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هقذهِ
ؿك ايڂ ٳتبة ٳڈ ثڈٿڄ٠چك آٿچمٍ ٣ڀچٽ ٿلؿٽ تڊيڈ ُـڇ اًت تالٍ
ٷلؿيـڇ تب ٿٜبٻت ٳټي څ ٗلڅكڍ ؿك مٿيڄڌ اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام عچاؿث
څ ٿؾبٛلات ٛجي٤ي ام رڀټڈ مٻنٻڈً ،يٺ ،تؾليت ًـً ،چڃبٿي ،مٿيڂٻ٨نٍ،
ثڊڀڂ ،ك٣ـڅثل٭ ،تچ٫بځ ،ثبكٍ ثل ٩څ يؾجڄـاځ ،تچ٫بځ ُڂ ،ؽِٲًبٻي،
ٷلٿبڍ ُـيـ ،آتَِ٫بځ څ عچاؿث اڃٌبځًبؽت ُبٿٺ آتًَچمڍ ؽبڃٸي،
آتًَچمڍ ٷٌتلؿڇ ،ٿؾبٛلات ڃبُي ام اڃتِبك ٿچاؿ ُيڀيبيي ؽٜلڃبٱ،
ٿؾبٛلات ڃبُي ام عچاؿث ُيڀيبيي ؽبڃٸي ،عچاؿث ډٌتڈاڍ ،اڃتِبك ٿچاؿ
كاؿيچاٳتيچ ،اڃتِبك ٣چاٿٺ ُيڀيبيي رڄٸي ،اڃتِبك ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٲ ،اڃ٬زبك څ
عچاؿث ربؿڇاڍ اكائڈ ٷلؿؿ .ؿك ايڄزب ام معڀبت آٯبڍ ؿٳتل اعڀـ ًټٜبڃي ؿك
اٿل ثبمؽچاڃي ؿٯيٮ ايڂ ٳتبة ٯـكؿاڃي ٿيٷلؿؿ .ډڀضڄيڂ ،ام عڀبيت رڄبة
آٯبڍ ؿٳتل اثچاٻغٌڂ ٰ٫يڈ ،كيبًت ٿغتلٽ رڀ٤يت ډالٹاعڀل ،ؿك اكتٰبڍ
آٿچمٍ ډڀٸبڃي ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت ٯـكؿاڃي ثڈ ٣ڀٺ ٿيآيـ.

دمتش غالهشضا پَسحيذسي
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

فصل اٍل

زلسلٍ

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

8

زلسلٍ
مٻنٻڈ ،ٻلمٍ ڃبٷڊبڃي څ ًلي ٢مٿيڂ اًت ٳڈ ؿك ثيِتتل ٿچاٯت ٢ثتـڅځ
ډِـاك ٯجټي څ ؿك ډتل مٿتبځ ام ُتجبڃڈكڅم كڅڍ ٿتيؿډتـ .مٻنٻتڈ ډڄٸتبٿي كػ
ٿيؿډـ ٳڈ ڃيتلڅڍ ٳِِتي فؽيتلڇُتـڇ ؿك ؿكڅځ مٿتيڂ څ وچًتتڈ ًتؾت څ
ٓؾلڇ اڍ آځ ،آماؿ ٿي ُچؿ څ ايڂ اڃلهڍ كډبُـڇ ام ٛليٮ اٿچاد مٻنٻڈ ثڈ ًتٜظ
مٿيڂ ٿڄتٰٺ ٿي ُچؿ .مٿيڂٻتلمڇ ؿك يتٲ ٿڄٰٜتڌ ولرڀ٤يتت ثب٣تج ٳِتتڈ څ
ٿزلڅطُـځ ُڀبك ميبؿڍ ام اڃٌبځډب څ ڃيتن څاكؿآٿتـځ ؽٌتبكتډتبڍ ثٌتيبكڍ
ٿيٷلؿؿ.
ُڄبًبيي ٿڄبٛٮ ولؽٜل څ ڃين ثلڃبٿڈكينڍ رڊتت آٿتبؿٷي ،ٿتيتچاڃتـ
ثب٣ج ڃزبت ربځ ا٫لاؿ څ ثڈڅيوڇ ٳبډَ رلاعتډتب څ ؽٌتبكات ڃبُتي ام څٯتچ١
مٻنٻڈ ُچؿ.

اقذامات قبل از يقًع زلسلٍ
امآڃزبٳڈ مٻنٻڈ ،ا٧ټت ثـڅځ اٛال ١ٯجټي٧ ،يلٿڄت٠لڇ څ آڃي كػ ٿيؿډـ
ٻقا ُڄبًبيي ٿڄبٛٮ آًيتوقيل څ ډڀضڄيڂ ثلڃبٿتڈكيتنڍ څ آٿتچمٍ ثتلاڍ ثتڈ
عـاٯٺكًبڃـځ آًيت وقيلڍ رچاٿ ٢اڃٌتبڃي ،اٿتلڍ ٗتلڅكڍ تټٰتي ٿتيُتچؿ.
ٿٰبڅٽًبمڍ ًبمڇډب څ ك٣بيت آييڂڃبٿڈډبڍ ًبؽتڅًبم څ ٿٰبڅٽًبمڍ ًبؽتڀبځ
څ ڃين ثيڀڌ آځ ،ٿغٴپٳلؿځ اُيب ثڈ ؿيچاكډب څ ډڀيڂٛچك كڅُڄبييډب ثتڈ ًتٰ،٪
ثب٣ج ٳبډَ احل څ ٿيناځ ؽٌبكتډبڍ اعتڀبٻي مٻنٻڈ ٿيٷلؿؿ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

 ضٌاسايي ػَاهل ايجادمٌٌذُ خغش ٍ اقذاهات الصم تشاي سفعغ يعا
ماّص ايي ػَاهل


ٯٌ٬ڈډب كا ثڈ ؿيچاكډب ٿتٔٺ څ ٿغٴپ ٳڄيـ.



اُيبڍ ثنكٵ څ ًڄٸيڂتل كا ؿك ٯٌ٬ڈډبڍ وبييڂتل ٯلاك ؿډيـ.



اُيبڍ ُٴٌتڄي كا ؿك ٛجٰبت وبييڂ ٳبثيڄت ڃٸڊـاكيتـ څ ؿكة آځ كا
ٿغٴپ ثجڄـيـ.



كڅُڄبييډب كا ؿك ٿغٺ ؽچؿ حبثت څ ٿغٴپ ٳڄيـ.



ؿك ٓچكت څرچؿ آًيت څ ُٴب ٩ؿك ًٰ ٪څ ؿيچاكډبڍ ؽبڃتڈ ثتب يتٲ
ٳبكُڄبى ٿِچكت ٳڄيـ.



څًبيٺ ًڄٸيڂ ڃ٠يل تبثټچډب څ آيڄڈډب كا ؿڅك ام ٿغٺ ؽچاة ٯلاك ؿډيـ
څ ؿك ربڍ ؽچؿ ٿغٴپ ٳڄيـ.



ًيپ ٳِي ثل٭ ًتبؽتڀبځ څ ًيٌتتپ ٻچٻتڈٳِتي ٷتبم كا ثتڈٓتچكت
ؿڅكڇ اڍ ثلاڍ يب٫تڂ ٣يچة اعتڀتبٻي ثلكًتي ڃڀبييتـ ،صلاٳتڈ ؽٜتل
آتًَچمڍ څرچؿ ؿاكؿ.



ٿغٔچالت ٯبثٺ اُت٤بٹ ٿبڃڄـ اًترلڍ عِتلڇ ٳتَ كا ؿك ٳبثيڄتت څ
ٯٌ٬ڈډبڍ وبييڄي ٯلاك ؿډيـ.



څًبيٺ ٷلٿبيِي ٿبڃڄـ آةٷلٽٳڂ ،ثؾبكڍ يب ارب٭ٷبم كا ثڈ ؿيتچاك يتب
ٳً ٪بؽتڀبځ تخجيت ٳڄيـ .ثلاڍ ڃڀچڃڈ څًتبيٺ ٷلٿبيِتي ايٌتتبؿڇ

ٔ٫ٺ اڅٹ -مٻنٻڈ
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(ٿبڃڄـ آةٷلٽٳڂ اًتچاڃڈاڍ ُٴٺ) كا ؿك ٷچُتڈډتب ؿيتچاك ٿتيتتچاځ
ثڈٓچكت ميل تخجيت ٳلؿ:


ثؾبكڍ يب آةٷلٽٳڂ كا ؿك ٫بٓټڈ  25تب ً 30بڃتيٿتتلڍ ام ؿيچاكډتب
ؿك ٷچُڈ څ ٳڄذ ٯلاك ؿډيـ .ثلاڍ تخجيت څًيټڈ ثڈ ؿيچاك ام صڊبك ٣ـؿ
تٌڀڈ ٫ټنڍ ٯبثٺاڃٜ٤ب( ٩ڃ٠يل تٌڀڈډبڍ ثٌتڈثڄـڍ ٳبال) ثب ٿٰبڅٿت
ٳب٫ي اًت٬بؿڇ ڃڀبييـ .ثلاڍ ايڂ ٳبك ؿڅ تٌڀڈ ؿك ثبال ؿك ٫بٓټڈ عتـڅؿ
ً 20بڃتيڀتلڍ ام ٻجڈ ثتباليي څًتيټڈ ٷلٿتبيَ څ ؿك ؽتال ٩رڊتت
يٴـيٸل (يٴي ؿك رڊت ٰ٣لثڈډبڍ ًب٣ت څ ؿيٸلڍ ؿك ؽال ٩رڊتت
آځ) ثڈ ؿڅك څًيټڈ ثٌتڈ ُتچڃـً .تري ثتڈڅًتيټڈ وتيش څ كڅٹوتالٱ
ٿڄبًت ثب ٗؾبٿت څ ٛچٹ ٳب٫ي (ٛچٹ عـاٯٺ  7/5څ ٗؾبٿت عـڅؿ
ً 0/5بڃتيٿتل) ؿك ؿڅ ٛل ٩څًيټڈ ٷلٿبيَ (څ ڃتڈ ام وِتت آځ) ثتڈ
ؿڅ ؿيچاك څٓٺ ُچڃـ .ؿڅ تٌتڀڈ ڃيتن ثتڈ ډڀتيڂ كڅٍ ؿك عتـڅؿ 10
ًبڃتيڀتل ثبالتل ام ٻجڈ وبييڄي څًيټڈ ٷلٿبيَ ثڈ ؿڅك آځ ثٌتتڈ څ ثتڈ
ؿيچاك ويش ُچڃـ.



اُيبء څ ٿټنڅٿتبتي كا ٳتڈ ؿك ؽتبكد ام ًتبؽتڀبځ ٯتلاك ؿاكڃتـ ٿبڃڄتـ
ٳچٻلډب ،ٻچٻڈډبڍ ؿڅؿٳَ ،ٷټـاځډب څ ...كا ؿك ربڍ ؽچؿ ٿغٴپ ٳڄيتـ
څ آځډب كا ؿك اٿبٳڄي ٯلاك ؿډيـ ٳڈ ؽٜل ًٰچ ٙڃـاُتڈ ثبُڄـ.



اُيب څ ٿټنڅٿبتي ٳڈ اعتڀبٹ ًٰچ ٙؿاكڃـ كا ؿك ربڍ ؽچؿ ٿٌتتغٴپ
ٳڄيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

 ضٌاسايي هناىّاي اهي داخل ٍ خاسج خاًِ


ميل ٿجټڀبځ څ احبحيڈ ٿغٴپ ڃ٠يل يٲ ٿين (٧يل ُيِڈاڍ)



ٳڄبك يٲ ؿيچاك ؿاؽټي



ؿڅكڍ ام ربډبيي ٳڈ اعتڀبٹ كيؾتڂ ؽلؿڇُيِتڈ څرتچؿ ؿاكؿ (ٿتخال
ڃنؿيٲ وڄزلڇډب ،آيڄڈډب ،تبثټچډب) يب ربيي ٳڈ اعتڀبٹ ًٰچ ٙڅًتبيٺ
ًڄٸيڂ ام ٯٌ٬ڈډب ٿيكڅؿ.



ؿك ٘٫بڍ ثبم ،ثبيـ ام ًبؽتڀبځ ډب ،ؿكؽتډب ،ؽٜچ ٙتټ٬ڂ څ تيلډتبڍ
صلا٥ثل٭ څ وٺډبڍ ډچايي ؿڅك ُـ.

 آهَصش خَد ٍ اػضاي خاًَادُ


ډڀڈ ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ثبيـ ثيبٿچمڃـ ٳتڈ صٸچڃتڈ رليتبځ ثتل٭ كا ٯٜت٢
ٳڄڄـ څ ُيلډبڍ آة څ ٷبم څ ڃ٠بيل آځ كا ام ٿغٺ آټي ثجڄـڃـ.



عتتـاٯٺ يٴتتي ام ا٘٣تتبڍ ؽتتبڃچاؿڇ ثبيتتـ ثتتب آتتچٹ اٯتتـاٿبت اٿتتـاؿ څ
ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ آُڄب ثبُـ.



ثلاڍ ٳٌت اٛال٣بت ثيِتل ؿك ٿچكؿ مٻنٻڈ ثتب رڀ٤يتت ډتالٹاعڀتل
ٿڄٰٜڈ ؽچؿ يب تټ٬ڂ ڃـاڍ اٿـاؿ رڀ٤يت ( )147تڀبى ثٸيليـ.

 تْيِ ٍسايل ضشٍسي ٍ ًگْذاسي آى ّا دس جاي اهي تا اعالع ّوعِ
اػضاي خاًَادُ


صلا٥ٯچڇ ثب ثبتلڍ يـٱ



كاؿيچ ثب ثبتلڍ يـٱ

ٔ٫ٺ اڅٹ -مٻنٻڈ
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ر٤جڈ ٳڀٲ ډبڍ اڅٻيڈ څ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ اًت٬بؿڇ ام آځٳڈ ُبٿٺ عـاٯٺ
ايڂ ٿچاكؿ اًت :صٌت مؽپ ،ثبڃـ څ ٷبم اًتتليٺ ،صٌتت وبكصتڈاڍ،
ٯيضي ،ٿچاؿ ٗـ٬٣چڃيٳڄڄـڇ ،وڀبؿ ًچؽتٸي څ ؿاكڅډبڍ ثـڅځ ڃٌؾڈ
ٿبڃڄـ ثلؽي ٿٌُٴڂډبُ ،لثت ٿ٤ـڇ ،ٯٜلڋ صِڀي څ ڃين ؿاكڅډبيي ٳڈ
ثب تزچين ونُٲ ثڈٛچك ٿڄ٠پ اًت٬بؿڇ ٿيٳڄيـ.



ؿ٫تلصڌ عبڅڍ ُڀبكڇ تټ٬ڂډبڍ ٗلڅكڍ څ ٿلاٳتن اٿتـاؿ كا ٫لاٿتچٍ
ڃٴڄيـ.



عـاٯٺ صڊبك ٻيتل آة كا ثلاڍ ډل ٫لؿ ؿك يٲ ٟتل ٩ڃِتٴڂ فؽيتلڇ
ٳڄيـ ،ډلصڄـ څٯت يتٲثتبك ام ڃ٠تل تتبمٷي څ ثڊـاُتتيثتچؿځ آځ كا
ثلكًي څ ت٤چيٖ ڃڀبييـ.



ٿچاؿ ٧قايي ٫بًـڃِـڃي ثڈ ت٤ـاؿ ا٫لاؿ ؽبڃچاؿڇ ثتلاڍ ٿتـت ًتڈ كڅم
(ٿبڃڄـ ٧قاڍ ٳڄٌلڅ ُـڇ ،ٳڀرچت ،ثيٌٴچيت ،ٿچاؿ ٧قايي ؽِٲ)



څًبيٺ ثڊـاُتي ُؾٔي (عچٻڈٓ ،بثچځ ،ؽڀيلؿڃـاځ څ ٿٌچاٱ ،وچؿك
ُچيڄـڇ ،ؿًتڀبٹٳب٧قڍ څ )...



ؿكثبمٳڂ ٿ٤ڀچٻي



ؿًتٴَ څ ٳَ٬ډبڍ ٿڄبًت



يٲ ٣ـؿ صبؿك ٿٌب٫لتي



ٳرٌچٹ آتَڃِبڃي ٳڈ ؿاكاڍ ُبكه المٽ ثچؿڇ څ كڅٍ اًتت٬بؿڇ ام آځ
كا تڀبٿي ا٫لاؿ ؽبڃچاؿڇ آٿچمٍ ؿيـڇاڃـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت



ٳبكتډبڍ ا٣تجبكڍ ،اًڄبؿ څ ٿـاكٱ څ وچٹ ڃٰـ

 عشاحي يل تشًاهِ استثاط اضغشاسي


ؿك ٿچكؿ آڃضڈ ٳڈ ثبيـ ؿك ډڄٸبٽ څٯچ ١مٻنٻڈ اڃزبٽ ؿډيتـ ؽتچة ٫ٴتل
ٳڄيـ.



امآڃزبٳڈ اعتڀبٹ ٿي كڅؿ ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ؿك ډڄٸبٽ څٯچ ١مٻنٻڈ ام ډتپ
رـا ثبُڄـ (مٿبڃي ٳڈ ثنكٵتلډب ؿك ٿغٺ ٳتبك څ ثضتڈډتب ؿك ٿـكًتڈ
ٿيثبُڄـ) ثبيـ ام ٯجٺ ٿٴبڃي اٿڂ ،ثلاڍ رڀُ ٢ـځ ا٘٣بڍ ؽتبڃچاؿڇ
ث٤ـ ام عبؿحڈ ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ ُـڇ ثبُـ.



ام يٲ ؿڅًت يب ٫بٿيٺ ؿك ؽبكد ام ُڊل ٿغٺ مڃـٷي ؽچؿ ثؾچاډيتـ
ٳڈ كاث ٚا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ثبُـ تب ا٘٣ب ثڈكاعتي څ ؿك ٓتچكت ڃيتبم ثتب
څڍ اكتجب ٙثلٯلاك ٳڄڄـ .ٿٜڀئڂ ُچيـ ٳتڈ تڀتبٿي ا٘٣تبڍ ؽتبڃچاؿڇ
اًپ ،آؿكى څ ُڀبكڇ تټ٬ڂ ٫لؿ كاث ٚكا ؿاكڃـ.

 مول تشاي آهادگي افشاد جاهؼِ خَد ،هخصَصاً ّوسايگاى


اٷل ٿيتچاڃيتـ ؿك كڅمڃبٿتڈ ٿغټتي ؽتچؿ ثؾتَ څيتوڇاڍ كا ويلاٿتچځ
اٛال٣بت ٿچكؿڃيبم ثڈ ډڄٸبٽ څٯچ ١مٻنٻڈ (ثڈ ډڀلاڇ اٛال٣بت ٿلثچ ٙثڈ
ُڀبكڇ تټ٬ڂ ؿ٫بتل اڅكهاڃي ،رڀ٤يت ډالٹاعڀل څ ثيڀبكًتبځډب) ثلاڍ
آٷبډي ٣ڀچٽ ٿڄتِل ٳڄيـ.



ؿك ٿڄنٹ ډ٬تڈاڍ يٲثبك څٯچ ١مٻنٻڈ ٫لٗي كا ٓغڄڈًتبمڍ ڃڀبييتـ څ
ثڈ ٳڀٲ ډڀڈ ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ثڈ ُڄبًبيي ٣چاٿٺ ؽٜلًبم ثرلؿاميـ.

ٔ٫ٺ اڅٹ -مٻنٻڈ
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ثب ڃڀبيڄـٷبځ ُلٳتډبڍ آة ،ثل٭ څ ٷتبم ؿك ٿتچكؿ ڃغتچڋ ٯٜت ٢ايتڂ
ؽٜچ ٙڅ ايڀڄي آځډب ٓغجت څ ٿِچكت ٳڄيـ.



تڀليڂډب كا ثڈٓچكت ٷلڅډي اڃزبٽ ؿډيـ تب ثـيڂڅًيټڈ آٿچؽتڈډتبڍ
ؽچؿ كا ؿك ٿچكؿ ًتبؽتڀبځ ،ثلڃبٿتڈډتبڍ ت٨ييتل څ تجتـيٺ ؿك ٿچاٯت٢
اٗتتٜلاكڍ ؿك ًتتبؽتڀبځ ،ؽٜتتلات اعتڀتتبٻي څ ؿكڃڊبيتتت ثلڃبٿتتڈ
اٜٗلاكڍ ؽبڃچاؿڇ څ ډڀٌبيٸبځ ثب ډپ ثڈٳبكٷيليـ.



ثڈ ا٫لاؿ ؽبڃچاؿڇ ؽچؿ وڄبڇٷيلڍ كا آٿچمٍ ؿډيـ.

اقذامات حيه يقًع زلسلٍ
٫چكا ؿك ربڍ اٿڂ وڄبڇ ثٸيليـ .ٿلاٯت ثبُيـ ٳڈ ثلؽي مٻنٻڈډب ؿكڅاٯ٢
ويَٻلمڇ ډٌتڄـ څ مٻنٻڈ ٠٣يپ تلڍ ٿڀٴڂ اًت ؿك كاڇ ثبُـ .ثب ٷبٽډبڍ ٳچتتبڇ
ٯـٽ ثلؿاكيـ څ تب مٿبڃي ٳڈ ٻلمٍ ٿتچٯُ ٪چؿ څ ٿٜڀتئڂ ُتچيـ ٳتڈ ؽتلڅد ام
ٿغٺ ٿبڃ٤ي ڃـاكؿ ،ؿك ؿاؽٺ وڄبډٸبڇ (ربڍ اٿڂ) ثڀبڃيـ.
 اگش دس داخل خاًِ ّستيذ


تب تچٯ ٪ٻلمٍډب ؿك ميل يٲ ٿين ٿغٴپ څ ً٬ت يب ؿك ٘٫بيي ٿڄبًت
وڄبڇ ثٸيليـ څ ام ؽچؿ ٿغب٠٫ت ٳڄيـ .اٷل ٿين ثل احل ٻلمٍ مٻنٻڈ
علٳت ٳلؿ وبيڈډبڍ آځ كا ٿغٴپ ثب ؿًت ڃٸبڇ ؿاكيـ څ ثب آځ علٳت
ٳڄيـ ،اٷل ؿك ڃنؿيٴي ُڀب ٿٴبځ اٿڂ څرچؿ ڃـاكؿً ،لڅٓچكت ؽچؿ كا
ثب ٳڀٲ ثبمڅاځ ثرچُبڃيـ څ ؿك يٲ ٷچُڈ ثڈ عبٻت صڀجبتڀڈ ،ثڄِيڄيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ؽچؿ كا ام ُيِڈ ،وڄزلڇ ډب ،ؿكة څ ؿيچاكډبڍ ثيلڅڃي ،ٳتبثؾبڃتڈ ،ثچ٫تڈ،
كڅُتتڄبييډتتب څ ډتتل صيتتنڍ ٳتتڈ اعتڀتتبٹ كيتتنٍ څ ًتتٰچ ٙؿاكؿ ،ؿڅك
ڃٸڊـاكيـ.



اٷل ؿك كؽتؾچاة ډٌتيـ ډڀبځرب ثڀبڃيـ تب مٿبڃي ٳڈ ٻلمٍډب ٿتچٯت٪
ُچؿ .ثلاڍ ٿغب٠٫ت ام ؽچؿ يٲ ثبٻَ كڅڍ ًل ؽچؿ ڃٸڊـاكيتـ .اٻجتتڈ
اٷل ميل ٻچًتل يب ؿك ربيي ډٌتيـ ٳڈ اعتڀبٹ ًٰچ ٙاُيب ٿتيكڅؿ ثتڈ
ڃنؿيٲتليڂ ٿٴبځ اٿڂ ثلڅيـ.



تب مٿبڃي ٳڈ ٻلمٍډب ٿتچٯُ ٪چؿ ؿك ؿاؽتٺ ؽبڃتڈ ثڀبڃيتـً .تري ،ؿك
ٓچك ت اٛڀيڄبځ ام تچٯ ٪ٻلمٍ ،ام ؽبڃڈ ؽبكد ُچيـ .تغٰيٰبت ڃِتبځ
ؿاؿڇ اًت ٳڈ ثيِتليڂ ٓـٿبت مٿبڃي كػ ٿيؿډـ ٳڈ ا٫تلاؿ ًت٤ي ؿك
ت٨ييل ٿچٯ٤يت يب ؽلڅد ام ًبؽتڀبځ ؿاكڃـ.



ثڈ يبؿ ؿاُتڈ ثبُيـ ث٤تـ ام څٯتچ ١مٻنٻتڈ اعتڀتبٹ ٯٜت ٢رليتبځ ثتل٭،
امٳبكا٫تبؿځ ًيٌتپ ا٣الٽ ؽٜل آتَ يب ًيٌتتپډتبڍ آةوتبٍ څرتچؿ
ؿاكؿ.



ثڈډيشڅرڈ ؿك مٿبځ څٯچ ١مٻنٻڈ ام وټٴبځ څ آًبڃٌچك اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.

 اگش دس هناًي تيشٍى اص خاًِ ّستيذ


ام ٳڄبك ًبؽتڀبځډب ،تيلډبڍ ثل٭ ،ؽٜچ ٙآة څ ...ؿڅك ُچيـ.



ثڈًل٣ت ام ؽيبثبځ څ ٳچصڈډبڍ ثبكيٲ ؽبكد ُچيـ.

ٔ٫ٺ اڅٹ -مٻنٻڈ
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اٷل ؿك ٘٫بڍ ثبم ډٌتيـ تب مٿبځ تچٯ ٪ٻلمٍډب ډڀبځرب ثڀبڃيـ.
ثيِتليڂ ؽٜل ؿك ثيلڅځ ًبؽتڀبځډب ،ؿك ؿكةډبڍ ؽلڅري څ ؿك ٳڄبك
ؿيچاكډبڍ ؽبكري څرچؿ ؿاكؿ .ثيِتل ٿٔـڅٿيتډبڍ ڃبُي ام مٻنٻڈ
ثڈڅاًٜڈ كينٍ ؿيچاكډبُ ،ٴٌتڂ څ ؽلؿُـځ ُيِڈ څ ًٰچ ٙارٌبٽ
كػ ٿيؿډـ.



اٷل ؿك ٫لڅُٸبڇً ،يڄڀب څ يب اٿبٳڂ ولامؿعبٽ ډٌتيـ ،ثڈربڍ ډزچٽ-
ثلؿځ ثڈ ًڀت ؿكةډبڍ ؽلڅري ،ثڈ ٿغٺډبڍ اٿڂ ثلڅيـ څ عبٻتډبڍ
ٿڄبًت ثـځ (ڃٌِتڂ څ ٷل٫تڂ ًل ؿك ٿيبځ ؿًتډب) كا اتؾبف ٳڄيـ.

 اگش دس يل ٍسيلِ ًقليِ دس حال حشمت ّستيذ


ؿك يٲ ٿٴبځ اٿڂ ؽچؿكڅ كا ٿتچٯ ٪ٳڄيـ څ ؿك ؿاؽٺ آځ ثڀبڃيـ .ام
ڃنؿيٲُـځ ثڈ ًبؽتڀبځډب ،ؿكؽتډب ،وٺډبڍ ٣بثل ويبؿڇ څ ؽٜچٙ
آة څ ثل٭ څ… ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ثب وبيبځ ٻلمٍ ثب اعتيب ٙثڈ علٳت ؽچؿ اؿاٿڈ ؿډيـ ،ام علٳت ؿك
ربؿڇ ،كڅڍ وٺ يب ًلاُيجي څ ؿًتاڃـامډبيي ٳڈ تچً ٚمٻنٻڈ
آًيتؿيـڇ ،ثرلډينيـ.

 اگش دس صيش آٍاس هاًذُايذ


ٳجليت كڅُڂ ڃٴڄيـ.



رټچڍ ؿډبڃتبځ كا ثب يٲ ؿًتڀبٹٳب٧قڍ يب يٲ وبكصڈ ثرچُبڃيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

صڄبڃضڈ ڃنؿيٲ ُڀب ؿيچاك يب ٻچٻڈ څرچؿ ؿاكؿ ثڈآكاٿي ٗلثبت ٿڀتـڍ
ثڈ آځ ثنڃيـ تب اٿـاؿٷلاځ ثتچاڃڄـ ٿغٺ ٿغجچىُـځ ُڀب كا ويـا
ٳڄڄـ .اٷل ًچت ډڀلاډتبځ ثچؿ ام آځ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ .آؽليڂ كاڇ ايڂ
اًت ٳڈ ٫ليبؿ ثنڃيـ؛ ډلصڄـ ٫ليبؿمؿځ ثب٣ج اًتڄِب٭ ٿٰـاك ميبؿڍ
ٷلؿڅؽبٱ ٿيُچؿ.

اقذامات بعذ از يقًع زلسلٍ


ٿلاٯت ويٻلمڇډب ثبُيـ؛ ويٻلمڇډبيي ٳڈ ث٤ـ ام مٻنٻڈ ثڈ څٯچ١
ٿيويچڃـؿ ا٧ټت ثڈُـت مٻنٻڈ آټي ڃيٌتڄـ اٿب ثبم ډپ ٿيتچاڃڄـ
ٿٰبڅٿت ًبؽتڀبځ كا ٳپ ٳلؿڇ څ ثب٣ج كينٍ ٯٌڀتډبيي ام ًبؽتڀبځ
يب اُيبء څ څًبيٺ ُچڃـ ،ثيِتل ويٻلمڇډب ؿك اڅٻيڂ ًب٣بت وي ام
څٯچ ١مٻنٻڈ آټي ثڈ څٯچ ١ٿيويچڃـؿ.



ام تټ٬ڂ ثڈرن ؿك ٿچاكؿ اٜٗلاكڍ اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ثلاڍ ٳٌت آؽليڂ اٛال٣بت ثڈ تټچينيچځ يب كاؿيچ ٷچٍ ؿډيـ.



ؿكة ٳبثيڄتډب كا ثب اعتيب ٙثبمٳڄيـ؛ ٿلاٯت ارٌبٿي ٳڈ اعتڀبٹ
ًٰچ ٙؿاكڃـ ثبُيـ.



ام ٿڄبٛٮ آًيتؿيـڇ ؿڅك ُچيـ ،تڄڊب مٿبڃي ثڈ ٿڄنٹ ؽچؿ ثبمٷلؿيـ ٳڈ
ام اٿڄيت آځ تچً ٚٿٌئچٻيڂ اٛڀيڄبځ ويـا ٳڄيـ.



اٷل ؿك ٿڄبٛٮ ًبعټي مڃـٷي ٿيٳڄيـ ام ًبعٺ ؿڅك ُچيـ.

ٔ٫ٺ اڅٹ -مٻنٻڈ
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ثڈ ا٫لاؿ آًيتؿيـڇ يب ٷيل ا٫تبؿڇ ٳڀٲ ٳڄيـ؛ ٿٌب٣ـت څ يبكڍ ثڈ
ډڀٌبيڈډبيي ٳڈ ٿڀٴڂ اًت ثڈ ٳڀٲ ؽبٓي ڃيبم ؿاُتڈ ثبُڄـ
ثڈڅيوڇ ثضڈډبً ،بٻؾچكؿٷبځ څ ٿ٤ټچٻيڂ كا ٫لاٿچٍ ڃٴڄيـ.



ؿك ٓچكت ڃيبم ،ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ كا اڃزبٽ ؿډيـ؛ ا٫لاؿ ثب رلاعتډبڍ
ُـيـ كا علٳت ڃـډيـ ٿٸل ايڄٴڈ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل رـڍ ڃبُي ام
رلاعتډبڍ ث٤ـڍ ثبُڄـ څ ؿكڃڊبيت ؿكؽچاًت ٳڀٲ ٳڄيـ.



اٷل ؿاكڅ ،ٷبمڅييٺ٬ً ،يـٳڄڄـڋ ُيڀيبيي يب ٿبي٤بت ٯبثٺ اُت٤بٹ كڅڍ
مٿيڂ كيؾتڈ ُـڇ اًت ،آځ كا تڀين ٳڄيـ.



ٿزلاڍ ؿڅؿٳَ (ډچاٳَ) كا ام ڃ٠ل آًيتؿيـٷي ثبمكًي ٳڄيـ؛
ٓـٿبت څ آًيتډبڍ ٳچصٲ ٿيتچاڃـ ثب٣ج ثلڅم يٲ آتًَچمڍ
ٷلؿؿ.



تأًيٌبت كا ثبمكًي ٳڄيـ:
 ڃِتي ٷبم كا ثلكًي ٳڄيـ؛ ؿك ٓچكت اًتِڀبٽ ثچڍ ٷبم ،يب ڃِتت
ٷبم ،يٲ وڄزلڇ كا ثبم ٳڄيـ څ ٫چكا ًبؽتڀبځ كا تتلٱ ٳڄيتـُ .تيل
آټي ٷبم كا ام ثيلڅځ ثجڄـيـ .اٷل ثڄب ثتڈ ډتل ؿٻيتٺ ،ٷتبم كا ٯٜت٢
ٳلؿيـ تڄڊب ثب ٳڀٲ يٲ ٳبكُتڄبى ثبيتـ رليتبځ ٷتبم كا ٿزتـؿا
ثلٯلاك ڃڀبييـ.
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ٓ تتـٿبت څاكؿڇ ثتتڈ ًيٌتتتپ ثتتل٭ كا ثلكًتتي ڃڀبييتتـ؛ ؿك ٓتتچكت
ٿِبډـڋ رلٯڈ ،ٯٜتُ ٢تـٷي ًتيپ يتب ًتيپډتبڍ آةُتـڇ څ يتب
اًتِڀبٽ ثچڍ ًيپ ًچؽتڈ ثڈًل٣ت ٫يچم كا ٯ ٢ٜٳڄيـ.
ٓ ـٿبت څاكؿڇ ثتڈ ؽٜتچ ٙآة څ ٫بٗتالة كا ثلكًتي ٳڄيتـ؛ اٷتل
ًيٌتپ ٫بٗالة آًيتؿيـڇ اًت ام تچاٻت اًت٬بؿڇ ڃٴڄيتـ څ يتٲ
ٻچٻڈٳَ ؽجل ٳڄيـ .اٷل ٻچٻڈډبڍ آة آًيتؿيـڇ اًتُ ،يل آة كا
ثجڄـيـ څ ثب ًبمٿبځ آة تڀبى ثٸيليـ.

فصل دٍم

سيل

سيل
ثبكٍ ًڄٸيڂ څ فڅةُـځ ًلي ٢ثل ٩ٿڊتپتتليڂ ؿٻيتٺ څٯتچً ١تيٺ
اًتً .يٺ ډڄٸبٿي ات٬ب٭ ٿيا٫تـ ٳڈ ٳبڃبٹ كڅؿؽبڃڈ يب ٿٌتيل ٛجي٤تي رليتبځ
آة ٟل٫يت ٨ٛيبځ كا ڃـاُتڈ ثبُـ٣ .چاٿٺ ٿإحل ؿك ايتڂ ُتلاي٣ ٚجتبكتاڃتـ ام:
ثبكاځډبڍ ًڄٸيڂ ،فڅة ًلي ٢ثلُ ،٩تيتډتبڍ ميتبؿ ،تؾليتت ًتـډب ،څرتچؿ
تچ٫بځ څ ڃ٬تچف آة ثتڈ ًتبعٺ څ ؿؽبٻتت اڃٌتبځ ؿك ٛجي٤تت ،ام ٯجيتٺ ڃتبثچؿڍ
رڄٸٺډب څ ٿلات ٢څ...
ًيالةډب ثل ؿڅ ٷچڃڈاڃـً ،يالةډبڍ آكاٽ ٳڈ ثڈتـكيذ ؿك ٛي كڅمډب څ
ډ٬تڈډب ؿك احل ثبكڃـٷي څ ا٫نايَ عزپ ڃبٷڊبڃي آة كڅؿؽبڃڈ څ ؿكيبصڈډب ايزتبؿ
ٿي ُچڃـ څ ًيالةډبڍ ڃبٷڊبڃي ٳڈ ؿك احل ا٫نايَ ڃبٷڊبڃي عزپ آة كڅؿؽبڃڈډب
څ ؿكيبصڈډب ايزبؿ ُـڇ څ ثب ؽچؿ ٿلٵ څ ٿٔـڅٿيت ا٫لاؿ څ تؾليت ٿڄبمٹ كا ثتڈ
ډڀلاڇ ؿاكڃـ.
اقذامات قبل از يقًع سيل


ام ًبؽتڂ ؽبڃڈ ؿك عليپ كڅؿؽبڃڈ ،ثڈٛچكرـڍ ثرلډينيـ.



ٳي ٪اٿـاؿ څ ٳڀٲ ډبڍ اڅٻيڈ كا تزڊين ڃڀچؿڇ څ آځ كا ؿك ؿًتلى ٯلاك
ؿډيـ.



ثلاڍ مٿبځ څٯچً ١يٺ ؿك ٟل٩ډبڍ ٿٜڀئڂ ،آة ًبٻپ فؽيلڇ ٳڄيـ.



ٿٰـاكڍ ٧قا ثڈٓچكت ٳڄٌلڅ فؽيلڇ ڃڀبييـ.



څًيټڈ كڅُڄبيي (صلا٥ٯچڇُ ،ڀ ٢څ )...تڊيڈ ٳڄيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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اًڄبؿ څ اڅكا٭ ثڊبؿاك كا ؿك ر٤جڈاڍ ٗـآة څ ٿٜڀئڂ ٯلاك ؿډيـ.



اٷل آةٷلٽٳڂ يب څًبيٺ ثلٯي ؿك ٿ٤لٕ ًيٺ ٯلاك ؿاكڃتـ آځډتب كا ؿك
ربيي ثبالتل ام ًٜظ ٿچرچؿ ٯلاك ؿډيـ.



ثتتلاڍ رټتتچٷيلڍ ام ثلٷِتتت آة ًتتيٺ څ ٫بٗتتالة ام ٛليتتٮ ٿزتتبكڍ
٫بٗالة ثڈ ؿاؽٺ ٿڄنٹ« ،ؿكيضڈډبڍ ٳڄتلٹ» ٫بٗالة ت٤جيڈ ڃڀبييـ.



ثلاڍ رټ چٷيلڍ ام څكڅؿ ًيالة ثتڈ ؿاؽتٺ ؽبڃتڈ ،ؿك ٿٌتيل آځً ،تـ،
ؽبٱكين څ ًيٺثڄـ ثٌبميـ.



اٷل ؿك ربيي مڃـٷي ٿيٳڄيـ ٳڈ ثڈٛچك ؿائپ ثب ؽٜتل ًتيٺ ٷل٫تٸتي
ٿچارڈ ډٌتيـ ثب اًت٬بؿڇ ام ٿٔبٻظ ٿڄبًت څ تڀڊيـات المٽً ،بؽتڀبځ
ؽچؿ كا ٗـآة ٳڄيـ څ ؿيچاكډتبڍ ميتلمٿيڂ كا ثتب ٣تبيٮډتبڍ ٗتـآة
ثرچُبڃيـ تب رټچڍ ڃ٬چف آة څ آًيتډبڍ ث٤ـڍ ٷل٫تڈ ُچؿ.



ٿڄنٹ ؽچؿ كا ؿك ٿٰبثٺ عچاؿث ،ثيڀڈ ڃڀبييـ.

اقذامات حيه يقًع سيل


ثلاڍ اٛال ١ام څٗ٤يت څ ڃين ٷل٫تڂ ؿًتچكات المٽ ثڈ كاؿيچ ،تټچينيتچځ
يب ا٣الٽ ؽجل ام ٛليٮ ثټڄـٷچډبڍ ٣ڀچٿي تچرڈ ٳڄيتـ ،ؿكٓتچكتيٳتڈ
ؿًتچك تؾټيڈ ؿاؿڇ ُـ ثال٫بٓټڈ ايڂ ٳبك كا اڃزبٽ ؿډيـ.
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ٔ٫ٺ ؿڅٽً -يٺ



مٿبڃي ٳڈ تِؾيْ ؿاؿيـ ًيالة ؿك عبٹ ُتٴٺٷيتلڍ اًتت ،ؽيټتي
ًلي٣ ٢ڀٺ ٳلؿڇ ؽچؿ كا ڃزبت ؿډيـُ ،ڀب تڄڊب صڄـ ؿٯيٰڈ ثلاڍ ايتڂ
ٳبك ٫لٓت ؿاكيـ.



ام ٫بٗالةډب څ رچيجبكډبڍ ثڈٟبډل آكاٽ ؿڅكڍ ڃڀبييـ ،ثڈ ؽبٛل ؿاُتتڈ
ثبُيـ رچيجبكډب ،ٳبڃبٹډبڍ ٫بٗتالة ،تڄٸتڈډتب څ ...ڃيتن ٿتيتچاڃڄتـ ثتڈ
ڃبٷڊبځ ؿصبك ًيٺ ُچڃـ.



اٷل ؽبڃڈ ُڀب ؿك ٿغٺ ٿلت٤٬ي اًت څ ؽٜل آةٷل٫تٸي ُڀب كا تڊـيـ
ڃڀي ٳڄـ ،ڃيبمڍ ثڈ ؽلڅد ام ٿڄنٹ ڃيٌت .ؿك ٧يل ايڂ ٓتچكت ٿڄتبٛٮ
ٳپ اكت٬ب ١كا ؽيټتي ًتلي ٢تتلٱ ڃڀتچؿڇ څ ثتڈ ٿڄتبٛٮ ٿلت٬ت ٢ؿڅك ام
كڅؿؽبڃڈډب څ ڃڊلډب ثلڅيـ.



ؿك ٓچكت تلٱ ؽبڃڈ ،اُيبڍ ٷلاځٯيڀت كا ثڈ ٿغتٺډتبڍ ثتبالتلڍ ؿك
ٿڄنٹ ثجليـ څ ؿكډب كا ٯ٬ٺ ٳڄيـ.



رليبځ آة ،ثل٭ څ ٷبم كا ثلاڍ رټچٷيلڍ ام آةٷل٫تٸي ،ثل٭ٷل٫تٸي څ
اڃ٬زبك ٯ ٢ٜٳڄيـ.



ؿك رليتبځ آة كاڇ ڃلڅيتـ صلاٳتتڈ ً 15تبڃتيڀتل آة ؿك عتبٹ علٳتتت
ٿڀٴڂ اًت ثب٣ج ثلډپ ؽچكؿځ ت٤بؿٹ ُڀب ُچؿ ،اٷل ٿزجچكيـ ؿك آة
علٳت ٳڄيـ ،ام ٿٌيلڍ ثلڅيـ ٳڈ آة علٳت ڃڀيٳڄـ .ثلاڍ ايڄٴتڈ ام
اًتغٴبٽ مٿيڂ رټچڍ وبڍ ؽچؿ ٿٜڀئڂ ُچيـ ام يٲ تٴڈ صچةؿًتي
اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ؿك ٿڄٰٜڌ ًيٺ مؿڇ كاڃڄـٷي ڃٴڄيـ .اٷل ًيٺ اٛلا ٩ؽچؿكڅڍ ُتڀب كا
٫لاٷل٫تڈ اًت ،ؽچؿكڅ كا كډب ٳڄيتـ څ ثتڈ يتٲ ٿڄٰٜتڌ ٿلت٬ت ٢ثلڅيتـ
څٷلڃڈ رليبځ ًيٺ ُڀب څ ؽچؿكڅيتبځ كا ؽيټي ًلي ٢ثب ؽچؿ ٿيثلؿ.



ډيشٷبڇ ثڈ تڄڊبيي ؿك يٲ ڃبعيڈ ًيٺمؿڇ ،ثتڈ ايتڂ ٛتل ٩څ آځ ٛتل٩
ڃلڅيـ ،اٷل ويبؿڇ ډٌتيـ ام ڃٰبٛي ٳڈ ًٜظ آة آځ ام ماڃچ ثبالتل اًتت
٣جچك ڃٴڄيـ.



ډلٷن ام ؿكؽتبځ ؿك ٿ٤لٕ ًيٺ ثڈ٣ڄچاځ ٿغٺ اٿڂ اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ؿك ډڄٸبٽ ًيٺ ام وٺډبڍ صچثي ًٌت كڅڍ كڅؿؽبڃڈډب ٣جچك ڃٴڄيـ.



ؿك رليبځ ًيٺ ُڄب ڃٴڄيـ.



څًبيٺ ڃٰټيڈ ،عيچاڃبت اډټي څ اُيبڍ ٯبثٺعڀٺ كا ثبيـ ثڈ ڃنؿيٲتتليڂ
ٿغٺ ٿلت ٢٬اڃتٰبٹ ؿډيـ.



ام ٣جچك ؿاؿځ عيچاڃبت اډټي ام ٣لٕ كڅؿؽبڃتڈډتب څ ًتچاعٺ آځډتب ؿك
مٿبځ ثبكٍ ُـيـ ثبكاځ څ څٯچً ١يٺ ثرلډينيـ.

ً نات صيش سا تشاي ساًٌذگي دس ضشايظ سيل تِ خاعش تسپاسيذ


ؿك ثيِتل ؽچؿكڅډب اكت٬ب ١وبڃنؿڇ ًبڃتيٿتل آة ٿيتچاڃـ ثڈ ٳ ٪ؽچؿكڅ
ثلًـ څ ٳڄتلٹ آځ كا ٿؾتٺ ڃڀبيـ يب عتي ثب٣ج تچٯ ٪علٳت آځ ُچؿ.



ؽچؿكڅ څ څًيټڈ ڃٰټيڈ ،ٿغٺ اٿڄتي ؿك ٿٰبثتٺ ًتيٺ ڃڀتيثبُتڄـ ،اٷتل
څًيټڈ ڃٰټيڈ ُڀب (ثڈ ٣ټت ٫لڅك٫تڂ ؿك آة يب ٷتٺ) ام علٳتت ايٌتتبؿ
٫چكا آځ كا تلٱ ٳلؿڇ څ ثڈربڍ ٿلت ٢٬ثلڅيـ.
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ٔ٫ٺ ؿڅٽً -يٺ



اكت٬ب ١آة ؿك عـ ًي ًبڃتيڀتل ،ثيِتل ؽچؿكڅډب كا ُڄبڅك ٿيٳڄـ.



ُٔت ًبڃتيڀتل آة ؿك عبٹ علٳت ،ٿيتچاڃـ ډل ؽتچؿكڅيي كا ُتڄبڅك
ًبمؿ.



ؿكٓچكت ثبال آٿـځ ًٜظ آة ،ام تچٯت ٪ؿك ٿڄٰٜتڈ آةٷل٫تتڈ ثتڈ ډتل
ؿٻيٺ ثرلډينيـ.



ؿك ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ٿلاٯت ُيتډب څ ويشډبڍ ربؿڇ ثبُيـ.



ثب ؿڃـڇًڄٸيڂ علٳتت ٳڄيتـ صلاٳتڈ ؿك ايتڂ ٿچاٯت ،٢تلٿنډتب ؿك آة
ثڈؽچثي ٳبك ڃڀيٳڄڄـ.

اقذامات بعذ از يقًع سيل


ؽچؿ كا ثڈ ڃنؿيٲتليڂ ٿغٺ اٿـاؿكًبڃي ډتالٹاعڀتل يتب ًتبيل ٿلاٳتن
اٿـاؿكًبڃي ثلًبڃيـ يب ثب آځډتب تڀتبى ثٸيليتـ٧ ،تقا ،اٻجٌتڈ څ ًتبيل
ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ ؿك آڃزب ٿچرچؿ اًت.



ثلاڍ اٛڀيڄبځ ام ًبٻپ ثچؿځ آة آُتبٿيـڃي عتڀتب ثتڈ ٷتناكٍ اؽجتبك
ٿغټي تچرڈ ٳڄيـ څ آة آُبٿيـڃي كا ٯجٺ ام ٿٔل ٩ثزچُبڃيـ.



ام ًيالة ؿڅك ُچيـ ،صلاٳڈ ايڂ آة ٿڀٴڂ اًت ثب كڅ٧ڂ ،ٷبمڅييٺ يتب
٫بٗالة آٻچؿڇُـڇ ثبُـ يب ايڄٴڈ اعتڀبٹ ؿاكؿ ؿك احل تڀبى ثب ؽٜتچٙ
ڃيلڅڍ ثل٭ ميلمٿيڄي ،رليبځ ثل٭ ويـا ٳلؿڇ ثبُـ.



ام آثي ٳڈ ؿك رليبځ اًت٫ ،بٓټڈ ثٸيليـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ثڈ ٿڄبٰٛي ٳڈ ًيالة ٰ٣تتڃِتيڄي ٳتلؿڇ اًتت تچرتڈ ٳڄيتـ ،ميتلا
اًتغٴبٽ ؽيبثبځډب څ ربؿڇډتب ٿڀٴتڂ اًتت ثتڈ ؽتبٛل رليتبځ ًتيٺ
ٗ٤يُ ٪ـڇ ثبُـ ٳڈ ؿك ايڂ ٓچكت ٿڀٴڂ اًتت ؿك احتل څمځ ؽتچؿكڅ
٫لڅ ثلڅؿ.



ام ؽٜچِ٫ ٙبكٯچڍ ؿڅكڍ ٳڄيـ.



مٿبڃي ثڈ ؽبڃڈ ثبمٷلؿيـ ٳڈ ٿٌئچالځ څٗ٤يت كا اٿڂ ا٣الٽ ٳڄڄـ.



ام ًبؽتڀبځډبيي ٳڈ اٛلا َ٫كا آة اعبٛڈ ٳلؿڇ اًت ،ؿڅك ُچيـ.



ډڄٸبٽ څكڅؿ ثڈ ٿڄتنٹ ٳتبٿال اعتيتب ٙٳڄيتـ ،ٿڀٴتڂ اًتت وتيډتبڍ
ًبؽتڀبځ آًيت ؿيـڇ ثبُـ څٻي ؿك اثتـا ؽلاثتي ؿيتـڇ ڃِتچؿ څ ٟتبډل
ؽبڃڈ ًبٻپ ثڈ ڃ٠ل ثيبيـ.



ً٤ي ٳڄيتـ ؿك ٛتچٹ كڅم ثتڈ ٿڄتنٹ ثلٷلؿيتـ تتب اًتت٬بؿڇ ام څًتبيٺ
كڅُڄبيي المٽ ڃجبُـ .صڄبڃضڈ ٿزجچك ډٌتيـ ُجبڃڈ ثتڈ ؽبڃتڈ ثلٷلؿيتـ
ؽيټي ٿغتب ٙثبُيـ .ثلاڍ ويِتٸيلڍ ام اڃ٬زتبك اعتڀتبٻي ام ٫تبڃچى،
ٿِ٤ٺ څ ٳجليت ثلاڍ كڅُڂٳلؿځ ًبؽتڀبځ اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ ،صلا٥ٯتچڇ
كا ڃين ٯجٺ ام څكڅؿ ثڈ ًبؽتڀبځ كڅُڂ ٳڄيـ.



ام ٧قاډبڍ ٳڄٌلڅ ُـڇ اًت٬بؿڇ ڃڀبييـ.



ٻچامٽ ثلٯي كا ٯجٺ ام اًت٬بؿڇ ٳڄتلٹ څ ؽِٲ ٳڄيـ.



آةډبڍ رڀُ٢ـڇ ؿك ٷچؿاٹډب ُلاي ٚٿڄبًجي كا ثلاڍ كُتـ عِتلات
ثڈؽٔچّ وِڈډب ايزبؿ ؽچاډڄـ ٳلؿ ،ثڄبثلايڂ ام تچكڍ ؿك ٿغٺ اٯبٿت
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ٔ٫ٺ ؿڅٽً -يٺ

ؽچؿ اًت٬بؿڇ ڃڀبييـ څ ٻجتبى آًتتيڂثټڄتـ څ صٴڀتڈډتبڍ ًتب٭ ثټڄتـ
ثرچُيـ.


ام آڃزبيي ٳڈ ًيٺ ثب٣ج ؽبكدُـځ ٿبكډب ام الڃڈډبڍ ؽتچؿ ٿتيُتچؿ
ث٤ـ ام ًيٺ ٿلاٯت ٿبكٷنيـٷي ثبُيـ.



وي ام ًيٺ اعتڀبٹ ُيچ ١ثيڀتبكڍډتبڍ ٬٣تچڃي ٿبڃڄتـ ٬٣چڃتتډتبڍ
ؿًتٸبڇ ٷچاكٍ ام رڀټڈ ډربتيت ،څثب ،عٔجڈ څ ...څرچؿ ؿاكؿ ،ٳتڈ ثبيتـ
ٿلاٯجتډبڍ المٽ ثڊـاُت ٫لؿڍ څ ٣ڀچٿي ثڈ ٣ڀٺ آيـ.



اٷل ٿؾنځ تچاٻت ،ٳبًتڌ تچاٻتت ،تٔت٬يڈؽبڃتڈ څ تأًيٌتبتي ٿبڃڄتـ آځ
آًيت ؿيـڇ اًت ؿك ٓچكت اٿٴبځ آځ كا ت٤ڀيل ڃڀبييتـً .يٌتتپډتبڍ
مډٴِتي ؿك ٓتتچكت آًتيتؿيتتـځً ،تتالٿتي څ ثڊـاُتت ا٫تتلاؿ كا ثتتڈ
ٿؾبٛلڇ ٿياڃـامڃـ.



ډل صين ؽيي څ ٿلٛچة كا تڀين څ ٗتـ٬٣چڃي ڃڀبييتـ ميتلا ٷتٺڅالڍ
ثبٯيٿبڃـڇ ام ًيالة عبڅڍ ٿچاؿ ُيڀيبيي څ ٫بٗالثي ٿيثبُـ.

