
  
  
  
  

  آرياورته، آريانا وايران باستان

  
  
  

  زادـرھنگی کھـ                                        بنياد ف                    ـزاد     ريار کھـر فـداکت

  
  

 تلقی ميشوند به ۀ شکست خورده ھای سياسی از جملموطنان ما که اکثر شاندر اين اواخر چند نفر از ھ
 دين صورت و با اين نوع تبليغات افتخارات کشور ما حمله نموده و ميخواھند ب ديگرخ، فرھنگ ودين، تاري

 افکار  سؤ استفاده نموده،افکار مردم را از بيخ و بن برھم زده و از نابکاری ھای اس;م گرايان و تنظيم ھا
ه و ماھی ھای  آب را گل آلود نمود يک راه ديگر بازمردم را متوجه خود ساخته و به يک شکل ديگر و از

فکر ميکنم که ديگر مردم افغانستان ھوشيار شده اند و فريب چپ و راست افراطی . سياسی شان را بگيرند
  .را نخواھند خورد

  
  : در سايت خاوران تحت عنوانآقای سليمان راوش مقاله ئیدر اين جمله يکی از اينھا بنام 

  
  » .ھنــگ ونــه ھــویت مـــلی مـــاستآریــانـا و آریــایی نــه بســترتاریــخ و فــر « 

  

 نمی باشد و از  و منطق صحت علمیآن چندان دارایاز يک طرف معلومات به نشر سپرده است که 
آوازۀ تاريخنگاری کشور ما زده  استا د احمد علی کھزاد سرتاج پر بر ع;مهطرف ديگر اتھاماتی را نيز
  . است که آنرا به تحليل ميگريم

  
به نشر رسيده که لزومی به اقتباس آنھا در زاد آثار زيادی در رابطه با تاريخ باستانی کشور ما از استاد کھ

اما در اينجا بصورت مختصر چند . اينجا ديده نميشود و ع;قمندان عزيز ميتوانند به آن آثار مراجعه نمايند
  .باشدشود و روشن وشن  صورت ميگيرد تا ذھن خواننده ر نام ھا اين در رابطه با تحولتوضيح Zزمی

  
با مراجعه به آثار تحقيقاتی کھزاد تا جائيکه معلومات اوستا، سرودھای ويدی و آثار يونانی کمک ميکند 
اولين نام سرزمين کشور ما که البته بعضی قسمت ھای خاک ھای اطراف آنرا نيز در بر ميگيرد، 

 ذکر شده آيريا و آرياھای مردم آن بصورت ھمچنان در اوستا و سرودھای ويدی نام .  بوده استآرياورته
ھمين با .  در اين آثار ذکر نشده استايريا و آرياھيچ کسی نميتواند منکر اين حقيقت شود و بگويد که . است
را عبور نمودند و به طرف خاک ھای ) سند( وقتی آريائی ھا رودخانه بزرگ اندوس آريا ورته نام ِوزن

 ، ياد نمودند که تا امروز نام باستانی ھندوستانبھاراتا ورتهرزمين را بنام  آن س،ماورای شرقی آن رسيدند
 سال قبل از 2500اين موضوع از نقطه نظر زمان به صورت تقريبی به  .ورد استعمال دارد م،بھارات

  .امروز مربوط ميباشد
  



 ياد آريانارا به نام  آمدند آن ما شکست دادن امپراتوری ھخامنشی به اين سرزمين ازوقتی يونانی ھا بعد
استرابو،  (استرابون ذکر کنندۀ آن  اولينآثار يونانی اين موضوع را به وضاحت ذکر ميکند و. نمودند

اين نام مدت زيادی از طرف يونانی ھا مورد استعمال بود و تا وقتی فرھنگ و ھنر يونانی .  است)استرابن
 بصورت از نقطه نظر زمانی اين نام.  بيشتر گرديددر سرزمين اين کشور پايه گرفت استعمال اين نام نيز

