچال ھا را چشيده بود
.  و نميدادنمود ولی کسی به حرف وی اھميت ندادار بسيزندانی شده بودند کوشش 

جای بسی افتخار است که علت زندانی آنھا استاد کھزاد نبود مثليکه رفقای پرچمی 
ثور ) ؟(ھزاران نفر از ھموطنان ما را در طی انق7ب و شايد خودش ھم رھپو 

. اندشان از زندگی محروم ساختند و تا امروز وطن و مردم روی خوبی را نديده 
 نپذيرفت تا ری باشد که ع7مه کھزادطشايد توھين رھپو به استاد کھزاد بخاو يا 

وی بنام اولين اکاديميسين افغانستان از طرف دولت دست نشاندۀ پرچمی اع7م 
  .ذيرفتپچيزی که با اصرار برايش پيش کش شد و ھرگز آنرا ن. گردد

  

د به ضم افغانستان نميبوپس در آن دوره اگر کھزاد بزرگ رئيس انجمن تاريخ 
 اگر ھر کسی را جناب رھپو معرفی ميکند بايد آثار آقای رھپو کی بايد ميبود؟

ا علمی و فعاليت ھای باستان شناسی و تجربه ھايش را در ھمان مقطع زمانی ب
که کھزاد اھليت آن مقام علمی  کند تا ديده شود آثار و تجارب استاد کھزاد مقايسه



گر چنين کاری بتواند بنياد فرھنگی کھزاد يک جايزۀ افتخاری  ا! يا خيرداشترا 
  .برايش تقديم خواھد کرد

  

و اشتھار نام آريانا آقای رھپو ع7مه کھزاد را ھمچنان بنا بر مسايل فاشيستی 
 اينکه اين کشور را در ومحکوم ميکند و يما را اولين پادشاه کشور آريانا نميداند 

رث را بنام اولين پادشاه  گيومو. اشکار نيستآن زمان به چه نام ميشناسد 
. برای روشن شدن اين موضوع بايد آنرا از ديد علمی کھزاد روشن نمود. ميشناسد

کھزاد بزرگ به خاطری يما پادشاه را اولين پادشاه آريانا يا کشور ما ميداند که اين 
رث  در حاليکه از کيوم،يدی ذکر شده استنام در کتاب اوستا و سرودھای و

بدين ترتيب جز در شاھنامه فردوسی و آثاری که از . چيزی در اوستا وجود ندارد
از . رث ديده نشده استر اوستا و ويدا چيزی در مورد کيومآن منبع ميگيرند د

علمی و تاريخی دارای اھميت بيشتر علمی آثار منحيث آنجائيکه اوستا و ويدا 
يمه اسطوره ئی است، شناخته شده نسبت به شاھنامه که يک اثر نيمه تاريخی و ن

. اند، بنابران ھر کار علمی که بر آنھا استوار باشد نسبت به شاھنامه علميت دارد
بسيار باستانی تر از شاھنامه اند و نام آريا و يما در آنھا ذکر اوستا و ويدا ھمچنان 

 کيم حائيد   تر منطق علمی بودن آنبنابران از نقطه نظو وجود دارند، رفته است 
فردوسی برای ھر شاه سابق صدھا و ھزارھا سال عمر و دورۀ پادشاھی بزرگ 

 .تعيين نموده است که اين خود علت ديگر افسانه و اسطوره بودن آنرا نشان ميدھد
به " افغانستان در شاھنامه يا شاھنامه در آريانا و خراسان"استاد کھزاد در کتاب 

سی يک اثر نيمه تاريخی و نيمه وضاحت ذکر نموده است که شاھنامه فردو
 شاھنامه ھم يک ود نداشته باشداسطوره ئی است و در جائی که منبع تاريخی وج

و طھمورث و ديگر رث ی از کيوم اين بدان معنی نيست که کس.غنيمت است
در ه معلومات دقيق تاريخی انکار کند بلکه ما منبعی نداريم کپاشاھان افسانوی 

و تاريخی منحيث اند تا به اساس آن بتوان آنرا بصورت علمی ارائه بتومورد آنھا 
 در حاليکه کتاب اوستا و سرودھای ويدا و مھابھاراته .پادشاھان خود قبول نمائيم
تصور کنيد که آيا استاد کھزاد متوجه  پس شما خود .آثار تثبيت شدۀ تاريخی اند

اينجا مقايسه بين ايندو واضح است که در . مسايل علمی در تاريخ بود يا آقای رھپو
. شخصيت و شخص مطرح نيست زيرا زمين و آسمان را نمی توان مقايسه نمود

