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 ۲۳/۰۶/۲۰۲۰             احمد شعیب نعیمی

 ژورنالیست به همکاری احمد اقبال نعیمی ،اقتصاد جهانی رگتحلیل
 

 !رونا ترس داشته باشیم یا نه؟واز ک
 

 
 

 وباید بدانیم این است: که ما چرا ترسیده ایم؟ بخاطری که ما را رسانه ها ترسانده اند ترسیده ایم که چیزی مهمی را 
 ؟یا دلیلی پشت ترس ما وجود داردو  ؟ترسیده ایمهم ما  که یا همه ترسیده اند

 ً علومات منخست اینکه درستی نیست. بسیار دقیق و معلوماتی که است و ما به اساس آن فکر میکنیم، معلومات  اساسا
یاوریم را بدست باگر یکبار معلومات دقیق کامل نیست بلکه نا تکمیل است. از همین خاطرست که ما ترسیده ایم. ما 
ً  و . تاحاال از بین رود و یا کامالً  شدهامکان این وجود دارد که ترس ما بسیار کم  ،بدانیم که چی جریان دارد دقیقا

 ً ویداد رواقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را  رقم)شاید  ۲9،14۳ تقریبا
واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه بعضی  رقم)شاید نفر 598 میانکه از این  رونا در افغانستان ثبت شده است.وک

 آزمایشات صورت گرفته است....را از دست داده است. و جان های خود مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را
د. آن دار رونا درین بین چی نقشی دارد.و ترس ما چی ارتباطی باومهمترین چیز این است که بدانیم که آزمایش ک

اگر  این ویروس بسیار زیاد است. مبتالیان بهکه امکان مرگ  خواهد گفت د؟اگر حاال از کسی بپرسیم که چرا میترسی
واقعی بسیار بیشتر از این  احصائیه )شاید  تن 598نفر  ۲9،14۳ چقدر زیادست خواهند گفت که ازپرسان کنیم که 

 به معنیاین و این به چی معنی است؟  آنها جان باخته اند. ارند( راباشد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/د
 .فیصد را تشکیل می دهد ۲ که تعداد جان باختگان کمتر ازاین است 
اند. آیا این حقیقت  جان باخته اند تنها تن آنها ۲ یا 1 مبتال 1۰۰فیصد به چی معنی به معنی اینکه از هر  ۲کمتر از 

 ۶5،847  حاال تا ،چقدر آزمایشات صورت گرفتهبه چند تن میرسند.  فیصد ۲ دارد؟ اول کوشش میکنیم که بدانیم که
 . و اگر شما میخواهید که بدانید روزانه چقدر آزمایش در جهان میشود در سراسر کشور صورت گرفته است آزمایش
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حاال فهمیدن  .را بدایندو غیره مبتالیان  آزمایشات، کنید و تعداد یککل انجایه ب ید میتوان و در کشور ما انجام می شود
واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه  رقم)شاید نفر ۲9،14۳ رکشومقدار آزمایشات چی ارزش دارد؟ آیا نفوس 
کشور مطابق آخرین نفوس  پاسخ روشن است که نخیر.؟ می باشند بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را

 صورت گرفته است؟ نفرازین تعداد آزمایش چند  .نفر گزارش شده استملیون  ۳۲.9 منتشره اضافه تر از یهٔ ئاحصا
 واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را احصائیه )شاید تن ۲9،14۳ که

 ۳۲.9. اگر یک درصد نفوس کشور را هم تشکیل نمی دهددرصد  نیمحتی  این تعداد کهآن مثبت گزارش شده است 
 )شاید  ۶5،847چقدر آزمایش صورت گرفته است؟  تا امروز پس میشود.تن  ۳۲9۰۰۰ملیون تن را هم ببینیم به 

 نهاتو از این تعداد واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را  احصائیه
که اگر من از شما پرسان کنم که روزانه در کابل چند حادثه  مانند اینست است.شده آن مثبت گزارش  را تن ۲9،14۳

نقظه مختلف  1۰شما میگوید من نمیدانم. من میگویم پس معلوم کن. پس ما چی میکنیم در  ترافیکی صورت میگیرد؟
ن من از و بعد از آ کند.و کمره های امنیتی شروع به ثبت حادثات ترافیکی میکابل کمره های امنیتی نصب میکنیم. 