، استعمال شتود دازمانيکه تأثير فرھنگ يونانی وج در بين مدتی که ھخامنشی ھا از بين رفتند تا تقريبی 
 بعد . از بين رفتند مورد استفاده و استعمال بود ساسانی ھااينکه   تاًبعدا صورت ديگر آن يعنی ايران. ميشد

 ناميدند که گاھی يک منطقۀ کوچک و زمانی سزرمين بزرگی خراسانا بنام سرزمين ر  ايناز آنھا عربھا
   .را در بر ميگرفت

  
 تانايران باسطه نشود، در اينجا بنام  با ايران امروزی مغالحول يافته بعدی اين نام صورت تبرای آنکه 
 و  باستان بوجود نيامده اندايران  واآريان، آرياورته ھای  بدون مقدمه نام بنابران يک شبه و.ذکر ميگردد

 زيرا وی در زمانی حکيم فردوسی بزرگ از استعمال نام ھای آريانا و آرياورته در شاھنامه معذور است
آن حکيم فردوسی  و دليلی ھم وجود ندارد که .زندگی ميکرد که تحول اين نامھا به ايران استحاله نموده بود

 که يانا و آريائی عين ھمان ايران باستان و ايرانی ميباشدر بدين صورت آ.نامھای باستانی را استعمال کند
  .فرق فاحش دارد) فارس(با نام کشور ايران امروزی 

  
 استفاده نموده است بايد برای ھمه واضح و ياناآر از نام ايران باستاندليل آنکه چرا استاد کھزاد به عوض 

اگر استاد کھزاد به عوض آريانا نام ) 1320 و 1310ھای دھه (روشن باشد زيرا در آن روزگاران تاريک 
 زيرا کشور .ايران باستان را بکار ميبرد شما خود بايد فکر کنيد که چه بلوائی در وطن ما برميخواست

اگر . د بود را از فارس به ايران تغيير داده مي;دی نام کشور خو1935فارس طوريکه ھمه ميدانيم در سال 
 مشکلی نبود و حاZ که صورت گرفته بود کار آسانی نبود که ،کشور صورت نميگرفتاين تغيير در آن 

آنرا در تاريخ افغانستان ھم بکار ببرند به ويژه اينکه در افغانستان حاکمان کشور بيشتر به دوری از آن 
  و در حقيقت افتخاراتع;قه مند بودند و از ھمين جھت ھيچ نوع اعتراضی بر کشور فارس ننمودند

که اوضاع کمی آرام و ) 1355(سالھا بعد . تاريخی و ادبی ما پامال شد که تا امروز اثرات آنرا ميبينيم
اينرا به وضاحت توضيح داد که )  افغانستان در شاھنامه(راحت تر شد ع;مه کھزاد در اثر ديگر خود 
ضاحت در مورد سلطان  شاھنشاه ايران زمين که به و لقبايران فردوسی عبارت از آريانای باستان و

 و جز از کشور ما جای ديگری بوده ی در شاھنامه ذکر شده است، دليل دگری ميباشدمحمود غزنوی زابل
  .نميتواند

  
با اين وضاحتی که در مورد نام ھای آرياورته، آريانا و ايران باستان داده شد ھيچ جای ترديدی باقی نمی 

ار کنيم مگر آنکه مطالعات باستان شناسی آثاری را در آينده از اين داستان را تکرماند که ما حاZ از سر 
به يقين که اين . خاک ھای کشور ما بيرون دھد که عکس اين معلومات باشد و وضاحت بيشتر داشته باشد

وقتی اسناد باستانی و آن ھم از خود کشور ما . موضوع را نميتوان از طريق بحث ھای سياسی حل نمود
رای ما بدھد، ضرورتی باقی نميماند که به آثار دگران مراجعه شود و نظريات ضد و اين معلومات را ب

   .نقيض تول و ترازو شوند
  

آميز در مورد ع;مه  توھين شويم و آن اتھامات نھايتی مياز اين موضوع که بگذريم داخل موضوع ديگر
بگو بشنوم چه شنيده «امه راديوئی احمد علی کھزاد است که آقای سليمان راوش با نقل ھائی که شبيه به برن