فصل سَم

تخريب سذ

تخريب سذ
ٛجٮ ٿٌتڄـاتً ،ـډبڍ ميبؿڍ ؿك ٳِچك څرچؿ ؿاكؿ ٳتڈ ؿك ٓتچكت
تؾليت څ آًيتؿيـځ يٲًچٽ ام آځډتب ،ؽٜتل ثتنكٵ رتبڃي څ ٿتبٻي ا٫تلاؿ كا
تڊـيـ ؽچاډـ ٳلؿ .رليبڃبت ُـيـ ٿتيتچاڃتـ ؿك ٣تلٕ صڄتـ ؿٯيٰتڈ تتب صڄتـ
ًب٣ت ؿك ٯٌڀتډبڍ ثبالڍ كڅؿؽبڃڈً ،يٺ ايزبؿ ٳڄـ.
ث٘٤ي ام ايڂ تؾليتډب ؿك ٿـت ٛتچالڃيتتلڍ ام صڄتـ كڅم تتب صڄتـ
ډ٬تڈ ،ؿك احل ثلؽچكؿ آڅاك يب اڃجبُتڈُـځ ثل٩ډبڍ ؿك عبٹ فڅة كػ ٿيؿډـ.
اقذامات قبل از تخريب سذ


اٷل ؿك ٳڄبك كڅؿؽبڃڈ مڃـٷي ٿيٳڄيـ څ ثلايتبځ ٿغلم ُـ ٳڈ ؽٜل ثبٻٰچڇ
تؾليت ًـ څرچؿ ؿاكؿ تچرڈ ٳڄيـ ٳڈ آيب يٲ ثلڃبٿڈ ٿٰبثټڈ اٜٗلاكڍ ؿك
ٿغٺ څرچؿ ؿاكؿ« .ثلڃبٿڈ ٿٰبثټڈ اٗتٜلاكڍً ،تڄـڍ كًتڀي اًتت ٳتڈ
ُلاي ٚڅ څٗ٤يت اٜٗلاكڍ ًـ كا ٿِؾْ ٳلؿڇ څ ثلڃبٿڈډتبڍ ام وتيَ
ت٤ييڂُـڇ څ اٯـاٿبت څيوڇ اڍ ثلاڍ ٳبډَ آًيت ربڃي څ ٿبٻي ؿاكؿ ٳتڈ
ثب اًت٬بؿڇ ام آځ ٿي تچاځ ؿك ٿٰبثٺ ٿِٴالت ڃبُي ام تؾليت ًـ ام ؽچؿ
ٿغب٠٫ت ٳلؿ».



اٷل تؾليت ًـ ٯليتاٻچٯچ ١اًت ثبيـ ٿغٺ كا ٫چكا تلٱ ٳڄيتـ ،ٯجتٺ ام
ډل صين ثبيـ ٿٌيل ؽلڅد كا ؿاڃٌت څ ام ايڀڄي آځ ٿٜڀئڂ ُـ .ؿكٳتٺ،
ثلڃبٿڈكينڍ تؾټيڈ څ تلٱ ٿغٺ څ اڃزبٽ آځ ثڈ ؽبٛل ايڀڄي ا٫لاؿ ثل٣ڊـڋ

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ٿٰبٿبت ؿڅٻتي څ ٿٌئچٻيڂ اًت .ٻقا ډڀٴبكڍ المٽ كا ثب ايِبځ ثتڈ ٣ڀتٺ
آڅكيـ.

اقذامات حيه تخريب سذ


ايڂ اٯـاٿبت ُبٿٺ تڀبٿي ٿچاكؿڍ اًت ٳڈ ؿك ؽٔچّ ًتيٺ ؿك ٔ٫تٺ
ؿڅٽ اكائڈ ُـڇ اًت.

اقذامات بعذ از تخريب سذ


ايڂ اٯـاٿبت ُبٿٺ تڀبٿي ٿچاكؿڍ اًت ٳڈ ؿك ؽٔچّ ًتيٺ ؿك ٔ٫تٺ
ؿڅٽ اكائڈ ُـڇ اًت.

فصل چْاسم

سًوامي

سًوامي
ًچڃبٿي ٻ٨تي هاوڄي ثڈ ٿ٤ڄبڍ ٿچد ثڄـكڍ يب ٿچد ًڊڀٸيڂ اًت.
ًچڃبٿي ،اٿچاد ؿكيبيي ڃبُي ام مٿيڂٻلمڇ يب ٫چكاځ آتَِ٫بځ اًت ٳڈ ثڈ
اُتجبڇ اٿچاد رنك څ ٿـڍ ڃبٿيـڇ ٿيُچؿ .ايڂ اٿچاد ؿك احل ڃبآكاٿيډبڍ ثڈ څرچؿ
آٿـڇ ؿك آة ؿكيب ڃ٠يل مٿيڂٻلمڇډبڍ ٳ ٪ؿكيب ،مٿيڂٻ٨نٍ٫ ،چكاځ
آتَِ٫بځډبڍ ميلؿكيبيي څ ًٰچُ ٙڊبةًڄٶډب ثڈ څرچؿ ٿيآيـً .چڃبٿي ثب
ًل٣تي عـڅؿ ٓـډب ٳيټچٿتل ؿك ًب٣ت ثب ٿچدډبيي ثڈ ٛچٹ ؿڇډب ًبڃتيٿتل يب
ثيِتل ؿك اٯيبڃچى ٿڄتِل ٿيُچؿ.
ډڄٸبٿيٳڈ ًچڃبٿي ثڈ آةډبڍ ٳپ٣ڀٮ ًبعټي ٿيكًـ ،اٿچاد ٳڄـ څ
آډٌتڈ ُـڇ څ آة ٿيتچاڃـ ثڈٓچكت ؿيچاكڍ ثڈ اكت٬ب ١ؿڇډب ٿتل يب ثيِتل تزڀ٢
يبثـ .ډڄٸبٿيٳڈ ٿچد ثڈ ًڀت ؽِٴي علٳت ٿيٳڄـ ؿك ربيي ٳڈ ثڈ يٲ
عبُيڈ ؽټيذ ،ثڄـك يب ٿلؿاة ڃ٬چف ٿيٳڄـ ايڂ احل ُـيـتل ٿيُچؿ.
ًچڃبٿيډبڍ ثنكٷي حجت ُـڇ ٳڈ اكت٬ب ١آځډب ثڈ ثيَ ام ًي ٿتل ٿيكًـ.
اٿچاد ام ربيي ٳڈ ًچڃبٿي ثڈ څرچؿ ٿيآيـ ،ؿك تڀبٽ رڊبت كڅ ثڈ
ثيلڅځ علٳت ٿيٳڄـ .مٿبڃي ٳڈ اٿچاد ثڈ ًبعٺ ٿيكًـ ،اكت٬ب ١آځډب ميبؿ
ٿيُچؿ .څٗ٤يت ؽٜچً ٙبعټي څ ثٌتل اٯيبڃچى ثل اڃـامڇ ٿچد تأحيل ٿيٷقاكؿ.
ٷبډي اڅٯبت ثيَ ام يٲ ٿچد څرچؿ ؿاكؿ څ ٿچد ث٤ـڍ ٿڀٴڂ اًت عتي ام
ٯجټي ډپ ثنكٵتل ثبُـ .ثڈ ډڀيڂ ؽبٛل اًت ٳڈ يٲ ًچڃبٿي ٳچصٲ ؿك يٲ
ًبعٺ ٿيتچاڃـ ثڈ ٿچري ثنكٵ ؿك صڄـ ٳيټچٿتل ؿڅكتل تجـيٺ ُچؿً .چڃبٿيډب
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ثلاڍ ربځ څ ٿبٹ ا٫لاؿ ًبٳڂ ؿك ًچاعٺ څ ڃنؿيٲ اٯيبڃچىډب تڊـيـڍ رـڍ ثڈ
ُڀبك ٿيكڅڃـ.
علٳبت ،ٳڄَ څ څاٳڄَ ثٌتل اٯيبڃچى ڃبُي ام مٻنٻڈ ،ا٧ټت ثب٣ج
ويـايَ ًچڃبٿي ٿيُچؿ .اٷل يٲ مٿيڂٻلمڇ يب مٿيڂٻ٨نڇ ؿك ڃنؿيٴي ًبعٺ كػ
ؿډـ ،اڅٻيڂ ٿچد ؿك يٲكُتڈ اٿچاد ؿك ٣لٕ صڄـ ؿٯيٰڈ ،ٿڄبٰٛي ٳڈ ٳڀتل ام
ؿڇ ٿتل ام ًٜظ ؿكيب اكت٬ب ١ؿاكڃـ يب ؿڅ ٳيټچٿتل ثب ؽً ٚبعٺ ٫بٓټڈ ؿاكڃـ ،ؿك
ٿ٤لٕ ؽٜل ثيِتلڍ ٯلاك ٿيؿډـ٧ .ل٭ُـٷي ،ثيِتليڂ ٣بٿٺ ٿلٵڅٿيل ؿك
ًچڃبٿي اًت .اٿچاد عبٓٺ ام ًچڃبٿي ثلاڍ ًبؽتڀبځډبيي ٳڈ ؿك ٿغـڅؿڋ
ڃنؿيٲ ثڈ آځ ٯلاك ؿاكڃـ ،ثٌيبك ؽٜلڃبٱ څ ٿؾلة ډٌتڄـ .ؽٜلات ؿيٸل ڃبُي
ام ًچڃبٿي ُبٿٺ څٯچً ١يٺ ،آٻچؿٷي آة آُبٿيـڃي ،تلٳيـٷي ٿؾبمځ څ
آتًَچمڍ ؽٜچ ٙٷبم ٿيثبُـ.
اقذامات قبل از يقًع سًوامي
اٷل ؿك ٿڄٰٜڈاڍ ٳڈ ًبٳڂ ډٌتيـ اعتڀبٹ څٯچً ١چڃبٿي څرچؿ ؿاكؿ
ثبيـ:


ٿڊبكتډبڍ اٿـاؿكًبڃي كا ثيبٿچميـ.



اٷل ؿك ًبعٺ ډٌتيـ څ ٻلمٍ مٿيڂ كا اعٌبى ٳلؿيـ ،ثال٫بٓټڈ ثڈ
ڃٰب ٙٿلت ٢٬ثلڅيـ څ ٿڄت٠ل ُڄيـځ ډِـاك ًچڃبٿي ثبُيـً .چڃبٿي

ٔ٫ٺ صڊبكٽً -چڃبٿي
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ڃبعيڈاڍ عبٓٺ ام مٿيڂٻلمڇاڍ ٿغټي ٿيتچاڃـ ٯجٺ ام اڃتِبك ډِـاك،
ث٘٤ي ام ٿڄبٛٮ كا ؿكڃچكؿؿ.


ډڄٸبٿيٳڈ ډِـاك ًچڃبٿي ٿڄتِل ُـ ،ثلاڍ ارلاڍ ٫لٿبځ تؾټيڈ ثڈ
كًبڃڈډبڍ ٿغټي ٷچٍ ٫لا ؿډيـ.



٫چكا ثڈ ٯٌڀتډبڍ ٿلت ٢٬ثلڅيـ څ ډڀبځرب ثڀبڃيـ.



ام ًبعٺ ؿڅك ُچيـ .ډلٷن ثلاڍ تڀبُبڍ ًچڃبٿي ثڈ ًڀت ًبعٺ
ڃلڅيـ .اٷل ُڀ ب ثتچاڃيـ اٿچاد ٠٣يپ كا ثجيڄيـ ،ايڂ ثـاځ ٿ٤ڄبًت ٳڈ
اٿچاد ثڈ عـڍ ثڈ ُڀب ڃنؿيٲ ډٌتڄـ ٳڈ ٫لٓت ٫لاك ڃـاكيـ.



ؿكٓچكت ٿِبډـڋ ٰ٣تڃِيڄي ٯبثٺتچرڈ آة ام ًبعٺ ،ثـاڃيـ ٳڈ ايڂ
ڃِبڃڈ څ ډِـاكڍ ٿجڄي ثل څٯچً ١چڃبٿي اًت ٳڈ عتڀب ثبيـ ثڈ آځ
تچرڈ ٳلؿڇ څ ٫چكا آڃزب كا تلٱ ٳڄيـ.



اٷل ثل كڅڍ ٳِتي يب ٯبيٮ ؿك ؿكيب ډٌتڄـ څ ډِـاك ًچڃبٿي ثلاڍ
ٿڄٰٜڈ ُڀب ٿڄتِل ُـڇ اًت ،ثڈ ثڄـك ثلڃٸلؿيـ ،ميلا ٤٫بٻيت ٿچد
ًچڃبٿي ؿك اٯيبڃچىډبڍ آماؿ ڃبٿغٌچى اًت.



اٿڂتليڂ كاڇ ثلاڍ ٓبعجبځ ٯبيٮډبڍ ٳچصٲ ايڂ اًت ٳڈ ٯبيِٰبځ كا
ؿك ثڄـك ثبٯي ثٸقاكڃـ (ثڈڅيوڇ ډڄٸبٽ څٯچً ١چڃبٿي ٿغټي) څ ثڈٛل٩
مٿيڂډبڍ ٿلت٢٬تل علٳت ٳڄڄـ.
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اقذامات حيه يقًع سًوامي


ؿك ڃٰب ٙٿلت ٢٬ثبٯي ثڀبڃيـ څ تب مٿبڃي ٳڈ ؽٜل ًچڃبٿي ام ثيڂ ثلڅؿ څ
تچً ٚٿٌئچٻيڂ ٿغټي څٗ٤يت ٣بؿڍ ا٣الٽ ُچؿ ثڈ ٿڄبٛٮ ٳپ اكت٬ب١
ثلڃٸلؿيـ.

اقذامات بعذ از يقًع سًوامي


ام ٿڄبٛٮ آًيتؿيـڇ څ ًيٺمؿڇ ؿڅك ُچيـ تب مٿبڃي ٳڈ ٿٰبٿبت ٿغټي
ام اٿڂثچؿځ ٿغٺ ُڀب كا ٿٜټ ٢ٳڄڄـ.



ام ٿغٺ آڅاك څ اُيبڍ ُڄبڅك ؿك آة ؿڅك ُچيـ ،صلاٳڈ ٿڀٴڂ اًت
ثب٣ج ايزبؿ ؽٜل ثلاڍ ا٫لاؿ يب ٯبيٮډب ُچؿ.



ثلاڍ ڃزبت ربځ اڃٌبځډب ثب ًبمٿبځډبڍ ٿٌئچٹ ام ٯجيٺ آتَڃِبڃي،
اڅكهاڃي څ ډالٹاعڀل تڀبى ثٸيليـ.



تچٓيڈډبڍ اكائڈُـڇ ؿك ٔ٫ٺ ؿڅٽ (ًيٺ) كا ثٴبك ثجڄـيـ.

فصل پٌجن

زميهلغسش

زميهلغسش
ٷبڇ ثبكاځډبڍ ًڄٸيڂ ،تچؿڇډبڍ كًچة څ ًڄٶ كا اُجب ١ٿيٳڄـ څ
آځډب كا ثڈًچڍ ؿُتډب څ ڃٰب ٙوبييڂؿًت څ ثنكٷلاڇډب ثڈڅيوڇ ؿك وڊڄڌ
ًبعټي ،كڅاځ ٿيًبمؿًٜ .چط ثبالڍ آة ،وبيڈډبڍ ڃٰب ٙٿلت ٢٬څ ولتٸبڇډب كا
٫لًچؿڇ ٿيٳڄـ ،ؿكڃتيزڈ آځډب ؿك ربثڈربيي تچؿڇډب ٳڈ ٿچرت تؾليت
ؽبڃڈډبڍ ثبالڍ ولتٸبڇډب ٿيُچؿ ،ڃَٰ ٿڊڀي ؿاكڃـ .تؾتڈًڄٶډبڍ ًٌت څ
ُٺ ٳڈ ثڈ ڃٰب ٙوبييڂؿًت څ ثنكٷلاڇډب ولتبة ٿيُچڃـ ڃين ،ربځ ثٌيبكڍ ام
ا٫لاؿ كا ثڈ ؽٜل ٿياڃـامڃـ .كڅؿؽبڃڈډبڍ ًيالثي ،ولتٸبڇډبڍ ٳڄبك آة،
ٻڄٸلٷبڇډب ،ثلآٿـٷي څ ؽبٱكينډب كا ٫لًچؿڇ ٿيٳڄڄـ څ ؿكڃڊبيت ٿچرت كينٍ
يب كاڃَ آځډب ٿيُچؿ .ثڈ صڄيڂ څٯبي٤ي مٿيڂٻ٨نٍ يب كاڃَ مٿيڂ ٿيٷچيڄـ.
ثڄبثلايڂ ثڈٛچك ؽالٓڈ ،علٳت تچؿڇاڍ ٿچاؿ تِٴيٺؿډڄـڇ مٿيڂ ام يٲ ُيت
ثڈ ًڀت وبييڂ كا مٿيڂٻ٨نڇ ٿيڃبٿڄـ.
اقذامات قبل از يقًع زميهلغسش


ثب يٲ ٳبكُڄبى هئچتٴڄيٲ ثلاڍ اكميبثي ٿيناځ ؽٜل مٿيڂٻ٨نٍ ؿك
ٿڄٰٜڈ ؽچؿ يب ٛلاعي كڅٍډبڍ ٿڄبًت ثلاڍ ٳبډَ ؽٜل آځ
ٿِچكت ٳڄيـ .يٲ ٫لؿ آٷبڇ څ ٿتؾْٔ ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٯبؿك اًت ُڀب
كا ؿك اتؾبف ثڊتليڂ كڅٍ ثلاڍ ويِٸيلڍ يب ٳبډَ ؽٜل مٿيڂٻ٨نٍ
ثـڅځ ايزبؿ ٿؾبٛلات ث٤ـڍ كاډڄڀبيي ٳڄـ.

ٔ٫ٺ وڄزپ -مٿيڂٻ٨نٍ
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ًبؽتڀبځډب كا ڃنؿيٲ ُيتډبڍ تڄـ ،ٻجڈډبڍ ٳچڇ ،كاڇډبڍ آة څ
ًيالة يب ڃنؿيٲ ؿكڇډبڍ ٫لًبيِي ڃٌبميـ.



ٯجٺ ام ًبؽتڅًبم ،ٿٜبٻ٤بت ؽبٱُڄبًي اڃزبٽ ؿډيـ.



ثلاڍ ٳٌت اٛال٣بت ؿك ٿچكؿ اعتڀبٹ مٿيڂٻ٨نٍ ؿك ٿڄٰٜڈ ؽچؿ
ٿيتچاڃيـ ام ٳبكُڄبًبځ ٣ټچٽ مٿيڂ څ ٿتؾٔٔبځ هئچتٴڄيٲ ٳڀٲ
ثٸيليـ.



ثب ثڈ ٳبك ثلؿځ ايڂ اٯـاٿبت ٿؾبٛلات ؽبڃڈ كا ثڈ عـاٯٺ ثلًبڃيـ:
 ثلاڍ رټچٷيلڍ ام ڃِت ٷبم ،ٻچٻڈډبڍ ٯبثٺاڃٜ٤ب ،٩ٿڄبًت څ ٿٰبڅٽ
ثڈ ٳبك ثجليـ( .تڄڊ ب ُلٳت ٷبم څ ا٫لاؿ ٿتؾْٔ ثبيـ ؿك ٿچكؿ ڃٔت
اٯـاٽ ٳڄڄـ).
ًٜ چط ُيتؿاك ڃنؿيٲ ٿڄنٹ ؽچؿ كا ؿكؽتٴبكڍ څ ٿِزل ڃڀبييـ.
 ؿك ٿڄبٰٛي ٳڈ اعتڀبٹ ربكڍُـځ ٷٺڅالڍ څرچؿ ؿاكؿ ،ٳبڃبٹډب څ
ؿيچاكډبڍ ٿغب٠٫ي ثلاڍ ډـايت رليبځ ثڈ ٘٫بيي ؿڅك ام ًبؽتڀبځ
ثٌبميـ.
 ثڈ ؽبٛل ؿاُتڈ ثبُيـ ٳڈ اٷل ؿيچاكډبڍ ٿغب٠٫ي ثلاڍ ت٨ييل
رليبځ كينٍ ًڄٶډب ايزبؿ ٿيٳڄيـ ڃجبيـ ثڈ ڃغچڍ ثبُـ ٳڈ ثڈ
ؽبڃڌ ډڀٌبيڈ ُڀب آًيجي ثلًـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

اقذامات حيه يقًع زميهلغسش


اٷل ٫لٓت وڄبڇثلؿځ ثڈربڍ اٿڄي ٫لاډپ ڃيٌت ،ؿاؽٺ ًبؽتڀبځ
ثڀبڃيـ څ ؿك ٳڄبك يب ميل ٿين يب ٿجټڀبځ ٿغٴپ وڄبڇ ثٸيليـ.



ؽبكدُـځ ام ٿٌيل رليبځ ٷٺڅالڍ څ مٿيڂٻ٨نٍ ثڊتليڂ اٯـاٽ اًت.



اٷل ؿك ٿڄٰٜڈاڍ ٿٌت٤ـ مٿيڂٻ٨نڇ څ ؿك ٿٌيل رليبځ كينٍ آڅاك څ
ًڄٶ مڃـٷي ٿيٳڄيـ ،ثب ك٣بيت ايڀڄي ،اٯـاٽ ثڈ تلٱ ٿغٺ ڃڀبييـ.
اٷل ؿك ؽبڃڈ ٿبڃـيـ ؿك ٓچكت اٿٴبځ ثڈ ٛجٰڈ ؿڅٽ ًبؽتڀبځ ثلڅيـ.



ثب ًبمٿبځ آتَڃِبڃي ٿڄٰٜڈ ؽچؿ ،ډالٹاعڀل ،وټيي څ ًبيل
ًبمٿبځډبڍ ؿڅٻتي تڀبى ثٸيليـ .ٿٌئچٻيڂ څ ٿٰبٿبت كًڀي ثڊتليڂ
ٳٌبڃي ډٌتڄـ ٳڈ ٿيتچاڃڄـ ؿك ؽٜلات اعتڀبٻي ثڈ ٳڀٲ ُڀب ثيبيڄـ.



ډڀٌبيڈډبيي ٳڈ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ډٌتڄـ كا ڃين ثبؽجل ٳڄيـ ،ٳٌبڃي
ٳڈ ثلاڍ تلٱ ٿغٺ ثڈ ٳڀٲ ڃيبم ؿاكڃـ كا ؿكيبثيـ.



ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ثٌيبك ٿلاٯت ثبُيـ .ؿيچاكډبڍ ؽبٳي ٳڄبك ربؿڇ ثٌيبك
ؿك ٿ٤لٕ ٻ٨نٍ مٿيڂ ډٌتڄـ.



اٷل ڃنؿيٲ ڃڊل يب ٳبڃبٹ آة مڃـٷي ٿيٳڄيـ ٿلاٯت ډل ڃچ ١ا٫نايَ څ
ٳبډَ ًٜظ آة څ ڃين ت٨ييل څٗ٤يت آة څ تجـيٺ آځ ثڈ ٷٺڅالڍ
ثبُيـ ،صڄيڂ ت٨ييلاتي ٿڀٴڂ اًت ڃِبڃڌ ٻ٨نٍ ٯٌڀت ثبالڍ
كڅؿؽبڃڈ ثبُـ ،ثڈ ډڀيڂ ؽبٛل ،ثلاڍ علٳت ًلي ٢آٿبؿڇ ثبُيـ.
ثيؿكڃٶ ،ثـڅځ ثلؿاُتڂ صينڍ ؽچؿ كا ڃزبت ؿډيـ.

ٔ٫ٺ وڄزپ -مٿيڂٻ٨نٍ
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اقذامات بعذ از يقًع زميهلغسش


ثلاڍ ٳٌت آؽليڂ اٛال٣بت اٜٗلاكڍ ثڈ اؽجبك كاؿيچ څ تټچينيچځ
ٷچٍ ؿډيـ.



ثڈ ًلا ٥ٿزلڅعيڂ څ ا٫لاؿ ثڈ ؿاٽ ا٫تبؿڇ ؿك ڃنؿيٲ ٿغٺ ٻ٨نٍ ك٫تڈ
څ ؿك ٓچكت آُڄبيي ثب آچٹ ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ ثڈ ٳڀٲ آځډب ثِتبثيـ
يب اٿـاؿٷلاځ كا ثڈ ٿچٯ٤يت آځډب كاډڄڀبيي ٳڄيـ.



ثڈ ډڀٌبيڈډبيتبځ ٳڈ ڃيبمٿڄـ ٿٌب٣ـت ُڀب ډٌتڄـ ثڈڅيوڇ ا٫لاؿ
ًبٻؾچكؿڇ ،ٳچؿٳبځ څ ا٫لاؿ ڃبتچاځ ٳڀٲ ٳڄيـ.



تأًيٌبت ميلثڄبيي ٿخٺ آة ،ثل٭ څ ٧يلڇ څ ڃين آًيت ثڈ ربؿڇډب څ
ؽٜچ ٙكاڇآډڂ څ ...كا ٳڄتلٹ ڃڀبييـ څ ؿك ٓچكت ٿِبډـڋ ډلٷچڃڈ
ؽلاثي څ آًيت ٿلاتت كا ًلي٤ب ثڈ ٿلاٳن ٿٌئچٹ اٛال ١ؿډيـ .اٛال١
ؿك ٿچكؿ ؽٜلات اعتڀبٻي ثب٣ج ٿيُچؿ ډلصڈ ًلي٢تل ؽٜچ ٙآټي
آة ،ثل٭ څ… ٯُ ٢ٜچؿ ،ٳڈ ؿك ايڂ ٓچكت ام ثلڅم ؽيټي ام ٓـٿبت
څ ؽٜلات اعتڀبٻي رټچٷيلڍ ثڈ ٣ڀٺ ٿيآيـ.



تڀبٽ ثؾَډبڍ ًبؽتڀبځ ا٣پ ام ٫چڃـاًيچځ څ وي ،ؿيچاكډب ،ؿڅؿٳَ څ
مٿيڂ اٛلاً ٩بؽتڀبځ كا ثلكًي ٳڄيـ .ايڂ ٳبك ثب٣ج ٿيُچؿ ٳڈ ام
ايڀڄي ٿغـڅؿڇ ؽچؿ اكميبثي ؿكًتي ثڈ ؿًت آڅكيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت



ؿك مٿيڂډبڍ آًيتؿيـڇ ٿزـؿا ٷيبڇ ،ثچتڈ څ ؿكؽت ثٴبكيـ تب
ډچامؿٷي ؽبٱ ثب٣ج ام ؿًت ك٫تڂ وچَُ ًٜغي ؽبٱ څ
ٿٌت٤ـُـځ ٿڄٰٜڈ ثلاڍ ًيالة ڃٸلؿؿ.



ام مڃـٷي ؿك ٿڄبٰٛي ٳڈ اعتڀبٹ ٻ٨نٍ مٿيڂ ؿك آځډب ډٌت ؿڅكڍ
ٳڄيـ صلاٳڈ ؽٜل ثلڅم ٻ٨نٍډبڍ ث٤ـڍ ڃين څرچؿ ؿاكؿ.

فصل ضطن

بُمه

بُمه
ثڊڀڂ ،تچؿڇډبڍ ثل٫ي اًت ٳڈ ڃبٷڊبځ ثڈ علٳت ؿكٿيآيـ څ ثڈ
ؽبٛل ًڄٸيڄي څ ڃيلڅڍ ربفثڈ مٿيڂ ام ثبال ثڈ وبييڂ ًلاميل ٿيُچؿ څ ثڈتـكيذ
ثب ا٫نايَ ًل٣ت ،تچؿڇ ثل ،٩ڃبآكاٽ څ ٿتالٛپ ٿيٷلؿؿ .ايڂ اٿل تڊـيـڍ رـڍ
ثلاڍ ًبؽتڀبځډبڍ څاٯ ٢ؿك وڊڄڈډبڍ ٳچډٌتبڃي ،اًٴيثبماځ ،ٳچډڄچكؿاځ څ
كڅًتبڃِيڄبځ ٿغٌچة ٿيُچؿ څ ؽٌبكت ميبؿڍ ثڈ ًبؽتڀبځډب څاكؿ ڃڀچؿڇ څ
ربؿڇ كا ٿٌـڅؿ ٿيٳڄـُ .ڄبؽت ثڊڀڂ ،كاڇډبڍ ويِٸيلڍ ام آځ ،ٿٰبثټڈ ثب
ثڊڀڂ څ اعيبڃب ٷلين ام آځ ،ثڈؽٔچّ ثلاڍ ًبٳڄيڂ ٿڄبٛٮ ٳچډٌتبڃي څ
ٳچډڄچكؿاځ ٗلڅكڍ اًت.
ثڊڀڂ ثب ڃچًبځډب (ٿچدډبڍ مٻنٻڈ) يب ٓـاڍ ؽچؿكڅډب ،ډچاويڀبډب څ
ثبٻٸلؿډب ثڈ وبييڂ كډب ٿيُچؿ څ تچاځ ٳب٫ي ثلاڍ تؾليت څ اڃڊـاٽ
ًبؽتڀبځډبڍ ٧يلٿٰبڅٽ كا ؿاكاًت.
ؿك ٿڄبٛٮ ثڊڀڂؽين ثلاڍ رټچٷيلڍ ام ؽٜلات ڃبُي ام آځ ،ؿك
ٿغٺ آ٧بم علٳت تچؿڇډبڍ ثل٫ي ،رڄٸٺٳبكڍ ٿيٳڄڄـ .ثلاڍ ٳبډَ ُـت
ثڊڀڂډبڍ ٳچصٲتل ،ٿيتچاځ ثب اڃ٬زبك يب ثڀجبكاځ ثب تچوؾبڃڈ ثڈٛچك ٿٔڄچ٣ي
ٿچرت ًٰچ ٙآځډب ُـ ٳڈ اٻجتڈ ثبيـ ام ٯجٺ اٛال١كًبڃي ثڈ ًبٳڄيڂ ٿڄٰٜڈ څ
تؾټيڈ ٿڄبٛٮ ؿك ٿ٤لٕ كينٍ ثڊڀڂ ٓچكت ٷيلؿ .ثڈٛچكٳټي اٯـاٿبت
ٿـيليتي ايڂ ٿڄبٛٮ ُبٿٺ ت٨ييل ؿك وچَُ ٷيبډي ٛجي٤ي ،ع٬بٟت ٷچڃڈډب څ
ٳِت ٷچڃڈډبڍ رـيـ٤٫ ،بٻيتډبڍ ايزبؿ ًبمڇ ،ؽبٱڅكمڍ ،ت٨ييل ؿك ٿٰـاك څ
ًبؽتڀبځ ثل ٩څ يؼ ،آٿچمٍ څ رټت ٿِبكٳت ٿلؿٿي ،اكًبٹ ويبٽډبڍ

ٔ٫ٺ ُِپ -ثڊڀڂ

43

ډِـاكؿډڄـڇ ؿك ٿچاٯ ٢ثغلاڃي څ ًلٿبيڈٷقاكڍ رڊت ثڊلڇثلؿاكڍ ٿيثبُـ ٳڈ
ڃيبم ثڈ تؾْٔډبڍ ٷچڃبٷچځ ؿك مٿيڄڈډبڍ ٣ټڀي٫ ،ڄي څ ثيڄِي ؿاكؿ.
 ػَاهل افضايص خغش تْوي


ُيت ام ٣چاٿٺ آټي ًٰچ ٙثڊڀڂ اًتت .كڅڍ ُتيتډتبڍ تڄتـ (50
ؿكرڈ يب ثيِتل) صچځ ثل ٩ٯجٺ ام اڃجبُتٸي ثڈٛچك ٛجي٤ي ثتڈ وتبييڂ
ًلاميل ٿي ُچؿ ؽٜل ًٰچ ٙثڊڀڂ ٿ٤ڀچال ميبؿ ڃيٌت .كڅڍ ُيتډبڍ
ؽيټي ٿاليپ (ٳڀتل ام  25ؿكرڈ) ڃين ؽٜل ثڊڀڂ ٿ٤ڀچال ميتبؿ ڃيٌتت.
ثل وبيڈ تغٰيٰبت ٣ڀـتب ثيِتليڂ ثڊڀتڂډتب ؿك ُتيتډتبڍ  35تتب 40
ؿكرڈ ات٬ب٭ ا٫تبؿڇ اًت .ثب تڄـُـځ ُتيت ،حجتبت اليتڈ ٫چٯتبڃي ثتل٩
ٳبډَ يب٫تڈ ؽٜل ثڊڀڂ ا٫نايَ ٿييبثـ.



وچَُ ٛجي٤ي ؽبٱ ثڈ ٻغب ٝرټچٷيلڍ ام ثڊڀڂ ؿاكاڍ اډڀيت اًت.
مٿيڂ ډبڍ ٓب ٩يب ثـڅځ وٌتيڅثټڄـڍ ثڊڀڂ ؽين ډٌتتڄـ .يٴڄتچاؽتي
ُيت ڃين ٣بٿٺ ؽٜلڃبٳي اًت.



څمٍ ثبؿډبڍ تڄـ ٿڊپتليڂ ٣بٿٺ ًٰچ ٙثڊڀڂ اًت .ثبؿ ٣بٿتٺ ثٌتيبك
ٿڊڀي ؿك ا٫نايَ ؽٜل ًٰچ ٙثڊڀڂ اًت ثڈڅيوڇ اٷل ؿك ٛي صڄـ كڅم
ٿتچاٻي ثڈُـت څميـڇ ثبُـ.



ًٰچ ٙثڊڀڂ وي ام ثبكٍ ثل ٩ثڈ ٿٰـاك ثبكٍ ،څمځ ثتل ٩څ ؿكڃڊبيتت
ٿيناځ ُيت ٳچڇ ثٌتٸي ؿاكؿ .ثب ٷقُتت مٿتبځُ ،تبڃي مڃتـڇ ٿبڃتـځ
ُؾْ ٿـ٫چځ ؿك ميل يٲ ٿتل ثل ٩ثڈًل٣ت ٳبډَ ٿييبثـ.
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ثلاڍ ٿچارڊڈ ثب ًٰچ ٙثڊڀڂ ،تڀبٽ عچاًتبځ كا ثڈ ٳبك ثٸيليـ .ثب
ُڄيـځ ٳچصٲتليڂ ٓـايي ٳڈ عٴبيت ام ًٰچ ٙثڊڀڂ ؿاكؿ ٿڄٰٜڈ كا تلٱ
ٳڄيـ.
ؿك ٿڄٰٜڈاڍ ٳڈ عتي يٲ ثبك ثڊڀڂ ؿك آځ ثڈ څٯچ ١ويچًتڈ ،ډڀيِڈ
اعتڀبٹ ًٰچ ٙؿڅثبكڇ څرچؿ ؿاكؿ څ ڃٴتڈ آؽل كا ثڈ ؽبٛل ؿاُتڈ ثبُيـ؛ ثلاڍ
ڃزبت ٳٌي ٳڈ ميل ثڊڀڂ ٿـ٫چځ ُـڇ  30 ٰٚ٫ؿٯيٰڈ ٫لٓت ؿاكيـ وي څٯت
كا ام ؿًت ڃـډيـ .وي ام  30ؿٯيٰڈ ام ؿ٫ڂُـځ ؿك ميل ثل ٩تڄڊب ٿيتچاځ
اٿيـڅاك ثچؿ ٳڈ  ٰٚ٫وڄزبڇؿكٓـ ام آًيتؿيـٷبځ مڃـڇ ثڀبڃڄـ.
 ػَاهل تاصداسًذُ اص تْوي


ؿكؽتډتب څ ؿكؽتضتڈډتب (ثڊتتليڂ ٣بٿتٺ رټتچٷيلڍٳڄڄتـڇ ام ثڊڀتڂ
ٿيثبُڄـ)



ًڄٶډب



ؿكڇډبڍ ٳپُيت څ ثبم

ً نتِ 7ثچتڈډب ٣بٿٺ ثبمؿاكڃـڇ ام ًٰچ ٙثڊڀڂ ڃيٌتڄـ.

اقذامات قبل از يقًع بُمه


ام تلؿؿ ؿك ربؿڇډبڍ ثڊڀڂؽين ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ ُِپ -ثڊڀڂ
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ؿك ډڄٸبٽ ٣جچك ام ٿڄبٛٮ ٳچډٌتبڃي ول ام ثل ٩ثبيـ ًٴچت كا ك٣بيت ٳلؿ.
ثچ٭مؿځ يب ثټڄـٳلؿځ ٓـاڍ ٗج ٚٿبُيڂ ؿك ايڂ ٿٌيلډب ٿيتچاڃـ ٿچرت
كينٍ ثڊڀڂ ُچؿ.



ٯجٺ ام ٓ٤چؿ ثڈ ٳچڇ ثبيـ عتڀب ثلڃبٿڈ ؿاُتڈ ثبُتيـ څ ًلولًتت ٿزتلة،
ٿٌيل څ ٿڄٰٜڈ ٓ٤چؿٟ ،ل٫يت څ وتبڃٌيٺ ا٫لاؿ ام ٯجٺ ت٤ييڂ ُـڇ ثبُـ.



ؿيٸلاځ كا ؿك رليبځ ثلڃبٿڈ ٓ٤چؿ څ ٳچډڄچكؿڍ ؽچؿ ٯلاك ؿډيـ.



څًبيٺ اكتجبٛي (ثيًيپ ،تټ٬ڂ ډڀلاڇ څ  )...ثبيـ عتڀب ٿچرچؿ ثبُـ٫ .تلؿڍ
ٳڈ ٯلاك اًت ام ثڊڀڂ ٣جچك ٳڄـ ثتب ِ٫تبكؿاؿځ ؿٳڀتڈ ؿًتتٸبڇ آځ كا ثتڈ
څٗ٤يت ٫لًتڄـڇ څ ؿيٸلاځ ثل كڅڍ څٗ٤يت ٷيلڃـڇ ٯلاك ٿيؿډـ٫ .لاٿچٍ
ڃٴڄيـ ٳڈ ٫لًتڄـڇ كا ڃجبيٌتي ؿك ٳچٻڈوِتي ٯلاك ؿاؿ ثټٴڈ ثبيتـ آځ كا ثتڈ
ٷلؿځ آڅيؾت.



ٓ٤چؿ ،تڀليڂ څ ٳبك ؿك ٿڄبٛٮ ٳچډٌتبڃي څ ثل٩ٷيل عتڀب ثبيـ ثب څًتبيٺ،
ٻچامٽ څ اثناك ٳچډڄچكؿڍ ا٣پ ام ٻتچامٽ ٫ڄتي ،وچُتبٱ ،ت٨قيتڈ ،اٿتـاؿڍ څ...
ډڀلاڇ ثبُـ.



ؿكٓچكتيٳڈ ڃڀيتچاځ ُيجي كا ؿڅك مؿ تب عـ اٿٴبځ ثبيـ اكت٬ب ١ٷل٫تت تتب
ؿك ٿٌيل ٛچالڃي ثڊڀڂ ٯلاك ڃٸيليـ.



ؿك ډڄٸبٽ ٣جچك ًبٳت ثبُيـ تب اكت٤بُبت ٓـا ثب٣ج كينٍ ثڊڀتڂ ڃِتچؿ.
اكت٤بٍ يٴي ام ٣چاٿٺ ٿڊپ كينٍ ثڊڀڂ اًت .ثڄتبثلايڂ ،ؿك ربډتبيي ٳتڈ
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ؽٜل كينٍ ثڊڀڂ څرچؿ ؿاكؿ ثبيـ ام ٫ليبؿ ولډيتن ٳڄتيپ ؿكڅاٯتً ٢تٴچت
ٿچرت ٿيُچؿ ٳڈ ثڊتل ٿتچرڈ كينٍ ثلُ ٩ـڇ څ ثڈٿچٯ ٢اٯـاٽ ٳڄيـ.


ثڊتل اًت ا٘٣بڍ ٷلڅڇ ؿك ُيتډبڍ ؽٜلڃبٱ ؿك ٫بٓټڈ عتـاٯٺ 20-30
ٿتلڍ يٴـيٸل علٳت ٳڄڄتـ تتب ډڀٸتي ٷل٫تتبك ثڊڀتڂ ڃِتچڃـ څ ثتچاڃڄتـ
ډڀـيٸل كا ڃزبت ثـډڄـ.



ؿك يٲ ُيت ثل٫ي ثبيـ ؽيټي ڃلٽ څ ًجٲ ٯـٽ ثلؿاكيـ تب ِ٫بك څ ٗلثڈ ثڈ
ثل ٩ٿٌيل څاكؿ ڃِچؿ څ ثب٣ج ُٴٌت ثل ٩څ رليبځ ثڊڀڂ ڃٸلؿؿ.



ام كيٌڀبځ يب ٛڄبة ٿؾٔچّ ٳچډڄچكؿڍ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ؿك كڅڍ ثل ٩ميٸناٵ كاڇ ڃلڅيـ څ تب عـ اٿٴبځ ثڈٓچكت يٲ ؽ ٚٿٌتٰيپ
كڅڍ ثل ٩ثبال ثلڅيـ.



ثڊتليڂ كاڇ ٣جچك ام ثڊڀڂ ايڂ اًت ٳڈ ثڊڀڂ كا ثڈٛل ٩ثبال ٓت٤چؿ ٳڄتيپ
ڃڈ ٣لٗي.



ثٌتڂ ڃؼ ثڊڀڂ (ڃؼ ثڊڀڂ ٛڄبة ًڈ ٿيټيٿتلڍ ثڈ كڃٶ ٯلٿن څ ثڈ ٛتچٹ
 15تب  50ٿتل اًت ٳڈ ثل كڅڍ وچًتتڈ آځ ٫ټِتي ؿك يتٲ رڊتت څرتچؿ
ؿاكؿ .ڃؼ ثڊڀڂ كا ثبيـ ٛچكڍ ثڈ ثـځ څٓٺ ٳتلؿ ٳتڈ رڊتت ٫ټتَ آځ ثتڈ
ًڀت ٫لؿ ثبُـ څ اؿاٿڈ ڃؼ ثڊڀڂ كا ٛچكڍ كڅڍ مٿيڂ ٿياڃتـاميپ ٳتڈ ثتل
كڅڍ مٿيڂ ٳِيـڇ ُچؿ .عبٹ اٷل ثڊڀڂ ًٰچ ٙٳڄـ ،ٷلڅڇ اٿتـاؿ ثتب ويتـا
ٳلؿځ ڃؼ ثڊڀڂ څ ؿڃجبٹٳلؿځ ٫ټَ ثڈ ٿٔـڅٽ ٿيكًڄـ).

ٔ٫ٺ ُِپ -ثڊڀڂ
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ثلاڍ ٣جچك ام ثڊڀڂ ،ڃجبيـ ٫لؿ كا ثب ٛڄبة يب څًيټڈ ؿيٸلڍ عڀبيتت ٳتلؿ،
صلاٳڈ ٿڀٴڂ اًت ثڊڀڂ ٫لؿ كا تٴڈتٴڈ ٳڄـ.



ؿك ډڄٸبٽ ٣جچك ام ثڊڀڂ ثبيـ تٲتٲ څ ثـڅځ ٣زټڈ څ ثب ٫بٓټڈ ميبؿ ام ٿغٺ
٣جچك ٳلؿ (ثيڂ ٫چآټي ٳڈ وب ؿك ثل٫ ٩لڅ ٿتيكڅؿ ڃجبيتـ ڃ٬تل ث٤تـ وتب يتب
صچةؿًتي ؿك ثل٫ ٩لڅ ٳڄـ).



ٳچٻڈوِتي كا ثڈ ًڀت ُيت ٯلاك ٿيؿډتيپ څ ٰ٫ت ٚيتٲ ثڄتـ آځ كا كڅڍ
ُبڃڈ ٿياڃـاميپ تب ؿك ٓچكت ًٰچ ٙثڊڀڂ ثتچاځ ثتڈكاعتتي ٳچٻتڈ كا كډتب
ٳلؿ.



اٷل ربوبڍ ڃ٬ل ٯجټي ؽيټي ٣ڀيٮ اًت ثلاڍ ولٳتلؿځ ربوتب ام ثتل٩ډتبڍ
ډڀبځ ٯٌڀت اًت٬بؿڇ ُچؿ.



ام ٿٌيلډبڍ ُڄبؽتڈُـڇ ٣جچك ٳڄيـ.



تب عـ اٿٴبځ ثبيـ ام ثبالڍ ٿغـڅؿڇ ثڊڀڂ (ڃنؿيتٲ ثتڈ تتبد ثڊڀتڂ) ٣جتچك
ٳڄيـ تب عزپ ثل ٩ٳڀتلڍ ثبالڍ ًلتبځ ثبُـ.



ثب ُڄيـځ ٳچصٲتليڂ ٓـايي ٳڈ عٴبيت ام ڃٌِتت څ كيتنٍ څ ًتٰچٙ
ثڊڀڂ ؿاكؿ ٿڄٰٜڈ كا تلٱ ٳڄيـ.
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اقذامات حيه يقًع بُمه


ډڀڈ تزڊينات ٿؾٔچٓب اُيبڍ ٫ټنڍ څ ثلڃـڇ كا ام ؽچؿ ؿڅك ٳڄيـ.



ثڈ ٿغٺډبڍ اٿڂ ٫لاك ٳڄيـ ،ي٤ڄي ٫لؿ ثڈٓچكت ُڄب ؽچؿ كا ثڈ كڅڍ ثڊڀڂ
ثيبڃـامؿ څ ثڈٛل ٩ثبال څ ًڀت صپ يب كاًت ٫لاك ٳڄـ.



ثڈ ًڀت ٣چاٿٺ ثبمؿاكڃـڇ (ٿخٺ ًڄٶډب ،ؿكؽتضڈډب څ )...علٳت ٳڄيـ.



صڄبڃضڈ ٿٰـڅك ثچؿ ٯجٺ ام ٫لڅك٫تڂ ؿك ميل ثل ،٩څًبيټي ام ؽچؿ كا ثڈ ثتبال
ولتبة ٳڄيـ تب رٌتزچٷلاځ ثتچاڃڄـ ثب يب٫تڂ آځډب ٿٌيل ُڀب كا تِتؾيْ
ؿډڄـ.



اٷل ؿك ثڊڀڂ ٫لڅ ك٫تڈايـ ً٤ي ٳڄيـ ثب ٳڀٲ ؿًتډب ،يٲ وبٳت يب ٿِڀب
رټچڍ ٓچكت تبځ ٯلاك ؿډيـ .ثيِتليڂ ٿلٵڅٿيل ڃبُي ام ثڊڀڂ ثڈ ؽتبٛل
ؽ٬ٸي اًت ،ٻقا ايزبؿ ٘٫بيي ثلاڍ څكڅؿ ډچا څ ڃ٬تيٳِتيـځ ٿڊتپتتليڂ
ٳبكڍ اًت ٳڈ ٿيتچاڃيـ اڃزبٽ ؿډيـ.



ثب ډل څًيټڈاڍ رټچڍ ؿډبځ څ ثيڄي ؽچؿ كا ثرچُبڃيـ.



ڃ٬تتي كا ؿك ًتتيڄڈ عتتجي ٳڄيتـ صلاٳتتڈ ايتتڂ ٳتتبك ام څكڅؿ فكات ثتتل ٩څ
يؼمؿٷي كيڈډب څ ؽ٬ٸي رټچٷيلڍ ٿيٳڄـ.

ٔ٫ٺ ُِپ -ثڊڀڂ
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ؽچڃٌلؿڍ ؽچؿ كا ع ٞ٬ٳڄيـ صلاٳڈ ؿك ٓتچكت ع٬ت ٞآكاٿتَ ،ثتـڃتبځ
ٯبؿك ثڈ ڃٸڊـاكڍ اڃلهڍ ؽچاډـ ثچؿ څ ؿكڃتيزڈ ثڊتل ٿيتچاڃيـ ثتلاڍ ڃزتبت
ؽچؿ تٔڀيپ ثٸيليـ.



ٿٌيلڍ ٳڈ ٫لؿ ثڊڀڂ مؿڇ ٛي ٿيٳڄـ كا ثب صِپ تب وبيتبځ ثڊڀتڂ ؿڃجتبٹ
ٳڄيـ.

اقذامات بعذ از يقًع بُمه


يبؿتبځ ثبُـ ډلٯـك ٳڀتل ؿك ميل ثل ٩ڃبُتي ام كيتنٍ ثڊڀتڂ ٫تلڅ كڅيتـ
ُبڃي ثيِتلڍ ثلاڍ مڃـڇ ٿبڃـځ ؿاكيـ.



ثبيـ ؿك ثڊڀڂ ٿخٺ مٿبڃي ٳڈ ؿك آة ډٌتيـ ُڄب ٳڄيـ تب ؽتچؿ كا ثتڈ كڅڍ
ًٜظ ثڊڀڂ ثلًبڃيـ.



ويـا ٳلؿځ ڃؼ ثڊڀڂ څ څًبيٺ ٫لؿ څ ٷِتڂ ڃچاعي وبييڂتل ام ٿغٺ ُتلڅ١
ثڊڀڂ څ علٳت ٫لؿ ،ثڈ يب٫تڂ ٫لؿ ٿٰ٬چؿُـڇ ثٌيبك ٳڀٲ ٿيٳڄـ.



صچځ ميل ثل ٩ډڀڈرب تبكيٲ اًت څ ٿڀٴڂ اًت ٳڈ ؿك احل ًٰچ ٙثڊڀتڂ
ؿك ميل ثل ٩ڃتچاځ تِؾيْ ؿاؿ ٳڈ ًڀت ثبال ٳـاٽ ًڀت اًت ؿكٓتچكت
اٿٴبځ ٿيتچاځ ثب ثيتلڅځ اڃتـاؽتڂ آة ؿډتبځ (ڃيتلڅڍ ربفثتڈ) ،رڊتت كا
تِؾيْ ؿاؿ.
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ثڈ ډل ُٴٺ ٿڀٴڂ څ ايڀڂ ٳڀٲ ثؾچاډيـ څ ثب ٷلڅڇډبڍ رٌتزچ څ ڃزتبت
ډڀٴبكڍ ڃڀبييـ.

فصل ّفتن

رعذيبرق

رعذيبرق
ك٣ـڅثل٭ ڃچ٣ي تؾټيڈ اٻٴتليٴي اًت ٳڈ ؿك احل اڃتٰتبٹ اٻٴتليٌتيتڈ
ًبٳڂ ثيڂ ؿڅ اثل يب ثيڂ اثل څ مٿيڂ ايزبؿ ٿتيُتچؿ ٳتڈ عبٻتت ؿڅٽ كا ٣ڀتـتب
ٓبٰ٣ڈ ٿيڃبٿڄـ څ ايڂ تؾټيڈ اٻٴتليٴي اًت ٳڈ ڃچك څ ٓتـاڍ ُتـيـڍ تچٻيتـ
ٿيٳڄـ .ٿٔـڅٿيڂ ثڈڅاًٜڈ ثلؽتچكؿ ٓتبٰ٣ڈ ٿڀٴتڂ اًتت ؿصتبك اؽتتالالت
ٔ٣جي (ٳبډَ ًٜظ ډچُيبكڍ٫ ،لاٿچُي ،تِڄذً ،چمځ ًچمځ يب ٷنٷن ُـځ
اڃتڊبڍ ؿًتڅوب ،ٻٴڄت مثبځ ،ؽچڃلينڍډبڍ ٿ٨نڍ څ ا٧ڀب) ،اؽتتالالت ٯټجتي -
٣لڅٯي (ڃبٿڄ٠پ ُـځ ٗلثبځ ٯټت څ ا٫تنايَ ُتـيـ ِ٫تبكؽچځ) څ ًتچؽتٸي
ُـيـ ُچڃـ.
اقذامات قبل از يقًع رعذيبرق


ؿكؽتبځ څ ُبؽڈډبڍ وچًيـڇ څ ؽِٴي ٳڈ ؿك ٛچٹ يٲ تچ٫بځ اعتڀبٹ
ًٰچ ٙؿاكڃـ څ ٿڀٴڂ اًت ثب٣ج ايزبؿ ؽٌبكات ٿبٻي څ ربڃي ُچڃـ كا
ٯ ٢ٜٳڄيـ.



ث٤ـ ام ؿيـځ ك٣ـڅثل٭ تب ُڄيـځ ٧لٍ آًڀبځ عـاٳخل تب ٣ـؿ 30
ٿيتچاڃيـ ثِڀبكيـ څ ٻقا ٫چكا ثڈ ؿاؽٺ ًبؽتڀبځ ثلڅيـ څ تب  30ؿٯيٰڈ
ث٤ـ ام ُڄيـځ ٓـاڍ آؽليڂ ٧لٍ ڃين ؿاؽٺ ؽبڃڈ ثڀبڃيـ.



ام ؿكة څ وڄزلڇ څ ثؾبكڍ ؿيچاكڍُ ،چ٫به څ ؿيٸل څًبيټي ٳڈ ٿتيتچاڃڄتـ
اٻٴتليٌيتڈ كا ام ؽچؿ ٣جچك ؿډڄـ ،ؿڅك ُچيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ثڈٿڄ٠چك رټچٷيلڍ ام ؽٜل آتًَچمڍ ڃبُي ام ٓبٰ٣ڈ ڃٌجت ثڈ ڃٔت
ثل٭ٷيل ؿك ًبؽتڀبځډبڍ ثټڄـ اٯـاٽ ٳڄيـ.



اُيبڍ ثيلڅځ ؽبڃڈ ٳڈ ٿڀٴڂ اًت ثڈ اٛلا ٩ولتبة ُـڇ څ ثب٣ج ايزبؿ
ٓـٿڈ ُچڃـ كا ؿك ٿغٺ ٿڄبًت ٯلاك ؿډيـ.



وِتؿكڍډب څ ؿكډبڍ ثيلڅڃي كا ص٬ت ٳڄيـً ،بيجبځډب څ ولؿڇډب كا
ثٴِيـ.



