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   ۸۲/۳۰/۲۰۲۰                              نیپورتال افغان جرمن آنال
 

به مناسبت  نی پورتال افغان جرمن آنال یۀاعالم  
19-دی کو  یضی مر ای کرونا  روسی و وعی ش  

ناراحتی های فراوان بین مردم در همه جا به وجود آمده،   ،در سرتاسر جهان 19-با تشدید مرض کویدهفته در این چند 
نصف نفوس این کره خاکی با دلهره و نگرانی از شیوع این مرض مهلک در بند قیود و تجرید  که چنانکه گفته میشود 

ر  تریلیون دال 2ناشی از آن قرار گرفته اند. کشورهای پیشرفته و غنی هم مشکالت خود را دارند و اختصاص بیش از 
یک رقم درشتی است که قبالً   ، مخصوصاً از عواقب اقتصادی آن،در امریکا برای مبارزه از عواقب جدی این مرض

، همین طور در کشورهای دیگر. اما مشکل به مراتب جدی تر و مغلق تر در کشورهایی استدر این کشور سابقه نداشته  
ضعیف بوده و اصالً   بنیۀدارای  ،  که از نظرامکانات وقایوی و نیز معالجوی برای مبارزه علیه این پدیده مرگبارد میباش

 خطر مرگ روبرو ساخته، بلکه جوانب مختلفبا  قادر به جلوگیری ازآن نیستند. این آفت بزرگ نه تنها زندگی مردم را  
 کل نیست.اجتماعی، اقتصادی و روانی آن کمتر از اصل مش  اضرار

  از نظر خودبا توانائی محدود برای دولت به تنهائی بسیار دشوار است که افغانستان یکی از این کشورها است که 
که خودش با مرض  ، دولتیبا این مرض کشنده مبارزه کند دسترسی به امکانات و شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی
از طرف  امریکا اقتصادی ناشی از تهدید و فشار قطع کمککرونای سیاسی از یکطرف، کرونای طالبانی و کرونای 

را در افغانستان به یک مشکل نهایت پیچیده مبدل   19-دیگر مواجه است. این مشکالت چند جانبه امکانات مبارزه با کوید
همه  ساخته است. همه مردم چشم امید به دولت دوخته اند و وقتی مصاحبه ها با مردم در رسانه ها منعکس میشوند،

بی توجهی دولت دراز میکنند. بخصوص بعضی رسانه    بر  را  را بدوش دولت می اندازند و انگشت انتقاد  مسؤولیت امور
ها که تبلیغ علیه دولت را نیز از لحاظ سیاسی در پیش دارند، با پوشش های خبری خود بر این مشکل مرچ و نمک 

 میکند.زیادتر می پاشند که بر روحیه مردم تأثیر منفی وارد 

کامالً رها نگردیده و کشمکش های  1398دولت افغانستان هنوز از کرونای سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری 
قدرت طلبانه ازطرف رقیب رئیس جمهور هنوز ادامه دارد. در عین زمان فشار های وارده از جانب ایاالت متحده 
امریکا مبنی برتسریع مذاکرات صلح با طالبان از یکطرف و تشکیل مجدد به اصطالح "حکومت دو سره" به روی  

نون اساسی کشور هنوز ادامه دارد. ازطرف دیگر و درعین زمان تقلیل یک ملیارد  مصلحت سیاسی و زیرپا گذاشتن قا
دالر از کمک های امریکا درسال جاری و عین مبلغ برای سال آینده به شدت بر مصروفیت چند جانبه دولت افزوده و  

. با آنهم دولت با امکانات شدیداً تحت الشعاع قرار داده است 19-توانائی دولت را از تمرکز مزید بر رسیدگی به کوید
محدود دست داشته فعالیت وسیع را در زمینه کنترول این مرض مرگبار روی دست گرفته و همین امروز در سه شهر  
بزرگ از جمله شهر کابل قیود قرنطینیه را دستور داده است و از مردم خواسته است تا امرثانی از خانه های خود  

 ثنائی.بیرون نشوند، مگر در حاالت است

اجتماعی   ـ ازنظر ساختمان اقتصادیمشکالت مبارزه علیه این مرض در افغانستان کار ساده نیست، زیرا این کشور 
شهرکابل که   ازجمله در ،در شهرهای بزرگ دارای خصوصیاتی است که کار مبارزه را پیچیده می سازد، بخصوص

شترین تعداد را کسانی تشکیل میدهند که زندگی خود را با بی .اکنون بیش از پنج ملیون نفوس را در خود جا داده است
عاید روزمره تأمین میکنند؛ اگر کار نکنند شب نان ندارند. آنها ناگزیراند برای پیدا کردن یک لقمه نان هر روز ساعتها  

صاحبان مشاغل  دست فروشان و    ؛دنرا استخدام کن  آنهاباشند تا    انیمنتظر کسشهر  به انتظار یک کار در محالت مزدحم  
. گفته میشود که تقریباً که تعداد شان بیشتر از کارگران روزمزد است، نیز دراین ردیف قرار دارند  آزاد در روی سرکها

