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 ۰۴/۰۵/۲۰۲۲                                                        نجيب روشن 

 :معرفی کتاب  
 ما »کی« هستیم؟ 

 ما« کی هستیم؟ »
-- 

یک جامعهٔ بیسواد، چون اتاق تاریک و بدون دریچه و داشتن سواد و کتاب، وسیله برای رسیدن به روشنایی و مشعل  
 ..!راه، یعنی تنویر افکار مردم است

در جامعهٔ امروز افغانستان که بعد از کوچ بزرگ روشنفکرانش در اوایل دههٔ هفتاد خورشیدی، دیگر به »کتاب« 
و همه روزه به شمار »چراغ ُکشان!« در شهرها افزوده می شوند و حتی روشنفکرانش در  ارزشی قائل نمی شوند  

 :اروپا با »کتاب« و مطالعه وداع گفته اند، اخیراً خبر خوش و امیدوار کننده ای دریافت کردم
د هللا روغ«،  دوست فرهیخته ام »تمیم جان ابوی« خبر دادند که تحفهٔ در راه است و دانشمند عزیز »دوکتور سید حمی

 ..!»ما« کی هستیم؟(، افتخار و بگونه ای نوازش داده است -مرا با ارسال اثر گرانبها اش )ما »کی« هستیم 
با اولین نگاه به کتاب، که با قطع و صحافت بینظیر آراسته شده و جا دارد به ویرایش دهنده اش »تمیم جان ابوی«  

م تحریک شد و خوشحالم که در روزهای گرم تابستان  در راه، بهترین آفرین و احسنت ها گفت، اشتیاق کتاب خوانی ا
  .مونس و همرایم خواهد بود و به رنگینی کتابخانه ای دوران مهاجرتم خواهد افزود 

بدینوسیله از »دوکتور سید حمیدهللا روغ« عزیز در قدم اول و از »تمیم جان ابوی« که وسیله شدند، اظهار سپاس و 
 !قدردانی می کنم

اما شاید پیش از وقت باشد تا در مورد محتوا و درون مایهٔ این اثر نفیس و زیبا اینجا چیزی نوشت و آنرا نقد کرد، 
صفحه ای وقت و زمان می خواهد، ولی با یک مرور شتابنده ای که به فهرست مندرجات (  ۶۰۱زیرا مطالعهٔ یک اثر )

اهیت و هویت ملی مردم سرزمینی به نام افغانستان حکایت دارد، کتاب نمودم، این اثر از لحاظ تاریخی، بیشتر از م
 ..!آنچه در احوال جاری زیاد بحث برانگیز شده است

به باور نگارنده، ملتی که شناخت از هویت و سوابق تاریخی اش را ندارد، چگونه می تواند دیگران و جهان پیرامون 
از جمله بزرگترین حزب سیاسی افغانستان )ح.د.خ.ا(، قبل    اش را بشناسد؟!.. با تأسف که احزاب روشنفکری وقت

از آنکه مردم و جوانان کشور را نخست با هویت ملی و تاریخی شان آشنا می ساختند، برای شناخت جهان مادی،  
 ..!جهان بینی ها و جنبش های بیرونی تالش کردند، آنچه باید در گام های بعدی صورت می گرفتند

 :کنم کهدر آخر باید اضافه 
نویسندهٔ کتاب )سید حمیدهللا روغ(، با برداشتن این گام بلند، در حقیقت ثابت ساخته است که غرض از چاپ و انتشار  
این کتاب، »پول سازی« و شهرت طلبی نه، بلکه »روشنگری« بوده است، چه کتاب که متأسفانه با تیراژ بسیار 

کمتر از شمار دوستان نزدیک نویسنده است و احتمال دارد همه   جلد اقبال چاپ یافته است، به مراتب(  ۳۰۰اندک )
 ..!را منحیث تحفه ارسال کرده باشند

بهرحال، از اینکه تیراژ اندک و کتاب نهایت با ارزش است، امیدوارم محتویات اش در شبکه های اجتماعی، بازتاب 
 !پُر رنگ داشته باشد
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