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   ۰۴/۰۴/۲۰۲۰                       مرکز مطالعات ستراتیژیک و منطقوی
 
 
 

 صمشخ سفارشهاى و ما ، روناوک ویروس
  

 شناسد، نمى بو و رنګ جوان، و پیر زبان، قوم، انتحار و انفجار مرمى، و راکت جاده، کناره ماین قسمیکه همان
 . دبو نادرست هم نیست، جوانان متوجه ویروس که قبلى تأکیدات است. چنین هم کرونا  ویروس

 

  و  تلفات و خطرات صعود  و کنترول قابل غیر میر و  مرګ  و تداوى هاى محدودیت خطر، این به   ابتالء صعود
 و کردار از بسا  اجبار و  ر کننده مأیوس بس حالت  اقارب و مبتالیان به  رسیدګي در ما  هاى محدودیت بالخره

  در  و داریم  سلیم عقل و عقیده و باور مسلمانیم، هلل الحمد است. همراه عمیق حزن و ترس  با  که برماست روشهاى
 امر آخر در و داریم تعالى هللا به توکل بقیه و میګیریم دست روى را اسباب المع در ممکن تدابیر تمام چوکات همین
 . تاس حق مرګ

 

 تاس چشیدنى را مرګ مزهء جان زنده هر 
  (ماالکرا و ذوالجالل ربک وجه ویبقى)
 

 وخت   یشترب  فامیل  و  خود  به  اینک  أمروز  آمدهء  بوجود  شرایط  اثر  در  که  است  درین  کار  هاى   خوبى  مختصر  این  با  
 معقول  اګر  که  رسید،   نسبى  سکون  و  استقرار   تعادل،  نحوى  به  اینک  مادیات  کسب  براى روز  همه  تالشهاى  و  داریم

 .تاس  و بود خواهد نیز قدر قابل  شود استفاده آن از
 

 کردن یرس   مشکالت و سوال بر کسانیکه براى و نموده استفاده حداعظم مدرن تخنیک از استفاده با  که دارم سفارش
 . مکنی خیر دعاى دوم و کنید کمک توان حسب کمک مستحقین به اوالً  میکنند نرم پنجه و  دست ګرم خانهء و شکم

 

  هم  و ها  اى کوچه هم دوستان، از سکایبى یا  و   أپ وتس هاى ګروپ  میتوانند کسانیکه مشخص صورت به اما  و
 . مبخشی تعمیم را فارشهاىس و تجارب معلومات، چوکات درین و ساخته اقارب و بالکها 

 

 صحى   کارمندان  و  داکتران  مانند  عرصه  درین  مصروف  افغان  متخصصین  روابط  تأمین  و  اپ  وتس  حلقهء  و  تیم  ایجاد
  در  صحى مربوط حلقات به تماس با   ممکن هاى  کمک  سازماندهى و  جلب ایشان، جدید معلومات  و روابط تأمین و

 در کمک خطرات، از انظار عرصه، درین سفارشها  و معلومات دادن و  یشانا کار از دانى قدر افغانستان، داخل
  وتس  روم  داشتن  این  و  است   ممکن  همه  و  همه  تداوى...  و  وقایه  در  پیشرفت  مشخص،  امنیتى  قضایاى  در  خطر  حالت
 . دکن تنظیم مفید و موثر بس را همکارى  و امور  میتواند مشترک اپ،
 و خانه نمرهء اشخاص نام عوض است کافى امنیتى مختلف عوامل نسبت به ک بال و کوچه روم  و ګروپ ایجاد در

 . دشو آورده نام ذکر بدون اپ وتس لست در اپارتمان
 :مثال طور به اتصاالت چنین ایجاد لذا
 

 - ا رض على  کوچهء/بالک عاجل اتصال
 Emergency contact Thomas Road/Blok 

 . میدانم بخشها  و حلقات این همهء سفارش را  
 قالتوفی هللا من و
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