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

اگر كشوري بنام افغانستان نمیبود چه میشد ؟
اگر همه ما افغانها را بكشند و نابود شویم .آیا چیزي در جهان تغییر خواهد كرد .؟ اگر صبح وقت
جهان از خواب بیدار شود و بیبیند که افغانها دیگر در جمع نفوس جهان نیستند در اینصورت مردمان
دنیا براي ما اشك خواهند ریخت ؟ اگر كشوري بنام افغانستان در نقشه جهان وجود نداشته باشد
جهان گنج مهمی را از دست خواهد داد؟ جهان با سرنوشت بد اقتصادی دچار خواهد شد؟
جهان دیگري با شرایط دیگري خواهد باشد ؟ حقیقت این است كه اینجا كشور نه پل یا گذرگاه است
كه دیگران براي عبور از بن بست هایشان براي خود ساخته اند و سالهاست كه باشندگان این سرزمین
را از این پل به عمق نابودي دره هایش سقوط میدهند ولي خود از این پل عبور میكنند و به سر منزل
مقصود خود میرسند  .این سرزمین براي خود ما افغانها جز قبرستان بیش نیست.
این حقیقت را باید بپذیریم که ما مردم افغانستان برای کسی مهم نیستیم اما کشور ما بسیار مهم است
جهان با نبودن این نقشه زیان زیادي خواهد كرد .نبودن این كشور روند سیاست و اقتصاد جهان را
متحول خواهد ساخت .اگر قاره های بزرگ دیگر مثل افریقا یا آسترالیا نمیبود چیزي از دنیا تغییر
نمیكرد مگر با نبودن یك نقشه كوچك بنام افغانستان در جهان تحول بزرگی ایجاد خواهد شد تحوالت
بزرگ اقتصادی و سیاسی روی خواهد داد ،جهان تغییر خواهد كرد .نه براي ما افغانها بلكه براي
دیگران  .با نبودن این كشور بازار های سهام جهان سقوط خواهد كرد .کارخانه های تولیدات سالح
جهان به صورت نورمال کار نخواهند کرد بزرگترین منابع عایداتي قدرت هاي بزرگ اقتصادي
جهان سقوط خواهند كرد .روند سیاست نفاق افگني جهان بر هم خواهد خورد.
قدرت هاي بزرگ جهان براي غلبه بر رقیبان اقتصادی خود در کدام نقطه دیگر جهان تصادم خواهند
كرد ؟ و همدیگر خود را به چلنج خواهند كشید؟ گروه هاي تروریستي جهان فاقد اعتبار بین المللي
خواهند شد بازار فروش برده هاي سیاسي در جهان سقوط خواهد كرد .قاچاقبران بزرگ بین المللي
ارزانترین كارگران بدون مزد خود را از دست خواهند داد منابع عایداتي قاچاقبران مواد مخدر در
جهان سقوط خواهد كرد ،غرب میدان جنگ نیابتي خود را در آسیا از دست خواهد داد ،میلیون ها
جاسوس بین المللي كه در رده هاي مختلف بنام هاي مختلف كار میكنند بیكار خواهند شد بانك هاي
بزرگ بین المللي سهام خود را از كدام اعانه و به كدام بهانه بگیرند ؟ بهانه زر اندوزي براي
ثروتمندان سیاسي جهان از بین خواهد رفت؟ كاركنان موسسات و ادارات كمك رسانی بین المللي
بزرگترین بهانه براي حقوق بلند خود را از دست خواهند داد و بیكار خواهند شد .اما افسوس  ،قبول
میكنید كه ما فقط قربانی میشویم چون ما هیچ چیز خوبی برای اثبات خوبي خود در جهان نداریم ,
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دانشمندان ،محقیقین ،كادر هاي مسلكي و مجرب نخبه هاي كه دنیا بتواند چیزی خوبي از ما دریافت
کند .رسانه هاي جهان به جز صحبت ها و گزارش های خبری وحشتناک و جنایت درباره اینکه ما
چگونه یکدیگر را می کشیم ،چیزي دیگري از ما بیاد دارند؟
با نبودن ما رسانه هاي جهان بزرگترین بانك خبر هاي وحشتناك كشتن و دریدن و جنایت را از
دست خواهند داد كشور هاي دور و نزدیك .محالت آموزش ..پرورش تمرین و فراگیري فعالیت هاي
انداخت؟
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مگر شما باور دارید كه با نبودن این كشور بزرگترین منبع عایداتي ادارات مهاجرت كشور هاي
جهان سقوط خواهد كرد ؟ و میلیونها كارمند ادارات پناهندگي در جهان بیكار خواهند شد ؟ سخنان
مرا مبالغه فكر نكنید اما این یك حقیقت تلخ است دقیقا ً همان چیزی است که شما می توانید حدس
نمیزنید ،جهان  360درجه چرخش خواهد كرد اگر ما افغانها ناپدید شویم ،هیچ چیز در جهان تغییر
نخواهد کرد .
ما در همه زمینه ها در پایین لیست دنیا قرار داریم :هیچ مباهات نداریم .جز نفرت افگني و وحشت
پراگني اما همین حاال ما نسل جدیدي داریم كه به خاطر آینده خود کاری انجام نمی دهیم  -فقط فکر
می کنیم و صحبت می کنیم .و سوء استفاده میشویم نسل جدید ما ظاهرا ً پرچم در دستهایش شعار
میدهد ،بیشتر درباره وحدت ملي صحبت می کند ،اما از تاریخ و فرهنگ خود بیخبر است زبان های
ملی کشور خود را نمیداند پراکنده ترین نسل نو در میان تمام کشور ها در جهان هستیم .نسل جدید
ما بیشتر از تمام نسل هاي قبل بیشتر سرگردان و بیچاره است .در حالی که همه دولتهای دیگر در
مورد دموکراسی صحبت می کنند ،ما زیر یوغ بی رحمانه ترین ستمگران سیاسي زندگی می
کنیم..باور میكنید كه فقط كشوري در جهان هستیم كه ما تعریف غلط از دموكراسي را آموختیم .و
از نام دموكراسي سو استفاده کردیم  . .در حالی که همه در مورد صلح و دموكراسي صحبت می
کنند ،ما از آن متنفریم .
ما بیش از همه در مورد حقوق بشر ،از جمله کودکان ،زنان صحبت می کنیم ،برعكس توسط آگاه
ترین هاي ما این حقوق را پایمال میكنیم .چرا؟ این كشور اگرچه تکان های جنگ را چندین بار پشت
سر گذاشته است اما بجاي اصالح و تغییر مثبت فقط برهنگی سیاسی ،برهنگي اخالقی و برهنگي
اجتماعی را آموخته است و سرانجام ما را به جاي بیدار كردن بیشتر مدهوش ساخته اند .چرا ؟
چرا ما باید وضعیت این چنیني افغانستان را ببینیم ؟ چندین دهه است كه تالش کرده ایم و احتماالً
قرنها است که نادیده گرفته شده ایم و بجاي ترقي به عقب بر میگردیم؟ رویای ما با امید هاي زیادی
برای تحقق "رویای یك افغانستان آباد و آزاد " و دستیابی به وحدت ملي ,صلح و دموكراسي چرا
نابود میشود ؟
آسیا یك پیكر آب و گل است
کشور افغان در این پیكر دل است
در فساد او فساد آسیا
در گشاد او گشاد آسیا
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