
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 2تر 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

 

 
 ۴۱/۴۲/۲۱۴۲                  «عمرزی»مصطفی 

 

 در  پور خ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (معرفی کتاب) 

جستتت  و جوی درونمایه در جفراییای رواب ز ار دری جتاجیاستتتتارن ایفانستتتتار و ایرار  در کشتتتور تاجیاستتتتار در 
حالی که  ا خط سیرلیک جرسم الخط روسی ن سال هاس  جزیره شده اس  و پس از استیالی شوروین همچنار در 

شدید  حرار در کشوری  ا نود درصد مسلمارن ناآگاهانه تجر ه مپی توجیه  سم را  رای ت سمنکه اینک آرکایی  یکمونی
  ا تح یکندن دل مشتتتفولی ها را  ه جز از تخلی ا  یرهننیار تاجیاستتتتارن هرگز عالممند نمی ستتتازد تا در حوزه ی 

عمق تاریخی که اینک جعلیا  حوزه ی در ایر کشتتتتتور نیز تامل کردر کشتتتتتور ما پس از رما   منفی  رای ستتتتتاخ  
تخلی ا  را در جای تاریخن مشتتفله کرده استت ن  ا ستت وط در کودتا ها و  حرار هان گونه هایی از توجیها  یرهننیار 
ایفار را ت ارز داد که پس از کودتای هف  ثورن  رای وا سته گی و عالیقن  خشی از تولیدا  یرهننی مان شعار ها 

کمی  های سیاه و خونیر شدندر در حاکمی  پس از طال ارن تعهد  ر  ازار آزادن نوعی از تجر ه ی و دیاعیه ها از حا
هرب و مرب در کار یرهننی شتتتتد که در وامی نمی دانم مستتتتیر کار یرهنن ما  ه نفی کیستتتت ر استتتتتثنای ایرار  ا دو 

رآورده های یرهننی پیش از ان البن مهم دارد که  ا ن د  ر ی خصوصی مرحله ی م ل و  عد از ان الب اسالمین دو 
در حالی که پا  ه پای ستیاست  های متدتاد که حاکمی  استالمی را  ا حمای  از میرای های یرهننی ستلطن  پهلوی 
جآریاییستتتمن  استتتتاننرایی و نوعی راستتتیستتتم  ه نفی موم حاکم  دچار تنش می ستتتازدن مزیتی را  ه وجود می آورد که 

 پرسند و روشننری کنند ویر  در مودی  ایرار  ا گشودر یصل های  زرگ ن دهننی  خشی از جامعه ی آگاه و یر
اریکن کستتتانی را ایر جعلی ستتت ر هرچند روشتتتننری  ر زوایای تیرهنن و اد یا ن غیر عادی و  نا ر هیچ تاریخن

ار  یرهنن ایروزیر پیشتتیر «جام ال»که همانند مرحوم دکتور منوچهر  -پیش از ان الب استتالمی -نیز معریی می کند
تردید هایش  ر تاریخ ایرار را پنهار ناردن اما دتتترور  ن د میرای های گهشتتتته  اعی شتتتدند  رای  هره جستتتتر از 

«  غیای آ ادی»ن دکتور ردا مرادی «شه ازی»خیرن  ا آثار کسانی آشنا شویم که امروزه  ا نام های دکتور ع دهللا 
تا  ا کنار زدر ان وه تولیدا  جعلی حوزه ی ز ار دری  ت ارز دهند ن تفاری را«پورپیرار»و  االخره استتتتاد ناصتتتر 

 .تر  یا یمرا در یک حوزه ی انسانین راح ماج ه اصطالح یارسی ن خود
 را  ه عنوار کسی که کلیتی از مهمتریر ها را در حوزه ی تاریخن اد یا ن اسالم و یرهنن« پورپیرار»استاد ناصر 

شتتتتتناختم و خیلی زود متوجه شتتتتتدم  خش  زرگ پاستتتتتخ هایم در آثار ایشتتتتتار  ا  نجفراییای ز ار دری  ه وجود آورد
سیار آگاهن مرا متوجه کرد  اید  دور دیاع زمارن کار  شنایی  ا آثار ایر  زرگمرد مومر و   صال   وجود دارند و آ

 راو را  ا هم میهنار شریک کنم
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  که  ه زودی خواننده ی ایفار را متوجه می کندن نیاز ها  رای  ازننری تاریخن ن گزیده ای ستتتتتتت«پور خرد»کتاب 
ما را  رای  ها  رخورد می کردیمن  نه و تل ینی  ا آر  ها گا ناآ تا کنور  ا گونه ی احترام  چه  یا ن یرهنن و آر  اد 

 .دشمر ن اشیم کندکمک  ی وامعی و  ا نفی خط کشی راسیستیرسیدر  ه تفار انسان
 ه نفی یک خیر عظیمن  ازننری  ر  -از تمامی هموطنار شتتتتتتتریم خویش می خواهم« پور خرد»کتاب  ا نشتتتتتتتر 

سیاس ن تاریخن اد یا ن یرهنن و آر چه را که در وامی عتی ه جا  هستندن پس از آشنایی  ا استاد پورپیرارن از نو 
 .تجر ه کنیم
 یادآوری:

 «عمرزی»مصطفی :  نناه انتشارا  میوند و «پور خرد»کتاب  ناشرار
سین مجوار ریاس  یار ندیتر مرکزی  نناه انتشارا  میوند: کتا فروشی س ا؛ «پورخرد»کتاب  محل پخش و یروش

 .کا ل نترک –رو ه روی لیسه ی ایفار 
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