ﻢ ﺳﺮﻣﺎ دا ﻣﻨﺼﻮﺑہ :ﺧﻼﺻہ
ﮐﻮوﯾﮉ 19-ﺑﺎرے ﻣﻮﺳ ِ
ﻢ ﺳﺮﻣﺎ دے ﻣﻨﺼﻮﺑﮯ دا ﺧﻼﺻہ اے
اﯾﮩہ ﺣﮑﻮﻣﺖ دے ﮐﻮوﯾﮉ 19-ﺑﺎرے ﻣﻮﺳ ِ
ِاک ﻣﮑﻤﻞ ورژن  -ﺟﮩﮍی ﮐہ واﺋﺮس ﻧﻮں دﺑﺎؤن ،اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﺗﮯ ﺧﻄﺮے وچ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻮﮐﺎں دی ﺣﻔﺎظﺖ
ﮐﺮن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﮯ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﻮں ﭼﺎﻟﻮ رﮐﮫﻦ ﺗﮯ ﻣﻌﻤﻮل ول ﭘﺮﺗﻦ ﺑﺎرے روٹ ﺑﺎرے ﺳﺎڈے ﭘﺮوﮔﺮام ﻧﻮں ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدی اے  -اﯾﺘﮫﮯ وﯾﮑﮫﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺪی اے۔
ﺣﮑﻮﻣﺖ دے ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺖ ﻋﻤﻠﯽ دی راﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮن واﻟﮯ ﺗِﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﮟ:
 .1ﺣﮑﻮﻣﺖ دی ﺣﮑﻤ ِ
 .aاﻧﻔﯿﮑﺸﻦ دے ﭘﮫﯿﻠﻦ ﻧﻮں ڈﮐﻨﺎ۔
 .bواﺋﺮس دے ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﺮن ﺑﺎرے ﻧﻮﯾﮟ ﺗﮯ زﯾﺎده ﻣﻮﺛﺮ طﺮﯾﻘﮯ ﻟﺒﮫﻨﺎ ﺗﮯ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮں
ﻣﻌﻤﻮل ول ﭘﺮﻧﺘﻦ دے ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﻧﺎ۔
 .cﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮے ،ﻣﻼزﻣﺘﺎں ﺗﮯ روزﮔﺎر ﻧﻮں اﭘﮍن واﻟﮯ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻮں ﮔﮫﭧ ﺗﻮں ﮔﮫﭧ
ﮐﺮﻧﺎ۔ اﯾﺲ ﮔﻞ ﻧﻮں ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭘﺌﯽ ﻧﺮﺳﺮﯾﺎں ،اﺳﮑﻮﻻں ،ﮐﺎﻟﺠﺎں ﺗﮯ ﯾﻮﻧﻮرﺳﭩﯿﺎں وچ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دی ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﯿﺘﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﻌﻤﻮل ول ﭘﺮﺗﻦ دا ُروٹ
 .2آون واﻟﮯ ﻣﮩﻨﯿﺎں وچ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﮯ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں ﺗﮯ ﮔﮫﭧ ﺗﮯ ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ ﺗﺮﻗﯽ دی
وﺟہ ﺗﻮں ﻟﺒﮫﯽ ﮔﯿﺌﺎں ﺗﻮڑاں ﺗﮯ زﯾﺎده اﻧﺤﺼﺎر ﮐﺮے ﮔﯽ۔
 .3زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮں ﺟﻨﺎں ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮ ﺳﮑﮯ ﻣﻌﻤﻮل ول ﻟﯿﺠﺎون وچ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دے
ﻣﻨﺼﻮﺑﮯ دا ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺼہ اے۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮯ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎون واﻟﮯ ﺳﺖ وﮐﮫﻮ وﮐﮫ ادارﯾﺎں ﻧﺎل
ﻣﻌﺎﮨﺪه ﮐﺮن دا اﻋﻼن ﮐﯿﺘﺎ ے ﺟﺲ وچ ﭘﻮرے ﯾﻮﮐﮯ وچ  350ﻣﻠﯿﻦ ﺧﻮراﮐﺎں دﺳﺘﯿﺎب ﮐﺮواﺋﯿﺎں ﺟﺎون