پنج طفل او از  ،به گفته یکی از آنها که اگر کار نکند .فیصد نفوس کابل از همین طریق امرار معاش مینمایند 50
 . نمایدفامیل خود قبول  ندش مرگ را به امید زنده ماندوخگرسنگی خواهند مرد، پس بهتر است 
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کار ساده نیست، بخصوص که  را تشکیل میدهند، اکثریت نادار کشورکه راه و روش کمک اقتصادی برای این طبقه 
  از احتکار عده ای از تاجراند.  ندر آنست که چگونه نان مردم را از دست شان بگیر  بعضی هادست های ناپاک و بیرحم  

گرفته تا رشوه ستانی و سوء استفاده مامورین مؤظف کمک رسانی تا تحت الجیب زدن کمک ها و صدها مشکل دیگر  
برنامه امداد را به مردم مستحق به مشکل فراوان مواجه می سازد که اینکار موجب بلند شدن اعتراض مردم در برابر 

 اجراآت دولت در زمینه میگردد.

. ناراحتی خواهد رسیدبا این وضع به اوجش که همین حاال رو به تزاید است، دی و فساد مشکالت امنیت و افزایش دز
تعداد معلولین روانی در کشور  روحیه مردم اثر ناگوار بجا می گذارد و براز نظر روانی بر و ترس از مرض مردم 

جرایم از   احتمال داردبخشد و  و تزئید می آوردهعصبیت ها و برخورد ها را در داخل و خارج فامیل بار  ،می افزاید
 .این ناحیه بیشتر گردد

در بحبوحۀ چنین احوال که دولت درعین حال با سه کرونای مدهش )صحی، سیاسی و تحمیل فشار از خارج( به شدت  
مواجه است، بدون حمایت و همکاری صادقانه مردم و قبول مشکالت ناشی از آن با تحمل و بردباری راه دیگری 

ندارد. امروز اگر مردم با دولت در نظر و عمل دست اتحاد و همدلی پیش نکند و از انتقاد های بیجا و احساساتی وجود  
بر دولت دوری نجویند، نه تنها مصیبت وارده را از جان خود و فامیل های خود تقلیل نمیدهند، بلکه بر شدت معضله 

دست بدست دهند و برای رفع معضله با شکیبائی و قبول  می افزایند. امروز وقت آن فرا رسیده است که همه باهم
شوند و به امور رضاکارانه در تطبیق هدایات دولت در  مشکل متحدانه عمل نمایند و در اجرای امور با دولت همکار

 همه عرصه ها بپردازند.

باید بکوشند به کمک مامورین   در تمام شهر ها و دهات و مخصوصاٌ شهرهای بزرگ که بیشترمواجه باخطر استند، مردم
برای بینوایان کمک ها را  های گذر و رئیس ها واعضای شوراهای گذر    وکیلمؤظف در حوزه ها بشتابند و به اشتراک  

برطبق پالن و رهنمائی وکال توزیع کنند و در هر گذر نوجوانان و جوانان دست بدست هم داده واقعی  ناو مستحق
، بلکه از کشیده گی های رسانندمواد غذایی را در پشت دروازهای مردم ب امنیتی نه تنهاسای شورا ها و نیروهای ؤرو

، از مریضان احتمالی مصاب به مرض به مراجع طبی و شفاخانه اطالع دهند، به  ندکنغیرعمدی پیش گیری عمدی و
م فوری اطالع دهند. مردم خود معیوبین و معلولین کمک نمایند، به مقامات صحی و امنیتی از وقوع به موقع حوادث مه

د، مراجع نشان نیز به کمک خود بشتابند و از حوادث درون خانه و در بین فامیل که لزوم رسیدگی به آن احساس میشو
مربوطه را اطالع دهند. رسانه ها اعم از چاپی، صوتی و تصویری مکلف اند، اخبار قرین به واقعیت ها را طوری  

را از دلهره و نگرانی مزید روانی بسوی امید و اقدامات مثبت رهنمائی کنند و از پخش  پخش و نشر نمایند که مردم
اخبار دلخراش و نشرچهره ها و رویداد های تأثر انگیز دوری جویند و ازبیان داستانهای غم انگیز که مردم را  

انگیز به نحوی مردم را  بیشترغمگین و ناراحت سازد، خودداری کرده، برعکس با برنامه های مصروف کننده و دل
 مصروف ساخته و از تشوشات روانی شان بکاهند.

نا گفته نماند که صاحبان پول و ثروت و تاجران دلسوز به مردم و وطن در این وضع رسالت بزرگتر از دیگران دارند  
و نیز از طریق کمک تا به اشکال مختلف به کمک مردم بشتابند و با تقدیم اعانه های قابل مالحظه به مؤسسات دولتی 

 با مؤسسات خصوصی بر توانائی مالی آنها بیفزایند.

وبسایت افغان جرمن آنالین وظیفه خود میداند تا با پخش این اعالمیه توجه هموطنان عزیز را به همکاری و همیاری با 
د تا خدا بخواهد دولت  دولت جلب نموده در حد ممکن در رفع مشکالت با تفاهم و همدلی در نظر و عمل داخل اقدام شون

و مردم یکجا در راه مبارزه با این پدیده مشترکاً پیروز شوند. اینکار وظیفۀ ایمانی و وجدانی هریک است که اجر آنرا  
 خدای متعال در هردو جهان نصیب شان گرداند.  

 پورتال افغان جرمن آنالین 
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