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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۲/۲۶

محمد یونس

برادر گرامی ،جناب محترم لمر صاحب!
با عرض احترام ،از نظرات عالمانۀ شما مستفید گردیدم و دیدگاه شما را دانستم .طوریکه شما
میدانید هر فرد برداشت متفاوت از جامعه خود دارد که با نظرات دیگران شاید در تصادم واقع
شود.
من هم شاهد نشیب و فراز زیادی در افغانستان بودم و یک عده افراد مهم آن دوره را از نزدیک
می شناختم  .همچنان با آموزش از سایر اشخاص با تجربه ،به شخصیت تعدادی از کارکنان آن
دوره که به مدارج عالی رسیدند ،پی بردم .طوریک جناب شما میدانید بین علم و عمل تفاوت
وجود دارد .ما انسان های تحصیل یافته را در این مدت  40سال دیدیم که چه بالئی بر سر مردم
و وطن شان آوردند .درست است که سلجوقی صاحب دانشمند بود اما در خدمت نظام نادری بود
که کسی نمی توانست به آسانی نفس بکشد .جناب شما میدانید وقتیکه در همچو نظام پر از اغنتاق
یک نفر در پست های حساس قرار می گیرد ،چه باید انجام بدهد تا نظام از او خوشنود باشد و
چوکی خود را حفظ کند؟ البته در هر مورد نمیتوان سندی ارائه کرد الکن برداشت ،تحلیل و
موشکافی و شاهد بودن می تواند یک اندازه روشنائی بر موضوعات بیاندازد.
البته یک عده مردم شکاک و دو رو به این عقیده اند که هر چه را آنها می گویند و هر نظری را
که در مورد افراد پخش می کنند کامالً درست است نه نظر دیگران .اینها خود مردم بی پرنسیب
اند که در هر زمان تغیر عقیده میدهند و رنگ عوض می کنند .حامیان فعلی نادر شاه چند سال
قبل دشمنان خاندان وی بودند که حتا جرئت نکردند که بر مقبره نادر شاه گل بگذارند تا مردم او
را مرتجع نگوید .الکن حال در حمایت نادر شاه داد و فریاد بیهوده به راه انداختند .دشمنان دیروزی
میوندوال امروز ظاهرا ً دوست وی شده اند ،آنهم روی بعضی ملحوظات خاص سیاسی و عقده
های روانی .به اصطالح عوام درد پای را از شقیقه می کشند .نوشتۀ من دقیقا ً متوجه همین انسان

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

های بود که خود را سرآمد روزگار می پندارند و تصور می کنند که نظرات ناقص و پیش پا افتاده
آنها غیر قابل رد است و دیگران را از صحنه به دور میسازد.
امید است که باعث رنجش خاطر شما نشده باشم .من از نوشته های عالمانه شما همیش مستفید می
گردم و می آموزم.
احترامات خالصانۀ مرا بپذیرید.
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