ﮔﯿﺎں۔ اﮔﻠﮯ ﻣﮩﯿﻨﮯ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮﮐﮯ وچ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﮯ وﯾﮑﺴﯿﻨﯿﺸﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺮوع ﮐﺮن ﻟﺌﯽ
ﺗﯿﺎر ﮨﻮﺋﮯ ﮔﯽ ،ﺑﺸﺮطﯿﮑہ رﯾﮕﻠﻮﯾﭩﺮز وﯾﮑﺴﯿﻦ دی ﻣﻨﻈﻮری دے دﯾﻦ۔
 .4ﻋﻮام دے ﺣﻔﺎظﺖ ﮨﻤﯿﺸہ ﭘﮩﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ رﮨﻮﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﮐﻮوﯾﮉ 19-دی وﯾﮑﺴﯿﻦ دی ﻣﻨﻈﻮری ﺻﺮف
ُاوس ﺻﻮرت وچ ﮨﯽ دﺗﯽ ﺟﺎوﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﮯ اﯾﮩہ طﺒﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎں راﮨﯿﮟ ﺣﻔﺎظﺖ ،ﻣﻮﺛﺮ ﮨﻮن ﺗﮯ
ﻣﻌﯿﺎری ﮨﻮن دے ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻌﯿﺎر ﺗﮯ ﭘﻮرا ُاﺗﺮی۔
 .5واﺋﺮس دا ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﺮن ﻟﺌﯽ ﮐﻮوﯾﮉ 19-دا ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻼج ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﮐﺮدار ادا ﮐﺮدا رﮨﻮﺋﮯ
ﮔﺎ اوس وﯾﻠﮯ وی ﺟﺪوں ﯾﻮﮐﮯ ﺗﮯ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﮯ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻧﻮں ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮواﯾﺎ
ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺳﻨﮯ اوﮨﻨﺎں ﻟﻮﮐﺎں دے ﺟﻨﮩﺎں ﻧﻮں ﺣﻔﺎظﺘﯽ ﭨﯿﮑﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﺟﺎﺳﮑﺪے ،ﻣﺜﻼً،
اوﮨﻨﺎں ﻟﻮﮐﺎں ﻧﻮں ﺟﻨﮩﺎں دی ﻗﻮت ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮدی۔ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻼج ﻟﺒﮫﻦ ﻧﺎل اوﮨﻨﺎں
ﻟﻮﮐﺎں دﯾﺎں زﻧﺪﮔﯿﺎں ﻧﻮں ﺧﻄﺮه ﺗﮯ اوﮨﻨﺎں دے ﺑﯿﻤﺎر ﭘﯿﻦ دا ﺧﻄﺮه ﮔﮫﭧ ﺟﺎوﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﮯ اوﮨﻨﺎں ﻧﻮں
ﻣﻌﻤﻮل دی زﻧﺪﮔﯽ ول ﭘﺮﺗﻦ وچ ﻣﺪد ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔
 .6ﮐﻤﯿﻮﻧﭩﯽ ﭨﯿﺴﭩﻨﮓ دا ﻣﻀﺒﻮط ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﺎڈی اوﮨﻨﺎں ﻟﻮﮐﺎں دی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮯ دوﺟﮯ ﻟﻮﮐﺎں ﺗﻮں
وﮐﮫ ﮐﺮن وچ ﻣﺪد ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻨﮩﺎں وچ ﻋﻼﻣﺘﺎں ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺮ اوه ﻏﯿﺮ ارادی طﻮر ﺗﮯ واﺋﺮس ﭘﮫﯿﻼ رﮨﮯ
ﻧﯿﮟ۔ اﯾﺲ ﺗﻮں ﻋﻼوه ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮرے ﻣﻠﮏ وچ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ دے اﮔﻠﮯ ﻣﻮرﭼﯿﺎں وچ ﮐﻢ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ
ﻋﻤﻠﮯ ،ﺳﻮﺷﻞ ﮐﯿﺌﺮ دے ودھ ﺧﻄﺮے ﯾﺎ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ اﮨﻢ ادارﯾﺎں ﻟﺌﯽ ﺗﯿﺰ رﻓﺘﺎر ،ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺎل
ﭨﯿﺴﭩﻨﮓ ﮐﺮن دا ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺮوع ﮐﺮے ﮔﯽ۔
 .7ﭼﮫ ﻣﮩﯿﻨﯿﺎں وچ ﮐﻮوﯾﮉ 19-دی ﻋﻼﻣﺘﺎں واﻟﮯ ﻟﻮﮐﺎں ﻧﻮں ﭨﯿﺴﭧ ﮐﺮن دی ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺎ
ودھ ﮔﺌﯽ اے ،اﭘﺮﯾﻞ دے آﺧﺮ وچ  100،000ﻟﻮک ﻓﯽ دن ﺗﻮں اﮐﺘﻮﺑﺮ دے آﺧﺮ وچ  500،000ﻟﻮک

ﻓﯽ دن ﺟﺲ وچ ﺳﺎل دے آﺧﺮ وچ اﯾﺲ ﺗﻮں وی اﮔﮯ ﺟﺎون دے ﻣﻨﺼﻮﺑﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﮟ۔ اﯾﮩہ ﯾﻮﮐﮯ
دے ﮨﺮ ﺣﺼﮯ وچ ﺷﮩﺮﯾﺎں ﻟﺌﯽ دﺳﺘﯿﺎب اے۔ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﺷﺪه ﻧﯿﭧ ورک وچ ﺳﮑﯿﻞ وچ وادھﮯ
ﺗﮯ ﺳﮩﻮﻟﯿﺎت ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮن دی ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ دے ﺑﺎوﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻨﮩﺎ ﭨﯿﺴﭩﺎں دے ﻧﺘﯿﺠﮯ دﯾﻮن دے
وﯾﻠﮯ ﻧﻮں ﮔﮫﭧ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﻨﺪی اے۔
واﺋﺮس ُاﺗﮯ ﻗﺎﺑﻮ ﭘﺎﻧﺎ
ﻢ
 .8ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺎں ﻣﻌﻤﻮل ول ﭘﺮﺗﻦ دا ُروٹ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮن ﮔﯿﺌﺎں ﺗﮯ اﯾﻨﮩﺎں ﻧﻮں ﻣﻮﺳ ِ
ﺑﮩﺎر وچ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﮯ ﺳﻤﺎﺟﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں دی ﻟﻮڑ ﻧﻮں ﮔﮫﭩﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے۔ ﭘﺮ اوس وﯾﻠﮯ ﺗﮏ ﺟﺪ ﮐہ
اﯾﻨﮩﺎں وچ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﻧﺪی ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮں واﺋﺮس ﻧﻮں دﺑﺎون ﻟﺌﯽ دوﺟﮯ ﮨﺘﮫﯿﺎر ورﺗﻨﮯ ﺟﺎری
رﮐﮫﻨﮯ ﭼﺎﮨﯿﺪاے ﻧﯿﮟ۔
ﺖ ﻋﻤﻠﯽ
اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ وچ ﻣﮩﺪف ﺣﮑﻤ ِ
ﻢ ﺳﺮﻣﺎ دا ﻣﻨﺼﻮﺑہ اﯾﮩہ وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮدا اے ﮐہ ِاﺳﯽ  2دﺳﻤﺒﺮ ﻧﻮں اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ
 .9ﮐﻮوﯾﮉ 19-ﺑﺎرے ﻣﻮﺳ ِ
ُ
وچ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻄﺢ دﯾﺎں ﭘﺎﻧﺪﯾﺎں ﮐﯿﻮﯾﮟ ﭼﮑﺎں ﮔﮯ۔ اﯾﮩہ ﺻﺮف اﯾﺲ ﻟﺌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮﯾﺎ اے ﮐہ
اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ وچ ﻣﻮﺟﻮده ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں دے دوران ﮨﺮ ﮐﺴﮯ دﯾﺎں ﮐﻮﺷﺸﺎں ﻧﮯ واﺋﺮس دے ﭘﮫﯿﻼ ﻧﻮں ﮔﮫﭩﺎ
ِدﺗﺎ اے ﺗﮯ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ ﺗﮯ دﺑﺎ ﻧﻮں ﮔﮫﭩﺎ ِدﺗﺎ اے۔
 2 .10دﺳﻤﺒﺮ ﻧﻮں ﭘﻮرے اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ وچ اﯾﺲ ﮔﻞ دے ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﮐہ ﮐﯿہ ﭨﯿﺌﺮ اے:
 .aﮔﮫﺮ وچ رﮨﻦ دی ﺷﺮط ُﻣﮏ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ﺟﺲ وچ دوﺑﺎره ﺳﻔﺮ دی اﺟﺎزت ﮨﻮﺋﮯ ﮔﯽ ﭘﺮ اﯾﺲ
دا اﻧﺤﺼﺎر ﮨﺮ ﭨﯿﺌﺮ دی ﮔﺎﺋﮉﻧﺲ ﺗﮯ ﮨﮯ۔
ﺟﻢ ﺗﮯ ﺗﻔﺮﯾﺢ دا ﺷﻌﺒہ دوﺑﺎره ﺗﻮں ُﮐﮫﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔
ُ .bدﮐﺎﻧﺎں ،ذاﺗﯽ ﮐﯿﺌﺮِ ،
 .cاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎدت ،ﺷﺎدﯾﺎں ﺗﮯ ُﮐﮫﻠﯽ ﺗﮫﺎﻧﻮاں ﺗﮯ ﮐﮫﯿﮉاں دوﺑﺎره ﺗﻮں ﺷﺮوع ﮨﻮ ﺟﺎون
ﮔﯿﺌﺎں۔
 .dﻟﻮﮐﯽ ُﮐﮫﻠﯽ ﻋﻮاﻣﯽ ﺗﮫﺎﻧﻮاں وچ ﺻﺮف ﮐﺴﮯ ِاک ﺑﻨﺪے ﻧﻮں ﮨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻞ ﺳﮑﻦ ﮔﮯ 6 -
دا ﻗﺎﻧﻮن ُﮐﮫﻠﯽ ﺗﮫﺎﻧﻮاں ﺗﮯ ﻻﮔﻮ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺴﺮاں اﯾﮩہ ﭨﯿﺌﺮز دے ﭘﮩﻠﮯ ﺳﯿﭩﺲ وچ ﮨﻮﻧﺪا
ﺳﯽ۔
 .11ﭘﺮ واﺋﺴﺮ ﮨﻠﮯ وی ﻣﻮﺟﻮد اے ﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﻧہ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮯ اﯾﮩہ وﯾﮑﺴﯿﺰ ﺗﮯ
ﮐﻤﯿﻮﻧﭩﯽ ﭨﯿﺴﭩﻨﮓ دا اﺛﺮ ﮨﻮون ﺗﻮں ﭘﮩﻼں ﮨﯽ دوﺑﺎره ﻗﺎﺑﻮ ﺗﻮں ﺑﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﺳﮑﺪا اے۔ اﯾﮩہ
ُاوس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻮں ﺧﻄﺮے وچ ﭘﺎ ﺳﮑﺪا ﮨﮯ ﺟﮩﮍی ﮐہ ﻣﻠﮏ ﻧﮯ ﮐﯿﺘﯽ اے ﺗﮯ دوﺑﺎره ﺗﻮں اﯾﻦ اﯾﭻ
ُ
ﻞ ﺑﺮداﺷﺖ دﺑﺎ ﭘﮯ ﺳﮑﺘﺎ اے ﺗﮯ ﮐﻮوﯾﮉ ﺗﻮں ﺑﻐﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻟﻮﮐﺎں ﻧﻮں اﮨﻢ آﭘﺮﯾﺸﻨﺎں ﺗﻮں
اﯾﺲ اﺗﮯ ﻧﺎﻗﺎﺑ ِ
ﺑﺎﮨﺮ ﮐﮉھ ﺳﮑﺪا اے۔
 .12اﯾﺲ ﻟﺌﯽ 2 ،دﺳﻤﺒﺮ ﻧﻮں دوﺑﺎره ﻋﻼﻗﺎﺋﯽ ﭨﯿﺌﺮ واﻟﯽ اﭘﺮوچ وچ ﭼﻼ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ  -ﮐﯿﻮں ﺟﮯ
ﺟﺘﮫﮯ اﺳﯽ
اﯾﮩہ درﺳﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اوﮨﻨﺎں ﻋﻼﻗﯿﺎں وچ ﮐﺮﻧﮯ ﭼﺎﮨﯿﺪے ﻧﯿﮟ ِ
اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ دی ﺳﺐ ﺗُﻮں ودھ ﺷﺮح وﯾﮑﮫ رﮨﮯ ﮨﻮاں ﮔﮯ۔
 .13واﺋﺮس ﻧﻮں ﮐﻨﭩﺮول ﮐﺮن واﺳﻄﮯ ﮨﺮ ﭨﯿﺌﺮ وچ زﯾﺎده ﺳﺨﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮواﺋﮯ
ﺟﺎون ﮔﮯ:
 .aﭨﯿﺌﺮ  1وچ ،ﺟﺘﮫﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮﺋﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔﮫﺮ ﺗﻮں ﮐﻢ ﮐﺮن دا اﻋﺎده ﮐﺮے ﮔﯽ۔

 .bﭨﯿﺌﺮ  2وچ ،ﺷﺮاب ﺧﺎﻧﮯ ﺗﮯ ﺑﺎر ﻻزﻣﺎً ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﭼﺎﮨﯿﺪاے ﻧﯿﮟ ﻣﺎﺳﻮا اﯾﺲ دے ﮐہ اوه
رﯾﺴﭩﻮراﻧﭩﺲ دے طﻮر ﺗﮯ ﮐﻢ ﮐﺮن ﺗﮯ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮن واﻟﮯ ﻣﻘﺎم ﺻﺮف ﭘﻮرے ﮐﮫﺎﻧﮯ دے
ﻧﺎل ﮨﯽ ﺷﺮاب ﭘﯿﺶ ﮐﺮ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ۔
 .cﭨﯿﺌﺮ  3وچ ،ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ واﻟﯽ ﺳﺎرﯾﺎں ﺗﮫﺎﻧﻮاں ﻧﻮں ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا ﮨﮯ ﻣﺎﺳﻮا ڈﻟﯿﻮری ،ﭨﯿﮏ
