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مطبعه يآزاد: چاپ ځای   

کورنا  مهرباني وکړئ، د

!ویروس جدي ونیسئ  

 که چیرې موږ کورنا ویروس جدي ونه نیسو، نو کورنا به مووږ 

دا دافغانسوووووتام دعووووامو روتتیوووووا و ار   . جوووودي ونیسوووو   

سپارښتنو دي، که چیرې موږ دکرونا پر وړانودې بوو توواوت     

وکوو،و، نووو دهغووه مبنیووور بووه پووه رات ووون   کووو موووږ  ولووو تووه 

 . نامم ن وي

د روتتیا و یر د کورنا ویروس په اړه پوه یووه ريوري کنووران      

ېاتوال  لپواره  کو دا هم ووی   چو موږ ر  و ته د ویروس د  

 ول عالیم په ګوته ک،ي دي، اوس دا په تاسو پوورې اړه لوري،   

 . چو څنګه د ویروس درپریدو مبنیور وک،ئ

دعامو روتتیا و ار  د رسنیو لوه ررې  ولوو توه د مم ومواتو     

رپرولووو څرنګوووالښ، دښوواري پیغووامونو او اداري ريرتیوواو لووه 

توه نوور توری و     ررې د وادونو تاررونه، دلوبو لوبغوالو او ور 

ځایونو مسؤلینو ته سپارښتنه ک،ې، ترڅو در  و را ولیودلو  

مبنیووور وکوو،ي او پووه دې توګووه د ووومت  ادارې هووم پووه رپوو  

بجو څبه  ۷کاري رژیم کو بدلوم راوست  دي، چو دسهار له 

بجوو پوورې کوار کووي، پوه ورتوه وروت کوو بود           ۱تر ماسپښین 

 . کیږي وریدلآريرونه په  وله ن،ۍ کو در  و لبوا 

میاشوتو کوو دمتيتوو و ویو     په افغانسوتام کوو پوه تیروڅ وور     

لوړشو او دش منو پېښو شومیر رهوم  موه پوه     (۲۷۰۰۰)شمیر له 

 یاتیدو در، مګر بدببتانه چو  موږ ر ک رهم په  وله ن،ۍ 

 .کو د ویروس له پراریدو څبه بو پروا دي 

ه افغانام ګوري په ډیرر هېوادونه کو دکرونا ویوروس درم نو   

کیږي، دد ومت او عامو روتتیا و ار  او هڅو سوره سوره،   

دور رپوو  ورځنوو  ژونوود تووه ادامووه ورکوووي او هووې  ادتیوواط    

 . نه ار   ګامونه 

پوووه ورتوووه وروووت کوووو د کابووو  او نوووورو وریتونوووو سووووداګری     

مارکیټونوووه چوووو ګهوووه ګوزوووه پوووه کوووو  یاتوووه ده، د روتتیوووای    

ره رپو  فمالیوت   مشورې او ادتیاط  اوداماتو ته په نه پام سو 

 . ته دوام ورک،یدي

په ناڅاپ  ډول له یوو انسوام څبوه بو  انسوام      چو دته  ویروس 

دکرونوا  نوو  . ته دتمواس او نوورو ررو سورایت او لیوږدول کیوږي     

ویروس په پام کو نه نیولو سره به  موږ در  و ناکامو هڅوو  

 . تاریب  ناورین سره مه ک،ي ه یو له مو به   هېواد

باید دته ویروس جدي ونیسو  او پورې نوه     دافغانستام ر ک

ږدي، چو د دور برر یوک چوین، امری وا، هسوپانیا، ایورام،      

 .ایټالیا او دن،ۍ دنورو هېوادونو در  و په شام ش 

دافغانسوووتام ر وووک بایووود پوووه یووواد ولوووري، چوووو دافغانسوووتام  

د ومت داړتیا وړ روتتیای  آسوانتیاوې هوم پوه واې کوو نوه      

