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سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے COVID-19) ) 2019کرونا وائرس   
 سواالت

 ہے؟ یہوت یاک یماریزدہ ب یکشننوول انف  .1

نوول وبائی امراض ایک وبائی بیماری ہے جو کہ انسانی آبادی میں نئی نئی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ وبائی عناصر جیسا کہ 

جس کی انسانی آبادی میں پہلے سے قوت مدافعت کم یا نہیں ہوتی  سکتے ہیںوائرس، بیکٹریا یا پیراسائٹس کے ذریعے لگ 

کمیونٹی آؤٹ بریک  برقرار رہنے والیاور یہ  پر منتج ہو سکتے ہیں لتمریضانہ حااور  شرح امواتہے۔ یہ مختلف شدت کی 

 کا باعث بن سکتے ہیں یا پینڈیمک کی طرف لے جا سکتے ہیں۔

 کرونا وائرس کیا ہے؟  .2

کرونا وائرسسز وائرسوں کے ایک بڑے خاندان سے متعلق ہیں اور یہ حیوانات اور انسان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض 

نوعیت کی بیماریوں جیسا کہ مڈل ایسٹ ریسپریٹری انسانی آبادی کو متاثر کرتے ہیں اور عام سردی سے لے کر شدید 

 ( کے باعث بن سکتا ہے۔SARSم )( اور سوئیر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروMERSسنڈروم )

 ہے؟ ایک COVID-19)) 2019 کرونا وائرس  .3

نوول وبائی عنصر سے جڑی شدید تنفسی بیماری" ووہان، ہوبی صوبہ، میں دسمبر   2019 (COVID-19)”کرونا وائرس“

سے وقوع پذیر ہونے والے وبائی نمونیا کے کیسز کے جھرمٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مین لینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کی  2019

 ۔کرونا وائرس اس کا مسبب عنصر ہے طرف سے تحقیقات کے مطابق، ایک نوول

 یں؟ہ یہوت یاعالمات ک یک COVID-19 یماریب .4 

مین لینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، کیسز کی عالمات میں بخار، بے چینی، خشک کھانسی 

اور سانس لینے میں دقت شامل ہیں۔ بعض کیسز میں سنگین حالت ہو جاتی ہے۔ زائد العمر افراد یا ایسے افراد جن کے اندر 

 بیماری پہلے سے موجود ہو ان کو شدید خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی بیماری بگڑ کر سنگین صورت اختیار کر لے۔کوئی 

 ہے؟ یاک یقہکا طر یمنتقل یک COVID-19 بیماری  .5

 متنقلی کا بنیادی طریقہ تنفسی قطروں کے ذریعے، یہ وائرس باہمی ربط کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔

 کے لئے کتنا وقت ہے؟ COVID-19ہے؟  یاک یہکا دوران یوبیشنانک  .6

کا وقت ہے۔  یانعالمات ہونے کے درم یک یماری"  کا مطلب ہے کہ وائرس کو پکڑنے اور اس بیہدوران یوبیشن"انک

COVID-19 دن کے لگ بھگ ہے۔  5دن تک ہوتا ہے ، عام طور پر  14سے  1 یہتر دوران یادہکا ز یریڈپ یوبیشنکے انک

 ا جاے گا۔یک یٹہونے پر ان اوقات کو اپ ڈ یابشمار دستاعداد و  یدمز

 ہے؟ یاکا عالج ک COVID-19 یماریب  .7

 اس کا بنیادی معالجہ معاونت فراہم کرنا ہے۔

 ہے؟ یںمعالجہ نہ یاس کا کوئ یاکا مسبب عنصر ہے۔ ک COVID-19نوول کرونا وائرس  یکا .8

عالمات کا عالج کیا جا سکتا ہے اور یہ عالج مریض کی کلینکل حالت پر اس کا کوئی مخصوص عالج نہیں ہے۔ تاہم، اکثر 

