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۰۲/۰۹/۲۰۱۵       «عمرزی»مصطفی 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسلیت می گوییم« ریگشنرو»برای 
 

 )استاد ناصر پورپیرار نیز با جاودانه گان پیوست(
 
 

فرهنگدی او  ۀی معرفدی اسدتاد پدورپیرار و کارنامدکه گزیدده ای بدرا« پور خرد»در حدود یک سال قبل با نشر کتاب 
مجعدوتت  هدای در حالی آنان را غافلگیر کدردم کده در سدیاهی لشد ر بود، سراغ فرهنگیان و نخبه گان افغان رفتم و

  میان خوب و بد، تف یک کنند. گیر مانده بودند و نمی توانستند
با نامه ای عنوانی ریاست جمهوری افغانستان، خیلی زود جلب توجده کدرد و بسدیاری از آن نخبده « پور خرد»کتاب 

ل سیاسدی، حتدی امدر فرهند  را در تندز درگیر مدعیات -ی افغانستانگان فرهنگی ما را که در سیاست زده گی فضا
رده گی بیشتر آنان مدی افدزود، متوجده مدی کندد کده سدامان آن، در سطح جاده ها و خیابان ها می یافتند و این به دل م  

مقدوتتی سدت کده بده ندو به نفع آنان، سود دهد، مسدتلزم پدرداختن تا اف ار عامه را  -ت مثبتیبخشیدن برای ایجاد ذهن
که فقط مولد تبصره و خبر است، در جلو اغتشاش ف ری عظیمی  -سال هاست یاد گرفته اند فقط با رونمایی تحوتت

 بیایستند که دیگر توده های بزرگ مردم ما را با تربیون به اصطالح دیموکراسی به جان خودشان نیز انداخته است. 
حدد کشدب بعضدی اشخاصدی گیدر میدان افغاندان در ، آشدنایی بدا اسدتاد پدورپیرار در «پور خررد»تا قبل از چاپ کتاب 

ی آن، رسیدن به حل مسایلی بود کده که درون او ندمانده بود که در خلوت های خودشان از راز عجیبی سخن می گفت
م در حدالی دسدت و پدا زندیم کده میدرات ایدن تقدال در گرداب تاریخ، تف ر ما را فرو می برد تا برای فهتا پیش از آن، 

بیش از نیم قرن گذشته، زاد و ولد اندیشه هدای مدذمومی بدود کده مدا را بدا میراثدی در جهدان سدوم در جغرافیدای هدای 
 تا به هم بپریم که برتریم. به جان هم می اندازد -عقب نگه داشته شده

ریخ، کرونولوژی کرده بودند، مرا هرگز در مسدیری ن شداند کده چهره ی زار آنچه با نام میرات های فرهنگی در تا
اگر می رفتم، امروزه بایدد بخشدی از تدوان ف در و قلمدم صدرب تعصدب قدومی و ندژادی مدی  -با اندک مایه ی فطری

پددیش از آن کدده روشددنگر باشددند، ابهددام مددی آفریدنددد، در حددد تددوان  -مجعددوتت امددا دریافددت پاسددخ در برابددر انبددوه شددد،
بده ویدژه باسدتان گرایدی، مردمدی کده گداهی  -کشور ما نبود تا در عوض پرچم برافرشته ی افتخارات تقلبی انفرهنگی

نداگزیر نباشدند تدا در عدوض حصدار دفداه، تدوده هدای  در بررسی تاریخ، کشور آندان را چهدار راه خطداب مدی کنندد،
 ول نیست. شوند که فراموش کنند، اولویت های انسانی آنان، پرداختن به مقوتت مجع

وی هفتداد مدن کاغدذ بده اصدطالح کدار فرهنگیدان  آشنایی با استاد پور پیرار، آثار و رهروان او بدرای مدن کده بدا مدثن
خودمان، فقط هیوتی میان تهی می دیدم، مسیری گشود که حداقل در میان کسانی که دیگر مساله ی ملت و مردم را 