 ووت لووه ام ووه ویووروس ولیووږدول  لووري او کووه چیوورې در  ووو دتو 

ش ، نوو دانسوانانو ت ووا  بوه دبو  هور هېوواد څبوه ډیور وي او          

 . هی  څوې به د دې ناورین مبه ونه نیس 

 موووږ در  ووو لپوواره دووورنوین توور  ولووو توووره او ددوو  رره ده، 

چو پوه رپ وو کورونوو کوو پواتو شوو، پرتوه لوه دې چوو دعوامو           

رڅوو پووه شوو، چوو د     ر  و لپاره ځانګ،ې اړتیا شتوم ن ري، ت

دور په کورونو کو یووا ینۍ دو  د ویوروس څبوه رال ویدل      

 . دي 

دکرونووا ویووروس انسووان  تمیوو ې تووه  یووام رسووولښ شوو ، نووو      

مهربوووان  وکووو،ئ، دځوووام او کوووورنۍ رونووودي سوووات و لپووواره      

  . ادتیاط  ګامونه وار ئ

 (ستانکزی)عزیز الرحمن : لیکنه 

 

و  بوسیدادن، رو ستاز د ،ناوکر سیویرو ضمراز  یجلوگیر بمنظور! عزیز نهموطنا

!ییدنما یددارخو کشی بغل
 

 !په اسالم کې روغتیا ځانګړې ځای لري

 
،و او  ووولنو د روتتیووا لپوواره ځووانګ،ې ا ووول  ګوواسووالم د و

اسالم هر وګ،ر درپ و روتتیوا سواتنو پوه     .ې دي وضع ک،

 . لو م  ف ک،ېموره د یو ل، ک،نو په ترسره کو

وی ووو  دي، دا   ( ص)چوووو رسوووول ا  : وایووو ( رض)جوووابر 

. تمووالښ دنامووه پووه یووادولو سووره د لوښووو سوورونه پوو  کوو،ئ       

 (بباري)

وی وو  دي، دهغووه ( ص)وایوو ، چووو رسووول ا  ( رض)جووابر 

لوښو سور پو  کو،ئ، چوو روواړه پوه کوو وي او  همدارنګوه         

پوه   دهغه لوښو چو دڅښ و اوبه پ و وي، بو له ش ه چوو 

پوه   ۍکال کو یووه شوپه ده، چوو پوه هغوو کوو د وبوا  نواروت        

 وله دنیا کوو رپریوږي او دا وبوا  دروړلوو او اوبوو پوه هغوه        

 (مس م. )لوښو کو لویږي، چو سر یو لوڅ وي

وی و  دي، هور   ( ص)وای ، چو رسوول ا   ( رض)ابو هریره 

څوې چو له روبه پاڅیده، در دې په هغوه لوښوو کوو رس    

چووو اوبووه پووه کووو دي، ترڅووو یووو چووو درې نووه ښوو ته کوووي، 

ځ و رس نه وي مینځ و، ځ ه چو در نه پووهیږي، چوو د   

 (مس م. )ده رس په روب کو چیرته ؤ

بووه ( ص)وایوو ، چووو رسووول ا  ( رض)ابووو سوومید البوودري 

موږ دهغه لوښو د اوبو له څښ و څبه منع کولو چو سور بوه   

 ( بباري. )یو لوڅ او یا به ما  ؤ

اسوووالم پوووه پووواکوالو ډیووور . موووام یووووه برروووه دهپووواکوالښ د ای

 ینګوووار کووو،ې، ډوډۍ توووه رس مینځووو ، اودس کوووول دي،   

اسالم هر وګ،ر له مرداري او  نجاست څبه . تس  کول دي

 . په ځام سات و م  ف ک،ې

( ص)وایووو ، چوووو یووووه ور  رسوووول ا  ( رض)ابووون عيووواس 

په عذاب  يدته دواړه م،: دهدیرې ترڅنګه تېریده وې وی 

، دیوه ګناه یو دا وه، چو د بولو له ک ،تیا څبه یو يکو د

 .ؤ(چغ   کول ) غه ب  ګناه یو نمیمه ځام نه ساته او ده

 (متوق ع یه) 