ثلاڍ ٳٌت ؽجل ام ٿٰبٿبت ٿغټي څ ام كاؿيچڍ ثبتلڍؽچك تلاڃنيٌتچكڍ
اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ام ٯلاكٷل٫تڂ ؿك ٿزبڅكت ثل٭ٷيلډبڍ ٛجي٤ي ٿخٺ ؿكؽتبځ ثټڄـ څ تڄڊب
ؿك ٘٫بڍ ثبم ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ام ٯلاكٷل٫تڂ ؿك اكت٬ب٣بت ،ثبالڍ ترڈډب څ ًٜظ ٿلاتً ،٢بعٺ څ ٿبڃـځ
كڅڍ يٲ ٯبيٮ ُڄبڅك ولډين ٳڄيـ.



اٷل ؿك عبٹ ُڄبٳلؿځ ډٌتيـ ٫چكا ام آة ثيلڅځ ثيبييـ يب اٷل كڅڍ ٯبيٮ
ډٌتيـ ًلي٤ب ثڈ ًڀت ًبعٺ ثلٷلؿيـ.

اقذامات حيه يقًع رعذيبرق


٤٫بٻيتډبڍ ثيلڅځ ؽبڃڈ كا ٿتچٯ ٪ٳڄيـ.



ؿك مٿبځ څٯچ ١ك٣ـڅثل٭ ام ٿڄنٹ ؽبكد ڃِچيـ.
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ؿكٓچكتيٳڈ ؿك اتچٿجيٺ ډٌتيـ ؿك ٿغټي ٿٜڀئڂ تچٯ ٪ٳڄيـ ،ٿچتچك كا
ؽبٿچٍ ٳڄيـ څ آڃتڂ ٿبُيڂ كا وبييڂ ثٴِيـ.



ؿاؽٺ ًبؽتڀبځ يب ؽچؿكڅڍ ًٰ٪ؿاك ثڀبڃيـ .ثـڃڈ ٫چالؿڍ يٲ ؽچؿكڅڍ
ًٰ٪ؿاك  -ثڈ ُلٛي ٳڈ ٫ټن آځ كا ٻڀي ڃٴڄيـ  -ام ُڀب ثڈؽچثي
ٿغب٠٫ت ٿيٳڄـ.



ام ؿكؽتبځ ،ترڈډب ،ؿيلٱډبً ،يپ ثل٭ ډچايي ،ٻچٻڈډبڍ ٫ټنڍ څ آة ؿڅك
ُچيـ.



ډڄٸبٽ ٓبٰ٣ڈ ٿيتچاڃيـ ثڈ ؿاؽٺ ًبؽتڀبځ يب ايٌتٸبڇ تلځ ميلمٿيڄي څ
ٿتلڅ ثلڅيـ.



ام ك٫تڂ ثڈ عڀبٽ څ ؿڅٍٷل٫تڂ ثرلډينيـ صچځ ٿڀٴڂ اًت ٻچامٽ عڀبٽ
ثب٣ج اڃتٰبٹ رليبځ اٻٴتليٌيتڈ ُچڃـ.



تڄڊب ؿك ٿچاٯ ٢اڅكهاڃٌي آځډپ ؿك ٓچكت اٿٴبځ ام تټ٬ڂ ثيًيپ اًت٬بؿڇ
ٳڄيـ.



ؿڅُبؽڈ تڀبٽ څًبيٺ ثلٯي ٿخٺ كايبڃڈ كا ام ثل٭ ؽبكد ٳڄيـ .ډچاٳَ كا
ؽبٿچٍٳڄيـ .ثڈ ؽبٛل ؿاُتڈ ثبُيـ ثل٭ ڃبُي ام ك٣ـڅثل٭ ٿيتچاڃـ
ثب٣ج ثلڅم ٓـٿبت رـڍ ُچؿ.



ام ٯلاكٷل٫تڂ ؿك آٻچڃٲ يب ًبؽتڀبځډبڍ تٲ څ ٿڄ٬لؿ ؿك ٘٫بڍ ثبم
ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ام ڃنؿيٲُـځ ثڈ ډل څًيټڈ ٫ټنڍ ٿخٺ تلاٳتچك ،تزڊينات ٳِبڅكمڍ،
ٿچتچكًيٴټت څ ؿڅصلؽڈ ولډين ٳڄيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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اٷل ؿك ٿغچٛڈ رڄٸٺ ډٌتيـً ،لوڄبډي ؿك ٳڄبك ؿكؽتبځ ٳچتبڇ څ
تڄچٿڄـ ثيبثيـ څ ډلٷن ميل ؿكؽتبځ ثټڄـ ڃلڅيـ.



اٷل ؿك ٘٫بڍ ثبم ډٌتيـ ،ؿك ٓچكت اٿٴبځ ثڈ عبٻت ؽڀيـڇ ؿك ؿكڇډبڍ
تڄٶ څ ٣ڀيٮ وڄبڇ ثٸيليـ .ٿلاٯت ًيٺډبڍ ڃبٷڊبڃي ثبُيـ.



ثڈ يبؿ ؿاُتڈ ثبُيـ ٳڈ صڄبڃضڈ ؿك ډڄٸبٽ ك٣ـڅثل٭ ٿچډبيتبځ ًيؼ ُـ،
ڃِبڃڈ ڃنؿيٴي ثلؽچكؿ رليبځ ك٣ـڅثل٭ اًت .ثڈٓچكت صڀجبتڀڈ كڅڍ
مٿيڂ ثڄِيڄيـ ،ؿًتډب كا كڅڍ ٷچٍډب څ ًل كا ثيڂ ماڃچډب ٯلاك ؿډيـ،
تڀبى ؽچؿ كا ثب مٿيڂ ثڈ عـاٯٺ ثلًبڃيـ څ ثڈډيشڅرڈ كڅڍ مٿيڂ ؿكام
ڃٴِيـ.

اقذامات بعذ از يقًع رعذيبرق
 ؿك ٓچكت ڃيبم ثڈ ٳڀٲ ،ثب اڅكهاڃي ( ،)115آتَڃِبڃي ( ،)125رڀ٤يت
ډالٹاعڀل يب ًبيل ًبمٿبځډبڍ اٿـاؿڍ تڀبى ثٸيليـ.
 ؿك ٓچكت ٿچارڊڈ ثب ٫لؿ ٿٔـڅٽ٫ ،چكا څٗ٤يت تڄ٬ي څ ڃجٖ څڍ كا
ٳڄتلٹ ٳڄيـ ؿك ٓچكت ٯ ٢ٜتڄ٬يً ،لي٤ب تڄ٬ي ٿٔڄچ٣ي ثڈ اڅ ؿډيـ څ
ؿك ٓچكت ٣ـٽ ٻڀي ڃجٖ ٳبكڅتيـ ؿك ٿٔـڅٽ ،اعيبڍ ٯټجي ت كيچڍ كا
اڃزبٽ ؿډيـ .ٿغٺ څكڅؿ څ ؽلڅد رليبځ اٻٴتليٌيتڈ كا ثلاڍ يب٫تڂ ٣الئپ
ًچؽتٸي ثلكًي څ وبڃٌڀبځ ٳڄيـ .ډڀضڄيڂ آًيتډبڍ څاكؿڇ ثڈ ًيٌتپ
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ٔ٣جيُ ،ٴٌتٸي اًتؾچاځډب څ ام ؿًتؿاؿځ ثيڄبيي څ ُڄچايي ؿك ٿٔـڅٽ
كا ثلكًي ڃڀبييـ.

فصل ّطتن

تًفان

تًفان
ثبؿڍ ٳڈ ًل٣ت آځ ثتيَ ام  66ٳيټتچٿتل ؿك ًتب٣ت ثبُتـ تچ٫تبځ ٿغٌتچة
ٿيُچؿ .تچ٫بځډب ثلعٌت ڃغچڇ تِٴيٺ ،ٿغٺ تِٴيٺ څ ًبيل ؽٔچٓتيبت ثتڈ
ڃبٽډبڍ ٿؾتټ ٪ؽچاڃـڇ ٿيُچڃـ .ٷلؿثبؿډب ،تچكڃبؿڅډب څ ډبكيٴبځډتب ؿك ٿڄتبٛٮ
ٷچڃبٷچځ ثب ڃبٽډبڍ ٿت٬بڅت څ رټچڇډبڍ ؽبّ ٟبډل ٿيُچڃـ څ ثيِتليڂ ٿيناځ
ؽٌبكت ډبڍ ربڃي څ ٿبٻي كا ام ثيڂ ٳٺ تچ٫تبځډتب ؿك وتي ؿاكڃتـ .تچ٫تبځډتبڍ
ٷلٿٌيلڍ ؿك ٳِچكډبڍ آٿليٴبيي تغت ٣ڄچاځ ډبكيٴبځ څ ؿك ڃتچاعي آًتيبيي
تبي٬چځ څ ؿك ډڄـڅًتبځ ًبيٴټچځ ڃبٽ ٷل٫تڈاڃـ٣ .تالڅڇ ثتل ؽٌتبكات اڅٻيتڈ ٳتڈ
ًجت آځډب ڃيلڅڍ ؽتچؿ تچ٫تبځ اًتت (٫تلڅكيؾتڂ ًتٰ ٪ؽبڃتڈډتب ،ام كيِتڈ
ؿكآڅكؿځ ؿكؽتډب څ ،)...اُيبيي ٳڈ تچ٫بځ ثڈ اٛلا ٩ولتتبة ٿتيٳڄتـ ،ٿچرتت
ؽٌبكات ربڃي څ ٿبٻي ميبؿ ٿيُچڃـ .تچ٫بځ ثتڈ ًتيپډتبڍ اڃتٰتبٹ ثتل٭ څ ڃيتن
تيلډبڍ صلا٥ثل٭ ٓـٿڈ ٿيمڃتـ څ ؿكڃتيزتڈ ٳتبك ؿًتتٸبڇډتبڍ تٔت٬يڈ آة څ
٫بٗالة څ تټڀجڈؽبڃڈډبيي ٳڈ ثب ڃيلڅڍ ثل٭ ٳبك ٿيٳڄڄـ كا ٿؾتٺ ٿيًبمؿ.

اقذامات قبل از يقًع تًفان
 تَصيِّاي ضشٍسي


ثب ؽبڃچاؿڇ يٲ ثلڃبٿڈكينڍ ثلاڍ آٿبؿٷي ثلؽچكؿ ثب تچ٫بځ اڃزبٽ ؿډيـ.



ثلاڍ ٿغٴپ ٳلؿځ ؽبڃڈ ام ثبٽ تب اًٴټت څ ثـڃتڈ آځ ،ثٌتت څ تٌتڀڈ ثٴتبك
ثجليـ.

ٔ٫ٺ ډِتپ -تچ٫بځ
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ُبػ څ ثلٵډبڍ ؿكؽتبځ اٛلا ٩ؽبڃڈ كا ٳچتبڇ ٳڄيـ.



اًت٬بؿڇ ام ثبؿُتٴڂ ډتبڍ ٿغٴتپ ثڊتتليڂ ٿغتب ٞ٫ثتلاڍ وڄزتلڇډبًتت.
وڄزلڇډب كا ثب اًت٬بؿڇ ام تؾتڈډبڍ صڄـاليڌ ً 20-15بڃتيٿتلڍ ٿتڄبًت
ثب وڄزلڇډب ٿٰبڅٽ ٳڄيـ؛ ڃلؿڇډب ثبيـ ثڈ ُٴټي ثبُڄـ ٳڈ ٿتبڃ ٢ام ُٴٌتتڂ
ُيِڈډب ُچڃـ.



رچڍډبڍ آة كا تڀين ٳڄيـ.



ُيِڈډبڍ ثنكٵ كا ثب ڃچاكصٌت يب ثب تؾتڈډبڍ ٿغٴپ ٿغب٠٫ت ڃڀبييـ.



وڄزلڇډبڍ ًبؽتڀبځ كا ثڈٷچڃڈاڍ ٿٰبڅٽ ؿك ثلاثل تچ٫بځ ٛلاعي ٳڄيـ.



ؿك ٳڄبك ؿكؽتبڃي ٳڈ اعتڀبٹ ُٴٌتٸي يب ٳڄـڇُـځ آځډتب ٿتيكڅؿ ٯتلاك
ڃٸيليـ.



ؿك مٿبځ تچ٫بځ ام ك٫تڂ ثڈ ٳڄبك كڅؿؽبڃڈډبڍ ثتنكٵ څ ًتبعٺ ؿكيبډتب ٳتڈ
اعتڀبٹ آةٷل٫تٸي ٿ٤بثل څ كاڇا٫تبؿځ ًيٺ څرچؿ ؿاكؿ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



يٲ كاؿيچ يب تټچينيچځ ٳڈ ثب ثبتلڍ ڃين ٳتبك ٿتيڃڀبيتـ ،ؿك ؿًتتلى ٯتلاك
ؿډيـ .ا٧ټت ؿك ٛي تچ٫بځ ،ؿكًت مٿتبڃي ٳتڈ اٛال٣تبت ؿك ٿتچكؿ ا٣تالٽ
څٗ٤يت ډچا ثيَ ام ډڀيِڈ ٿچكؿڃيبم اًت ،رليبځ ثل٭ ٯ ٢ٜٿيُچؿ.



ٻچامٽ څ اثناكڍ ٳڈ ثيلڅځ ډٌتڄـ كا ثڈ ؿاؽٺ ثيبڅكيـ.



٧قا څ آة ثڈ ٿيناځ المٽ فؽيلڇ ٳڄيـ.



كاؿيچ څ صلا٥ٯچڇ ډڀلاڇ ؿاُتڈ ثبُيـ.



ٿغٺ ر٤جڈ ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ څ ٳرٌچٹ آتَڃِبڃي كا ثلاڍ تڀتبٿي ا٘٣تبڍ
ؽبڃچاؿڇ ٿِؾْ ڃڀبييـ.
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ٿغٺ ٯلاك ٷل٫تڂ ٳټيـډب يب ُيل٫ټٴڈډبڍ تأًيٌبت كا ٿِؾْ ڃڀبييـ تتب
ؿك مٿبځ اٜٗلاكڍ آځډب كا ٯ ٢ٜڃڀبييـ.



ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈٛ ،ليٰڈ اًت٬بؿڇ ام ٳرٌچٹ آتَڃِبڃي څ صٸچڃٸي څ مٿبځ
ٯ ٢ٜرليبځ آة ،ثل٭ څ ٷبم كا ثڈ ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ؽچؿ آٿچمٍ ؿډيـ.



ډڄٸبٽ څٯچ ١تچ٫بځ ،ؽبڃچاؿڇ ُڀب ٿڀٴڂ اًت ډلربيي ثبُڄـ امرڀټڈ ؽبڃڈ،
ٿغٺ ٳبك ،ٿـكًڈ يب ؿك ؽچؿكڅ .ثب ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ؿك ٿچكؿ ثڊتتليڂ ٿغتٺ
ثلاڍ وڄبڇ ٷل٫تڂ ام تچ٫بځ څ صٸچڃٸي ٿغب٠٫تت ام ؽتچؿ ؿك ثلاثتل اُتيب څ
ارٌبٽ ؿك عبٹ ًٰچٓ ٙغجت ٳڄيـ .ٳټيـ ربځ ًبٻپ ثڈ ؿك ثلؿځ ام تچ٫بځ
څ ٳبډَ ؽٜل آًيتډبڍ اعتڀبٻي ،آٿبؿڇ ثچؿځ څ تڀتليڂ ٳبكډتبيي اًتت
ٳڈ ُڀب څ ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ثڈ ډڄٸبٽ ثلڅم تچ٫بځ ثبيـ اڃزبٽ ؿډيـ .ثيِتتليڂ
ٿچاكؿ ٿلٵ ،ؿك ٛي يٲ تچ٫بځ آًتيتؿيتـٷي ڃبُتي ام ثلؽتچكؿ ارٌتبٽ
ًجٲ څ ًلٷلؿاځ اًت .اٷلصڈ ڃبعيڈ ٳبٿال اٿتڂ ؿك ډڄٸتبٽ څٯتچ ١تچ٫تبځ
څرچؿ ڃـاكؿ اٿب ثلؽي اٿبٳڂ ڃٌجت ثڈ ًبيل ٿٴتبځډتب ام اٿڄيتت ثيِتتلڍ
ثلؽچكؿاك ٿيثبُڄـ.



ؿكٓچكتي ٳڈ اعتڀبٹ تؾټيڈ ٿغٺ ډٌت يٲ ثتبٱ ثڄتنيڂ وتل ؿك ٿبُتيڂ
ؿاُتڈ ثبُيـ ،صلاٳڈ ٿڀٴڂ اًت ؿك ٛچٹ عبؿحڈ وڀپثڄنيڂ ثٌتڈ ُچؿ يب
ثڈ ٣ټت ٯ ٢ٜثل٭ آځډب ٳبك ڃٴڄڄـ.



تڀبٽ تزڊينات ٿچكؿڃيبم ؽچؿ كا رڀ٢آڅكڍ ٳڄيـ.



ام ٳ٬تَ څ ٻجتبى ٿڄبًتتجي ٳتڈ ُتتڀب كا ثرچُتبڃـ ٿبڃڄتتـ ويتلاډڂ ثټڄتتـ څ
آًتيڂؿاك ،ٳالڇ څ وتچڍ ثنكٵ څ ثټڄـ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ ډِتپ -تچ٫بځ
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ؽبڃڈ ؽچؿ كا ام ؽٜلات ٿغ٬تچ ٝڃٸڊـاكيتـ؛ ؿكډتب څ وڄزتلڇډتب كا ٿغٴتپ
ثجڄـيـ؛ ؿك ٓچكت اٿٴبځ ٻچامٽ ثلٯي كا ام ولين ثيلڅځ ثٴِيـ اٿب يؾضتبٹ څ
٫لينك كا ام ولين ثيلڅځ ڃٴِيـ ٿٸل ايڄٴڈ ؽٜل ًيٺ څرچؿ ؿاُتڈ ثبُـ.



ثڈ ؿيٸلاځ ثٸچييـ ٳزب ٿيكڅيـ.

 آهادُ مشدى هحل اهي
تچ٫بځډبڍ ُـيـ ،ؽٜلڍ رـڍ ثلاڍ ًبؽتڀبځډب څ ًتبٳڄيڂ آځ ايزتبؿ
ٿيٳڄڄـ .ٿغٺ اٯبٿت ُڀب ٿڀٴڂ اًت ٛجٮ آچٹ څ اًتتبڃـاكؿ ًتبؽتڈ ُتـڇ
ثبُـ ،څٻي ايڂ ثـاځ ٿ٤ڄب ڃيٌت ٳڈ تچاڃتبيي ٿٰبڅٿتت ؿك ثلاثتل ثبؿډتبڍ ُتـيـ
ڃبُي ام ٷلؿثبؿډب څ تچ٫بځډبڍ ٿڊيت كا ؿاكؿ .ډـ ٩ام آٿبؿڇٳلؿځ ٿٴبځ اٿڂ يتب
وڄبډٸبڇ ،تڊيڈ ٘٫بيي اًت ٳڈ ُڀب څ ؽبڃچاؿڇتبځ كا ٿغب٠٫ت ٳڄتـ .ٿتيتچاڃيتـ
ٿغٺ اٿڂ كا ؿك ربډبڍ ٿؾتټ٬ي ام ٿڄنٹ ؿك ڃ٠ل ثٸيليـ:


ؿك ميلمٿيڂ



كڅڍ ًٜظ ثتڄي وي ًبؽتڀبځ يب ٳ ٪وبكٳيڄٶ



ؿك اتبٯي ؿك ٛجٰڈ اڅٹ ًبؽتڀبځ
ٿغٺ اٿڂ اٷل ؿك ميلمٿيڂ ثبُـ اٿڄيت ثيِتلڍ ؿاكؿ ،عتي اٷل ايڂ

ٿغٺ اٿڂ ،ؿك ٛجٰڈ اڅٹ ًبؽتڀبځ ثبُـ ڃين ع٬بٟت څ ايڀڄي المٽ كا ثلاڍ ُڀب
٫لاډپ ٿي آڅكؿ .ايڂ ٿغٺ ثبيـ ٛچكڍ ٛلاعي ُچؿ ٳڈ ام اڃجبُتڈُـځ آة ثڈ
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ډڄٸبٽ ثبكٍ ثبكاځډبڍ ًڄٸيڂ ٳڈ ا٧ټت ډڀلاڇ ثب تچ٫بځ ُـيـ ٿيثبُـ
رټچٷيلڍ ٳڄـ.
ٿغٺ اٿڂ ثلاڍ ٿغب٠٫ت ام ًبٳڄيڂ ثبيـ ربيي ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ ُچؿ ٳڈ
تبة ٿٰبڅٿت ؿك ثلاثل ثبؿډبڍ ُـيـ څ كينٍ آڅاك كا ؿاُتڈ ثبُـ عتي اٷل ثٰيڈ
ٯٌڀتډبڍ ًبؽتڀبځ ثڈُـت تؾليت ُـڇ څ ٓـٿڈ ؿيـڇ ثبُڄـ.
ًنات هْن تِ هٌظَس دس ًظش گشفتي هحل اهي


ٿغٺ اٿڂ ثبيـ ثڈاڃـامڇ ٳب٫ي ٿغٴپ څ ٿٰبڅٽ ؿك ثلاثل تؾليت څ ٻتلمٍ
ثبُـ.



ؿيچاكډب ،٪ًٰ ،ٳ ٪څ ؿكةډبڍ ًبؽتڀبځ ثبيـ ثڈاڃـامڇ ٳب٫ي ؿك ثلاثتل
ِ٫بك ثبؿ څ آڅاك ٿٰبڅٿت ؿاُتڈ ثبُڄـ.



اتٔبالت ثيڂ ډڀڈ ثؾَډبڍ ٿغٺ اٿڂ ثبيتـ ثتڈٯتـك ٳتب٫ي ٿغٴتپ څ
ٿٰبڅٽ ؿك ثلاثل تچ٫بځ ثبُـ.



ؿيچاكډبڍ ثؾَ ؿاؽټي يب ؽبكري ٿغٺ اٿڂ ثبيـ ام ًبيل ثؾتَډتبڍ
ًبؽتڀبځ رـا ُچؿ تب ؿك ٓچكت څاكؿآٿـځ ٓـٿڈ ثڈ ًبؽتڀبځ ،ٿغٺ
اٿڂ آًيجي ڃجيڄـ.

اقذامات حيه يقًع تًفان


ثلاڍ اٛال ١ام څٗ٤يت څ ٷل٫تڂ ؿًتچكات المٽ ثڈ كاؿيتچ ،تټچينيتچځ يتب
ا٣الٽ ثټڄـٷچډبڍ ٣ڀچٿي ٷچٍ ٫لا ؿډيـ.

ٔ٫ٺ ډِتپ -تچ٫بځ
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رليبځ ثل٭ ،آة څ ٷبم كا ٯ ٢ٜٳڄيـ (اٿٴبځ څٯتچ ١ډلٷچڃتڈ عليتٮ كا ام
ثيڂ ثجليـ).



تچ٫بځ ٿڀٴڂ اًت ٿچرت ربكڍ ُـځ ًيٺ ٷلؿؿ ثتڈ ډڀتيڂؽتبٛل ،ام
ربؿڇډبيي اًت٬بؿڇ ٳڄيـ ٳڈ ام كڅؿؽبڃڈډب ؿڅك ثبُـ.



ام ڃنؿيٲُـځ ثڈ وڄزلڇډب ارتڄبة ڃڀبييـ صتچځ ٳڄتـڇُتـځ وڄزتلڇ څ
ُٴٌتڂ ُيِڈډب ،ٿيتچاڃـ ًجت آًيتكًبڃـځ يب ٿلٵ ا٫لاؿ ُچؿ.



اٿڂتليڂ ٿٴبځ ؽبڃڈ ،ٯٌڀت ٿلٳنڍ ميلمٿيڂ ٿيثبُتـ .ؿكٓتچكتيٳتڈ
ميلمٿيڂ ڃـاكيـ ،ثڈ يٲ اتب٭ ٿلٳنڍ ،ثـڅځ وڄزلڇ ؿك وبييڂتليڂ ٛجٰتڈ
ثلڅيـ.



ؿك ٓچكت اٿٴبځ ثـځ ؽچؿ كا ثب يٲ وتچ ،ٳيٌڈؽچاة يب تِٲ وچُتبڃـڇ،
ًلتبځ كا ثب ډل صين ؿك ؿًتلى عتي ؿًتډبيتبځ ثرچُبڃيـ.



ؿٯت ڃڀبييـ ٳڈ ثبالڍ ٯٌڀتي ٳڈ ؿك آځ وڄبڇ ٷل٫تڈايـ ،اُيبڍ ًتڄٸيڂ
څرچؿ ڃـاُتڈ ثبُـ صلاٳڈ اُيبء ٿڀٴڂ اًت ثل كڅڍ ُڀب ثيب٫تڄـ.



ام آًبڃٌچك اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ صچځ ٿڀٴڂ اًت ثل٭ ٯُ ٢ٜتچؿ څ ُتڀب ؿك
آځ ٷيل ثي٬تيـ.



اٷل ؿك ډڄٸبٽ ايزبؿ تچ٫بځ ،ؿك ډچاڍ آماؿ ٯلاك ؿاكيـ:
 ؿكٓچكتي ٳڈ ډِـاك څٯچ ١تچ٫بځ كا ؿكيب٫ت ٳلؿيتـ ثتً ٢تل٣ت ثتڈ
ؿڃجبٹ يب٫تڂ وڄبډٸبڇ ثبُيـ.
 ام ٯلاكٷل٫تڂ ؿك ڃچاعي ول ؿكؽت ؿڅكڍ ڃڀبييـ.
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 ام ٿبڃـځ ؿك ؿاؽٺ څًبيٺ ڃٰټيڈ ارتڄبة ڃڀبييـ.
 اٷل ؽبكد ام ًبؽتڀبځ ډٌتيـ څ تچ٫بځ ثڈ ُڀب ڃنؿيٲ ٿيُچؿ ،ثتڈ
ؿكڅځ رچڍ يب ډل ُيبك ٿچرچؿ ؿك مٿيڂ ثلڅيـ .ؿك ٓتچكت اٿٴتبځ،
ؿكام ٳِيـڇ څ ًل ؽچؿ كا ثب ثبمڅډبيتبځ ثرچُبڃيـ.


اٷل ؿك يتٲ ًتبؽتڀبځ ٿبڃڄتـ ؽبڃتڈ ،ٿـكًتڈ ،آًبيِتٸبڇ ،ثيڀبكًتتبځ،
ٳبكؽبڃڈ ،ٿلٳن ؽليـ يب ثلد ډٌتيـ؛ ثڈ وڄبډٸبڇ څ ٿغٺ اٿڄتي (ام ٯجيتٺ
اتب٭ اٿڂٛ ،جٰبت وبييڂ ،ميلمٿيڂ ،يب وبييڂتليڂ ًٜظ ًبؽتڀبځ) ٳڈ ام
ٯجٺ ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ ايـ ثلڅيـ .ؿكٓچكت ڃجچؿ ميلمٿيڂ ،ثڈ څًت ٚيٴتي ام
اتب٭ ډبڍ ؿاؽټي څاٯت ٢ؿك ٛجٰتبت وتبييڂ ًتبؽتڀبځ ثتڈؿڅكام ٳتڄذډتب،
وڄزلڇډب څ ؿيچاكډبڍ ثيلڅڃي ثلڅيـ .اٷل ٿٰـڅك اًت ٿيبځ ؽچؿ څ ٿغتيٚ
ثيلڅځ ،عٔبكډبيي رڊت ٿغب٠٫ت ام ؽچؿ ٯلاك ؿډيتـ .ؿك ٳڄتبك يتب ميتل
يٲ ٿين ٿغٴپ ثلڅيـ ثب ٳڀٲ ؿًتډب ام ًل څ ٷتلؿځ ؽتچؿ ٿغب٠٫تت
ڃڀبييـ .وڄزلڇډب كا ثبم ڃٴڄيـ.



اٷل ؿك يٲ څًيټڈ ڃٰټيڈ ،تليټل ،يب ٳبڃٴي ډٌتيـ ٫تچكا ام څًتيټڈ ڃٰټيتڈ
ؽبكد ُتچيـ څ ثتڈ ڃٰتب ٙوٌتت ،وڄبډٸتبڇ يتب ؿاؽتٺ ًتبؽتڀبځ ثلڅيتـ.
ٳبكڅاځډب څ اتبٯٲډبڍ ٿبُيڄي ع٬بٟت المٽ كا ايزبؿ ڃڀيٳڄڄـ .ؿك يتٲ
ٿٴبځ ٿٌٜظ څ وٌت ثيِتل ؿك اٿبځ ډٌتيـ.

ٔ٫ٺ ډِتپ -تچ٫بځ
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ام ميل وٺډبڍ ډچايي يب ًبيل وٺډتب كؿ ڃِتچيـ ،ډلٷتن ًت٤ي ڃٴڄيتـ ام
ٛليٮ ٿبُيڂ يب ٳتبٿيچځ ؿك ٿڄتبٛٮ ُتڊلڍ څ ٿتتلاٳپ ام تچ٫تبځ رټتچ
ثي٬تيـ ،څًيټڈ ڃٰټيڈ كا ثلاڍ ك٫تڂ ثڈ وڄبډٸبڇ اٿڂ ٫چكا تلٱ ٳڄيـ.



صڄبڃضڈ ؿًتچك تلٱ ٿغٺ ٓبؿك ُـ ثبيـ ثال٫بٓټڈ ثڈ آځ ٣ڀٺ ڃڀبييـ.

اقذامات بعذ از يقًع تًفان


ث٤ـ ام تچ٫بځ ثڈ ؽبكد ام ٿڄنٹ ڃلڅيـ (ثتڈ آكاٿتَ وتي ام څٯتچ ١تچ٫تبځ
ا٣تڀبؿ ڃٴڄيـ ،ميلا ٿ٤ڀچال ايڂ آكاٿَ ثيَ ام صڄـ ؿٯيٰڈ ٛچٹ ڃؾچاډـ
ٳِيـ .ؿك ؿاؽٺ ٿڄنٹ څ وڄبډٸبڇ ثبٯي ثڀبڃيـ ميلا تچ٫بځ ُـيـ ام رڊتت
ٿؾبٻ ٪ثبم ؽچاډـ ٷِت).



ام تټ٬ڂ  ٰٚ٫ؿك ٿچاكؿ ٗلڅكڍ اًت٬بؿڇ ڃڀبييـ.



ث٤ـ ام ثلڅم تچ٫بځ ام ٿڄبٛٮ ؽٜل څ آًيتؿيـڇ ؿڅكڍ ڃڀبييـ.



اٷل اعٌبى ٿيٳڄيـ ٳتڈ ثتڈ ًتٰ ٪ؽبڃتڈ ِ٫تبك ٿتيآيتـ څ ؿك عتبٹ
ؽلاةُـځ اًت وڄزلڇاڍ كا ثبم ٳڄيـ.



ثلاڍ ٷيل ڃي٬تبؿځ ؿك ُلاي ٚآة څ ډچايي ثـ ،ثڈ ًل٣ت ٿغتٺ كا تتلٱ
ٳڄيـ.



ام كاڇ ډبڍ ويِڄڊبؿ ُـڇ ثلاڍ تؾټيڈ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ .ډلٷن ام ٿيتبځثِلډتب
ڃلڅيـ صلاٳڈ ٿڀٴڂ اًت ٿٌـڅؿ ُـڇ ثبُڄـ.
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ٿلاٯت وٺډب څ ربؿڇډبڍ آًيتؿيتـڇ ثبُتيـ ،ام كاڇډتبڍ ًتيٺ ٷل٫تتڈ
علٳت ڃٴڄيـ.



ثڈ ٿٌيلډبيي ٳڈ ؽٜچ ٙثل٭ كڅڍ مٿيڂ ا٫تبؿڇ ڃنؿيٲ ڃِچيـ.

فصل ًْن

بارش برف ي يخبىذان

بارش برف ي يخبىذان
كينٍ ثلً ٩ڄٸيڂ څ ًلٿبڍ ٛبٯت٫لًب ٿيتچاڃـ ثب٣ج ٫ټذ يٲ
ٿڄٰٜڈ ُچؿ .تچ٫بځډبڍ مٿٌتبڃي ٿيتچاڃـ ًيٺ ،تڄـثبؿډبڍ ُـيـ ،ثٌتڈُـځ
ربؿڇډب ،امٳبكا٫تبؿځ ؽٜچ ٙثل٭ كا ثڈ ؿڃجبٹ ؿاُتڈ ثبُـ.
ًلٿبڍ ٧يلٿ٤ڀچٹ ٿڀٴڂ اًت ًجت يؼثٌتڂ مٿيڂ تب ٣ڀٮ
ٯبثٺٿالع٠ڈاڍ ُچؿ ٳڈ ثل احل آځ ٻچٻڈډبڍ آة څ ٫بٗالة ٿڀٴڂ اًت تلٱ
ثلؿاكڃـ.
اقذامات قبل از بارش برف ي يخبىذان


تزڊيناتي ٿخٺ ڃڀٲ ثلاڍ آةٳتلؿځ يتؼ رتبؿڇُ ،تڂ ثتلاڍ ًتڊچٻت
ك٫تڅآٿـ ،وبكڅ ،ثيټضڈ يب ٻچامٿي ثلاڍ ٳڄبك مؿځ ثتل ٩كا ثتڈ تزڊيتنات
مٿبځ ثغلاځ ؿك ٿڄنٹ اٗب٫ڈ ٳڄيـ.



اًت٬بؿڇ ام ٗـيؼ ثلاڍ كاؿيبتچك څ ا٫نڅؿڃيډبيي ډڀضتچځ اٻٴتٺ ؿك آة
ُيِڈُچك ؿك ؿٿبڍ ثٌيبك وبييڂ ٿڊپ اًت .آة ُيِڈُچك ؿك ًلٿبڍ
ميبؿ يؼ ٿيمڃـ.



ډڀيِڈ صلا٥ٯچڇ يب كڅُڄبيي ًيبك ؿك ؿًتلى ؿاُتڈ ثبُيـ.



ٳي ٪اٿـاؿ څ ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ كا ډڀيِڈ ؿك ٿڄنٹ آٿبؿڇ ؿاُتڈ ثبُيـ.



ډڀچاكڇ ثڈ ٷناكٍډبڍ ډچاُڄبًي كاؿيچ څ تټچينيچځ تچرڈ ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ ڃڊپ -ثبكٍ ثل ٩څ يؾجڄـاځ
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ڃنؿيٲتليڂ ٿلاٳن اٿـاؿكًبڃي ،ٿبڃڄـ رڀ٤يت ډتالٹاعڀتل ،كاډتـاكڍ،
اڅكهاڃي ،ؿكٿبڃٸبڇډب ،آتَڃِبڃي څ ٯلاكٷبڇ ډبڍ ڃيلڅڍ اڃت٠بٿي ٳتڈ ؿك
ډڄٸبٽ عبؿحڈ ٿيتچاڃـ ثڈ ُڀب ٳڀٲ ٳڄڄـ كا ُڄبًبيي ٳڄيـ.



امآڃزبٳڈ اعتڀبٹ ٿي كڅؿ ٿڄجت ٢آتټي ًتچؽت ٯٜتُ ٢تچؿً ،تچؽت
ٿڄبًت ثلاڍ ٷلٿب ثڈ اڃـامڇ ٳب٫ي تأٿيڂ ٳڄيـ .ثلاڍ ٿخبٹ صچة ؽِٲ
ثلاڍ ًچماڃـځ ؿك ثؾبكڍ يب ُچٿيڄڈ.



ثب ٣بيٮ ثڄتـڍ ؿيچاكډتب ،ؿكمٷيتلڍ ُتٴب ٩ؿك څ وڄزتلڇډتب ،وچُتبڃـځ
وڄزلڇډب څ ڃين ڃٔت وڄزلڇډبڍ ٿڄبًت تچ٫بځ ،ٿڊيبڍ آٿتـځ مٿٌتتبځ
ُچيـ.



ؽبڃڈ ،آٜجٺً ،بيجبځ څ رتب ډتبيي ٳتڈ ٿڀٴتڂ اًتت ثتلاڍ ؽتبڃچاؿڇ،
ډڀٌبيڈډب ،اعِبٽ يب تزڊينات ًلوڄبڇ ؽتچثي ثبُتڄـ كا ام ٯجتٺ آٿتبؿڇ
ٳڄيـُ .بؽڈډبڍ ؿكؽتبځ كا ٳڈ اٿٴبځ ًٰچُٙبځ ٿيكڅؿ ٯ ٢ٜڃڀبييـ.



ٳرٌچٹ آتَڃِبڃي ُبكهُـڇ كا ؿك ؿًتلى ٯلاك ؿاؿڇ څ ٿٜڀئڂ ُچيـ
تڀبٿي ا٘٣بڍ ؽبڃڈ ٿغٺ آځ كا ٿيؿاڃڄـ .آتًَچمڍ ؽبڃتڈ ٣ڀچٿتب ثتڈ
ؽبٛل ك٣بيت ڃٴلؿځ ڃٴبت ايڀڄي ؿك ٿچكؿ ٿڄبث ٢ٷلٿبيي كػ ٿيؿډـ.



ڃغچڋ ثٌتڂ ُيل آټي آة كا ثيبٿچميتـ ميتلا مٿتبځ تلٳيتـځ ٻچٻتڈډتب
ٿيتچاڃـ ٿ٬يـ ثبُـ.

 خَدسٍي خَد سا تشسسي ًواييذ


ثلاڍ رټچٷيلڍ ام يؼمؿٷي ٿٜڀئڂ ُچيـ ٳڈ ؽچؿكڅ ٗـيؼ ؿاكؿ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت



عتڀب مڃزيل صلػ ؿاُتڈ ثبُيـ څ ؿك ٓچكت ٻنڅٽ ام آځ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



څٗ٤يت ُجٴڈ اعتلا٭ څ ثبتلڍ ؽچؿكڅ ثبيـ ؿك ثڊتليڂ ُتلاي ٚثبُتڄـ
(ٯٜتډبڍ ثبتلڍ ڃين ثبيـ تڀين ثبُڄـ).



تلٿنډب ،ؿڃـڇډب څ ٿيناځ آة څ كڅ٧ڂ ٿبُيڂ كا ؽچة ثلكًي ٳڄيـ.



٫يټتل ډچا څ ًچؽت كا ؿك ٓچكت ڃيبم ت٤چيٖ ٳڄيـ.



ثؾبكڍ څ يؼمؿا ثبيـ ثڈؽچثي ٳبك ٳڄڄـ.



ٻچٻڈ ډبڍ اٷنڅم كا ثلكًي ٳڄيـ تب كڅمڃڈ يب ٿِتٴټي ؿك آځ ڃجبُتـ څ ؿك
ٓچكت ؽلاثي آځ كا ت٤چيٖ يب ت٤ڀيل ٳڄيـ.



ٿيناځ كڅ٧ڂ څ ٳي٬يت آځ كا ثلكًي ٳڄيـ .كڅ٧تڂډتبڍ ًتڄٸيڂتتل ؿك
ؿٿبڍ وبييڂ ً٬ت ٿيُچڃـ څ كڅاځٳبكڍ ٿچكؿڃ٠ل كا اڃزبٽ ڃڀيؿډڄـ.



ام ؿكًتي ٳبك تلٿچًتبت ؽچؿكڅ ٿٜڀئڂ ُچيـ.



ثل٩وبٱٳڂ څ تزڊينات ُيِڈ رټچڍ ٿبُيڂ ثبيـ ؿكًتت ٳتبك ٳڄڄتـ.
ډلٷچڃڈ اُٴبٻي كا ك ٢٫ٳڄيتـ ،ٿڄجت ٢آة ٌُتِتچڍ ُيِتڈډتب كا وتل
ڃٸڊـاكيـ.



الًتيٲ ٿڄبًت مٿٌتبځ ؿك ؽچؿكڅ ثٴبك ثجليـ.



ؿك ٛي ٔ٫ٺ مٿٌتبځ ،ډڀچاكڇ عـاٯٺ ڃيڀي ام ثبٱ كا ول ڃٸڊـاكيـ.



ډل ؽچؿكڅ عتڀب ثبيـ ؿاكاڍ ٻچامٽ اٜٗلاكڍ ثبُـ ٳڈ ُبٿٺ يتٲ ٣تـؿ
ثيټضڈ ،ربكڅڍ ٳچصٲ يب وبكڅ ،صلا٥ٯتچڇ ،كاؿيتچڍ ثتبتلڍؽتچك ،ثتبتلڍ
اٗب٫ڈ ،آة ،ؽچكاٱ ًجٲ ،ٳجليت ،ٳالڇ ،رتچكاة څ ؿًتتٴَ اٗتب٫ي،
ٳي ٪ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ ډڀلاڇ ثب يٲ صتبٯچڍ ٳچصتٲ ،ؿاكڅډتبڍ المٽ څ

ٔ٫ٺ ڃڊپ -ثبكٍ ثل ٩څ يؾجڄـاځ
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ٗلڅكڍ ،وتچ ،ؿڅ كُتڈ مڃزيل يب ٛڄبة ،ڃڀٲ څ ُڂ ثتلاڍ وبُتيـځ ؿك
ربؿڇً ،يپثٴٌٺ څ ُجلڃٶ اًت.


ثڈربڍ وچُيـځ يٲؿًت ٻجبى ًڄٸيڂ صڄـ ؿًتت ٻجتبى ٿڄبًتت،
كاعتً ،جٲ څٻي ٷلٽ ثرچُيـ ،ٳالڇ ٫لاٿچٍ ڃِتچؿ ،ؿك ٗتڀڂ ثتلاڍ
ٿغب٠٫ت ام كيڈډب ،ؿډبځ څ ثيڄي ؽچؿ كا ثب ُبٹٷلؿځ ثرچُبڃيـ.

اقذامات حيه بارش برف ي يخبىذان


ًلٿبڍ ُـيـ څ ثبؿډبڍ ًتؾت ٿتيتچاڃتـ ٟتل ٩صڄتـ ؿٯيٰتڈ ثب٣تج
يؼمؿځ ٯٌڀتډبڍ ثبم ثـځ ُچؿ .وي تڀبٽ ثتـځ ،ؿًتتډتب څ وبډتب كا
ثڈٛچك ٳبٿٺ ثرچُبڃيـ .تچرڈ ٳڄيـ ٷلٿبڍ ثـځ ام ڃٰب ٙثتبم ثتڈًتل٣ت
ؽبكد ُـڇ څ ًلٿب ڃين ثڈكاعتي څاكؿ ٿتيُتچؿ؛ وتي ثڊتتل اًتت ؿك
اڅٻيڂ اٯـاٽ يٰڈ څ ًلآًتيڂډب څ وبصڈډتبڍ ُتټچاك كا ثتب ثڄتـ يتب ٳتَ
ثجڄـيـ څ وبصڈډبڍ ُټچاكتبځ كا ؿكڅځ ٳ َ٬يب رچكاثتبځ ٳڄيـ.



ثلاڍ ؿكيب٫ت اؽجبك ډچاُڄبًي څ اٛال٣تبت المٽ ثتڈ كاؿيتچ څ تټچينيتچځ
ٷچٍ ؿډيـ.



ؿك ٓچكت ٻنڅٽ ثب ع ٞ٬ؿٿبڍ ٿ٤ڀچٹ اتتب٭ً ،تچؽت كا ع٬ت ٞٳڄيتـ.
ډلامٷبډي ثؾبكڍ څ ؿًتٸبڇډبڍ ٷلٽٳڄڄـڇ اتب٭ډبڍ ؿيٸتل كا ؽتبٿچٍ
ٳڄيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت



ثلاڍ رټچٷيلڍ ام يؼمؿٷي ٻچٻڈډب ،ٿبؿڇ ٣بيٮ يب صڄـاليڈ كڅمڃبٿڈ كا ثتڈ
ؿڅك ٻچٻڈډب ثريضيـ.



څٯتي ام صلا٥ڃ٬تي اًت٬بؿڇ ٿيٳڄيتـ ،ډتچاٳَ كا كڅُتڂ ثٸقاكيتـ تتب
ٷبمډبڍ ًڀي ؿك اتب٭ ڃڀبڃـ .صلا٥ڃ٬تتي كا ؿك ثيتلڅځ ام ؽبڃتڈ ؿڅثتبكڇ
ڃ٬ت ٳڄيـ څ ؿك ٓچكت اٿٴبځ ثتب ٫بٓتټڈ ؽيټتي ميتبؿ ام ارٌتبٽ ٯبثتٺ
اُت٤بٹ ٯلاك ؿډيـ.



ٿچاؿ ٧قايي څ آة ٿچرچؿ ؿك ٿڄنٹ كا رڊت ڃيبم صڄـكڅمڇ ؽبڃچاؿڇ ؽچؿ
ثبمثيڄي ڃڀچؿڇ څ ؿك ٓچكت ٳپ ثچؿځ ،ثلاڍ ريلڇثڄـڍ آځ ثلڃبٿڈكينڍ
ٳڄيـ.



ٯجٺ ام ؽلڅد ام ٿڄنٹ ؿك ٓچكت اٿٴبځ آؿكى ٿٰٔـ څ مٿتبځ علٳتت
ؽچؿ كا ثڈ يٴي ام ثٌتٸبځ اٛال ١ؿډيـ.



ٿلاٯت ٳلؽت ُـځ څ كڃٶ وليتـٷي ؿك ٯٌتڀت اڃتڊتبيي اڃٸِتتډتب،
ُٔتتت وتتب ،ڃلٿتتڈ ٷتتچٍ څ ڃتتچٱ ثيڄتتي ثبُتتيـ .ؿك ٓتتچكت ٿِتتبډـڇ
ؿكؽچاًت ٳڀٲ ٳڄيـ.



اٷل ٣الئپ ا٫ت ُـيـ ؿٿبڍ ثـځ ٿِبډـڇ ُـ ٿٔـڅٽ كا ثڈربڍ ٷلٿتي
ثجليـ ،ٻجبى ډبڍ ؽيي كا ؿكآڅكؿڇ څ اڅ كا ؿك وتچيي ثرچُتبڃيـ ،ٿلاٳتن
عيبتي ثـڃَ كا ٷلٽ ٳڄيـ څ ٿٔـڅٽ كا ثڈ ٿلاٳن ؿكٿبڃي اڃتٰبٹ ؿډيـ.

ٔ٫ٺ ڃڊپ -ثبكٍ ثل ٩څ يؾجڄـاځ
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 اگش دس حال ساًٌذگي ّستيذ


ٿؾنځ ًچؽت ٿبُيڄتبځ كا ول ٳڄيـ ،ؿكٓچكتيٳتڈ اتچٿجيټتتبځ ؽتلاة
ُـ تب كًيـځ ٳڀٲ ؿاؽٺ اتچٿجيٺ ثڀبڃيـ.



ؿكٓچكتيٳڈ څًيټڈ ڃٰټيڈ ؽلاة ُـ وي ام تڀبى ثب ٿلاٳتن اٿتـاؿڍ څ
تب كًيـځ ٳڀٲډبڍ اٿـاؿڍ المٽ ،ؿاؽٺ اتچٿجيٺ ثڀبڃيتـ تتب ام ؽٜتل
ًلٿبمؿٷي څ ٣چاكٕ ڃبُي ام آځ څ ڃين عڀټڈ عيچاڃبت ؿكڃتـڇ ؿك اٿتبځ
ثبُيـ.



ام اڃزبٽ ٤٫بٻيتډبڍ ؽٌتڈٳڄڄـڇ څ ثيڃتيزڈ ،ٿبڃڄـ ډُٺؿاؿځ اتچٿجيتٺ
ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ؿكٓچكتيٳڈ ٿبُيڂ ُڀب ؿكڅځ ثل٫ ٩لڅ ك٫تڈ اًت ،ٳب٫ي اًتت اثتتـا
ثل ٩رټچڍ صلػډب كا ثلؿاُتڈ څ ثب ؿڃـڋ ًڄٸيڂ ثڈآكاٿي علٳت ٳڄيـ.



ؿك ٓتتچكت ٿبڃتتـځ ؿك رتتبؿڇ ؿك اڅٻتتيڂ اٯتتـاٽ ډتتل آڃضتتڈ وچُتتبٱ ؿك
ٓڄـڅ٭ٰ٣ت ٿبُيڂ ؿاكيـ كا ثلؿاكيـ .ٿٜڀئڂ ثبُيـ ٳڈ ثڈ ډڀڈ آځډتب
ڃيبم ويـا ؽچاډيـ ٳلؿ.



ؿكٓچكتيٳڈ ٳيٌڈ ؽچاة ثب ؽچؿ ؿاكيـ آځ كا ؿك ؿاؽٺ ٿبُيڂ ثتل تتڂ
ٳڄيـ.



ؿكٓچكتيٳڈ ًچؽت ٿبُيڂ ُڀب تڀبٽ ُـ څ ڃيلڅډبڍ اٿـاؿڍ ډڄچم ثڈ
ُڀب ڃلًيـڇ اڃـ ،ٿيتچاڃيـ ثب آتَمؿځ الًتيٲ ماوتبى ٿبُتيڂ ثتلاڍ
ٳڀٲ٣ ،الٿت ؿڅؿ ايزبؿ ٳڄيـ څ تب مٿبڃي ٳتڈ الًتتيٲ ٿتيًتچمؿ ام
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ٷلٿبڍ آځ ثلاڍ ڃزبت ربځ ؽچؿ اًت٬بؿڇ ٳڄيتـ .ثڊتتليڂ كڅٍ ثتلاڍ
آتَمؿځ الًتيٲ ،اًت٬بؿڇ ٳلؿځ ام ثڄنيڂ ،وبكصڈ آِ٧تڈ ثڈ ڃ٬تت يتب
ٿچاؿ ٯبثٺاُت٤بٹ ؿيٸل ډڀضچځ كڅ٧ڂٿچتچك ٿيثبُـ.


تڄڊب ؿك ٓچكت ٻنڅٽ كاڃڄـٷي ٳڄيـ .اٷل ٿزجچك ثڈ ايڂ ٳبك ډٌتتيـ ،ؿك
كڅم كاڃڄـٷي ٳڄيـ څ ثلڃبٿڈ ؽتچؿ كا ثتب ؿيٸتلاځ ؿك ٿيتبځ ثٸقاكيتـ ،ؿك
ربؿڇ آټي كاڃڄـٷي ٳڄيـ څ ام ٿيبځثِلډب ٣جچك ڃٴڄيـ.

 اگش تِ خاعش ٍجَد تاسش تشف ٍ يخثٌذاى دس هاضيي گيش افتادُايذ


ام ربؿڇ ٳڄبك ثٴِيـ .صتلا٥ؽٜتل كا كڅُتڂ ثٸقاكيتـ څ ام آڃتتڂ كاؿيتچ
ٿبُيڂ يب وڄزلڇ وبكصڈ يتب ڃِتبڃڈ اٗتٜلاكڍ ثتلاڍ ؿكؽچاًتت ٳڀتٲ
آڅيناځ ٳڄيـ.



اثـا ويبؿڇ ثڈ كاڇ ڃي٬تيـ ٿٸل ايڄٴڈ ًبؽتڀبڃي كا ؿك آځ ڃنؿيٴي ثجيڄيتـ
ٳڈ ثتچاڃيـ ؿك آځ وڄبڇ ثٸيليـ .ٿلاٯت ثبُيـ ٳڈ ثڈ ؽتبٛل ثتبكٍ ثتل٩
ٿڀٴڂ اًت ٫بٓټڈډب څاٯ٤ي ثڈ ڃ٠ل ڃيبيڄتـ ،ٿڀٴتڂ اًتت ًتبؽتڀبڃي
ڃنؿيٲ ثبُـ څٻي ثلاڍ ويبؿڇكڅڍ ؿك ثل٣ ٩ڀيٮ ؽيټي ؿڅك ثبُـ.



ثلاڍ ايڄٴڈ ٷلٽ ثڀبڃيـ ثؾبكڍ څ ٿچتچك ٿبُيڂ كا ډل يٲ ًب٣ت عتـڅؿ
ؿڇ ؿٯيٰڈ كڅُتڂ ٳڄيتـ .څٯتتي ٿچتتچك ٿبُتيڂ كڅُتڂ اًتت يٴتي ام
وڄزلڇ ډبڍ ثڈ ًڀت ثبؿ كا ثلاڍ تڊچيڈ ډچا ثبم ٳڄيـ څ ثڈڃچثت ثل٩ډب كا
ام ٻچٻڈ اٷنڅم وبٱ ٳڄيـ .ايڂ ٳبك ثڈ ؽبٛل رټچٷيلڍ ام ٿٌتڀچٿيت ثتب
ٷبم ًڀي ٿڄچاٳٌيـٳلثڂ اًت.

ٔ٫ٺ ڃڊپ -ثبكٍ ثل ٩څ يؾجڄـاځ
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ڃچثتي ثؾچاثيـ ،عتڀب ثبيـ يٲ ڃ٬ل تب آٿـځ ٷلڅڇ ڃزبت ؿك تڀبٽ اڅٯتبت
ثيـاك ثبُـ.



ؿك ُت ،صلا٥ډبڍ ؿاؽٺ كا كڅُڂ ثٸقاكيتـ تتب ؿك ايتڂ ٓتچكت ٷتلڅڇ
ڃزبت څ اٿـاؿٷلاځ ٯبؿك ثڈ ؿيـځ ُڀب ثبُڄـ.

اقذامات بعذ از بارش برف ي يخبىذان


څٯتي ثل٩ډب كا وبكڅ ٿيمڃيـ ميبؿ رڄتڅرچٍ څ ٤٫بٻيت ڃٴڄيتـ .صتچځ
ايڂ ٳبك ثب٣ج عڀټڈ ٯټجي ٿيُچؿ ٳڈ ٣ڀـڇتليڂ ٣ټتت ٿتلٵڅٿيتل ؿك
مٿٌتبځ اًت .اٷل المٽ اًت ثل٩ډب كا وبكڅ ثنڃيـ ،عتڀب ٯجٺ ام ثيتلڅځ
آٿـځ ،ؿًت څ وبڍ ؽچؿ كا ڃلٿَ ؿډيـ.



