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 ۲۳/۰۵/۸۲۰۱          بشیر احمد زکریا
 

 

 !هموطنان گران ارج و معزز
  

" از زمان اعالن جهاد بر علیه اتحاد شوروی افغانستان"قشر" معروف به "روشنفکران , حدود چهل سال قبل ما 
دیگران  ما . نه شدیم مؤفق متأسفانه, از ما توقع داشت افغانستانمأمولی که ملت  وصولو کمونیست ها تا کنون از 
حکمروایی های ملوک الطوایفی به ، احزاب سیاسی ساختیم و فرجام همه زحمات منتهی  را سرمشق خود قرار دادیم
 همان با ؛ حتیددشمنی، خصومت و بد اندیشی شده اناجتماعی منتهی به انقطاب،  - شد؛ سازمان های سیاسی

  متأسفانه ،بشری های بخاطر ایجاد نهاد تالش های ما خود باز همتبار محور  و محوریت -" خود  حمیت/"ننگ
سن و سال ما در حالت افول است و مرگ در  ! افغانولی خود مؤفق نه شدیم بشردوستیبجایی نرسید، ما حتی در 

پاسخی خواهیم داشت،  هآن گوشه ی نزدیک در چند قدمی برایما انتظار می کشد، با این همه ما به اوالد های خود چ
ما قشر روشنفکر افغانستان ، چرا،  وند؟ از بهر خدا چه پاسخی به نوه و نبیره و نسل های آینده خود خواهیم داشت

تا  در پناه خداوند  مدیقادر به گذاشتن یک یا دو خشت برای چنان بنای نه ش مکه مجهز به دانش شرق و غرب استی
 ما که ادعا های بلند پروازانه از دانش افالطون . یمناپذیر و جاویدان" را بگذار"یک ملت واحد تقسیم اساس الیزال

چرا قادر به  ،تراشیدیمجبرگرایی کارل مارکس می و یا خود را باالتر از فلسفه اقتصادی  مدانش مونتسکیو داشتی و
 ؟ یمنه شد ملت سازی""ین قدم به سوی برداشتن کوچک تر

 
،  کار نیرو های خارجی و یا سازمانهای سیاسی خارجی نیست "ملت سازی""گلوی جهان با این ندا پاره شد که 
،  میشوند مصمم" و ملت بزرگ" یک پدید آوردن برای زمینه سازاست که  بل این رسالت قشر متفکر یک ملت

 زرین خود بر می خیزد.خاکستر تأریخ ملتی که از زیر 
 
 ها برابر آفریده شدههمٔه انسان"همان امریکایی که اعالن نمود  ؟ـید از خود بپرسیم که امریکا را کی پدید آوردئبیا 

است، که حق زندگی، آزادی، و جستجوی خوشبختی ها اعطا کردهناشدنی معینی به آن اند و آفریدگارشان حقوق سلب
اینها متفکرینی امریکایی بودند که از بین ملل و  ! ندنبود جفرسن مسومانند ت متفکرینیآیا  ".هاست از جملٔه آن

"شهر تابان بر فراز تپه" را ایجاد کردند که مایه ی رشک برای  و چنانبودند آمده نژاد ها، و فرهنگ های مختلف 
 . همه جهان شد

 
 Magnaهیچ چیزی سترگی نبود مگر مگناکار تا   ـید از خود بپرسیم که برتانیه ی کبیر را کی پدید آورد،ئبیا

Carta ،  روشن ضمیر آن مانند بیکن  و و اساسات دیموکراسی را اربابان این سرزمین و متفکرین بزرگBecon 
 Adam Smith، آدم سیمت  John Stuart Mill، جان ستوارت میل Newton، نیوتن  Hobbs، هوبس 

 .و غیره گذاشتند
  
، مونتیسکو   Jean Jacque Rousseau  روه اگر اشخاصی مانند جین جیکبس کیم از خود بپرس 

Montesqieu  ویکتر هوگو ،Victor Hugo  دیدرو ،Diderot  وغیره وغیره نمی بودند آیا انقالب کبیر
ـل کانت        ئ، ایمانو Bismarckآیا سیاستمداران و ساینسدانانی مانند بیسمارک  ؟فرانسه بمیان می آمد

Emmanuel KaA،  هیگلHegel  گویته ،Goethe  مکس ویبر ،Max Weber  و اشخاصی مانند اینها
امیر نشین در گیر در جنگ با هم، جرمنی  ۲۰۰نبودند که در مدت نه چندان دور تنها در قرن نزدهم از میان بیش از 

ابر جنگ های اول و دوم کلونیالیزم صنعتی با فرهنگ عالی را به میان آوردند، و در عین مقطع زمانی افغانها در بر
مللی که مردان و  .ملل موجود و آینده نیز صادق است، ۀ برتانیه می رزمیدند. به عقیده من همین گفته ها در بار

 و ثروت ملت های بزرگ و تمدن های خود شدند. پر توانزنان شان مبدل به نیروی 
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است : جنگ دوم افغانستان « ماللی ژاندارک افغانستان و فاتحان میوند»جمالت قصار فوق برگرفته از ناول تأریخی 

ماللی »تأریخی   م برای اعالن کتاب : یوتوب/ ماللی، ژاندارِک افغانستان و فاتحان  ۱۸۸۲ – ۱۸۷۸انگلیس  –
م برای اعالن کتاب :  ۱۸۸۲ – ۱۸۷۸انگلیس  –است : جنگ دوم افغان « ژاندارک افغانستان و فاتحان میوند

 Youtube/ Malalai, Joan of Arc ofیوتوب/ ماللی، ژاندارِک افغانستان و فاتحان میوند. )
Afghanistan and The Victors of Maiwand) 

 
 ارادتمند شما

 بشیر احمد زکریا، داکتر طب، فیلو، اِمِریکن کالج آف سرجن
 و لکچرر خاص دایمیپروفیسر 

 کالفورنیا                      کولمبیا یونیورستی، کالج آف فیزیشن اینډ سرجنز
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