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مسئوولیت متن و شکل بدوش نوی سند ۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نوی سنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۶/۱۰

مصطفی عمرزی
ارسالی شیر ساپی

نام ٔه به رئیس جمهور افغانستان
این نام ٔه یک روشن فکر افغانی به رئیس جمهور کشورش که در مقدمه کتابی با نام «پور خرد» آورده ،سیلی محکم ی
بر گونه کسانی است که گمان برده و تبلیغ می کنند مدخل های بنیان اندی شی در گذر زمان اندک اندک فراموش خواهد
شد و تفی است بر صورت روشن فکری دود گرفته و حزب ساخته و هتاک ما که گمان برده اند با نفوذ در مراکز
رسانه های فرهنگی کشور تریبون ها را در حالی برتزهای بنیان اندی شانه بسته اند که عالوه بر رسانه های گوناگون،
حتی کتاب فروشان کشور را نیز از عرضه چند صد مدخل نو بر تاریخ و فرهنگ ایران و جهان بر حذر داشته اند
و وزارت ارشاد در بن بستی که ناچار رئیس جمهور کشور را بر نیاز به تعاون عمومی و رعایت دموکراسی ملی
وادار کرده ،هنوز قریب ده جلد از تالیفات مرا در محاق سانسور دارد( .ناصر پورپیرار ـ هوا خوری  ، ۲۷سایت
ناریا) .