ا ديده شود که کی متوجه تاريخ علمی است و تحقيقات ولی صرف اضافه شد ت
يا علم ميگويد و .علمی کرده است و کی يک چيز ادعا و چيز ديگر مينويسد

  .اسطوره مينويسد
  

ود را مطلع از مسايل باستان شناسی افغانستان ميداند ولی صديق رھپو با آنکه خ
و » منديگک«به جای » موندی گک«حتی نام ھا را نميتواند درست بنويسد مانند 

، »ميليون«به عوض » ميلليون«، »موھنجوديرو«به جای » موھنجودارو«
تحت «، نوشته »تحت الفظی«مه اينرا مانند ترج. »ويليم«به جای » ويلليام«
وجود دارد که ) L(بايد گفت زيرا در کلمات ميليون و ويليم در Uتين دو » فیرالح

 آيا اين کار اگر عجيب نيست چيست؟ً. در فارسی نوشته است» ل«آنرا عيننا با دو 
  خيانت به زبان فارسی نميباشد؟ اگر نيست چيست؟

  



نيا خارج چيزی را که ھيچ کسی نميتواند از تاريخ باستان افغانستان و منطقه و د
بسازد قسمت افسانه و اسطورۀ آن است زيرا ھر قدر شناخت و دانش علمی از 
دوره ھای باستانی زيادتر گردد، افسانه و اسطوره به دوره ھای پيشتر از آن 

تا صد سال پيش بسيار چيزھائيکه امروز روشن است نا . نسبت داده خواھد شد
ه را داشت ولی امروز بصورت معلوم و مجھول بود و ھمه شکل افسانه و اسطور

علمی روشن شده است و آن افسانه ھا متروک گرديده ولی برای دانستن دوره 
ھائيکه ھنوز روشن نشده اند و يا ھرگز روشن نخواھند شد چيزی جز خيال و 

  .تصور و افسانه و اسطوره باقی نمی ماند
  

لی کھزاد نشر اثر احمد ع" تاريخ افغانستان" که ھنوز کتاب 1325پيش از سال 
نشده بود بسيار چيزھا شکل افسانوی داشت ولی آن کتاب معتبر علمی که از 

 بسيار چيزھا را روشن ساخت و ،طرف آقای رھپو مورد توھين قرار گرفته است
 اين کتاب برای اولين بار کرونولوژی .شکل علمی تاريخ کشور ما را ارائه نمود
ت که تا امروز کسی آنرا تغيير داده تاريخی افغانستان باستان را اساس گذاش

  .نتوانسته است
  

دانشمندان جھان و افغانستان در مورد تاريخ و در آينده من يقين کامل دارم که 
  انجام خواھند داد ئیی بسيار خوب و عالیتان شناسی کشور ما و منطقه کارھاباس

 بيشتری که آثار کھزاد و ديگر مؤرخين را اص7ح و کامل نموده و روشنی ھای
  و با منطقاينرا ھم يقين دادم که دانشمندان اصيل. به تاريخ جھان خواھند افزود

اين آثار را مورد نقد علمی قرار داده و از کارھائی که گذشتگان در شرايط بسيار 
محدود علمی و سياسی انجام داده اند قدر نموده و به آنھا به ديدۀ احترام خواھند 

  . نگريست

  

 علمی و نقد علمی ميبود و حملۀ ای رھپو پرچمی صرف بصورتاگر نوشتۀ اق
 به شخصيت ع7مه کھزاد در آن نمی بود من اين تبصره را ھرگز نمينوشتم بيجا

ر مقاله ولی ديده ميشود که آقای رھپو نميتواند يک مقالۀ علمی بنويسد بلکه د
ی بچه گانه،  با معلومات نادرست و تحليل سياس و آنھم.نويسی سياسی مھارت دارد

  :چنانچه گويد
  

، ــ در »انجمن تاریخ«که خود ده سال تمام بر کرسی ریاست ] احمد علی کھزاد[او .".... 
حالی که روشنفکران آزاد اندیش سر به نيست شده بودند و یا در سياھچال ھا به سر 

   "...، می بردند ــ قرار داشت
  

تان مشک7ت بزرگ سياسی وجود که در افغانسمه کھزاد دارد ع7اين چه ربطی با 
نه وزير . استاد کھزاد ھيچ گاھی در افغانستان کدام پست سياسی نداشت. داشت