( ۱۱)ا  تمووالښ د ارعوورا  : پووه انوودا ې سووره روووراې کووول 

آیت کو فرمای   دي، چو وروورئ، وڅښوئ او اسورا  موه     

 . ويکوئ، بیش ه چو ا  تمالښ اسرا  کوون ښ نه روښ

د مت پ و داده، چو ډیرروراې کول انسام ته ډول ډول 

 .ناروتۍ پیدا کوي 

اسالم د  ولنو د وګ،و د روتتیا ساتنو په موره هر وګو،ر  

 . د یو ل، ک،نو په ترسره کولو م  ف ک،ې

د کو ې لوه روولو څبوه د اوبوو څښو و منوع       ( ص)رسول ا  

. یږيک،ې ده، ځ ه چو دا د ولو اوبودفاسد کیدلو رم  ک

 (بباري)

وی و  دي،  ( ص)چو رسول ا  : عيدا  بن ابښ وتاده وای 

ک ه چو له تاسو څبه کوم یو په لوښو کو اوبوه وڅښو  پوه    

 .لوښو کو دې پوکښ نه کوي 

وی   دي، چو ( ص)وای ، چو رسول ا  ( رض)ابو هریره 

ناروغ ک  دې روغ او   ت لرون و  کو  توه نوه ورنوږدې      

وی   دي، ( ص)ی ، چو رسول ا  وا( رض)اسامه  .کیږي

 ۍهرک ووه مووو چووو پووه کومووه سوویمه کووو د طوواتوم پووه نوواروت 

واوریدل تاسوو همغوو سویمو توه     رير در  و د ارته کیدو 

رووو کووه چیوورې ستاسووو پووه سوویمه کووو طوواتوم     . مووه ورځووئ 

چوو تاسوو   کوو  ښ اره شوه، یمنښ په کومه سیمه  ۍناروت

 .ئ اوسیدئ، تاسو له همغو سیمو مه وځئ او مه تښت

: آیووت کووو فرمووای   ( ۱۹۱)ا  تمووالښ دنسووا  د سووور  پووه    

پووو  رس پوووه هالکوووت کوووو موووه    رتاسوووو رپووو  ځانونوووه پوووه   

( ص)وایوو ، چووو رسووول ا    ( رض)ابووو هریووره   .تورځوووئ

وی   دي، له مجذوم څبه داسو وتښته ل ه څنګوه چوو لوه    

مجذوم هغه نواروت  ده، چوو اندامونوه    .  مري څبه تښتو

 .تورځوي 

هوو  عووذاب څبووه درال وووم پووه مورووه بیوو،ۍ    دال( ع)نووو  

پوه وووم الهو  عوذاب راځو       ( ع)جوړه ک،ه، ک وه چوو د نوو     

او هغوووه کسوووام چوووو مؤمنوووام ول،  وووول لوووه عذابوووه  ( ع)نوووو 

درال ووووم پوووه رووواطر همغوووو بیووو،ۍ توووه ورتووو  ا  تموووالښ  

دهمغووو بیوو،ۍ پووه وسووی ه  دور لووه رپوو  عووذاب څبووه چووو     

 .وژتورل  ،طوفام ؤ

څبووه درال ووووم پوووه موروووه لوووه  لوووه الهووو  عوووذاب ( ع)هووود  

مؤمنانو یوه کرښه راتاو ک،ه، پاتو نور ر ک الهو  عوذاب   

چو باد ؤ  ول هالکه ک،ه، هغه اله  عذاب وه   ر ک چو 

پوووه لو وووو کوووو ژونووودي ول، هرچوووا بوووه چوووو دهغوووور ژړا توووږ 

واوریده هغه به هم هالکیده د عوذاب وه و  ر وک عادیوام     

 . ک ول ول دا ډیر سرکښه، ظالم، مت ير او مشرې ر

 هله پورتنیو ادوادیتو څبوه داسوو ښو اري، چوو م روبونو      

 .انتقالیدون   دي او ب  دا چو ورنوین شته 