اوﺋﮯ ﺗﮯ ڈراﺋﯿﻮ-ﺗﮫﺮو دے؛ ﮨﻮﭨﻠﺰ ﺗﮯ دوﺟﮯ رﮨﺎﺋﺶ ﻣﮩﯿﺎ ﮐﺮن واﻟﮯ ادارے ﺑﻨﺪ ﮨﻮﻧﮯ
ﭼﺎﮨﯿﺪی ﻧﯿﮟ )ﻣﺎﺳﻮا ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺜﻨﯽ دے ،اوﮨﻨﺎں ﻟﻮﮐﺎں ﺳﻨﮯ ﺟﮩﮍے ﮐہ ﮐﻢ دی
وﺟہ ﺗﻮں ﻗﯿﺎم ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮون ﯾﺎ ﺟﺘﮫﮯ اوه ﮔﮫﺮ واﭘﺲ ﻧہ ﺟﺎ ﺳﮑﺪے ﮨﻮون(؛ ِان ڈور
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﮯ ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ ﺗﮫﺎﻧﻮاں ﻧﻮں وی ﺑﻨﺪ ﮨﻮﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے۔
 .14ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﭽﮫﻠﮯ ﭨﯿﺌﺮز ﻧﻮں وی ﺑﮩﺘﺮ ﮐﺮے ﮔﯽ:
 .aﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮨﺎﺳﭙﭩﯿﻠﭩﯽ  10وﺟﮯ ﺷﺎم ﻧﻮں ﺑﻨﺪ ﮨﻮن دا وﯾﻼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮ ِدﺗﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﺟﺲ
وچ آﺧﺮی آرڈرز  10وﺟﮯ ﺷﺎم ﻧﻮں ﻟﺌﮯ ﺟﺎون ﮔﮯ ﺗﮯ  11وﺟﮯ ﺷﺎم ﺑﻨﺪ ﮐﺮن دا وﯾﻼ
ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎ۔ اﯾﺲ وچ ﮔﺎﮨﮑﺎں ﻧﻮں ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ ﮐہ ﮨﻮﻟﯽ ﮨﻮﻟﯽ ﮐﺮﮐﮯ رواﻧہ ﮨﻮون ﺗﮯ اﯾﮩہ
زﯾﺎده ﻟﭽﮑﺪاری وی ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﺮدا اے۔
 .bﭨﯿﺌﺮ 1ﺗﮯ  2وچ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯿﺎں واﻟﯽ ﮐﮫﯿﮉا ﺗﮯ ﮐﺎروﺑﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎں اﻧﺪر ﺗﮯ ﺑﺎﮨﺮ ُﮔﻨﺠﺎﺋﺶ دﯾﺎں
ﺣﺪاں ﺗﮯ ﺳﻤﺎﺟﯽ دوری دے ﻧﺎل دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮨﻮ ﺳﮑﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ ،ﺟﺲ وچ ﺗﮫﯿﭩﺮز ﺗﮯ
ﮐﻨﺴﺮٹ ﮨﺎﻟﺰ وچ اﻧﮉور ﭘﺮﻣﺎرﻣﻨﺴﺰ ﻧﻮں زﯾﺎده ﻣﻮاﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ۔
 .cﺣﮑﻮﻣﺖ 'ﺳﭙﻮرٹ ﺑﺒﻠﺰ' ﻟﺌﯽ اﮨﻠﯿﺖ وچ وی ﺗﻮﺳﯿﻊ ﮐﺮ رﮨﯽ اے۔ اﯾﺲ وچ اوﮨﻨﺎں واﻟﺪﯾﻦ ﺗﮯ
ﭘﯿﻦ واﻻ اﺛﺮ ﮔﮫﭧ ﺟﺎوﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﻨﮩﺎں دے ﺑﭽﮯ  1ﺳﺎل )ﮐﺴﮯ اﯾﺴﯽ ﻣﻌﺬوری دی وﺟہ
ﺟﺲ وچ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﯿﺌﺮ دی ﻟﻮڑ ﭘﻮﺋﮯ 5 ،ﺳﺎل ﺗﻮں ﮔﮫﭧ( ﺗﻮں ﮔﮫﭧ ﻋﻤﺮ دے ﻧﯿﮟ ﺗﮯ
اوﮨﻨﺎں ﮔﮫﺮاں ﻟﺌﯽ ﺟﺘﮫﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﺮد ﮐﺴﮯ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻌﺬوری واﻟﮯ ﻓﺮد دی ﮐﯿﺌﺮ
ﮐﺮ دا اے۔
 .15اﯾﮩہ ﭨﯿﺌﺮز اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﻧﻮں دﺑﺎون ﻟﺌﯽ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﻧﯿﮟ ﺗﮯ اﯾﺲ ﻟﺌﯽ ﺳﭙﻮرٹ واﻟﮯ ﻋﻼﻗﯿﺎں
ﻧﻮں ﭨﯿﺌﺮ ﺗﮫﻠﮯ ﭼﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮے ﮔﯽ ﮐہ  2دﺳﻤﺒﺮ ﻧﻮں ﮨﺮ ﻋﻼﻗہ ﮐﯿﮍے ﭨﯿﺌﺮ
