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 جرمن آنالین  افغان 

 

 جرمن آنالین در اعالمیۀ افغان 

 رابطه با اوضاع جاری افغانستان

دهد که مصائب ذیل بر سر مردم مظلوم  یگ نگاه مختصر به اوضاع و احوال جاری کشور نشان می 

افغانستان پل و پر گسترانیده و فجایع بیشتر را به دنبال خود می کشند. این مصائب و فجایع چنان همه  

گیر و عمیق اند که کشور را به پرتگاه نیستی کشانده و دارد که از هستی ساقطش می کند، به شرح  

 زیر: 

صاً خلیلزاد، با پیش انداختن طالبان در صدد آنست تا  پاکستان با کمک امریکا، مخصو  طالبان: •
کشور را تصاحب نماید و حاکمیت قرون وسطائی خود را حاکم گرداند. طالبان برای نیل به این  
به کشتار مردم بیگناه،سربریدنهای نیرو های دفاعی و امنیتی، سنگسار زنان، کیبل و   هدف 

ادی مانند فابریکات، بند های آبگردان، لینهای  چوبکاری مردان و زنان،تخریب زیربناهای اقتص
انتقال برق، پل و پلچکها، مکاتب، سرکها و هزاران ساختار های دیگر اقتصادی و اجتماعی  
کشور می پردازند. بر اثر جنگی که بیگانگان، مخصوصاً پاکستان و کشور های منطقه افروخته  

ما هالک می گردند. در نتیجه اقتصاد    اند، همه روزه دهها و گاهی صد ها نفر از هم میهنان
 ورشکست شده و کار های تولیدی به رکود مواجهه می شوند. و ما ... 

بر اثر جنگی که طالبان به راه انداخته اند، صد ها هزار نفر از    اوضاع اقتصادی و سیاسی: •
اند.    اطراف و اکناف کشور به شهر ها هجوم آورده و دهها هزار دیگر بیجا و بی خانمان شده 

در نتیجه چرخهای اقتصادی کشور در قریه ها و دهکده ها از گردش افتیده. بیکاری و مسکنت  
میلیون نفر زیر خط فقر لغزیده اند. چون پلها و پلچکها و خطوط    20گسترش یافته و حدود  

مواصالتی را طالبان تخریب می کنند، لذا انتقال اموال نیز با مشکالت فراوان روبرو شده که  
نتیجه قیمتها دستخوش دگرگونی می شوند. چنانکه اموال وارداتی قیمت و تولیدات داخلی    در

ارزان شده می روند. مثالً میوه جات و سبزیجات که حاال رسیده اند، به نرخ کاه ماش فروش  
می شوند، زیرا راههای خارج پر خطر و حتی مسدود اند. ازینرو این حالت دهقانان و باغداران  

کاری می زند. نسبت خرابی اوضاع دولت نمی تواند خدماتی را به مردم ارائه نماید    را ضربات 
و پولهای گزاف که باید در باز سازی کشور مصرف شوند، خرج جنگ می شود. زورمندان و  
نوکران اجنبی و جنگساالران شر و شور فراوانی را بر ضد دولت به راه انداخته و برای گرفتن  

ند. کشور های منطقه و همسایه های مخل زیر رهبری امریکا به جنگ  قدرت در چانه زنی ا
 افغانستان هیزم می کشند و با سیاست دو رویه به فریبکاری و دغلبازی می پردازند. و ما... 
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امسال در بسیاری نقاط کشور، منجمله کابل، بارندگی بسیار کم صورت گرفته. در    خشکسالی: •
ر تقلیل یافته تا جائی که امسال یک میلیون تن گندم کمتر  نتیجه حاصالت گندم و حبوبات بسیا

تولید می شود و دست مردم و دولت برای گدائی دراز تر می گردد. میلیونها هموطن ما را کم  
 آبی و بی آبی تهدید می کند. ازینرو مهاجرتهای دسته جمعی و فقر فزونتر در راه اند. و ما... 

مخصوصاً نوع جهش یافتۀ هندی اش، در کشور بیداد   موج جدید این ویروس،   ویروس کرونا:  •
نفر بر اثر این    70تا    60می کند و هزاران نفر را به این ویروس مبتال کرده. هر روز حدود  

میلیون    5ویروس جانهای خود را از دست می دهند. قرار پیشبینی وزارت صحت عامه، شاید  

 بین بروند. و ما...   نفر به این ویروس مبتال گردند و دهها هزار نفر از
 

ولی این همه مصائب که از برای مثال چهار تای آن در باال ذکر شد، ما را تکان نمی دهد و به حال  

به عوض اینکه در پی حل مشکالت کشور خود باشیم و از حال و احوال هم میهنان ما که  نمی آورد. 

در آتش جنگ و فقر و مرض می سوزند، بنویسیم،مردم را بر ضد طالبان و پاکستان بسیج کنیم، برای  

مصروف می سازیم. اگر در این  جانبی  مسائلوحدت ملی دست بکار شویم، خود و دیگران را با 

ست دراز اجنبی در کار نیست، پس چیست که ما را از تعیین،حفظ و صیانت سرنوشت ما  موضوع د 

 کنار می کشد و به تماشاچیان بی رمق و بیغم باشان این صحنه های دلخراش کشور تبدیل نموده. 

مردم کشور حق دارند که به آن نویسندگانی که از کنار مسائل عام، مهم و عمده و تعیین کنندۀ کشور  

می روند و مردم را فراموش کرده، بر موضوعات پیش پا افتاده، خود و دیگران را مصروف  کنار 

 می کنند، چنین خطاب کنند: 

 

 ما کجائیم در این بحر تفکر تو کجائی 
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