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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۰۵/۱۰/۲۰۱۸                                                                              ایآر یمحمد ول

 تمنا کیامتنان و  کی
 

نخست مراتب امتنان قلبی خود را به انسان استوار و حساس، نویسندۀ چیره دست و محقق مبتکر و ژرف نگر، 
تدارک و انتشار کارنامۀ یکسالۀ دوران صدارت شهید محمد هاشم میوندال، در جناب احسان لمر، به مناسبت 

 وبسایت پر بار افغان جرمن، ابراز میدارم .
جناب لمر گرامی با ارائۀ این مطلب، در تداوم آثار ارزشمند محققانۀ خویش، در حقیقت درب جدیدی را در شناخت 

ن گشودند. زیرا همرهان شهید میوندوال همیشه بر بعد افکار و فرزند آگاه، مردم دوست و وطن خواه ملت افغانستا
کردار سیاسی وی به نظاره تعمق نشسته اند و کمتر به اقدامات و یا دستاورد ها او در دوران کوتاه صدارتش استناد 

 ورزیده اند که اکنون جناب احسان لمر گرامی این حلقۀ تحقیق را به هم وصل کرده اند.
نویسندۀ این سطور را مجال داد تا به ابراز تمنای دیرینه ای بپردازد، ارزیابی های محققانه و آفاقی آنچه اکنون     

و بینش عمیق و مردم خواهانۀ جناب لمر است. چه از مدت ها است آرزوی وجود اثر و یا مرجع تحقیقی ای را در 
گذری بر فراز » ب شدت کرد که نوشتۀ بررسی افکار سیاسی در افغانستان داشته ام، بخصوص این تمنا وقتی کس

را روی دست گرفتم و آنوقت این کمبود فرهنگی را به شدت هرچه تمامتر احساس « های تاریخ مردم افغانستان 
کردم که هرگاه چنین مرجعی در دسترس می بود، چقدر بررسی عروج های تاریخی ملت افغانستان آسان تر و 

 محکمتر می شد.
ابلیت های الزم و متعددی که طرح، تدارک، بررسی، ارزشیابی و تحلیل ها در تدوین یک تاریخ اکنون با توجه به ق

افکار سیاسی در افغانستان، ضرورت دارد، این نویسنده یکی از شایستگان چنین رسالتی را با توجه  به توانائی 
ترم احسان  لمر را تشخیص نویسندگی، آفاقیت در تحقیق، تدارک منابع بینش سیاسی و مردم خواهی، جناب مح

میدهد که آثار و نوشتارش در گذشته، مملو از این امتیازات است. بخصوص که جناب شان این راه را با بررسی 
حیات و زندگی سیاسی بزرگان ملت افغانستان تا حد زیاد پیموده اند و توشۀ غنی ای در پشتاره دارند که با نسجام و 

 فرهنگی و ملی را بهتر ادا کنند . تداوم آن می توانند این رسالت
ارزیابی و شناخت افکار سیاسی جوامع، یک امر بسیار حتمی در بررسی و تحلیل سیاسی جوامع است . چه بدون  

آگاهی سیتماتیک از ریشۀ  تحوالت سیاسی در بین یک ملت و یا یک مجمع انسانی، جست و جوی طرق تکامل 
سیاسی را صرفاً از طریق اطالع از زیر بنا های تفکر سیاسی می توان سیاسی ناممکن است که این سیر تکامل 

دریافت. به عبارۀ دیگر، آگاهی بر افکار سیاسی موجود ومسلط  بریک اجتماع و ماحول آن ، یگانه وسیلۀ عمده در 
 .شناخت سیاسی جامعه و دریافت طرق تکامل سیاسی جامعه است که جامعۀ افغانستان سخت بدان محتاج است 

این نویسنده بر گرانی چنین باری مستشعر است که امید وارم جناب لمر گرامی از چنین تمنای سنگین دلگیر نشوند، 
چه اگر این رسالت، آغاز گردد و یا به اتمام برسد، اجر عظیم ملی وسرفرازی بزرگ فرهنگی را نصیب نویسنده 

 خواهد ساخت. 
افی نکرده باشم ، به جناب لمر گرامی و یا هر هموطن دانا و توانا که بخاطر آنکه با چنین تقاضائی، بسیار بی انص

به این  وجیبۀ فرهنگی می پردازد، وعده میدهم که این نویسنده حاضر است در تدوین و تحلیل و نگارش بخش 
 هائی، صممیانه همکاری و مساعدت کند.
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