آیووت کووو فرمووای ، لووه  ( ۲)ا  تمووالښ دالما وود دسووور  پووه  

تاسو په ښو او د پرهی ګوارۍ پوه کوارونو کوو لوه یوبو  سوره        

آیت کو ( ۱۲) تمالښ دالما د د سور  په ا  .مرسته وکوئ

، چاچو یو انسام له مرګه وژتورل، ګویوا ل وه چوو    فرمای 

ل ه څنګه چو تاسوو توه    . ول ر ک یو له مرګه ژتورل  وي

څرګنوووده او ښووو اره ده، چوووو کرونوووا یوووو الهووو  عوووذاب او      

دا  تموالښ عوذاب عوام در، یووا ې     .  وژون و نواروتۍ ده 

ردمت یو راص در، موږ او تاسو ته پ ار ده، چو دالهو   

 .پوه موروه رپ وه بنودګ  هڅوه وکو،و      عذاب څبه د رال وم 

( یووهآب غوووا عنووښ ولو)وی وو  دي ( ص)بوو  داچووو رسووول ا   

ورسوئ  ما له لورې دین  ررښوونو ر  و  ( رواه ببارر)

لوه دودیش شوریف    .  ته، ولوو کوه د یووه آیوت پوه انودا ه هوم وي       

څبووه داسووو ښوو اري، چووو د دینوو  ررښوووونو رسووول پووه        

هغور د توام په اندا ه هرمس مام نارینه او ښځینه باندې د

هموودې دوودیش شووریف تووه پووه کتووو سووره لووه تاسووو   .واجوود در

څبووه مووو هی ووه ده، چووو رپوو  دینوو  مسووؤلیت تررپوو  وسووه   

 لوګر حج او اوقافو ریاست                  . ترسره ک،ئ

 

و بوسی دادن، روست ، از دناوکر سویرض ومری از جلوگیربمنظور ! عزیزن هموطنا

!ییدنماداری  دبغل کشی خو
 

 اًدسووت هایتووام را رو انووه بووا آب و  ووابوم م وورر 

  .ثانیه بشویید 02به مد  

      ا  تموواس ن دیووک بووا افووراد کووه  کووام ویووا ریوو

  .دارند روددارر کنید

   موو ددم و یووا در  ووور  تموواس بوووا     در م ووال  

افرادی ه سرفه، ری   یا  کوام دارنود، دتموا ا     

ماسووک ویووا دسووتمال اسووتواده کوورده و ا  دسووت  

  .دادم و بغ  کشښ روددارر نمایید

    پبته کنیدهمیشه گوشت و تبم  را روب.  

  همیشه شیر را وي  ا  روردم روب بجوشانید. 

    در هنگووووام  تموووواس بووووا دیوانووووا  ا  وسووووای 

و موووو ه   م ووواف تښ ماننووود دسوووت  ، ماسوووک 

، و در  ووور  نيووود ماسووک ا  اسووتواده نماییوود

  .چادر و یا دستمال پاې استواده نمایید

    برار ب ند بردم مقاومت بدم توام ا

سووښ  -میوووه جووا  و سووي یجا  دوواور ویتووامین 

 ماننووود لیموووو، نوووارنغ، کینوووو وتیوووره اسوووتواده     

  .نما ید

   آب و سوووایر ا   شووودید هووور گوووواه ریووو   و  کوووام

مایمووا  بیشووتر اسووتواده نما یوود، تووا ا کميووود  

 .دمایما  بدم تام ج وگیرر گرد

     جوووداً روووود دارر   روووار ا  رفوووتن بوووه کشوووور

  .نمایید

 

 

