
Mwom �ə �ə ꞌo�əw Koron� (Kobid-19) di,  

i n� mo? 

Də ̂h�r�n� �l� i m�n  

d�r� ��m� �ə sədən̂də di mo? 
 

*  

M�n��ə səm ur̰ənə,̂ l�b�� mə ̂�sən� ��che pel pel d�, 
l�b�� hw�y� dəm� h�n� l�dn� bəd̂ə ̂d�, l�b�� mə ̂sw�n�y 

m�n��ə ciri də mwom �ə t� di ilə ̂lə ̂me d�,  
ꞌo�ə �ə nimiro �ə i t� di: 

 
 RCS Dəmə�̂ə 66.41.76.30, l�b�� 
 RCS Kobl��ə 66.16.10.49, l�b�� 

 RCS B�s�n�ə 60.78.75.94, l�b�� 
RCS Mobu 60.56.75.35 

Numéro vert: 1313 

 
 

G�m� �ə səm pii d�, l�də ɗoy k�n̰j� 
�ə bərmə ̂��b� ꞌy�� mwom b�m 

KORONA 



I m�ni nə ̂�ə ꞌo�ə�ə korn�burus di me h�r� �ə mwom �ə 
Koron� di. Gun neyem y�r� korn�burus �ə dərəŵ pə�ən̰ bəd̂ə,̂ d�r� 
�n̰ji i ɓ�ni hin̰e. Gə neyem y�r�w �ə m�ni nə ̂�ə ꞌo�ə�ə mikroskop 
mər�. 

Də h�r�n� ��m� sədən̂də i m�n mo?  

 
     

Wiyn� əsər�n� 
b�m l�dəle �ə 
s�bən. 

M�n��ə �nə ̂ɓəlnə ̂m�ni p�d nə ̂�ichini ilə ̂
sədə�̂ələ ̂y� nə ̂�ursu de l�b��, kulə bəw 
�ə mə ̂yə ̂me mə ̂tən̰ nəm b�m t� de. 

I �l� �ə m�ni nə̂ n� me də̂ h�r�n� wiy� əsər�ndə b�m di mo? 

Wiy əs�m b�m d�� d�� :

 Mə ̂urnə ̂b� mə ̂�ln� m�ni nə ̂w�m� d�, wiy əs�m b�m �ə 

s�bən do. 

 Mə ̂urnə ̂b� mə ̂w�mn� m�ni d�, wiy əs�m b�m �ə s�bən do. 

 Mə ̂ocn̰�n� �ərmən̰ l�b��, �sən� ��che, l�b�� �ln� əŝən̰də d�, 

wiy əs�m b�m �ə s�bən.  

 Mə ̂sw�n�y iche h�ne ul�y d�, wiy əs�m b�m �ə s�bən.  

 Mə ̂�jəln�y k�bn̰õ �ə n�re nə ̂�ər̰e d�, wiy əs�m b�m �ə 

s�bən.  

 Mə ̂ꞌw�n� y�rn� �un ��b� mwom l�b��, mə ̂ɓəlnə ̂m�ni duw� 

l�b�� mə ̂ɓəlnə ̂b�r�e duw� d�, wiy əs�m b�m �ə s�bən. 

 Mə ̂ꞌw�n� tor̰əl̂ə ̂d�, wiy əs�m b�m �ə s�bən. 

 Mə ̂cw�rn� i tor̰əl̂ə ̂d�, wiy əs�m b�m �ə s�bən. 

 Əs�m məd���n�le d�, wiy�ə b�m �ə s�bən.



G�m� �ə səm 

 

 

Mə ̂�ln� əŝən̰də,  
l�b�� mə ̂ɓəsənə ̂l�de, 
l�b�� mə ̂�sən� ��che me d�, 
əbə məchəw�r bəmə ̂do.  
Hurə ̂bəm dodə ̂duyəm̂-mə ̂me 
mə ̂ꞌocn̰ �ə �ərmən̰.  

Də ̂yinən̂� �əsən̂i �ə t� di 
bəd̂ə ̂d�, mwom di h� c��əd� 
ɗəmə ̂n�re k�l�n� n�n̰e! 

 

Mə ̂urnə ̂b� mə ̂ɓəlnə ̂əsəm̂ 
dərəm̂ə ̂l�b��, chenəm-mə,̂ 
l�b�� bəm-mə ̂d�, wiy əs�m 
b�m �ə s�bən do.  

 

Mə ̂d�mn� l�b�� mə ̂ɗəbənə ̂
d�n �ə j�m �un d�, k�ln� bulə ̂
d�n b�m y� metər sər de. 

 

D�m ibden̰ l�b�� ɓen�ər̂ �ə 
j�m bəd̂ə.̂  

K�l �l��ə �ə 
n�re l�biy� 
�ə əsəm̂ ɗi.  



 

 

K�l d�y�r� d�m� �ə �ər̰ə ɗi, 
me k�l �jəl� k�bn̰õ �ə n�re nə ̂
�ər̰e ɗi me c�. 

M�ni nə̂ �əl d�r� mwom di ilə̂ səmə ̂d�, i n� mo?  

Sii ur̰e me, ��che me, �w�yni me, �uchindi dəm� womdəm me, 
pədə-pədə dəm� ꞌyo w�m�ni me əməm hw�y� b�m. 

Mwom di  ɗəm �un i m�n mo?  

Koron�burus di ɗəm n�re-ye. I m�n��ə l�de-yə ̂me i m�n��ə 
�un �sən� ��che l�b�� �un �ln� əŝən̰də me l�de nə ̂udər bəwə ̂
t� di lə ̂me. Ɗ�n� d�, mwom di ɗəm �un i m�n��ə �nj̰i ɓəlnə ̂
�b� mwom di səw. Ab� mwom di, mə ̂d�mn� tuləwə ̂me bulə ̂
d�n in�m i ib d�, mwom di h� ɗəməm-me me c�. Mə ̂d�mn� 
d�n �ə �b� mwom di c� bulə ̂d�n ney�mn� y� metər mən de 
bəd̂ə ̂ me �n̰ji �sən� ��che l�b��, �ln� əŝən̰də l�b��, mə ̂
kəbənə ̂��ndəw bər�� bər�� d�, mwom di h� ɗəməm-me c�. 
Ɗ�n� d�, mwom di ɗəm m�n� i wiy� �ə əs�y b�m bəd̂ə ̂lə.̂   

Mwom di h� ɓudə̂ səw dodə̂ y� w�l� əndi de mo? 

Mwom di neyem budə ̂səw dodə ̂so w�l� sər bər�� h� w�l� 
mw�j dii wodə do me h� �ələ ̂səw d�� pədən̰-yə ̂sən̰. 

 

P�d ənd�lə ̂d�, d�mn�ndə �ə dərən̰ 
n�� d�r� mwom �ə Koron� �ə t� di. 