به مقام محترم ریاست جمهوري اسالمي افغانستان!
پس از احترام  ،نگاشته می شود:
معضالت افغانستان  ،فقط تعریف هاي در گرو عناصر اقتصادي  ،سیاسي  ،اجتماعي و تجارتي نی ستند .در روزگار
ما ،روز تا روز بر محور اندی شه هاي بشري  -قومي در رنگ هاي به اصطالح ادبیات و فرهنگ ،که از توجیه كننده
گان دیموكراسي به شمار میروند ،تفكري را زاده اند كه عصبیت قومي را بدون مالحظه بر كرامت انساني ،حول
منافع «قوم» بنوی سند؛ كه در جهانما ،هیچ ویژه گي اي منحصر به فرد و محدود به یك نشاني ندارد .این معضل كه
به بهان ٔه آزادي تفكر و كار فكري انساني  ،دفاع می شود ،در واقع همان پدیده  -ای ست كه پشتوان ٔه گرای شات قومي را
می سازد؛ بنابراین ،نقش همان پندار هاي بشري كه كژاندی شي هاي انساني را نقد كنند ،همانقدر مهم می شودكه از مولفه
هاي دیگري سخن برود .در بیش از ده سال تجربه ي دیموكراسي نوین (پس از طالبان)،آگاه شدیم كه اگر فضاي
نوین ،فرصت هاي زیادي براي صورت هاي متنوع بروز اندی شهٔ افغاني فراهم آورد ،چنین امري ،توجیهات براي
اغراض قومي را تا سرحد جنون نیز اجازه داده است.
گرایش هاي شدید قومي مبتني بر میراث هاي به ا صطال ح ادبي و فرهنگي كه با بازخواني هاي عجیب و عجین در
عصبیت قومي  ،در گونه هاي مختلف  ،ارایه شده اند  ،چنان بستر هایي از تضاد هاي اجتماعي را باعث می شوند كه
به زودي در عقب خویش ،سیاست هاي فرهنگي همسایه گان را به عنوان پشتوانه هایي در مسیر منافع دیگران  ،به
همراه داشتند .من معتقدم تا مقولهٔ «بنیادگرایي فرهنگي» را  -پس از وضع این اصطالح كه شاید در زمر ٔه نخستین
ارایه كننده گان آن باشم  ، -پا به پاي بحث «بنیادگرایي دیني» ،در همین مسیر به نقد بكشانم.
كشور ما در مسیر یك رقابت منفي ،پس از برقراري حاكمیت پهلوي در ایران كه موجد بدترین پدید ٔه غیر انساني و
نژادي (فارسی سم) بود ،بر اثر نیاز هاي رقابت منفي  ،عمق تاریخي را در دستور كار رسمي  -فرهنگي و پژوهشي
قرار مي دهد و اكنون كه در مسیر این رقابت ،بیش از هشتاد سال است جلو میرویم  ،دستاویز و ابزار هاي جعل
(آریایي و خراساني) كه در توهمات و سوء برداشت هاي ما  ،بزرگ شدند  ،سیاهي هایي نیز دیده می شود تا حقیقت
تاریخي و مستند ما (افغانستان و افغان) دستخوش سیاست ها شده و به چالش كشیده شوند.
از آن كه تجربه داریم ،جلوگیري و پی شگیري هایي كه با دلیل و خردورزانه نباشند ،جز نتیج ٔه مقطه یي ،كاربردي
ندارند و خود باعث اشاعهٔ بدپنداري اي می شوند كه چون پاسخي نداشتند ،مانع آزاد اندی شی شدند ،پی شنهاد مي كنم تا
براي بیرون رفت  ،از راه حل هایي كه به عنوان پاسخ ها در برابر سیاست ها و گرایش هاي غلط ،كار هاي پژوهشي
و نوین فكري  -ادبي و فرهنگي اند ،استفاده شده و جزو سیاست هاي فرهنگي و حمایت از ارزش هاي واقعي دولت
افغانستان ،اداء شوند و به عنوان نخستین موضوعات كاري آن  ،آثار پژوهشگر نامور ،استاد ناصر «پورپیرار» را
كه با پرچمداري ارزش هاي اسالمي  ،نگارش ها و پژوهش هاي انسان محور و پر ارزش منطقه یي ،بهترین انواع
كار را در جهت رسوایي پدیده هاي جعلي و مضحكي چون فارسی سم ،ارایه كرده است  ،در چوكات اداره و یا نهادي
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با عنوان «مركز مطالعات پورپیرارشناسي» یا در حدود اكادمي علوم افغانستان و یا هم به گون ٔه مستقل و تحت اثر
سایر ادارات مربوط دولت  ،امر ترویج بفرمایند و بر اینگونه  ،نه فقط مسیر ها را براي یافته هاي درست  ،هموار
كنند  ،بل در جهت زدودن اوهام فرهنگي كه دیوانه وار ،گروهي را در خیاالتواهي  ،بومي ،صاحبان اصلي ،دارنده
گان چنین و فالن فرهنگي  ،هتاك  ،متجاوز و فزون خواه نموده است ،پاسخي محكم داده و كرداري را نهادینه نمایند
كه بزرگترین منفعت اش  ،حفظ ارزش هاي افغاني خواهد بود.
نوی سنده به عنوان یكي از ارادتمندان استاد ناصر «پورپیرار» كه حقانیت این شخصیت بزرگ را در مطالعهٔ همه
جانبهٔ آثار ای شان  ،به تمامي دریافته ام  ،كار این پژوهشگر و مدافع بزرگ ارزش هاي اسالمي و واقعي منطقهٔ تمدني
خویش را  ،نه فقط از بهترین ها مي دانم  ،بل مدخل هاي نو گشود هٔ او براي نگرش هاي نو و توجه بر ژرفنا هایي
كه واقعیت ها را در امر روشنایي بر ادعا ها  ،روشنایی داده اند  ،از بهترین آثاري مي دانم كه شاید در طي صد
سالي كه از پرباري كار فرهنگي در زبان دري مي گذرد ،در جغرافیاي این زبان از تاجیكستان تا افغانستان و ایران،
بي مانند و بي همتا باشند.
یادآوري این نكته  ،بي جا نخواهد بود كه استاد ناصر «پورپیرار» د ر راستاي اهداف برحق اش ،از چنان تنگنا هایي
گذر كرده است كه یگانه روزنه براي رسیدن به حقایقي است كه در میان انبوه جعل و صادرات سیاسي  -فرهنگي
بیروني  ،تنها شانس براي دریافت واقعیت هاي ملت ها ،در جغرافیاي عقب نگهداشته شده جهان سوم اند..
محتواي كتاب حاضر ،بهترین پیام در جهت سفارشم براي ریاست جمهوري اسالمي افغانستان خواهد بود و اینجانب،
آماد ٔه هرگونه توضیح و پاسخگویي در قبال پی شنهادم استم.
با احترام
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