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نعمت هللا سروری

اگر از افغانیت خود عار داریم ،پس ما کیستیم و چیستیم؟
آرام آرام نشانه هایی از تحقق باورهای عامیانه که در مورد دولت وحدت ملی شایع می شود ،آشکار می گردد.
با امتنان از گردانندگان صفح ُه پورتال افغان جرمن آنالین و مقالۀ مستند و تحلیلی آقای حامد «نوید» و سایر دوستان
و وطنداران دلسوز این صفحۀ وزین ،باید اضافه کنم که نگرانی از شگاف در سطوح رهبری ،دامن برخی ارزش
های بزرگ و هویت ملی افغان ها را نیز در بر می گیرد.
آیا ساده دلی نیست که به جای تالش در راه تقویت روحیۀ وحدت و انسجام ملی و ارزش های همگانی و در نتیجه
تحریک انگیزه های مشترک ،هویت و اصالت تأریخی خود را آماج قرار دهیم؟ اگر از افغانیت خود عار داریم ،پس
ما کیستیم و چیستیم؟ در کجای دنیا دیده اید که اقوام و تبار های مختلف ساکن در یک کشور ،در اسناد رسمی
و بین المللی ،هر کدام به نام قوم خود یاد شود .شاید خیلی ساده باشد بگویم وقتی شما به خارج کشور سفر می نمایید،
به طریق رسمی و شخصی می پرسند؛ شما تبعۀ کدام کشور هستید .اگر بگویید مثالا من بلوچ هستم ،طرف فکر می
کند شما از بلوچستان هستید ،نه افغانستان .ایاالت متحدۀ امریکا یکی از بزرگترین کشورهای مهاجر پذیر و از چهار
نژاد جه ان در آن سرازیر شده اند ،اما همه در اسناد (تذکره ،پاسپورت ،لیسنس و مدارک رسمی و تحصیلی) خویش
صرفا ا به نام امریکایی یاد می شوند .شاید به همین دلیل امریکا را «ظرف ذوب» گفته اند .اسناد و روایات تأریخی
به روشنی نشان می دهد که اقوام ساکن امروز کشور همه به شمول قوم پشتون ،آریایی نژاد بوده اند .اگر بنا به
روایات تأریخی همه آریایی نژاد بوده ایم ،چرا امروز همه به نام افغان یاد نشویم .از سوی دیگر هر اسم و عنوانی،
در اصل شخصیت مردم ما کوچکترین تغیی ری وارد نمی کند .اسم برای شناسایی است ،نه برای مهتری و کهتری.
نگرش من به این قضیه می گوید ،در اتخاذ چنین تصامیم بزرگ باید یک اجماع باصالحیت و بزرگ ملی مانند لویه
جرگه دایر شود تا اجازۀ تصمیم گیری داشته باشد.
گذشته از آن در شرایط شاق کنونی که دست های سیاه اجانب و ایادی داخلی آنها در صدد تشدید نفاق افگنی و توطئۀ
تقویت روند اختالفات قومی ،نژادی ،زبانی و مذهبی  ....هستند ،کدام عقل سلیم و کدام افغان با درک به خود اجازه
می دهد ،در جرگۀ دشمنان و تفرقه افگنان قرار گیرد و آب به آسیای دشمن بریزد؟ چه کسی حاضر است با قبول
چنین مسؤولیت بزرگ در برابر تأریخ و مردم شریف افغانستان ،پاسخگو باشد؟
لطفا ا بیایید در مسایل بزرگ ملی و کشوری ،با دقت ،مسؤولیت پذیری و عاقبت اندیشی ،عطف توجه نماییم!
گذاشتن نام های این و آن هیچ تغییری در اصالت و شخصیت فردی ،حقوقی و اجتماعی اتباع وارد نمی کند ،بلکه
تنها به طرح های خائنان ه و مقاصد شوم دشمنان این وطن ،ممد واقع می شود .این قلم ضعیف و ناتوان تاأکید می کند
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

که بازندۀ اصلی راه اندازی این گونه طرح ها و پروژه های ناجایز و بیهوده در نهایت امر ملت بزرگ و سربلند
افغانستان خواهد بود.

آنچه ملت را کند مسعود و شاد اتحاد است اتحاد است اتحاد
متمنی است تمام اقشار به شمول علمای عظام ،روشنفکران ،نویسندگان ،ژورنالیستان ،و رهبران فکری جامعه ،اهمیت
این ارزش های کلیدی ،هویت و افغانیت خویش را با وسایل دست داشته و خاصتا ا رسانه های گروهی به نشر رسانند
و به آنها حرمت بگذارند !
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