وچ داﺧﻞ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﮯ اﯾﺲ ﺗﻮں ﺑﻌﺪ ﻋﻼﻗﮯ ﭨﯿﺌﺮز وچ اﮔﮯ ﭘﭽﮫﮯ ﮐﯿﻮﯾﮟ ﮨﻮون ﮔﮯ۔ اﯾﺲ دی
ﺑﻨﯿﺎدی واﺋﺮس دے واﺿﺢ اﻋﺸﺎرﯾﺎں دے ﻟﯿﻮل ،اﺿﺎﻓﮯ دی ﺷﺮح ﺗﮯ اﯾﻦ اﯾﭻ اﯾﺲ وچ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ
ﺗﮯ ﮨﻮوﺋﮯ ﮔﯽ۔
 .16ﺟﺪ ﮐہ اﯾﮩہ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻄﺢ دے اﻗﺪﻣﺎت ﺗﻮں ﮔﮫﭧ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں ﻻن واﻻ ﮨﻮوﺋﮯ ﮔﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮ دی ﮨﮯ ﮐہ ﭨﯿﺌﺮ  3وچ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻮﮐﺎں ﺗﮯ ﮐﺎروﺑﺎری ادارﯾﺎں ﻟﺌﯽ اﯾﮩہ اﻗﺪﻣﺎت
ﻢ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮں ﻟﮯ
ﮐِﻨﮯ ﺳﺨﺖ ﮨﻮ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ ،ﺧﺎص ﮐﺮ ﮐﮯ ﻣﻠﮏ دے اوه ﺣﺼﮯ ﺟﮩﮍے ﮐہ ﻣﻮﺳ ِ
ﭘﺎﺑﻨﺪی دی ِﮐﺴﮯ ﻧہ ِﮐﺴﮯ ﺷﮑﻞ ﺗﮫﻠﮯ رﮨﮯ ﮨﯿﻦ۔ اﯾﺲ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮﮐﻞ ﺗﮫﺎرﭨﯿﺰ ﻧﻮں ﻣﻮﻗﻊ
دے ﮔﯽ ﮐہ اوه ﭨﯿﺴﭩﻨﮓ دے ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﻈﺎم ﻧﻮں ﺑﮩﺘﺮ ﮐﺮن دے ﻧﺎل ﻧﺎل ﭘﻮری ﮐﻤﯿﻮﻧﭩﯽ دی
ﭨﯿﺴﭩﻨﮓ ﺗﮯ زﯾﺎده ﺧﻄﺮے واﻟﯿﺎں ﺗﮫﺎﻧﻮاں وچ ﻣﮩﺪف ﭨﯿﺴﭩﻨﮓ ﺗﮯ ﻣﻞ ﮐﮯ ﮐﻢ ﮐﺮن۔ ﺟﺪوں اﯾﺲ
ﻧﻮں ﻣﺜﺒﺖ ﭨﯿﺴﭧ آون واﻟﮯ ﻟﻮﮐﺎں دی ﺳﯿﻒ-آﺋﺴﻮﻟﯿﺸﻦ ﻧﺎل ﻣﻞ ﮐﮯ ﮐﯿﺘﺎ ﺟﺎﻧﺪا ﮨﮯ ﺗﮯ ﭨﯿﺴﭧ
وچ اﯾﮩہ ﮐﺎﻓﯽ ودھ وﺳﻌﺖ ِاک ﻧﻮاں ﮨﺘﮫﯿﺎر ﮨﮯ ﺟﮩﮍا ﮐہ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪﻣﺎت ﺗﻮں ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﻠﻦ وچ
ﻣﺪد دﯾﻮﺋﮯ ﮔﺎ۔
 .17ﺣﮑﻮﻣﺖ دی ﮐﺎررواﺋﯽ دے ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﮯ ﻓﺮِد واﺣﺪ دی روزی روﭨﯽ ﺗﮯ اﺛﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺨﺖ
رﮨﯿﺎ اے۔ اﯾﺲ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮯ ﯾﻮﮐﮯ وچ ﭼﺎراں ﻣﻠﮑﺎں وچ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺗﮯ ﻧﻮﮐﺮﯾﺎں ﻧﻮں ﺳﮩﺎرا
دﯾﻮون ﻟﺌﯽ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﺟﺎب رﯾﭩﻨﺸﻦ اﺳﮑﯿﻢ ،ﺳﯿﻠﻒ اﯾﻤﭙﻼﺋﮉ اﻧﮑﻢ ﺳﭙﻮرٹ اﺳﮑﯿﻢ ﺗﮯ
ﮐﺎروﺑﺎری ادارﯾﺎں ﻟﺌﯽ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﮑﯿﻤﺎں راﮨﯿﮟ ﺗﯿﺰی ﻧﺎل ﮐﺎررواﺋﯽ ﮐﯿﺘﯽ ﮨﮯ۔

ﮐﺮﺳﻤﺲ ﺗﮯ ُاس ﺗﻮں اﮔﮯ
 .18ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدی ﮨﮯ ﮐہ ﭘﻮرے ﯾﻮﮐﮯ وچ ﮐﺮﺳﻤﺲ ﮐﺌﯽ ﻟﻮﮐﺎں ﻟﺌﯽ اک اﮨﻢ وﯾﻼ اے۔ ﻗﻄﻊ
ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪے دے ،ﮐﺮﺳﻤﺲ ِاک اﯾﺴﺎ وﯾﻼ ﮨﮯ ﺟﮩﮍا اﮐﺜﺮ ﮔﮫﺮواﻟﯿﺎں ﺗﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺎل
ﮔﺰارﯾﺎ ﺟﺎﻧﺪا اے ﺟﺲ وچ اﺳﮑﻮل ﺗﮯ دﻓﺘﺮ ﺑﻨﺪ ﮨﻮ ﺟﺎﻧﺪے ﻧﯿﮟ ﺗﮯ ﻟﻮک ﺑﯿﻨﮏ ﮨﺎﻟﯽ ڈے
ﻧﻮں ﺳﻔﺮ ﮐﺮدے ﻧﯿﮟ۔