برای  وقایوی پیام های

یری از ویروس گجلو

 اــرونـک

 خفیـ  ض مشکوک به مـر  اعضای فامیل افراد

مریضان که تنها تـ  و سـرفه   )ویروس کرونا 

 :نکات ذیل را مراعت نمایند در خانه (دارند

 کوه تهویوه    اتاق جداگانه شبص مریض باید در

در  وور    روبتر داشته باشد تجرید نمایید، 

که ام ام اطاق جداگانه نياشد شوبص موریض   

باید در بستر جداگانه استرادت کند و فا و ه  

 .مراعا  گردد بیشتر ا  یک متر

    ک  وووین هوووار اطووواق، تشوووناب و ده یووو  را بوووا

  .نما ید تا هوار تا ه در اطاق ها جریام نماید

 دام وه، کهون سوال، و    )رور کوه آسوید پوذی   یک ن

( دچار امراض و يښ، تنوسوښ، شو ر و سورطام   

را بگیوورد و مووریض نياشوود مسووولیت مراويووت   

، توا دود   سایرین با مریض تماس نداشته باشند

  .ام ام ا  عیاد  مریض ج وگیرر نما ید

 موود  تموواس بووا   تووا دوود ام ووام  مراويووت کننووده

 دفمووا  تموواس راکوتوواه و شووبص مشوو وې را

  .م بسا ندک

   شوبص مشو وې   /در اثنار مراويت ا  مریض

    شووماره رایگووام  مم ومووا  بیشووتر بووه   بوورار

تمووواس گرفتوووه و مووووابق هووودایت آنهوووا    611

 . دیعم  نما

را   ل اشخاص مریض در شفاخانه باید نکات ذی

 : دندر نظر داشته باش

در سوایر ببو    تیور ضورورر   گشت وگوذار  ا  

  .روددارر نماید شوارانههار 

   یدروددارر نمااًا  تماس با همدیگر جد. 

      آب و سووووایر مایمووووا  بیشووووتر اسووووتواده    ا

نما یووود، توووا ا کميوووود مایموووا  بووودم توووام      

 .دج وگیرر گرد

   بوا  وابوم و آب   اً م ررروی  را دست هار

 .ییدبشو

      توووا دووود ام وووام ا  وسوووای  ی يوووار م ووور

مانند، بشوقاب، واشوق و گویالس جودا گانوه      

 .استواده نماید

    ، در  وووور  نيوووود ظووورو  ی يوووار م ووور

 ظوورو  کووه واب یووت اسووتواده دوبوواره را دارد 

بموود ا  اسووتواده توسوون یووک توون مشووبص     

 .دبوور من م شسته شو

  غ  با  دست بوسښ، روبوسښ، دست دادم و

روود دارر  اً جود گوام  کننوده  کشښ با عیواد   

     . نمایید

جلوگیری از مصاب شدن به بمنظور مردم عام 

مرض ویروس کرونا نکات ذیـل را مراعـات   

 :نمایند

به مرض ویروس کرونا دهن وبینوښ روود را بوا    

 .دیبپوشانپاې  ماسک، دستمال یا چادر

    کووه واب یووت اسووتواده    مووریض اشوویا و لوووا م    

دوبوواره را دارنوود بموود ا  هوور بووار اسووتممال بووا    

 .استواده ا  دست   پاې بشویید

    مورض    مش وې بوه  تا دد ام ام برار شبص

ویروس کرونا ا  وسای  ی يار م ر  ماننود،  

بشووقاب، واشووق و گوویالس جوودا گانووه اسووتواده   

نمووووده و بمووود ا  انتقوووال شوووبص مشووو وې بوووه 

 .بسو انیدشوارانه آنها را 

       گشت وگذار مریض در سایر ببو  هوار رانوه

 .باید م دود گردد

   رووانم هووار   اًسووایر اع ووار رووانواده ر و وو

م، و افووراد دچووار امووراض  دام ووه، کهوون سووار 

و يښ، تنوسښ، ش ر و سرطام باید ا  شبص 

 . مش وې به مرض ویروس کرونا دور باشند

      در  ور  برو  مش ال  تنوسوښ موریض را

بایوود هوور چووه عاجوو  بووه مرکوو   وو ښ انتقووال       

  .بدهید

   هنگوووام انتقوووال شوووبص مشووو وې بوووه مووورض

ویروس کرونا به شوارانه، مریض و پوایوا   

  .یدت   استواده نمایا  ماسک و دس

       لياس ها و اشیار که در آم روم ویوا ترشو ا

 شبص مش وې ریبته باشد، بشوید و بمد

فتوواب ووورار  آآنوورا در مموورض مسووتقیم شووماع  

 .دهید
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