 1۰شما خواهید گفت که روزانه در کابل شما بپرسم که ماهانه در کابل چقدر حادثات ترافیکی صورت میگیرد؟ 
ت را از ثبت کمره ها بدس رقماین  خواهید گفت کهمن میگویم شما از کجا میدانید؟  .می گیردحادثه ترافیکی صورت 

خوب میگوید  ؟صب کردکابل میشود کمره های امنیتی ن نقظهٔ  1۰که آیا تنها در  باز هم از شما می پرسم .آورده اید
 1۰همان  ارقام چون نمیتوانیم تنها به اساس های زیادی از کابل است که میتوان کمره های امنیتی نصب کرد. نه جا

حادثه ترافیکی در کابل  1۰۰۰در طول یک ماه  که امکان دارد چون را بگویمتمام کابل نقطه کابل حادثات ترافیکی 
در بیان  آزمایشنقش پس  اشتباه به اثبات رسید. پس تمام ارزیابی های ما از حادثات ترافیکی کابل صورت بگیرد.

تن مبتال میشدند  ۳۰۰روزانه  این مورد بحث میشود که قبالً  در رسانه ها تمام روز در .نهایت حیاتی است رقمدقیق 
آزمایشات  هاحصائی ن، مبتالیا احصائیه که با زیاد شدن  به این توجه نمی کندولی کسی تن ثبت میشوند. 8۰۰ولی حاال 

ه ک خواهیم دانست با محاسبه دقیق آن ،مرگ و میر چقدر است رقمپس به صورت دقیق است.  باالتر رفته روزانه هم
 .میزان ترس ما بجا می باشد یا نهآیا 

اه حلی ه آن رکه تا حاال بنباید به این بنا نهیم ایه و اساسش را پ. نهبترسیم یا  روناوبشمول ک از هر مریضی دیگر
ریزش و زکام هم که پیدا نشده است.  نهایی ریزش و زکام هم راه حل برای حتی پیدا شده است یا نه. چون که تا حاال

 پس در قدم. پائین استمرگ و میر مبتالیان  رقمچون . چرا؟ هن ولی آیا ما از آن میترسیم؟ ،تا حاال واکسین ندارد
چقدر آزمایش صورت گرفته است؟ است.  چه تعداد مرگ و میر را انجام میدهیم که دقیقاً  احصائیهٔ  اول یک محاسبه

فیصد  ۲ کمتر فیصدی متوسط اش ، که ۲9،14۳شده است؟ گزارش مثبت  ه تعدادو از آن چ این تعداد ۶4،958
میکردیم  8۰۰۰میشد اگر  4۰۰۰میشد؟  چه تعدادمیرسانیدم  در روز هزار ۶۰۰۰اگر تعداد ازمایشات را به  است.

د یان به چنمبتال دتعدامیشد؟ تن ملیون نفر را آزمایش میکردیم چند  ۳۲.9 ر تمامهزار در روز. اگ 5۰۰۰چقدر میشد 
ل حاضر تن در حاهزار  ۶۰۰۰۰۰ست؟ به معنی این که این امعنی چه این به  نفر. هزار ۶۰۰؟ نزدیک به می رسید

افراد بدون  شاندرصد  8۰ یانحرف جالب دیگر اینکه مبتال مبتال هستند و یا شاید از مرض معافیت حاصل کرده اند.
 منیا آو اینکه شده است.  صحت یابدوباره  آگاهی ولی بدون مبتال استبه این معنی که اگر یک فرد میباشد. یم عال
اد شده ایج مبتال شدنی که در خونم بابت یو از طریق انتی بادی ها می دانمتست  با انجام رایا نه مبتال شده بودم  هم

ن جمله ایاز  .مبتالیان است احصائیه تن ۲9،14۳ دهیمو حاال اگر ما یک محاسبه ابتدایی انجام  است معلوم شود.
ند تن چ را واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( احصائیه )شاید  598
واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه بعضی  احصائیه )شاید  تن 598تن   ۲9،14۳پس از  ه گان،جان باختتعداد 

شما اگر مصاب به ویروس خود را از دست دادند به این معنی که شان جان  مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را
دهید بلکه مشکالت دیگری در وجود شما  را از دست می این کرونا نیست که به اثر آن شما جان خود د،کرونا شدی

رونا در وجود شما آمده عوامل دیگر وچون حاال ک را از دست بدهید. است که شما قرار بوده به اثر آن جان خود
قعی بسیار بیشتر از این باشد وا حصائیها )شاید 598 احصائیهین ا از دست به دست هم داده اند تا سبب مرگ شوند.

