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 ؟چه وقت برخواهد گشت یحالت عاد
 

 ریع کرده ناگزکه کرونا وض ییها تیپخش شد به اساس محدو 24 دیام ونیزیکه از تلو دادیرو ۳۰۰شماره  برنامه
 ایکه آ میموضوع داشت نیا یرو ی، مطلب مفصلگریبرنامه با استفاده از نشرات د نی. دردیگرد میلفون تقدیت قیاز طر

 .ت برخواهد گشتقدوباره بر خواهد گشت و چه و یحالت عاد
که  ننایاطم نی. با اباشد یطوالن ید کمیفشرده ساخته ام اما باز هم شا اریبس سبوکیدوستان ف یمطلب را برا آن
 . از حوصله تان تشکرکنم می، جرئت کردم که آنرا خدمت تان تقددارند یروز ها وقت اضاف نیاز دوستان ا یاریبس

 ؟چه وقت برخواهد گشت یعاد حالت
در صد  ی؟ اگر منظور از حالت عادمیئگویرا م ی، چیسوال بسته به آنست که حالت نورمال و عاد نیبه ا وابج

برقرار خواهد شد  دیو نورمال جد ی، آن حالت دوباره بر نخواهد گشت اما حالت عادباشد شیصد حالت چند ماه پ
 باشد . شرویمشکل تر پ دورهٔ  کهٔ ک رسدیبنظر م دیتا برقرار شدن حالت نورمال جد یول

 یشرب هٔ نو ، جامع هٔ دیپد کی ثیبه ح یخیتار اسیدر مق شیبه شکل امروز می: ترورزیماریخارج از موضوع ب یمثال
 هٔ دیپد هنگونیمقابله با ا یآمادگ یفراوان در دانش و تکنالوژ یها تیبا وجوِد موفق - یساخت . بشر امروز ریرا غافلگ

برقرار شده است اما حالت به وضع  دیحالت نورمال جد زمیترور باناشده را نداشت. اکنون در رابطه  ینیب شیپ
جود و ییهوا یها دانیدر م یبرنگشته است که طور مثال تالش یبه آن وضع یعنی زمیتبارز ترور از شیپ یزمانها
 .کم کم خو گرفته اند دینورمال جد نیبرنگردد اما مردم با ا گرید دی. آن حالت شانداشت

ً  دنی. رسرا با خود نگه خواد داشت یاز مشخصات کنون یبرخ دینورمال جد زیمورد کرونا ن در  یادع به حالت نسبتا
 تیگرفته و محدود یبسته به طرز برخورد حکومت ها و مردم است که تا کدام اندازه موضوع را جد یادیا حد زت

 .کنندیم تیها را رعا
 انیسانفرانسسکو در جر و همچنان تجربهٔ  یجنوب یایو کور وانی، تا، هانگ کانگنیدوماه گذشته در چ ییک هٔ تجرب

 دستیرا رو رانهیشگیپ دیکه اقدامات قاطع و شد ی، نشان داده است همان مناطق 191۸مرگبار سال  مدهش و یانفلونزا
متحمل شده  را یگران اریتلفات بس گریو برعکس مناطق د ندبهتر گرفته ا جهیکرده اند نت تیگرفته و مردم آنرا رعا

وبرو عساکر ر یآمدند با آتشبار یم رونیبدون ماسک ب کهیآنها ا شیصد سال پ یماری. ) در سانفرانسسکو در باند
 .(شدندیم

هم  احتمال نیناگوار خواهد بود ، از اریاز احتمال سقوط کامل اقتصاد که آنهم بس یریموارد بخاطر جلوگ یبعض در
دوباره ،  یماریب وعیدوباره ش دیسازند و با تشد یوضع را عاد یمدت یبرا یشده است که بعد از هر چند گاه ادی

 شود . یعمل یقبل یها تیمحدود
 دانشمندان دشوار یرا برا ندهیآ ی ینیب شیکه پ یلیدل کیدوام خواهد کرد ،  یمرض تا چه زمان نکهیرابطه با ا در
از  مورد ندارند و نیدر ینو است و دانشمندان شناخت و تجربه کاف هٔ دیپد کی یفعل یاست که که کرونا نیا سازدیم

 . کنندیم یو قاطع آن خوددار حیصر انیاز ب دیایشان درست برن ینیب شیمبادا پ نکهیا میآنرو از ب
 دی. به نظر دانشمندان شاابدی یمشابه به کرونا کاهش م یها یمریض وعی، شیموسم گرم دنیمثال با فرا رس طور

  کنندیا نادرست ثابت شود حذر ممباد نکهیقاطع آن از ترس ا انیصدق کند اما آنان از ب زینکته در مورد کرونا ن نیا
د در و ص شهیهم یبرا ای، آبار به کرونا مصاب شده باشد کی یکه اگر کس ستیتا حال صد در صد روشن ن مثالً  ای

 گرانیه درا ب روسیانتقال وا نهیزم افتهیشفا مارِ یب کی ایو آ -نه  ایحاصل خواهد کرد و  تیصد در برابر کرونا معاف
 . شدیآسانتر م دهنیآ یهفته ها و ماه ها ینیب شی، پبودیم ننکته ها روش نی. اگر انه ایو  تواندیساخته م سریم
ا آن مرحله ت ندیگویبدست آمده است اما م ییها شرفتیمورد پ نیشدن است. در ا نی، واکسافتنی تیمعاف گریراه د کی
 سال بکار است . میون کی ای کیداشته باشد حد اقل در حدود  نیبه واکس یهمه کس دسترس کهیا