اٛال٣بت ثيِتل ؿك ٔ٫ٺ  24ٳتبة آڅكؿڇ ُـڇ اًت.

فصل دّن

تًفان ضه

تًفان ضه
تچ٫بځ ُڂ يب تچ٫بځ ٿبًڈ٣ ،جبكت اًتت ام ٓت٤چؿ ولٯتـكت ٿبًتڈ څ
فكات ٷلؿڅ٧جبك ؿك احل ثبؿډبڍ ًؾت څ تچ٫بڃي ٳڈ ثڈ ًڀت اكت٬ب٣بت ثڈ علٳت
ؿكٿيآيڄـ .تچ٫بځډبڍ ُڂ ا٧ټت ؿك ٿڄبٰٛي ام ٳچيل كڅڍ ٿتيؿډڄتـ ٳتڈ ٫بٯتـ
وچَُ ٷيبډي ثچؿڇ يب ثڈ ؽبٛل اًت٬بؿڇ ثيكڅيڈ ،مٿيڂ وچَُ ٷيتبډي ؽتچؿ كا
ام ؿًت ؿاؿڇ اًت.
مٿيڂ ٣بكڍ ام ٷيبڇ څ څمٍ ثبؿډبيي ثب ًل٣ت ميبؿ ،ٿڊپتليڂ ٣چاٿتٺ
تِٴيٺ ايڂ ڃچ ١تچ٫بځډب ډٌتڄـ .ثڊلڇثلؿاكڍ ثيكڅيڈ ثڈ ٿڄ٠چك تأٿيڂ ًتچؽت،
څٯچ ١ؽِٲًبٻيډبڍ ويبوي څ ڃين ٳبډَ ًٜظ ً٬لڇډبڍ آة ميلمٿيڄي ٿڄزل
ثڈ ٷٌتلٍ ثيبثبځډب څ علٳت ٿبًڈډبڍ كڅاځ ٿيٷلؿؿ.
تچ٫بځ ُڂ ،وـيـڇ اڍ ٛجي٤ي څ اٯټيڀي اًت ٳڈ ؿك ٿڄبٛٮ ؽِتٲ څ
ڃيڀڈؽِٲ ،اٿلڍ ثٌيبك كايذ اًت .ايڂ تچ٫بځ ثيِتل مٿبڃي ٳتڈ رجڊتڈ ډتچاڍ
ڃبٷڊبڃي ؿك عبٹ ٣جچك اًت يب مٿبڃي ٳڈ ڃيلڅڍ ثبؿ ام ٿيناځ آًتبڃڈ ؽچؿ ثيِتتل
ٿيُچؿ ُڂ څ ٷلؿڅؽتبٱ كا ؿك ًتٜظ ؽِتٲ ثتڈ ډتچا ثټڄتـ ٿتيٳڄتـ .فكات
ٷلؿڅؽبٱ ثب علٳت څ ت٤ټيٮ ؽچؿ ثب٣ج ٫لًبيَ څ ًبييـٷي تـكيزي مٿيڂ څ
ؽبٱ ام ٿغټي ُـڇ څ ؿك ٿغټي ؿيٸل تڈڃِيڂ ٿيُچڃـ.
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اقذامات قبل از يقًع تًفان ضه


ډڄٸبٽ څمٍ ُـيـ ثبؿ ام ك٫تڂ ثڈ ڃچاعي ٳتچيلڍ څ ٓتغلا ؽتچؿؿاكڍ
ٳڄيـ.



ٯجٺ ام ك٫تڂ ثڈ ٿڄبٰٛي ٳڈ ؽٜل تچ٫بځ ُڂ ؿاكؿ ام څٗ٤يت آةڅډتچا
ثبؽجل ُچيـ.



ؿك ٓچكت ٗلڅكت ً٬ل ،ٿٌيل علٳت ؽچؿ كا ثڈ ؿيٸلاځ اٛال ١ؿډيـ
څ ؿك ٓچكت اٿٴبځ ،ٻچامٽ ٗلڅكڍ (ٔ٫تٺ ؿډتپ) كا ثتڈ ډڀتلاڇ ؿاُتتڈ
ثبُيـ.

اقذامات حيه يقًع تًفان ضه


ؽچڃٌلؿڍ ؽچؿ كا ع ٞ٬ٳڄيـ.



اٷل ؿصبك تچ٫بځ ُڂ ُـيـ ؿك رڊت څمٍ ثبؿ ٯلاك ڃٸيليـ.



تب وبيبځ تچ٫بځ وِت ٷيبډبځ ،ثچتڈډب يب ٓؾلڇډب وڄبڇ ثٸيليـ.



صِپ ډبً ،لٓ ،چكت څ ؿډبځ ؽچؿ كا ثڈٛچك ٳبٿٺ ثرچُبڃيـ ،ايڂ فكات
ٿيتچاڃـ آًيتډبڍ ثٌيبك رـڍ ثڈ صِپډب څاكؿ ڃڀبيـ.



ؿك ډڄٸبٽ تڄ٬ي ٿلاٯت ثبُتيـ صلاٳتڈ فكات ٷلؿڅ٧جتبك ثتڈ كيتڈډتب څ
ًيٌتپ تڄٌ٬ي اڃٌبځډب څ عيچاڃبت ٓـٿبت رـڍ څاكؿ ٿيآڅكؿ.

 اگش دس حال ساًٌذگي ّستيذ

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ً٤ي ٳڄيـ ؿك ٓچكت اٿٴبځ ام اؿاٿڈ كاڃڄـٷي ؿك تچ٫بځ ُڂ ؽچؿؿاكڍ
ٳڄيـ.



ثڈ ٣ټت ٳپُـځ ميبؿ ُ٤ب ١ؿيـ ثباعتيب ٙٳبٿٺ ثلاڃيـ.



ؿاؽٺ ؽچؿكڅ ثڀبڃيـ څ ثيلڅځ ام آځ ڃلڅيـ.



ًل ؽچؿكڅڍ ؽچؿ كا ؿك رڊتت څمٍ ثتبؿ ٯتلاك ؿاؿڇ څ آځ كا ؽتبٿچٍ
ٳڄيـ.



ٷڊٸبڇ ؽچؿكڅڍ ؽچؿ كا كڅُڂ ٳلؿڇ څ ٿٌب٫تي ٳچتبڇ كا ثڈ ًڀت رټتچ
ثلاڃيـ.



ؿكٓچكت اڃجبُتڈُـځ ُتڂډتب كڅڍ ؽتچؿكڅ ،ډلامٷتبډي ام آځ ويتبؿڇ
ُـڇ ،ؿكعبٻيٳڈ ًلڅٓچكت ؽچؿ كا ٳبٿال وچُبڃـڇ ايـُ ،ڂ څ ٿبًڈډتب
كا ٳڄبك ثنڃيـ.

اقذامات بعذ از يقًع تًفان ضه


ؿك اًل ١څٯت ؽچؿ كا ثڈ ٿغٺ اٿڂ ثلًبڃيـ.



ؿك ٓچكت ڃيبم ،ام ڃيلڅډبڍ اٿـاؿڍ ٛټت ٳڀٲ ٳڄيـ.



ؿًتچكات اكائڈُـڇ ؿك ٔ٫ٺ  24كا ثٴبك ثجڄـيـ.

فصل ياصدّن

خطلسالي

خطلسالي
ؽِٲًبٻي ٣ڀچٿب ثب تچرڈ ثڈ رڄجڈډبڍ ٿؾتټ٬ي صتچځ ډچاُڄبًتي،
آةُڄبًي يب ٳِبڅكمڍ ت٤لي ٪ٿيُتچؿ .ٷلصتڈ ت٤تبكي ٪ٿت٬تبڅتي ثتلاڍ ايتڂ
وـيـڇ ٣ڄچاځ ُـڇ اًت ،ايڂ عبؿحڈ ؿكڃتيزڈ ٳڀجچؿ ثتبكٍ ؿك ٛتي يتٲ ؿڅكڇ
ٿڀتـ مٿبڃي ٧بٻجب ؿك يٲ ٔ٫ٺ يتب ثيِتتل كػ ٿتيؿډتـ .ؽِتٲًتبٻي تٰليجتب
ډڀڈرب كػ ٿيؿډـ .څيوٷي ؽِٲًبٻي ام ٿڄٰٜڈاڍ ثڈ ٿڄٰٜتڈ ؿيٸتل ٿت٬تبڅت
اًت .ت٤لي ٪ؽِٲًبٻي ؿُچاك اًت صلاٳڈ ثڈ ت٬بڅتډتبڍ ٿڄٰٜتڈاڍ ،ڃيبمډتب
څ ...ثٌتٸي ؿاكؿ.
ثڄبثلايڂ ڃتيزڈ ڃڊبيي ؽِٲًبٻي ام تأحيلات آځ ثل كڅڍ ٤٫بٻيتډتبڍ
ارتڀب٣ي څ اٯتٔبؿڍ يٲ ٿڄٰٜڈ ٿِؾْ ٿيٷلؿؿ.
ؿك ؿډڈ ډبڍ اؽيل ،ؿك ٿيبځ عچاؿث ٛجي٤تي تأحيلٷتقاك ثتل رڀ٤يتت
اڃٌبڃي ،ت٤ـاؿ ٫لاڅاڃي وـيتـڇ ؽِتٲًتبٻي ؿيتـڇ ُتـڇ اًتت ٳتڈ ثتڈ ٻغتبٝ
څيوٷي ډبيي صچځ ُـتٛ ،چٹ ٿتـت٘٫ ،تبڍ تغتت وچُتَ ،تټ٬تبت اڃٌتبڃي،
ؽٌبكات اٯتٔبؿڍ څ تأحيلات ارتڀب٣ي ؿكامٿـت ثل ربٿ٤ڈ ،احتلات آځ ثتيَ ام
ًبيل عچاؿث ٛجي٤ي ثچؿڇ اًت.
ت٬بڅت ٣ڀـڋ آځ ثب ًبيل عچاؿث ٛجي٤ي ؿك ايڂ اًت ٳڈ ؽِٲًبٻي
ثلؽالً ٩بيل عچاؿث ،وـيـڇ اڍ تـكيزي ثچؿڇ څ ؿك ؿڅكڋ مٿبڃي ڃٌتجتب ٛتچالڃي
څاٯ ٢ٿيُچؿ څ احلات آځ ٿڀٴڂ اًت تب ًبٹډب څ ثب تأؽيل ثيِتتلڍ ڃٌتجت ثتڈ
ًبيل عچاؿث ٛجي٤ي ٟبډل ُچؿ .ثڄبثلايڂ امآڃزبٳڈ ت٤ييڂ مٿتبځ ؿٯيتٮ ُتلڅ١
ؽِٲًبٻي ٳبك ًبؿڇاڍ ڃيٌت ثڈ آځ وـيـڇاڍ ؽنڃـڇ ٿيٷچيڄـ.
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ايڂ عبؿحڈ ٛجي٤ي ثلؽالً ٩بيل عچاؿث ٛجي٤ي ٳڀتتل ثب٣تج ثتلڅم
ؽٌبكات ًبؽتبكڍ ٿيُچؿ ثڈ ډڀيڂ ؽبٛل ،ٳڀٲ كًبڃي ؿك ډڄٸبٽ څٯتچ ١ايتڂ
وـيـڇ ؿك ٿٰبيٌڈ ثب ًبيل عچاؿث ٿخٺ ًيٺ ،مٻنٻتڈ څ ...ويضيتـڇتتل څ ؿُتچاكتل
ٿيثبُـ .ؿكڅاٯ ٢ؽِٲًبٻي ام عچاؿث ٛجي٤ي ٧يلٿغٌچى اًت.
ؽِٲًبٻي ثل رڄجڈ ډبڍ ٿؾتټ ٪مڃتـٷي څ ربٿ٤تڈ ؽٔچٓتب ت٨ييتل
ٿغتتيٛ ٚجي٤تتي تتتأحيل ٿٌتتتٰيپ څ ٧يلٿٌتتتٰيپ ؿاكؿ٣ .تتـٽ ؿكٱ ٿ٬ڊتتچٽ
ؽِٲًبٻي ثب٣ج تلؿيـ څ كٳچؿ ؿك ثؾَډبڍ ٿؾتټت ٪اٯتٔتبؿڍ ،ٿتـيليتي څ
عتي ًيبًتٷقاكڍډب ٿيٷلؿؿ.
ؽِٲ ًبٻي ٿي تچاڃـ ثل ٿڄٰٜڈ اڍ څًتي ٢څ رڀ٤يتت اڃجتچډي تتأحيل
ثٸقاكؿ څ ثب ايزبؿ ت٨ييلات ؿك ٿغيٚميٌت ،ٿؾتبٛلاتي ام ٯجيتٺ آتتًَتچمڍ،
څٯچً ١يٺ ڃبٷڊبڃي څ اعتڀبٹ مٿيڂٻ٨نڇ څ رليتبځ ٷلؿڅ٧جتبك كا ڃيتن ثتڈ ډڀتلاڇ
ؿاُتڈ ثبُـ .ٳڀجچؿ آة ٿيتچاڃـ ڃبُي ام ؽِتٲًتبٻي ٛتچالڃيٿتـتٗ ،ت٪٤
ٿـيليت تأٿيڂ آة څ آٻچؿٷي ٿڄج ٢آةډبڍ ًٜغي ثبُـ .ام څرتچؿ ٿڄتبث ٢آة
ُڄبؽتڈُـڇ څ ؿك ؿًتلى ثلاڍ ډل ٫تلؿ ؿك ٿچاٯت ٢ثغلاڃتي اٛڀيڄتبځ عبٓتٺ
ڃڀبييـ.
 پياهذّاي ٍقَع خطلسالي


٫لًبيَ ثبؿ څ احلات آځ



ام ثيڂ ثلؿځ وچَُ ٷيبډي ٿڄٰٜڈ



ٳچس ولڃـٷبځ ثل احل ؽِٴي يب ٳپآثي ؿكيبصڈډب



احل آځ ثل ًالٿت څ ثڊـاُت ٣ڀچٿي

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ثلڅم ٿِٴالتي صچځ ًچءت٨قيڈ



تلٱ تغٔيٺ



ٿلٵ عيچاڃبت اډټي



ٳبډَ ٿغٔچالت ٳِبڅكمڍ



څٯچ ١آتًَچمڍډبڍ ٷٌتلؿڇ



ا٫نايَ ثيڀبكڍډبڍ ٿؾتټ ٪امرڀټڈ ٬٣چڃتډبڍ كيڈ ،ٳتپ آة ُتـځ
ثـځ څ ًبيل اٿلإ ٿلتجٚ



ثلڅم ٯغٜي څ ٳڀجچؿ آة ثلاڍ آثيبكڍ



ثلڅم آُ٬تٸي ؿك ربٿ٤ڈ



څٯچ ١ٿڊبرلت



څٯچ ١رڄٶ څ ڃنا ١ثل ًل ٿڄبثٛ ٢جي٤ي امرڀټڈ آة څ ٧قا



ا٫نايَ ثيبثبځډب

اقذامات قبل از بريز خطلسالي


ثلكًي ٿٌتڀل ٿيناځ ثبكڃـٷي څ ٿٰبيٌڈ آځ ثب ًٜظ ٯجټي څ ٤٫ټي



تچرڈ ثڈ تڄچ ١ٿغٔچٹ ؿك اٿل ٳِبڅكمڍ ثلاڍ ٳبډَ ٫لًبيَ ؽبٱ



رڀ٢آڅكڍ آة ثبكاځ ثلاڍ اًت٬بؿڇ ؿك ٿچاٯ ٢ٻنڅٽ



ًبؽت ٳبڃبٹ څ ډـايت كڅؿډب څ ڃڊلډب ثڈ ٿڄبٛٮ ٿٌت٤ـ ؽِٲًبٻي



اًت٬بؿڇ ثڊيڄڈ ام آة ؿك ٿچاكؿ ٿؾتټت ٪امرڀټتڈ آثيتبكڍ ،آةوبُتي،
ٌُتڂ ؽچؿكڅډب څ ولٳلؿځ اًتؾلډب څ...
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ثلڃبٿڈكينڍ ثلاڍ ٳڄتلٹ ؽِٲًبٻي څ ٳبډَ احلات ٿؾلة آځ



آٿچمٍ ډڀٸبڃي



ثيڀڈ ؽِٲًبٻي



آالط اٻٸچڍ ٿٔل ٩آة



اًت٬بؿڇ ام ًبٿبڃڈډبڍ ډِـاكؿډڄـڇ ؽِٲًبٻي ام ٯجٺ



ثلڃبٿڈكينڍ رڊت ٿـيليت كيٌٲ ؽِٲًبٻي



ٿغب٠٫ت ام ٿڄبث ٢آة



ثڊلڇثلؿاكڍ ام ثلؽي صبڇډبڍ آة څ ع٬ل صبڇډبڍ رـيـ



اٯـاٿبت المٽ رڊت ٳبډَ ؽٜل ؿكامٿـت ؽِٲًبٻي



اٯتتـاٿبت ويِتتٸيلاڃڈ ؿك ٓتتچكت وـيتتـاك ُتتـځ ٿبكډتتب څ ا٫تتنايَ
ٿبكٷنيـٷي

اقذامات حيه خطلسالي


اًت٬بؿڇ ثڊيڄڈ ام آةډبڍ ؿك ؿًتلى



اڃزبٽ ٳِت ٿٰبڅٽ ؿك ثلاثل ٳڀجچؿ آة



آالط اٻٸچڍ ٿٔل ٩آة



ٿغب٠٫ت ام ٿڄبث ٢آة



اٯـاٿبت ويِٸيلاڃڈ څٯچ ١تچ٫بځ ُڂ ثڈڅاًٜڈ ؽِٲًبٻي څ ٫لًبيَ
ؽبٱ

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

اقذامات بعذ از خطلسالي


اتؾبف تـاثيل المٽ رڊت ويِٸيلڍ ام څٯچ ١ٿزـؿ ؽِٲًبٻي



اٯـاٿبت المٽ رڊت تزـيـ فؽبيل صبڇډب څ ٿڄبث ٢آة
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فصل دٍاصدّن

گرماي ضذيذ

گرماي ضذيذ
ثبالك٫تڂ ؿكرڈ علاكت ډچا څ ٷلٿبڍ ثيَامعتـ ًتجت ٿؾتتٺُتـځ
تجبؿالت علاكتي ثـځ ثب ٿغي ٚاٛلا ٩ٿيٷلؿؿ .مٿبڃي ٳڈ ٫لؿڍ ؿك ٿـت ميتبؿ
ؿك ٿ٤لٕ ٷلٿب څ ڃچك آ٫تبة ٯلاك ثٸيلؿ يب ثـڅځ ؿكڃ٠لٷل٫تڂ ُلاي ٚرٌتڀي څ
ًڄي ؽچؿ ثيَاماڃـامڇ ثڈ ٤٫بٻيت ثـڃي ثرلؿامؿ ،عڀټڈ ٷلٿبيي ات٬ب٭ ٿتيا٫تتـ.
ًبٻڀڄـاځ ،ؽلؿًبالځ څ ا٫لاؿڍ ٳڈ ثيڀبك ډٌتڄـ يب اٗب٫ڈڅمځ ؿاكڃـ صڄبڃضڈ ؿك
ٿ٤لٕ ٷلٿبڍ ُـيـ ٯلاك ٷيلڃـ مڅؿتل ام وبڍ ؿكٿيآيڄـ.
ُلاي ٚرچڍ وبيـاك ٿيتچاڃـ ،ٿڄزل ثڈ ا٫نايَ ؿكرڈ عتلاكت څ ثتلڅم
آًيتډبڍ ڃبُي ام ٷلٿب ُچؿ ،اٿب ويبٿـ ايڂ كڅيـاؿ څ احلات آځ ثتل كڅڍ ٿتلؿٽ
ٿڄبٛٮ ُڊلڍ ڃٌجت ثڈ ٿڄبٛٮ كڅًتبيي ؽٜلڃتبٱتتل اًتت ،ميتلا آًت٬بٻت څ
ثتچځ ؿك ٿڄبٛٮ ُڊلڍ ،ٷلٿب كا ثڈ ٿـت ٛچالڃي فؽيلڇ ٿتيٳڄتـ څ ثتڈتتـكيذ
ٿڄزل ثڈ ٷلٽُـځ ډچا ؿك ُت ٿيُچؿ ٳڈ تچٻيـ څ ا٫تنايَ ؿكرتڈ عتلاكت ؿك
ُجبڃٸبڇ تغت ٣ڄچاځ «احل رنيلڇاڍ ٷلٿبڍ ُڊلڍ» ُڄبؽتڈ ٿيُچؿ.
اقذامات قبل از بريز گرماي ضذيذ


ؿك ٓچكت ٻنڅٽ ؿك ُلاي ٚآة څ ډچايي ثٌيبك ٷلٽ ُيِڈډب كا ؿڅرـاكڇ
ڃڀبييـ.



ٿزبكڍ تڊچيڈ كا ام ڃ٠ل ٣بيٮثڄـڍ ٿڄبًت ثلكًي ٳڄيـ.



ثڈٛچك ٿچٯت ثلاڍ وڄزلڇډب ام ثبمتبثڄـڇډبيي ٿبڃڄـ وچٍثلٵ اًت٬بؿڇ
ڃڀبييـ تب ڃچك څ ٷلٿب كا ثڈ ؽبكد ثبمثتبثبڃـ.
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ثب اًت٬بؿڇ ام ؿكډبڍ اتچٿبتيٲ څ ع٬ب ٝٿڄبًت ام ؽلڅد ډچاڍ ؽڄٲ
رټچٷيلڍ ٳڄيـ.



وڄزلڇډب كا ډڄٸبٽ تبثَ ڃچك ؽچكُيـ ؿك ٓجظ څ ث٤ـامٟڊل ثڈڅًيټڈ ولؿڇ
څ ًبيڈثبځ ثرچُبڃيـ( .ڃٔت ًبيڈثبځ كڅڍ ؿكډب تب  80ؿكٓـ څكڅؿ ڃچك څ
ډچاڍ ٷلٽ كا ثڈ ؿاؽٺ ؽبڃڈ ٳبډَ ٿيؿډـ).



تب آڃزب ٳڈ ٿڀٴڂ اًت ؿك ٿ٤لٕ آ٫تبة ٯلاك ڃٸيليـ څ ؿك ؽبڃڈ ثڀبڃيـ.



اٷل ؿًتٸبڇ ؽڄٲٳڄڄـڇ څ تڊچيڈ ؿك ؿًتلى ڃيٌت ،ؿك ٛجٰبت وبييڂ څ
ؿڅك ام اُ٤ڈ آ٫تبة ثڀبڃيـ.



ٷلٽتليڂ ًب٣بت كڅم كا ؿك ؽبڃڈ ثڀبڃيـ څ اٷل ثيلڅځ ام ؽبڃڈ ډٌتيـ ؿك
ٿٴبځډبڍ ٣ڀچٿي ٿبڃڄـ ٳتبثؾبڃڈ ،ؿاڃِٸبڇ ،ٿـكًڈً ،بٻڂ ڃڀبيَ ،وبًبه
څ ٿبڃڄـ آځ ًرلڍ ٳڄيـ .ٷلؿٍ ډچا څ ا٫نايَ ت٤ليٮ ٿيتچاڃـ ثـځ كا
ؽڄٲ ڃڀبيـ.



ام ٿٔل ٩ٯلّډبڍ ڃڀٲ ولډين ٳڄيـ ٿٸل آڃٴڈ ٛجٮ ؿًتچك ونُٲ
ثبُـ.



آة كا ثڈ ٿٰبؿيل ميبؿ ثڄچُيـ .اُؾبٓي ٳڈ  َ٧ٿيٳڄڄـ يب ثيڀبكڍډبڍ
ٯټجي ،ٳټيچڍ يب ٳجـڍ ؿاكڃـ ،ثبيـ ام كهيپ ٿغـڅؿٳلؿځ ٿبي٤بت اًت٬بؿڇ
ٳڄڄـ ،يب اٷل ٿِٴټي ؿك كاثٜڈ ثب اعتجبى ٿبي٤بت (رڀُ ٢ـځ ٿبي٤بت
ؿك ثـځ) ؿاكڃـ ،ٯجٺ ام ايڄٴڈ ڃچُيـځ ٿبي٤بت ا٫نايَ يبثـ ٗلڅكت ؿاكؿ
ٳڈ ثب ونُٲ ٿِچكت ڃڀبيڄـ.

ٔ٫ٺ ؿڅامؿډپ -ٷلٿبڍ ُـيـ
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ٻجبى آماؿ څ ٷِبؿً ،جٲ څ ثب كڃٶ كڅُڂ ثرچُيـ ،ثڈٛچكڍٳڈ ًٜظ
ثيِتلڍ ام وچًت څ ثـڃتبځ كا وچَُ ؿډـ.



ثلاڍ ٿغب٠٫ت ام ٓچكت څ ًل ؽچؿ ام ٳالڇ ٻجڈؿاك اًت٬بؿڇ ڃڀبييـ.



ډلٷن ٳچؿٱ ؽچؿ كا ثڈتڄڊبيي ؿك څًيټڈ ڃٰټيڈاڍ ٳڈ ؿكډبيَ ٯ٬ٺ
اًت ،كډب ڃٴڄيـ.



ام ٤٫بٻيت څ ٳبك ُـيـ ؿك ډچاڍ ٷلٽ ثرلډينيـ څ اٷل ؿك ٷلٿبڍ ُـيـ
ثڈٛچك ٿٌتڀل ٳبك ٿيٳڄيـ ،ام ؿًتٸبڇډبڍ ؽڄٲٳڄڄـڇ اًت٬بؿڇ ڃڀبييـ
څ ٿغټچٹ  ORSثڄچُيـ.

اقذامات بعذ از بريز گرماي ضذيذ
ا٫لاؿڍ ٳڈ ؿك ٿ٤لٕ ٷلٿبڍ ُـيـ ٯلاك ٿيٷيلڃـ ؿصبك ثيڀبكڍډتبڍ
ڃبُي ام ٷلٿب ٿيُچڃـ.
ؿك رـڅٹ ميل ٿچاكؿڍ ام څٗ٤يت ثيڀبك٣ ،الئپ ،ڃِتبڃڈډتب څ اٯتـاٿبت
اڅٻيڈ المٽ رڊت ايِبځ آڅكؿڇ ُـڇ اًت:
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يضعيت

آفتابسَختگي

وطاوٍ

مملَاي ايليٍ

وچًتتتتتت ٯلٿتتتتتن څ

ث٤ـ ام آ٫تبةًچؽتٸي ثبيـ ٿغٺ آځ كا ثب

ؿكؿڃتتبٱ ،ډڀتتلاڇ ثتتب

اًت٬بؿڇ ام يٲ وبكصڈ ٿلٛچة ؽڄٲ ٳلؿ څ

تتتچكٽ ،تتتبڅٹ ،تتتت،

ًري آځ كا ثب ٳلٽ ٿلٛچةٳڄڄـڇ وچَُ

ًلؿكؿ

ؿاؿ؛ اٿب ؿك ٿچاكؿ ثلڅم آ٫تبةًچؽتٸيډبڍ
ُـيـ ٳڈ ثب٣ج ايزبؿ اٻتڊبة څ تبڅٹ ٿيُچؿ
ثبيـ ثڈ يٲ ٿتؾْٔ ٿلار٤ڈ ُچؿ.

اًربًتتتپ ؿكؿڃتتتبٱ

ٿٔـڅٽ كا ثڈ يٲ ٿٴبځ ؽڄٲ اڃتٰبٹ ؿاؿڇ،

ٿ٤ڀچال ؿك ًتب٭ وتب څ

٘٣ټڈ كا ثڈ آكاٿي ٿبًبه ؿډيـ تب اًربًپ ام

مشاهپ

ٿبډيضتتڈډتتبڍ ڃبعيتتڈ

ثيڂ ك٫تڈ څ ٘٣ټڈ كډب ٷلؿؿ .ام ڃچُيـځ

گشهايي

ُٴپ ،ت٤ليٮ ُـيـ

ٿبي٤بت ٳب٫ئيڂؿاك ثرلډينيـ .ٿغټچٹ ORS
(يب ¼ ٯبُٮ صبڍؽچكڍ ڃڀٲ ؿك يٲ ٻيچاځ
آة عٺ ٳڄيـ) ثڈ ٿٔـڅٽ ثـډيـ تب ثڄچُـ.
اٷل ٿٔـڅٽ عبٻت تڊچ ١ؿاكؿ ،آة كا ؿك ؿډبځ
ثٸلؿاڃـ څ ڃٸڈ ؿاكؿ.

ت٤ليٮ ُـيـ اًت اٿب

ٿٔـڅٽ ثبيـ ؿك يٲ ٿٴبځ ؽڄٲ ثڈ وِت

ٿڀٴتڂ اًتت وچًتت

ؿكام ثٴِـ .ٻجبى ډبڍ اٗب٫ي څڍ كا ام تڂ

خستگي

ًلؿ ،كڃتٶ وليتـڇ يتب

ؿكآڅكيـً .يٌتپ ؽڄٲٳڄڄـڇ ٿچرچؿ كا

گشهايي

ثلا٫لڅؽتڈ ثبُـ .ڃجٖ

كڅُڂ ڃڀبييـ .اٷل ٿٔـڅٽ ډچُيبك اًت ثڈ اڅ

ٗ٤ي ٪اًت اعتڀتبٹ

آة ثـډيـ ،اٷل ؽچكاڃـځ آة ؿك ٣لٕ 20

ؿاكؿ ؿكرتتڈ عتتلاكت

ؿٯيٰڈ تأحيلڍ ؿك عبٹ ٿٔـڅٽ ڃـاُت ثڈ اڅ

ثـځ ٛجي٤ي ثبُـ اٿتب

ٿغټچٹ  ORSثـډيـ .اٛڀيڄبځ عبٓٺ ٳڄيـ

ؿكرڈ علاكت ٿ٤ڀتچال

ٳڈ ثڈآكاٿي ٿيڃچُـ .ثب آة ؽڄٲ وچًت څڍ

ٔ٫ٺ ؿڅامؿډپ -ٷلٿبڍ ُـيـ
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ثبال ٿتي كڅؿٗ .ت ٪٤څ

كا ٿلٛچة ٳڄيـ .وبډبڍ ٿٔـڅٽ كا 20-18

ٷيزتتتتتي ،تڊتتتتتچ،١

ًبڃتيڀتل ثبالتل ام ًٜظ ثـځ ڃٸڈؿاكيـ ،اٷل

اًتتتت٬لا ،٥اعٌتتتبى

ؿك ٣لٕ  30ؿٯيٰڈ ثڊجچؿڍ عبٓٺ ڃِـ،

ًلٷيزڈ ،ؽٌتتٸي څ

ٿٔـڅٽ كا ثڈ ٿلٳن ؿكٿبڃي ٿڄتٰٺ ٳڄيـ.

ًتتلؿكؿ ڃيتتن ٿڀٴتتڂ
اًتتت څرتتچؿ ؿاُتتتڈ
ثبُـ.

حولِ گشهايي

اٷتتل ؿكرتتڈ عتتلاكت

ثب  115تڀبى ثٸيليـ يب ٿٔـڅٽ كا ثڈ ًل٣ت

ثتتتـځ ام  39ؿكرتتتڈ

ثڈ ثيڀبكًتبځ اڃتٰبٹ ؿډيـ .تأؽيل ؿك اڃتٰبٹ

ًتتبڃتيٷتتلاؿ ثتتبالتل

ٿڄزل ثڈ ٿلٵ ٿٔـڅٽ ٿيُچؿٛ .ي ايڂ

ثتتتلڅؿ ،وچًتتتت ؿا،٥

ٿـت ٿيتچاڃيـ ،ٿٔـڅٽ كا ثڈ يٲ ٿٴبځ

ٯلٿن څ ؽِٲ ،ڃتجٖ

ؽڄٲ اڃتٰبٹ ؿډيـ څ ٻجبىډبڍ څڍ كا

تڄـ څ ٗ٤ي ،٪تتڄ٬ي

ؿكآڅكيـً .ل څ ُبڃڈډبڍ ٿٔـڅٽ كا ثبال

ًتتتٜغي څ ًتتتلي٢

ڃٸڈؿاكيـ څ ثب اًت٬بؿڇ ام يٲ وبكصڈ يب اً٬ڄذ

ٿتتيُتتچؿ .اعتڀتتبال

ٿلٛچة ؿكرڈ علاكت ثـځ اڅ كا وبييڂ

ٿٔـڅٽ ت٤ليٮ ڃتـاكؿ

ثيبڅكيـ .ٿلاٯت ڃغچڇ تڄ٬ي ٿٔـڅٽ ثبُيـ .ام

ٿٸتتل ايڄٴتتڈ ٿت٤بٯتتت

ًيٌتپډبڍ ؽڄٲٳڄڄـڇ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.

يتتٲ ٤٫بٻيتتت ُتتـيـ
ت٤ليٮ ؿاُتتڈ ثبُتـ.
ٿڀٴڂ اًتت ٿٔتـڅٽ
ډچُتتيبكڍ ؽتتچؿ كا ام
ؿًت ؿاؿڇ ثبُـ.

فصل سيضدّن

آتصفطان

آتصفطان
آتَِ٫بځ ٳچډي اًت ٳڈ ثڈ ؿٻيٺ اڃجبُتڈُـځ ٿچاؿ ٿتقاة ٫تچكاځ
يب٫تڈ يب ؽبٳٌتل آتَِ٫تبڃي ُتٴٺ ٷل٫تتڈ اًتت .مٿتبڃي ٳتڈ ِ٫تبك ٷبمډتب څ
ًڄٶډبڍ ٿقاة ؿك ميل وچًتڌ مٿيڂ ثٌيبك ثبال ٿيكڅؿ٫ ،چكاځ ات٬ب٭ ٿيا٫تـ.
٫چكاځ ٿيتچاڃـ ثڈآكاٿي يب ثڈٓچكت اڃ٬زبكڍ كػ ؿډـ .رليبځ ٷتـامڇ،
ٷبمډبڍ ًڀي ،ولتبة ؽبٳٌتل څ ًڄٶ څ تؾليت ڃچاعي اٛتلا ٩ڃيتن ډڀتلاڇ ثتب
٫چكاځ آتَِ٫بځ كػ ٿيؿډـ.
رليبځډبڍ آكاٽ ٿچاؿ ٿقاة ثتڈڃتـكت ٿڀٴتڂ اًتت رتبځ اڃٌتبځ كا
تڊـيـ ٳڄـ ،ميلا ايڂ رليبځډب آډٌتڈ علٳت ٿيٳڄڄتـ څ ٫لٓتت ٳتب٫ي ثتلاڍ
ؿڅكُـځ څ ڃزبت ٿتلؿٽ څرتچؿ ؿاكؿ .ثتڈډلعتبٹ رليتبځ ٷتـامڇ ٿڀٴتڂ اًتت
ؽٌبكتډبڍ ٿبٻي څ ميٌتٿغيٜي ٿڊڀي ؿك وي ؿاُتڈ ثبُـ .ڃيتلڅڍ علٳتت
آڃي ايڂ ٿچاؿ ٿقاة ٿڀٴڂ اًت ًبؽتڀبځډب څ ؿيٸل تأًيٌبت كا ام ثتيڂ ثجتلؿ.
ٿچاؿ ٿقاة ٿڀٴڂ اًت رتبؿڇډتب كا ٿٌتـڅؿ ٳڄتـ څ ٷلٿتبڍ آځ ،ؿكؽتتډتب څ
ٿغٔچالت ٳِبڅكمڍ كا ام ثيڂ ثجلؿ.
اقذامات قبل از فًران آتصفطان


ثلاڍ تٴڀيٺ تزڊينات ٿؾٔچّ ؿك ٿچاٯ ٢اٜٗلاكڍ ثڈ اماڍ ډليٲ ام
ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ؽچؿ ،يٲ ر٬ت ٣يڄٲ ايڀڄي څ ٿبًٲ تڄٌ٬ي
يٲثبكٿٔل ٩تڊيڈ ٳڄيـ.
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اٷل ؿك ڃنؿيٴي يٲ آتَِ٫بځ ٤٫بٹ يب ؽبٿچٍ مڃـٷي ٿيٳڄيـ ؽچؿ
كا ثلاڍ تؾټيڈ ٫چكڍ ٿغٺ ؿك ٿچاٯٗ ٢لڅكڍ آٿبؿڇ ٳڄيـ.

اقذامات حيه فًران آتصفطان


ثلاڍ ارتڄبة ام ؽٜلات ڃبُي ام اڃ٬زبكډبڍ ُـيـ ،ولتبة ًڄٶ څ
ؽبٳٌتل ثڈ اٛلا ،٩رليبځ ٿچاؿ ٿقاة څ تِٴيٺ څ تزڀ ٢ٷبمډبڍ ٷلٽ
ٿٜبثٮ ؿًتچك ٿٰبٿبت ٿغټي ٫چكا ٿڄٰٜڈ كا تلٱ ڃڀبييـ.



ثڈ ًل٣ت ًلوڄبډي ثلاڍ ؽچؿ ثيبثيـ.



ام ؿكڇډب څ ڃٰب ٙوٌت اٛلا ٩كڅؿؽبڃڈ ؿڅك ُچيـ.



٫لاٿچٍ ڃٴڄيـ ثڈ ا٫لاؿڍ ٳڈ ثڈ ٳڀٲ ُڀب اعتيبد ؿاكڃـ ،ثڈڅيوڇ
ٳچؿٳبځً ،بٻڀڄـاځ څ ٿ٤ټچٻيڂ ،ٳڀٲ ٳڄيـ.



ٿلاٯت رليبځ ٷٺڅالڍ ثبُيـ .رليبځ ٷٺڅالڍ ٿيتچاڃـ ًلي٢تل ام
ُڀب ٳڈ ويبؿڇ كاڇ ٿيكڅيـ يب ؿك عبٹ ؿڅيـځ ډٌتيـ ،علٳت ٳڄـ.
ثڄبثلايڂ ،ٯجٺ ام ٣جچك ام يٲ وٺ ثڈ ٿٌيل تچرڈ ٳڄيـ څ اٷل ؿك ٿٌيل
رليبځ ٷٺڅالڍ ؿك عبٹ علٳت ٿيثبُيـ ام ٣لٕ وٺ كؿ ڃِچيـ.



ثلاڍ ٷل٫تڂ آؽليڂ اٛال٣بت اٜٗلاكڍ ثڈ كاؿيچ يب تټچينيچځ ٷچٍ ٫لا
ؿډيـ.



اٷل ٿِٴٺ تڄٌ٬ي ؿاكيـ ام تڀبى ثب ٿٰبؿيل ٳپ ؽبٳٌتل ډپ ارتڄبة
ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ ًينؿډپ -آتِِ٬بځ
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ويلاډڂ آًتيڂؿاك څ ُټچاك ثټڄـ ثرچُيـ.



ام ٣يڄٲ ايڀڄي اًت٬بؿڇ ٳڄيـ څ ثڈربڍ ٻڄن ام ٣يڄٲ ٿ٤ڀچٻي اًت٬بؿڇ
ٳڄيـ.



ثلاڍ تڄ٬ي ؿك ٿغي ٚول ام ٧جبك څ ؽبٳٌتل ام ٿبًٲ يب وبكصڈاڍ
ڃڀڄبٱ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ؿكډب څ وڄزلڇډب كا ثجڄـيـ څ ؿًتٸبڇډبڍ تڊچيڈ څ علاكتي كا ؽبٿچٍ
ٳڄيـ.



ام كاڃڄـٷي ؿك مٿبځ كينٍ ًڄٸيڂ ؽبٳٌتل ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ ،ٿٸل
ايڄٴڈ ٿزجچك ثڈ ايڂٳبك ثبُيـ؛ ؿك ايڂ ٓچكت ،ثڈ آډٌتٸي څ ثب ًل٣ت
 30ٳيټچٿتل ؿك ًب٣ت ثلاڃيـ.

اقذامات بعذ از فًران آتصفطان


ثلاڍ ٷل٫تڂ آؽليڂ اٛال٣بت ثڈ كاؿيچ يب تټچينيچځ ٷچٍ ؿډيـ.



تب مٿبڃي ٳڈ ؽبٳٌتل آتَِ٫بڃي ؿك ډچا ٿ٤ټٮ اًت ؿك ؽبڃڈ ثڀبڃيـ،
ٿٸل ايڄٴڈ اعتڀبٹ كينٍ ًٰ ٪ؽبڃڈ ثبُـ.



ؽبٳٌتلډبڍ كڅڍ ًٜظ ،ثبٽ څ ڃبڅؿاځ ًبؽتڀبځ كا تڀين ٳڄيـ.



ام كڅُڂٳلؿځ ٳبٿيچځ څ ٿبُيڂډبڍ ٿچتچكڍ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.
ؽبٳٌتل آتَِ٫بڃي ٿيتچاڃـ ٿبڃ ٢كڅُڂُـځ ٿچتچك ُچؿ څ وي ام
آًيتكًبڃـځ ثڈ ثؾَډبيي ام څًيټڈ ڃٰټيڈ ثب٣ج ؽلاثي آځ ٿيُچؿ.

فصل چْاسدّن

آتصسًزي خاوگي

آتصسًزي خاوگي
ثلاڍ ايزبؿ آتَ ًڈ كٳڂ اًبًي ڃيبم اًت ٳڈ ثڈ آځډب ارناڍ ٿخټج
آتَ ٿيٷچيڄـ څ ٣جبكتاڃـ ام :ٿچاؿ ًچؽتڄي ،اٳٌيوځ څ ٷلٿب ٳڈ رڊتت ٿڊتبك
آځ ثبيـ ڃٌجت ثڈ عق ٩يٲ يب تڀبٿي آځډب اٯـاٽ ڃڀچؿ .ثلاڍ ٿغب٠٫ت ام ؽچؿ،
ُڄبؽتڂ څيوٷيډبڍ آټي آتَ اډڀيت ؿاكؿ .آتَ ثڈ ًل٣ت ٷٌتلٍ ٿييبثـ
څ ٷبډي ثلاڍ يٲ تڀبى تټ٬ڄي ڃين مٿبځ ٳب٫ي څرچؿ ڃـاكؿ .آتَ عتي ٳڀتل ام
ؿڅ ؿٯيٰڈ وي ام ُلڅ ١آتًَچمڍ ٿيتچاڃـ تڊـيـٳڄڄـڇ مڃـٷي ثبُـ.
ٷلٿب څ ؿڅؿ ڃبُي ام آتَ ٿيتچاڃـ ثڈٿلاتت ؽٜلڃبٱتل ام ُ٤ټڈډتبڍ
آځ ثبُـ .اًتڄِب٭ ډچاڍ ٫چ٭اٻ٤بؿڇ ٷلٽ ٿيتچاڃـ كيڈډتب كا ثٌتچماڃـ .ډڀضڄتيڂ
ٷبمډبڍ ًڀي تچٻيـُـڇ ؿك آتَ ،ا٫لاؿ كا ٷيذ څ ؽچاةآٻچؿ ٿيًتبمؿ .ثڄتبثلايڂ
آتَ ثڈربڍ ايڄٴڈ ثيـاكتبځ ٳڄـ ُڀب كا ثڈ ؽچاة ٣ڀيٮتلڍ ٫لڅ ٿيثلؿ .ؽ٬ٸي
ٿڊپتليڂ ٣ټت ٿلٵڅٿيل ڃبُي ام آتًَچمڍ اًت ٳڈ ڃٌجت ٿلٵڅٿيل ڃبُتي
ام آځ ڃٌجت ثڈ تټ٬بت ڃبُي ام ًچؽتٸي ًڈ ثڈ يٲ ٿيثبُـ.
اقذامات قبل از يقًع آتصسًزي خاوگي
 هَاسد صيش ًناتي است مِ تايذ قثل اص ٍقعَع آتعصسعَصي تعشاي
هحافظت اص خَد ،خاًَادُ ٍ اهَال هذًظش قشاس داد:


ؿك تڀبٽ تأًيٌبت څ ٿٴبځډبڍ ٿٌٴچڃي څ عتي ٿ٤بثل ٣ڀچٿي ،آٺ ؿڅكڍ
ٿچاؿ ٯبثٺ اُت٤بٹ ام څًبيٺ آتَما كا ك٣بيت ٳڄيـ.
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ؿك ًبؽتڀبځډب ،ؿكډبڍ ؽلڅد اٜٗلاكڍ كا وتيَثيڄتي څ څًتبيٺ ا٬ٛتبڍ
عليٮ كا ٳڄتلٹ ٳڄيـ.



ثلاڍ ؽلڅد اٜٗلاكڍ ام ًبؽتڀبځ عـاٯٺ ؿڅ كاڇ كا ت٤ييڂ ٳڄيـ.



ٿٴبڃي كا ؿك ؽبكد ام ؽبڃڈ ت٤ييڂ ٳڄيـ ٳڈ ث٤ـ ام ٷلين ،يٴـيٸل كا ؿك آڃزب
ثيبثيـ.



ډڄٸبٽ ؽلڅد ام ٿغٺ ،عتڀب ُيل آټي څكڅؿڍ ٷبم ثڈ ًبؽتڀبځ كا ثجڄـيـ.



څًبيٺ ثلٯي څ اتٔبالت آځډب كا ثب ؿٯت ٳڄتلٹ ٳڄيـ تب ام اًتبڃـاكؿ ثچؿځ
آځډب ٿٜڀئڂ ُچيـ.



ډڄٸبٽ ؽچاة ؿكة اتب٭ كا ثجڄـيـ.



ؿًتٸبڇ ا٬ٛبڍ عليٮ كا ؿك ٿڄنٹ ڃٔت ڃڀبييـ څ كڅٍ ثڈٳبكٷيلڍ آځ كا
ثڈ ؽبڃچاؿڇ ثيبٿچميـ.



ڃٔت ًيٌتپ ا٬ٛبڍ عليٮ اتچٿبتيٲ كا ؿك ٿڄنٹ ٿـڃ٠ل ؿاُتڈ ثبُيـ.



ام ٳبكُڄبًبځ آتَڃِبڃي ثؾچاډيـ ايڀڂ ثچؿځ ٿڄنٹ ُڀب ؿك ٿٰبثٺ
آتًَچمڍ كا ثلكًي ٳڄڄـ.



اڃجبكډب كا تڀين ٳڄيتـ څ ارتبمڇ ڃـډيتـ مثبٻتڈډتبيي ام ٯجيتٺ كڅمڃبٿتڈډتبڍ
ٯـيڀي ،ٿزټڈډب څ ؽبك څ ؽبُبٱ اڃجبُتڈ ُچؿ.



ؿڅؿٳَ ثبيـ عـاٯٺ يٲ ٿتل ثټڄـتل ام ًٜظ وِتثبٽ ثبُـ.

ً نات ايوٌي ٌّگام استفادُ اص ٍسايل گاصسَص


ام ؿًتٴبكڍ ٳڄتچك څ كٷالتچك اٳيـا ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ صڊبكؿډپ -آتًَچمڍ ؽبڃٸي
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اثتـا ٳجليت كا كڅُڂ څ ًري ُيل ٷبم كا ثبم ٳڄيـ.



ثڊتليڂ كڅٍ ثلاڍ آمٿبيَ ڃِت ٷبم اًت٬بؿڇ ام اً٬ڄذ يب وبكصڈ آِ٧تڈ
ثڈ ٳٓ ٪بثچځ ٿيثبُـ.



ډيشٷبڇ ام ٳجليت ثلاڍ آمٿبيَ ڃِت ٷبم اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



څًبيٺ ٷبمًچم كا ؿك ٿ٤لٕ ٳچكاځ ډچا څ رليبځ ثبؿ ٯلاك ڃـډيـ.



ثبمكًي ؿڅكڇاڍ اتٔبالت څ ٻچٻڈډبڍ ٿلثچ ٙثڈ څًبيٺ ٷبمًچم ٗلڅكڍ
اًت.



ډل څًيټڈ ٷبمًچم ثبيـ ؿاكاڍ يٲ ُيل ٯ ٢ٜڅ څٓٺ ٿٌتٰٺ ثبُـ.



ډل څًيټڈ ٷبمًچم ثبيـ ؿاكاڍ يٲ ؿڅؿٳَ ٿٌتٰٺ څ ٿزڊن ثڈ ٳالډٲ
ثبُـ.



ام كڅُڂٳلؿځ آةٷلٽٳڂ څ ًبيل څًبيٺ ٷبمًچم ؿك عڀبٽ ؽچؿؿاكڍ
ٳڄيـ.



ام ٯلاكؿاؿځ ٻجبى څ اُيبڍ ٯبثٺ اُت٤بٹ ؿك ٿزبڅكت ثؾبكڍ څ ًبيل څًبيٺ
ٷبمًچم ؽچؿؿاكڍ ڃڀبييـ.



ثؾبكڍ ډڀچاكڇ ثبيـ ثب ُ٤ټڈ آثي ثٌچمؿ .ؿك ٧يل ايڂ ٓچكت ثب ت٤ڀيلٳبك
ٿبډل ٿِچكت ٳڄيـ.



ام ربثڈربيي څًبيٺ ٷبمًچم ٿتٔٺ ثڈ ًيٌتپ ٻچٻڈٳِي ٷبم ًبؽتڀبځ ثڈ
ډل ٿيناځ ٳڈ ثبُـ ارتڄبة ٳڄيـ.



اٷل ٫بٓټڈ ٷبم ؽچكاٱونڍ تب وڄزلڇ ٳڀتل ام يٲ ٿتل اًت ام آڅيؾتڂ
ولؿڇ يب وبكصڈډبڍ ٯبثٺ اُت٤بٹ كڅڍ وڄزلڇ ؽچؿؿاكڍ ڃڀبييـ.
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 تِماسگيشي ّطذاسدٌّذُّاي حساس تِ دٍد


ؿك

ًبؽتڀبځ

ؿًتٸبڇډبڍ

ډِـاكؿډڄـڇ

ؿڅؿ

ڃٔت

ٳڄيـ.

ډِـاكؿډڄـڇډبڍ ًبٻپ ،اعتڀبٹ ٿلٵ ؿك يٲ آتًَچمڍ كا ثڈ ڃٔ٪
ٳبډَ ٿيؿډـ.


ٿٴبځ ٯلاكٷيلڍ ډِـاكؿډڄـڇډب ثبيـ ؿك ٯٌڀتډبڍ ٿؾتټ ٪ٿڄنٹ ثبُـ.
ٿٴبځ ٯلاكٷيلڍ آځډب ثيلڅځ اتب٭ؽچاةډب ،كڅڍ ًٰ ٪يب كڅڍ ؿيچاكډب (10
تب ً 30بڃتيڀتل وبييڂتل ام ًٰ ،)٪ثبالڍ كاډلڅډب يب ميل كاڇوټڈډبڍ
ٿغٔچكُـڇ څ ڃنؿيٲ آُرنؽبڃڈ (څ ڃڈ ؿك ؿاؽٺ آُرنؽبڃڈ) ٿيثبُـ.



ډلٿبڇ يٲثبك ډِـاكؿډڄـڇډبڍ عٌبى ثڈ ؿڅؿ كا تڀين څ ٳڄتلٹ ڃڀبييـ څ
ډل ًبٹ يٲثبك ڃين ثبتلڍډب كا ت٤چيٖ ڃڀبييـ ،ډل ؿڇ ًبٹ يٲثبك ڃين
ډِـاكؿډڄـڇډب كا ت٤چيٖ ڃڀبييـ.

 فشاس اص آتص


كاڇ ٫لاك كا ډڀلاڇ ثب ؽبڃچاؿڇ ٿلڅك ٳڄيـ څ ٛليٰڈ ٫لاك ام ډل اتتب٭ كا تڀتليڂ
ڃڀبييـ.



ٿٜڀئڂ ُچيـ وڄزلڇډب ثڈڅًيټڈ ٿيؼمؿځ څ كڃٶُـځ ثٌتڈ ڃِتـڇ څ ٷيتل
ڃٴلؿڇ ثبُڄـ .ٿٜڀئڂ ُچيـ ٳڈ ڃلؿڇ يب ُجٴڈډبڍ ٫ټنڍ ٳڈ ثتلاڍ اٿڄيتت
ثل كڅڍ وڄزلڇډب ڃٔت ٿيُچڃـ ،ډڄٸبٽ څٯتچ ١آتتًَتچمڍ ثتڈكاعتتي ام
ؿاؽٺ ثبم ٿيُچڃـ.



اٷل ٿڄنٹ ُڀب ثيَ ام يٲ ٛجٰڈ ؿاكؿ ڃلؿثبځډبڍ ٫لاك كا ثبمثيڄي ٳڄيـ.
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ثڈ ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ ؽچؿ آٿچمٍ ؿډيـ تب ؿك ډڄٸبٽ ٫تلاك ام آتتَ ،ڃنؿيتٲ
ٳً ٪بؽتڀبځ علٳت ٳڄڄـ ربيي ٳڈ ډچا ډڄٸبٽ آتَ ًتبٻپتتل څ ٧ټ٠تت
ؿڅؿ ٳڀتلاًت.

 هَاد قاتل اضتؼال


ډلٷن ام ٿبي٤بت ٯبثٺ اُت٤بٹ ٿبڃڄـ ٷبمڅئيٺ ،ثڄنيڂ ،ڃ٬ت ؿك ٘٫بڍ ؿاؽتٺ
ؽبڃڈ اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ٿبي٤بت ٯبثٺ اُت٤بٹ كا ؿك ٟتلڅ ٩څ ٿٴتبځ ډتبڍ ٿڄبًتت څ ؿاكاڍ تڊچيتڈ
فؽيلڇ ٳڄيـ.



ډلٷن ڃنؿيٲ ٿبي٤بت ٯبثٺ اُت٤بٹ ًيٸبك كڅُڂ ڃٴڄيـ.



