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 یساپ ریش یارسال

 

 جمهور افغانستان سیبه رئ هٔ نام
 

 یمحکم یلیآورده، س «پور خرد»با نام  یجمهور کشورش که در مقدمه کتاب سیئبه ر یروشن فکر افغان کی نامهٔ  نیا
 در گذر زمان اندک اندک فراموش خواهد یشیاند انیبن یکنند مدخل ها یم غیاست که گمان برده و تبل یکسان گونهبر 

دود گرفته و حزب ساخته و هتاک ما که گمان برده اند با نفوذ در مراکز  یبر صورت روشن فکر است یتف شد و
وناگون، گ یوه بر رسانه هاالبسته اند که ع شانهیاند انیبن یبرتزها یها را در حال بونیتر کشور یفرهنگ یرسانه ها

و جهان بر حذر داشته اند  رانیو فرهنگ ا خیاز عرضه چند صد مدخل نو بر تار زینکتاب فروشان کشور را  یحت

 یمل یدموکراس تیو رعا یبه تعاون عموم ازیجمهور کشور را بر ن سیئرکه ناچار  یو وزارت ارشاد در بن بست
 تی، سا ۲۷ یخور ـ هوا راریناصر پورپ)سانسور دارد.  محاقمرا در  فاتیده جلد از تال بیوادار کرده، هنوز قر

 .  (اینار
 

 مي افغانستان!الجمهوري اس استیمقام محترم ر به
 :شودیاز احترام ، نگاشته م پس

روزگار  . درستندی، اجتماعي و تجارتي ن اسيیهاي در گرو عناصر اقتصادي ، س فیافغانستان ، فقط تعر تالمعض

كننده  هیو فرهنگ، که از توج اتیح ادبالبه اصط قومي در رنگ هاي -هاي بشري  شهیبر محور اند روزما، روز تا 
حظه بر كرامت انساني، حول القومي را بدون م تیتفكري را زاده اند كه عصب روند،یم شماربه  موكراسيیگان د

ه معضل ك نینشاني ندارد. ا كیگي اي منحصر به فرد و محدود به  ژهیو چیه ما،كه در جهان سند؛یبنو «قوم»منافع 
مي را قو شاتیگرا كه پشتوانهٔ  ستیا - دهیدر واقع همان پد شود،یم دفاعآزادي تفكر و كار فكري انساني ،  به بهانهٔ 

ولفه از م شودكهیهاي انساني را نقد كنند، همانقدر مهم م شيیكژاندنقش همان پندار هاي بشري كه  ن،یبنابرا سازد؛یم

كه اگر فضاي  می،آگاه شد(پس از طالبان) نینو موكراسيیده سال تجربه ي داز  شیب در سخن برود. گريیهاي د
براي  هاتیامري، توج نیافغاني فراهم آورد، چن شهٔ یمتنوع بروز اند هايبراي صورت  اديیفرصت هاي ز ن،ینو

 اجازه داده است.  زیجنون ن سرحداغراض قومي را تا 
ر د نیو عج بیح ادبي و فرهنگي كه با بازخواني هاي عجالصطهاي به ا راثیقومي مبتني بر م دیهاي شد شیگرا

ه ك شوندیاز تضاد هاي اجتماعي را باعث م يیبستر هاشده اند ، چنان  هیدر گونه هاي مختلف ، ارا ،قومي  تیعصب

به  ، گرانیمنافع د ریدر مس يیگان را به عنوان پشتوانه ها هیهاي فرهنگي همسا استیس ش،یبه زودي در عقب خو
 نیتنخس در زمرهٔ  دیح كه شاالاصط نیپس از وضع ا -را  «فرهنگي يیادگرایبن» من معتقدم تا مقولهٔ . همراه داشتند

 به نقد بكشانم. ریمس نیدر هم ،«نيید يیادگرایبن»، پا به پاي بحث  -كننده گان آن باشم  هیارا
اني و انس ریغ دهٔ یپد نیكه موجد بدتر رانیهلوي در اپ تیرقابت منفي، پس از برقراري حاكم كی ریما در مس كشور

 فرهنگي و پژوهشي - را در دستور كار رسمي خيیهاي رقابت منفي ، عمق تار ازیبود، بر اثر ن( سمیفارس)نژادي 