  : اين آقا به نقل قول از زبان جناب واصف باختری چنين نگاشته است .ميماند، ذکر نموده است» ئی
  



  :باری استاد و اصف باختری برایم نقل کرد که"

چاپ کابل در اواخر ] روزگاران[مرحوم محمد کریم نزیھی دریکی ازشماره ھایی جریدۀ روزگار {
 خطاب به شادروان احمد علی کھزاد وشادروان عبدالحی حبيبی نوشته بود که اگر در دھۀ چھل

دوصد و حتا صد سال پيش ازامروز شما واژۀ آریانا یا آریایی را در کتب فارسی آدرس بدھيد من از 
 19در صحبت تلفنی . " ادعایی خویش مبنی بر رد آریانا آنچه که تا به امروز نوشته ام می گذرم

  } "2010مارچ 

  :در ھمين صحبت چيزی دیگری را نيز استاد برایم افشا کرد و آن اینکه گفت

کاری کردم که : یکی از اندوه ھای پسينه سالھای عمر روان شاد کھزاد این بود که می گفت{ 
خود را نمی بخشم وآن کار تحميل کلمۀ آریایی در تاریخ است که به فرمایش واSحضرت سردار 

  ".}واز ندامت گاھی اشک از چشمانش جاری می شد. صورت گرفته استمحمد نعيم خان 
  

ی باختری تماس گرفته شد و ايشان آقادر اين مورد قبل از آنکه تبصره شود بايد ذکر نمود که با جناب 
 . اين نقل قول را قبول و قسمت ديگر آنرا رد نمودند و گفتند که به ھيچ صورت چنين نگفته بودند ازقسمتی
 که چنين چيزی را در يکی از نوشته ھای شادروان کريم نزيھی خوانده بودند و ھمچنان ده نمودنو اشار

ً که نام جريده روزگاران بوده و نه روزگار و مخصوصا قسمت آخر آنرا که استا د کھزاد دتصحيح نمودن
ی ھمين بود تا منظور از تماس با آقای باختر. ندامت داشته و از چشمانش اشک جاری ميشد قبول نکردند
بھر حال آقای باختری تا حدی ھم دو دله .  يا خيريقين حاصل شود که چنين نقل قول از زبان وی شده است

  .بھر حال. بود زيرا چيزی را که گفته بود و چيزی که نقل قول شده بود چندان بھم جور نمی آمد
  

فات استاد کھزاد بود که من از افغانستان  سال داشتم در کابل بودم و آن دو سال قبل از و26من تا زمانيکه 
 سالگی تا زمانيکه در کابل بودم 14، 13 من ھمچنان از سنين .1981فبروری سال  يعنی ،بيرون شدم

ھميشه آثار استاد کھزاد و ديگر نويسندگان و مؤرخين وطن ما را مطالعه نموده بودم، ھمچنان سالھا ی 
 وقتی دوستان ً، ضمننا بودمار چيزھا در مورد تاريخ افغانستان شنيدهمديدی از زبان توانای استاد کھزاد بسي

دند جز از مسايل تاريخ، ادب، سياست و اين قبل گپ ستان خانوادگی ما دور ھم جمع ميشاستاد کھزاد و دو
من تعجب ميکنم که در تمام اين سالھا کوچکترين چيزی مبنی بر ندامت و . ھا چيز دگری در ميان نمی بود

من صرف يک . بودمانی در رابطه با مسايل تاريخ و تحقيقات تاريخی استاد کھزاد از زبانش نشنيده پشيم
ند روز از چشمانش جاری بود و استاد کھزاد را ديده ام که برای چبار در تمام طول زندگی ام اشک ھای 