 منحصر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ، وبائی امراض کا شکار افراد کے لیے معاونتی نگہداشت بہت زیادہ موثر ہو سکتی ہے۔

https://www.chp.gov.hk/en/features/102624.html


 ہے؟ ادہیشرح اموات بہت ز یک COVID-19 ایک .9

تعداد: کم از  یمجموع یک یسزشدہ ک یق، تصد212تعداد:  یمعلومات کے مطابق، متاثرہ ممالک/عالقوں ک یابدست ینتازہ تر

 اموات۔ 70,002تعداد: کم از کم  یمجموع یاموات ک یںم یسزشدہ ک یقتصد یسز،ک 1,252,929کم 

 ی، تنفس (MERS) سنڈروم یٹریسپریر سٹیاور مڈل ا (SARS) سنڈروم یٹریسپریر وٹیکیا ریجانب، دونوں سوئ یدوسر

ہے جب کہ بعد مذکورہ اس  9.6شرح ٪ یاموات ک ںی۔ اول مذکورہ مںیہ یجو کہ کرونا وائرس سے لگت ںیہ اںیماریب یک ینال

 شرح کا حامل ہے۔  ادہیز یتہائ کیحوالے سے ا

 گے؟ یںاچانک سڑکوں پر مرنے لگ جائ یضکے مر ی؟عالمات نہ ہوں گ یکوئ یک COVID-19 یاک .10

مین لینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، کیسز کی عالمات میں بخار، بے چینی، خشک کھانسی 

اور سانس لینے میں دقت شامل ہیں۔ بعض کیسز میں سنگین حالت ہو جاتی ہے۔ زائد العمر افراد یا ایسے افراد جن کے اندر 

 شدید خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی بیماری بگڑ کر سنگین صورت اختیار کر لے۔کوئی بیماری پہلے سے موجود ہو ان کو 

جب تنفسی عالمات محسوس ہوں تو، سرجیکل ماؤس پہن لیں، کام پر جانے سے سکول میں کالس میں حاضری سے اجتناب 

اقدام اٹھاتے برتیں، پرہجوم مقام پر جانے سے گریز کریں اور فوری طور پر طبی مشاورت طلب کریں۔ خود سے پیشگی 

ہوئے اپنی حالیہ ٹریول ہسٹری اور حیوانات سے اپنے آمنا سامنا ہونے سے متعقل اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کریں، تاکہ ابتدائی ترین 

 ممکنہ وقت میں مناسب منیجمنٹ فراہم کی جا سکے۔

 وقت غائب ہو جائے گا؟ یاُس COVID-19جب موسم گرم ہو گا تو  یاک .11

مال ہے کہ کرونا وائرس عام طور پر خشک ماحول میں کم تر درجہ حرارت میں نسبتاً زیادہ دیر تک  ایک مطالعہ سے سراغ

 زندہ اور تادیر متحرک رہتے ہیں۔

 محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ یسےسے ک COVID-19 یماریب .12

 گرید ایکہ کھانے پر اکھٹے ہونے  سایج اںیسرگرم یاور سماج ںیجاتا ہے کہ وہ باہر کم جائ ایالناس کو باور کرا ۃعام

 ۔ںیجول کے وقت مناسب فاصلہ رکھ لیافراد کے ساتھ م گریاور جس قدر ممکن ہو د ں،یالئ یکم ںیاجتماعات م

 ںیم یونٹیکم اور تحفظ یشخص خالف کے کشنیانف رکھنا برقرار صحت حفظان   یاتیماحول اور یشخص سخت وقت ہمہ

 :ہے دیکل سے حوالے کے الؤیپھ کے یماریب

  سانس اور سینے کی بیماری میں مبتال مریض اگر اپنے منہ کو سرجری میں استعمال ہونے والے ماسک سے ڈھانپ لیں

تووہ بیماریوں کے پھیالو کو روکنے میں موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ایسے وہ مریض جن میں بیماری کی نہایت کم 

کو سرجری میں استعمال ہونے والے ماسک سے ضرور  عالمات ہیں، انکے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ

 -ڈھانپیں

 اختیار کرتے وقت یا پُرہجوم مقامات پر ٹھہرتے ہوئے سرجیکل ماؤس پہن لیں۔ یہ اہم ہے کہ  عوامی ذریعہ نقل و حمل

