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 ویروس کرونا در افغانستان
 

اندکی کمتر از یکهزار تن اعالم هرچند تعداد مبتالیان به ویروس کرونا را رسانه های داخل افغانستان شب پیش 
با تاسف ده  واقعیتمی توان حدس زد که  ،مردمو گفتگوی  گزارشاتکردند اما بر اساس اظهارات شواهد عینی و 

 است. این رقماز  بیشتربار 
درین مورد سوال نمود گفت:  که تلویزیون راپورتردر جواب یک  جمهور آقای امرهللا صالح معاون اول رئیس

 «میزان کم تلفات نشان دهندهٔ فعالیت های ماست، کار کرده ایم درین زمینه، معجزه خو رخ نداده!»
هم خود را فریب می دهند و هم می خواهند مردم را اغوا کنند و به هیچ  زمامداران کابلت اینطور نیست اما حقیق

می توان گمانه زد که خدای نخواسته فاجعهٔ عظیمی در پیشروست که به یقین دلخوش بسازند. با دیدن وضع مردم 
متخصصین و  درخواستلزوم   شد بلکه خواهندبیچاره و ناتوان نه تنها برای مهارکردن آن مقامات صحی کشور 

آنهم اگر دادگر و کمک گری پیدا شود بخاطری که  .خواهد گردیدشدیداً احساس منسوبین بخش صحی از بیرون نیز 
 همه در غم جان خود اخته اند.

شور جهان ک افغانستان بنابر وضع نابسامان و دهشت بار امنیتی، بالنتیجه تردد کمتر خارجیان به اینجا، بیشتر از هر
در امن می بود اگر دو کشور همسایه که همیشه زمینه های بدبختی و  1۹از لحاظ شیوع ویروس کرونا کووید 

  مصیبت و هالکت را در کشور ما فراهم کرده اند، درین زمینه دست بکار نمی شدند.
مردم اما کشور جهان منتشر شده بود  ۳۰الی  2۰بیش کم و این ویروس به  در حالیکه بگونهٔ مثال: در ماه های اول

به مجردی که این ویروس کشور ایران را فراگرفت، مقامات امنیتی دولت  ولیافغانستان صرف نام آنرا شنیده بودند. 
که آنها مجبور شدند بار و بستره را برداشته  ندسخت ساخت چنان بر مهاجرین افغانی در ایرانآخوند ها زندگی را آن

باره به وطن برگردند. برگشت مهاجرین بکشور اصلی شان اگر از یک طرف یک امر مثبت و یک دودوان دوان 
 ندهٔ مصیبت و بیماریست نه موفقیت.رموفقیت است اما در چنین شرایط قطعاً بار او

، نبود وسایل پیشگیری و یا تست از یکطرف افغان از ایران سراسیمه و هراسان هجوم سیل آسای هزاران هموطن
 الیان به ویروس از سوی دیگر با اضافهٔ بی بندوباری و نبود نظم و پالن منظم ارگانهای دولتی برای این مامولمبت

همه دست بدست هم داده، هزاران تن بدون کنترول، معاینه و در بعضی والیات بدون تالشی از طریق بندر اسالم 
سرایت  ه سرعتب کشور شدند و این ویروس شومو دیگر سرحدات بی در و دروازه داخل فراه قلعه، والیت غور 

 کننده را باخود داخل کشور کردند.
دوست دیرین و دلسوز دیگر ما پاکستان نیز دست زیر االشه نه نشست و زمینهٔ خروج هزاران افغان را از خاک 

بدون شک در انتقال  دک داخل کشور گردیدند، لکه از راه های تورخم و سپین بوشان فراهم کردند و این هموطنان ما 
 این ویروس بداخل سهم خود را ایفا کردند.

شمار مبتالیان کرونا در افغانستان مطابق آمار رسمی خارج از کنترول،  ورود مهاجرینبا اینهمه بی بندوباری ها و 
. بود ده هزار خواهدتن رسید، اما گفته می شود این شمار بیشتر از  1۰۰۰چیزی کمتر از به در ظرف چند هفته 

 نهابگونهٔ مثال از تبیشتر از آمار رسمی است که در افغانستان منتشر می شود.  به مراتب جان باختگان کرونا نیز
 است؟ عمق این فاجعه تا کجتخمین زد که می توان بیماری کرونا در ولسوالی سروبی کابل  از اثرجان باختن چهل نفر 

وشته است که چهل کارمند ریاست جمهوری افغانستان به کرونا مبتال همچنان بی بی سی به نقل از نیویارک تایمز ن
آنچه این مصیبت را قابل نگرانی و فاجعه آفرین می سازد مبتال شدن ده ها کارمند صحی در هرات و کابل شده اند 

ن یز نشاجان باخت. این ن در روز یکشنبه که می باشدمین داکتر طب از بیماری کرونا چهارجان باختن  و همچنان
 .دکه در رسانه ها بازتاب می یاب رسمی است ارقاممی دهد که شمار مبتالیان به کرونا در افغانستان بسیار بیشتر از 

 دقت است:قابل اساسی در چند مورد نهایت قابل تشویش و  تاکنون مشکال
 

  ٔباید هرچه زودتر ویروس کرونا موجود است. و های تست قابلیتوالیت  ۴والیت کشور تنها در  ۳۴از جمله 
 مراکز معاینات در والیات دیگر هم باز و ایجاد گردد.
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 روز در اعالم نتایج  12و کمبود وسایل، تاخیر ده الی  به نسبت نارسایی مقامات صحی به وضع مبتالیان
اپور ر از دادن بناًء اکثراً  مایوس گردیدهازین تاخیر مردم  رخ می دهد که  مبتالیان و مشکوکین مثبت و منفی 
 به مقامات دولتی خودداری می کنند. 