 در کابل نبود و در  به رضای حق رفت و استاد کھزاد، پروين کھزاد وکيلی،آن وقتی بود که دختر جوانش
وقتی بعد از برگشت .  بود1965تھران در يکی از کنفرانس ھای شرق شناسی اشتراک نموده بود و سال 

زير شد و تا آخر عمر از آن بابت ار اشک ھای فراوان از چشمانش سًاز مرگ دخترش خبر شد واقعا که
خانوادۀ ما اشک ھای استاد کھزاد را ولی غير از آن نه من و نه کدام شخص ديگر از اعضای . متاثر بود
يا راوی اين نقل قول آنرا . اين ھم تعجب بيشتر است که چنين نقل قولی صورت گرفته است. نديده بوديم

درست نقل نکرده است و يا اينکه شادروان کريم نزيھی آنرا ساخته است که بعدتر در آن مورد تبصره 
  .خواھد شد

  
، با استاد محمد نبی کھزاد ماشم تا مبادا من اشتباه کنورده باملتر بدست آبرای آنکه در اين مورد يقين ک

 شان خواندم بزودی جواب دادند کاکای عزيزم در تماس شدم و وقتی اين دو جمله را از طريق تيلفون برای
 بلکه  بوده تنھا در خانه با ايشان يکجاايشان ھمچنان فرمودند که نه. ًکه کام; چتييات و مضخرفات است

 و ھيچگاھی چنين ياوه گوئی نميتواند سخن استاد نجمن تاريخ نيز با برادر بزرگوار خود ھمکار بودهدر ا



کھزاد باشد، بلکه کھزاد بزرگ ھميشه با متانت و فروتنی ئی که داشت به کارھای تحقيقاتی و علمی خود 
ار کھزاد مردم ما تاريخ خود را نمی شناختند ًافتخار ميکرد و واقعا که جای افتخار ھم است زيرا قبل از آث

 آثار کھزاد بزرگ بود که مردم به آنھا دست  در تاريخ کشور ما مھمترين آثار1340 تا 1310و از دھۀ 
  .به نشر رسيدنيز ر ديگر از ھموطنان ديگر ما ثارسی داشتند تا اينکه يک تعداد آ

  
 پسران  ذکر نمودند که وی کريم نزيھی را خوب ميشناختنبی کھزاد ھمچنان فرمودند که آقااستاد محمد 

ايشان ع;وه نمودند که آقای نزيھی با ذھنيت ترکتباری ئی . آقای نزيھی در ليسه استق;ل شاگردانش بودند
که داشت ھيچ چيزی بنام آريا و آريانا و شاھنامه فردوسی و اين قبيل موضوعات را قبول نميکرد و 

در اين موارد تحقيق مينمودند سر ناسازگاری داشت و درست و نادرست را ساختگی بنابران با کسانی که 
ھيچ شبھه ئی وجود ندارد که . و فرمايشی ميخواند و از خود ھم چيزی نداشت که در اين مورد اظھار نمايد

  .اين نارسائی ھا و اتھامات از قلم و زبان وی نباشد
  

 آشنائی دارم وی يکی از شخصيت ھائی بود نزيھیکريم آقای ن شادرواتا جائيکه با افکار و ذھنيت سياسی 
يعنی به عوض تفکر مثبت در راه . که بيشتر با طرز تفکر منفی خواسته ھای قومی خود را توضيح ميداد

 وی با مراجعه به رد و بدگوئی اقوام و فرھنگ ھای ديگر ، ھموطنان ترکتبار ما حقوقبدست آوردن
وی ھمچنان با بھانه جوئی . ً ميکرد که اين نوع تفکر کام; جنبه منفی دارديش را بيانوخواسته ھای خ

افغانستان ابا ورزيد و به عوض ھائی که ميکرد از سھم گرفتن در نوشتن يک فصل کتاب تاريخ ادبيات 
بنابرين اين نوع اظھارت در مورد احمد علی .  پروفيسور علی محمد زھما آن فصل را تھيه نمودنداش