ماسک کو درست طریقے سے پہنا جائے، جس میں شامل ہے کہ ماسک کو پہننے سے قبل اور اتارنے کے بعد ہاتھ کی 

 صحت کا خیال رکھا جائے؛

 کھانے سے قبل؛ ٹوائلٹ  نکھوں کو چھونے سے قبل؛ہاتھوں کی صفائی کثرت سے کریں، بالخصوص منہ، ناک یا آ

استعمال کرنے کے بعد؛ عوامی تنصیبات جیسا کہ ہینڈ ریلز یا دروازے کی نابز کو چھونے کے بعد؛ یا جب کھانسنے 

 اور چھینکنے کے بعد ہاتھ تنفسی رطوبات سے آلودہ ہوں۔

 لیں۔ آلودہ ٹشوؤں کو ڈھکن والی ردی کی ٹوکری  چھینکنے اور کھانسنے سے قبل اپنے منہ، ہاتھ ٹشو پیپر سے ڈھانپ

 میں تلف کریں، پھر اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں؛



 ۔ ہاتھ دھونے کے بعد صرف یںتک ہاتھوں پر مل یکنڈس 20اور صابن کو کم از  یںکے ساتھ  دھوئ یہاتھ صابن اور پان

کے  یرہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد پان یالخ ی۔ اس بات کا بھیںکاغذ کے تولئے سے صاف کر یا یپراور صرف ٹشو پ

 یجائے۔  صاف پان یاکاغذ کے تولئے کا استعمال ک یا یپربلکہ اسکے لئے ٹشو پ یںکر یںنلکے کو ہاتھ سے ہرگز بند نہ

موثر  یکواش استعمال کرنا، ہاتھ صاف کرنے کا ا ینڈہ یالکوحل پر مبن 70-80% یںصورت م یک یعدم موجودگ یک

 ہو سکتا ہے۔ یقہطر

 یٹآؤٹ ل ینمرتبہ( ہر ڈر یکاندازاً ا یں)ہفتے م یںرکھ یںکے پائپوں کو درست حالت م ینکاس (U-کے اندر یپسٹر )

ً تقر  ؛جا سکے یابنا یقینیحفظان صحت کو  یاتیتاکہ ماحول یلیںانڈ یپان یٹرآدھ ل یبا

 ؛ںیھکر رک کھڈ وک ںویلان یک یساکن مامت دوجوم رپ شرف وت وہ ںیہن ترورض یک یساکن یھب بج 

  ٹائلٹ استعمال کرنے کے بعد، جراثیموں کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے فلشنگ سے قبل ٹائلٹ کے ڈھکن کو گرا دیں؛

 اور

  جب تنفسی عالمات محسوس ہوں تو، سرجیکل ماؤس پہن لیں، کام پر جانے سے سکول میں کالس میں حاضری سے

 فوری طور پر طبی مشاورت طلب کریں۔ اجتناب برتیں، پرہجوم مقام پر جانے سے گریز کریں اور

 اب ووہان کا سفر کر سکتا ہوں؟ یںم یاک .13

Mainland, China  کے صوبہHubei جہاں  یںکا سفر نہ کرCOVID-19 یونٹیپر کم یمانےبڑے پ یوائرس ک 

 ہے۔ یہو یشنٹرانسم

  یں؟چاہئ یجان یک یاراخت یرتداب یاطیاحت یاجب ہانگ کانگ سے باہر سفر کر رہے ہوں تو ک .14

۔ اگر ہانگ کانگ سے باہر ںیکر زیسفر سے گر یضرور ریجاتا ہے کہ وہ ہانگ کانگ سے باہر غ ایالناس کو باور کرا ۃعام

تک  یاما 14اور اور ہانگ کانگ پلٹنے کے بعد  یےماسک پہننا چاہ سرجیکل ںیہو تو، انہ ریممالک/خطوں کا سفر ناگز سےیا

