
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۴/۰۴/۲۰۲۱                آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه  شپږ
 

 کورونا« نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «
 

 لسمه برخه څوار
 

 خبر مې هېڅکله هم ناخلې 
 په کورونا یم اخته شوی مړ به شمه 

 

 جانانه مه وزه له کوره 
 کورونا نه ډکې دینه الرې کوڅې له 

 

 په قرنطین کې دې ځان ټینگ کړه 

 که بهر الړ شې کورونا دې زوروینه 
 

 : یو څو الرښوونې او څو نوې کورونایي لنډۍ
 

د کورونا ناروغۍ د    ( ۲۰۲۱/ ۰۴/ ۰۷)ډاکتر بهیج عثماني په خپله فیسبوک پاڼه کې د روان کال د اپریل په اومه نېټه  

 مسلکي الرښونې کړې دي:  داسېمخنیوي او ورکاوي په برخه کې 
 

 اخته یئ څه باید وکړئ؟ ۱۹ړنې کرونا یو ځل بیا خوله خښه کړې ده. که چېرې فکر کوئ پر کوویډ ـکرغې»
 

په هېڅ توګه مه وارخطا کېږئ. د ډار هېڅ خبره نشته. تاسو به سل پر سلو رغېږئ او له پخوا به ال د ژوند    لومړی:
له خوږو خوند اخلئ. ستاسو لوړه روحیه او مورال درسره مرسته کوي چې هرې ناروغي ته ماتې ورکړئ. کوویډ  

وحیه او د ځان د تلقینولو له الرې یې د  خو ډېره عادي ناروغي ده، زه داسې خلک پېژنم چې پر خپله لوړه ر  ۱۹
  .سرطان ناروغي ته ماتې ورکړې ده

 

ځان په یوه ګوښې کوټه کې قرنطین کړئ. هڅه وکړئ داسې کوټه انتخاب کړئ چې د پرانیستلو وړ کړکۍ   دويم:
یو تشناب   ولري چې په خونه کې تازه هوا وچلېږي. که خونه خپل تشناب ولري بېخي ښه خبره ده او که په کور کې

 .وي باید د ضرورت له پوره کولو وروسته د ټول تشناب پاکولو ته جدي پام وکړئ
 

درېیم: ستاسو د خدمت لپاره باید د کورنۍ تر ټولو ځوان او له روغتیایي پلوه غښتلی کس انتخاب شي. هغه باید خواړه 
 .خونې ته درنشيد دروازې د باندې تاسو ته کېږدي. له ډېر شدید ضرورت پرته هېڅوک باید 
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اوبلن او ښه خواړه تر ټولو ډېر ګټور او ضروري دي. د سبزیجاتو ښوروا، یخني ښوروا، د شیدو چای چې    څلورم:
یو څه تازه ادرک ولري. هر ډول خام او پاخه سابه ګټور دي. هر ډول مېوې ګټه کوي. هڅه وکړئ چې د مېوې د 

  .جوسو یا اوبو پر ځای ټوله مېوه وخورئ
 

پر سر څوک نه وي. تر شنه اسمان الندې ناسته ډېره ګټوره ده. لمر ته کېناستل چې پر  که په انګړ یا د بام    پينځم:
مخ، السونو، پښو او بدن مو لمر ولګېږي ګټه کوي. خو پام مو وي چې په ورځ کې نیم ساعت لمر ته کېناستل کفایت  

 .کوي
 

که چېرې یې رنګ شین بخن شوی    تل د خپلو ګوتو، نوکانو، شونډو او د پوزې د څوکې رنګ ته متوجه اوسئ  شپږم:
و، عاجل د اکسیجن د ډبې غم وخورئ او یا ځان روغتون ته ورسوئ. بیا هم د وارخطایي خبره نه ده تاسو به ژر  

 .ښه شئ
 

په خونه کې قدم وهئ او که په ورزش روږدي یئ کوالی شئ سپک ورزش وکړئ مګر هېڅکله ځان ستړیا   اووم:
 .ته مه ورکوئ

 