ارای چنان مطبوعات و اط7عات و فرھنگ بود و نه وزير معارف و يا کسی که د
آيا .  را بتواند بندی کند و در سياه چال ھا بياندازدقدرت سياسی باشد که اشخاص

که چگونه مينويسد و ھمين را بايد اثر علمی ناميد؟ بايد دانست که اين آقا ميداند 
اين . ته بودساستاد کھزاد را نبردند ولی خودش در آن روزگار در انتظار آن نش

سوالی است که يکنفر که خود را متعلق به خانوادۀ بزرگ طرزی ميداند بايد 



رابطۀ نزديکتر داشتند خوبتر جواب داده بتواند زيرا با سلطنت و خانوادۀ سلطنتی 
اما استاد کھزاد سالھا قبل از آن قسميکه در . مات شان نيز بيشتر باشد.و بايد معلو

باU ھم اشاره شد مزه توقيف خانه و زنجير و زوUنه را ديده بود، از وزارت امور 
خارجه با تمام لياقت علمی، دانش زبانھای خارجی و درک مسايل ديپلوماسی 

و بارھا در کشورش مورد تحقير و تعصب ھای بيجای قومی، اخراج شده بود 
مين تعصبات نميبود بايد اگر ھ. ً و مخصوصا مذھبی قرار گرفته بود، حزبیزبانی

 بسيار بلند ميرسيد ولی آقای رھپو بدون آنکه کوچکترين معلوماتی در به مقام ھای
می "  وائی کردنھمن"و " سر تاييد تکان دادن"موردش داشته باشد وی را متھم به 

بيخبر از آنکه خاندان سلطنتی افغانستان کوچکترين چيزی در مورد تاريخ . نمايد
چطور ميتوانستند چيزی را  آنھا با اين ھمه غباوت. خود و وطن خود نميدانستند

 تا استاد کھزاد با آنھا سر ذکر کنندو ديگر موضوعات تاريخ مبنی بر آريا و آريانا 
 .آنقدر تاريخ دان ميبودند) خاندان سلطنتی( ای کاش آنھا . کندتکان دھد و ھمنوائی

آثار استاد کھزاد گواه است که اکثر کارھايش به يک فيصدی زياد بصورت علمی 
 و تا حال کسی نتوانسته است آنھا را منحيث کارھای مورد تحقيق قرار گرفته است

بی پايه و بی اساس را سياسی به نفع اين و آن به ثبوت برساند مگر آنکه اتھامات 
 جای بسی افتخار است که در آثار کھزاد .بدون اسناد علمی و عقلی بيان کرده اند

بزرگ ھيچ نوع رنگ تعصبات قومی، زبانی، منطقوی، مفکوروی، حزبی وغيره 
ديده نميشود و ھمه کارھا بصورت مطلق صرف بر اساسات علمی و منطقی 

 که اشتباھات علمی در آنھا نيست ولی اين بدان معنی نيست. استوار شده است
  .بصورت قصدی ھيچ نادرستی ئی جای درستی را نگرفته است

  

چيزی را که من ھم با آقای رھپو در يک مورد ھمنوا ھستم وجود بعضی جم7ت 
ديده ميشود که شکل اغراق و ديگران ھم و گفته ھايست که در آثار استاد کھزاد 

ولی اينرا ھم بايد جستجو . تصور و خيال شده استآميز يا از تاريخ خارج و داخل 
آقای رھپو بعد . نمود که چه مقدار از اين نوع جم7ت در آثار کھزاد ديده ميشود

 فرض کنيم در کتاب خوب. از جستجوی زياد يک جمله را بيرون کشيده است
 صفحه 1200اين کتاب دارای . آمده باشدصد جملۀ نادرست " تاريخ افغانستان"
 جمله وجود دارد، تعداد کل جمله ھا 15شد و اگر فرض گردد در ھر صفحه ميبا

 فيصد را نشان 0.5 ، جمله18000 ميرسد و صد جمله از 18000در کتاب به 
 فيصد جم7ت درست را ناديده 99.5شما با نيم فيصد جم7ت نادرست . ميدھد

 چيزی در تمام شايد. گرفته و فکر ميکنيد که به کدام کشف بزرگ علمی رسيده ايد
  . احصائيه و احتماUت نخوانده باشد ورنه چنين نمی نوشت بنامدورۀ عمر خود

  

اگر در کتابھا و رساله ھای متعدد استاد کھزاد، کارھايش از نقطه نظر علمی و 
چيزی که آثار .  کار بس بزرگی را انجام داده است، فيصد درست باشد80ادبی 