 :یںمشورہ برائے صحت پر عمل درآمد کر یلکہ وہ  درج ذ یےالناس کو چاہ ۃ۔ عامیےرکھنا چاہ یکرنا جار یساا

 ( جب(COVID-19 یاتو عوام کو بخار   یںوالے ممالک / عالقوں کا سفر کر یشنٹرانسم یونٹیوائرس کے متحرک کم 

ہے  یرکرنا چاہئے۔ اگر ان کے ساتھ رابطے کرنا ناگز یزرابطے سے گر یبیعالمات والے افراد کے ساتھ قر یسانس ک

 یں؛کرتے رہ یہ یسادن بعد تک ا 14اور ہانگ کانگ واپس آنے کے  یںماسک لگائ یکلتو ، سرج

 کیاور ہاتھوں  ذاتیاور  لیںماسک پہن  سرجیکلہو تو،  ضروری۔ اگر ہسپتال جانا یںکر یزجانے سے گر یںہسپتالوں م 

 کریں؛کا اہتمام  صفائی

 کریں؛ گریزکو چھونے سے  بیٹوں کیپرندے اور ان /یجانوروں )بشمول شکار شدہ جانور(، پولٹر 

 یں؛کر یزجانے سے گر یںاور فارموں م یٹوںمارک یوال یزندہ پولٹر یٹوں،نم زدہ مارک 

 عالمات موجود ہوں؛ یامراض ک یوبائ یتنفس یدشد یںبالخصوص جن م یں،کر یزربط سے گر یبیکے ساتھ قر یضوںمر 

 جہاں شکار کا گوشت  یںنہ کر یحوصلہ افزائ یاور خوراک فراہم کرنے والے ان مقامات ک یںگوشت کا استعمال نہ کر

 جاتا ہو؛ یاک یشپ

 کے  یاءاش یوانیح یکہ خام اور ادھ پک یساج یںکر یپابند یخوراک کے تحفظ اور حفظان صحت کے اصولوں ک

رطوبات، اخراجات  یخوراک جو کہ جانوروں ک یسیا یاول دودھ، انڈے اور گوشت، بشم یں،کر یزاستعمال سے گر

 ہو؛  یاگ یالاور چھ یادھو یا،طرح پکا یان کو اچھ یہہو، اال  یسے آلودہ ہو سکت یاءآلودہ اش یا( یشابکہ پ یسا)ج

 محسوس کر رہے ہوں تو،  یکھانس یاخراب محسوس ہو، بالخصوص اگر آپ بخار  یعتاگر ہانگ کانگ سے باہر طب

 اور یں؛مشورہ طلب کر یطور پر طب یاور فور یںنگران دورہ کو مطلع کر یاہوٹل عملے  یں،ماسک پہن یکلسرج

 عالمات محسوس  یگراگر آپ کو بخار اور د یںطور پر ڈاکٹر سے مشاورت کر یہانگ کانگ سے پلٹنے کے بعد، فور

اور  یں،سے مطلع کر یاور جانوروں کے ساتھ  معاملہ بند یہسٹر یتازہ سفر یہوں، پہل کرتے ہوئے ڈاکٹر کو اپن

 ۔یںماسک پہن یکلسرج یےمعاونت کے ل یںسے روکنے م یالؤکے پھ یماریب

 ہوتا ہے؟ یاماسک کا کام ک  .15



چہرے کا ماسک  ماسک پہننے سے ہم خود کو محفوظ رکھتے ہیں اور وبا کو دوسرے افراد تک پھیالنے سے روکتے ہیں۔

ناک اور منہ کو ڈھانپتا ہے۔ یہ مائعات اور بڑے ذراتی قطروں کے خالف ایک مادی رکاوٹ فراہم کرتا ہے۔ ایک جّراحی 

ماسک ) ماسک( عام استعمال کئے جانے والے چہرے کے ماسک کی ایک قسم ہے۔زیادہ تر ماسکس تین پرت واال ڈیزائن 

ک پرت شامل ہوتی ہے، ایک درمیانی پرت جو جراثیم کیلئے رکاوٹ ہوتی ہے، اور رو-اپناتے ہیں جس میں ایک بیرونی سیال

