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 ؟خواهد کردافغانستان چه  درکرونا 
 

 
 

 نفر می رسید. (1۰۳1)به  افغانستانتعداد مبتالیان به ویروس کرونا در سراسر  روز پیش، ۳1یعنی  در اول ثور
 نمود.( نفر اعالم ۸۶۷۶خبرهای تلویزیون آریانا شام اول جوزا تعداد مبتالیان را در کشور )

در ارگانهای مربوط وزارت صحت است. قراین نشان می دهد که اصل آمار به مراتب بیشتر  این تنها ارقام ثبت شده
و در ذهنم ایجاد های یک عده دوستان سوال های بیشتر  واقعات و چشمدید نباشد اماچنین از اینست. امیدوارم که 

 :خالی از دلچسپی و مفاد نیست تشوشاتم را چندین برابر می سازد که نقل آن درینجا
ندش یک برادر و فرزشخصی در اثر مبتال شدن به این ویروس در کابل جان باخت. هفتهٔ پیش دوستی قصه کرد که 

پیش از رسیدن به شهر شان، موتر حامل جنازه را در بیست الی سی کیلومتر  او را به خانه اش انتقال می دادند که
دسته جمعی پالستیک های وقایوی را که توسط شفاخانهٔ مربوط بخاطر جلوگیری ک حشر با یو  توقف دادندگوشه ای 

از انتشار ویروس بدور جسد پیچانیده شده بود، باز کرده دور انداختند. و جسد را بطور عادی بخاطر دفن و غیره 
 انتقال دادند. منزل شانمسایل به 

بخانه ببرند، هیچیک از شده جنازه را در پالستیک پیچانیده اگر  می فهمیدند که این کار را بخاطری کردندآنها 
بی » شان خویشاوندان و مردم منطقه بخاطر آلوده نشدن به ویروس، برای نماز جنازهٔ میت حاضر نمی شوند و ُمردهٔ 

یعنی بی عزت نشدن میت ترجیح داده می شود نسبت به اینکه چندین فرد دیگر به ویروس مبتال می شود.  «عزت
 .بیافتدبه مخاطره  ده ها تن دیگر سالمتیو  دندگر

عنی ی ی را بخاطر همین موضوعمریضمبتال بودن شان به این  اشخاص عمالً دیده شده اند کهاین تنها نیست، بسیاری 
 .کرده انداز دیگران پنهان  اشتراک نکردن مردم در جنازه و تدفین شان،

بیرو باری که درین روزها  گونهاین»...است:  که دو روز پیش با من در میان گذاشت چنین چشمدید دوست دیگرم
را شاهد نبوده بیروبار و ازدحام  تا این اندازهدر بازارهای کابل دیده می شود، پیش از شیوع ویروس کرونا هم 

 «.....ام
 درین بیروبار سه نوع مردم بیشتر بچشم می خورد: 

 

 .در قصهٔ ویروس و مبتال شدن اصالً نیستندبنابر دالیل متعدد و مختلف ید عید آمده اند و مشتریان که برای خر -
 را نمی خواهند از دست بدهند. اجناس شان و بهترین روزها برای فروش طالییدکانداران که این چانس  -
انوادهٔ شانرا و مصارف خ فقهٔ شب و روزدر میان این دو گروپ، ناز نهایت فقر و کارگران روی بازار که  -

 کمایی می کنند.
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این ازدحام و خرید و فروش مردم را  گیری ازجلوتدابیر بجای اینکه  آقای یعقوبی خنده دار اینست که والی کابل
  :بگیرد، در تلویزیون اعالن کرد که

 دید گشت. درین سه روز قیودات شدر روزهای عید احدی نمی تواند از یک جای بجای دیگری برود و مسافرت نماید
 :والی کابل رویدست گرفته این ضرب المثل صدق می کندتصامیم که در مورد اینگونه . و گذار وضع می گردد

 «چهارزانو نشستن پس از شکسته شدن وضو!»
بعد  دو سه هفته بعضی ها پیش بینی می کنند کهوزارت صحت عامه و  های پیشرفتهٔ جهان، با مشاهدهٔ تجربهٔ کشور

 و بی مباالتی شانرا اعتناییمردم بی پروای کابل نتیجهٔ این بی شاید جوزا و یا دهم جون،  2۰از عید یعنی پس از 
 و جنازه ها قطار شوددکانها و جاده ها مردم،  منازلکه در خواهد آمد نکند روزی خدای نخواسته، خدا  .تجربه کنند

 و داکتری برای دیدن و معاینهٔ کسی یافت نشود.  مریضنشود. شفاخانه ها پر از  کسی برای دفن و انتقال آن پیدا
غریب ترین در قطارو  مزهٔ بدبختی را با تمام وجود شان چشیده اندامیدوارم آنروز نیاید زیرا مردم ما همین اکنون 

فاجعه که بازهم آرزو می کنم هرگز در بدن ندارند، با آن  یاینها در شرایط عادی تاب و توان قرار دارند.مردم دنیا 
 خواهند کرد و چه خواهد شد؟چاره اتفاق نیافتد، چه 

 :دل را با آن تسلی و تسکین داددوست دیگرم در دلم ایجاد کرد که نمی دانم چقدر باید  نامعلومیک امید 
ر افغانستان صحبت می با یکی از دوستان قدیمم در مورد همین مصیبت آمده در جهان و پیامدهای مصیبت بار آن د

 کردیم. با دیدن تشویش بیش از حد این جانب گفت: 
اگر راست بپرسی سراسر وجود اکثریت مردم افغانستان مکروبخانه گشته، درینجا مکروب بجان زیاد تشویش نکو، »

ی هگاگاهاما درس و تعلیم گذشتانده ام، من شخصاً که تمام عمر خود را در بگونهٔ مثال  :او گفت .همردم کار نمی کن
سبزیجات را ناشسته و یا با محض شستن خورده ام و هیچ مریض هم نشده ام. دیگر و  اتفاق افتاده که سیب وناک

شود، مکروبهایی که در وجود ما از قبل  این ویروس کوچک کرونا داخل بدن ما به مجردی کهبناًء من فکر می کنم 
 می کند و می خورد. جا گرفته اورا نابود

در اخیر کنایه آمیز گفت: این شما خارج رفته ها هستین که وقتی به وطن برمی گردین، با خوردن میوه و سبزی پاک 
 «.و بیمار میشین تره هم یک هفته به بستر می افتینو سُ 

طلب عافیت، سالمتی و تندرستی نمایم تا از  میهنم راستش اصالً عقلم کار نمی دهد همینقدر می دانم که برای مردم
  گزند این آفت در امن و امان باقی بمانند.
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