
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                   ۵۱/۴۰/۲۰۲۱                          ندممو هللا احسان

    
 

 یې ستونزې اقتصادي او رواني ،کرونا
  
 

 .شو خپور ډول ویرنکي او چټکي خورا  په کې ښار اوهان  په چین د ځل لومړی ویروس کرونا
 

 ستونزو   رواني  او   اقتصادي  د  کې   نړۍ  ګرده  په   یې  امله  له   چې  ورسېد  ته  هېوادونو  نورو  نړۍ  د   کې  موده  کمه  ډېره  په
 . واخیست ژوند وګړو ډېرو د څنګ تر
 : حواله په این  این سی د
 

 .ورکړ السه له ژوند انسانانو زیاتو لکو پنځو تر کې ایالت متحده امریکا په  یووازی امله له ویروس یاد د
  مالي  له  څنګ  تر  زیانونو  ځاني   درندو  د   ...   او  جرمني  روس.   لکه  هېوادونه  ځواک  ځبر   نړۍ  د   ویروس  دې   همداشان

 .کړه زیانمنه نړۍ ګرده یې زیانونو اقتصادي  او رواني خو وځپل. هم پلوه رواني
  کسان   2,976,297  کې   نړۍ  په   امله  له   وبا  دې   د    تو  دي   شوي   تمخته  کسان  138,297,267اوسه  تر   ناروغۍ  دې   په

   دا شوي صحتمند بېرته کسان  111208976  چې.  دي شوي مړه
    ي:د  کړي خپاره پته الدې پهارقام

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1 
 

 چې  وکړل تاثیرات منفي ډېر هېوادوو وزله بې په نړۍ د تاثیراتو دې معلومېږي. وریا له  هم اوس تاثیرات وبا دیادې
 .و کېدل پاته کار په او کاري بې یې الملوونه ستر چې شوه ټیټه هم نوره کرښه فقر د
 

 سوریه  لکه  وو   ښکېل  او  دي  ښکېل  کې  جګړو  په   چې  دي  او  وو  ډېر  کې  هېوادنو  هغو  په  ټولو  تر  بیا  تاثیرات  منفي  یاد
  د  چې  دې   تر   حتی  ډېرېدل  فساد  د  .  زیاتېدل  شوکو  د  بلکې  دی   دوام   جګو  د   یووازي  نه   یې  امله  له   چې  .   افغانستان  او

  ماشینونه   داسې  چې  کې  حال  داسې  په  کړل  خرڅ  پاکستان  په  یې  ماشینونه  اکسجېجن  مصنوعي    لسو  د  حواله  په  رسنیو
 دی معنی په ژوند د کې وخت ورته په
 

  هللا   چې  شي  ورکړل  ډاډ   ته  ناروغانو  داسې  بلکه  شي  تداوي  پرته  دوا   له   باید  وخت  اکثر  ناروغي  رواني   کې  اصل  په
  نیسي.  مو  نه  وي  نه  شوي  لیکل  ته  در  مرض  کوم  که  چې  شي  چې  شي  ووېل  ورته  یا  شي.  سم  به  څه  هر  شته  جالله  جل

  پیژني   نه  سي  وټامین  حتی  چې  کېږي  اخته  پرې  نه  پوډریان  وسه  بې  دا  ولې  بیا  وټړو  ور  ساري  په  ټوله  خبره  که  ځکه  .
 .ځلې دوه حتی دي نیولي یې شرابیان سلهاوو په چې  کې حال داسې  په دا.  پرېږده ال یې خو خوراک

 

  کې   اسالم  شرعیت  په  هکله  په  پاکۍ  د   دی  جز  ایمان  د  پاکي  ځکه  شي.  مراعت  باید  چې   دی  نظافت  د  خبره  دویمه  
 .خرما هم دی وابث هم کول پرې عمل چې ډی شوی تایید ډېر

 

  زه  وکړه حرکت ته چې وایي  بیا خو . دی مسوولیت جارواکیو  ډېره تر چې خبرې وټې د هم یا او اقتصاد د شوه پاته
 !هو یا وکړم برکت به

 ندممو هللا احسان
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