درج باال افعال کے بغیر ماسک کی سفارش نہیں کی جاتی ہے کیونکہ یہ تنفسی ایک اندرونی نمی کو جذب کرنیوالے پرت۔ 

 سکتے ہیں۔ قطروں کے ذریعے منتقل کیے جانے والے وبائی امراض کے خالف مناسب تحفظ فراہم نہیں کر

 سرجیکل ماسک پہہننے کے یلے عمومی اشارات میں شامل ہیں:

  خود کو بچانے کے لئے: جب ہمیں سانس کے انفیکشن کے حامل ایک فرد کا خیال رکھنے کی ضرورت ہو؛ یا
 ؛دورہ کریںجب ہم انفلوئنزا کے وبائی یا مرض کے بڑھے ہوئے سیزن میں ہسپتال یا کلینکس کا 

  انفیکشن کے پھیالؤ سے بچانے کے لئے: جب ہمیں سانس کی عالمات ہوں، جیسے بخار، ناک کا دوسروں کو
 ۔بہنا، کھانسی یا چھینک

 یں؟ہ یااقدامات ک یگرد یےسے بچاؤ کے ل یکشنکے انف ینال یماسک پہننے کے عالوہ تنفس .16

 رکھنی چاہیے:ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ، درج ذیل حفاظتی اقدامات، پر بھی توجہ مرکوز 

  ہاتھوں کی صفائی بیماریوں کے پھیالؤ میں کمی النے کے حوالے سے تنہا ہی نہایت اہم اقدام ہے۔ عامۃ الناس کو
ہاتھوں کی صفائی مناسب انداز میں اور کثرت سے کرنی چاہیے، بالخصوص جب وہ آنکھون، ناک اور منہ کو 

 چھو رہے ہوں؛

 ہاتھ بظاہر آلودہ ہوں یا ممکنہ طور پر خون اور جسم کی رطوبات سے  ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب ان کے
  70تا  80آلودہ ہوں تو وہ انہیں مائع صابن اور پانی سے دھوئیں۔ جب ہاتھ بظاہر گرد آلود نہ ہوں تو، ان کو ٪

 الکوحل سے بنے ہینڈ رب سے صاف کیا جا سکتا ہے؛

 خیال رکھیں؛ سانس سے جڑی عمدہ عادات اور کھانسنے کے آداب کا 

 اگر بیمار پڑ جائیں تو گھر پر قیام کریں اور دوسروں سے تعلق کار کم تر سطح پر لے جائیں؛ 

 :وبا کے ممکنہ ذرائع سے ہر ممکن حد تک دور رہیں 

o  غیر ضروری معاشرتی روابط کم سے کم کریں اور پُرہجوم جگہوں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔
ہو تو قیام کی مدت کو کم سے کم کر دیں۔ مزید یہ کہ، ایسے  اگر یہ ضروری ہو تو، جب تک ممکن

افراد جن کو انفیکشن سے متعلقہ پیچیدگیاں لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہو، مثالً حاملہ خواتین یا ایسے 
 افراد جو دائمی بیماریوں کا شکار ہوں تو ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ماسک پہنیں؛ اور

o  قریبی ربط سے گریز کریں۔متاثرہ افراد کے ساتھ 

 کا کس طریقے سے بند کرنا چاہیئے؟کا نل یسے ہاتھ دھونے کے بعد، پان یصابن اور پان .17

 گرید لئے اسکے۔ ںیکر نہ بند ہرگز سے ہاتھ راست براہ کو نلکے کے یپان تو ںیجائ لئے دھو سے قےیطر حیجب ہاتھ صح

 پریپ ٹشو اس بعد کے استعمال۔ ہے قہیطر حیصح یہ کرنا بند کرنلکا پکڑ سے تولئے کے کاغذ ای پریپ ٹشو کہ سےیج قےیطر

 ۔ںید نکیپھ ںیم دان کچرہ کو تولئے کے کاغذ ای

 رپ استعمال کر لوں؟ ینڈالکوحل سے بنا ہ یںم یامائع صابن نہ ہو تو، ک یا یاگر پان .18