اگر ما  .میتواند کم شود ولی بیشتر شدن آن احتمال بسیار کم دارد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را
واقعی بسیار بیشتر  احصائیه )شاید ۲9،14۳آما دقیق هستند پس وقتی فیصدی اش را از  را تن 598قبول کنیم که 

دریافت کنیم پس چند فیصد مرگ و میر میشود؟  از این باشد چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را
مالت ح فات طبیعی و، آمرگ و میر به اثر حادثات ترافیکی احصائیه . و این مورد بسیار کمتر ازدرصد ۲نزدیک به 

تن به اثر حادثات مختلف و مریضی ها در هزار  1۰۰اگر ما ساالنه محاسبه کنیم بیشتر از  انتحاری در کشور است.
اگر  را از دست میدهد. ین کشور جان خوداتن در دقیقه یک 1۰در هر  از دست میدهند. ار افغانستان جان های خود

و  ظهستند بدون داشتن کاله محاف سوار سکیلیبایا دقت کرده باشید کسانی که روی موترسایکل به چیز جالبی شما 
 که خطر مرگ آنها بیشتر از حادثه ترافیکی بوده میتواند در صورتی ،ماسک پوشیده انداما  رعایت قوانین ترافیکی

علومات که م چرا .می کنندا بیشتر پس این ترس است که همه را فراگرفته و رسانه ها این ترس ر .روناونسبت به ک
یک اما  الً مث و این کاری که ما میکنیم این یک مدل ریاضیکی است. .یز ندارددقیق نزد کسی نیست و محاسبه دقیق ن
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ما نباید به اساس یک معلومات و محاسبه غلط  دیده شود و با استفاده ازین مدل ما بدانیم که معلومات دقیق چی است.
 .میزان ترس را افزایش دهیمو  نمودهرا خراب  ذهنیت خود

آیا مشکل سیم؟ باید به این اندازه بتردرصد در کشور ما است پس چرا ما  ۲ کمتر از مرگ این مرض رقمپس اگر 
 هک زند. و هیچکسی روی آن حرف نمی دیگری در کشور ما است که ما باید از آن بترسیم و ولی ازآن نمیترسیم

ر ما رونا در کشووک مشکل نسبت به خطرناکتر تمشکال .می باشدهزار برابر بزرگتر رونا وکمشکل  نسبت به
وضعیت اقتصادی و مشکل بیکاری در  رونا میترسیم.وترسیم ولی از ک که ما از آن نمی مشکل فقر و بیکاری است

کسانی  صائیهاح رونا بیشتر از پیش شده است. اگروکشور ما که از هیچ کسی پوشیده نیست که حاال متأسفانه با آمدن ک
 ۲ اضافه تر از مطلب بیکار شدن میلیون فرض کنیم، آیا ۲رونا بیکار شده اند به اضافه تر از ورا که بعد از آمدن ک

مصارف  میلیون تن ۲مطلب این است که اگر این را از نگاه اقتصادی ببینیم این انیم که چیست؟ تن را میدمیلیون 
برای خود لباس و برای آیا را از دست داده است  آیا کسی که کار خود را به حد اقل خواهند رساند. روزانه خود

هزارن کارهای  مانند اینها ؟ تفریح و غیره را که کنار بگذارید.خواهد کرد یخریدار سامان بازیفرزندان خود 
کم شدن تقاضا، کم شدن عرضه . خواهند کرد کرده وو بزرگ دیگر است که از نگاه اقتصادی ضرر بیشتر  کوچک

ً و کم شدن عرضه طبیعت را در پی دارد نفر میلیون  ۲ بیشتر از این تعداد که حاال. به بیکاری بیشتر خواهد انجامید ا
در صورت عدم  که نامند میرکود اقتصادی  حالت را اینکه  .ندافزایش پیدا کیا بیتشر نفر  میلیون 5به اضافه تر از 
حالت برای کشوری  که بیرون آمدن از آنخواهد شد تبدیل اقتصادی  –بحران مالی آهسته آهسته به  پرداختن به آن

. اهد بودخوبسیار مشکل  یمانند افغانستان که بیش از حد دارای اقتصاد ضعیف بوده و وابسته به کمک های بیرون
این مشکل را ترس ایجاد شده در ما بیشتر می سازد  رونا بیشتر هم میشود.واقتصاد قبال هم خراب بود و بخاطر این ک

  که هر یکی از ما تالش در افزایش آن داریم و هیچ کسی به کم کردن آن نمی پردازد...
 چه باید کرد؟س پ