منحيث منبع دست اول  مؤخذ قرار گرفتن آنھا استاد کھزاد را غنای علمی ميدھد
 البته به شمول آثاريکه از کارھای آستاد کھزاد به نام .در آثار ديگران است

ديگران مرجع و مؤخذ داده شده است که عبارت از سرقت ھای علمی و ادبی 
يا بھتر گفته شود که اگر موضوعاتی را که استاد کھزاد در تاريخ . ميباشند



روشن نموده است از محتويات تاريخ بيرون کنيم چيزی در آن نمی ماند افغانستان 
  .به ويژه در تاريخ قبل از اس7م يا تاريخ آريانا

  

در مورد تاريخ فعاليت ھای حزب ديموکراتيک خلق آقای صديق رھپو  بھتر است
در افغانستان و کشتار و ويرانی ئی که اين حزب و اعضای پرچمی و خلقی آن در 

ً تا حقيقت انق7ب ثور واقعا بر م7 گردد نه روشنی اندازدتان براه انداختند افغانس
ھر چيز کذب و دروغ و رياکاری را " حقيقت انق7ب ثور"اينکه مانند روزنامه 

ممکن اين شعور که ھر چيز را منقلب نموده و آنرا در روزنامه . حقيقت بنامد
 عادت ديرينه بر سرش  يکنشر مينمود ھنوز ھم منحيث" نق7ب ثورحقيقت ا"

 اين آقا در زمان کارش در روزنامه حقيقت انق7ب ثور چقدر از جنگھا .مانده است
 اگر اين آقا آن در حقايق آنرا به نشر رسانده است؟و ويرانی ھا نوشته است؟ چق

می نمود مردم شريف افغانستان به راديوھای بی بی سی و ديگر رسانه را کار 
 و حتی افسانه ھا و حاU حقيقت گو شده است. نمی کردندھای جھانی مراجعه 

 البته جای خوشبختی در اينست که مردم .د تاريخی را ھم نمی پذيراسطوره ھای
شريف افغانستان ھيچگاھی به اين نوع چرنديات گوش نداده، نه می دھند و 
نخواھند داد چنانچه به بی بی سی گوش ميکردند و دروغ ھای شاخدار روزنامه 

درورد به مردم عزير و شريف افغانستان . را نميخواندند" حقيقت انق7ب ثور"
  .سربلند

  

در مورد محتويات ديگر اين نوشته کاری ندارم و قسميکه در باU ذکر : يادداشت
ولی يک چيز را بايد .  ھم نميکردمهشد اگر توھين آميز نمی بود حتی آنرا مطالع

غانستان و ايران و کشورھای منطقه طوريکه در ياد آوری نمود که تاريخ باستان اف
آثار ايرانی مورد بحث قرار گرفته است چندان علمی نميباشند زيرا در دورۀ رضا 

دانشمندان ايرانی و شاه پھلوی پروژه بزرگی در ايران زير دست بود که 
مستشرقين اروپائی را استخدام نموده بودند و پروژه ھای علمی آنھا را ھزينه 

 ترتيب )فارس( امروزی دند تا تاريخ اين منطقه دنيا را بيشتر بر منافع ايرانمينمو
استاد کھزاد بارھا در کنفرانس ھای بين المللی با اين نوع فعاليت ھا . و تدوين کنند

 ،مبارزه نمود ولی چون از طرف دولت ھای وقت افغانستان پشتيبانی نمی شد
ثار امروز با تيراژھای بزرگ در سراسر اين آ. نتوانست مانع اين فعاليت ھا گردد

جھان در دسترس فارسی زبانھا قرار دارد و آنھا فکر ميکنند که ھر چه در اين 
شما کتاب تاريخ ادبيات ايران نوشته شده . آثار وجود دارد درست و صحت ميباشد

و توسط داکتر ذبيح هللا صفا را مطالعه کنيد خواھد ديد که تمام ادبا و شعرا آريانا 
به ھمين ترتيب ادوارد برون و ديگر دانشمندان . خراسان را مربوط خود ميدانند

اروپائی ھم ھمين کار را کردند و مقامات افغانستان مانند تماشاچی بطرف اين 
ھمه ناھنجاری ھا ميديدند در حاليکه حتی نام ايران از نقطه نظر تاريخی صد 

ارد چه رسد به دوره ھای تاريخ فيصد ربطی با ايران امروزی يا کشور فارس ند
افغانستان با مراجعه بدون چون چرا به -خراسان- پس تحليل تاريخ آريانا.  باستان
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