ه ھيچ صورت نميتواند قابل قبول باشد زيرا چنين اظھارات با طرز تفکر و گفتار استاد کھزاد کھزاد ب
اتھامات سياسی شباھت دارد که با شناختی که از آقای کريم نزيھی بيان شد، بايد ھم  و بيشتر به برابر نميآيد

  . ھمينطور باشد
  

کھزاد . ندگی استاد کھزاد ذکر رفته استچيز جالب ديگر در اين نقل قول آنست که از سالھای پسينه ز
 در شھر ج;ل آباد با يک حملۀ فشار 1347 در سال  پانزده سال اخير زندگی خود بعد از آنکهبزرگ در

 خون فلج شد، کمتر با کسی ديد و بازديد می نمود و اشخاصی مانند آقای کريم نزيھی را فکر نمی کنم که
ًاگر ميديدند ما حتما از آن باخبر ميشديم . ی عيادت نزد کھزاد آمده باشديا جناب شان برا ديده باشند و ً;اص

زيرا استاد کھزاد در آن سالھا با توجه جدی اعضای خانواده اش روبرو بود و ھيچ جائی به نسبت 
بعد از آنکه بعد از وی . پس نميدانم اين سالھای پسين عمرش کدام سالھا است.  نميرفت تنھامشک;ت صحی

در اين سالھای پسين عمرش بعضی کارھائی ادبی و تاريخی انجام داده است سال کمی صحتمند شد، دو سه 
کسی چندان از آن کارھا خبر نمی شد  بيرونی ھا ازقط خودش و خانواده اش با آن سر و کار داشتند و که ف

يور چاپ به زآن   ھمۀی کھزاد موجود است که تا حال اثر آن دورۀ استاد کھزاد در بنياد فرھنگچنانکه چند
د باشد زيرا آنھا را ست مگر کسی که به سبک نوشته اش بلآراسته نشده و خواندن آن آثار ھم کار آسانی ني

 چند اثر ديگر آن دوره که چاپ شده اند يکی ھم .با دستان لرزان و ناتوان به رشته تحرير در آورده است
ميباشد که با اين عنوان »  آريانا يا شاھنامه در خراسان شاھنامه در--- افغانستان در شاھنامه«: کتاب

 -)آريانا انتيکوا(آريانا «  را نيز در بر دارد و در متن کتاب يک فصل مھم تحت عنوان آرياناطوZنی نام 
 درج شده است که مھمترين قسمت کتاب را تشکيل ميدھد » آريانای قديم-آريانای کھن-آريانای باستان

 نام تاريخی کشور فارس نه بلکه نام ايران باستانتاب آن بود تا روشن گردد که تن اين کزيرا ھدف از نوش
تاريخ نشر اين . تاريخی خراسان يا افغانستان بوده و صورت تحول يافتۀ نام ھای آريا ورته و آريانا ميباشد

 به چاپ  بيھقیبوده و از طرف موسسه نشراتی)  سالھای پسينه زندگی ع;مه کھزاد (1355کتاب ميزان 
 اين .ً بنابران آقای کريم نزيھی و راويان قولش اگر معما نگفته باشند حتما افسانه گفته اند .رسيده بود



ًپس اگر کھزاد بزرگ واقعا از . ً کام; در اينجا صدق ميکنددروغ گو حافظه نداردضرب المثل که گفته اند 
 چيزی تازه در آن مورد مينوشت؟ جا ندارد که از  آيادنام آريانا در اخير عمر خود ندامت و پشيمانی ميکر

چيزی در اين مورد بگويم ولی ھرگاه موفق به ) نشر ناشده(» افغانستان چھار راه تھذيب و تمدن«کتاب 
 و آريانا در انشر و چاپ آن کتاب شديم، خوانندگان ارجمند خواھند ديد که چه چيزھای دگری در مورد آري

   . نوشته شده استافغانستان در شاھنامهست که اين کتاب بعد از کتاب  درج شده است و جالب اآن
  

