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فضل رحیم رحیم

كرونا ویروس از نظر بعضی ها!
خبر كنار خبر گزاری بی خبران ،در مورد شیوع ویروس كرونا ،نظر بعضی ها را جویا شده كه گزارش أنرا با شما
خوانده های بی مرض و بی غرض شریك میسازیم:
مرچك هللا ،باشنده سر تپه در مورد رعایت وضع حفاظت صحی و جلوگیری از شیوع ویروس كرونا ،چنین ابراز نظر
كرده ؛ وهللا چی بگویم ،ویروس كرونا ،ره من به چشم ندیدیم و اندیوال هایم هم ندیدند ،همسایه های ما هم ندیدند ،مال
مسجد ما هم ندیدند ،ولی در موردش زیاد میگویند ،شنیدن كی بود مانند دیدن  .همینقدر میفهمم كه از بركت همین ویروس
كرونا ست دولت بزكشی ره در چمن حضوری به حضورداشت هزار ها نفر براه انداخته كه مردم زیاد سر ویروس
كرونا ،فكر نكنند !!!
مال قریب هللا ،مالامام مسجد بغل چشمه ،در مورد ویروس كرونا ،چنین فرموده :مه دكه چی بگویم برادر ،ویروس كرونا
در چین و ایران و ایتالیا و امریكا ،شیوع كرده كه خیلی از ما به فضل خدا دور است ما چرا از اجتماعات جلوگیری
كنیم ما چرا مكلف باشیم كه تدابیر ایمنی و محافظتی را رعایت كنیم ،باید كه زنها در خانه بمانند ،زنها آرایش نكنند ،زنها
باید كه بلند گپ نزنند ،باید كه زنها در حضور حتا شوهر شان خنده نكنند ،زنها باید به مرد ها حتا به برادر و شوهر و
پدر خود قول ندهند و ..........خبر كنار ،مال صاحب در مورد ویروس كرونا ،از شما پرسیدم شما رفتید مثل همیشه سر
زنها ؟ مال قریب هللا ،بلی برادر تا جاییكه من معلومات دارم ویروس كرونا ،مرد های متاهل را دو بار نمی گیرد .
خبركنار ،مالصاحب زمین كه در آسمان بخورد نظر شما در قبال زنها تغیر نمی كند مال قریب هللا ،بلی همبن طور است
دست ات تا ویروس كرونا خالص..........
جناب غ ،در مورد ویروس كرونا ،گفته كه وقتی اگر اندكی احساس كردید كه عالیم مبتال شدن ویروس كرونا در دور
و بر تان قرار گرفته با یك چیغ گوشخراش و ناتراش ویروس كرونا را زاره ترق و جوانمرگش كنید فقط و خالصه
همین........
جناب ع ،در مورد ویروس ،كرونا گفته كه این ویروس كرونا خیلی یك مهمان بی موقع و ناخواسته است خالصه بیموقع
آمده ،در این وقتها ما باید بصورت متواتر اجتماعات و مجالس و جلسات حضوری داشته باشیم كه از دست این كرونا
لعنتی همه در حالت تعلیق قرار گرفته ،بدبختنانه اندیواالن و یاران ما از فهم تكنالوژی انترنتی بی بهره و بی خبر اند كه
از طریق انترنت جلسات ماره آنلین پیش میبردیم هی هی و هی هی نا فهمی و بی خبری واقعن یك مشكل كالن است
..............

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

