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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۳/۱۷

نصیر احمد احمدي

کرونا به څومره افغانان ووژني؟
(نړیواله کرونا او زموږ د وطن چاقې کروناوې)
زر ،دوه زره ،درې زره؟! مطمینه یم ،که خدای کول ،خبره د همدې تعداد پینځمې برخې ته هم نه
رسېږي .هغه څوک به واکسین راولېږي چې موږ یې د ماشومانو ،ښځو او بوډاګانو په مرګ خوشالي
کوله ،الهي عذاب مو ګاڼه او د دوی له اوښکو ،چیغو او ژړاوو مو خوند اخیست.
دا جهاني ستونزه ده ،د واکسین په جوړلو کار روان دی ،ژر یا یو څه وخت وروسته ،همداسې یې
نه پرېږدي ،په دنیا کې تر دې سختې ناروغۍ کنټرول شوې دي.
خو دلته دا څلوېښت کاله غټې ،چاغې کروناوې ګرځي .چا نیکټایي تړلې ،چا پکول پر سر کړی،
څوک په لونګیو کې دي .دوی میلیونونه افغانان ووژل ،ښځې یې بې پردې کړې ،کلي او ښارونه یې
وسوځول ،په ملیاردونو ډالر یې غال کړل ،ان د دې خلکو هډوکي یې هم نورو هېوادونو ته یو وړل،
د وطن په عزت یې ملنډې ووهلې ،په یوه وطن کې یې څو پاچاهي اعالن کړې ،د وطن نوم او
حیثیت یې یوه روپۍ کړ ،نورو ته یې وشرمولو .خو ملت هېڅوخت لکه اوس داسې په یوه خوله نه
شو ،په ګډه یې دومره وېره ونه ښوده .په ګډه یې د دوا پاشي غم ونه خوړ ،په یوه خوله یې احتیاطي
تدابیر یاد نه کړل ،هېچا ته رواني تشویش پیدا نه شو .یوازې هغه خلک وسوځېدل/سوځي ،چې اور
پرې بل و او دی .دېرش مییلونه خلک کرار ناست دي .هر رقم نارواوې زغمي ،واڼې یې وتلې دې،
د ورځې په سلګونو وژل کېږي .اوس عادت دي ،دا وژنې د کروناوو حق ورته ښکاري ،په کومه
ورځ چې یې ونه وژنې ،دعاوې ورته کوي ،یوبل ته وایي چې د کروناوو احسان به منو ،وینی!
څومره مهربانه دي ،نن یې ونه وژلو.
دا اوسنۍ کوچیني وایروسونه که هر څومره خطرناکه شي ،تر غټو وایروسونو بیا هم مهربانه دي.
وژني دي ،خو په وطن او عزت دې کار نه لري .موقتي دي ،تېر به شي ،خو کاشکې همداسې په
یوه غږ د غټو وایروسونو غم وخورو ،هغه وایروسونه چې تر اوسنیو وړو وایروسونو زر چنده
خطرناک او دایمي دي.
فکر نه کوم ،ناروغي به تېره شي ،خو دېرش مېلیونه افغانان به بیا هم یو بل ته وایي چې وګورئ،
د کروناوو احسان به منو ،مهربانه شوې دي ،نن یې ونه وژلو.
مه راته غوسه کېږئ .همدا شیان یو .اول هم وو ،اوس هم یو ،په راتلونکې کې به هم یو.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