 با استاد محمد يوسف کھزاد نيز در ميان از طريق تيلفون  رادر اينجا قابل ياد آوری ميدانم که اين مطلب
ع طرز وی ادامه داد که اين نو. ًگذاشتم که با يک خندۀ مستانه اظھار نمود که واقعا اين آقا افسانه ميگويد

 و مثل ھميشه با مزاح ً، کام; فکاھی استتفکر و گفتار به ھيچ وجھه به گفتار و پندار کھزاد بزرگ نميماند
  . رد نموده و تأسف عميق خود را نشان دادھای جانانه خود آنرا 

  
ع نقل قول  داشته باشد زيرا نقل کننده بايد اين نوینميتواند ارزشھا از نقطه نظر علمی ھم اين نوع نقل قول 

نقل قول مستقيم آنست که گفتار يا نوشتار . د و نه نقل قول مستقيمصورت نقل قول غير مستقيم ذکر کنرا ب
يک شخص صد فيصد بصورت کامل و درست در بين ناخنک ذکر ميشود که ھيچ ترديدی در جمله، 

 بدون آنکه کلمات ده ميشودقول غير مستقيم آنست که مطلب انتقال دانقل . کلمات و واژه ھای آن نمی باشد
 و از نقطه نظر دستور زبان از طرف نفر گرفته نميشودھم  و در ناخنک ًمستقيما ذکر شودو جم;ت آن 

ت ًمعموZ گپ ھای تقريری را کسی بصورت مستقيم نقل قول نمی کند و بلکه بصور. غايب ذکر ميشود
ک موضوع را از کسی ميشنود و بعد از ً زيرا معموZ يک شخص يدنقل قول غير مستقيم انتقال ميدھ

سپری شدن مدتی آنرا تحرير ميکند که به ھيچ صورت امکان ندارد که کلمات و جم;ت کسی نقل قول 
اين مطلب . ً مطلب کام; درست و صحت باشددالبته در نقل قول غير مستقيم ھم باي. شود و نقل داده شود

کتاب نويس ما متاسفانه تا حال صورت درست تحقيقات علمی را مرا واميدارد تا با فروتنی اظھار نمايم که 
 داده ید و از اينجا و آنجا موأخذنھم نميداند و فکر ميکند که ھر قدر موضوعات در ناخنک ھا گرفته شو

در مضامين علمی ھيچگاه تبصره ھای سياسی .  مضمون علمی ميشود و صاحبش عالم و دانشمند،شود
بدبختانه که امروز تمام . وضوعات علمی طرز تفکر منفی ھم نبايد جا داده شود و ھمچنان در مجای ندارد

پنسل کشان افغانستان سياست دان و ديپلومات ھم شده اند و ھر کس در خانه خود يک انجمن تاريخ ساخته 
ميکنند و فکر ميکنند و تحرير   تدويناست تاريخ کشور را تحقيق، تنظيم،شان خواست و ھر طوری که دل 

  !ای بزرگی را انجام داده اند کارھکه
  

آثار . کارھای انجمن تاريخ افغانستان با تمام نارسائی ھائی که داشت در دست ھموطنان دانشمند ما بود
استاد سرور زيادی وجود دارد که امضا ھای شخصيت ھای بزرگی چون استاد سرور گويا اعتمادی، 

، و ديگر بزرگان در آن درج بوده نور محمد کھگدایفظ حاويا، استاد غبار، استاد خليل هللا خليلی، استاد ج
سوالی را در اينجا نيز ميتوان مطرح نمود که چرا اين بزرگان ديگر ھيچ کدام در . و زينت آن آثار ميباشد

مورد ندامت و اشک ريزی استاد کھزاد چيزی نگفته اند و چرا صرف حرف يک نفر منفی گرا و آنھم 
  . طرف راويانی ذکر شود که خود ھيچ ص;حيتی در مورد ندارندبصورت افسانه و اسطوره از