ث٤ـ ام اًت٬بؿڇ ام وبكصڈډبڍ آِ٧تڈ ثڈ ٿچاؿ څ ٿبي٤بت ٯبثٺ اُت٤بٹ آځډب كا
ؿكڅځ ٟل٩ډبڍ ٫ټنڍ څ ثيلڅځ ام ؽبڃڈ ثيڄـاميـ.

 هٌاتغ گشهايي


ډڄٸبٿيٳڈ ام ٿڄبث ٢ٷلٿبيي اًتت٬بؿڇ ٿتيٳڄيتـ ڃٴتبت ايڀڄتي كا ك٣بيتت
٫لٿبييـ.



ډڄٸبٽ اًت٬بؿڇ ام څًبيٺ ٷلٿبماڍ ڃ٬تي ،ايڀڄي كا ك٣بيت ٳڄيـ څ ٿٜڀتئڂ
ُچيـ ډڄٸبٽ ولٳلؿځ ڃ٬ت ٿؾنځ څًيټڈ علاكتي ،ؽڄٲ ُـڇ ثبُـ.



څًبيٺ علاكتي عـاٯٺ يٲ ٿتل ام ٿچاؿ ٯبثٺ اُت٤بٹ ٫بٓټڈ ؿاُتڈ ثبُڄـ.



ٿٜڀئڂ ُچيـ ٳڈ ٳ ٪څ ؿيچاكډبڍ ٿزبڅك څًيټڈ ٷلٿبيي ثتڈؽتچثي ٣تبيٮ
ُـڇ ثبُڄـ.

ٔ٫ٺ صڊبكؿډپ -آتًَچمڍ ؽبڃٸي
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تڄڊب ام ًچؽت ت٤ييڂ ُـڇ ؿك ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ٳبكؽبڃڌ تچٻيـٳڄڄتـڇ ؿًتتٸبڇ
اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ؽبٳٌتل آتَ كا ؿك يٲ ٟل٫ ٩ټنڍ څ ثيلڅځ ام ؽبڃڈ ڃٸڊـاكڍ ٳڄيـ.



ُ٤ټڈډبڍ آتَ كا ام ؿيچاكډب ،اًجبة څ احبحيڈ څ ولؿڇډب څ ٿچاؿ ٯبثٺ اُت٤بٹ
ؿڅك ڃٸڊـاكيـ.



يٲ ع٬ب ٝٿڄبًت رټچڍ ٿڄج ٢علاكتي ايزبؿ ٳڄيـ.



ًبٻي يٲثبك ؿًتٸبڇ علاكتتي كا تچًت ٚٳبكُتڄبى اٿتل تڀيتن څ ثبمكًتي
ڃڀبييـ.

 مثشيت ٍ فٌذك


ٳجليت څ ٫ڄـٱ كا ؿڅك ام ؿًتلى ٳچؿٳتبځ څ ؿك ٓتچكت اٿٴتبځ ؿك يتٲ
ٿغٺ ؿكثٌتڈ ٯلاك ؿډيـ.



ؿك كؽتؾچاة ډڄٸبٽ ؽچاةآٻچؿٷي يتب مٿتبځ ٿٔتل ٩ؿاكڅ ًتيٸبك ڃٴِتيـ
ثلاڍ ًيٸبكڍډب ،ربًيٸبكڍ ٷچؿ څ ٿڄبًت تڊيڈ ڃڀبييـً .تيٸبك كڅُتڂ څ
تڈ ًيٸبك كا ٯجٺ ام ؿڅكاڃـاؽتڂ ،ؿك آة ؽبٿچٍ ڃڀبييـ.

 سينمطي تشق


ًيپٳِي ٿڄنٻتبځ كا تچً ٚاډٺ٫ڂ ثبمكًي ؿڅكڇاڍ ڃڀبييـ.



ًيپډبڍ كاث ٚكا څاكًي ڃڀبييـ ٳڈ ٻؾت ڃجبُـ يب ؿك ٿغٺ اتٔبٹ ثڈ وليتن
ٻٮ ڃجبُڄـ.



اٛڀيڄبځ عبٓٺ ڃڀبييـ ٳڈ ولينډب ام ؿكوچٍ ٿڄبًت ثلؽچكؿاك ثبُڄـ.
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اٛڀيڄبځ عبٓٺ ڃڀبييـ ٳڈ ًيپډبڍ ثل٭ ؿك ميتل ٯتبٻي څ ٿچٳتت يتب كڅڍ
ٿيؼ يب ؿك ڃچاعي ول ك٫تڅآٿـ ٯلاك ڃـاُتڈ ثبُڄـ.



ؿًتٸبڇډبڍ ثلٯي ٿت٤ـؿ كا ثڈ يٲ ًيپ كاثت ٚٿتٔتٺ ڃٴڄيتـ ،ؿك ٓتچكت
ڃيبم ام ؿڅُبؽڈ ډبڍ اًتبڃـاكؿ ٿزڊن ثڈ ٫يچم اًت٬بؿڇ ٳڄيـ تب ثب٣ج رلٯتڈ
ڃبُي ام اتٔبٹ ٳچتبڇ ڃِچؿ.

اقذامات حيه يقًع آتصسًزي خاوگي


ډڄٸبٽ كڅثڈكڅ ُـځ ثب آتًَچمڍً ،ل٣ت ٣ڀٺ ثلاڍ ڃزبت رتبځ ؽتچؿ څ
ٿٔـڅٿبځ اعتڀبٻي ،ٳبٿال عيبتي اًت .ډڀتبځٛتچك ٳتڈ ٿتيؿاڃتيپ آتتَ
ؽيټي ًلي ٢اڃتِبك ٿييبثـ .ثڄبثلايڂ ثال٫بٓتټڈ آتتَڃِتبڃي څ اڅكهاڃتي كا
ؽجل ٳڄيـ څ تب آڃزب ٳڈ ٿيتچاڃيـ اٛال٣بت ٳبٿټي ؿك ٿچكؿ ثلڅم عبؿحتڈ ثتڈ
آځډب ثـډيـ.



اٷل ډڄٸبٽ څكڅؿ ثڈ يٲ ًتبؽتڀبځ آًتيتؿيتـڇ ثتب عتلاكت څ ؿڅؿ كڅثتلڅ
ُـيـ ،ثڈ ًل٣ت ام ًبؽتڀبځ ؽبكد ُچيـ.



ً٤ي ٳڄيـ تڀبٽ ا٫لاؿ كا ام ًبؽتڀبځ ثيلڅځ ثجليـ.



ثلاڍ ٫لڅڃِبڃـځ آتًَچمڍ ٿچاؿ ڃ٬تي ،ام آة اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ٟل ٩ٿِت٤ٺ كا علٳت ڃـډيـ٤ُ .ټڈ كا ثب ُڂ ،ڃڀتٲ ،وتتچڍ ڃڀڄتبٱ يتب
وچَُډبڍ ؿيٸل ؽ٬ڈ ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ صڊبكؿډپ -آتًَچمڍ ؽبڃٸي
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ثٌتڂ ؿًتڀبٹ ؽيي ثڈ ؿڅك ؿډبځ څ ثيڄي ،ثب٣ج ٿغب٠٫ت ُتڀب ؿك ثلاثتل
ٷبم يب ؿڅؿډبڍ ًڀي ؽچاډـ ُـ.



اٷل ٻجبى ُڀب آتَ ٷل٫ت ،ثبيـ تچٯ ٪ٳڄيـ ،كڅڍ مٿتيڂ ثي٬تيتـ څ ٧ټتت
ثؾچكيـ تب آتَ ؽبٿچٍ ُچؿ.



ٯجٺ ام ثبمٳلؿځ ؿكةډبڍ ثٌتڈ ،ٿيناځ ٷلٿب څ علاكت آځ كا ٳڄتلٹ ٳڄيـ،
ايڂ ٳبك كا ثب وِت ؿًت اڃزبٽ ؿډيـ صچځ آًيت ٳ ٪ؿًتت څ اڃٸِتتبځ
ٿي تچاڃـ تچاڃبيي ُڀب كا ثلاڍ ٫لاك ډڄٸتبٽ اًتت٬بؿڇ ام ڃلؿثتبځډتبڍ ٫تلاك څ
صڊبك ؿًتڅوب ك٫تڂ ٳبډَ ؿډـ:



ؿكٓچكتيٳڈ ؿكة ؿا ٥اًت :ؿكة كا ثبم ڃٴڄيـ څ ام وڄزلڇډتب ٫تلاك ٳڄيتـ.
اٷل ڃڀيتچاڃيـ ٫لاك ٳڄيـ يٲ ٳب٧ق يب وبكصڈ كڃٸي كڅُڂ يتب ًت٬يـ كا ثتڈ
ثيلڅځ وڄزلڇ آڅيناځ ٳڄيـ تب ثڈ آتَڃِبځډب ث٬ڊڀبڃـ ٳتڈ ُتڀب ؿك ؿاؽتٺ
ٿغجچى ُـڇايـ.



ؿكٓچكتيٳڈ ؿكة ًلؿ اًت :ثڈ آډٌتتٸي ؿكة كا ثتبم ٳڄيتـ څ ٿٜڀتئڂ
ُچيـ ٳڈ آتَ يب ؿڅؿ كاڇ ٫لاك ُڀب كا ٿٌـڅؿ ڃؾچاډتـ ٳتلؿ .اٷتل كاڇ ٫تلاك
ُڀب ٿٌـڅؿ ثچؿ ثڈ ًل٣ت ؿكة كا ثجڄـيتـ څ ام كاڇ ؿيٸتلڍ ٿختٺ وڄزتلڇ
ثلاڍ ٫لاك اًت٬بؿڇ ٳڄيـ .څاٗظ اًت ٳڈ ثبيـ ثڈ ًل٣ت آځ ٿٴتبځ كا تتلٱ
ٳڄيـ څ ؿكة كا وِت ًلتبځ ثجڄـيـ څ ثلاڍ ًيڄڈ ؽين ك٫تڂ آٿبؿڇ ثبُتيـ.
ثڈ ؽبٛل ؿاُتڈ ثبُيـ ؿڅؿ ،ٷلٿب څ علاكت ثتبال ٿتيكڅؿ څ ډتچاڍ ًتلؿ ثتب
٧ټ٠ت ؿڅؿ ٳڀتل ڃنؿيٲ ٳ ٪ٯتلاك ٿتيٷيتلؿ څ ؿكڃتيزتڈ ؿيتـ ؿك وتبييڂ
څاٗظتل ٿيثبُـ.
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ؿك ميل ؿڅؿ ًيڄڈؽين ثلڅيـ تب ام ٿغي ٚؿڅؿډبڍ ًڄٸيڂ څ تزڀ ٢ٷبمډبڍ
ًڀي ؽبكد ُچيـ.



ثڈٿغٖ ٫لاك ام ٿغي ٚثلاڍ رټچٷيلڍ ام ٷٌتتلٍ آتتَ ،ؿكة كا وِتت
ًلتبځ ثجڄـيـ.



ؿك ثيلڅځ ام ؽبڃڈ ؿك ٿغيٜي اٿڂ ثڀبڃيـ څ ثڈ ؽبڃڈ ثلڃٸلؿيـ څ ثتب ُتڀبكڇ
 125تڀبى ثٸيليـ.

اقذامات بعذ از يقًع آتصسًزي خاوگي


اٷل ؽچؿتبځ ٯلثبڃي آتًَچمڍ ډٌتيـ يب ثڈ ٳڀٲ ٯلثبڃيتبځ آتتًَتچمڍ
ٿيكڅيـ ،ثب ُڀبكڇ  125تڀتبى ثٸيليتـ .ٿغتٺډتبڍ ًتچؽتٸي كا ؽڄتٲ
ڃڀچؿڇ څ ثرچُبڃيـ تب اعتڀبٹ ٓـٿڈ ثيِتل يب ٬٣چڃت كا ثڈ عـاٯٺ ثلًبڃيـ.



اٷل ٷبڅٓڄـڅ٭ يب يٲ ر٤جڈ ٿغٴپ ؿاكيتـ ؿكة آځ كا ثتبم ڃٴڄيتـ صلاٳتڈ
ٿڀٴڂ اًت علاكت كا ثلاڍ صڄـيڂ ًب٣ت ؿك ؽچؿ ڃٸڈؿاُتڈ ثبُتـ .اٷتل
ؿكة آځ كا ٯجٺ ام ايڄٴڈ ًلؿ ُتچؿ ثبمٳڄيتـ ٿغتچيتبت آځ ٿڀٴتڂ اًتت
ُ٤ټڈڅك ٷلؿؿ.



صڄبڃضڈ ثڄب ثڈ ٷ٬تڈ ثبمكًيڂ ٿجڄي ثل اٿڂ ڃجچؿځ ؽبڃڈ ،ٿزجچك ثڈ تلٱ آځ
ډٌتيـ ام ٫لؿ ٿچكؿ ا٣تڀبؿڍ ثؾچاډيـ ٳڈ ٿلاٯت اٿچاٹ ُڀب ثبُـ.

فصل پاًضدّن

آتصسًزي گستردٌ

آتصسًزي گستردٌ
ؽٜل څ تڊـيـ آتًَچمڍ ؿك رڄٸٺډب څ ٿڄبٛٮ ٧يلٿٌٴچڃي څ ثتلاڍ
ا٫لاؿڍ ٳڈ ؿك ڃنؿيٴي ايڂ ٿڄبٛٮ مڃـٷي ٿيٳڄڄـ يب ام اٿٴبڃتبت ك٫تبډي ٿبڃڄتـ
څيال څ ٿزتڀ٢ډبڍ ت٬ليغي ؿك ايڂ ٿڄبٛٮ اًت٬بؿڇ ٿيٳڄڄتـ اٿتلڍ رتـڍ ثتڈ
ُڀبك ٿيكڅؿُ .لاي ٚؽِٲ څ ثتيآثتي ؿك ايتبٽ ٿؾتټتً ٪تبٹ ؿك ثؾتَډتبڍ
ٿؾتټ ٪ٳِچك تب عـ ميبؿڍ اعتڀبٹ ثلڅم آتًَچمڍ كا ا٫نايَ ٿيؿډـ.
ثب ثلڃبٿڈكينڍ ؿكًت څ ٿڄبًت ډڀتلاڇ ثتب ؿاڃتَ څ آٷتبډي ؿك ٿتچكؿ
ڃغچڋ ع٬بٟت ام ًبؽتڀبځډبڍ ٿچرچؿ ؿك ايتڂ ٿڄتبٛٮ ٿتيتتچاځ ام تؾليتت څ
څيلاڃي ڃبُي ام يٲ آتًَچمڍ ٿڊيت تب عـ ميبؿڍ ٳبًت.
اقذامات قبل از يقًع آتصسًزي گستردٌ


ام اڃـاؽتڂ تڈ ًيٸبك څ ثبٯي ٷقاُتڂ ف٧تبٹ كڅُتڂ ؿك رڄٸتٺډتب څ
وبكٱډب ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ؿكٓچكتيٳڈ ؿك رڄٸٺ څ وبكٱ ډب ثڈ آتَ كڅُتڂ ثلؽتچكؿ ٳلؿيتـ،
ثڊتليڂ كڅٍ ثلاڍ ؽبٿچٍٳتلؿځ آځ كيؾتتڂ ؽتبٱ څ اًتت٬بؿڇ ام
ٳرٌچٹ ؽبٿچٍٳڄڄـڇ ؿًتي اًت.



ؿك ٓچكت ٿِتبډـڋ آتتًَتچمڍ ثتب ُتڀبكڋ  125تڀتبى ثٸيليتـ،
ٿچٯ٤يت كا ؿٯيٮ څ څاٗظ ثلاڍ آځډب ُلط ؿډيـ څ ثڈ تڀبٽ ًتإاالت
٫لؿ ٿٌئچٹ ًبمٿبځ وبًؼ ؿډيـ.

ٔ٫ٺ وبڃنؿډپ -آتًَچمڍ ٷٌتلؿڇ
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صڄبڃضڈ ؿك ٿلات ٢څ رڄٸٺډب آتَ كڅُڂ ٳلؿيـ ثل كڅڍ ؽبٳٌتل
آځ آة وبُيـڇ يب ثب كيؾتڂ ؽبٱ ٳبٿال ؽبٳٌتل كا ثرچُبڃيـ.



ډلٷن ؿك ڃنؿيٴي اڃجبك ٣ټچ٫ڈ څ صچةډبڍ ؽِٲ څ رڄٸتٺډتب آتتَ
كڅُڂ ڃٴڄيـ.

اقذامات حيه يقًع آتصسًزي گستردٌ
 قثل اص ًضديلضذى آتص تِ خاًِ چِ تايذ مشد


تؾټيڈ ؽبڃڈ اڅٻيڂ ٳبك ثڈ ډڄٸبٽ ثلڅم آتًَچمڍ اًت .ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ
(يب عيچاڃبت) ٳڈ ثلاڍ آٿبؿڇٳلؿځ ُتلاي ٚٿڄتنٹ څرچؿُتبځ ٗتلڅكڍ
ڃيٌت كا ام ؽبڃڈ ؽبكد ٳڄيتـ .ا٫تلاؿڍ ٳتڈ ؿاكاڍ ٿِتٴٺ رٌتڀي څ
ٿ٤ټچٻيت ٿيثبُڄـ څ ڃين ٳچؿٳبځ څ ًبٻؾچكؿٷبځ ثبيـ ؽيټتي ًتلي ٢ام
ٿغٺ ؽبكد ُچڃـ.



ٻجبى ٿڄبًت څ ٿغب ٞ٫ؿك ثلاثل آتَ ثرچُيـ.



ٿچاؿ ٯبثٺاعتلا٭ كا ام ٿغٺ ؿڅك ٳڄيـ ،تڀبٽ ارٌبٽ ًچؽتڄي كا ٳڈ ؿك
اٛلا ٩ٿڄنٹ څرچؿ ؿاكؿ ٿخٺ تيلډبڍ صچثي ،اثتناك صڀتڂمڃتي ،ٿڄٰتٺ
ؽچكاٱ ونڍ ،ثلمڃت څ ٿبڃڄـ آځ كا ام اٛلا ٩ؽبڃڈ ؿڅك ٳڄيـ څ آځډتب كا
ؿكربيي ٿڄبًت ؿك ثيلڅځ ام ؽبڃڈ ٯلاك ؿډيـ.



څكڅؿڍ ډبڍ ًبؽتڀبځ كا ثجڄـيـ .اتب٭ ميلُيلڅاڃي ،وڄزلڇډبڍ وبًتيچ،
تڀبٿي ؿكډتب ،ؿك ميتلمٿيڂ څ ؿك ٛچيټتڈ كا ام ثيتلڅځ ثجڄـيتـ .وتلؿڇ څ
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وبكصڈډتبڍ ٯبثتٺ اعتتلا٭ كا ام ٿغتٺ ؿڅك ٳڄيتـ ،تڀتبٽ وچُتَډتب څ
ع٬بٝډبڍ ٧يلٯبثٺاعتلا٭ وڄزلڇډب كا ثلاڍ ٳبډَ احل تبثِتي ٷلٿتب څ
آتَ ثجڄـيـ.


ؿكةډبڍ ؿاؽٺ كا ثجڄـيـ څ ٫ڂډب كا كڅُڂ ٳڄيتـ ،تڀتبٿي ؿكةډتب كا
ثتلاڍ رټتتچٷيلڍ ام څكڅؿ رليتبځ ډتتچا ثجڄـيتـ .ؿكيضتتڈ ډتچاڍ ثتتبالڍ
ُچٿيڄڈ كا ثبم ٳڄيـ اٿب ع٬ب ٝكڅڍ آځ كا ثٸقاكيـ.



ُټڄٶ ډبڍ ثب٧جبڃي كا ثڈ ډپ څٓٺ ٳڄيتـ څ اًتتؾل ،څاځً ،تٜٺډتبڍ
مثبٻڈ څ تڀبٿي ٟلڅ ٩كا ام آة ول ٳڄيـ.



ُيل آټي ٷبم كا ثجڄـيـ ،ډل ٿڄج ٢آټي ا٣پ ام ٷبم ٛجي٤تي ،ٿؾتبمځ
ٷبمڅييٺ يب ولڅوبځ كا ٯ ٢ٜٳڄيـ.



ڃلؿثبڃي كا ثلاڍ ٿچاٯ ٢ٻنڅٽ ؿك ٿغٺ ٿڄبًجي ام ؽبڃڈ ٯلاك ؿډيـ.



څًيټڈ ڃٰټيڈ ؽچؿ كا ؿك ٿٌتيل څكڅؿڍ ٯتلاك ؿاؿڇ څ وڄزتلڇډتبڍ آځ كا
ثجڄـيـ.



ؿكة ثبمٳڂډبڍ ؽچؿٳبك ٷبكاه كا ام ٳبك ثيڄـاميـٛ ،چكڍ اٷل ثل٭ ٯ٢ٜ
ُچؿ ثتچاځ ؿكةډب كا ثتب ؿًتت ثتبم ٳتلؿ .تڀتبٿي ؿكةډتبڍ ٷتبكاه كا
ثجڄـيـ.



اُيبڍ ٷلاځثڊب ،اڅكا٭ ثڊبؿاك څ اكمُڀڄـ څ اُيبڍ ٯيڀتتي كا ؿك ؿاؽتٺ
ٿبُيڂ ؿك ؿاؽٺ ٷبكاه ٯلاك ؿډيـ څ آٿبؿڇ ثبُيـ ٳڈ ثتڈًتل٣ت ؽتبكد
ُچيـ.
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 آهادُ تشك خاًِ ضَيذ


تڀبٽ صلا ٥ډبڍ ثيلڅځ څ يٲ صلا ٥ؿك ډل اتب٭ كا كڅُڂ ثٸقاكيتـ ايتڂ
ٳبك ثب٣ج ٿيُچؿ عتي ؿك ؿڅؿ ًڄٸيڂ ډپ ؽبڃڈ ٯبثٺ ؿيـ ثبُـ.



ؿكةډب كا ٯ٬ٺ ڃٴڄيـ ،ؿكة څ وڄزلڇډب كا ثجڄـيـ ثـڅځ ايڄٴتڈ آځډتب كا
ٯ٬ٺ ٳڄيـ ،ثـيڂ ٛليٮ ؿك ٓچكت ڃيبم ثڈ څكڅؿ ًلي ٢څ ا٬ٛبڍ عليتٮ
ام ًچڍ آتَڃِبځډب ايڂ ٳبك ثڈكاعتي اڃزبٽ ؽچاډـ ُـ.

 دس خَدسٍي خَد تواًيذ


ډلصڄـ ايڂ ٳبك ؽٜلڃبٱ اًت ٻيٴڂ تڄڊب ثبيـ ؿك ٿچاٯت ٢اٗتٜلاكڍ څ
ثلاڍ ؿكاٿبځ ٿبڃـځ ام ډزچٽ تچ٫بځ آتَ ،ؿك څًيټڈ ڃٰټيڈ ؽچؿ ثڀبڃيتـ
صلاٳڈ ايڂ ٳبك ثڈٿلاتت ام ؿڅيـځ ثب وبڍ ويبؿڇ ثڊتلاًت.



وڄزلڇډب څ ؿكيضڈډتبڍ ډتچا كا ثجڄـيتـ .ثتڈآكاٿتي څ ثتب صتلا ٥كڅُتڂ
كاڃڄـٷي ٳڄيـ .ٿلاٯت ًبيل ؽچؿكڅډب څ ٣تبثلاځ ثبُتيـ څ ام ٿيتبځ ؿڅؿ
٧ټي ٞعلٳت ڃٴڄيـ.



اٷل ٿزجچك ُـيـ ثبيٌتيـ ،ؿڅك ام ثچتڈډب څ ؿكؽتبځ عزتيپ ؽتچؿكڅڍ
ؽچؿ كا ٿتچٯ ٪ٳڄيـ ،صلا ٥ډتبڍ رټتچڍ ؽتچؿكڅ كا ډڀضڄتبځ كڅُتڂ
ڃٸڊـاكيـ څٻي ٿچتچك كا ؽبٿچٍ ٳڄيـ ،وڄزلڇډب څ ؿكيضتڈډتبڍ ډتچا كا
ثجڄـيـ.



ؿك ٳ ٪ؽچؿكڅ ٯلاكٷل٫تڈ څ ؽچؿ كا ثب يٲ ٳت يب وتچ ثرچُبڃيـ.



تب ٣جچك رجڊڌ آټي آتَ ؿك ؽچؿكڅڍ ؽچؿ ثڀبڃيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ثڈ ؽبٛل ؿاُتڈ ثبُيـ ٳڈ ٿڀٴڂ اًت ٿچتچك ؽچؿكڅ ؽتبٿچٍ ُتچؿ څ
ؿيٸل كڅُڂ ڃِچؿ .ډڀضڄيڂ رليبځ ډچا ثب٣تج تٴتبځؽتچكؿځ ؽتچؿكڅ
ُچؿ يب ؿڅؿ څ رلٯڈ څاكؿ ؽچؿكڅ ٷلؿؿ ٳڈ ؿك ايڂ ٓچكت ؿٿبڍ ؿاؽتٺ
ثبال ٿيكڅؿ .ٿؾنځډبڍ ٫ټنڍ ثڄنيڂ ثڈڃـكت ٿڄ٬زل ٿيُچڃـ.

 اگش دس خاًِ گيش افتادُايذ


ؽچڃٌلؿڍ ؽچؿ كا ع ٞ٬ٳڄيـ؛ ؿكٓچكتيٳڈ رجڊڌ آتَ ثڈ ٛلُ ٩ڀب
ؿكعلٳت اًت ثڈ ؿاؽٺ ؽبڃڈ وڄبڇ ثليـ صچځ ؿاؽٺ ؽبڃڈ ايڀڂتل اًت
څ رجڊڌ آتَ ٯجٺ ام ايڄٴڈ ؽبڃڈ ُڀب كا ثٌچماڃـ څ تؾليت ٳڄـ ام ُڀب
٣جچك ٳلؿڇ اًت.

 اگش دس فضاي تاص گشفتاس ضذُايذ


ؿك ايڂ ُلاي ٚثڊتليڂ ًلوڄبڇ ٿچٯت ،ٯلاكٷل٫تڂ ؿك يٲ ٿڄٰٜڈ ؿڅك ام
ٿڄبثً ٢چؽت ٿيثبُـ .ؿك يٲ ًلاُتيجي ٳچډٌتتبځ ،ٯلاكٷتل٫تڂ ؿك
ٯٌڀت وِت آځ ايڀتڂتتل اًتت .ام ٯلاكٷتل٫تڂ ؿك ؿكڇډتبڍ ثبكيتٲ،
ثليـٷيډبڍ ٛجي٤ي څ ًتي ٦ٳچڇ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



اٷل ربؿڇ ڃنؿيٲ اًت ؿك اٿتـاؿ ربؿڇ يب ؿك ؿاؽٺ ٷچؿاٹ يتب ڃڊتل آة
وڄبڇ ثٸيليـ .ؿك ربؿڇ ثڈ ُٴٺ كڅ ثڈ وبييڂ ٯتلاك ثٸيليتـ څ ؽتچؿ كا ثتب
ډلصينڍ ٳڈ ُڀب كا ام علاكت آتَ ع ٞ٬ٳڄـ ثرچُبڃيـ.



ؿك ٓچكت كاڇ ويڀبيي ؿك ٿڄٰٜڈاڍ ؿڅك ام ڃچاعي ٿٌتٴچڃي ثتڈ ؿڃجتبٹ
ٷچؿاٹ يب صبٻڈاڍ ؿڅك ام ٿڄبثً ٢چؽت ثبُيـ .ؿك آځ ډڄٸبٽ ٳتڈ آتتَ
ؿك عبٹ ڃنؿيٲ ُـځ اًت ٿڄبثً ٢چؽت كا ام ٿغٺ ؿڅك ٳڄيـً ،ري
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ثڈ ُٴٺ كڅ ثڈ وبييڂ ؿك ٷچؿاٹ يب ع٬تلڇايتي ٯتلاك ثٸيليتـ څ ؽتچؿ كا
ثرچُبڃيـ څ تب ٣جچك ٳبٿٺ آتَ ډڀبځرب ثڀبڃيـ.


ؿك رڄٸٺډب څ ٿلات ٢ډڀنٿبځ ثب څمٍ ثبؿ ډلٷن آتَ كڅُڂ ڃٴڄيـ.



ًل٣ت ٣ڀٺ ؿاُتڈ ثبُيـ صچځ آتَ ًلي ٢ويِلڅڍ ٿيٳڄـ.



ثلاڍ ؽبٿچٍٳلؿځ آتَ ام ٳرٌچٹ آتَڃِبڃي يب ؿك ٓچكت ڃجتچؿ آځ
ام ُتتڂ ،ٿبًتتڈ يتتب ؽتتبٱ اًتتت٬بؿڇ ٳڄيتتـ .يبؿتتتبځ ثبُتتـ ٳتتڈ ثتتلاڍ
ؽبٿچٍٳلؿځ آتَ ډلٷن ام آة اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.

اقذامات بعذ از يقًع آتصسًزي گستردٌ


ثـڅځ ٿبًٲ څاكؿ ًبؽتڀبځ آتَٷل٫تڈ ڃِچيـ.



ثال٫بٓټڈ ث٤ـ ام آتًَچمڍ وِتتثتبٽ كا ثبمكًتي ٳڄيتـ څ ؿك ٓتچكت
ٿِبډـڇ آتَ ،رلٯڈ يب ؽبٳٌتل ٷلٽ آځ كا ام ثيڂ ثجليـ.



اٷل ٿڄنٹ ُڀب ؿصبك آتَ ًچمڍ ُـڇ ام ډڀٌبيڈ ؽچؿ ثتلاڍ ٿڊتبك آځ
ٳڀٲ ثؾچاډيـ.



آةډبيي ٳڈ ؿك اًتؾل ،څاځ يب ډل ٟتل ٩څ څًتيټڈ ؿيٸتلڍ ڃٸڊتـاكڍ
ٳلؿڇايـ اٳڄچځ ٿيتچاڃـ ٿچكؿاًت٬بؿڇ ٯلاك ٷيلؿ.



تب ًب٣تډب ث٤ـ ام ؽبٿچٍٳلؿځ آتًَ ،لاًل ؽبڃڈ كا ثلاڍ يب٫تڂ احتل
ؿڅؿ يب رلٯڈ آتَ ٿلتت څاكًي ٳڄيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ثڈ يبؿ ؿاُتڈ ثبُيـ ٳڈ صبڇډبڍ ٫بٗالة ًلثٌتڈ څ ٘٫تچالت عيتچاڃي
اڃجبُتڈ ُـڇ ٿڀٴڂ اًت ًجت تچٻيـ ٷبمډتبيي ُتچڃـ ٳتڈ ٿڄزتل ثتڈ
آتًَچمڍ ٷلؿؿ.

فصل ضاًضدّن

مخاطرات واضي از مًاد
ضيميايي پرخطر

مخاطرات واضي از مًاد ضيميايي پرخطر
ٿچاؿ ُيڀيبيي ډڀڈرب ثڈ صِپ ٿيؽتچكؿ څ ؿك مڃتـٷي ٿتب څ ڃيتن ؿك
تٔ٬يڈ آة آُبٿيـڃي ،ٿغٔچالت ٳِبڅكمڍ څ اٿچك ؽبڃڈؿاكڍ ٳبكثلؿډبڍ ميبؿڍ
ؿاكؿ .ثبايڂډڀڈ ،ډڀيڂ ٿچاؿ اٷل ثڈ ُٴټي آتچٻي اًتت٬بؿڇ ڃِتچڃـ يتب ثتڈٛتچك
ڃبؿكًت ؿك ٛي ٿلاعٺ تچٻيـ ،فؽيلڇًبمڍ ،عڀٺڅڃٰٺ يتب ٿٔتل ٩ؿك ٿغتيٚ
ٿڄتِل ُچڃـ ،ٿي تچاڃڄـ ثلاڍ اڃٌبځ څ ٿغيٚميٌتت ؽٜلآ٫تليڂ ثبُتڄـ .ٿتچاؿ
ؽٜلما ثڈ ُٴٺډبڍ ٿؾتټ ٪ٿيتچاڃڄـ ثب٣ج ٿتلٵ ،ثتلڅم ٿٔتـڅٿيت رتـڍ څ
٣چاكٕ ؿك ؿكامٿـت ثل كڅڍ ًالٿتي څ ډڀضڄيڂ آًيت ثڈ ًبؽتڀبځډب ،ٿڄبمٹ
څ ًبيل اٿچاٹ ُچڃـ.
ٳبكؽبڃڈډبڍ ًبمڃـڇ ٿچاؿُيڀيبيي ؽچؿ يٴي ام ٿڄبث ٢ؽٜلما ډٌتڄـ.
ام ًبيل ٿڄبث ٢ؽٜل ٿيتچاځ ثڈ وڀپثڄنيڂډب ،ثيڀبكًتبځډب څ ٿغٺډبڍ تؾټيڈ څ
ؿ ٢٫ٿچاؿ ؽٜلما اُبكڇ ٳلؿ.
ٿچاؿ ؽٜلما ثڈ ُٴٺ ٿچاؿ ٿڄ٬زلڇ ،ٿچاؿ ٯبثٺ اُتت٤بٹً ،تڀچٽ څ ڃيتن
ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ څرچؿ ؿاكڃـ ٳڈ ؿك ڃتيزڈ عبؿحڈ ،عيڂ عڀتٺڅڃٰتٺ يتب ًتبڃغڈ
ُيڀيبيي ؿك ٳبكؽبڃڈ ،ؿك ٿغي ٚآماؿ ٿيُچڃـ.

اقذامات قبل از اوتطار مًاد ضيميايي پرخطر


يٲ كڅٳَ والًتيٴي ،ڃچاك ٻچٻڈاڍ ،ٯيضي څ ٿبًتٲ ثتڈ ٳيت ٪ڃزتبت
ؽچؿ اٗب٫ڈ ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ ُبڃنؿډپ -ٿؾبٛلات ڃبُي ام ٿچاؿ ُيڀيبيي ولؽٜل
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ؿك ؽٔچّ ٿچاؿ ُيڀيبيي ولؽٜل اٛلا ٩ؽچؿ ،اٛال٣بت ٳٌت ڃڀتچؿڇ
څ ا٫لاؿ ؽبڃچاؿڇ كا ڃين ٿٜټ ٢ٳڄيـ.

اقذامات حيه اوتطار مًاد ضيميايي پرخطر


ثلاڍ ٳٌت اٛال٣بت ثيِتل ؿك ٿچكؿ ٿٌتيلډبڍ تؾټيتڈ ،وڄبډٸتبڇډتبڍ
ٿچٯت يب كڅٍ اڃزبٽ آځ ،ٷچٍثڈمڃٶ اؽجبك كاؿيچ څ تټچينيچځ ثبُيـ.



تب مٿبڃي ٳڈ ٿيناځ آٻچؿٷي ٳپ ڃِـڇ ام ٿڄٰٜتڈ ؽٜتل ؿڅك ثبُتيـ .ؿك
ٗڀڂ يبؿتبځ ثبُـ ٳڈ ث٘٤ي ام ٿچاؿ ُيڀيبيي ٫بٯـ ثچ ډٌتڄـ.

 اگش اص ضوا خَاستِ ضذُ مِ هحل سا تشك مٌيذ


ثال٫بٓټڈ ايڂ ٳبك كا اڃزبٽ ؿډيـ.



ام ٿٌيلډبڍ تچٓيڈُـڇ تچً ٚٿٰبٿبت علٳت ٳڄيتـ ،صلاٳتڈ ٷتقك ام
ٿيبځثلډب اٿڂ ڃيٌت.



آٻچؿٷي ٿچرچؿ ؿك ؽبڃتڈ كا ثتب ثٌتتڂ تڀتبٽ وڄزتلڇډتب ،ډتچاٳَډتب څ
ؽبٿچٍٳلؿځ ٫ڂډب ثڈ عـاٯٺ ثلًبڃيـ.



ٻچامٽ څ ٳي ٪ڃزبت كا ٳڈ ام ٯجٺ آٿبؿڇ ٳلؿڇايـ ،ثب ؽچؿ ثلؿاكيـ.



ٳڀٲ ثڈ ا٫لاؿ ڃيبمٿڄـ امرڀټڈ ثضڈډبً ،تبٻؾچكؿٷبځ څ ا٫تلاؿ ٿ٤ټتچٹ كا
٫لاٿچٍ ڃٴڄيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

 اگش دس فضاي تيشٍى گشفتاس ضذُايذ


ؿك ٘٫بيي ؽال ٩رڊت ثبؿ څ ؿك يٲ ثټڄـڍ ٯلاك ثٸيليتـً .ت٤ي ٳڄيتـ
ؿًتٳپ يٲ ٳيټچٿتل ام ٿڄٰٜڈ آًيتؿيـڇ ؿڅك ُچيـ څ ثڈ ؿيٸلاځ ڃين
ٳڀٲ ٳڄيـ تب ؽچؿ كا ام ٿٌيل څ ٓغڄڈ عبؿحڈ ؿڅك ٳڄڄـ.



ډلٷن ثڈ ٿچاؿ څ ٿبي٤بت كيؾتڈ ُـڇ ،ثؾبك څ ٿڈ ٿچرچؿ ؿك ډچا يب كًچة
ٿچاؿُيڀيبيي ؿًت ڃنڃيـ يب ام ٿيتبځ آځډتب ٣جتچك ڃٴڄيتـ .ٷتبم ،ؿڅؿ څ
ثؾبكډب كا اًتڄِب٭ ڃٴڄيـ .ؿكعبٻيٳڈ ٿغٺ كا تتلٱ ٿتيٳڄيتـ ؿډتبځ
ؽچؿ كا ثب وبكصڈاڍ ثرچُبڃيـ.



ام ٿزلڅعيڂ عبؿحڈ تب مٿبځ ُڄبًبيي ٿچاؿولؽٜل ؿڅك ثڀبڃيـ.

 اگش دس ٍسيلِ ًقليِ قشاس داسيذ


ؽتتچؿكڅ كا ٿتچٯتت ٪ٳتلؿڇ ،ؿك رٌتتتزچڍ ًتتلوڄبڇ ؿك يتتٲ ًتتبؽتڀبځ
ٿڄبًت ثبُيـ .اٷل ڃبصتبك ثتڈ ٿبڃتـځ ؿك ؽتچؿكڅ ډٌتتيـ وڄزتلڇډتب څ
ؿكيضڈډبڍ ؽتچؿكڅ كا ثٌتتڈ ڃٸڊـاكيتـ څ ؿًتتٸبڇ تڊچيتڈ څ ثؾتبكڍ كا
ثجڄـيـ.

 اگش اص ضوا خَاستِ ضذُ دس داخل هٌضل تواًيذ


تڀبٿي ؿكةډب څ وڄزلڇ ډتبڍ ثيلڅڃتي كا ٯ٬تٺ ٳڄيتـ .ؿًتتٸبڇ تڊچيتڈ،
ُچٿيڄڈ څ ًبيل ؿكةډبڍ ؿاؽټي كا ؿك ٓچكت اٿٴبځ ثجڄـيـ.



ؿًتٸبڇ تڊچيڈ كا ؽبٿچٍ ٳڄيـ.



ثڈ اتب٭ اٿڄي ٳڈ ام ٯجٺ ٿڊيب ٳلؿڇ ايـ ثلڅيـ .ايتڂ اتتب٭ ثبيتـ ام ًتٜظ
مٿيڂ ثبالتل څ ٳڀتليڂ كڅمڃڈ كا ؿاُتڈ ثبُـ.

ٔ٫ٺ ُبڃنؿډپ -ٿؾبٛلات ڃبُي ام ٿچاؿ ُيڀيبيي ولؽٜل
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كڅمڃڈډب څ ُٴب٩ډبڍ ميل ؿك څ وڄزلڇډتب كا ثتب اًتت٬بؿڇ ام عچٻتڈډتبڍ
ٿلٛچة يب وچَُډبڍ والًتيٴي څ ڃچاكډبڍ ؿكمٷيل ثرچُبڃيـ.



ډڀضڄيڂ ؿكمډبڍ وڄزلڇډب ،ؿًتتٸبڇډتبڍ تڊچيتڈ٫ ،تڂډتبڍ ؽلڅرتي
آُرنؽبڃڈ څ ٫ل ؽتچكاٱوتنڍ څ ؽِتٲٳتڂ كا ثتب ڃتچاك څ كڅٳتَډتبڍ
والًتيٴي ،ٳب٧قډبڍ ٿچٿي څ څك٭ آٻچٿيڄيچٽ ثٸيليـ.



ام ٿچاؿڍ ٿخٺ ڃچاك ٻچٻڈ ثلاڍ وچُبڃـځ ًچكاػډب ،كڅمڃڈډب څ ُٴب٩ډتبڍ
اتب٭ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



اٷل ٷبم يب ثؾبك ثڈ ٛليٰي څاكؿ اتب٭ ُـڇ اًت ً٤ي ٳڄيـ ثب اًت٬بؿڇ ام
يٲ عچٻڈ يب وبكصڈ ،ڃ٬ي ٳچتبڇ ثٴِيـ .ام ؽچكؿځ يب آُبٿيـځ ډل ڃتچ١
٧قا يب آثي ٳڈ اعتڀبٹ آٻچؿٷي ؿاكؿ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.

اقذامات بعذ از اوتطار مًاد ضيميايي پرخطر


تڄڊب ؿكٓچكتيٳڈ ٿٰبٿبت ا٣الٽ ٳلؿڃـ ٳڈ ٿغٺ اٿتڂ اًتت ثتڈ ٿڄتنٹ
ؽچؿ ثبمٷلؿيـ .وڄزلڇډب څ ؿكيضڈډب كا ثبمٳڄيـ څ ٫ڂډتب كا ثتلاڍ تڊچيتڈ
كڅُڂ ٳڄيـ.



ام ٿٰبٿبت څ ٿٌئچٻيڂ ٿغټي ؽچؿ ؿك كاثٜڈ ثب ڃغچڋ تڀينٳلؿځ مٿيڂ څ
اٿچاٹ ام آٻتچؿٷي ،ٳڀتٲ څ كاډڄڀتبيي ثٸيليتـ .ٿڀٴتڂ اًتت ام ُتڀب
ثؾچاډڄـ ٳڈ ؿڅٍ ثٸيليـ يب ؽچاًتڈ ُچؿ ٳڈ ام آة ؿڅك ثڀبڃيـ يب ٳتبك
ؿيٸلڍ كا اڃزبٽ ؿډيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ثڈٿغٖ ٿِبډـڋ ٣الئپ څ ڃِبڃڈډبڍ ٧يلٿ٤ڀچٹ ؿك ثـځ ؿك وي ؿكٿتبځ
ثبُيـ.



ٻجبىډب څ ٳَ٬ډتبيي ٳتڈ ؿك ٿ٤تلٕ آٻتچؿٷي ثتچؿڇاڃتـ كا ؿك ٿغتٺ
ٿغب٠٫ت ُـڇ څ ٧يلٯبثٺ ڃ٬چفڍ ٯلاك ؿډيتـ څ ڃٸقاكيتـ ثتب ًتبيل ٿتچاؿ
تڀبى ويـا ٳڄڄـ.



ثڈ ډل ٳٌي ٳڈ ؿك اكتجب ٙثب ُڀبًت ډِـاك ثـډيـ ٳتڈ ٿڀٴتڂ اًتت
ُڀب ؿك ٿ٤لٕ ٿچاؿ ًڀي ٯلاك ٷل٫تڈ ثبُيـ.



ؿك ٓچكت ٿِبډـڇ ډل ڃچ ١ثؾبك يب ًبيل ٿچاؿ ؽٜلما ،اڅكهاڃي ٿڄٰٜڈ څ
ٿغٺ مڃـٷي ؽچؿ كا ثبؽجل ٳڄيـ.

فصل ّفذّن

مخاطرات واضي از حًادث
ضيميايي خاوگي

مخاطرات واضي از حًادث ضيميايي خاوگي
ٿغٔچالت ثٌيبكڍ ٳڈ عبڅڍ ٿچاؿ ُيڀيبيي ؽٜلما ٿيثبُڄـ كڅماڃتڈ
ؿك ٿڄنٹ اًت٬بؿڇ يب ڃٸڊـاكڍ ٿيُچڃـ ،ؿاڃٌتڂ ڃغچڋ ٳبك ثب ايتڂ ٿغٔتچالت څ
صٸچڃٸي اٯـاٽ ؿك مٿبځ يٲ عبؿحڈ ٿيتچاڃـ ٿيناځ آًيت كا ٳبډَ ؿډـ .ثتلاڍ
ٳبډَ آًيتوقيلڍ ،ٻيٌتي ام ٿچاؿ ؽٜلڃبٱ تڊيڈ ٳڄيـ ،ؿًتتچكاٻ٤ڀٺ ڃغتچڋ
اًت٬بؿڇ ٓغيظ ډليٲ ام آځډب كا ؿك ٿچاٯٗ ٢تلڅكڍ ثـاڃيتـ .ث٤تـ ام ٯتلاكؿاؿځ
ٿغٔچٹ ؿك ربڍ ٿڄبًت ،ثلصٌتت آځ كا ثلكًتي ٳڄيتـ .ٿٜڀتئڂ ُتچيـ ٳتڈ
اًت٬بؿڇ ،ڃٸڊـاكڍ څ ؿ ٢٫آځ ٿٜبثٮ ثتب ؿًتتچكاٻ٤ڀٺ ًتبمڃـڇ ٿتيثبُتـ .ٿتچاؿ
ؽٜلڃبٱ ثبيـ ؿك ٿٴبڃي ؿڅك ام ؿًتلى ثضڈډب ڃٸڊـاكڍ ُچڃـ ،ٿچاؿ ُتيڀيبيي
كا آځ ٿٰـاك ٳڈ ٿٔل ٩ٿيٳڄيـ ؽليـاكڍ ڃڀبييتـ٫ .تلآڅكؿڇډتبڍ عتبڅڍ ٿتچاؿ
ُيڀيبيي ولؽٜل كا ؿك ٟلڅ ٩ٿؾٔچّ ڃٸڊـاكڍ ٳڄيـ ،ډلٷتن ثلصٌتت كڅڍ
ٟلڅ ٩ٿچاؿ ُيڀيبيي كا ثلڃـاكيـ ٿٸل ايڄٴتڈ ٟتل ٩څ ثلصٌتت كڅڍ آځ ؿصتبك
وچًيـٷي ُـڇ ثبُتـٟ .تلڅ ٩ٿتچاؿ ُتيڀيبيي تؾليتتُتـڇ ثبيتـ ت٤تچيٖ څ
ثلصٌت ٿِؾْ كڅڍ آځډتب مؿڇ ُتچؿ .ډلٷتن ٫تلآڅكؿڇډتبڍ ؽٜلڃتبٱ كا ؿك
ٟلڅ٧ ٩قا ڃٸڊـاكڍ ڃٴڄيـ.
اقذامات قبل از يقًع حًادث ضيميايي خاوگي


ثلاڍ اًت٬بؿڋ ؿكًت ام ٿچاؿ ُيڀيبيي ؽبڃٸي ؿًتچكاٻ٤ڀٺډب كا ٿٜبٻ٤ڈ
ٳڄيـ.

ٔ٫ٺ ډ٬ـډپ -ٿؾبٛلات ڃبُي ام عچاؿث ُيڀيبيي ؽبڃٸي
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ؿك ډڄٸبٽ اًت٬بؿڇ ام ٿچاؿُيڀيبيي ولؽٜل ،ام ٳِيـځ ًيٸبك ؽچؿؿاكڍ
ٳڄيـ.



ډلٷن ام اًرلڍ ٿچ ،ٿغټچٹډبڍ وبٱٳڄڄـڇ٫ ،لآڅكؿڇډبڍ كڃٶ څ ڃٰبُي
يب عِلڇٳَډب ؿك ڃنؿيٴي ُ٤ټڈ كڅُڂ (ٿبڃڄـ صلا ،٥ڃچك ُڀ،٢
ُچٿيڄڈ ،ثؾبكڍ م٧بٻي څ ) ...اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ .ٿڀٴڂ اًت ُڀب ٯبؿك ثڈ
ؿيـځ يب اًتِڀبٽ فكات ٿ٤ټٮ ؿك ډچا ڃجبُيـ ،ٻيٴڂ ايڂ فكات ٿيتچاڃڄـ
ثب٣ج ثلڅم آتًَچمڍ يب اڃ٬زبك ُچڃـ.



ٿچاؿُيڀيبيي كيؾتڈ ُـڇ كا ٫چكا تچً ٚوبكصڈ څ ثب اًت٬بؿڇ ام ؿًتٴَ
تڀين ڃڀبييـ .وبكصڈ آِ٧تڈ ثڈ ٿچاؿ ُيڀيبيي كا ؿك ٿ٤لٕ ډچا ٯلاك ؿډيـ
تب ٿچاؿ ٫لاك ٿچرچؿ ؿك آځ تجؾيل ُچؿً .ري آځ كا ؿك كڅمڃبٿڈ ثريضيـ څ
ؿك ٳيٌڈ والًتيٴي ٯلاك ؿډيـ ،ؿك ٳيٌڈ كا ٷلڇ ثنڃيـ څ ؿك ًٜٺ مثبٻڈ
ثيڄـاميـ.



ام اًتڄِب٭ ٷلؿڅ٧جبك ٿچاؿُيڀيبيي ارتڄبة ٳلؿڇ ،ؿك ٓچكت ٻنڅٽ ام
ٿبًٲ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ام تڀبى ٿبؿڇ ُيڀيبيي ثب وچًت يب صِپ ارتڄبة ٳڄيـ.



ؿك ٓچكت تڀبى ثب صِپ يب وچًت ٫چكا ثب ٿٰبؿيل ميبؿڍ آة ٌُتڈ څ ثڈ
ونُٲ ٿلار٤ڈ ٳڄيـ.



ؿك ٳتبة كاډڄڀبڍ تټ٬ڂُ ،ڀبكڇ ٿلٳن ٫چكيتډبڍ ونُٴي څ ٿلٳن
ًپُڄبًي كا څاكؿ ڃڀبييـ ،ميلا ٿڀٴڂ اًت ؿك ٿچاٯ ٢اٜٗلاكڍ مٿبځ
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ٳب٫ي ثلاڍ ويـاٳلؿځ ُڀبكڇ تټ٬ڂ ٿچكؿڃ٠ل كا ڃـاُتڈ ثبُيـ (ُڀبكڇ
تټ٬ڂ ٿلٳن ٫چكيتډبڍ ونُٴي 115 ،ٿيثبُـ).
اقذامات حيه يقًع حًادث ضيميايي خاوگي
 اگش خغش آتصسَصي يا اًفجاس ٍجَد داسد


ثڈ ًل٣ت ام ؽبڃڈ ؽبكد ُچيـ ،ؿك ايڂ ٿچٯ ٢صچځ ُڀب ؿك ؽٜل ډٌتيـ
٫لٓت ٳب٫ي ثلاڍ رڀ٢آڅكڍ مثبٻڈډبڍ ُيڀيبيي يب تټ٬ڂ ثڈ ٿلٳن
آتَڃِبڃي كا ڃـاكيـ.



مٿبڃي ٳڈ ثڈاڃـامڇ ٳب٫ي ام ٿغٺ ؿڅك ُـيـ ام ثيلڅځ (ام ؽبڃڈ ډڀٌبيڈ) ثب
آتَڃِبڃي تڀبى ثٸيليـ.



ثلاڍ رټچٷيلڍ ام اًتڄِب٭ ٷبمډبڍ ًڀي ،ؿك ٿ٤لٕ څمٍ ثبؿ ٯلاك
ڃٸيليـ.

 ػالئن ٍ ًطاًِّاي ًاضي اص هسوَهيت تا هَاد سوي


ًؾتي تڄ٬ي



تغليٲ صِپډب ،وچًت ،ٷټچ څ ؿًتٸبڇ تڄٌ٬ي



ت٨ييل ؿك كڃٶ وچًت



تبكڍ ؿيـ څ ًلؿكؿ



ٷيذ څ ٿڄٸي



ًلٷيزڈ يب ٣ـٽ ت٤بؿٹ



ٷل٫تٸي ٘٣ټڈ ُٴپ يب اًڊبٹ

ٔ٫ٺ ډ٬ـډپ -ٿؾبٛلات ڃبُي ام عچاؿث ُيڀيبيي ؽبڃٸي
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 اگش ضخصي دچاس هسوَهيت ًاضي اص هَاد ضيويايي خاًگي ضذ يا
دس هؼشض هَاد ضيويايي قشاس گشفت


اڅٻيڂ اٯـاٽ ،يب٫تڂ ٟل ٩ٿغتچڍ ٿبؿڇ ٿٌڀچٿيت ما اًت صلاٳڈ ٿڀٴتڂ
اًت ٿبؿڇ تبكيؼٷقُتڈ يب ڃبٿڄبًتت ثتچؿڇ ثبُتـ .اٛال٣تبت ٿچكؿڃيتبم كا
رڀ٢آڅكڍ ڃڀبييـ ًري ثب ٿلٳن اڅكهاڃي  115تڀبى ثٸيليـ.



ثڈډيشڅرڈ ام كاڇ ؿډبځ صينڍ ثڈ ٿٔـڅٽ ڃؾچكاڃيـ ٿٸل آڃٴتڈ ٿتؾٔتْ
ايڂ ٳبك كا تچٓيڈ ٳلؿڇ ثبُـ.



كاډڄڀبييډبڍ اولاتچك يب تٴڄيٌيڂ اڅكهاڃي كا ثلاڍ ؿاؿځ ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ
ثڈؿٯت ٷچٍ ٳڄيـ.



ٻجبى ډتبڍ آِ٧تتڈ ثتڈ ٿتچاؿ ًتڀي كا ؿڅك ثيڄـاميتـ ميتلا ثلؽتي ٿتچاؿ
ُيڀيبيي ٿڀٴڂ اًت ام ٛليٮ ٌُتڂ ٳبٿال وبٱ ڃِچڃـ.



