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حمید انوری

عبدهللا ،کرونا و دستمال بینی
در گیر ودار و جنجال ها و تشویش های روزافزون مردم جهان و افغانستان و در این اوضاع و احوال شدیداً
نگران کننده که ویروس کرونا گویا دست و پاچه بر زده است تا نسل انسان و حتی حیوان را از روی زمین
برچیند ،هر انسان عاقل و بالغ که دست چپ و راست خود را تشخیص داده می تواند ،به خوبی آگاه است که این
ویروس مهلک به سادگی از یک فرد به افراد دیگر سرایت میکند و تا حد مقدور باید از بغل کسی ،روبوسی و
حتی دست دادن به همدیگر و نزدیک شدن باهم ،باید تا حد آخر جلوگیری کرد و...
یک حادثه یا اتفاق عجیب رخ داد ،که در هیچ صورت نباید اتفاق می افتاد و از یک انسان عاقل و بالغ و گویا عقل
ُکل ،هرگز انتظار چنین حرکتی در هیچ صورت نمی رفت ،که رفت.
در جار و جنجال ایکه عبدهللا برای رئیس جمهور شدن خود براه انداخته بود و یک مشت افراد بیکار و بی روزگار
و گرسنه و درمانده را استخدام کرده بود که به عنوان سیاهی لشکر در گردهم آئی او و تیم هشت َرخ و ُنه گرد
شان ،داد و فریاد و غوغا و زنده باد عبدهللا سر دهند و....
شاهد یک صحنه بودیم که سخت تهوع آور بود ،هرچند از دقیقۀ نخست تا دقیقۀ آخر آن محفل فرمایشی ،همه به
شدت فرمایشی و تهوع آور و دل بد ُکن بود ،اما همین صحنۀ مورد نظر ،در حالیکه ویروس کرونا در شدیدترین
حالت خود انسان ها را سخت تهدید میکرد و نیز گسترش این ویروس خانمان برانداز بیداد می کرد ،توصیۀ
داکتران و اخطار مقامات صحی جهانی بصورت متواتر همیشه این بود و است که این ویروس سخت ساری است
و به سادگی از یک فرد به افراد دیگر سرایت میکند و تا حد امکان باید انسانها از همدیگر فاصله بگیرند و از
تماس باهم خودداری ورزند و صحبت از قرنطین ها بود و...
مردم در محفل عبدهللا و چارکاله شاهد بودند که در یک مقطع از سخنرانی احساساتی عبدهللا ،ناگهان آب بینی او
جاری شد .عبدهللا در حالیکه یکی از صدها دست دریشی لندنی یا پاریسی آخرین مدل خود را بر تن داشت ،در
تمام جیب های کرتی و پتلون مدل سال او یک دستمال بینی وجود نداشت تا بینی خود را با آن پاک می کرد،
توگوئی این دریشی ها فقط برا ی نمایش خریداری شده اند و هر صبح از الماری لباس ها و از کوتبند با احتیاط
بیرون گردیده و به تن می گردد و در آخر روز همان گونه با احتیاط تمام به جایش برگردانده می شود.
بلی هموطن! ما و شما شاهد بودیم که در جریان سخنرانی پرطمتراق عبدهللا ،ناگهان آب بینی اش سرازیر می شود،
دستمالی ندارد تا بینی خود را پاک کند ،به یکی از چوکره های اجیر شدۀ خود رو کرده و از او یک دستمال بینی

طلب میکند .تا اینجا کدام مشکلی نیست ،زن خانه که نباشد ،از این مشکالت پیش می آید ،اما جالب اینجا بود که
بعد از آنکه بینی خو د را خوب و تمام و کمال با آن دستمال پاک کرد ،دستمال کثیف را به جیب خود نکرد تا مبادا
دریشی واوائی او کثیف شود ،او دستمال کثیف بینی را دوباره به دست آن چوکرۀ خود داد و او هم چارۀ دیگری
نداشت ،مگر اینکه با احترام آنرا از دستان او بگیرد (.لینک ویدیو را در ختم این مختصر تماشا کنید).
حال اما سوال اینجاست که عبدهللا با کدام عقل خود دست به چنین عمل سخیف زد؟
گیریم که هیچ ویروس کرونا یا کدام ویروس دیگری هم در کار نمی بود و هیچ مرضی هم انسانها را تهدید نمی
کرد ،در یک حالت کامالً نورمال ،یک شخص کامالً نورمال و عاقل و بالغ هرگز و هرگز دستمال بینی استفاده
شده و کثیف خود را به دست یک انسان دیگر نمی دهد و اگر فردی دست به چنین عمل سخیف بزند ،هیچ انسان
عاقل و بالغ دیگری آن دستمال بینی استفاده شده و کثیف را حاضر نیست به دست خود بگیرد.
حال این انسان که از کمترین آداب معاشرت هم برخوردار نیست و صحت یک انسان دیگر برای او پشیزی ارزش
ندارد ،توقع دارد رئیس جمهور شود و با صحت و حیثیت و شرافت همه افراد آن خطه ،بی باکانه بازی کند.
بلی هموطن! اینجا افغانستان است ،افغانستان ایکه از چهل سال بدین سو ،به این حال و روزش کشانیده اند و حتی
کوچکترین آداب معاشرت هم در آن خطه به گند کشانیده شده است .امید است آن فرد اجیر شده که دستمال استفاده
شده و کثیف عبدهللا را با صد اکرام تمام به دست خود گرفت ،به ویروس کرونا مبتال نشده باشد ،از عبدهللا باکی
نیست!
به چند توصیۀ صحی در مورد جلوگیری از شیوع کرونا که عبدهللا با تمام بلند پروازی ها و باالنشینی های خود به
چند اصل اساسی آن قطعا ً توجه نکرده و آنرا مراعات نکرد توجه کنید:

توصیه های معمول صحی جهت جلوگیری شیوع ویروس :
دست های خود را با آب پاک و مواد شوینده مانند صابون بشویید و بر دفعات شستن دست ها بیافزایید.
در صورت در دسترس نبودن صابون ،از مواد ضدعفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
هنگام عطسه و سرفه حتما ً دهان خود را بپوشانید؛ اگر دستمالی در دست ندارید ،این کار را با حائل کردن بازو
انجام دهید و نه کف دست که تماس بیشتری با محیط و دیگران دارد.
از نگهداشتن دستمال های استفاده شده با خود ،خودداری کنید و بالفاصله دور بیندازید.
از دست زدن به صورت خود ،به خصوص دهان ،بینی و چشم خودداری کنید.
از دست دادن و روبوسی بپرهیزید.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم ،که احتمال شیوع ویروس در آن ها وجود دارد ،تا حد ممکن پرهیز کنید.
یک اصل مهم دیگر هم باید به این مقررات و قوانین معمول جلوگیری از سرایت ویروس افزود گردد و آن هم
اینکه:
هرگز دستمال استفاده شده و کثیف بینی خود را به دست دیگران ندهید.
به لینک ذیل کلیک کنید:
https://youtu.be/gj5wjqpMGVY