 حصائیها چرا که ببینید هیچ نیازی به ترسیدن نیست. منحیث کسی که این مرض را تجربه کرده است اگر از دید من
بابت  یکه هیچ کس خواهید فکر کنید. اگر میپس ما چرا میترسیم؟ بسیار کم است.  ناشی از این مرض مرگ و میر

 ؟نمیرد و این مشکل اصلی ما است این مرض
د که افراد مان این به این می. پس نباید هیچ کسی از خانه خود بیرون بیاید. شود پس که باید قرنطین به صورت عموم

ه ما طور هم که شد این ؟نگذاریم بیرون بیایند و غیره اصالً  انتحاری ،را بخاطر نجات دادن شان از حادثات ترافیکی
 دهیم. جان آن ها را ازین حادثات نجات می

خانه یک شخص موش داخل شد و او برای گرفتن آن موش بسیار کوشش کرد ولی : در ماند که این به داستانی می
 اینخانه را آتش زد. موش که نجات پیدا کرد ولی خانه آتش گرفت.  از ناچاری نتوانست موش را بگیرد و در آخر

 ً  پیدا این مشکل سیآن وقت است که راه حل اسا. نقطه پایان بگذاریماین ترس را به ما باید رونا است. وحالت ک دقیقا
 . خواهد شد

خواهم  می اینجاو من درین مشکل اصلی چیست بیکاری  مشکل اصلی اقتصاد ما است. ،رونا نیستومشکل اصلی ک
 :ارائه کنم هادی به دولت افغانستان و یا کسانی که در موقعیت تصمیم گیری در دولت هستندیک پیشن

؟ شویم می ی را مرتکباشتباه حاال چهآزمایش ها را زیاد نسازیم .  رونا را کم بسازیم.وما باید انجام آزمایش ک
 ترس بیشتر میشود. خود باعث این که باال میرودنیز که به واسطه آن ارقام مبتالیان  افزایش می دهیمآزمایش را 

 ها همانکه تن چرا ؟آیا وزارت صحت یک پالن ساخته نمیتواند که فقط کسانی آزمایش شوند که حالت شان وخیم است
وم میشوند و وجود مقا صحت یابو کسانی که به خودی خود دارند.  بیمارستانیهستند که نیاز به مراقبت های  افراد

با آزمایش چی میخواهیم بکنیم  شو؟این که ترس همچنان بیشتر  برایدارند چه نیازی به انجام تست برای آنهاست؟ 
 ؟ نخیر.بستری میکنیم شفاخانه آیا آنها را در

 .بسر می بریمقرنطین  درخواهیم کرد، در حالی که همین حاال آنها را در خانه قرنطین 
مبتالیان کم باشد کار میدهد ولی اگر تعداد بیشتر شود کار  تعداداگر در راهکاری که حاال وزارت صحت عامه دارد 

ه داریم ک شما فکر کنید که سیل آمده و ما خانهٔ را با مثال واضع بسازم.  من اگر طرز دید خود. کار آمد نیست اصالً 
و آن را مستحکم بسازیم که از آن آب داخل گرفته کنیم یک دروازه آن را محکم ه می هزاران دروازه دارد. ما فقط چ

 نشود این است قرنطین. و باقی هزاران دروازه دیگر باز باشند. 
 . ۶4،958، و تاحاال چقدر آزمایش صورت گرفته است است ملیون ۳۲.9 نفغانستانفوس ا

. و در سال 45۰۰۰میشود؟ چه تعداد  . این ازمایش در ماهکم و بیش 15۰۰روزانه چقدر ازمایش صورت میگیرد 
اضافه تر گیرد؟  سال را در بر می، چند یعنی اگر ما بخواهیم همه را آزمایش کنیم. 54۰۰۰۰شود؟  می چه اندازه

توانیم همه را آزمایش کنیم پس ما چرا میخواهیم آزمایش را  که نمی شود دیده می ح. حاال که ما واضسال را ۶۰از 
و طبق مثال من آن خانه را یا از و بعد مثبت شدن آن همه را قرنطین کنید.  آزمایش کردهیا که همه را بیشتر کنیم؟ 

ت و آن وق بندیدهمه را ب بلکه نی اگر هزار دروازه دارد یکی آن را بسته نکنیدهرطرف امن بسازید در مقابل آب یع
ً فرض که آب داخل نمی آید. می توانیداست که گفته   میلیون 1ملیون را آزامایش کردیم که از آن جمله  ۳۲.9 که ما ا
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ولی ما تا حاال پیش نمی رود و زیاد نمی شود. ملیون  1حاال این از و این تعداد را قرنطین کردیم.  شد تثاب تن مبتال
واقعی بسیار بیشتر از این باشد چنانکه  احصائیه )شایدتن ۲9،14۳همه  از آن ما آزمایش کرده ایم را کهی تعداد