ډلٷن ٿچاؿُيڀيبيي ولؽٜل كا ثب مثبٻڈ ډبڍ ؽبڃٸي يب ؿيٸل ٫تلآڅكؿڇډتبڍ
ُيڀيبيي ٿخٺ ً٬يـٳڄڄـڇ ډب څ آٿچڃيبٱ ٿؾټچ ٙڃٴڄيتـ صلاٳتڈ ٿڀٴتڂ
اًت ثب٣ج ثلڅم څاٳڄَ ،عليٮ يب اڃ٬زبك ٷلؿؿ.

اقذامات بعذ از يقًع حًادث ضيميايي خاوگي


ثڈٿغٖ ٿِبډـڇ ٣الئپ څ ڃِبڃڈډبڍ ٧يلٿ٤ڀچٹ ؿك ثتـځ ؿك وتي ؿكٿتبځ
ثبُيـ.



رڊت ويِٸيلڍ ام څٯچ ١عچاؿث ٿِبثڈ ثلڃبٿڈكينڍ ڃڀبييـ.

فصل ّجذّن

مخاطرات واضي از حًادث
َستٍاي

حًادث َستٍاي
مٿبڃي ٳڈ اڃ٬زبك ډٌتڈاڍ كڅڍ ٿيؿډـ ،ڃچك څ ٷلٿبڍ ُـيـڍ تچٻيتـ
ٿي ُچؿ څ ٿچد عبٓٺ ام اڃ٬زبك ثب٣ج اڃتِبك ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ تب صڄـيڂ ٳيټچٿتل
ؿك ًٜظ مٿيڂ ٿيُچؿ ٳڈ ايڂ اٿل ثب٣ج آٻچؿٷي آة ،ؽبٱ څ ډتچا ٿتيٷتلؿؿ.
تڀبٿي ًالطډب څ اثناك ډٌتڈاڍ ؿك مٿبځ اڃ٬زبك ثب٣ج ثلڅم ويبٿتـډبڍ ٿڊټتٲ څ
ٿلٵآڅك ٿبڃڄـ ڃچك ٳچكٳڄڄـڇ ،ٷلٿبڍ ُـيـ (تِِ٤ت٤بت علاكتتي) ،تِِ٤ت٤بت
ډٌتڈاڍ اڅٻيڈ ،اڃ٬زبك ،آتًَچمڍ ڃبُي ام آتبثت رلٯتڈډتبڍ آتتَ ،ٷلٿتب څ
آتًَچمڍډبڍ حبڃچيڈ ثڈڅاًٜڈ اڃڊـاٽ څ ؽلاثي ٿيُچڃـ.
 هخاعشات ًاضي اص اًفجاس هَاد ّستِاي
ويَ ثيڄي ٿيناځ ،ٿبډيت څ مٿبځ څكڅؿ ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ٳتبك ًتبؿڇاڍ
ڃيٌت .احلات ايڂ ٿچاؿ ثل كڅڍ ولاٳڄـٷي ر٨لا٫يبيي ايڂصڄيڂ ثيبځ ٿيُچؿ:


اڃـامڇ څ ٯـكت ايڂ اڃ٬زبكډب :ډلصڈ يٲ ثڀت ٯچڍتل ثبُتـ احتلات آځ
تب ٿٌب٫تډبڍ ؽيټي ؿڅكتل ډپ ٿيكًـ.



ايڄٴتتڈ ثڀتتت ؿك صتتڈ اكت٬تتب٣ي ام مٿتتيڂ ٿڄ٬زتتل ُتتـڇ اًتتت ڃٴتتتڈ
ٯبثٺ تچرڊي اًت ،صلاٳڈ ايڂ اٿل ٿيتناځ احتلات اڃ٬زتبك كا ٿِتؾْ
ٿيٳڄـ.



ٿبډيت ًٜظ ميليڂ (ٿغٺ) اڃ٬زبك :ثلؽي ٿچاؿ ڃٌجت ثڈ ًتبيل ٿتچاؿ
ؽيټي ًلي٢تل ٿجـٹ ثڈ آئلڅًٺډبڍ كاؿيچاٳتيتچ ٿتيُتچڃـ .ؿك ايتڂ
كاًتبًٜ ،چط ٿٌٜظ ؿك ثلڅم ويبٿتـډبڍ ڃبُتي ام اڃ٬زتبك ٿٌتت٤ـتل
ډٌتڄـ.
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ُلاي ٚآة څ ډچايي ٿچرچؿً :ل٣ت څ رڊت ثبؿ ثل مٿتبځ څكڅؿ ثتبكاځ
كاؿيچ اٳتيچ تأحيل ميبؿڍ ؿاكؿ څ ثبكٍ ثبكاځ ثب٣ج ٌُتِچڍ فكات كين
ثبٯيٿبڃـڇ ام اڃ٬زبكات ډٌتڈاڍ ام رچ ٿيُچؿ.

 تاساى ساديَامتيَ
عتي اٷل ا٫لاؿ ثڈڅاًٜڈ ؿڅكڍ ام ٿغـڅؿڋ اڃ٬زبك ؽيټي تغتت تتأحيل
ٿٌتٰيپ آٻچؿٷيډبڍ ڃبُي ام اڃ٬زبكات ډٌتڈاڍ ٯلاك ڃٸل٫تڈ ثبُڄـ ،ثبم ډپ ايڂ
اعتڀبٹ ٿي كڅؿ ٳڈ ٿتأحل ام ثبكاځ كاؿيچاٳتيچ ُـڇ ثبُڄـ .ډتل اڃ٬زتبك ډٌتتڈاڍ
ثبكٍ ايزبؿ ٿيٳڄـ .اڃ٬زبك ڃنؿيتٲ ًتٜظ ٳتلڇ مٿتيڂ ڃٌتجت ثتڈ اڃ٬زتبك ؿك
اكت٬ب٣بت ثبالتل څ ؿڅكتل ،ثبكٍ څًي ٢څ ثنكٵتلڍ كا ايزبؿ ٿيٳڄتـ .ايتڂ ثتـاځ
ٿ٤ڄبًت ٳڈ ٷلٿبڍ ڃبُي ام اڃ٬زبك ډٌتڈاڍ ثب٣ج ايزبؿ يٲ رجڊڈ رليبځ ډتچا
كڅ ثڈ ثبال ٿيُچؿ ٳڈ اثتل ٯتبكصي ُتٴټي كا ثتڈ څرتچؿ ٿتيآڅكؿ .ډڄٸتبٿيٳتڈ
اڃ٬زبكڍ ؿك ڃنؿيٴي ًٜظ مٿيڂ كػ ؿډـ ٿيټيچځډب فكڇ ثؾبك ډپ ثڈ ًتڀت آځ
اثل ٯبكصي ُٴٺ ٳِيـڇ ٿيُچڃـ .ثب ٳپُـځ ٷلٿب ،ٿتچاؿ كاؿيچاٳتيتچڍ ٳتڈ ؿك
اليڈډبڍ رچڍ ثڈٓچكت ِ٫لؿڇ څ ٿتلاٳپ ؿك آٿـڇ ثچؿڃـ ،ثڈ مٿيڂ ثلٿيٷلؿڃتـ.
ايڂ وـيـڇ كا ثبكٍ كاؿيچاٳتيچ ٷچيڄـ٣ .ڀٺ كينٍ ٿچاؿ آئلڅًٺ ؿك ٿتـتمٿتبځ
ٛچالڃي كػ ٿيؿډتـ ،ٳتڈ ؿكڅاٯت ٢ٿڄجت ٢آتټي ثٰبيتبڍ تِِ٤ت٤بت ډٌتتڈاڍ
ٿيثبُـ.
ؿك ٓچكت ٿٌب٣ـثچؿځ ُلاي ٚرچڍ فكات كاؿيچاٳتيچ ڃبُي ام اڃ٬زبك
ډٌتڈ اڍ ثب ٳڀٲ رليبځ ثبؿ عتي ٿڀٴڂ اًت تب ٳيټچٿتلډب علٳت ٳڄـ .ٷبډي
اڅٯبت اڃ٬زبك ٳچصٲ ًالط ډٌتڈاڍ ٿڀٴڂ اًت تب عـ ميبؿڍ ٳِڄـڇ ثبُـ.
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تِ٤ِ٤بت ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ٯبثٺ كؤيت ڃيٌتڄـ عتي ثب عچاى ٛجي٤ي
څ وڄذٷبڃڌ ٿب ڃين ٿِڊچؿ ڃڀيثبُڄـ څ تڄڊب ثتب ٳڀتٲ ؿًتتٸبڇډتبڍ اُت٤ڈيتبة
ٯبثٺ ٿِبډـڇ اڃـ .ډڀيڂ اٿل ثب٣ج ٿيُچؿ ٳڈ ٳڀٲكًبڃي ؿك ايڂ ڃتچ ١عتچاؿث
ثڈٿلاتت ًؾتتل ام ٳڀٲكًبڃي ؿك مٿبځ عچاؿحي ٿبڃڄـ ًيٺ څ تچ٫بځ ثبُـ .ثتب
ڃ٠بكت څ ثلكًي ُبيـ ثتچاځ مٿبځ څكڅؿ څ كينٍ ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ كا ثلكًي ٳلؿ
څ ام ٛليٮ اٛال١كًبڃي ؿكًت ثڈ اٛال٣ ١ڀچٽ كًبڃـ .ثڈډلعبٹ ثبيـ ؿك ٿٰبثتٺ
ٷلؿڅ٧جبك ڃبُي ام اڃ٬زبكات ډٌتڈ اڍ ،اٯـاٿبت ع٬بٟتي ؿكًت څ ٣ټڀي ٓچكت
ٷيلؿ.
ث٤الڅڇ ؿك ٿچكؿ ؿيٸل احلات ڃين ثبيـ ٷ٬ت ٳڈ تٌټيغبت ډٌتتڈاڍ ؿك
ؿاؽٺ يب كڅڍ ًٜظ ٳلڋ مٿيڂ يٲ وبٻي اٻٴتلڅٿ٨ڄبٛيٌي ( 1)EMPڅ مٿيڄتڈ
اٻٴتليٴي ثٌيبك ٿتلاٳپ ايزبؿ ٿيٳڄڄـ .يٲ  EMPٿختٺ يتٲ ٗتلثڈ څ تٴتبځ
ك٣ـڅثل٭ څٻي ولٯـكتتلً ،لي٢تتل څ ؽيټتي ٳچتتبڇتتل ام آځ ٣ڀتٺ ٿتيٳڄتـ څ
ٿيتچاڃـ آًيت ډبڍ رـڍ ثڈ ٻچامٽ اٻٴتلڅڃيٴي ٿتٔٺ ثڈ ٿڄج ٢ثل٭ يب آڃتتڂډتب
څاكؿ ٳڄـ .ثڈ ايڂ ٿچاكؿ ثبيـ ًيٌتپډبڍ اكتجبٛي څ ٿؾبثلاتي ،ٳبٿريچتلډب ،ٻچامٽ
ثلٯي څ ؿًتٸبڇډبڍ ًچؽت ډچاويڀب څ اتچٿجيٺ كا ډپ اٗب٫ڈ ٳتلؿ .آًتيت څاكؿڇ
ُبٿٺ ٓـٿڈ ثڈ يٲ ٯ٤ٜڈ رنئي ًيٌتپ ثل٭ تب ًچؽتڂ څ ام ثيڂ ك٫تڂ ٳبٿتٺ
ؿًتٸبڇډب ٿي ُچؿ .عتي ٿڀٴڂ اًت ثيِتل تزڊينات اٻٴتلڅڃيٴتي ٿچرتچؿ ؿك
صڄـ ٓـ ٳيټچٿتلڍ ٿڄٰٜڈ آًيتؿيـڇ ڃبُي ام اڃ٬زبك ډٌتڈاڍ ؿصتبك آًتيت
ُچڃـ٣ .ڀچٿب كاؿيچډبڍ ثبتلڍؽچك ٯچڍ ثب آڃتڂ ٳچتبڇ تغت تأحيل ايڂ آًيت ٯلاك
1

Elecrto Magnetic Pulse
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ڃڀيٷيلؿ .ثبايڄٴڈ يٲ ٗ EMPلك صڄـاڃي ثلاڍ ثيِتل ٿتلؿٽ ڃتـاكؿ اٿتب ايتڂ
اعتڀبٹ ٿي كڅؿ ٳڈ كڅڍ ؿًتٸبڇ تڄ٠يپٳڄڄـڇ ٗلثبځ ٯټت يب اثتناك اٻٴتلڅڃيٴتي
احلات ٿڄ٬ي ثٸقاكؿ.
 اقذاهات اهٌيتي ٍ حفاظتي دس هَسد يل اًفجاس ّستِاي
اٿلڅمڇ ويَ ثيڄي ؽٜل عڀټڈ اًتلاتويٴي ًالط ډٌتتڈاڍ (ثتنكٵ څ
عزيپ) ؿك ٳِچكډبڍ تچً٤ڈيب٫تڈ تچً ٚٳبكُڄبًبځ ،اٿلڍ اڃزبٽ ُـڃي اًتت.
ؿك ٓچكت ثلڅم ؽٜل يٲ عڀټڈ ،ثبيـ ثڈ ٿلؿٿي ٳڈ ؿك عچاٻي څ ڃنؿيٴي ٿڄٰٜڈ
ٿچكؿ ډـ ٩مڃـٷي ٿيٳڄڄـ ،ډِـاك ؿاؿ يب ام آځډب ؽچاًت ٳڈ ٿغتٺ كا تؾټيتڈ
ٳڄڄـ څ ثڈ ٿڄٰٜڈاڍ اٿڂ ثلڅڃـ .ثلاڍ ؿك اٿبځ ٿبڃـځ ام تِِ٤ت٤بت كاؿيچاٳتيتچ،
ٿيتچاځ ؿك ٿغـڅؿڋ ميلمٿيڂ يب ؿاؽٺ يٲ ًبؽتڀبځ ثنكٵ يب ثب وليتـځ ؿك آة
وڄبڇ ٷل٫ت.
ٿڄبٛٮ ډـ ٩آځډب ٣ڀچٿب ُبٿٺ ايڂ ٿچاكؿ اًت:


ٿغٺ ٿچُٲډبڍ اًتلاتويٲ څ وبيٸبڇډبڍ ڃ٠بٿي



ٿلاٳن ؿڅٻتي



ڃبڅٷبځ عڀٺڅڃٰٺ څ ٿؾبثلات



ٿلاٳن ؿاكايي٫ ،ڄبڅكڍٓ ،ڄ٤تي څ تچٻيـڍ



ثڄبؿك ٿڊپ څ ٫لڅؿٷبڇډب
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 سِ ػاهل هْن تشاي ايوي هاًذى اص تطؼطؼات ٍ تاسش ساديَامتيَ


هسافت :ډلصڈ ٫بٓټڈ ُڀب ام ٿغٺ اڃتِبك ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ثيِتل ثبُتـ،
ٿٔچځتل ؽچاډيـ ثچؿ .ٿٴبځډبيي ٿبڃڄـ ميلمٿيڂ ًبؽتڀبځ ثتڈٿلاتتت ام
ٿبڃـځ ؿك ٛجٰڈ اڅٹ ًبؽتڀبځ اٿڂتل څ ايڀڂتل اًتت .يتب ثڊتلاًتت ثتڈ
يٴي ام ٛجٰبت ٿيبڃي يٲ ثلد يب ًبؽتڀبځ ثټڄـ ثلڅيـ (ثٌتڈ ثتڈ ايڄٴتڈ
ؿك آځ ًٜظ څ ڃنؿيٴي صڈ ٿيناځ څ ٳـاٽيٲ ام فكات كاؿيچاٳتيتچ رڀت٢
ُـڇ ثبُڄـ) .فكات كاؿيچاٳتيچ ثل كڅڍ ًٜچط ٿٌٜظ رڀ ٢ٿيُچڃـ ٻتقا
ك٫تڂ ثڈ وِتثبٽ ٳبك ؿكًتي ڃيٌت.



حفاظت :ډلصڈ ٿچاڃت ٢ثتيڂ ُتڀب څ فكات كاؿيچاٳتيتچ ،ٿتچاؿ ٿتتلاٳپ څ
ًڄٸيڂ ډڀبڃڄـ ؿيچاكډبڍ ٗؾيپ ،ثتچځډب ،آرلډب څ ؽبٱ څرتچؿ ؿاُتتڈ
ثبُـ ثلاڍ ع٬بٟت ُڀب ثڊتل ؽچاډـ ثچؿ.



صهاى :تِ٤ِ٤بت ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ثڈًل٣ت احل ؽچؿ كا ام ؿًت ٿيؿډڄـ.
ؿك آځ مٿبځ ،ٿي تچاڃيـ ام وڄبډٸبڇ ؽچؿ ؽبكد ُچيـ .احل ايتڂ تِِ٤ت٤بت
ث٤ـ ام ؿڅ ډ٬تڈ ام وبيتبځ اڃ٬زتبك ،ثتنكٵتتليڂ تڊـيتـ څ ؽٜتل كا ثتلاڍ
ًالٿت ُڀب ؿكثلؿاكڃـ ،څٻي ثڈتـكيذ ثب ٷقُت مٿبځ ٿٰـاك څ احل آځډب تب
عـڅؿ يٲ ؿكٓـ ٿيناځ اڅٻيڈ ٳبډَ ٿييبثـ.

030

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

اقذامات قبل از يقًع حًادث َستٍاي


ؿكٓچكتي ٳتڈ ؿك آوبكتڀتبځ يتب يتٲ ثتلد مڃتـٷي ٿتيٳڄيتـ ثتب ٿتـيل
ًبؽتڀبځ ؿكثبكڋ اٿڂتليڂ ٿٴبځ ثلاڍ وڄبڇٷل٫تڂ يب ايزبؿ صڄيڂ ٿٴبڃي
ثلاڍ ًبٳڄبځ ٓغجت څ ٿِچكت ٳڄيـ.



ثب تچرڈ ثڈ اعتڀبٹ ٛچالڃي ُـځ ؽٜلات ڃبُي ام اڃ٬زتبكات ډٌتتڈاڍ،
المٽ اًت ٳڈ ٻچامٽ څ اٯالٽ ٗلڅكڍ كا ثلاڍ ٿـت ؿڅ ډ٬تتڈ ثتڈ ډڀتلاڇ
ؿاُتڈ ثبُيـ.



وڄبڇ ٷل٫تڂ ؿك ٛچٹ عبؿحڈ اڃ٬زبك ډٌتڈ اڍ اٿلڍ ٳبٿال ٗلڅكڍ اًتت.
ؿك ډڄٸبٽ څٯچ ١عبؿحڈ ډٌتڈاڍ ؿڅ ڃچ ١وڄبډٸبڇ څرچؿ ؿاكؿ:
ً لوڄبڇ ثلاڍ ٿچاٯ ٢اڃ٬زبك ډٌتڈاڍ :ايڂ وڄبډٸتبڇ ثتڈٛتچك ؽتبّ
ثلاڍ ٿغب٠٫ت ؿك ثلاثل ِ٫بك ٿچد ڃبُي ام اڃ٬زتبك ،آتتًَتچمڍ،
ٷلٿب ،علاكت څ تِ٤ِ٤بت اڅٻيتڈ يتٲ اڃ٬زتبك ډٌتتڈ اڍ ًتبؽتڈ
ٿي ُچؿ .ثبيـ ٷ٬ت عتي ًبؽت يٲ صڄيڂ وڄبډٸبډي ٣ڀچٿب تبة
ٿٰبڅٿت ؿك ثلاثل ٗلثڈ ٿٌتٰيپ ڃبُي ام يٲ ٿچد اڃ٬زبك ډٌتڈاڍ
كا ڃـاكؿ.
ً لوڄبڇ ثلاڍ ٿچاٯ ٢ثبكٍ تِ٤ِ٤بت كاؿيچاٳتيچ :ڃيبمڍ ڃيٌت ٳتڈ
ايڂ وڄبډٸبڇ اٻناٿب ثلاڍ ٿغب٠٫ت ؿك ثلاثل اُ٤ڈ كاؿيچاٳتيچ ًبؽتڈ
ُچؿ .ډل ٿٴبځ اٿڄي ٳڈ ؿاكاڍ ؿيچاك څ ًٰ ٪ٿغٴپ څ ٳټ٬ت ثبُـ
ثلاڍ ؿ ٢٫تِ٤ِ٤بت ڃبُي ام فكات كاؿيچاٳتيچ ٳ٬بيت ٿيٳڄـ.

ٔ٫ٺ ډزـډپ -ٿؾبٛلات ڃبُي ام عچاؿث ډٌتڈاڍ

033

اقذامات حيه يقًع حًادث َستٍاي


ثلاڍ ٳٌت ؽجتل ٷتچٍثتڈمڃتٶ ثبُتيـ څ ؿًتتچكات څ كاډڄڀتبييډتبڍ
ٿٌئچٻيڂ كا ؿڃجبٹ ٳڄيـ.



وڄبډٸبڇ يب ع٬ب ٝڅٯتي ٿإحل څ ثب اكمٍ اًت ،ٳتڈ ؿك يتٲ يتب ؿڅ ٯتـٿي
ُڀب ثبُـ اٻجتڈ ؿڅيـځ ثڈ ًڀت آځ آال ٿڄٰٜتي ڃيٌتت ،وتي ؽيټتي
ًلي ٢وِت ثڈ ٿغٺ اڃ٬زبك كڅڍ مٿيڂ ثؾچاثيـ څ ثتڈ مٿتيڂ ثضٌتجيـ څ
ًلتبځ كا ثرچُبڃيـ څٷلڃڈ ډڀلاڇ ٿچد اڃ٬زتبك ثتڈ ډتچا ولتتبة ُتـڇ څ ؿك
ٳڀتل ام يٲ حبڃيڈ ؽچاډيـ ًچؽت .صڄـ ٻغ٠ڈ ؿك ډڀيڂ څٗت٤يت ثتبٯي
ثڀبڃيـ تب ٿچد اڃ٬زبك څ تِ٤ِ٤بت ٷلٿبيي ٣جچك ٳڄڄتـ ،ث٤تـ ثتڈ ًتل٣ت
ثټڄـ ُـڇ څ ؽيټي مڅؿ آڃزب كا تلٱ ٳڄيـ.



ډلٷن ثڈ ٿغٺ اڃ٬زبك څ ڃچك ً٬يـ آځ ؽيلڇ ڃِچيـ ،صتچځ ٿڀٴتڂ اًتت
ثب٣ج ٳچكڍ ُڀب ُچؿ.



ؽيټي مڅؿ ًلوڄبډي ويـا ٳڄيتـ .وِتت ترتڈډتب ،وِتت ؿيچاكډتب ،ؿاؽتٺ
ُيبكډب ،ٳڄبك رـڅٹډب ،ؿاؽٺ رچڍډب څ ٷچؿڍډب ،ميل وتٺډتب يتب ؿاؽتٺ
تچڃٺډب ،وِت ٳيچًٲډب څ اتبٯٲډب څ ،...ٿغٺډبڍ ٿڄبًتجي ثتلاڍ وڄتبڇ
ٷل٫تڂ ٿچٯت ٿيثبُڄـ ،ميلا ثؾَ ا٠٣ڀي ام ٿچد ٷلٿب څ تِ ٢ِ٤كا ثتڈ
ؽچؿ ٿيٷيلڃـ.



ډلصڈ ٿغٺ وڄبڇ ٷل٫تڂ ُڀب ام ًٜظ مٿيڂ وبييڂتتل ثبُتـ ،ايڀڄتي آځ
ثيَتل اًت.

039

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

اقذامات بعذ از يقًع حًادث َستٍاي


ثلاڍ ٫ڊڀيـځ ايڄٴڈ صڈ ثبيتـ ثٴڄتيپ ،ٳزتب ثتلڅيپ څ ٳزتب ڃجبيتـ ثتلڅيپ
ٷچٍثڈمڃٶ اؽجبك كاؿيچ څ تټچينيچځ ثبُيـ.



ثڊتليڂ ٿٴبځ ٿبڃـځ ،ٿغټي اًت ٳڈ ًتٰ ٪ؿاُتتڈ ثبُتـ تتب ُتڀب كا ام
كينٍ ؽبٳٌتلډبڍ اتڀي څ تِ٤ِ٤بت كاؿيچاٳتيچ ع ٞ٬ٳڄـ ،عتي يتٲ
ٿټغ٬ڈ ً٬يـ ُڀب كا ام آٻچؿڇُـځ ثڈ ؽبٳٌتلډبڍ اتڀي ع ٞ٬ٿيٳڄـ.



ٿيناځ تِ٤ِ٤بت ،ثتل اًتبى اڃتـامڇ څ ٿيتناځ ثنكٷتي ًتالط يتب ٿڄجت٢
تِ٤ِ٤بت څ ڃين ٿزبڅكت آځ ثب مٿيڂ ٿت٬بڅت اًت .امايڂكڅ ٿڀٴڂ اًت
ٳٌبڃي ٳڈ ؿك ٿڄبٰٛي مڃـٷي ٿي ٳڄڄـ ٳڈ ثب ثبالتليڂ ٿيناځ تِ ٢ِ٤ؿك
تڀبى ډٌتڄـ ،المٽ ثبُـ ٳڈ تب يٲ ٿبڇ ؿك وڄبډٸبڇ څ ٿغيٜتي اٿتڂ ؿڅك
ام ؽبڃڈ ثڀبڃڄـ.



ؿٯت ٳڄيـ ٳڈ تڀبٽ ٿغي ٚڅ اُيبڍ اٛلاُ ٩تڀب آٻتچؿڇ ثتڈ كاؿيچاٳتيتچ
ډٌتڄـ وي ډيش څًيټڈاڍ كا ثب ؽچؿ ام ٿغٺ ثيلڅځ ڃجليـ ،ميتلا ٿچرتت
ٷٌتلٍ آٻچؿٷي ؿك ٿڄبٛٮ ؿيٸل ٿيُچيـ.



فكات ٷلؿڅ٧جبك كڅڍ ٻجبى څ ثـځ ُڀب ډپ ٳتبٿال آٻتچؿڇ ډٌتتڄـ ،وتي
ٻجبىډبڍ ؽچؿ كا تٴبځ ڃـډيـ څ ډڄٸبٽ ت٤چيٖ ،ٳبٿال ٿچاٟت ثبُيـ ٳڈ
فكات كاؿيچاٳتيچ څاكؿ ؿډبځ يب ٿزبكڍ تڄٌ٬ي ُڀب يب ؿيٸلاځ ڃِچڃـ.



يٴي ام كاڇډبڍ ٿڄبًت رڀ٢آڅكڍ فكات ٷلؿڅ٧جبك ام كڅڍ ٻجبى څ اُتيب،
اًت٬بؿڇ ام ربكڅثلٯي ثب ٳيٌڈډبڍ يٲثبكٿٔل ٩ٿيثبُـ ٳڈ ثبيـ ايڂ ٳبك
كا ثبؿٯت اڃزبٽ ؿډيـ.

ٔ٫ٺ ډزـډپ -ٿؾبٛلات ڃبُي ام عچاؿث ډٌتڈاڍ
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ډيشٷچڃڈ ٿچاؿ آُبٿيـڃي يب ؽچكاٳي كا تب مٿتبځ ؽتبكدُتـځ ام ٿڄٰٜتڈ
آٻچؿڇ څ ٳبډَ آٻچؿٷي ٿغٺ ٿٔل ٩ڃٴڄيـ .ايتڂ ٿتچاؿ ثتڈكاعتتي فكات
ولتچؿاك كا ثڈ ؿكڅځ ثـځ ثلؿڇ څ ُڀب كا ثيڀبك ٿيٳڄڄـ.



ام تڀبٽ ٯٌڀت ډبڍ ثبم ثـځ ؽچؿ ٳبٿال ٿغب٠٫ت ٳڄيـ ميلا تب ٿـتډب ؿك
ٿ٤لٕ تبثَ ولتچډبڍ ٿلٵآڅك ډٌتيـ.



ام مؽپډب يب ًچؽتٸي ډبڍ ؽتچؿ ٳتبٿال ٿلاٯجتت ٳڄيتـ څ كڅڍ آځډتب كا
ًلي ٢ثرچُبڃيـ ،ميلا يٴي ام كاڇډبڍ ًلي ٢اڃتٰبٹ ولتچډبڍ كاؿيچاٳتيچ ثڈ
ثـځ ډٌتڄـ.



ثلاڍ رټچٷيلڍ ام اًتڄِب٭ ؽبٱ ډبڍ آٻچؿڇ ثڈ كاؿيچاٳتيچ ام ؿًتڀبٹ يب
وبكصڈ ؽِٲ رټچڍ ؿډبځ څ ثيڄي ؽچؿ ،اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ثڈ صِڀبځ ؽچؿ ؿًت ڃٴِيـ څ ؿك اًتل ١څٯتت ثتب ٿٰتـاكڍ آة ًتبٻپ
صِپډب څ ؿډبځ څ ثيڄي ؽچؿ كا ثِچييـ څ ثتب وبكصتڈډتبڍ تڀيتن ؽِتٲ
ٳڄيـ ،ايڂ ٳبك ٳڀٲ ٿإحلڍ ثڈ ام ثيڂ ثلؿځ ولتچٷيلڍ ؿاؽټي ثـځ ُتڀب
ٿيٳڄـ.



ؿكڅځ ٿڄٰٜڈ آٻچؿڇ ٻجبىډبڍ ؽچؿ كا ثيتلڅځ ڃيبڅكيتـ ميتلا ثتب ايتڂ ٳتبك
رقة ولتچډب كا ثڈ ثـځ ؽچؿ ًلي٢تل ٿيٳڄيـ.



وچُيـځ ٻجبىډبڍ ٳبٿال ً٬يـ ثٌيبك ٿإحل څ ٿ٬يتـ اًتت ،ميتلا ثؾتَ
ا٠٣ڀي ام ولتچډبڍ كاؿيچاٳتيچ كا ٿڄ٤ٴي ٿيٳڄـ.



ٳټيڈ ٻجبى ډب كا ثب اعتيب ٙثيلڅځ آڅكؿڇ څ ؿكڅځ يتٲ ٳيٌتڈ والًتتيٴي
كيؾتڈ څ ًل آځ كا ثجڄـيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت

ٿچاؿ آٻچؿڇ كا ڃٌچماڃيـ ميلا ايڂ ٳبك  ٰٚ٫ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ كا ثڈڅًيټڈ ؿڅؿ
څ ؽبٳٌتل ؿك ٿغي ٚوؾَ ؽچاډـ ٳلؿ.



ٳټيڈ ٯٌڀتډبڍ ثـځ كا ثب آة څ ٓبثچځ ثِچييـ.



ًجنڍډب ،ثؾَ ا٠٣پ ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ٿغتي ٚكا رتقة ٿتيٳڄڄتـ څ ثتب
ٿٔل ٩آځ تچً ٚؿاٽډب يب عتي اڃٌبځډب ايڂ ٿتچاؿ ؽٜلڃتبٱ څاكؿ ثتـځ
اڃٌبځډب ٿيُچڃـ.



ام ٯلّ ډبڍ يـؿاك وبيـاك اًت٬بؿڇ ٳڄيـ ،ميلا ام رقة كاؿيچاٳتيچ ؿك ٧ـڋ
تيلڅئيـ څ ؿكڃتيزڈ ولتچٷيلڍ ؿاؽټي رټچٷيلڍ ٿيٳڄـ.



ډيشٷبڇ ثڈ ٿغٺ اڃ٬زبك ڃنؿيٲ ڃِچيـ څ ډلصڈ ٿيتچاڃيـ ام آځ ٿغٺ ؿڅك
ُچيـ ،ثب ايڂٳبك ٿٰـاك اُ٤ڈ ؿكيب٫تي ثـځ ُڀب ٳڀتل ٿيُچؿ.

فصل ًَصدّن

اوتطار مًاد راديًامتيً

اوتطار مًاد راديًامتيً
ثڀت كاؿيچاٳتيچ ،ٳڈ ا٧ټت ثڀت ٳخي ٪ڃبٿيتـڇ ٿتيُتچؿ ،تلٳيجتي ام
ٿچاؿ اڃ٬زبكڍ ٿتـاڅٹ څ ٧يلاتڀي ډڀلاڇ ثب ٿچاؿ كاؿيچاٳتيتچ اًتت څ ثتڈ ڃغتچڍ
ٛلاعي څ ت٤جيڈ ٿيُچؿ ٳڈ ٿٰـاك ميبؿڍ ٿچاؿ ًب٢ٛٳڄڄـڋ اُ٤ڈ كا ؿك ٿڄٰٜتڈ
ٿچكؿ ډـ ٩ٿڄتِل څ ولاٳڄـڇ ٿيًتبمؿ .ؿك ٗتڀڂ ٿتچاؿ كاؿيچاٳتيتچ ثتڈ ُتٴٺ
ٷٌتلؿڇ اڍ ؿك ٛت ،ٳِبڅكمڍٓ ،تڄ٤ت څ ؿك اٿتل تغٰيتٮ څ وتوڅډَ ثتڈ ٳتبك
ٿيكڅڃـ څ ډڀضڄيڂ ؿًتيبثي ثڈ آځ ثڈٿلاتت آًبځتل ام ًالطډتبڍ ٧ڄتيُتـڇ
وټچتچڃيچٽ څ اڅكاڃيچٽ ٿيثبُـ.
آٻچؿڇُـځ ٿڄٰٜڈ ثڈ ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ثڈ اڃـامڇ ،ثنكٷي څ ًٜظ ٿڄٰٜڈ
ٿچكؿ ډـ ،٩ٿيناځ ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ،ڃغچڋ ولتبة څ آبثت ثڀت ،ٿيتناځ څ عزتپ
ٿچاؿ ٿچرچؿ ؿك ثڀت ،ٳي٬يت څ ٳڀيتت ٿتچاؿ ٿچرتچؿ ؿك ثڀتتُ ،تلاي ٚآة څ
ډچايي ٿغټي ،ثبؿ څ ثبكٍ ثٌتٸي ؿاكؿ .ؿك ٛچٹ كڅڃـ وبٱًبمڍ ،ٿلؿٽ ٿڄتبٛٮ
آٻچؿڇ ثبيـ ثلاڍ ٿبڇډب ثڈ ٿڄبٛٮ ٧يلآٻچؿڇ ٿڄتٰٺ ُچڃـ.

اقذامات قبل از اوتطار مًاد راديًامتيً


ثڈ ؿٻيٺ ٛچالڃيُـځ اعتڀبٹ څرچؿ ؽٜل ،ٻچامٽ څ تزڊيتنات ٿچكؿڃيتبم كا
ثلاڍ ٿـت ؿڅ ډ٬تڈ ثب ؽچؿ ثلؿاكيـ.



وڄبڇٷل٫تڂ ؿك ٛچٹ څٯچ ١عبؿحڈ ،اٿلڍ ٳبٿال ٗلڅكڍ اًت.



ڃٴبت اُبكڇُـڇ ؿك څٯچ ١عچاؿث ډٌتڈاڍ كا ٿـڃ٠ل ٯلاك ؿډيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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اقذامات حيه اوتطار مًاد راديًامتيً


ڃٴبت اُبكڇُـڇ ؿك اٯـاٿبت عيڂ څٯچ ١عچاؿث ډٌتتڈاڍ كا ٿتـڃ٠ل ٯتلاك
ؿډيـ.



تچرڈ ؿاُتڈ ثبُيـ تب مٿبڃي ٳڈ ا٫تلاؿ ٿتؾٔتْ څ آٿتچمٍؿيتـڇ ؿك ايتڂ
مٿيڄڈ ،ثب تزڊينات اؽتٔبٓي ؿك ٓغڄڈ عبٗل ڃِتچڃـ ،تِِ٤ت٤بت ٿتچاؿ
كاؿيچاٳتيچ ٯبثٺتِؾيْ ڃيٌتتڄـ .تڀتبى څ ٯلاكٷتل٫تڂ ؿك ٿ٤تلٕ ٿتچاؿ
كاؿيچاٳتيچ اعتڀتبٻي كا ثتڈ عتـاٯٺ ٿڀٴتڂ ثلًتبڃيـ .اٷتل ؿك رٌتتزچڍ
وڄبډٸبڇ ٿڄبًت (صڈ ؿك ؿاؽٺ ؽبڃڈ يب ثيلڅځ ام ؽبڃڈ) ډٌتيـ څ ٷلؿڅ٧جتبك
څ ًبيل آٻچؿٷيډبڍ ٯبثتٺكؤيتت څ ٿغٌتچى كا ؿك ډتچا ٿِتبډـڇ ٳلؿيتـ،
ؿًتڀبٹ ،وبكصڈ يب ٻجبىتبځ كا رټچ ثيڄي څ ؿډبځ ؽچؿ ثٸيليـ.



اٷل اڃتِبك يب ولاٳڄـٷي ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ؿك ؿاؽٺ ؽبڃڈ كػ ؿاؿڇ اًت٫ .چكا
ثيلڅځ ثلڅيـ څ ثڈ ؿڃجبٹ ٿٴبځ اٿڄي ثبُيـ.

 اگش داخل خاًِ ّستيذ


اٷل څٯت ٳب٫ي ؿاكيـ ؿًتٸبڇډبڍ ٷلٽٳڄڄتـڇ څ تڊچيتڈ كا ؽتبٿچٍ ٳڄيتـ،
تڀبٽ وڄزلڇډب ،ؿكيضڈډب ،ؽلڅري ُچٿيڄڈ ،ثؾبكڍ څ ډچاٳَډب كا ثجڄـيتـ.
ٳي ٪ڃزبت څ كاؿيچ ثبتلڍ ؽچك ؽچؿ كا ثلكًي ٳڄيـ څ آځډب كا ثڈ وڄبډٸتبڇ
ثجليـ.



ثال٫بٓټڈ ثڈ ؿڃجبٹ وڄبډٸبډي ثبُيـ ٳڈ تلريغب ؿك ميلمٿيڂ يب ؿك يٲ اتب٭
ؿاؽٺ ًبؽتڀبځ اًت تب عـ اٿٴبځ ثيڂ ؽچؿ څ ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ كا ثب ٿچاڃت٢
ً٬تڅًؾت وچَُ ؿډيـ.
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ٔ٫ٺ ڃچمؿډپ -اڃتِبك ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ

وڄزلڇډب څ ؿكډبڍ ؽلڅرتي كا ثتب اًتت٬بؿڇ ام ڃچاكصٌتت ٿغٴتپ ثجڄـيتـ،
ٛچكڍ ٳتڈ ثتڈكاعتتي فكات كاؿيچاٳتيتچ ثتڈ ؿاؽتٺ ڃ٬تچف ڃٴڄتـ .كڅٳتَ
والًتيٴي څ ڃبيټچځ ڃڀيتچاڃـ ٿغب ٞ٫ٳتب٫ي څ ؽتچثي (ثتلاڍ ٿٰبڅٿتت) ؿك
ثلاثل ٿچاؿ كاؿيچاٳتيچ ثبُـ.



ثڈ كاډڄڀبييډبڍ ٿٌئچٻيڂ ٷچٍ ؿډيـ څ ؿًتچكاٻ٤ڀٺډبڍ آځډب كا ؿڃجتبٹ
ٳڄيـ.

 اگش تيشٍى خاًِ ّستيذ


ثال٫بٓټڈ ؿك ڃنؿيٲتليڂ ًبؽتڀبځ ٿڄبًت څ اٿڂ وڄبڇ ثٸيليـ.



ؿك ٓچكت ڃجچؿ ًلوڄبڇ ٿڄبًت ،ؿك ٓتچكت اٿتڂثتچؿځ ثتڈًتل٣ت ؽتال٩
رڊت ثبؿ څ ثڈؿڅكام ٿٴبځ څٯچ ١اڃ٬زبك علٳت ٳڄيـ څ ؽيټي مڅؿ ًلوڄبډي
ٿڄبًت ثيبثيـ.

اقذامات بعذ از اوتطار مًاد راديًامتيً


ث٤تتـ ام ويتتـاٳلؿځ ٿغتتٺ اٿتتڂ څ ٿڄبًتتت ،ٳٌتتبڃيٳتتڈ ؿك ٿ٤تتلٕ ٿتتچاؿ
كاؿيچاٳتيچ ٯلاك ٷل٫تڈ اڃـ ثبيـ ثال٫بٓټڈ ؽچؿ كا ام آٻچؿٷي وتبٱ ٳڄڄتـ .ثتڈ
ډڀيڂ ؽبٛل ثبيـ ٻجبىډبڍ ؽچؿ كا ثباعتيب ٙٳبٿٺ ؿكآڅكؿڇ څ ؿك ٳيٌڈاڍ
ثٸقاكڃـ (څ آځ ٳيٌڈ كا ؿڅك ام ؿًتلى ؽچؿ څ ؿيٸلاځ ٯلاك ؿډڄتـ) ،ؿڅٍ
ثٸيلڃـ څ ثب آة څ ٓبثچځ ؽچؿ كا ثِچيڄـ .ث٤ـ ام ا٣الٽ ٿٌئچٻيڂ ٿجڄتي ثتل
اٿڂثچؿځ ؽلڅد ام وڄبډٸبڇ ،ثڈ ؿڃجبٹ ٿلاٯجتډبڍ ونُٴي ثبُڄـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت
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ثلاڍ ُڄيـځ ًؾڄبځ څ كاډڄڀبييډبڍ ٿٰبٿبت څ ٿٌئچٻيڂ ٿغټي ؿك ٿتچكؿ
ايڄٴڈ آيب ثبيـ ٿغٺ كا تؾټيڈ ٳڄڄـ څ ثڈ ٿٴبځ اٿڄي ثلڅڃـ څ يتب ؿك وڄبډٸتبڇ
ثڀبڃڄـ ،ثڈ اؽجبك كاؿيچ څ تټچينيچځ ؽچة ٷچٍ ؿډڄـ.



ثڄب ثڈ ډل ؿٻيټي ثڈ ٿغٺ څٯچ ١عبؿحڈ ثبمڃٸلؿڃـ څ يب ام آځ ثبمؿيـ ڃٴڄڄـ.



ڃٴبت اُبكڇُـڇ ؿك اٯـاٿبت ث٤ـ ام څٯچ ١عچاؿث ډٌتڈاڍ كا ٿتـڃ٠ل ٯتلاك
ؿډيـ.

فصل تيستن

اوتطار عًامل ضيميايي جىگي

اوتطار عًامل ضيميايي جىگي
٣چاٿٺ ُيڀيبيي ثتڈ ُتٴٺ ثؾبكډتبڍ ًتڀي څ فكات ٿ٤ټتٮ ٿتبي ٢څ
ربٿـڍ ډٌتڄـ ٳڈ احلات ٿؾلثي ثل كڅڍ اڃٌبځډب ،عيچاڃبت يتب ٷيبډتبځ ؿاكڃتـ.
ايڂ ٿچاؿ ٿي تچاڃڄـ ثڈ ُتٴٺ يتٲ ثڀتت يتب اًترلڍ تچًت ٚډچاويڀتب ،ٯتبيٮ څ
ؽچؿكڅډب وبُيـڇ ُچڃـ .ام ُٴٺ ٿبي ٢آځ ثلاڍ ايزتبؿ ؽٜتل ؿك ٿيتبځ ٿتلؿٽ څ
ٿغي ٚميٌت اًت٬بؿڇ ٿي ُتچؿ .ثلؽتي ٣چاٿتٺ ُتيڀيبيي ثتچ څ ٿتنڇ ڃـاكڃتـ څ
تأحيلات ٫چكڍ (ؿك عـڅؿ صڄـحبڃيڈ يب صڄـ ؿٯيٰڈ) يب تأؽيلڍ ( 2تب ً 48ب٣ت)
ؿاكڃـ .ٿچاؿ څ ٣چاٿٺ ُيڀيبيي ا٧ټت ثڈًل٣ت ؿك ډچاڍ آماؿ ولاٳڄـڇ ٿيُچڃـ.
يٲ عڀټڈ ُيڀيبيي ٿ٤ڀچال ثـڅځ ډِـاك ات٬ب٭ ٿيا٫تـ٣ .الئپ اڃتِبك
يٲ ٿبؿڇ ُيڀيبيي ؿك ډچا ٿچرت ثلڅم ٿِٴٺ ؿك تڄ٬ي ا٫لاؿً ،چمٍ صِپ ،ام
ؿًت ؿاؿځ ت٤بؿٹ ،عبٻت تڊچ ١يتب اعٌتبى ًتچمٍ ؿك ثيڄتي ،ٷټتچ څ كيتڈډتب
ٿيٷلؿؿ.
ډڀضڄيڂ څرچؿ ارٌبؿ ميبؿ عِلات يتب ولڃتـٷبځ ٿتيتچاڃتـ ثيتبڃٸل
اڃتِبك يٲ ٿبؿڇ ُيڀيبيي ثبُـ.
اقذامات قبل از اوتطار عًامل ضيميايي جىگي


ٯجٺ ام ډل ٳبك يتٲ ثٌتتڈ ڃچاكصٌتت ،ٯيضتي ،ٳيٌتڈ ڃتبيټچڃي ٗتؾيپ
ثڈاڃـامڇ عزپ ثـځ ،ٳيٌڌ ڃبيټچڃي ٗؾيپ څ ُ٬ب ٩ثتڈاڃتـامڇ عزتپ ًتل،
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 

ؿًتٴَ ڃبيټچڃي ،ٻچامٽ وبڃٌڀبځ ،م٧بٹ ،رچٍُيليڂ څ ٳتَ كا تڊيتڈ څ
ؿك ٳي ٪اٿـاؿ څ ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ ڃٸڊـاكڍ ڃڀبييـ.


ثلاڍ ام ؿًت ڃـاؿځ مٿبځ ؿك ډڄٸبٽ اڃتِبك ٣چاٿٺ ُيڀيبيي ،ام ٯجٺ يٲ
اتب٭ ؿاؽټي كا ؿك ًبؽتڀبځ يب ٿٴبڃي كا ٳڈ ؿك ثتبالتليڂ ًتٜظ ام مٿتيڂ
ٯلاك ٷل٫تڈ ثبُـ ثلاڍ وڄبڇ ٷل٫تڂ آٿبؿڇ ڃڀبييـ څ رڊت ؿكمٷيتلڍ تڀتبٽ
ٯٌڀتډب ثڈاڃـامڇ المٽ ڃبيټچځ ثڈ ٳبك ثجليـ .ثڈ ميلمٿيڂ ڃلڅيـ ميتلا ٿتچاؿ
ُيڀيبيي ؿك آڃزب تڈڃِيڂ ٿيُچڃـ.



ٳيٌڈ ڃبيټچڃي كا ٿبڃڄـ ٻجبى ؿڅؽتڈ څ آځ كا ثل تڂ ٳڄيـ.

اقذامات حيه اوتطار عًامل ضيميايي جىگي


٫چكا ٿڄٰٜڈ آٻچؿڇ كا تلٱ ڃڀبييـ.



ٳيٌڈ ڃبيټچڃي ٗؾيپ څ ُ٬ب٫ي كا ٳڈ ثڈ اڃتـامڋ ًتل ُڀبًتت كڅڍ ًتل
ؽچؿ ٯلاك ؿاؿڇ څ ؿٯيٰب ؿك ٿٰبثٺ ؿډبځ څ ثيڄي يتٲ يتب ؿڅ ًتچكاػ ؿك آځ
ايزبؿ ٳڄيـ( .تچرڈ ُچؿ ايڂ ٳيٌڈ ثبيـ يتٲتٴتڈ ثتچؿڇ څ ڃجبيتـ ؿڅؽتتڈ
ُچؿ يب ايڄٴڈ ًچكاػ ؿيٸلڍ ؿاُتڈ ثبُـ تتب ډتچاڍ آٻتچؿڇ ام اٛتلا ٩آځ
څاكؿ ؿډبځ څ ثيڄي ُڀب ڃِچؿ).



صڄـ اليڈ ٷبم كا كڅڍ ډپ ٯلاك ؿاؿڇ څ ثڈ اڃـامڇ عزپ ؿډبځ څ ثيڄتي ؽتچؿ
ٯيضي ٳڄيـ (تچرڈ ؿاُتڈ ثبُيـ صڄـ ًبڃتيڀتل ثيِتل ام ًٜظ ؿډتبځ څ
ثيڄي ُڀب ثبُـ) .م٧بٻي كا ٳڈ ٯجال آٿبؿڇ ٳتلؿڇايتـ ٳتبٿال ؽتلؿ ٳتلؿڇ څ
ثڈٓچكت ؿاڃڈډبڍ كين ؿكآڅكيتـ؛ م٧تبٹ ؽلؿُتـڇ كا ؿكڅځ ٷتبم يتب ثبڃتـ

ٔ٫ٺ ثيٌتپ -اڃتِبك ٣چاٿٺ ُيڀيبيي رڄٸي
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ٛچكڍ ٯلاك ؿډيـ ٳڈ يٲ اليڈ ٿغب ٞ٫ؿك ثلاثل څكڅؿ ډچاڍ آٻچؿڇ تِتٴيٺ
ؿډـ .ٿيتچاڃيـ ثڈربڍ ايڂ ٿبًٲ ،ام يٲ ٿبًٲ ٛجي ثڈ٣الڅڇ يٲ اليڈ
م٧بٹ ؽلؿُـڇ ٳڈ ؿك ٷبم يب ثبڃـ ٯلاك ٷل٫تڈ اًت اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.


يٲ ثٜلڍ كا ثڈ اڃـامڇ ًڈصڊبكٽ ٟل٫يت ام آة وتل ٳڄيتـً .تري وتچؿك
رچٍُيليڂ كا ؿك آځ كيؾتڈ څ ثڈ ډپ ثنڃيـ څ ٿزـؿا ايڂ ٣ڀٺ كا تٴتلاك
ٳڄيـ تب ٿچٯ٤ي ٳڈ ؿيٸل رچٍُيليڂ ؿك آة عٺ ڃِچؿ څ كًچة تچٻيتـ
ڃڀبيـ ؿك ايڄزب ٿغټچٹ رچٍُيليڂ آٿبؿڇ اًتت .ٿٰتـاكڍ ام ٿغټتچٹ كا
كڅڍ ٿبًٲ كيؾتڈ څ آځ كا ؽيي ٳڄيـ.



ؿًتٴَډبڍ ڃبيټچڃي كا ثڈ ؿًت ٳلؿڇ څ ٳَ ؿڅكِ ؿًت كا ثيڄـاميـ.



ٻجبىډبڍ ڃبيټچڃي كا ثل تڂ ٳلؿڇ څ وبصڈډب څ آًتيڂډب كا ٳَ ثيڄـاميتـ.
صڄبڃضڈ ثبؿٷيل يب ٻجبى صلٿي يتب كينثب٫تت ؿاكيتـ ٿتيتچاڃيتـ ام آځډتب
اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ٳ َ٬ثرچُيـ څ ٳَ وبصڈ ُټچاك كا كڅڍ آځ ثيڄـاميـ.



ؿكډب څ وڄزلڇډب كا ثجڄـيـ ،تڀبٽ ؿًتٸبڇډبڍ تڊچيڈ ،ارب٭ څ ډتچاٳَډتب
كا ؽبٿچٍ ٳڄيـ.



٫چكا ٳي ٪ٳڀٲ ډبڍ اڅٻيڈ كا ثلؿاكيـ څ ؿك ٿٴبځ اٿڄي ٳڈ ام ٯجٺ آٿتبؿڇ
ڃڀچؿڇايـ وڄبڇ ثٸيليـ.



ؿك څ وڄزلڇډب كا ثب اًت٬بؿڇ ام ڃچاكصٌت څ ڃبيټچځ ً٬ت څ ٿغٴپ ثجڄـيـ.



ثلاڍ ٳٌت تٴټي ٪څ كاډڄڀبيي ام ٿٌئچٻيڂ ،ثڈ كاؿيچ ٷچٍ ؿډيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 

اٷل ؿاؽٺ ٿغـڅؿڋ آٻچؿٷي يب عچاٻي آځ ډٌتيـ٫ ،چكا ؽال ٩رڊت ثتبؿ څ
ٿڄج ٢اڃتِبك آٻچؿٷي علٳت ٳڄيـ څ ؽيټي ًليً ٢تلوڄبډي ثتلاڍ ؽتچؿ
ويـا ٳڄيـ.

اقذامات بعذ از اوتطار عًامل ضيميايي جىگي


ام ٿغٺ آٻچؿٷي ؿڅك ُچيـ.



ډڀڈ ٻجبى ډب څ ٻچامٿي كا ٳڈ ؿك تڀبى ثب ثـځ ثچؿڇ اًت كا ؿكآڅكيتـ .ثتب
ٯيضي ٻجبىډب كا ثجليـ تب ٻجبىډبڍ آٻچؿڇاڍ ٳڈ ام تڂ ؽبكد ٿيُچؿ ثتڈ
صِڀبځ ،ثيڄي څ ؿډبځ ثلؽچكؿ ڃٴڄڄـ .ٻجبىډب څ ٻچامٽ آٻتچؿڇ كا ؿك يتٲ
ٳيٌڌ والًتيٴي ٯلاك ؿډيتـ .ؿڅٍ ثٸيليتـ څ ثتب آة څ ٓتبثچځ ؽتچؿ كا
ثِچييـ.



ثلاڍ ك ٢٫آٻچؿٷي ٣يڄٲ ،آځ كا ؿك يٲ ٟل ٩عبڅڍ ٿبؿڋ ٗـ٬٣چڃي ٯلاك
ؿاؿڇ ،ث٤ـ آځ كا ٌُتڈ څ ؽِٲ ٳڄيـ.



ًل كا ثڈ يٲ ٛل ٩ٳذ ٳلؿڇ ،آة كا ثب ِ٫بك ٿاليپ ؿك رڊتت ؿاؽتٺ ثتڈ
ؽبكد ام يٲ ٷچُڈ صِپ ثلينيـ څ صِپډب كا ٌُتِچ ؿډيـ.



