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په وختونو کې روناروژه د ک  
 

. دلته اثر لری هم د روژې په میاشتاقدامات شوي  نیول رونا ویروس پروړاندېد ک

.   کولی شئ دا په خوندي ډول تجربه کړئ تاسی ولولئ څنګه  

 

څخه  می نیټی 24د اپریل له  دجمعی ورځ  )رمضان میاشت( سږکال دوره د روژی کلنۍ

په جریان کې مسلمانان  رمضان . د نیټی پوری جریان لریمی  24 ترمی  د تر یکشنبه

پورې روژه نیسي. په ماښام کې روژه په  لمر پریوتو څخه تر ماښام له لمر ختو له سهار

یووالي او پیوستون  توبی، د مسلمانانو لپارهرمضان میاشت د  افطار سره ماتیګي. د 

.ه پای ته رسيکوچني اختر( سر )ی جشن د رمضان میاشت یروژدوخت دی.   

 

.هیله کوي رمضان خوندیاو  مسلمانانو ته د خوښۍ  د ګینټ شورا د  ښار  

 

رونا ویروس د خپریدو پروړاندې د اقداماتو له امله روژه سږکال په سختو شرایطو د ک

اتحادیې سره په ګډه د ښار شورا د ګینټ پر د  دمسجدونوکیږي. د ګینټ  شروعکې 

.الرښوونې مراعات کړي جدی ډولمسلمانانو غږ کوي چې د روژې په جریان کې په   

 

د عامو خلکو پرمخ تړلي دي. په ټولوعبادت  مسجدونهلمونځ په کور کې وکړئ. . 1

ه( منع ځایونو کې ګډ لمونځونه )ورځني لمونځونه ، د جمعې لمونځ او د تراویح لمونځون

.دي  

 

باید  یواځی  پخپل کورکی د فامیل غړو سره چی په یو کور کی ژوند کوی روژه . 2

 افطار شی. 

 

، ملګرو یا ګاونډیو په لټه کښې له کوره  خپلوانووروسته  د  له افطار څخه د روژې . 3

         ونیسئ )تلیفون ، سمارټ فون ، ټولنیزې میډیا ، ...(. تماسډول  بل مه وځي. په 

.امکان لريچی په یو کور کی کډ ژوند کوی البته  د غړو سره فامیل  قدم وهل  لنډ  
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نوری الری ګوری  . د ګینټ جوماتونه د دې لپاره منع دیتونو کې په جوما ګډ افطار .4

د ګنټ د  معلوماتو لپاره زیاتو. د کڅوړو راټولول(  دمثال په ډول د خوراکی توکو ) د

.سره اړیکه ونیسئ سٔولم د  مسجد ساحی یخپلمسجدونو د اتحادیی یا د   

 

مارکیټونه( خالص دي ، ، سوپر قصابی، نانوایی,سبزی دوکانونه)   خوراکه فروشی . 5

چې  توجو ولری شي. دوکاندار باید جدی ډول مراعات  په  مربوطه قوانینمګر باید 

دکان  وتهمحدود کسان په یو وخت کی بایدکې فاصله وساتي او  واخیستونکی په خپلو منځ

وکړئ. له همدې امله تل د نورو  پدی کی کمک . له دوی سره کی اجازه ورکړی

. خپله خریداری دمخه پالن کړئ او د ولریمتره فاصله  1.5څخه لږترلږه  مشتریانو

.بیروبار څخه مخنیوی وکړئ  

 

د کرونا اقدامات له نږدې څاري. هغه  جدی ډولپه  لپاره وخت پولیس د یو څه . 6 

، جریمه به شی.نه مراعات کوي څوک چې قانون  

 

.مبارکرمضان   مضان ښه میاشت جوړه وو.د ر ی نه دپه ګډه به موږ د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


