AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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رفعت حسینی

هویت ملی وصاعقه ملی – قابل توجه آقای میر عنایت هللا سادات
چندی پیش آقای میرعنایت سادات برهویت ملی افغانستان نگاشته یی داشتند .مگر در ان نوشته
هیچ تذکری ازهویت ملی افغانستان در گذشته های دور وهم در چهل سال اخیر وجود نداشت.
من نگارشی کوتاه برنبشته ایشان نمودم.آقای سادات حدس زده اند که من آن مقاله را با دوسه
پیک(گیالس) رقم زده ام .مگرمن که مست نبودم بران مقاله تذکری ارائه ومنتشرکردم و تأکید
نمودم که چرا آقای سادات ننوشته است که مث ا
ال درعهدابومسلم ،جغرافیای آنزمان خطهء افغانستان،
هیچ چیزی به مفهوم ومحتوای حقوقی وسیاسی { هویت ملی} نداشت وچرا آقای سادات هیچ وهیچ
درمقالهء شان برآن نپرداخته بودند.
هویت ملی یک سرزمین با تاریخ سابقه وهمروزگار آن سرزمین و زمامداران سیاسی اش و حکام
دولتی آن ،بستگی همیشگی دارد.
آقای سادات درآن نوشتهء خویش یک سطر حتی ننوشته بودند که :
درگذشته های خیلی دور ،میانه و همروزگار ،هویت ملی درجغرافیای افغانستان کنونی چی
درونمایی داشت .آیا افغانستان هویت ملی داشت یا نداشت و به کدام برهانی هویت ملی نداشت یا
داشت.
مهمترین نکته و{صاعقه ملی} درسرگذشت افغانستان اینست:
با حادثه هفت ثوروزعامت حزب خلق وسپس طالبان ومجاهدین اسالمی و تا امروز ،افغانستان
فاقد هویت ملی می باشد .تره کی و امین وببرک و نجیب و دولتمردان دیگر تا امروز و االن،
جاسوس واجیرروس وامریکاوعربستان وپاکستان وایران بوده اند.
اگراحیانا درمقاله یی این نکته و صاعقه ،به صورت آگاهانه وقصدی ،و شیرغلت ،از سوی
نویسنده تذکر نمی یابد ،باعث فقدان اکادمیک بودن وارزش علمی آن می گردد.
من آگاهی داشتم که ازافتخارات آقای سادات  ،پرچمی بودن وعضویت شان درحزب خلق می
باشد.
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