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لمان                                                                                                                                                                                               عنایت شریف
 
 2020اپریل    18،  ا

 

 ؟  م یباش داواریکرونا ام دیدر مورد کاهش تهد ایدر آخر تونل ؟ آ یروشن

 

اما " اوج " به معنای اصلی آن . به معنای بلند  امیدواری زمانی پیدا میشود که شیوع بیماری به اوجش رسیده باشد
 . ترین نقطه ) قُله کوه ( ؛ نقطه ایکه پس از آن سرپایانی شروع میشود

 
 دریچه برای یک خوش بینی محتاطانه و خبر ها بر می آید که از ارقام آیا بیماری کرونا به آن نقطه رسیده است ؟

  هفته ها را در برخواهد گرفت یا شدت شیوع بیماری ، سالها ، ماه ها و یاکمی باز شده باشد . در آغاز معلوم نبود که آ
میشود که کشور هایی که چند هفته پیش در خط اول مصاب شدن و تلفات بودند اکنون وضع  اما حاال حد اقل معلوم

یت جدی احتیاط ( رعا شان کمی بهبود یافته و جای انها را کشور های دیگر گرفته است . پس ادامه بیماری ) به شرط
وضع شده در سراسر جهان ، بیشتر  میگویند اقدامات احتیاطی . آنقدر هم که در آغاز تصور میشد طوالنی نخواهد بود

بیاد داشته یاشیم : اگر این اقدمات احتیاطی نیمه تمام رها شده و پیش از وقت ،   از آنچه توقع میرفت نتیجه داده است اما
 . ثمر آن بی اثر میشود خوشی و پایکوبی آغاز شود

 
تازه بطرف نقطه اوج روان باشد ؛ در بعضی موارد   در ضمن ، هر ساحه وضع متفاوت دارد ؛ شاید بعضی مناطق

پایان  شاید در آنسوی نقطه یی که " اوج " فکر میشد ، قله های بلند تری تازه نمایان شود . اینرا هم از یاد نبریم که
 . میخواهد که هنگام باال شدن زه احتیاطشدن در سراشیبی به همان اندا

 
در مورد  محدودیت های کنونی از سوی دیگر این روز ها در برخی کشور ها از جمله امریکا ، سخن از آنست که

دوباره باز شود . همین که از احتمال باز شدن اقتصاد سخن   و اقتصاد مالیم تر شوند رفت و آمد و بسته شدن بزنس ها
در حال بهتر شدن باشد . در سطح جهان شاید هم چنین باشد اما باز هم   شاید اوضاع اشت را میدهد کهاین برد زده شود

  . رفع نسبی محدودیت ها زیاد تر جنبه اقتصادی خواهد داشت تا اینکه زاده غلبه بر کرونا باشد
ران کنند اما تا چه وقت ؟ کشور های پیشرفته در شرایط قرنطین میتوانند کاهش و قطع درآمد شهروندان خود را جب

بعدا بحران   ذخیره های پولی کشور های پیشرفته پایان ناپذیر نیست . از طرف دیگر خشک شدن شریان های اقتصادی 
 . عمیق افتصادی را بار خواهد آورد که آنهم میتواند پس لگد های بسیار ناگوار داشته باشد

ا ) که شاید این روز ها سخنان زیادی درین باره بشنوید ( موضوعات دیگری هم وجود دارد که باز شدن اقتصاد ر
ضروری خواهد ساخت . طور مثال در شرایط قرنطین تداوی آنهایی که به بیماری های دیگر مبتال اند دشوار شده و 

 . همچنان مسایل اجتماعی و روانی دیگر
ضرورتی ، قیمتی را می پردازند : گاهی   جهان ما ، جهان معامله و خرید و فروش است . دولت ها برای بدست آوردن

در حال جان کندن   بدست می آرند و زمان دیگر که اقتصاد جلوگیری از سرایت مرض را به قیمت پاگذاشتن به اقتصاد
 . باشد ، ماشین اکسیجن را ) حداقل موقتی ( به دهن اقتصاد میگذارند

فاصله زیاد داریم   وز هم از حالتی که از نگرانی فارغ باشیمدیده شده میتواند ولی هن البته روشنی کمرنگ در آخر تونل
 . از سر گیری زندگی عادی ، به یکبارگی هجوم نبریم برای . پس اگر محدودیت ها رفع شد ،

*** 
یک فرد عادی است که در صندلی ی بیکاری ، در زیر  نیست نظر دوستانه دوستان ، سخنان صمیمانه من مسلکی

 ! لحاف قرنطین نشسته است . سخنان مرا میتوانید جدی نگیرید اما .... کرونا را جدی بگیرید

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/enaayat_sh_roshani_dar_aakher_tonal_ast.pdf