و از ایده ای که میرات تعدی بیگانه دارد، صورت کشور هدا و ملدت ی بینند نمحاشیه ای در زاوایای تعلقات دیگران 
های کنونی را قید کردند تا بحرانی بمانند، به جاده ای بیافتد که طی طرید  اش، رسدیدن بده حقیقتدی بدود کده در کندار 

 بازتاب رویداد های عظیم تاریخی، اگر زود می شناختیم، کمتر باخته بودیم. 
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ه دهده اسدت امیدد هدای مردمدی بده سدربلندی کوهسداران را گدور مدی کنندد تدا در سرسدختی در کشور ما که بیش از س
یم تا اندوه، زمین گیر نسدازد، امدا و آرامش ها را برانند، عادت کرده ا فصل های حماسه ی ما، رفاه آنان، ناخواسته،

 مردم ما را نیز وامیدارد. ،گاه نهایت دشواری ها
کررن ی رری ار بررگرر ک و نرر موراک  فرا یرر ی  رونرر   ربرر ک و  مبرر  ت سرری دریرر  ت اکنرروک کررن ایررک م رر ن را مرری نویسررم 

 .  نیر بن   ودانن گ ک پیوستن استاست د ن صر پورپیرارانس نیت م   
در میان فرهنگیدان نامددار ایدران، گزیدده ای سدت پدر فدروغ کده بددون شدک پدب از معرفدت بدا  است د ن صر پورپیرار

بددا ابهددام و  کدده پیرامددون مددا را -دضدداحت وجددود دارو بدده ،کارنامدده ی فرهنگددی او، حددل بسددیاری از معددادتت پیچیددده
 .دتاری ی، حصار کرده ان
فرهنگدی افغاندان را بدرای بیدرون رفدت از دگدم جعلیدات،  ۀ  افتاد که تالش می کدردیم جامعدمرگ استاد در حالی اتفا

یدک انسدان بدزرگ و واقعدی، خیلدی بده درازا  ۀتدهدای زیدادی بدود تدا عمدری اندوخ کمک کنیم و در ایدن مسدیر، آرزو
 که همیشه حرمان می شود. -برود

 مسیر تف رم برای مواجهه با دنیا و مافیهای آن را تغییر داد و از ی من این آشنایی، بهترم. ،راست د پورپیراآشنایی با 
( کده از شدانب کدم مدن فقدط بدر اثدر کتر   ور ی اسروم و شمشریر و مگرر ایرک پرن  رور ارسدالی اسدتاد ) ۀدو جلد تحفد

کوچ ی که فقط بر اثر  ۀ وار دقیقی و یاتح ،آشنایی در اواخر بود با گنجینه ای از میرات پر ارزش انسانی، فرهنگی
 .وامیدارندد شناخت با رهروان استاد و چند پیام کوتاه و کتبی ایشان، باعت افتخار همیشه گی ام خواهند بود، مرا نیدز

 تسلیت بگوییم.« روشنگری»برای ام  و  ؛  برای یک انس ک شریی و بررگ نی یش کنمت  در صی مشت ق ک حق
بیاندیشدند، محترمانده  وقتدی فراتدر از ایدران بدر دیگدرانکده فرهنگیان ایران،  در میان یراراست د ن صر پورپزنده یاد  

گداهی کده ندامی از افغانسدتان و افغاندان آمدده اسدت، احتدرام ژرب در تمامی مواردی که من می دانم، هر -می اندیشند
رده است و برخالب آن دیگرانی که می شناسیم، نه فقط فرهنگی خویش را با تبیین مستندات تاریخی بسیار رعایت ک

انسانی استوار بر ارزش های آسمانی قرآن مبین، ثباتی آفرید که نامم ن  ۀه ی واقعی بود، بل با آفرینش ایدو فرهیخت
 یددادش اسدت پددب از فهددم کارنامدده ی عظدیم فرهنگددی ایشددان، خدداطری بدرای تعلدد  خدداطر عصددبیت قدومی، مجددال یابددد.

 جاودنه باد.
 

 ا ف نست ک -ک بن  1394-سنبلن  -10
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B2B3U8V3n4E 
 ئید نممرا عن ینک لدریک بن سخن ک وی ر ن صر پور پیراروانش د   بمختصر  آشن ییبرای  لطف  ً
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