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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-nmaqalat@afgha  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

  
  

 2020-03-23 فضل رحیم رحیم 

 

 ! ها یروس از نظر بعضیكرونا و

ا شده كه گزارش أنرا با شما یها را جو ینظر بعض ،روس كرونایوع ویدر مورد ش ،خبران یب یخبر كنار خبر گزار

 :میسازیك میغرض شر یمرض و ب یب یخوانده ها

نظر   ن ابرازیچن ،روس كرونایوع ویاز ش یریو جلوگ ی ت صح ت وضع حفاظیباشنده سر تپه در مورد رعا ،مرچك هللا

مال  ،دندیما هم ند یه هایهمسا ،دندیم هم ندیوال هایم و اندیدیره من به چشم ند ،روس كرونایو ،میبگو ی چكرده ؛ وهللا

روس ین ویكه از بركت هم  فهممینقدر میدن . همیبود مانند د  یدن كیشن  ،ندیگویاد میدر موردش ز یول  ،دندیمسجد ما هم ند

روس یاد سر ویضورداشت هزار ها نفر براه انداخته كه مردم زبه ح ی ره در چمن حضور یكرونا ست دولت بزكش

  !!! فكر نكنند ،كرونا

روس كرونا  یو  ،م برادریبگو  ی مه دكه چ  :ن فرمودهیچن  ،روس كرونایدر مورد و  ،مالامام مسجد بغل چشمه  ،ب هللایمال قر

 یریل خدا دور است ما چرا از اجتماعات جلوگاز ما به فض یلیوع كرده كه خیش ،كایا و امریتالیران و این و ایچدر 

زنها   ،ش نكنندیزنها آرا  ،د كه زنها در خانه بمانندیبا  ،میت كنیرا رعا  یو محافظت  یمنیر ایكه تداب میم ما چرا مكلف باشیكن

ه برادر و شوهر و  د به مرد ها حتا بیزنها با ،ها در حضور حتا شوهر شان خنده نكنندد كه زنیبا ،د كه بلند گپ نزنندیبا

شه سر ید مثل همیدم شما رفتیاز شما پرس  ،روس كرونایدر مورد و مال صاحب  ،پدر خود قول ندهند و.......... خبر كنار

رد .  یگ یمتاهل را دو بار نم یمرد ها ،اروس كرونیكه من معلومات دارم وییبرادر تا جا ی، بلب هللایزنها ؟ مال قر

همبن طور است   ی، بلب هللایكند مال قر  یر نمیكه در آسمان بخورد نظر شما در قبال زنها تغ  نیمالصاحب زم  ،خبركنار

 .......... روس كرونا خالصیدست ات تا و

روس كرونا در دور یم مبتال شدن وید كه عالیاحساس كرد یاگر اندك یگفته كه وقت ،روس كرونایدر مورد و ،جناب غ

د فقط و خالصه  یروس كرونا را زاره ترق و جوانمرگش كنیغ گوشخراش و ناتراش ویك چیو بر تان قرار گرفته با 

 ........ نیهم

موقع یموقع و ناخواسته است خالصه ب  یك مهمان بی  یلیروس كرونا خین ویا، كرونا گفته كه  روسی، در مورد وجناب ع

ن كرونا یم كه از دست ایداشته باش یت حضور د بصورت متواتر اجتماعات و مجالس و جلساین وقتها ما بایدر ا ،آمده

خبر اند كه    یبهره و ب  یب  یترنتان  یاران ما از فهم تكنالوژیواالن و  ی، بدبختنانه اندگرفته ق قراریهمه در حالت تعل  یلعنت

 ك مشكل كالن استیواقعن  یخبر یو ب ینا فهم یه یو ه یه یم هیبردیش مین پیق انترنت جلسات ماره آنلیاز طر

.............. 
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