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 !غمت را نخوری دیگری غمت را نمیخورد تا خود
 

نا در حال کرو .تان میرسد بسیار نگران کننده استمتٲسفانه خبر های که از افغانس

ا واکسین کرونا ی شفاخانه ها با کمبوِد آکسیجن روبه رو استند. گسترش است.
رحم وعاطفه از این دیار کوچیده  میسر نیست واگر است تنها برای پولداران است.

آکسیجن در شفاخانه ها نایاب که در یافته اند  فروشندگان خصوصی همین است.
ریب غ افغانها در بارهٔ کرونا توهمات عجیب و است قیمت آنرا دوبرابر ساخته اند.

با نوعی اطمینان  او دارند. با دوستی در شهر مزارشریف صحبت میکردم و

ا مزارسخی ر میگفت:"اینجه ملِک سخی است کرونا آمده نمیتانه"گویی کرونا هم
ی در مکهٔ مکرمه که خانهٔ خدا در آنجاست رفته ومردم این کرونای لعنت میشناسد.

 دولت همین است را مبتال کرده است. این وقتی است که منتظر کس نباید ماند.
مردم رعایت هیچ گونه  که هست یعنی درمانده ای که قادر به نجاِت خود نیست.

بی پروا در گوشه های سرک های موتررو بول وحتی  حفظ الصحه را نمیکنند،

بازمانده های میوه وترکاری را در جویهای کنار سرک می اندازند  ط میکنند.غای
وبر این همه بی پروایی ها خنده میکنند ومیگویند:" بیادر ما اوغان استیم واینجه 

 گرراوهاند نگپ       ". اوغانستان است
 

ً بدون ضرورت های عاجل از خانه بیرون  اما دوستان، برادران، خواهران، این کرونا شوخی بردار نیست. لطفا

نروید،نگاهی به هند بیندازید که مردم در حاشیه های خیابان جان میدادند.خدای کریم از شما میخواهد که خودرا به 
تهلکه نیندازید واگر مجبور شدید که بیرون بروید ماسک بزنید.متٲسفانه دولت شما ماننِد دولت های دیگر جهان نیست 

ن به کرونا پر خرج تر از بیکاری است.به تخمین وزارت صحت که خسارات وارده بر مردم را جبران کند.مبتالشد
عامه در حال حاضر روزانه یک هزار نفربه مرض کرونا مصاب میشوند وبه شفاخانه ها مراجعه میکنندواین تعداد 

بهتر همین است که مریض کرونا در خانهٔ خود قرنطین شود زیرا در چنین حالت شفاخانه  بدون شک باالتر میرود.

سازماِن صحی جهان پیش از آنکه افغانستان به  ود وسیله انتقال مرض از مریض به آدِم سالم میشوند. جهان وها خ
ردِم بیچاره م بدانند که این را به افغانستان برسانند و باالتر از همه واکسین کرونا آکسیجن،و وضع هند مبتال شود باید

آری در همینجاست که  مهمان پِس در". د وزن زاید ومصداق همان ضرب المثل قدیمی خود استند که "سه پلشت آی
ق د تانک دروازه های کابل را باتوپ و مهماِن ناخوانده طالب نیز پشت در است و سه پلششت کرونا بیداد میکند و

 :الباب میکند.آری

 
 در شبِ تاریک،در صحرا تویی  وییــا تــهــنـیکس و تـب بیگناه و

 یـویـزا تــاف  درد ِارـمـیـوا،بـنـبی  نیست همدردی که گیرد دسِت تو
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