 .چندین شفاخانه به علت مصاب شدن کارمندان و خانواده های شان کامالً مسدود گردیده 
 های دوست صورت گرفت و می گیرد، بصورت  کمکهایی که از جانب مؤسسهٔ جهانی صحت و دیگر کشور

 و میل گردیده. چند گرگ حیفهم از جانب ، مانند سایر کمک ها اینمی گوینددرست مدیریت نگردیده همه  
 ادعای مردم است. این کیلو گندم به هر خانواده نمونهٔ خوب اثبات ۴توزیع  

 پسمانده وسرعت می بخشد، اعتقادات آنچه که انتشار سریع ویروس را در کشور بادر نظرداشت آنچه گفته شد 
ست که خود را بنام عالم دین در بین مردم مشهور ئیالهامردم و در کنار آن تبلیغات گمراه کنندهٔ یکعده معنعنوی 

قوانین منع گشت و گذار و قرنتین را رعایت شهرنشینان یک عده والیات ، ساخته اند. از اثر این اعتقادات نادرست
 :نمی کنند و یا اینکه نمی توانند رعایت کنند 

 سک، دستکش را نشانهٔ بی غیرتی و بی پوشیدن ما در بسیار والیات کشور، مردم تدابیر وقایوی از قبیل
 مسلمان نمی رسد. شخصو عقیده برینست که زور کرونا به  ایمانی می دانند. 

  تلقی نموده خودداری از دست دادن و بغل کشی را در هنگام روبرو شدن، بی مروتی، ناجوانی و بی مهری
 ریشخند می زنند. باالی آن شخص کند رعایت اگر کسی آنرا و 

  گذار دسته جمعی با رفقا، محافل و میله ها و حتی شب نشینی ها را مردانگی و غیرت افغانی پنداشته، گشت و
 مردانگی شان می پندارند. ، کاکه گی و ترک آنرا خالف غیرت افغانی 

  اگر  که زیرا می دانندبسیاری کسانی که مبتال به ویروس اند، این راز را نزد خود شان پنهان نگه می دارند
صورت کسی به جنازه و فاتحهٔ شان نمی  نآ آگاه شوند که ویروس داشته و از اثر آن وفات یافته، درران دیگ 
 می پندارند.و بی عزتی بزرگ نابخشودنی  گناهآید. و این را برای خود  

 .مبتال شدن به ویروس را برای خود یکنوع شرمندگی و نزد دیگران کم آمدن فکر می کنند 
 رحمت خداوندو عده ای امتحان خداوند و تعدادی هم بالیی باالی بشریت می پندارند  این ویروس را بعضی ها

 که بخاطر گناهان شان از جانب پروردگار نازل شده است. 
  اما این را هم نباید ناگفته گذاشت که فیصدی بلند مردم نان خوردن خود و خانوادهٔ خود را روزمره کمایی می

 .کرده نمی توانندو مجبوری بیرون می شوند و منع گشت و گذار را رعایت  از روی ناچاری افرادکنند. این  
 راه های حل: 

ن های علمی ت به علم و دست آورد ،اکنون عصر تکنالوژی و قرن بیست و یکم است. مردم باید بیدار شوند  -
 پیروی از خرافات و جهالت، بدون شک هالکت بار می آورد.به این ملتفت گردند که  و دهند 

اعالن شده، از بیرون  درانجا گشت و گذار مردم قیودمقامات امنیتی در شهر کابل و دیگر شهرها که چون  -
 کرده نمی توانند بناًء: شدن مردم و رفت و آمد شان از یک نقطه به نقطهٔ دیگر ممانعت  

ک بوجی آرد، شهر، ی و نادار برای هر خانوادهٔ فقیرباید نگهداشتن مردم در خانه های شان دولت برای  -
 .کمک کند و دیگر مواد غذایی مقداری برنج و یک پیپ روغن 

در پشت دروازه های هر خانواده برساند نه اینکه مراکز تجمع را  این کمکها را برای جلوگیری از تجمعات -
 در هر منطقه برپا کنند، درینصورت مردم بهانه ای برای بیرون شدن نمی یابند.  

الهای بی مسئوولیت متوقف ساخته شود و اخطار داده شود و در صورت ادامهٔ این تبلیغات بی معنی و پوچ م -
 چنین بیهودگی ها به زندان انداخته شوند. 

می ترسم نیم نفوس حکومت باید و باید این موضوع را جدی بگیرد و اقدامات عاجل را عملی نماید، در غیر آن  
 . کشور درین راه قربان خواهد شد

 رگز نیاورد(.) خدا آنروز را ه
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