ثڈ كاډڄڀبيي ډبڍ اٿـاؿٷلاځ ٷچٍ ٫لا ؿډيـ څ ثلاڍ ؿكٿتبځ تؾٔٔتي ام
ونُٲ ٳڀٲ ثٸيليـ.

فصل تيست ٍ ينن

اوتطار عًامل بيًلًشيل

اوتطار عًامل بيًلًشيل
٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي ،ٿيٴلڅاكٷبڃيٌپ ډب يب ًڀچٿي ډٌتڄـ ٳڈ ٿي تچاڃڄـ
ثب٣ج ٳِتڈُـځ يب ايزبؿ ڃبتچاڃي څ ٿٔـڅٿيت ؿك ا٫لاؿ ،اعِبٽ يب عتي آًتيت
ؿك ٿغٔچالت ٳِبڅكمڍ ُچڃـً .ڈ ٷلڅڇ ٣ڀـڇ ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي تغتت ٣ڄتچاځ
تٌټيغبت څيلڅًي ،ثبٳتليبيي يب تچٳٌيڄي ٿچكؿاًت٬بؿڇ ٯلاك ٿي ٷيلڃـ .كُتـ څ
ڃٸڊـاكڍ ثيِتل ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي ثٌيبك ؿُچاك ٿيثبُـ .اٳخل آځډتب ثتڈڅاًتٜڈ
ٯلاكٷل٫تڂ ؿك ٿ٤لٕ ڃچك ؽچكُيـ يب ًبيل ٣چاٿتٺ ميٌتتٿغيٜتي ثتڈًتل٣ت
تزنيڈ ٿيُچڃـ؛ عبٹآڃٴڈ ثلؽي ؿيٸل ڃ٠يل ٿيٴلة ًيبڇمؽپ (آڃتلاٳي) ٣ڀتل
ٛچالڃي ؿاكڃـ٣ .چاٿتٺ ثيچٻتچهيٴي ثتب وبُتيـځ څ اِ٫تبڃـځ ؿك ډتچاً ،تلايت ام
عيچاڃبت آٻچؿڇ ثڈ اڃٌبځ څ ڃين آة څ ٧قاڍ آٻچؿڇ ٿڄتِل ٿيُچڃـ.
 سٍشّاي اًتطاس ٍ سشايت هَاد تيَلَطيني


فكات ٿ٤ټٮ ؿك ډچا٣ :چاٿٺ ثيچٻچهيٴي ؿك ډچا وؾَ ُـڇ څ ثڈ ُٴٺ ٧جبك
كٯيٰي ؿكٿيآيڄـ ٳڈ تب ٳيټچٿتلډب علٳت ٿيٳڄڄـ .اًتڄِب٭ ايتڂ ٿتچاؿ
ثب٣ج ايزبؿ ثيڀبكڍ ؿك اڃٌبځ څ عيچاځ ٿيُچؿ.



عيچاڃبت :ثلؽي ثيڀبكڍډب تچً ٚعِلات څ عيچاڃبت ٿخٺ ٳتٲ ،ٿٸتي،
ٿچٍ ،وِڈ يب عيچاڃبت اډټي ٿڄتِل ٿيُچڃـ.



آة څ ٧قاڍ آٻچؿڇ :ثلؽي ًڀچٽ څ اكٷبڃيٌپډبڍ ثيڀبكڍما (وبتچهڃيٲ) ؿك
فؽبيل آة څ ٧قا ٿيٿبڃڄـ .ثيِتل ٿيٴلةډب ٿڀٴڂ اًت ثڈڅاًٜڈ وؾتتڂ
٧قا يب ثب رچُبڃـځ آة ام ثيڂ ثلڅڃـ .ثب رچُبڃـځ آة ثڈ ٿـت يٲ ؿٯيٰڈ
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ٿيتچاځ ثيِتل ٿيٴلةډب كا ام ثيڂ ثلؿ اٿب ثلؽي ؿيٸل ٿڀٴتڂ اًتت ثتڈ
ٿـتمٿبځ ثيِتلڍ ڃيبم ؿاُتڈ ثبُڄـ .ؿًتچكاٻ٤ڀٺډبڍ ٿلثچٛڈ كا ؿڃجبٹ
ٳڄيـ.


اڃٌبځ ثڈ اڃٌبځ :اڃتِبك ثلؽي ٿچاكؿ ٬٣چڃي څ ٿٌلڍ ام ايڂ ٛليٮ اًتت.
اڃٌبځ ډڀچاكڇ ٿڄج ٢ٿٌب٣ـ ٬٣چڃت ثلاڍ اڃتٰبٹ ثيڀبكڍډبيي صتچځ آثټتڈ،
ٛب٣چځ څ څيلڅى الًب ( )Lassaٿيثبُڄـ.

اقذامات قبل از اوتطار عًامل بيًلًشيل


ثب ؿٯت ثڈ ډِـاكډبڍ ٿٰبٿبت څ ٿٌئچٻيڂ ؿك ٿچكؿ ڃغچڇ ثلؽتچكؿ ٷتچٍ
ٳڄيـ.



ثلاڍ اٛڀيڄبځ ثيِتل ؿك تڀبٿي ٿچاكؿ څ ايڀڂًبمڍ ،المٽ اًت ثب ونُٲ
ؽچؿ ٓغجت څ تڀبٿي ٿچاكؿ كا ثلكًي ٳڄيـ .ثضڈډب څ ا٫لاؿ ثنكٵًبٹ ؿك
ثلاثل ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي ثٌيبك آًيتوقيلڃـ.



يٲ ٫يټتل ډچاڍ ٿؾٔچّ 2ؿك ٿزلاڍ ؿًتٸبڇ تڊچيڈ ؽچؿ ڃٔتت ٳڄيتـ.
ايڂ ٫يټتلډب فكات ثب اڃـامڋ  0/3تتب  10ٿيٴلڅڃتي كا رتقة ٿتيٳڄڄتـ څ
ثيِتل ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي ٳتڈ ٿڀٴتڂ اًتت څاكؿ ؽبڃتڈ ُتچڃـ كا تٔت٬يڈ
ٿيٳڄڄـ.

High Efficiency Particulate Air (HEPA)2
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 

ٿـيلاځ څ ٓتبعتؽبڃتڈډتب ثبيتـ ڃتچ ١څ ًتٜظ تٔت٬يڈ څ وتبٱًتبمڍ څ
ډڀضڄيڂ ٿيناځ ع٬بٟت ؿك ثلاثل ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي كا ؿك ًبؽتڀبځډتبڍ
ؽچؿ ٿِؾْ ٳڄڄـ څ اًتبڃـاكؿډب څ ؿًتچكاٻ٤ڀٺډبڍ ايڀڄي ًبمٿبځډبڍ
ٿٌئچٹ كا اؽق ڃڀبيڄـ.

اقذامات حيه اوتطار عًامل بيًلًشيل


ٿٰبٿبت ٿٌئچٹ ؿك اٿل ثڊـاُت څ ؿكٿتبځ ٿڀٴتڂ اًتت ڃتچاڃڄتـ ؽيټتي
ًتتلي ٢اٛال٣تتبت ٗتتلڅكڍ ثتتلاڍ اڃزتتبٽ ٳبكډتتبڍ المٽ ؿك يتتٲ عڀټتتڈ
ثيچٻچهيٴي كا ٫لاډپ آڅكڃـ .تِؾيْ ڃتچ ١ثيڀتبكڍ څ ڃغتچڋ ؿكٿتبځ آځ څ
ايڄٴڈ صڈ ٳٌبڃي ؿك ؽٜل ٿيثبُڄـ مٿبځثل اًتت .ثتلاڍ ٳٌتت ؽجتل څ
اٛال٣بت ا٣پ ام ڃِبڃڈ يب ٣الئپ ثيڀبكڍ ،عچمڇ څ ٿغـڅؿڋ ؽٜتل څ تچميت٢
ؿاكڅ څ څاٳٌڂ ٿڄت٠ل اؽجبك كاؿيچ څ تټچينيچځ ثبُيـ څ ؿك ٓچكت اثتتالڍ
ثڈ ثيڀبكڍ ثڈ ؿڃجبٹ ٿلاٯجتډبڍ ونُٴي ثبُيـ.



اٷل ؿك ؽبڃڈ ؿًتٸبڇ ٷلٿبيِي څ ًلٿبيِي ٿلٳنڍ ډڀلاڇ ثب ٫يټتل ربفة
فكات ؿاكيـ ،ؿكٓچكتي ٳتڈ كڅُتڂ اًتت ًيٌتتپ كا ؿك عبٻتت ٷتلؿٍ
ؿاؽټي ٯلاك ؿډيـ .ؿك ٧يل ايڂ ٓچكت ؿًتٸبڇ كا ؽبٿچٍ ڃڀبييـ.



اڅٻيڂ ٷچاڇ څ ُبډـ يتٲ عڀټتڈ ٿڀٴتڂ اًتت ٣الئتپ ثيڀتبكڍ ؿك مٿتبځ
اثتالڍ ثڈ ثيڀبكڍ ثبُـ .ڃٌجت ثڈ ډل ٣الٿت يب ڃِبڃڈ ثيڀتبكڍ ٿِتٴچٱ
ثبُيـ اٿب ٫ٴل ڃٴڄيـ ٳڈ ډل ثيڀبكڍ ثڈڅاًٜڈ يٲ ٣بٿتٺ ثيچٻتچهيٴي ثتڈ
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څرچؿ ٿي آيـ .ام ؿاڃَ څ آٿچؽتڈډبڍ ؽچؿ ثڊلڇ ثٸيليـ څ وبًؼ ٿڄبًتت
څ ؿكٿبځ ثڊيڄڈ كا ثٴبك ثليـ.
 اگش هَاد غيشهؼوَل ٍ هطنَك دس ًضديني خَد هطاّذُ مشديذ


ثڈ ًل٣ت ام ٿغٺ ؿڅك ُچيـ.



ؽچؿ كا ثب آة څ ٓبثچځ ،تڀين ثِچييـ.



ثب ٿٌئچٻيڂ اٿل تڀبى ثٸيليـ.



ثلاڍ ٳٌت تٴټي ٪څ كاډڄڀبيي ٷچٍثڈمڃٶ كاؿيچ څ تټچينيچځ ثبُيـ.



اٷل ٣الئپ ثيڀبكڍ كا ٿِبډـڇ ٳلؿيـ ؿكٓـؿ ؿكٿبځ ثلآييـ.



ٿلاٯت ثٌتڈډب څ ڃبٿڈډبڍ ٿِٴچٱ ثبُيـ صلاٳتڈ ٿڀٴتڂ اًتت عتبڅڍ
ٿچاؿ ٿڄ٬زلڇُ ،يڀيبيي يب ثيچٻچهيٴي ثبُڄـ ثڈڅيوڇ ؿك ٿچكؿ ٿغٺ ٳبكتبځ
ٿغتب ٙثبُيـ( .ثلاڍ اٛال٣بت ثيِتل ثڈ ثؾَ ٗڀيڀڈ كرچُ ١چؿ).

 اگش دس هؼشض هَاد تيَلَطيني قشاس گشفتيذ


ٻجبى ډب كا ام تڂ ؿكآڅكؿڇ څ ډڀلاڇ ثب ٻچامٽ ُؾٔي ؿاؽٺ يٲ ٳيٌڈ ٯلاك
ؿډيـ .ؿك ٿچكؿاًت٬بؿڇ څ ٿٔل ٩ٻچامٽ آٻچؿڇ ام كاډڄڀبييډتبڍ ٿٌتئچٻيڂ
ثڊلڇ ثٸيليـ.



ؽچؿتبځ كا ثب آة څ ٓبثچځ تڀين ثِچييـ څ ٻجبىډبڍ وبٳينڇ ثرچُيـ.



ثڈ ؿڃجبٹ ؿكٿبځ ثبُتيـ ٿڀٴتڂ اًتت ام ُتڀب ثؾچاډڄتـ ام ؿيٸتلاځ ؿڅك
ثڀبڃيـ يب عتي ثلاڍ ٿـتي ٯلڃٜيڄڈ ُچيـ.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 

 اص فيلتشّاي جارب رسات استفادُ مٌيذ
٫يټتلډبڍ ربفة فكات ؿك عڀالت ثيچٻچهيٴي ثٌيبك ٿڄبًت ډٌتتڄـ.
اٷل ؿك ؽبڃڈ ؿًتٸبڇ ٷلٿبيِي څ ًلٿبيِي ٿلٳنڍ ډڀلاڇ ثب ٫يټتل رتبفة فكات
ؿاكيـ ،ؿكٓچكتي ٳڈ كڅُڂ اًت ًيٌتپ كا ؿك عبٻت ٷلؿٍ ؿاؽټي ٯلاك ؿډيـ،
ؿك ٧يل ايڂ ٓچكت ؿًتٸبڇ كا ؽتبٿچٍ ڃڀبييتـ .اٷتل يتٲ ٫يټتتل رتبفة فكات
ٯبثٺ عڀٺ ؿاكيـ آځ كا ډڀلاڇ ؽچؿتبځ ثتڈ ؿاؽتٺ اتتبٯي ٳتڈ ثتڈ٣ڄتچاځ ًتلوڄبڇ
ٿيثبُـ ثجليـ څ آځ كا كڅُڂ ٳڄيـ.
اٷل ؿك آوبكتڀبځ يب ؿ٫تل ٳبك ؽچؿ ډٌتيـ ٳڈ ٿزڊن ثڈ يتٲ ًيٌتتپ
ٷلٿبيَ څ ًلٿبيَ ٿلٳنڍ اًت ؿًتٸبڇ تٔ٬يڈ څ ٫يټتل ًيٌتپ ٯبؿكاًت تتب
عـڅؿ ميبؿڍ ؿك ٯجبٹ آٻچؿٷي ډبڍ ثيچٻچهيٴي ام ُڀب ٿغب٠٫تت ٳڄتـ .ډلصڄتـ
٫يټتلډبڍ ربفة فكات ٯبؿك ثڈ تٔ٬يڈ ٣چاٿٺ ُيڀيبيي ڃڀيثبُڄـ.
اقذامات بعذ از اوتطار عًامل بيًلًشيل
ؿك ايڂ عبٻت ،ثڈؿٯت ثڈ ډِـاكډب څ كاډڄڀبييډبڍ ٿٌئچٻيڂ ؿك ٿچكؿ
ڃغچڋ ثلؽچكؿ ٷچٍ ٳڄيـ .ثتلاڍ عتچاؿث ثيچٻتچهيٴي ،اكائتڈ ؽتـٿبت ونُتٴي
ٿڀٴڂ اًت ثڈ ؽبٛل وبًؼٷچيي ثڈ تٰبٗبډبڍ ميتبؿ ثتڈًتؾتي ٓتچكت ٷيتلؿ.
ؿًتچكاٻ٤ڀٺډبڍ ثڊـاُت څ ًالٿت ډڀٸبڃي څ ولڅتٴٺډبڍ ونُٴي اڅٻيڈ ثتلاڍ
ثلكًي ؿك ٿچكؿ ڃغچڋ ثلؽچكؿ ثب ا٫لاؿ ؿك ٿ٤لٕ ٣چاٿٺ ثيچٻچهيٴي ٿِبثڈ ًتبيل
٣چاٿٺ ثيڀبكڍډبڍ ٬٣چڃي اًت .ثڈ ؿًتچكاٻ٤ڀٺډتبڍ ٿٌتئچٻيڂ ٳتڈ ام ٛليتٮ
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كاؿيچ ،تټچينيچځ څ ًيٌتپډبڍ ډِـاك اٜٗلاكڍ ڃِل څ وؾَ ٿيُچؿ ثتب ؿٯتت
ٳبٿٺ تچرڈ ٳڄيـ.


ڃٌجت ثڈ ډل ٣الٿت يب ڃِبڃڈ ثيڀبكڍ ٿِٴچٱ ثبُيـ اٿب ٫ٴل ڃٴڄيـ ٳڈ ډل
ثيڀبكڍ ثڈڅاًٜڈ يتٲ ٣بٿتٺ ثيچٻتچهيٴي ثتڈ څرتچؿ ٿتيآيتـ .ام ؿاڃتَ څ
آٿچؽتڈډبڍ ؽچؿ ثڊلڇ ثٸيليـ څ ؿكٿبځ ثڊيڄڈ كا ثٴبك ثليـ.



ٻجبى ډب كا ام تڂ ؿكآڅكؿڇ څ ډڀلاڇ ثب ٻچامٽ ُؾٔي ؿاؽٺ يٲ ٳيٌتڈ ٯتلاك
ؿډيـ .ؿك ٿچكؿ اًت٬بؿڇ څ ٿٔل ٩ٻچامٽ آٻچؿڇ ام كاډڄڀتبييډتبڍ ٿٌتئچٻيڂ
ثڊلڇ ثٸيليـ.



ؽچؿتبځ كا ثب آة څ ٓبثچځ ،تڀين ثِچييـ.



ثڈ ؿڃجبٹ ؿكٿبځ ثبُيـ ،ٿڀٴڂ اًت ام ُڀب ثؾچاډڄـ ام ؿيٸلاځ ؿڅك ثڀبڃيـ
يب عتي ثلاڍ ٿـتي ٯلڃٜيڄڈ ُچيـ.



ثڈ ؿًتچكاٻ٤ڀٺ ډبڍ ٿٰبٿبت څ ٿٌئچٻيڂ ام ٛليٮ كاؿيچ څ تټچينيچځ ثب ؿٯت
ٳبٿٺ تچرڈ ٳڄيـ.

فصل تيست ٍ دٍم

اوفجار

اوفجار
ؽلاثٴبكاځ ٿٴلكا ام ٿتچاؿ ٿڄ٬زتلڇ ثتڈ٣ڄتچاځ يٴتي ام ٣ڀتچٿيتتليڂ
ًالطډب اًت٬بؿڇ ٿيٳڄڄـ .اثناك اڃ٬زبكڍ ثتب اًتت٬بؿڇ ام څًتبيٺ ڃٰټيتڈ څ اڃٌتبځ
ثڈ٣ڄچاځ اثناك عڀٺڅڃٰٺ ثڈكاعتي ٯبثٺعڀٺ ډٌتڄـ څ ؽيټي آًبځ ام ٿٴبځډبڍ
ثٌيبك ؿڅك تچً ٚثڀتٷقاكاځ ٿڄ٬زل ٿيُچڃـ.
ثڀتتډتتبڍ ٧يلاتڀتتي ،ثتتلاڍ آًتتيت څ تؾليتتت اٿتتچاٹ ،ٿإًٌتتبت څ
ڃڊبؿډبڍ ٿقډجيً ،يبًي ،ارتڀب٣ي څ ٿبٻي څ ًتلٿبيڈؿاكڍ ٿچكؿاًتت٬بؿڇ ٯتلاك
ٿيٷيلڃـ .عڀالتي ٳڈ ثڈ ٿٴبځډبڍ ٣ڀچٿي څ ؽيبثبځډبڍ ُڊل ثب ډناكاځ ٳِتڈ
څ ٿزلڅط ؿك ًلاًل رڊبځ ٓچكت ٿيٷيلؿ امايڂؿًت ٿيثبُڄـ.
اقذامات قبل از يقًع اوفجار
 تْذيذ تِ اًفجاس توة
اٷل تټ٬ڄي ؽٜل تڊـيـ ثڈ ثڀتٷقاكڍ ؿكيب٫ت ٳلؿيـ ايتڂ اٯتـاٿبت كا ثتڈ
ًل٣ت اڃزبٽ ؿډيـ:


تب عـ ٿڀٴڂ اٛال٣بت ٳبٿټي ام ٫لؿ تټ٬ڂٳڄڄـڇ ثٸيليـ:
-

صڈ ٿچٯ ٢ثڀت ٿڄ٬زل ٿيُچؿ؟

-

اآلځ ٳزبًت؟

-

صڈ ُٴټي اًت؟

-

آيب ٿغٺ ثڀت كا يب٫تڈايـ؟

-

٣ټت ثڀتٷقاكڍ صيٌت؟
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ٔ٫ٺ ثيٌت څ ؿڅٽ -اڃ٬زبك 



ڃبٽتبځ صيٌت؟
٫لؿ تټ٬ڂ ٳڄڄـڇ كا كڅڍ ؽ ٚڃٸڊـاكيـ څ ډل صينڍ ٳڈ اڅ ٷ٬تڈ كا ٗجٚ
څ حجت ٳڄيـ.



وټيي څ ٿـيل ًبؽتڀبځ كا ثبؽجل ٳڄيـ.



ثڈًل٣ت ڃٌجت ثڈ تؾټيڈ ا٫لاؿ ام ٿغٺ ٿِٴچٱ اٯـاٽ ڃڀبييـ.

اقذامات حيه ي بعذ از يقًع اوفجار


اٷل اعتڀبٹ كينٍ څ ًٰچ ٙارٌبٽ اٛلاُ ٩ڀب څرچؿ ؿاكؿ ٳڄبك يتب ميتل
يٲ ٿين ٿغٴپ ثلڅيـ ،ث٤ـ ام تچٯًٰ ٪چ ٙارٌتبٽ ثتڈ ًتل٣ت ٿغتٺ كا
تلٱ ٳڄيـ څ ٿلاٯت ٛجٰبت څ كاڇوټڈډبڍ ًٌتت څ آًتيتؿيتـڇ ثبُتيـ.
ډڀبځٛچك ٳڈ ام ًبؽتڀبځ ؽبكد ٿيُچيـ ٿلاٯت كينٍ آڅاك ثبُيـ.



ؿك ٓچكت اٿٴبځ ډلصڈ ًلي ٢تل ًبؽتڀبځ كا تلٱ ٳڄيتـ .ثتڈډتيشڅرتڈ
ثلاڍ تټ٬ڂٳلؿځ يب ثلؿاُتڂ ٻچامٽ ُؾٔي تچٯ ٪ڃٴڄيـ.



ثڈډيشڅرڈ ام آًبڃٌچك اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ثڈ ؽبٛل كينٍ ؽلؿڇُيِڈ ،رټچڍ وڄزلڇ ،ؿك يب ٿڄبٛٮ اعتڀبٻي ؽٜتل
ٯلاك ڃٸيليـ.



امآڃزبٳڈ ٿڀٴڂ اًت ويبؿڇكڅډب يب ؽيبثبځډب ثلاڍ ٳبك ڃيلڅډبڍ اڅكهاڃتي
څ يب ًبيل ا٫لاؿ عبٗل ؿك ًبؽتڀبځډب ٿچكؿاًتت٬بؿڇ ٯتلاك ٷيتلؿ ام آځډتب
ؿڅك ُچيـ.
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ؿك ٓچكت اٿٴبځ ثب اًت٬بؿڇ ام يٲ ٣الٿتً ،چت يب صتلا٥ٯتچڇ ٿچٯ٤يتت
ؽچؿ كا ثڈ اٿـاؿٷلاځ اٛال ١ؿډيـ.



ام اڃزبٽ علٳبت ٧يلٗلڅكڍ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ تتب ٷلؿڅ٧جتبك ثټڄتـ ڃِتچؿ،
ٷلؿڅ٧جبك ثلاڍ تڄ٬ي ُڀب ؽٜلڃبٱ اًت.



ؿډبځ څ ثيڄي ؽچؿ كا ثب ډل صينڍ ٳتڈ ؿٽ ؿًتتتتبځ ډٌتت ،ثرچُتبڃيـ
(وبكصڈ ڃؾي كينثب٫ت ثڈ٣ڄچاځ يٲ ٫يټتل ؽچة ٣ڀٺ ٿيٳڄـ٤ً ،ي ٳڄيـ
ثب ٳڀٲ وبكصڈ ڃ٬ي ثٴِيـ).



ثڈ ٻچٻڈ يب ؿيچاك ٗلثبت ٿڀتـ ثنڃيـ تب ثتـيڂڅًتيټڈ اٿتـاؿٷلاځٓ ،تـاڍ
ٗلثبت كا ثِڄچڃـ.



 ٰٚ٫ؿك ٓچكت ٗلڅكت ؿاؿ ثنڃيـ ،صڈثٌب ؿاؿمؿځ ثب٣ج څكڅؿ ٷلؿڅ٧جتبك
ميبؿ ثڈ ؿډبځ څ كيڈ ُچؿ.

فصل تيست ٍ سَم

حًادث جادٌاي

حًادث جادٌاي
عچاؿث ربؿڇاڍ يٲ وـيـڋ ارتڀب٣ي ؿك ٳِتچك ٿبًتت ٳتڈ ڃيتبم ثتڈ
ُڄبًبيي اث٤بؿ ميلثڄبيي تل آځ ام ٯجيٺ ٿٌبئٺ ٫لډڄٸي ،كڅاڃي ،ربٿ٤ڈُتڄبؽتي،
تجټي٨بتي ،ٯ٘بيي ،ونُٴي څ ٯبڃچڃي ،ٳي٬يت كاڇډب څ ؽيبثبځډب ،ٳي٬يتت ًتبؽت
اتچٿجيٺډب څ ...ؿاكؿ٣ .ڀچٿب آٿبك ٿ٤ټچالځ څ ٿٔـڅٿبځ ڃبُي ام عچاؿث كاڃڄـٷي څ
ربؿڇاڍ  10تب  15ثلاثل ٿيناځ تټ٬بت ڃبُي ام آځ اًت ٳڈ ٣چاٯت رجلاځڃبوتقيل
آځ ډڀضچځ ثيًلولًتتي ،ٿٌتبئٺ څ ٿِتٴالت كڅعتي څ كڅاڃتي ،ډنيڄتڈډتبڍ
ډڄٸ٬ت ؿكٿبڃي څ ڃين ٿٌبئٺ رنايي څ ٯ٘بيي امرڀټڈ ايڂ ٿچاكؿ اًت.
 ػَاهل هؤثش دس تصادفات جادُاي
ربؿڇډبڍ ڃبٿڄبًت ،ؽچؿكڅډبڍ ٫بٯـ ايڀڄي څ ٣ـٽ تچرڈ كاڃڄـٷبځ ثڈ
ٯچاڃيڂ ام ٣ڀـڇتليڂ ٣چاٿٺ ويـايَ عچاؿث رتبؿڇاڍ كا تِتٴيٺ ٿتيؿډڄتـ ام
ؿيٸل ٣چاٿٺ ٿيتچاځ ثڈ ٿچاكؿ ميل اُبكڇ ٳلؿ:


ٿڊبكت ڃبٳب٫ي څ ؽٜبڍ ُؾٔي



ثيتچرڊي ثڈ ٣الئپ څ ډِـاكډبڍ كاډڄڀبيي څ كاڃڄـٷي



ٛلاعي ڃبٿڄبًت ربؿڇډبڍ اكتجبٛي



عچاىولتي څ ٣ـٽ ډچُيبكڍ



اڃغلا ٩ثڈ صپ٣ ،ـٽ ك٣بيت عٮ تٰـٽ څ ٣ـٽ تچرڈ ٳب٫ي ثڈ رټچ



ٔ٣جبڃيت څ تڄـؽچيي څ ٿِبرلڇ ثب ؿيٸلاځ ثڈ ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي



ثي تچرڊي ٣بثلاځ ثڈڅيوڇ ثضڈډب ٿچٯ٣ ٢جچك ام رتبؿڇ (ٳتڈ ٿڀٴتڂ اًتت
ثـڅځ ڃٸبڇٳلؿځ ثڈ څً ٚربؿڇ ثـڅڃـ).
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ؿيـ ڃبٳب٫ي ؿك ُت (ٿڀٴڂ اًت ثلؽي كاڃڄـٷبځ ؿك ډڄٸبٽ ُت ٣تبثلاځ
كا ڃجيڄڄـ ،ثڈڅيوڇ اٷل ٻجبى آځډب تيلڇ ثبُـ).



ڃْٰ څًبيٺ ڃٰټيڈ



ُلاي ٚآة څ ډچايي ڃبٿڄبًت



ربؿڇډبڍ ؽيي څ ٻ٨نڃـڇ



٣جچك عيچاڃبتي ڃ٠يل ٷبڅ څ اًت ؿك ربؿڇ



ٗ ٪٤ٯچاڃيڂ څ ٿٰلكات

اقذامات قبل از يقًع حادثٍ


ثڈ ويَثيڄيډبڍ ډچاُڄبًي تچرڈ ٳڄيـ.



څًبيٺ څ تزڊينات اٜٗلاكڍ ميل كا ثڈ ډڀلاڇ ؿاُتڈ ثبُيـ:
 الًتيٲ ماوبى ،رَٲ ،ر٤جڈاثناك څ...
 ٿخټت اعتيب ،ٙٳرٌچٹ ٳچصٲ آتَڃِتبڃي څ ر٤جتڈ ٳڀتٲډتبڍ
اڅٻيڈ
 صلا٥ٯچڇ ،ثبتلڍ يـٱ څ ٛڄبة ثڈ ٛچٹ وڄذ ٿتل



ثب تټ٬ڂ ډڀلاڇ ؿك ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ٓغجت ڃٴڄيـ.



ٿٰلكات كا ك٣بيت ٳڄيـ څ ثڈ ٯچاڃيڂ كاڃڄـٷي اعتلاٽ ثٸقاكيـ.



ؿك ډڄٸبٽ ٔ٣جبڃيت څ تڄتـؽچيي څ ٿِتبرلڇ ثتب ؿيٸتلاځ ،وِتت ٫لٿتبځ
ؽچؿكڅ ٯلاك ڃٸيليـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ام ؿاكڅډبڍ آكاٽثؾَ څ ؽچاةآڅك اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ثب ًل٣ت ٿڄبًت څ آكاٽثؾَ كاڃڄـٷي ٳڄيـ.



ٓغجت ٳلؿځ ثب كاڃڄـڇ ثب٣ج ثلډپ ؽچكؿځ تڀلٳن فډڂ كاڃڄـڇ ٿيٷلؿؿ،
ثڊتل اًت ٓغجت څ ُچؽي كا ثڈ مٿبځ ٿڄبًت ؿيٸلڍ اؽتٔبّ ؿډيـ.



ويَ ام علٳت ،ٳڀلثڄـ ايڀڄي ؽچؿ كا ثجڄـيـ څ اٛڀيڄبځ عبٓٺ ڃڀبييـ
ٳڈ ؿيٸل ًلڃِيڄبځ ڃين ٳڀلثڄتـ ايڀڄتي ؽتچؿ كا ثٌتتڈاڃتـ ،اًتت٬بؿڇ ام
ٳڀلثڄـ ايڀڄي ثب٣ج ٳبډَ ٿ٤ټچٻيتډتب څ ؽٌتبكات ڃبُتي ام كاڃڄتـٷي
اًت.



ډلٷن ام ؽ ٚٿڀتـ څً ٚربؿڇ ٣جچك ڃٴڄيـ.



ؿك ٓچكت ثلؽچكؿاكڍ ام ًالٿت ٳبٿٺ وِت ٫لٿبځ اتچٿجيٺ ثڄِيڄيـ.



ؿك ٓچكت ؽٌتٸي څ ؽچاةآٻچؿٷي يب ُلاي ٚكڅعي ڃبٿت٤تبؿٹ ،ام اؿاٿتڈ
كاڃڄـٷي ؽچؿؿاكڍ څ ؿك ٿغٺ ٿڄبًجي اًتلاعت ڃڀبييـ .ثڊتل اًت ثلاڍ
ډل ؿڅ ًب٣ت كاڃڄـٷي ،يٲ كث ٢اًتلاعت ڃڀبييـ.



ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ډيشصين ڃڀيتچاڃـ ثڈاڃـامڇ اعتيبٗ ٙبٿڂ ًتالٿت ُتڀب
ثبُـ.



اًت٬بؿڇ ام ٳالڇ ايڀڄي ثلاڍ ٿچتچكًچاكاځ ٗلڅكڍ اًت.



ثڈ ٣الئپ كاډڄڀبيي څ تچٓيڈډب څ تقٳلات وټييكاڇ تچرڈ ٳڄيـ.



ثيلڅځ ثچؿځ ؿًت څ ًل ام وڄزلڇ ؽچؿكڅ ؽٜلات ميبؿڍ ثڈ ؿڃجتبٹ ؿاكؿ،
ايڂ ٿٜټت كا ثڈ ًلڃِيڄبځ ؽچؿكڅ يبؿآڅك ُچيـ.
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ام ًچاكٳلؿځ ٳچؿٳبځ ٳپ ًڂ څ ًبٹ ؿك ٓڄـٻي رټتچ ،رتـا ؽتچؿؿاكڍ
ڃڀبييـ.



ام ؽچكؿځ ډل ڃتچ ١ڃچُتيـڃي څ ؽتچكاٳي ؿك وِتت ٫لٿتبځ څ ؿك ډڄٸتبٽ
علٳت ارتڄبة ڃڀبييـ.



ُيِڈډبڍ اتچٿجيٺ كا ٯجٺ ام علٳت وبٱ څ تڀين ڃڀبييـ.



ام ٿٌب٫لت ثب څًبيٺ ڃٰټيڈ ڃبٿٜڀئڂ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



اٷل اتچٿجيټتبځ اُٴبٹ ٫ڄي ؿاكؿ ٯجٺ ام ٿٌب٫لت آځ كا ك ٢٫ٳڄيـ.



ثلاڍ ٳچؿٳبځ ؽلؿًبٹ عتڀب ام ٓڄـٻي څيوڋ ٳچؿٱ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ٯجٺ ام ٿٌب٫لت ،ٳټيڈ ًيٌتپډتبڍ څًتيټڈ ڃٰټيتڈ ُتبٿٺ ٿتچاكؿ ميتل كا
ٳڄتلٹ څ ثلكًي ڃڀبييـ:
 څٗ٤يت ٫ڄي ٿچتچك څ تلٿن
 څٗ٤يت ؿكډب څ ٯ٬ٺ
 څٗ٤يت صلا٥كاډڄڀب ،صلا٥تلٿن څ صلا ٥رټچ
 څٗ٤يت الًتيٲډب (٣ـٽ اًت٬بؿڇ ام الًتيٲ ٓب)٩
 څٗ٤يت ٳبكٳلؿ ثچ٭ ،ثل٩وبٱٳڂ ،ٳڀلثڄـ ايڀڄي څ آيڄڈډب



ډڄٸبٽ ؽلاثي اعتڀبٻي څًيټڌ ڃٰټيڈ ،ؿك اڅٻيڂ ڃٰٜڈ ٿٜڀئڂ تچٯ ٪ٳڄيتـ
څ ثب اًت٬بؿڇ ام ٣الئپ ايڀڄي ،ثڈؽٔچّ ؿك تبكيٴي ډچا ،ڃٌتجت ثتڈ ك٫ت٢
ڃْٰ آځ اٯـاٽ ڃڀبييـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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ثڈ ٿيناځ ٟل٫يت څًيټڈ ڃٰټيڈ ؽچؿً ،لڃِتيڂ څ ثتبك عڀتٺ ڃڀتچؿڇ څ ام
ربثڈربيي ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ څ ٿٌب٫ل ؿك اتب٭ ثبك څاڃتثبكډب ،ٳبٿيچڃتډب څ...
ؽچؿؿاكڍ ڃڀبييـ.



ؿك ٿچٯ٬ً ٢ل ثتڈ ٿڄتبٛٮ ًلؿًتيل څ ثتل٩ٷيتل ام الًتتيٲ يتؼُتٴڂ
اًت٬بؿڇ ٳڄيـ يب مڃزيل صلػ ثڈ ډڀلاڇ ؿاُتڈ ثبُيـ.



٫بٓټڈ ايڀڄي كا ثب اٛلا ٩ؽچؿ ك٣بيت ٳڄيـ.



ثڈ ٯچاڃيڂ كاډڄڀبيي څ كاڃڄـٷي تچرڈ ڃڀچؿڇ څ آځډب كا ك٣بيت ٳڄيـ.



ؿك ډڄٸبٽ كًيـځ ثڈ څكڅؿڍډبڍ ُڊل څ كڅًتب ډڀيِتڈ ًتل٣ت ؽتچؿ كا
ٳبډَ ؿډيـ.



اٷل تلٿن ؽچؿكڅ ام ٳتبك ا٫تتبؿ ،ثتب اًتت٬بؿڇ ام تلٿنؿًتتي ،ٯٜت ٢ٷتبم څ
ت٤چيٖ ؿڃـڇ (ؿڃـڇٿ٤ٴچى) آځ كا ٿتچٯ ٪ٳڄيـ.



ډڀچاكڇ ثب ًل٣ت ٿٜڀئڂ كاڃڄـٷي ٳڄيـ تب ؿك ٿچاٯ ٢ٻنڅٽ ثتچاڃيـ ؽچؿكڅ
كا ثڈٿچٯ ٢ٳڄتلٹ څ ٿتچٯ ٪ٳڄيـ.



ؿك ٿٌيل علٳت ثڈ تبثټچډبڍ ډِـاكؿډڄـڇ څ ؽٜچ ٙڅً ٚڅ ٳڄبك رتبؿڇ
تچرڈ ٳلؿڇ څ ثڈ ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ؿك ُت ،ام ڃچكوبييڂ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ؿك ٿچٯ ٢كڅُڂُـځ ٣الئپ اؽٜبك (صلا ٥آٿرل آة ،صلا ٥كڅ٧تڂ څ صتلا٥
ؿيڄبٽ) ؿك اًل ١څٯت ؽچؿكڅ كا ٿتچٯ ٪ٳلؿڇ څ ٣ټت آځ كا ثلكًي څ ك٫ت٢
ٳڄيـ.

 پيطگيشي اص حَادث ساًٌذگي دس َّاي هِآلَد


ثڈ آډٌتٸي علٳت ٳڄيـ.
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ؿك ٓچكت اٿٴبځ څًيټڈ ڃٰټيڈ ؽچؿ كا ثڈ صلا ٥ٿڈُٴڂ ٿزڊن ًبميـ.



ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ؿك ډچاڍ ٿڈآٻچؿ ثب ڃچكوبييڂ علٳت ٳڄيـ.



ؿك ٓچكت څرچؿ ٿڈ ٧ټي ٞڅ ٣ـٽ ؿيـ ٳتب٫ي ،څًتيټڈ ڃٰټيتڈ ؽتچؿ كا ثتڈ
ٿڄتڊي اٻيڈ ًڀت كاًتت رتبؿڇ ،ډتـايت ٳڄيتـ څ ٗتڀڂ تچٯت ٪ٳبٿتٺ،
صلا٥ډبڍ آځ كا كڅُڂ ڃٸڊـاكيـ.



ام ؽٜچ ٙڅً ٚڅ ٳڄتبك رتبؿڇ ؿك اؿاٿتڈ ٿٌتيل علٳتت ؽتچؿ اًتت٬بؿڇ
ڃڀبييـ.



ؿك ٓچكت ثؾبكٳلؿځ ُيِڈ رټچ ام ؿًتٸبڇ تڊچيڈ ؽچؿكڅ اًت٬بؿڇ ڃڀچؿڇ
يب ُيِڈ ًڀت كاڃڄـڇ كا ٳڀي وبييڂ آڅكيـ تب ثؾبك عبٓټڈ ام ثيڂ ثلڅؿ څ
ٿبڃ ٢ؿيـ ُڀب ڃِچؿ.



ډڄٸبٽ كاڃڄـٷي ؿك ُلاي٫ ٚچ٭ ثتڈ صتلاٰ٣ ٥تت څًتيټڈ ڃٰټيتڈ رټتچيي
ثڈ٣ڄچاځ كاډڄڀبڍ علٳت څ رڊتيبة ،ا٣تڀبؿ ٳبٿٺ ڃـاُتڈ ثبُيـ.

 پيطگيشي اص حَادث ساًٌذگي دس هَاقغ تاسًذگي ٍ سغَح لغضًذُ


ؿك ويشډب ثب ؿٯت څ ثڈآكاٿي ٷلؿٍ ٳڄيـ.



ام تلٿنٳلؿځ ڃبٷڊبڃي ثرلډينيـ ،ميلا ثب٣ج ٻين ؽچكؿځ ؽچؿكڅ ٿيُچؿ.



ام ِ٫بكؿاؿځ ڃبٷڊبڃي وب ثل كڅڍ وـاٹ ٷبم يب ثلؿاُتتڂ ِ٫تبك ام كڅڍ آځ،
ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ؿك يٲ ًٜظ ٻ٨نڃـڇ ،څٯتيٳڈ ًل٣ت ؿاكيـ ،ام ت٨ييل ڃبٷڊبڃي ؿڃـڇًجٲ
ثڈ ؿڃـڇًڄٸيڂ ؽچؿؿاكڍ ڃڀبييـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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اٷل ؽچؿكڅ ُڀب ٻين ؽچكؿ ثـڅځ تلٿنٷل٫تڂ ،وـاٹ ٷبم كا كډب ٳڄيتـ څ ثتب
ؽچڃٌلؿڍ ٫لٿبځ كا ؿك رڊت علٳت ؽچؿكڅ ثضلؽبڃيـ تب ؽچؿكڅ ثڈٛتچك
ٿٌتٰيپ ؿك ٿٌيل ٓغيظ ٯلاك ٷيلؿ څ تب څٯتي ؽچؿكڅ ثڈ عبٻت ٿٌتتٰيپ
ؿك ڃيبٿـڇ ام ؿڃـڇ ًڄٸيڂتل ،اًت٬بؿڇ ڃٴڄيـ.



ثب څًيټڈ ڃٰټيڈ رټچيي ،ؿڅ ثلاثل ٿچاٯ٣ ٢بؿڍ ٫بٓټڈ ثٸيليـ.

اقذامات حيه ي بعذ از يقًع حادثٍ


اڅٻيڂ اٯـاٽ ؿك ثلؽچكؿ ثب ؽچؿكڅ تٔبؿ٫ي ،ؽبٿچٍٳلؿځ ٿچتتچك ؽتچؿكڅ،
ٷقاُتڂ ًڄٶ ٿٰبثٺ صلػډب ،ٷقاكؿځ ؿك ؿڃـڇ ٿؾبٻُ ٪تيت ،ٳِتيـځ
تلٿنؿًتي څ ثلؿاُتڂ ًل ثبتلڍ ؽچؿكڅ اًت.



ؿك ٓچكت څرچؿ ډلٷچڃڈ ؽٜلڍ وي ام تخجيتٳلؿځ ؽچؿكڅ ،ٿچاكؿ ميتل
كا ٿـڃ٠ل ؿاُتڈ ثبُيـ:
 ثال٫بٓټڈ ٣الئپ ډِـاكؿډڄـڇ ثلاڍ كاڃڄـٷبځ ٣جچكڍ ثلٯلاك ٳڄيـ.
 ام  100ٿتل ٯجٺ ام تٔبؿ ،٩ربؿڇ كا ًتڄٶصتيڂ ٳتلؿڇ څ ثتب ڃٔتت
٣الئپ ډِـاك ،كاڃڄـٷبځ ٣جچكڍ كا ام څٗ٤يت ٿچرچؿ ٿٜټ ٢ڃڀبييـ.
 ؿك ډڄٸبٽ كڅم ٿيتچاڃيـ ثلاڍ ډِتـاك ام وبكصتڈډتبڍ كڃٸتي اًتت٬بؿڇ
ٳڄيـ.
 ؿك ٓچكت تٔبؿ ٩ؿك ډڄٸبٽ ُت (ؿك ٓچكت ڃجچؿ ثڄتنيڂ ،كڅ٧تڂ څ...
ؿك ًٜظ ربؿڇ) ؿك اثتـاڍ ٿغٺ ًڄٶصيڂ ،آتَ كڅُڂ ٳڄيـ.
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 صڄبڃضڈ ؿك ًٜظ ربؿڇ ثڄنيڂ ،كڅ٧ڂ ،ٷبمڅئيٺ څ ...كيؾتڈ ُـڇ اًتت
ثب كيؾتڂ ٿٰـاكڍ ؽبٱ يب ُڂ ثل ًٜظ ٿڄٰٜتڈٓ ،تغڄڈ تٔتبؿ ٩كا
ايڀڂ ٳڄيـ.
 ٳرٌچٹ ا٬ٛبڍ عليٮ ؽچؿكڅ كا آٿبؿڇ ٳتلؿڇ تتب ؿك ٓتچكت ډلٷچڃتڈ
عليٰي اٯـاٽ المٽ ا٣ڀبٹ ٷلؿؿ.


صڄبڃضڈ عليٮ ،ؿك ٯٌڀت ٿچتچك ؽچؿكڅ ثبُـ ،ډيشٷبڇ ؿكة ٳبوچت رټچ
كا ٳبٿال ثبم ڃٴڄيـ څ ثڈ ؿڅ ٛليٮ ڃٌجت ثڈ ا٬ٛبڍ عليٮ اٯـاٽ ٳڄيـ:
 ٳرٌچٹ ا٬ٛبڍ عليٮ كا ام ميل ٿچتچك ثربُيـ.
 ٰٚ٫ ثڈ اڃـامڇ څكڅؿ ُټڄٶ ٳرٌچٹ ،ٳبوچت كا ثبم ٳڄيـ.



ڃٌجت ثڈ ثلٯلاكڍ اكتجب ٙثب ٣چاٿٺ اٿـاؿ څ ڃزبت ربؿڇاڍ اٯتـاٽ ڃڀبييتـ.
ُڀبكڇ تټ٬ڂډبڍ  125 ،115 ،110څ  147كاډڄڀبډبڍ ؽچثي ٿيثبُڄـ.



اٯـاٿبت څ ٳڀٲ ډبڍ اڅٻيتڈ كا تتب ٯجتٺ ام كًتيـځ ڃيلڅډتبڍ اٿتـاؿڍ څ
اڅكهاڃي ثلاڍ ٿٔـڅٿبځ اڃزبٽ ؿډيـ.



ؿك ٓچكت آُڄبيي ٳبٿٺ ،ډيشٷتبڇ ٿٔتـڅٽ كا ٯجتٺ ام تخجيتت څٗت٤يت،
ثيعلٳتٳلؿځ ٷلؿځ څ اڃـاٽډبڍ آًيتؿيتـڇ ،ٳڄتتلٹ ؽتچڃلينڍ څ ...ام
ؽچؿكڅ ؽبكد ڃٴڄيـ ،ٿٸل ايڄٴڈ ٗتلڅكت څ اعتڀتبٹ اڃ٬زتبك يتب ؽٜتلات
ٿغيٜي څ ويلاٿچڃي ايزبة ٳڄـ.



ڃغچڋ ؿكًت ؽلڅد ٓغيظ ٿٔـڅٽ ام ؿاؽٺ ؽچؿكڅ كا ٯجال ٫لاٷيليتـ تتب
ؿك ډڄٸبٽ تٔبؿ٫بت ٿچكؿاًت٬بؿڇ ٯلاك ؿډيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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ؿك ٓچكت ٫لڅك٫تٸي ٫لٿبځ ثڈ ؿاؽٺ ثـځ ،ثب آماؿًتبمڍ ٗتبٿڂ څ ٰ٣تت
ٳِيـځ ٓڄـٻي ڃٌجت ثڈ آماؿًبمڍ ٿٔـڅٽ اٯـاٽ ٳڄيـ.



ؿك ٓچكت ٷيلٳلؿځ وبډب ثيڂ وـاٹ تچًٛ ٚڄبثي ٳڈ ثڈ ؿك ثٌتتڈ ُتـڇ،
ام ؿك ثڈ٣ڄچاځ اډلٽ اًت٬بؿڇ ڃڀچؿڇ څ وـاٹ كا آماؿ ٳڄيـ.

فصل تيست ٍ چْاسم

عاديسازي بعذ از بحران

عاديسازي بعذ از بحران
٣بؿڍًبمڍ ٫لآيڄـڍ تـكيزي اًت ٳڈ ايڀڄي ا٫لاؿ ثڈڅيتوڇ ًتالٿتي
رٌپ څ كڅط ؿك آځ ام ٿجبعج اڅٻيڈ ٿيثبُـ .ؿك ٓچكت څرچؿ ڃيلڅډبڍ ٳڀٴتي،
ؿاڃٌتڂ ڃغچڋ ؿًتلًي ثڈ آځډب ،كڅڃتـ ٳڀتٲكًتبڃي كا ًتلي٢تتل څ كاعتتتتل
ٿيًبمؿ .ؿك ايڂ ثؾَ ،ثڈٿڄ٠چك ثبمٷلؿاڃـځ ربٿ٤ڈ ،ا٫تلاؿ څ مڃتـٷي ثتڈ عتبٹ
٣بؿڍ ،تچٓيڈډبيي ثلاڍ مٿبځ ث٤ـ ام څٯچ ١عچاؿث اكائڈ ٿيٷلؿؿ.
 تضويي ايوٌي خَد (تِػٌَاى اٍليي اقذام)
ث٤ـ ام ثلڅم يٲ عبؿحڈ اڅٻيڂ ؿ٧ـ٧ڈً ،الٿت څ ايڀڄي ؽچؿ څ ؽبڃچاؿڇ
اًت .ثڈ ډڀيڂ ؽبٛل ثبيـ ٿٌبئٺ ايڀڄي اعتڀتبٻي كا ؿك ڃ٠تل ٷل٫تت څ ٿلاٯتت
ًالٿت څ آًبيَ ؽبڃچاؿڇ ثچؿ.
 مول تِ هصذٍهاى


څٗ٤يت رٌڀي ٿٔـڅٿبځ كا ثلكًي ڃڀبييـ ،آځډب كا علٳت ڃـډيـ ٿٸل
آڃٴڈ ؿك ٿ٤لٕ ؽٜل ٿلٵ يب رلاعتډبڍ ثيِتل ثبُڄـ .اٷل ٿزجتچك ثتڈ
علٳتؿاؿځ ٫لؿ ثيڊچٍ ډٌتيـ ،اڅٹ ٷلؿځ څ ٳڀل څڍ كا حبثتت ڃڀبييتـ،
ويامآځ ٫چكا ؿكؽچاًت ٳڀٲ ٳڄيـ.



اٷل ٿٔـڅٽ ثڈكاعتي ڃ٬ي ڃڀيٳِـ ،ثتب ؿٯتت څٗت٤يت رٌتڀي څڍ كا
ثلاڍ تڄ٬ي ٿٔڄچ٣ي ثب ثبمٳلؿځ كاڇ ډبڍ ډچايي ثلكًي ٳتلؿڇ څ تتڄ٬ي
ؿډبځثڈؿډبځ اڃزبٽ ؿډيـ.



ثب اًت٬بؿڇ ام وتچ ،ؿٿبڍ ثـځ ٿٔـڅٽ كا ع ٞ٬ٳڄيتـ ،ٿلاٯتت ثبُتيـ ٳتڈ
ؿٿبڍ ثـځ څڍ ثبال ڃلڅؿ.
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ډلٷن ثڈ ٫لؿ ثيڊچٍ ٿبي٤بت ڃؾچكاڃيـ.

 تْذاضت ٍ هشاقثتّاي فشدي


ؽچؿتبځ كا ؽٌتڈ ڃٴڄيـ٤ً ،ي ڃٴڄيـ يٴجبكڇ ډڀڈ ٳبكډب كا اڃزبٽ ؿډيتـ،
ٳبكډب كا اڅٻچيتثڄـڍ ڃڀچؿڇ څ ثڈآكاٿي ؿڃجبٹ ٳڄيـ.



ميبؿ آة ثڄچُيـ٧ ،قاڍ ٿٰچڍ ثؾچكيـ ،صٴڀڈ څ ؿًتتٴَډتبڍ ٿغٴتپ
ٳبك ثرچُيـ.



ؿًتډبڍ ؽچؿ كا ث٤ـ ام ٳبك ؿك آڅاك ،ثب آة تڀين څ ٓبثچځ ثِچييـ.

 سػايت هَاسد ايوٌي


ٿلاٯت ٿٌبئٺ ايڀڄي رـيـڍ ٳڈ ثڈڅاًٜڈ ثلڅم عبؿحتڈ ايزتبؿ ٿتيُتچؿ
امرڀټڈ ربؿڇډب څ ًبؽتڀبځډبڍ تؾليتُـڇ ،آةډبڍ آٻچؿڇ ،ڃِتت ٷتبم،
ُيِڈډبڍ ُٴٌتڈً ،يپډبڍ ثل٭ ٿ٤يچة څ ًبؽتڀبځډبڍ آًتيتؿيتـڇ
ثبُيـ.



ٿٌئچٻيڂ كا ؿك رليبځ ٿٌبئٺ ثڊـاُت څ ايڀڄي امرڀټڈ ٿتچاؿ ُتيڀيبيي
كيؾتڈ ُـڇ ،ؽٜچ ٙثل٭ امٳبكا٫تبؿڇ څ ًچؽتڈ څ عيچاڃبت تټُ٪ـڇ ٯتلاك
ؿډيـ.

 احياي هجذد اهناًات ٍ ساختواىّا


ؿك ٫ٴل تڀڊيـات ثبمًبمڍ ؽبڃڈډبڍ آًيتؿيـڇ ام عبؿحڈ ثبُيـ.



ث٤تتـ ام يتتٲ عبؿحتتڈ ،ثبمٷِتتت ثتتڈ ؽبڃتتڈ ثتتڈ ٻغتتب ٝكڅعتتي څ رٌتتڀي
صبٻَډبيي ثب ؽتچؿ ؿاكؿ ٳتڈ ك٣بيتت اعتيتب ٙؿك ٫لآيڄتـ ٣تبؿڍًتبمڍ
ٗلڅكڍ اًت.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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عتڀب ډڀلاڇ ؽچؿ كاؿيتچ ثتبتلڍؿاك ؿاُتتڈ ثبُتيـ تتب ثتڈ ايتڂ څًتيټڈ ام
تبمڇتليڂ اؽجبك ٿٜټُ ٢چيـ.