 .19اﯾﺲ ﺳﺎل ﮐﺮﺳﻤﺲ وﮐﮫ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎ ،ﭘﺮ اﺳﯽ اﯾﺲ ﮔﻞ دا ﭘﮏ ﮐﺮاں ﮔﮯ ﮐہ ﻟﻮک اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺎرﯾﺎں ﻧﺎل
ﻣﻞ ﺳﮑﻦ۔ اﺳﯽ اک ﻣﺤﺪود وﯾﻠﮯ ﻟﺌﯽ ﮐﺮﺳﻤﺲ دے دوران ﺳﻤﺎﺟﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں وچ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻟﯿﺎون
ﻟﺌﯽ ﺳﮑﺎٹ ﻟﯿﻨﮉ ،ﺷﻤﺎﻟﯽ آﺋﺮﻟﯿﻨﮉ ﺗﮯ وﯾﻠﺰ دی ﻣﻘﺎﻣﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯿہ ﻧﺎل ﻣﻞ ﮐﮯ ِاک ﻣﺸﺘﺮﮐہ
اﭘﺮوچ ﺗﮯ ﻣﺘﻔﻖ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﺎں ﺗﺎں ﺟﮯ ﭘﻮرے ﯾﻮﮐﮯ وچ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺎں ﻧﻮں دوﺑﺎره ﺗﻮں ِاک دوﺟﮯ ﻧﺎل
ﻣﻼﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ۔
 .20اﯾﮩہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮں ﺳﺎﻣﻨﮯ رﮐﮫﺪے ﮨﻮﺋﮯ ﮐہ اﯾﮩہ ﺳﺎل ﮨﺮ ﮐﺴﮯ ﻟﺌﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﯾﺎ
ﮨﮯ ،اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺎرﯾﺎں ﻧﺎل وﯾﻼ ﮨﻮر وی زﯾﺎده اﮨﻢ ﮨﻮ ﺟﺎﻧﺪا اے۔ اﯾﮩہ وﺟہ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮨﺮ
ﮐﺴﮯ ﻧﻮں ﮐﺮﺳﻤﺲ دے ﻋﺮﺻﮯ دے دوران ودھ ﺳﻤﺎﺟﯽ راﺑﻄﮯ دی اﺟﺎزت دﯾﻮﺋﮯ ﮔﯽ )ﺟﺲ
دی ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﮩہ ﮔﺎﺋﮉﻧﺲ ﮐﺮے ﮔﯽ ﮐہ ﮐﺴﺮاں ﻣﺤﻔﻮظ طﺮﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﺗﮩﻮار ﻣﻨﺎﻧﺎ اے(۔ ﮨﺮ ﮐﺴﮯ ﻧﻮں
اﯾﮩہ ﭘﮏ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے ﮐہ اوه اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺎرﯾﺎں ﺗﮯ ﺧﺎص ﮐﺮﮐﮯ زﯾﺎده ﺧﻄﺮے وچ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻮﮐﺎں ﻧﻮں
ﺧﻄﺮه ﮔﮫﭧ ﮐﺮن ﻟﺌﯽ ﮔﺎﺋﮉﻧﺲ ﺗﮯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮن۔
 .21ﺣﮑﻮﻣﺖ اوﮨﻨﺎں وڈﯾﺎں ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎں ﻧﻮں وی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮ دی ﮨﯽ ﺟﮩﮍﯾﺎں ﮐہ ﮨﺮ ﻋﻘﯿﺪے ﻧﻮں
ﻣﻨﻦ واﻟﮯ ﻟﻮﮐﺎں ﻧﮯ اﯾﺲ ﺳﺎل دﺗﯿﺎں ﻧﯿﮟ؛ ﮐﺌﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﮩﻮاراں دے دوران ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﺎں ﻣﻮﺟﻮد
رﮨﯿﺎں ﻧﯿﮟ ﺗﮯ اﯾﮩﻨﺎں ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎں دی ﺑﺪوﻟﺖ واﺋﺮس ﻧﻮں ﮐﻨﭩﺮول ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮﯾﺎ اے ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺗِﻨﺎں ﭨﯿﺌﺮز
وچ ُﮨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﻤﮑﻦ ﮨﻮوﺋﮯ ﮔﯽ ﺗﮯ ﺳﺎرے ﻋﻘﯿﺪﯾﺎں دے ﻗﺎﺋﺪﯾﻦ اﮨﻢ ﮐﺮدار ادا ﮐﺮدے