تبه نه وه، په تړمو اوبو المبئ. لمبېدل او د ځان پاک ساتل ستاسو د روحیې له ښه کېدو سره مرسته کله مو چې  اتم:
  .کوي

 

د تبې او درد لپاره له عادي پارسټامولو پرته بل هېڅ مه خورئ. هېڅ ډول انټي بایوټیک مه خورئ. تاسو کوالی    نهم:
 .سټامول وخورئشئ د شدید درد او تبې لپاره هر شپږ ساعته وروسته یو پار

 

  .که په کور کې اوکسي میټر ولرئ ډېره ښه خبره ده. تل په بدن کې د اکسیجن مقدار ګورئ لسم:
 

له خپلو دوستانو او ملګرو سره پر لیکه اوسئ، کیسې او بنډارونه کوئ. ځان بوخت ساتئ، کتاب لولئ،    يوولسم:
 .رونه مو له ذهني سکون سره ډېره مرسته کويتالوت کوئ او که تبه او درد مو نه درلود لمونځ کوئ. دا کا

 

د هر چا خبرې او مشورې مه اورئ. یوازې له یوه شناخته ډاکتر سره په اړیکه کې اوسئ او د هغه له    دوولسم:
  .سپارښتنو سره سم چلن کوئ

 

که ستاسو د ژوند ملګری یا ملګرې هم پر کوویډ اخته وي کوالی شئ په یوه خونه کې واوسېږئ او جنسي   ديارلسم:
اړیکه ولرئ. هغه خلک چې د پرېشانیو او سختیو پر مهال جنسي اړیکو ته پناه وړي او ځان آراموي ممکن د کوویډ 

سو د ژوند شریک پر کوویډ اخته وي  په بهیر کې یې جنسي اړیکې ته تر بل هر وخت ډېر زړه وشي. که ستا  ۱۹
اخته شوی  ۱۹کوالی شئ په ډاډه زړه خپله دغه اړتیا پوره کړئ. مګر که د ژوند شریک مو روغ وي او پر کوویډ 

 «.نه وي تر هغو چې تاسو روغ شوي نه یئ هڅه وکړئ جنسي اړیکه ونه نیسئ
 

ویل کېدای شي. د کورونایي لنډیو دې څو بېلگو ته پاملرنه  و همدا مطالب د لنډیو په ژبه په ډېر لنډ او هنري ډول هم  ا
 وکړئ:

 
 له ځان په تا ډېره ډارېـږم 

 کورونا گرځي په ځان پام کوه میینه 
 

 په کورونا باندې اخته شې 
 چې د بل چا شوې دا ښېرې درته کومه 

 

 له کورونا نه خالصی نه شته
 هوښیار هغه چې ځان ښه لرې ترې ساتینه 

 

 تللی یار رانغی په سفر  
 یا کورونا ده یا به چا خپل کړی وینه 

 

 په چا چې تور د کورونا وي 
 زړه یې هم تور شي له هرڅه توبه کوینه 
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 په کورونا کې مې یار بایلود 
 اوس به خود ډکې سترگې کښته پورته ځمه 

 

 خبر مې هېڅکله هم ناخلې 
 په کورونا یم اخته شوی مړ به شمه 

 

 وایي ته کورونا ته ټوکې  
 ما ته والړ دي هره الر کې ویروسونه 

 

 جانانه مه وزه له کوره 
 الرې کوڅې له کورونا نه ډکې دینه 

 

 د کرونا وایرس دې ورک شي
 اوس به د زنې خال په ماسک کې پټومه 

 

 ځان په خبره باندې پوه کړئ 
 تندی وهمه   السه سر  د کورونا له

 

 د کورونا په شانې پټ دی 
 دړې وړې کینه ږم ما به ـڅو چې پوهې

 

 ږم ـکورونا ډېر درنه ډارې
 چې هر خوا درومم د تا ډار راسره وینه 

 

 کابل کې بل رنگ کورونا ده
 ښه به پوهېـږي، بیا هم منډې وروهینه 

 

 په قرنطین کې دې ځان ټینگ کړه 
 که بهر الړ شې کورونا دې زوروینه 
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