الکوحل سے بنے ہینڈ رب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہاتھوں  70تا  80اگر آپ کے ہاتھ بظاہر گرد آلود نہ ہوں تو، آپ ٪

کے ذریعے وبائی امراض کی منتقلی سے  موثر انداز میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ الکوحل سے بنے ہینڈ رب ہاتھ رگڑنے کی 



ملی لیٹر الکوحل سے بنے ہینڈ رب کو  3تا  5ناسب مقدار میں، تقریباً یہ تکنیک ہاتھ دھونے سے مماثلت رکھتی ہے۔ م

ہم اپنی ہتھیلیوں کو رگڑتے ہیں، پھر ہاتھوں کی پشت،  استعمال کریں تاکہ آپ کے ہاتھوں کی تمام حصوں کو ڈھانپ سکے۔ 

ں کو رگڑتے ہیں۔ کم از کم انگلیوں کے گڑھوں، انگلیوں کی پشت، انگوٹھوں، انگلیوں کے اوپری حصوں، اور پھر ہتھیلیو

سیکنڈوں تک رگڑیں یہاں تک آپ کے ہاتھ خشک ہو جائیں۔ الکوحل کو اپنے ہاتھوں پر خشک ہونے دیں، اس کو پیپر  20

 ٹاول سے صاف نہ کریں۔ استعمال کرنے سے قبل الکوحل سے بنے ہینڈ رپ کی ایکسپائری تاریخ کی پڑتال کر لیں۔

 یں؟ہ یاھانسنے کے آداب کک .19

چھینکتے اور کھانستے ہوئے اپنے منہ اور ناک کو ٹشو پیپر سے سے ڈھانپ لیں۔ متعفن ٹشوز کو ڈھکن والی ردی کی 

ٹوکری میں تلف کر دیں، پھر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ اگر ٹشو پیپر دستیاب نہ ہو تو، آپ اپنے منہ اور ناک کو 

 یں۔آستین کے اوپری حصے سے ڈھانپ لاپنے بالؤز یا 

 سے دوبار بھرا جائے؟ یکو باقاعدگ ٹریپس-Uجائے اور  یبھال ک یکھد یکے پائپوں ک یکہ نکاس یوںاس قدر اہم ک یہ .20

U-آباد جگہوں میں نکاسی کے نظام کے اندر متعفن بدبودار اور غیر صحت مندانہ عناصر )بشمول بیکٹریا اور  ٹریپس

 اس اہم فعل کی انجام دہی کی نفی کرتی ہیں۔ ٹریپس-Uوائرس( کو روکنے کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ خراب اور خشک شدہ 

اور  یپسٹر-Uساتھ، ایک فرد کو چاہیے اپنی نکاسی کی نالیوں، ھ لیٹر تک پانی انڈیلیں۔ اس کے ہر نالی میں ہر ہفتے آد

کے اندر  ٹریپس-Uسینٹری کی فٹنگز کا باقاعدگی سے معائنہ کرے اور اگر کوئی خرابی ہو تو فوری طور پر دور کروائے۔ 

 پانی کو باقاعدگی سے ڈاال جانا چاہیے تاکہ ان کے مناسب انداز میں کام کرنے کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے۔

 موثر ہے؟ کشنیاوزون ڈس انف ایک .21

 پہنچانے نقصان نیسنگ کو پھڑوںیپھ تو جائے اندر ںیم مقدار زائد ہی۔ ہے یکرت دایپ خراش ںیم ینال یتنفس اور آنکھوں اوزون

 ۔ہے یسکت بن باعث کا

 اندر کے گھر کہ جو اوزون ہو، نہ متجاوز سے اراتیمع کے صحت یک الناس ۃعام کہ جو ہے یجات یل ںیم مقداروں ان ہی

 کر ختم ںینہ ںیم انداز موثر کو پولوٹنٹس کلیولوجیبائ گرید ای مولڈ، ا،یکٹریب وائرسوں، وہ ہے یکرت یکار عمل پر ہوا یک

 ۔ہے یپات
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