  
ھيچ لزومی نداشت زيرا ھمه ميدانند . ده است بيرون نويس شوسی اشعار زياداز شاھنامه فرددر اين نوشته 

Zو آرياورته ذکر رفت در آن زمان نام که واژه ھای آريا و آريانا در شاھنامه نيست  زيرا طوريکه در با 
زمان نوشتن شاھنامه دورۀ سلطنت سلطان محمود غزنوی زابلی است که .  تحول نموده بودايرانبه  آريانا

 و استاد کھزاد در ھيچ جائی ذکر نکرده است که آرياورته و آريانا بيشتر از ھزار سال از آن نميگذرد
سايه بوده  ھم) شانزده قطعه خاک آريائی (ھزار سال پيش نام کشور ما و بعضی قسمت ھای خاک ھای



از ھمين علت زيادی .  ميرسدپيشتر از آن و  ھزار سال پيشحد اقل  به آريانا و آرياورتهنام ھای . است
 آريانا و آرياورتهوقت است که وقتی به ھزار سال پيش پائين ميشويم اثری در آثار تاريخی از نام ھای 

 حضرت حکيم ابوالقاسم فردوسی ھم از ھمين بنابرين.  گرفته استايران باستانديده نميشود و جای آنھا را 
ش از امروز در Zب;ی سرودھای ويدی، آثار ًاين نامھا تا تقريبا صد سال پي. جھت آنھا را استعمال نميکند

پس اسرار آقای .  و اوستا مدفون بود تا اينکه آنھا پيدا شد و دانشمندان اروپائی آنرا روشن نمودنديونانی
رندانه بوده است که از ذکر آن در آثار دانشمندان صد سال و دوصد سال پيش وطن کريم نزيھی ھم بسيار 

پس وی را . ما جويا شده بود زيرا بايد ميدانست که اين نام ھا تازه در حدود صد سال اخير روشن شده اند
 بی خبر بود مگر ادعای علم و دانش را نداشت و درتاريخ بايد محکوم نمود که چرا از اين مسايل 

  . موسسات فرھنگی کشور کار نميکرد؟ عجيب است
  

در مورد کارھای آقای سليمان راوش بايد ع;وه نمود که از خامۀ وی چيزھای ديگری نيز تراوش نموده 
  راطور مثال اين آقای راوش مجسمه ھای بودای باميان. است که ھمچنان جالب و افسانه گونه ميباشند

ت  با اسناد دقيق تحقيق نموده و ثاب داخلی و خارجی آنرانکه دانشمنداچيزی . مجسمه ھای بودا نمی داند
ما حمله نموده و مردم معتقدات و ارزشھای اس;می کشور وی ھمچنان بصورت خيلی منفی بر . ساخته اند

 از گفتار و کردار و پندار نيک. و درست و نادرست را بصورت توھين آميز مورد حمله قرار ميدھد
يا . يکند ولی عين ھمان آثار که نام ھای آريا و آيريا را در بر دارند مورد قبولش نمی باشد م  ذکرآريائی

  .شايد فکر کند که نوشتار نيک ذکر نشده است و بنابران جايز است که نوشتار نيک نباشد
  

 اند اين نوع فعاليت ھا را به ھيچ وجھه نميتوان کارھای علمی دانست ولی در مورد اينکه کارھای سياسی
البته کارھای سياسی منفی و خدشه دار ساختن افکار مردم عوام و آنھائی که از . ھيچ ترديدی وجود ندارد

  .تاريخ، ادب و فرھنگ خود چندان مايه و سرمايه ئی ندارند
  

چيز دگری را که در اينجا بايد روشن بسازم اينست که ھيچ کسی مخالف نقد علمی نمی باشد و اين کار 
 مھم و با اھميت است مگر متاسفانه تا حال در بين مردم ما نھادينه نشده است و ھر کج قلمی و فوق العاده

ت ستره نقد علمی فاصلۀ جامعه ما تا درک درست و صور. ضديت  و توھين را نميتوان نقد علمی دانست
  .زياد دارد
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