و ابزار هاي جعل  زی، دستاو میرویاز هشتاد سال است جلو م شیرقابت، ب نیا ریكه در مس اكنونقرار مي دهد و 
 تقیشود تا حق یم دهید زین يیها اهيیو سوء برداشت هاي ما ، بزرگ شدند ، س توهماتكه در  (و خراساني يیایآر)

 شوند. دهیها شده و به چالش كش استیس دستخوش (افغانستان و افغان)و مستند ما  خيیتار
بردي كار ي،یمقطه  جهٔ یز نتو خردورزانه نباشند، ج لیكه با دل يیها ريیشگیو پ ريیجلوگ م،یآن كه تجربه دار از

نم تا مي ك شنهادیشدند، پ یشیكه چون پاسخي نداشتند، مانع آزاد اند شوندیبدپنداري اي م باعث اشاعهٔ  خودندارند و 

هاي غلط، كار هاي پژوهشي  شیها و گرا استیكه به عنوان پاسخ ها در برابر س يیراه حل ها ازرفت ،  رونیبراي ب
از ارزش هاي واقعي دولت  تیهاي فرهنگي و حما استیاند، استفاده شده و جزو س فرهنگيادبي و  -فكري  نیو نو

را  «ررایپورپ»موضوعات كاري آن ، آثار پژوهشگر نامور، استاد ناصر  نینخستافغانستان، اداء شوند و به عنوان 
انواع  نیبهتر ي،یو پژوهش هاي انسان محور و پر ارزش منطقه  هامي ، نگارش الكه با پرچمداري ارزش هاي اس

نهادي  ایكرده است ، در چوكات اداره و  هیارا سم،یفارسهاي جعلي و مضحكي چون  دهیپد يیكار را در جهت رسوا
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اثر  تحتمستقل و  هم به گونهٔ  ایو  افغانستاندر حدود اكادمي علوم  ای «رارشناسيیمركز مطالعات پورپ»با عنوان 
 هاي درست ، هموار افتهیبراي  راها  ری، نه فقط مس نگونهیو بر ا ندیبفرما جیادارات مربوط دولت ، امر ترو ریسا

، دارنده صاحبان اصلي ،واهي ، بوميتالایوار، گروهي را در خ وانهیكنند ، بل در جهت زدودن اوهام فرهنگي كه د
 دنینما نهینهادو فالن فرهنگي ، هتاك ، متجاوز و فزون خواه نموده است، پاسخي محكم داده و كرداري را  نیگان چن

 منفعت اش ، حفظ ارزش هاي افغاني خواهد بود. نیكه بزرگتر
مه ه بزرگ را در مطالعهٔ  تیشخص نیا تیكه حقان «راریپورپ»از ارادتمندان استاد ناصر  كيیبه عنوان  سندهینو

مدني ت مي و واقعي منطقهٔ الپژوهشگر و مدافع بزرگ ارزش هاي اس نیام ، كار ا افتهی، به تمامي در شانیاآثار  بهٔ جان

 يیاو براي نگرش هاي نو و توجه بر ژرفنا ها ها مي دانم ، بل مدخل هاي نو گشودهٔ  نیبهتر از را ، نه فقط شیخو
در طي صد  دیآثاري مي دانم كه شا نیداده اند ، از بهتر ییروشنابر ادعا ها ،  يیها را در امر روشنا تیكه واقع

، رانیتا افغانستان و ا كستانیزبان از تاج نیا ايیدري مي گذرد، در جغراف زبانسالي كه از پرباري كار فرهنگي در 
 بي مانند و بي همتا باشند.

 يیر راستاي اهداف برحق اش، از چنان تنگنا هاد «راریپورپ»نكته ، بي جا نخواهد بود كه استاد ناصر  نیا ادآوريی

ي فرهنگ - اسيیانبوه جعل و صادرات س انیاست كه در م قيیبه حقا دنیروزنه براي رس گانهیكه  استگذر كرده 
 عقب نگهداشته شده جهان سوم اند.. ايیهاي ملت ها، در جغراف تیواقع افتیدر براي، تنها شانس  رونيیب

، انبنجیمي افغانستان خواهد بود و االجمهوري اس استیدر جهت سفارشم براي ر امیپ نیكتاب حاضر، بهتر محتواي
 استم. شنهادمیدر قبال پ يیو پاسخگو حیتوض هرگونه آمادهٔ 

 احترام با

 «عمرزي» مصطفي
 ديیخورش ۱۳۹۳سرطان /  / ۱۶

 كابل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5و  4.ص،  یعمرز یـ پور خرد به کوشش مصطف کتاب
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