موجود در  یدوا ها ایکرونا ساخته شود و  ی یتداو یبرا ینو یکوشش ها به سرعت دوام دارد تا دوا انیم نیدر
 عتریر، آسانتر و س دیجد یدوا دیکار نظر به تول نیدرمان کرونا آماده ساخته شود که ا یبرا رییتغ یساحه با کم نیهم

 خواهد بود .
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 یتان است که خداسندر افغا یمریض دیشد وعی، احتمال شکه فکر هموطنان را مشغول ساخته گریمهم د هٔ نکت کی
به  رانیاواخر برگشت ده ها هزار هموطن ما از ا نیدر دردآور و فاجعه بار باشد اریبس اریبس تواندیناخواسته م

از  یاریبس کطرفی. در افغانستان از در افغانستان مساعد ساخته است یماریب تیسرا یرا برا طیافغانستان ، شرا
 یگرسنه ماندن است و از سو یمردم بخاطر بدست آوردن آذوقه صد در صد مجبور به کارند و کار نکردن به معنا

 ت ن اسناممک بایتقر رانهیسختگ یها تیمحدو قیهم تطب یها و حتا در قطعات عسکر مهیدر داخل خانه ها و خ گرید
 

، به کرونا تیشان با رد کردن جد یهستند که در مسجد ها در وعظ ها یهنوز هم کسان یعوامل حت یا یپهلو در
 . شوندیم لیمرض تبد وعیاز عوامل ش یکی هخود شان ب بیترت نیو به ا دهندیم نیدروغ نانیمردم اطم

 یها یرا غضب خداوند و آنهم به علت نا بکار یماریب نیعلت ا یرسم هٔ بتصر کیهفته طالبان در  نیضمن ا در
گمراه ساختن مردم کوشش  یافغانستان که به زعم آنها برا یرسانه ها یمردم خواندند و به گونه مثال از نشرات برخ

اشند را در نظر داشته ب یطب اتیهدا دیمردم با نکهیا ارهکلمه هم در ب کی یحت یتبصره رسم نی. درکردند ادی کنندیم
چگونه  هیروح نگونهیکنترول طالبان اند با ا ریدر افغانستان که ز ینشده است . در ساحات یادی، بکنند دیچه با ایو 
 مردم را کمتر سازند . نیانتظار داشت که آنان تماس ب توانیم
 اریستان بستلفات در افغان نیئبه آن ارقام درشت ، باور کردن تعداد پا یو با نگاه گذردیاساس آنچه در جهان م به

: از چند هفته است که هموطنان ما از آرامش دهنده باشد تواندیم یحد کینکته تا  کی انیم نیدشوار است اما در
 اند . دهیگرد نیجاگز ورکش گریبه کشور شان برگشته و در هرات و نقاط د رانیا

ً یتقر فعالً   یخدا دارند . اگر یدسترس نیمردم به آن ال ادیوجود دارد و شمار ز یافغاسنتان تلفون دست هٔ در هر گوش با
تماس  که با آنان در یکسان ایبرگشته اند و  رانیکه از ا یکسان نیمرض در ب نیبه علت ا ریناخواسته سطح مرگ و م

. حاال دیرسیبه نشر م یاجتماع یحداقل در شبکه ها یقیطر کیمربوط آن از  یخبر ها دیشا بودیم ادیبوده اند ز
نکته هر گز  نیمشکل است اما ا اریفراوان اگر هم حکومت ها بخواهند ، بس ریپنهان ساختن مرگ و م طیشرا نیدر

 کاسته شود . -است  یضرور اریو بس یاتیکه ح - اطیکه از احت تیآن نس یبه معنا
**** 
 اشد :روز ها جالب ب نیدر تانیخواندنش برا دیکه خودم به آن باور ندارم اما شا یارتباط مطلب نیدرهم
را  ندهیآ ینیتوان پبش ب یادعا داشت که از پنچ سالگ افتیوفات  شیکه هقت سال پ ییکایخانم امر کیبرون  ایسلو

. تنوشته اس یادیز یو کتاب ها کردیاشتراک م کایامر ییویو راد یونیزیتلو یبدست آورده است . او در برنامه ها
لفون چار یت یو مدت انتظار برا گرفتیم سیدالر ف ۷۵۰، ساعت میکمتر از ن یلفونیدر برابر هر صحبت ت ایسلو

 .سال بود
 یاه هیدر مورد سرنوشت اشخاص گمشده ، نادرست ثابت شد و همچنان او دوس ایسلو یها ینیب شیاز پ یاریبس اما

ز رو انی" پا کتاب که نیاست . او در افتهی یادیز دارانیاو خر یاز کتاب ها یکیداشت . اما حاال  کایدر امر یجرم
 ستمیکه به شش ها و س یمرض مدهش سار کی 2۰2۰که در سال  سدینویچاپ شده م شیسال پ 12ها " نام دارد و 

 نخواهد داشت . یموثر تداو یها وهیش یماریب نیجهان را فرا خواهد گرفت . ا کندیانسان حمله م یتنفس
 اتییجز نیا ای ینیب شیرواج دارد مثال فالن سال ، سال مشکالت خواهد بود ، اما پ ادیبا کلمات عام ز ینیب شیپ

 کننده است . رانیح
، وعیش از شتریبه سرعت ب یحت یکبارگی هب یمریض نیخواهد بود که ا نیدر ادامه نوشته است تعجب آور ا ایسلو
 خواهد شد . دیناپد شهیهم یبراسال دوباره برخواهد گشت و آنگاه  1۰. بعد از خواهد گشت دیناپد
 .شود دیو هرچه زود تر ناپد یکبارگی هکرونا ب نکهیا دیام به
 

 ایانپ
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