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   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠٢٠ اپريل ٠٥
  

  

  کرونا از پس
  )بالفعل انسان و بالقوه انسان(

 اما .ورزندمی تالش کرونا شر زا ديگران و خود نجات برای و اند کرونا درگير جوامع برخی يم،ئکرونا گرفتار ھمه

 .کنندمی کار نيز کرونا از پس جھان برای بلکه نيستند، نيز درگير تنھا نيستند، گرفتار فقط ھاآدم از کوچکی بخش

 و بام روی اکبر و هللا بين انتخاب در ھستيم، جنگیسگ به رفتن يا خانه به ماندن بحث مصروف ما که اکنون درواقع

ه ب اما آھسته جھان ھایگوشه برخی در داریحکومت و تجارت گذاری،سرمايه ھایبرنامه رديديم،ت دچار شستن دست

 ھایآدم ما و حيوانات آب، درخت، سبزه، خاک، بر خود حاکميت استحکام برای آنان .است تحول درحال جدی صورت

 .کنندمی کار شدت به منفعل

 نان کنند،می کار گويند،می سخن اند،ھوموساپين اوالد که یئدوپا موجودات از بزرگی بخش که دھدمی نشان تفاوت اين

 تعيين در )من شمول به( اينان .اندمانده /اندشده زده کنار انسانيت ۀمعرک از و اندمانده پس بسيار ندجنگمی و خورندمی

 را ھاماندهپس باشند،می نروا ھاقافله پی در که نيستند بيش مصرفی منفعالن و ندارند فعال نقش بشر سرنوشت

 ھازادهھوموساپين بزرگ گروه اين .گذرانندمی روزگار ديگران ھنری و توليدی علمی، دسترخوان ۀريز با خورند،می

 در که است حيوانات آغل شبيه شانھایقريه و شھرھا و ندارند کننده تعيين نقش بشری تصميم و معامله بازی، ھيچ در

 که دارند را ھراسانی قربانيان ۀچھر و ستخالی شانجيب و مغز و دست آفت ھنگام .ميرندمی و خورندمی لولند،می آن

 آسمان از رفته بام برسر تعدادی کنند،می طلب نان و دوا زده زنگ خارج به ایعده .اندمعجزه و کمک راهبه چشم فقط

 .خواھندمی معجزه
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 ۀمميز ترينمھم طبيعت مھار اگر اما .دارند ھم را شدن انسان ۀبالقو ظرفيت و بدانند انسان را خود دارند حق گروه اين

 .توانيمنمی پوره را ميعار اين )امجامعه و( من باشد، مدرن انسان

 از یئرھا برای و بربزنيم آستين بايد کرونا از پس ،انسان بالقوه وطنانھم و مغرور ھایھوموساپين عزيز، دوستان

 و بياموزيم را توليد کنيم، پاسداری را دانش بگيريم، جدی را مکتب .کنيم تالش ملی و قومی مذھبی، تھیميان تکبرھای

 .باشند انسان ديگران ۀانداز به ما بعدی ھاینسل تا ندانيم ننگ را کار

 