رﮨﻦ ﮔﮯ ،ﻣﺸﺎورت ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﺒﺎدت ﻧﻮں ﮐﺴﺮاں ودھ ﺗﻮں ودھ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﺪا ﮨﮯ۔
 .22اﯾﮩہ ﺧﻄﺮے ﺗﻮں ﭘﺎک ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮوﺋﮯ ﮔﺎ :ﮐﻮوﯾﮉ 19-ﯾﻮﮐﮯ دی آﺑﺎدی ﻧﮯ ﺳﺎل دے آﺧﺮ ﺗﮯ 2021
دے آﻏﺎز وچ ِاک ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻄﺮه ﭘﯿﺶ ﮐﺮ رﮨﯿﺎ اے۔ اﯾﺲ دا ﻣﻄﻠﺐ اﯾﮩہ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺮﺳﻤﺲ ﻧﻮں
"ﻣﻌﻤﻮل دے طﺮﯾﻘﮯ" ﻧﺎل ﻣﻨﺎﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮوﺋﮯ ﮔﺎ۔ دوﺟﮯ ﮔﮫﺮاﻧﯿﺎں ﻧﺎل ﻣﯿﻞ ﺟﻮل ﮐﺮن ﻧﺎل
ﮐﻮوﯾﮉ 19-ﻟﮕﻦ ﺗﮯ دوﺟﯿﺎں ﻧﻮں ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮن داﺧﻄﺮه ودھ ﺟﺎوﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮐﺮﺳﻤﺲ دے ﻋﺮﺻﮯ دے
دوران ﺳﺎڈے وﭼﻮں ﮨﺮ ِاک ﺑﻨﺪے ﻧﻮں واﺋﺮس ﭘﮫﯿﻠﻦ ﻧﻮں ﻣﺤﺪود ﮐﺮن ﻟﺌﯽ ،اﭘﻨﮯ ﭘﯿﺎرﯾﺎں دی
ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮن دی ﺗﮯ ﺧﻄﺮے ﺗﮯ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻮﮐﺎں ﻟﺌﯽ ﺧﺎص اﺣﺘﯿﺎظ ورﺗﻦ ﻟﺌﯽ ذاﺗﯽ ذﻣہ داری
ﻟﯿﻨﯽ ﭼﺎﮨﯿﺪی اے۔ اﯾﮩہ ﺑﮩﺖ اﮨﻢ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﺪوں ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮨﻮوﺋﮯ اﺳﯽ ﺳﺎرے ﭨﯿﺴﭧ ﮐﺮواﯾﺌﮯ،
دوﺟﯿﺎں دی ﺣﻔﺎظﺖ ﮐﺮن ﻟﺌﯽ ﺳﯿﻠﻒ-آﺋﺴﻮﻟﯿﭧ ﮐﺮﯾﺌﮯ ،ﺗﺎزه ﮨﻮا دی اﮨﻤﯿﺖ ﯾﺎد رﮐﮫﯿﺌﮯ ﺗﮯ اک
دوﺟﮯ ﻧﻮں ﮨﺘﮫﺎں ،ﭼﮩﺮے ﺗﮯ ﺗﮫﺎں ﻧﺎل ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮫﯿﺌﮯ۔
ﻣﻨﺎﺳﺐ روﯾہ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮫﻨﺎ
 .23واﺋﺮس ﻧﻮں دﺑﺎون دا ﺳﺐ ﺗﻮں اﮨﻢ ذرﯾﻌﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮔﺎ ﭘﺌﯽ اﺳﯽ ﺳﺎرے ﻣﻨﺎﺳﺐ طﺮح دے روﯾﮯ ﺗﮯ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮﯾﺌﮯ۔
 .24اﯾﺲ وچ ﮐﺜﺮت ﻧﺎل ﮨﺘﮫ دھﻮﻧﺎ ﮔﮫﭧ ﺗﻮں ﮔﮫﭧ  20ﺳﯿﮑﻨﮉز ﻟﺌﯽ ،ﻓﯿﺲ ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺎﻧﺎ ﺗﮯ ﭘﮏ ﮐﺮﻧﺎ ﮐہ
ﺑﻨﺪ ﺗﮫﺎﻧﻮاں وچ واﻓﺮ ﺗﺎزه ﮨﻮا ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮوﺋﮯ ،ﺳﻤﺎﺟﯽ دوری ﺑﺮﻗﺮار رﮐﮫﻨﺎ ﺗﮯ ﺟﺪوں اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﺑﺎرے
ﺷﮏ ﮨﻮوﺋﮯ ﯾﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮨﻮ ﺟﺎوﺋﮯ ﺗﮯ ﺳﯿﻠﻒ-آﺋﺴﻮﻟﯿﭧ ﮐﺮﻧﺎ۔
 .25ﺑﮯ ﺷﮏ ﯾﻮﮐﮯ دی ﻋﻮام ﻧﮯ اﯾﮩہ روﯾﮯ اﭘﻨﺎ ﮐﮯ واﺋﺮس دے ﭘﮫﯿﻼ ﻧﻮں ﮔﮫﭧ ﮐﺮن وچ ﻣﺪد ﮐﯿﺘﯽ
ﮨﮯ ﺑﮫﺎوﯾﮟ اﯾﺲ ﻧﺎل ﺳﻤﺎﺟﯽ دی ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻣﺸﮑﻼں ﭘﯿﺶ آﺋﯿﺎں ﻧﯿﮟ۔

ﻢ ﺳﺮﻣﺎ وچ وی اوﻧﮯ ﮨﯽ اﮨﻢ رﮨﻦ ﮔﮯ ﺗﮯ ﺳﺎﮨﻨﻮں ﺳﺐ ﻧﻮں اﭘﻨﺎ ﮐﺮدار ادا ﮐﺮدے
 .26اﯾﮩہ روﯾﮯ ﻣﻮﺳ ِ
رﮨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے۔