واقعی بسیار  احصائیه )شاید 598و  گزارش شدهآزمایش شان مثبت  بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را
  ۲9،14۳و اگر ما این تن شان جان باخته اند.  چنانکه بعضی مقامات به آن اشاره داشته/دارند( را بیشتر از این باشد

 هستند.در حال گشت و گذار خانه  از تن دیگر در بیرون رهزاها صدرا قرنطین هم بکنیم بازهم  تن
و حاال راه  .نداریم ی آنچنانی مرضکه هیچ راهی برای جلوگیربا آنچه که گفته آمدیم باید به این نتیجه رسیده باشیم 

فراهم کند بستر برای و وزارت صحت عامه می تواند برای ما تنها چیزی را که ما نیاز داریم  عملی این چیست؟
له شوید و فاصبماسک بپوشید دستان تان را ، را در نظر بگیرید موارد صحیباید شما  ،بلیاست. حاد مریضانی 

بسیار  مرگ و میر احصائیه سیدن نیست که شما ترسیده اید چونولی اینقدر نیاز به تراجتماعی را در نظر بگیرید. 
 نشود اینو اگر این معلومات به مردم داده است. زمانش رسیده  این معلومات باید به مردم برسد و حاال. می باشدکم 

 . بلکه افزایش بی پیشنه نیز خواهد یافت حل نخواهد شد نه تنها که مشکل بیکاری
که  یدآمده و بگو دولت چون اگر.  اعتراف کنیم تلخ حقیقتبه این اعتماد خودی ختم شده است و ما باید متأسفانه که 

اینطور نخواهد شد،  .بر خواهد گشتباز گفتن همه چیز به حالت عادی  با که کندکارهای تجاری باز است و فکر 
دوباره برسر  و چطور می توان آنها را به قریه ها و والیت خود رفته اند از ترس حاال نیروی کاری همه چرا که

حال افزایش در که تعداد مبتالیان  برای مردم پخش ترس نمایند چرا رسانه ها هروز همهدر صورتیکه  آورد،کار 
 .شاید تعداد بسیار کم و آن هم از روی ناچاری؟ به کارهای شان برخواهند گشت . آیا آنها دوبارهاست

یعنی است.  روان مشکل آهسته آهسته رو به حل شدن که این ؟پس برای آنها در رسانه ها چی باید نشان داده شود
و راه این به صورت منطقی کم ساختن آزمایشات  داده شودکاهش باید نباید افزایش یابد بلکه ترس توسط رسانه ها 

 آن. افزایش نه است. 
ر اگ. می شود، حداقل اگر آنرا کاهش نمی دهید به افزایش آن اصال فکر نکنید انجام آزمایش 15۰۰ در حدود روزانه

تعداد  و اگر شمایش کنیم. تا همه را آزما خواهیم داشتنیاز  یسال های زیاد افزایش هم دهیم بازهم تعداد آزمایش را
سال همه را آزمایش کنیم که  4۰-۳۰اضافه تر از  ما قادر خواهیم بود که در طول دهیدهم  افزایش را اتآزمایش

 این ویروس خواهد ماند یا نه.زمان  معلوم نیست تا آن
که توسط رسانه ها بدست مردم  احصائیهٔ  سانه هارو با این کار در  کرده را آهسته آهسته کم آزمایشاتپس باید دولت 

خواهند  شروعدوباره و کارها  انجامیدهاعتماد مردم  به افزایش آهسته آهستهکه این  خواهد شد.کم  هم می رسد نیز
 .شد

ته آنرا دوباره آهس مبخواهیکه وقتی  گذشته حالت نه چندان متحرکی داشته و حاالدر دوماه کشور ما ماشین افتصادی 
ً  نیاز به تیله کردن آن میباشد و حاالآهسته بحرکت بیاوریم،  ت ترسیدن حاال وقاست.  زمان تیله کردن فرا رسیده دقیقا

و فقر نانشی از آن مردم را که ترس  چنان است از بین نبردهرونا مردم را وکخود قدر  آنرا که چرونا نیست واز ک
قطه پایان نترس به ترس است و ما باید حاال همه کوشش کنیم که  ن نقطه پایان بهگذاشتوقت است.  به فالکت کشیده

 باز گردانیم. دوباره اعتماد مردم را به زندگی بگذرایم و
 

 ایانپ
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