ثب اًت٬بؿڇ ام يٲ صلا٥ٯچڇ ،ؽبڃڈ آًيتؿيـڇ ؽچؿ كا ثلكًي ٳڄيـ .يبؿتبځ
ثبُـ ٳڈ صلا٥ٯچڇ كا ٯجٺ ام څكڅؿ ثڈ ؽبڃتڈ كڅُتڂ ٳڄيتـ ،صتچځ اٷتل ؿك
ٿڄنٹ ٷبم ڃِت ٳلؿڇ ثبُـ ٿڀٴڂ اًت ثب يتٲ رلٯتڈ آتتًَتچمڍ كػ
ؿډـ.



ٿلاٯت عيچاڃبت څعِي يب ًبيل ربڃچكاځ ثڈڅيوڇ ٿبكډبڍ ًڀي ثبُيـ.



ډڄٸبٽ ٣جچك ؿك آڅاك ام يٲ ٔ٣ب يب صچة ڃچٱتين اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ام تټ٬ڂ  ٰٚ٫ثلاڍ ؿكؽچاًت ٳڀٲ اًت٬بؿڇ ٳڄيـ.



ٿلاٯت ارٌبٽ ٿ٤ټٮ يب ؿك عبٹ ًٰچ ٙٿبڃڄـ ًتيپډتبڍ ثتل٭ ٿ٤يتچة څ
ًچؽتڈ څ ؿيچاكډبڍ ًٌت ثبُيـ.



ٯجٺ ام څكڅؿ ثڈ ؽبڃڈ ،ثب ؿٯت اٛلا ٩ؽبڃڈ كا ثجيڄيـ ،ؽٜچ ٙثل٭ ،ڃِتتي
ؿك ؽٜچ ٙٷبم څ ؽٜلات ًتبؽتڀبځ كا ثلكًتي ٳڄيتـ .ډلٷچڃتڈ ُتٲ څ
ُجڊڈ ؿك ٿچكؿ ايڀڄتي كا ٯجتٺ ام څكڅؿ ثتڈ ؿاؽتٺ ثتب يتٲ ٳبكُتڄبى څ
ٿتؾْٔ يب ٿڊڄـى ًبؽتڀبځ ؿك ٿيبځ ثٸقاكيـ.



ؿك ايڂ ُلاي ٚڅاكؿ ؽبڃڈ ڃِچيـ:
 اًتِڀبٽ ثچڍ ٷبم
 څرچؿ ثٰبيبڍ ًيالة اٛلاً ٩بؽتڀبځ
 اعتڀبٹ ؽٜل آتَ ًچمڍ ؿك ؽبڃتڈ څ ا٣تالٽ اٿتڂ ڃجتچؿځ آځ تچًتٚ
ٿٌئچٻيڂ
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مٿبڃي ٳڈ څاكؿ ؽبڃڈ ٿيُچيـ ثبيـ ثلؽي ٳبكډب كا اڃزتبٽ ؿاؿڇ څ ام اڃزتبٽ
ثلؽي ؿيٸل ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ .ثب اعتيتب ٙڅاكؿ ؽبڃتڈ ُتچيـ ،اثتتـا ٿيتناځ
ٓـٿبت څ ؽٌبكات كا ثلكًي ٳڄيـ .ٿلاٯت ًٜچط ًٌت څ آًيتؿيتـڇ
ثبُيـ .ايڂ ٿچاكؿ كا ڃين ثبيـ ؿك ثـڅ څكڅؿ ثڈ ؽبڃڈ ثلكًي ٳڄيـ:
 ٷبم :اٷل ٓتـاڍ ؽتلڅد ٷتبم يتب ثتچڍ آځ كا اًتِتڀبٽ ٳلؿيتـ ٫تچكا
وڄزلڇ ډب كا ثبمٳلؿڇ څ ؽبڃڈ كا تتلٱ ٳڄيتـ .ؿك ٓتچكت اٿٴتبځُ ،تيل
آټي ٷبم كا ام ثيلڅځ ٯ ٢ٜٳڄيـ څ ٫چكا ام ٛليٮ تټ٬ڂ ډڀلاڇ يب تټ٬تڂ
ؽبڃڈ ډڀٌبيڈ ثڈ ُلٳت ٷبم ؽجل ؿډيـ .ؿكٓچكتيٳتڈ ٿچ٫تٮ ُتـيـ
ُ تيل آتتټي ٷتتبم كا ثجڄـيتتـ ثتتلاڍ څٓتتٺ ٿزتتـؿ آځ عتڀتتب ام يتتٲ
ٳبكُڄبى ٳڀٲ ثٸيليـ .ډلٷن ثلاڍ كڅُڄبيي ؿك ؽبڃڈ آًتيتؿيتـڇ،
ًيٸبك٫ ،بڃچىُ ،ڀ ٢يب ٿِ٤ٺ كڅُڂ ڃٴڄيـ تتب مٿتبڃي ٳتڈ ٿٜڀتئڂ
ُچيـ ٳڈ ڃِتي ٷبم يب ًبيل ٿچاؿ ٯبثٺ اُت٤بٹ څرچؿ ڃـاكؿ.
 څرچؿ رلٯڈ يب ًيپډبڍ ٿ٤يچة څ ثـڅځ ٣بيٮ :ؿكٓچكتيٳڈ ثتـځتتبځ
ؽيي ڃيٌت يب ؿك آة ٯلاك ڃـاكيـ څ ايڀڂ ډٌتيـ ًيپډتبڍ ثتل٭ كا
ثلكًي ٳڄيـ .ؿك ٓچكت اٿٴبځ٫ ،يچم آتټي ثتل٭ كا ٯٜت ٢ٳڄيتـ .ؿك
ٓچكت ڃباٿڂ ثچؿځ ،ثڈ ًل٣ت ٿغٺ كا تلٱ ٳلؿڇ څ ؿكؽچاًت ٳڀٲ
ڃڀبييـ .الٿپډب كا كڅُڂ ڃٴڄيـ ٿٸل ايڄٴڈ ٿٜڀئڂ ُچيـ ٳڈ ؽٜتلڍ
ثلاڍ ُڀب ڃـاُتتڈ ثبُتـ .ٿڀٴتڂ اًتت ثتلاڍ ًتيپٳِتي ثتڈ يتٲ
ٿتؾْٔ ڃيبم ؿاُتڈ ثبُيـ.
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 تزڊينات :اٷل څًبيٺ اٻٴتليٴي ؽيي ډٌتڄـ ٫چكا ٿڄج ٢آتټي ثتل٭
كا ٯ ٢ٜٳڄيـً .ري څًبيٺ ثلٯي كا ام ولين ثيلڅځ ثٴِيـ څ ثٸقاكيتـ
ؽِٲ ُچڃـ .عتڀب ٯجٺ ام اًت٬بؿڇ ٿزـؿ ام څًبيٺ ثلٯي يتب اتٔتبٹ
ؽٜچ ٙثل٭ ،آځډب كا ثب يٲ ٿتؾْٔ څ ثل٭ٳبك ثلكًي ٳڄيـ.
ً يٌتپ آة څ ٫بٗالة :ؿكٓچكتيٳڈ ٻچٻڈډبڍ آة ٓـٿڈ ؿيـڇاڃـ ُيل
آټي كا ثجڄـيـ .ٯجٺ ام اًتت٬بؿڇ ام ډتل آثتي عتڀتب ٿٌتئچٻيڂ كا ؿك
رليبځ ٯلاك ؿډيـ صلاٳڈ اعتڀبٹ آٻچؿٷي آة څرچؿ ؿاكؿ څ آة صبڇ كا
ٯجٺ ام اًت٬بؿڇ عتڀب تٌت ٳڄيـ .تب مٿبڃيٳڈ ام ًبٻپثتچؿځ ًيٌتتپ
٫بٗالة ٿٜڀئڂ ڃِـيـ ًي٬چځ تچاٻت كا ڃٴِيـ.
٧ قا څ آفڅٯڈ٧ :قاډب څ ًبيل ٿچاؿ ؽچكاٳي ٳڈ ٿِٴچٱ ثتڈ آٻتچؿٷي يتب
تڀبى ثب ًيالة ٿيثبُڄـ كا ؿڅك ثلينيـ .اٷل ؿك ميتلمٿيڂ ٿڄتنٹ آة
رڀُ ٢ـڇ ،ثلاڍ رټچٷيلڍ ام څاكؿآٿـځ ٓـٿڈ ،آځ كا ثيلڅځ ثلينيتـ.
اٷل ميلمٿيڂ ؽبٻي ام آة ثچؿڇ څٻي ٿغـڅؿڋ اٛلا ٩آځ ؽيي ثبُتـ،
ؿيچاكډبڍ ميلمٿيڂ ٿڀٴڂ اًت ؿك احل ڃپ ٫لڅ ثلينؿ څ ٳ ٪آځ ًٌت
ُچؿ.
 ٳبثيڄتډب كا ثبم ثٸقاكيـ څ ٿلاٯت ًٰچ ٙارٌبٽ ام ٳبثيڄتډب ثبُيـ.
 ٿچاؿُيڀيبيي كيؾتڈُـڇ كا تڀين ٳڄيـ .اٯالٽ څ ٿچاؿڍ كا ٳتڈ ٿڀٴتڂ
اًت ام ٛليٮ ٫بٗالة ،ثب ٿيٴلڅةډب يب ٿچاؿ ُتيڀيبيي آٻتچؿڇ ُتـڇ
ثبُڄـ څ ډڀضڄيڂ ٿچاؿ څ څًبيٺ ٯبثٺاًت٬بؿڇ كا تڀين ٳڄيـ.
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 ثب ُلٳت ثيڀتڈ تڀتبى ثٸيليتـ ،ؿك ٗتڀڂ ام ٓتـٿبت څاكؿڇ ٣ٴتي
ثٸيليـ.
 مول گشفتي دس حَادث
ٷچٍؿاؿځ ثڈ ٷناكٍډبڍ كاؿيچ څ تټچينيچځ ٿغټي څ ًبيل كًبڃڈډب ثلاڍ
اٛال١كًبڃي ؿك ٿچكؿ اًٴبځ ،ت٨قيڈ ،ٳڀٲډبڍ اڅٻيڈ ،وچُبٱ څ ٳڀٲډبڍ
ٿبٻي ثٌيبك عبئن اډڀيت اًت.
 دسك ٍ پزيشش حَادث


ډلٳي ٳڈ عبؿحڈ كا ؿيـڇ يب ثڈڃچ٣ي آځ كا تزلثڈ ٳلؿڇ اًت ثڈ ٛليٰتي
تغت تأحيل آځ ٯلاك ٿيٷيلؿ.



ؿٻچاوٌتتي څ ڃٸلاڃتتي ؿكثتتبكڇ ايڀڄتتي څ ًتتالٿت ؽتتچؿ څ ا٫تتلاؿ ؽتتبڃچاؿڇ څ
ڃنؿيٴبځ اٿلڍ ٛجي٤ي اًت.



اعٌبى ٧تپ څ اڃتـڅڇ ٣ڀيتٮ څ ٔ٣تجبڃيت ،ام څاٳتڄَډتبڍ ٿ٤ڀتچٹ ؿك
عچاؿث اًت.



آٷبډي څ وقيل٫تڂ اعٌبًبت ثڈ ثڊجچؿ څ ثبمٷِت ًتليُ ٢تڀب ثتڈ عتبٹ
٣بؿڍ ٳڀٲ ٿيٳڄـ.



تڀلٳن كڅڍ ٯـكت څ تچاڃڀڄـڍ ډب ثڈ ا٫نايَ تچاځ وبًؼٷچيي ُڀب ٳڀٲ
ٿيٳڄـ.



ؿك ډل عبؿحڈ ،ا٫لاؿ ڃيبمډبڍ ٿت٬بڅت څ كاڇډبڍ ٿؾتټ٬ي ثلاڍ ٧ټجڈ ثتل آځ
ؿاكڃـ.
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ؿك ډل عبؿحڈ ،كڅيبكڅيي ثتب ا٫تلاؿڍ ٳتڈ ؿكؿ څ كڃتذ ٣ڀيٰتي كا ٿتغڀتٺ
ٿيُچڃـ ،اٿلڍ ٛجي٤ي اًت.



ث٤ـ ام عچاؿث ،ؿ٧ـ٧ڈ آټي ثيِتل ٿٜ٤چ ٩ٷلڅڇډبڍ آًيتوقيل ثڈڅيوڇ
مڃبځ ،ٳچؿٳبځ ،ٿ٤ټچٻيڂ څ ًبٻؾچكؿٷبځ اًت .عتي ٳٌبڃيٳڈ يٲ عبؿحڈ
كا ثڈٛچك ٿٌتٰيپ تزلثڈ ڃٴلؿڇاڃـ ثڈڅاًٜڈ وچُتَ ٷٌتتلؿڇ كًتبڃڈډتب
ٿيتچاڃڄـ تغت تأحيل ٯلاك ٷيلڃـ.

 تطخيص ػالئن استشس
ؿك ٓچكت ثلڅم ٣الئپ ميل ،ا٫لاؿ ڃيبمٿڄـ ٳڀٲډبڍ ٿِبڅكڇ څ ٿـيليت
اًتلى تچً ٚا٫لاؿ ٿتؾْٔ ؿك ايڂ اٿل ٿيثبُڄـ:


ٿِٴٺ ؿك ا٫ٴبك څ ثلٯلاكڍ اكتجبٙ



ٿِٴٺ ؿك ؽچاة



٣ـٽ ع ٞ٬ت٤بؿٹ ؿك مڃـٷي كڅمٿلڇ



ٳبډَ ٿيناځ ٓجل څ تغڀٺ



ا٫نايَ ٿٔل ٩ؿاكڅ



ٗ ٪٤ؿك اڃزبٽ ٳبك



ٿِٴالت ُٴڀي څ ًل



اعٌبى ؽچؿٳپثيڄي څ اٌ٫لؿٷي



ٿِ٨چٍُـځ ٫ٴل څ فډڂ



٣الئپ آڃ٬چالڃنا يب ًلٿبؽچكؿٷي



وليِبڃي څ ٷيزي
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٣ـٽ تڀلٳن



ثيٿيټي ؿك تلٱ ؽبڃڈ څ تلى ام ٯلاكٷل٫تڂ ؿك رڀ٢



اٌ٫لؿٷي څ اڃـڅڇ



اعٌبى ڃباٿيـڍ



ڃبوبيـاكڍ ؽټٮڅؽچ څ مڅؿ ميل ٷليڈ مؿځ



٣ـٽ ا٣تڀبؿثڈڃ٬ي څ اعٌبى ٷڄبڇ



اعٌبى تلى ام رڀ ،٢اعٌبى ثيٸبڃٸي څ تڄڊبيي

 ماّص استشس ًاضي اص حَادث
امرڀټڈ كاڇډبڍ ٳبډَ يب ثلٛل٩ٳلؿځ اًتلى ٿيتچاځ ثڈ ايڂ ٿچاكؿ
اُبكڇ ٳلؿ:


ثب ؿيٸلاځ ؿكثبكڇ اعٌبًبت څ ٣چا ٪ٛؽچؿ (ٔ٣جبڃيت٧ ،تپ څٓ )...تغجت
ٳڄيـ ډلصڄـ ايڂ ٳبك ٿڀٴڂ اًت كاعت ڃجبُـ.



ام ٿـؿٳبكاځ څ ٿِبڅكاځ ٿتؾْٔ ٳڈ ثب اًتلى ث٤تـ ام عبؿحتڈ ًتلڅٳبك
ؿاكڃـ ٳڀٲ ثٸيليـ.



ؽچؿ كا ٿٌئچٹ څ ٿٰٔل عچاؿث ڃـاڃيـ صلاٳڈ ثب ايڂ اعٌبى ڃڀيتچاڃيتـ
ٿٌتٰيڀب ثڈ ٳبك ڃزبت ٳڀٴي ٳڄيـ.



ثب ؽچكؿځ ٧قاډبڍ ؽچة څ ٿٰچڍ ،اًتلاعت ٿڄبًت ،تڀـؿ أ٣بة ،ت٬ٴل
څ ت٤ڀٮ ؿك رڊت ثڊجچؿ ًالٿت رٌڀي څ كڅعي ؽچؿ تالٍ ٳڄيـ.



ُلاي ٚؽبڃچاؿڇ څ اڅٗب ١كا ؿك عتبٹ ٣تبؿڍ ع٬ت ٞٳتلؿڇ ،ؽچاًتتڈډتب څ
ٿٌئچٻيتډبيتبځ كا ٿغـڅؿ ٳڄيـ.
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اڅٯبتي كا ثب ؿڅًتبځ څ ؽبڃچاؿڇ ًرلڍ ٳڄيـ.



ؿك ٿلاًپ تلعيپ څ ٷلاٿيـاُت امؿًتك٫تٸبځ ُلٳت ٳڄيـ.



ؽچؿ كا ثلاڍ عچاؿث آتي آٿبؿڇ ڃڀبييـ ،تزڊينات څ ٳي ٪ڃزبت ٿچكؿڃيبم
كا ٿزـؿ ثلكًي ڃڀبييـ .اڃزبٽ ايڂ اٯـاٿبت ٯ٤ٜب ثب٣ج كاعتي ؽيبٹ ُڀب
ٿيُچؿ.



يبؿ ؽـاڍ ثنكٵ ډڀچاكڇ اٛڀيڄبځثؾَ ؿٹډبڍ ُڀبًت.

 مول تِ مَدماى تشاي هقاتلِ تا حَادث
ٳچؿٳبځ صڈ عچاؿث كا ُؾٔب تزلثڈ ٳلؿڇ ثبُڄـ څ صڈ ام ٛليٮ تټچينيچځ
يب ام ٷ٬تٸچډبڍ ثنكٵتلډب ُڄيـڇ ثبُڄـ ،عچاؿث ؿك فډڂ آڃبځ ك٣ت ،تلى څ
ڃباٿڄي ثڈ څرچؿ ٿيآڅكؿ .ؿكډلٓچكت څاٻـيڂ يب آٿچمٷبكاځ ثبيـ ام ايڂ اٿل آٷبڇ
ثبُڄـ څ ؿك ٓچكت ٿِبډـڇ اًتلى ،آٿبؿڇ ٳڀٲ ثڈ ٳچؿٳبځ ثبُڄـ.
٣ٴياٻ٤ڀٺ ٳچؿٳبځ ؿك ثلاثل عچاؿث ثلڅم تلى٧ ،پ څ ٔ٧ڈ يب ٿِٴالت
ك٫تبكڍ اًت .ٳچؿٳبځ ٳپًڂ څ ًبٹتل ٿڀٴڂ اًت ٳڈ ثڈ ٿِٴالتي صچځ
ُتاؿكاكڍ ،اؽتالٹ ؿك ؽچاة ،اٜٗلاة څ ڃبكاعتي ثڈ ؽبٛل ؿڅكڍ ام څاٻـيڂ
ؿصبك ُچڃـ .ٳچؿٳبځ ثنكٵتل ثب ٿِٴالتي ٿبڃڄـ ؽِپ يب ا٫ت تغٔيټي كڅثڈكڅ
ٿيُچڃـ .ثلؽي ثضڈډب عتي ٿڀٴڂ اًت تڄڊب ثب ٿِبډـڋ عچاؿث ام ٛليٮ
تټچينيچځ ؿصبك وليِبڃي څ ٿِٴالت كڅعي څ كڅاڃي ميبؿ ُچڃـ.
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 فطاسّاي سٍحي دس مَدماى


ٳچؿٳبڃي ٳڈ ؿك ٿ٤لٕ ٿٌتٰيپ عچاؿث ثچؿڇاڃـ يب ٿچاكؿڍ ٿبڃڄـ تلٱ
ٿڄنٹ ،ٿلٵ يب ٿٔـڅٽُـځ ؿيٸلاځ كا ؿيـڇ يب ؿك ٛچٹ عبؿحڈ ؿصبك
رلاعت يب تلى ُـڇاڃـ.



ٳچؿٳبڃي ٳڈ ثڈڅاًٜڈ امؿًتؿاؿځ ؿڅًت يب يٴي ام ا٘٣بڍ ؽبڃچاؿڇ
ؿصبك ٧پ څ اڃـڅڇ ميبؿ ُـڇاڃـ.



ٳچؿٳبڃي ٳڈ ؿك ٿ٤لٕ اًتلى ٛچالڃي ڃبُي ام عچاؿث (ٿبڃڄـ
مڃـٷي ٿچٯت ؿك صبؿك څ اكؿڅٷبڇ) ،امؿًتؿاؿځ ؿڅًتبځ څ اٯچاٽ څ
اكتجبٛبت ارتڀب٣ي ،ام ثيڂ ك٫تڂ اٿچاٹ څ ؿاكايي ،ثيٴبكڍ څاٻـيڂ څ
ډنيڄڈډبڍ تغڀيټي ؿكٿبځ (ؿك ٛچٹ ؿڅكڇ ٣بؿڍًبمڍ اڅٗب ١څ
ثبمًبمڍ) ٯلاكٷل٫تڈاڃـ.

 آسيةپزيشي دس مَدماى
ؿك اٳخل ٿچاكؿ ثٌتڈ ثڈ ٣چاٿٺ ؽٜلڍ ٳڈ فٳل ُـ ،وبًؼډبڍ وليِبڃي ثڈ
عچاؿث ،ثيِتل ٿچاٯ ٢ٿچٯت څ ٷقكاًت .ؿك ٿچاٯ ٢ثلڅم ؽٜل رـڍ ،ٿلٵ،
رلاعت څ ٰ٫ـاځ ٣نيناځ يب ثلڅم ٿِٴالت حبڃچيڈ ٿخٺ امؿًتؿاؿځ ؽبڃڈ څ
ٳبُبڃڈ٣ ،الئپ ثلڅم اٌ٫لؿٷي ٿ٤ڀچال ؿك ؿكامٿـت ٳبډَ ٿييبثـ .ٳٌبڃي ٳڈ
ٿٌتٰيڀب عچاؿث كا تزلثڈ ٳلؿڇاڃـ ثب يبؿآڅكڍ ؽبٛلڇ عچاؿث څ ٿچارڊڈ ثب
٣الئڀي صچځ ثبؿ څ ثچكاځ ،ؿڅؿ ،تچ٫بځ ،آهيل څ ٧يلڇ ٿڀٴڂ اًت ؿصبك اٌ٫لؿٷي
ُچڃـ .فډڄيت اڅٻيڈ څ تزلثڈ ثلؽچكؿ ثب ثلؽي عچاؿث ٳڈ ٿڄزل ثڈ ثلڅم
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رلاعتډبڍ ُـيـ يب اًتلى ميبؿ ُـڇاڃـ ڃين ٿڀٴڂ اًت ثب٣ج ثلڅم
اٌ٫لؿٷي څ ڃٸلاڃي ُچؿ.
٧ټجڈ څ ٳڄبكآٿـځ ٳچؿٳبځ ثب عچاؿث ا٧ټت ثڈ ك٫تبك څاٻـيڂ ثٌتٸي ؿاكؿ،
آځډب ؽيټي ؽچة ٧پ څ اڃـڅڇ ثنكٵتلډب كا ؿكٱ ٿيٳڄڄـ .ثنكٵتلډب ٿيتچاڃڄـ
ثب ٳڄتلٹ اعٌبًبت څ ؿاُتڂ ثلڃبٿڈاڍ ثلاڍ ٿٰبثټڈ ثب عچاؿثُ ،ـت عچاؿث څ
احلات آځ كا ثلاڍ ٳچؿٳبځ ٳپ ٳڄڄـ ،ؿكڅاٯ ٢آځډب ثڊتليڂ عبٿي ٳچؿٳبځ ؽچؿ
ډٌتڄـ .ثڊتليڂ ٳبك ؿك ايڂ كاًتب ،ايزبؿ ا٣تڀبؿثڈڃ٬ي څ عي ڃ٠بكت څ ٳڄتلٹ
ؿك ٳچؿٳبځ څ ٿِبكٳت آځډب ،ٯجٺ ام ثلڅم عچاؿث ٿيثبُـ تب ثـيڂڅًيټڈ ثلاڍ
ثلڃبٿڈ عچاؿث ؽبڃچاؿڇ آٿبؿڇ ُچڃـ .ث٤ـ ام ثلڅم يٲ عبؿحڈ ،ٳچؿٳبځ كا ٿيتچاځ
ؿك ثلڃبٿڈ ثبمًبمڍ څ ٣بؿڍًبمڍ ؿؽيٺ ٳلؿ.

يامىص مًدمان در مقابل حًادث برحسب سه
 مَدماى دٍسالِ
ٳچؿٳبڃي ٳڈ ٯبؿك ثڈ عل٩مؿځ ڃيٌتڄـ اٷل يٲ عبؿحڈ اٜٗلاةآڅك كا
تزلثڈ ٳڄڄـ ٯبؿك ثڈ ثيبځ عبؿحڈ يب اعٌبًبت ؽچؿ ڃيٌتڄـ .ثڈډلعبٹ ،آځډب
ؽبٛلات عچاؿث كا ام كڅڍ ثچٓ ،ـا يب عتي ؿيـځ ع ٞ٬ٿيٳڄڄـ .ٳچؿٳبځ ؿك
ٯجبٹ عچاؿث څاٳڄَډبيي صچځ ثـؽټٰي څ مڅؿكڃزي ،ٷليڈ ثيَامعـ يب
ؿكؽچاًت ث٨ٺ څ ڃچامٍ ام ؽچؿ ڃِبځ ٿيؿډڄـ .آځډب ؿك ايڂ ًڂ ثيِتل تغت
تأحيل ڃغچڋ ٿٰبثټڈ څ ك٫تبك څاٻـيڂ ؿك ثلاثل عچاؿث ٯلاك ؿاكڃـ .اٻجتڈ ثب ٷقك مٿبځ،
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ٳچؿٳبځ ٿڀٴڂ اًت ام آځ عبٹ څ ډچا ثيلڅځ ثيبيڄـ څ فډڄيت ٿلثچ ٙثڈ ًبٹډب
ٯجٺ كا ثڈ ٫لاٿچُي ثٌربكڃـ.
 مَدماى  0-3سال (پيصدتستاًي)
ايڂ ٳچؿٳبځ ا٧ټت ؿك ٿچارڊڈ ثب عچاؿث ،اعٌبى ڃبتچاڃي څ ٗ٪٤
ٿيٳڄڄـ .صلاٳڈ ؿاكاڍ ًڂ څ ًبٹ وبييڂ څ رخڌ ٳچصٲ ٿيثبُڄـ څ تچاڃبيي
ع٬بٟت ام ؽچؿ څ ؿيٸلاځ كا ڃـاكڃـ .ؿكڃتيزڈ آځډب ثيڃڊبيت ام رـاُـځ ام
څاٻـيڂ ؽچؿ څاډڀڈ ؿاكڃـ ،صلاٳڈ ٿ٤ڄبڍ ٰ٫ـاځ څ ام ؿًت ؿاؿځ ډڀيِٸي كا
ڃڀي٫ڊڀڄـ .آځډب احلات عچاؿث كا ؿائڀي يب ثلٷِتوقيل ٿيثيڄڄـ .ٿڀٴڂ اًت
ډ٬تڈډب وي ام څٯچ ١يٲ عبؿحڈ ُـيـ٤٫ ،بٻيتډبڍ ايڂ ٳچؿٳبځ تـا٣ي څ تٴلاك
ٿزـؿ عبؿحڈ يب ًبڃغڈ ثلاڍ صڄـيڂ ثبك ٿتچاٻي ثبُـ.
 مَدماى  4-93سال (سي هذسسِ)
ثضڈ ډبيي ٳڈ ؿك ًڄيڂ ٿـكًڈ ډٌتڄـ ،تچاڃبيي ؿكٱ څ ٫ڊپ ٰ٫ـاځ څ ام
ؿًت ؿاؿځ ٣نيناڃِبځ كا ؿاكڃـ .ث٘٤ي ٳچؿٳبځ ثب رنييبت عبؿحڈ تب عـ ميبؿڍ
ؿكٷيل ُـڇ څ ٿيؽچاډڄـ ٳڈ ؿائپ ام آځ ٓغجت ٳڄڄـ .ايڂ تڀبيٺ ثب تڀلٳن
ٳچؿٱ ؿك ٿـكًڈ تـاؽٺ ويـاٳلؿڇ ،ثب٣ج ٿيُچؿ ٣ڀټٴلؿ څڍ ٳبډَ ويـا
ٳڄـ .ؿك ٿـكًڈ ،ٳچؿٳبځ ٿڀٴڂ اًت اٛال٣بت ڃبؿكًتي ام ډپًڂ څ ًبٹډبڍ
ؽچؿ ثِڄچڃـ ،ٳڈ ثب٣ج ثلڅم ٣ٴياٻ٤ڀٺډبڍ ميل ُچؿ٧ :پ ،تلى ثٌيبك يب تلى
ام څٯچ ١ؿڅثبكڇ عبؿحڈ ،اعٌبى ٷڄبڇ ام څٗ٤يت ويَآٿـڇ ؿك عبؿحڈ يب
ٔ٣جبڃيت ام ايڄٴڈ عبؿحڈ ٯبثٺ ويَثيڄي ڃيٌت يب اي٬بٳلؿځ ڃَٰ ڃزبتٷل ؿك
ؽيبٹ ؽچؿ.
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ًَ جَاًاى ٍ جَاًاى ( 99تا  95سال)
ډڀضڄبځ ٳڈ ٳچؿٳبځ ثنكٵ ٿيُچڃـُ ،ڄبؽت څ ثلؿاُت آځډب ام كؽـاؿ
عچاؿث څًي٢تل څ څاٳڄَ آځډب ډڀبڃڄـ ثنكٵًبالځ ٿيُچؿ .ڃچرچاڃبځ ٿڀٴڂ
اًت ؿك عچاؿث ،ك٫تبكډبڍ ٿؾبٛلڇآٿين ٿخٺ كاڃڄـٷي ثيٿڊبثب څ ثيولڅا يب
ٿٔل ٩ٿچاؿ ٿؾـك كا ام ؽچؿ ثلڅم ؿډڄـ .ث٘٤ي ډپ ٿڀٴڂ اًت ډلاى تلٱ
ؽبڃڈ كا ؿاُتڈ څ ثڈ ډڀيڂ ؽبٛل ام اڃزبٽ ٤٫بٻيتډبڍ ٯجټي ؽچؿؿاكڍ ٳڄڄـ.
ثيِتل ڃچرچاڃبځ څ رچاڃبځ ؿك كؤيبډبڍ ؽچؿ ًيل ٿيٳڄڄـ .ث٤ـ ام يٲ عبؿحڈ
اٜٗلاةآڅك ،ؿڃيب ٿڀٴڂ اًت ثلاڍ آځډب ثٌيبك ڃباٿڂ څ ؽٜلڃبٱ رټچڇ ٳڄـ.
يٲ ڃچرچاځ ٿڀٴڂ اًت تغتِ٫بك ڃبُي ام اعٌبًبت ُـيـ ثبُـ څ اعٌبى
ٳڄـ ٳڈ ډڄچم ڃڀيتچاڃـ ؿك ٿچكؿ آځ ثب ؿيٸلاځ ٓغجت ٳڄـ.
 هالقات هنشس مَدماىً ،ياص سٍحي آىّا هيتاضذ.
څاٳڄَ ٳچؿٳبځ ٿتأحل ام ك٫تبك ،ا٫ٴبك څ اعٌبًبت څاٻـيڂ اًت.
ثنكٵًبالځ ثبيـ آځډب كا تِچيٮ ٳڄڄـ ٳڈ ا٫ٴبك څ اعٌبًبت ؽچؿ كا ؿك ٿچكؿ
عچاؿث ثب ؿيٸلاځ ؿك ٿيبځ ثٸقاكڃـ .ت٤جيل څ ثلؿاُتډبڍ ڃبؿكًت ٳچؿٳبځ ام
عبؿحڈ څ ؽٜل كا ،ثب تچٗيغبت ؿكًت څ ُ٬ب ٩څ ٷچٍؿاؿځ ثڈ ؿ٧ـ٧ڈډبڍ
ٳچؿٳبځ څ وبًؼ ثڈ ًإاالت آځډب ك ٢٫ٳڄيـ .ثب تأييـ عل٩ډب څ ثلؿاُتډبڍ
آځډب ډڀلاڇ ثب ثغج څ ٓغجت ؿك ٿچكؿ ثلڃبٿڈډبڍ ؿكًت څ ؿٯيٮ ثلاڍ ايڀڄي
ثب آځډب ډڀـٻي څ ډڀلاډي ٳڄيـ.
ثڈ عل٩ډبيِبځ ثب ؿٯت تچرڈ ٳڄيـ څ اٷل ٳچؿٳي ًإاٻي ؿك ٿچكؿ عبؿحڈ
ولًيـ ؽيټي ًبؿڇ څ كاعت ثـڅځ ډيش ويضيـٷي وبًؼ څڍ كا ثـډيـ .ث٘٤ي ام
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آځډب ؿك ٯيبى ثب ؿيٸلاځ ثب ؿاُتڂ اٛال٣بت ٳب٫ي ؿك ٿچكؿ عچاؿث ثيِتل
آًچؿڇ ٿيُچڃـ ،وي ثجيڄيـ ٳڈ ٳچؿٳي ٳڈ ام ُڀب ًإاٹ ٿيولًـ ثڈ صڈ
ٿيناځ اٛال٣بت ڃيبم ؿاكؿ .اٷل ٳچؿٳي ؿك ثيبځ اعٌبًبتَ ثب ٿِٴٺ كڅثلڅًت
ام اڅ ثؾچاډيـ ٳڈ ام عبؿحڈ ڃٰبُي ثٴِـ يب ؿاًتبڃي ؿك ٿچكؿ آڃضڈ ات٬ب٭ ا٫تبؿڇ
ثبمٷچ ٳڄـ.
 مَدماى دس صهاى حَادث ٍ تؼذاصآى ،دس ايي هَاسد ًگشاًي صيادي
داسًذ.


ايڄٴڈ عچاؿث ؿڅثبكڇ ات٬ب٭ ؽچاډڄـ ا٫تبؿ.



ا٫لاؿ څ ڃنؿيٴبځ آځډب ٳِتڈ يب ٿزلڅط ؽچاډڄـ ُـ.



آځډب ؿڅك ام ؽبڃچاؿڇ يب تڄڊب ؽچاډڄـ ٿبڃـ.

 حوايت سٍاًي مَدماى


ؿكآ٧چٍٷل٫تڂ څ تڀبى ثب ٳچؿٳبځ ثڈ آځډب آكاٿَ څ ٯچت ٯټت
ٿيؿډـ.



ٳچؿٳبځ كا تل٧يت ٳڄيـ تب اعٌبًبتِبځ كا ثيبځ ٳڄڄـ.



څٯت ثيِتلڍ كا ثب ٳچؿٳبځ ثٸقكاڃيـ.



ؿٯت ؿاُتڈ ثبُيـ ٳڈ ٳچؿٳبځ ثلڃبٿڈ ؿكًي٧ ،قا څ اًتلاعت ؽچؿ كا
ؿڅثبكڇ اڃزبٽ ؿډڄـ.



ثلاڍ ٳڀٲ ثڈ ٳچؿٳبځ څ ايزبؿ ايڂ اعٌبى ؿك آځډب ٳڈ ثڈ تلٿيپ
اڅٗب ١ؽبڃچاؿڇ څ مڃـٷيُبځ ٳڀٲ ٿيٳڄڄـ آځډب كا ؿك ٳبكډبڍ
كڅمٿلڇ ؿؽبٻت ؿډيـ.
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ك٫تبكډبڍ ٿخجت آځډب كا تِؾيْ څ ٿچكؿ تِچيٮ ٯلاك ؿډيـ.



تچرڈ ؿاُتڈ ثبُيـ ٳڈ ثضڈډب ڃٌجت ثڈ عچاؿثٛ ،ي٬ي ام
٣ٴياٻ٤ڀٺډبڍ ٿت٬بڅت ؿاكڃـ.



ثضڈډب كا تِچيٮ ٳڄيـ تب ؿك ثڈكڅم ؿكآڅكؿځ «ثلڃبٿڈ ٿٰبثټڈ ثب عچاؿث»
ثڈ ؽبڃچاؿڇ ٳڀٲ ٳڄڄـ.



ثڈ ًإاالت ٳچؿٳبځ ؿك ٿچكؿ آڃضڈ ات٬ب٭ ا٫تبؿڇ ،وبًؼ ٓبؿٯبڃڈ ثـډيـ.



ك٫تبكډبيي ٿخٺ ُت اؿكاكڍ ٳچؿٳبځ كا ثرقيليـ څ ثب آځډب ثلؽچكؿ
٧يلٿڄٰٜي ڃٴڄيـ.



ٿبڃ ٢ثبمڍ څ ًلٷلٿي ٳچؿٳبځ ڃِچيـ .اٿٴبڃبت ثبمڍ څ ًلٷلٿي كا
ثلاڍ آځډب ٫لاډپ ٳڄيـ.



ؿك ٓچكت اٿٴبځ ام ت٨ييل ٿٴبځ ٿٴلك ٳچؿٱ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ثڈ ڃيبمډبڍ ت٨قيڈاڍ څ ثڊـاُتي ٳچؿٳبځ ؿك تڀبٽ ًڄيڂ تچرڈ ٳڄيـ.



ثلاڍ تؾټيڈ ډيزبڃي څ تٌٴيڂ كڅاڃي ٳچؿٳبځ ،آڃبځ كا تِچيٮ ثڈ ڃٰبُي
ٳِيـځ ٳڄيـ څ اثناك څ ٻچامٽ ڃٰبُي كا ثلاڍ آڃبځ ٿڊيب ٳڄيـ.
اٷل ثڈڅاًٜڈ ؿڃجبٹٳلؿځ اٯـاٿبت ثبال ،ام ٯچت ٯټت ؿاؿځ ثڈ ٳچؿٱ ؿصبك

ؽٌتٸي ُـيـ څ ثبايڂعبٹ ٫لمڃـ ُڀب ډڀضڄبځ ؿصبك اٌ٫لؿٷي اًت څ اٷل ٳڈ
٣ٴياٻ٤ڀٺډبڍ څڍ ثڈٿلڅك ثـ څ ثـتل ٿيُچؿ يب ك٫تبكډبڍ كڅماڃڈ څڍ ؿك
ٿـكًڈ څ ؽبڃڈ ثب ًبيل اكتجبٛبت تـاؽٺ ٿييبثـ؛ ؿك ايڂ ٓچكت ثڊتل اًت ٳڈ
عتڀب ثب يٲ ٿتؾْٔ ٿِچكت ٳڄيـ .ٿيتچاڃيـ ثلاڍ ك ٢٫ڃيبم ٳچؿٳبځ ام ٳڀٲ
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څ ٿِچكت ونُٲ ٳچؿٳبځ ،كڅاڃرنُٲ څ ٿتؾٔٔيڂ كڅاځ څ ًالٿت ثڊلڇٿڄـ
ُچيـ.
ً ظاست تش استفادُ مَدماى اص سساًِّا
وچَُ ؽجلڍ عچاؿث ؿك يٲ عبؿحڈ ٿڀٴڂ اًت ثب٣ج ايزبؿ تلى،
ًلؿكٷڀي څ ثلڅم ڃٸلاڃي ؿك ٳچؿٳبځ ُچؿ .ايڂ اٿل ثڈڅيوڇ ،ؿك ٿچكؿ عچاؿث
ثنكٵ ٿٔـا٭ ويـا ٿيٳڄـ ٳڈ ثب٣ج څاكؿآڅكؿځ ؽٌبكات ٿبٻي څ ربڃي څ
رلاعتډبڍ ٯبثٺتچرڈ ٿيُچؿ .ؿك ٿچكؿ ٳچؿٳبځ ثڈڅيوڇ تٴلاك تٔچيل يٲ
عبؿحڈ ايڂ فډڄيت كا تـا٣ي ٳڄـ ٳڈ يٲ عبؿحڈ ثبكډب څ ثبكډب ثڈ څٯچ ١ؽچاډـ
ويچًت .ٻقا ثبيٌتي تب عـ اٿٴبځ ٿِبډـڋ ايڂ ثلڃبٿڈډب ٿغـڅؿ ٷلؿؿ.
ؿكٓچكتيٳڈ څاٻـيڂ ثڈ ٫لمڃـاځ ؽچؿ اربمڇ ٿيؿډڄـ ٳڈ ثلاڍ ؿيـځ ٣ٴي
يب اؽجبك عچاؿث ام تټچينيچځ يب ام ايڄتلڃت اًت٬بؿڇ ٳڄڄـ ،ثبيـ آځډب كا ډڀلاډي
ٳلؿڇ څ تچٗيغبت ثيِتلڍ ؿك كاثٜڈ ثب عچاؿث ثڈ آځډب ثـډڄـ.
 استفادُ اص ضثنِّاي حوايتي
مٿبڃي ٳڈ څاٻـيڂ اعٌبى ؽچؿ څ ڃين كاڇډبڍ ٧ټجڈ ثل آځ كا ؿكيبثڄـ،
ثڈكاعتي ٿيتچاڃڄـ ثڈ ٫لمڃـاځ ؽچؿ ٳڀٲ ٳڄڄـ .ثلاڍ ايڂ ٳبك ثبيـ ثب ايزبؿ څ
اًت٬بؿڇ ام صتل عڀبيتي ارتڀب٣ي ؽبڃچاؿڇ ،ؿڅًتبځً ،بمٿبځډبڍ ٿلتج ٚڅ
ڃڊبؿډبڍ ٿقډجي يب ًبيل ٿڄبث ٢ٿلتج ٚٳڀٲ ثٸيلڃـ .څاٻـيڂ ٿيتچاڃڄـ ايڂ
ٿچٯ٤يت كا ٛچكڍ ايزبؿ ٳڄڄـ ٳڈ ؿك يٲ عبؿحڈ يب څٗ٤يت اٜٗلاكڍ ٯبؿك ثڈ
ٳڄتلٹ څ اؿاكڇ ك٫تبك ؽچؿ ثچؿڇ څ ثڊتليڂ عبٿي ٳچؿٳبځ ثبُڄـ .ؿكڅاٯ ٢ثب ايڂ
ٳبك ،څاٻـيڂ ثيِتل ٿيتچاڃڄـ ثڈ ٫لمڃـاځ ؽچؿ ٳڀٲ ٳڄڄـ .يبؿآڅكڍ ٿيُچؿ ٳڈ

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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څاٻـيڂ ډڀچاكڇ ثڊتليڂ ٿڄج ٢ثلاڍ ٳڀٲ څ عڀبيت ام ٳچؿٳبځ ؿك ٿچاٯ ٢ؿُچاك
څ ًؾت ٿيثبُڄـ .ثـيڂ ٿڄ٠چك څاٻـيڂ ثلاڍ ٳڀٲ ثڈ ٫لمڃـاځ څ عڀبيت ام
آڃبځ ،ثبيـ ڃيبمډبڍ ؽچؿ كا ؿكيب٫تڈ څ ثلڃبٿڈاڍ ثلاڍ وبًؼ ثڈ آځ ؿاُتڈ ثبُڄـ.
آٿبؿٷي ؿك عچاؿث ثڈ ا٫لاؿ ٳڀٲ ٿيٳڄـ تب ايڂ عٰيٰت كا ثرقيلڃـ ٳڈ
عبؿحڈ ات٬ب٭ ؽچاډـ ا٫تبؿ ،ؿك ٗڀڂ ٫لٓتي ٫لاډپ ٿيآڅكؿ تب آځډب ثڈ ُڄبًبيي
څ ٷلؿآڅكڍ ٿڄبث ٢ٿچكؿڃيبم ثلاڍ ثلؽچكؿ ثب ڃيبمډبڍ آټي ث٤ـ ام عبؿحڈ
ثرلؿامڃـ .ا٫لاؿ ثب آٿبؿٷي ثيِتل څ ثڊتل ثل ٿِٴالت ٧ټجڈ ٳلؿڇ څ ثيِتل ٫لمڃـاځ
ؽچؿ كا ؿكيبثڄـ.
 دستَسالؼول ملي تشاي مول تِ افشاد تؼذ اص حادثِ


ثلاڍ ٳٌت اٛال٣بت ٿچكؿڃيبم رڊت ٳڀٲكًبڃي ثڈ ٿٔـڅٿبځ ثب ؿٯت
ثڈ اؽجبك ٷچٍ ٫لاؿډيـ ،ٷناكٍډب كا ؿڃجبٹ ٳڄيـ څ ثجيڄيـ ٳزب ثڈ
ڃيلڅڍ ؿاڅٛټت ڃيبم اًت.



مٿبڃي ٳڈ  ٰٚ٫ثڈ ڃيلڅډبڍ ٿتؾْٔ ڃيبم ٿيثبُـ ؿكٓچكتيٳڈ ٫بٯـ
آځ تؾْٔ ډٌتيـ ام ٿڄٰٜڈ آًيتؿيـڇ ؿڅك ثڀبڃيـ.



ؿك ٓچكت اٿٴبځ٧ ،قا ،آة څ ٻچامٽ ٗلڅكڍ ٿچكؿڃيبم ؽچؿ كا ثڈ ٿڄٰٜڈ
عبؿحڈؿيـڇ ثجليـ .ايڂ اٿل ثڈڅيوڇ ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ ٿڄٰٜڈ څًي٤ي ؿصبك
آًيتؿيـٷي ُـڇ څ ثڈ اٯالٽ څ ٻچامٽ ٫چكڍ څ ٗلڅكڍ آځډپ ؿك اًل١
څٯت ڃيبم اًت ،ثٌيبك عبئن اډڀيت ٿيثبُـ.



ام اڃزبٽ اٿچكڍ ٳڈ آٿچمٍ آځډب كا ڃـيـڇايـ ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ صلاٳڈ
يٲ اٯـاٽ ڃٌڄزيـڇ څ ڃبؿكًت ٿڀٴڂ اًت اڅٗب ١كا ثـتل ڃڀبييـ.
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ٔ٫ٺ ثيٌت څ صڊبكٽ٣ -بؿڍًبمڍ وي ام ثغلاځ

ثڈٿڄ٠چك ٳڀٲ ثڈ ًبمٿبځډبڍ اٿـاؿڍ تلريغب وچٹ ڃٰـ يب صٲ
ثـډيـ .صلاٳڈ ايڂ ًبمٿبځډب څ ٷلڅڇډب ثلاڍ ٳڀٲ څ ڃين ؽليـاكڍ
اٯالٽ ٿچكؿڃيبم څ اكًبٹ آځ ثڈ ٿلؿٽ ڃيبمٿڄـً ،بمٿبځؿډي ُـڇاڃـ.



وچُبٱ٧ ،قا يب ًبيل اٯالٽ اكًبٻي ثڈ ًبمٿبځډبڍ ؿڅٻتي يب اٿـاؿڍ
ثڈتـكيذ ام ثيڂ ٿيكڅؿ ،ٿٸل ايڄٴڈ اٯالٽ ؽبّ څ څيوڇاڍ ؿكؽچاًت
ُـڇ ثبُـ .ؿك عبٻت ٣بؿڍ ،ايڂ ًبمٿبځډب ٿڄبث٤ي ثلاڍ ؿًتڈثڄـڍ
اٯالٽ اډـايي ڃـاكڃـ.



اٯالٽ ٿچكؿڃيبم څ ٿِؾْ (ٿخٺ ٿچاؿ ٫بًـڃِـڃي) كا ثڈربڍ اٯالٽ
ٿت٬بڅت اډـا ٳڄيـ .ثجيڄـ ٳڈ اٯالٽ څ ٳبالډب ٳزب څ ام صڈ ٛليٮ اكًبٹ
ٿيُچؿ څ صڈ ٳٌبڃي آځ كا ثبكٷيلڍ ٿيٳڄڄـ څ ؿكڃڊبيت ثڈ صڈ ٛليٮ
تچمي ٢ٿيُچڃـ .ثـڅځ ثلڃبٿڈكينڍ ٿڄبًت ،اٯالٽ ثٌيبك ميبؿڍ ثـڅځ
اًت٬بؿڇ څ ثيٿٔل ٩ثبٯي ٿيٿبڃڄـ.

ضميمٍ :دريافت وامٍَا ي بستٍَاي مطنًك
ٿلاٯت ثٌتڈډب څ ڃبٿڈډبڍ ٿِٴچٱ ثبُيـ صلاٳڈ ٿڀٴڂ اًت عتبڅڍ
ٿچاؿ ٿڄ٬زلڇُ ،يڀيبيي يب ثيچٻچهيٴي ثبُڄـ .ثڈڅيوڇ ؿك ٿچكؿ ٿغٺ ٳبكتبځ ثٌيبك
ٿغتب ٙثبُيـ.
ثلؽي ٿِؾٔڈډبيي ٳڈ ثبمكًيڂ وٌت ٛي ًبٹډب (ؿك ٿچكؿ اكًتبٹ
ثٌتڈډبڍ ٿِٴچٱ) ثب آځ ثلؽچكؿ ٳلؿڇاڃـ (ؿك ايڄزب فٳل ُـڇ اًت) ٳتڈ ثبيتـ
ؿك ايڂ ٿچاكؿ ثباعتيب٣ ٙڀٺ ٳلؿ امرڀټڈ:


اٷل ثٌتڈ ٧يلٿڄت٠لڇ ثچؿڇ يب ام ًچڍ ٫تلؿڍ ڃبُتڄبى ثتلاڍ ُتڀب اكًتبٹ
ُـڇ اًت.



اٷل آؿكى ٫لًتڄـڇ ٯبثٺثلكًي ڃيٌت.



اٷل ثٌتڈ ثڈ ؽبٛل څرچؿ ًيپ يب وچٍثلٵ ،ثلرٌتٸي ،ثچ څ ٜ٣ل ؽبّ يب
ٻٴڈ څ كڃٶ ؿاكؿ.



اٷل ُڊل څ ٿغٺ اكًبٹ تڀجل ثب آؿكى ٫لًتڄـڇ ٿٜبثٰت ڃـاكؿ.



اٷل ثٌتڈ ؿاكاڍ څمڃي ٧يلٿ٤ڀچٹ يب ُٴټي ٣زيت اًت.



اٷل ثب مثبځ تڊـيـ ٣الٿتٷقاكڍ ُـڇ ثبُـ.



اٷل ثلصٌت ڃبؿكًت يب ٧يلٿ٤ڀچٹ ؿاُتڈ ثبُـ.



اٷل ٧ټ ٚكايذ اٿاليي ؿاُتڈ ثبُـ.



اٷل ٣ڄچاځ ڃبؿكًت يب ٣ڄچاڃي ثـڅځ فٳل ڃبٽ ؿاُتڈ ثبُـ.



اٷل ثلاڍ ُؾْ ؽبٓي اكًبٹ ڃِـڇ ثبُـ.



اٷل ثڈٓچكت ؿًتي يب ؽيټي ثـ تبيپ ُـڇ ثبُـ.
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ضويوِ -دريافت ًاهِّا ٍ تستِّاي هشكَك

ؿك ٿچكؿ ثٌتڈډب څ ڃبٿڈډبڍ ٿِٴچٱ يتب آځډتبيي ٳتڈ ٿڀٴتڂ اًتت ٿتچاؿ
ٿڄ٬زلڇ ؿاُتڈ ثبُڄـ څ ڃين ؿك ٿچكؿ ٣چاٿتٺ ُتيڀيبيي څ ثيچٻتچهيٴي ثبيتـ ايتڂ
ٿلاعٺ كا ؿڃجبٹ ٳلؿ:


ام ؽچكؿځ يب آُبٿيـځ ؿك ٿغـڅؿڋ ثبمكًي وٌت ؽچؿؿاكڍ ٳڄيـ.



ثٌتڈډب څ وبٳت ڃبٿڈډبڍ ٿِٴچٱ كا ثلاڍ رټچٷيلڍ ام ڃِت ٿغتتچاڍ آځ
ؿك يٲ ٳيٌڈ ڃبيټچځ يب صينڍ ٿخٺ آځ ٯلاك ؿډيـ .ثڈډيشڅرڈ ثٌتڈ وٌتي
كا ثچ يب اًتِڀبٽ ڃٴڄيـ.



اٷل ؿك آځ ٻغ٠ڈ ٟل ٩ٿڄبًجي ؿك اؽتيبك ڃـاكيـ ثٌتڈ يب وبٳت ڃبٿتڈډتب كا
ؿك ډل صينڍ ٳڈ ؿٽ ؿًت تبځ ډٌت (ٿخٺ وبكصڈ ،ٳب٧قًٜ ،ٺ مثبٻتڈ څ)...
ثٸقاكيـ څ آځ كا آال ربثڈرب ڃٴڄيـ.



اتب٭ كا ًتلي ٢تتلٱ ٳڄيتـ څ ثتلاڍ رټتچٷيلڍ ام څكڅؿ ًتبيل ا٫تلاؿ ؿك كا
ثجڄـيـ.



ثلاڍ رټچٷيلڍ ام تڀبى څ ڃ٬چف ٿچاؿ يب وچؿك ثڈٓچكتتبځ ،ؿًتډبڍ ؽچؿ
كا ثب آة څ ٓبثچځ ثِچييـ.



اٷل ؿك ٿغٺ ٳبك ډٌتيـ ٷناكٍ ٿبڅٯ ٢كا ثتڈ ٿٌتئچٹ علاًتت څ اٿڄيتت
ًبؽتڀبځً ،لولًت يب ثڈ ٳٌي اٛال ١ؿډيـ ٳڈ وټيي يب ًبيل ٿٰبٿتبت كا
ثيؿكڃٶ ثبؽجل ٳڄـ .اٷل ؿك ؽبڃڈ ډٌتيـ وټيي كا ٿٜټ ٢ٳڄيـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
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اًبٿي تڀبٿي ا٫لاؿڍ ٳڈ ؿك مٿبځ ُڄبًبيي ثٌتڈ يب ڃبٿڈ ٿِٴچٱ ؿك اتب٭
يب ٿغـڅؿڋ ُڀب ثچؿڃـ كا يبؿؿاُت ٳڄيـ .يٲ ڃٌؾڈ ام آځ كا ثڈ ٿٌتئچٻيڂ
ثڊـاُت ٿغټي څ يٲ ڃٌتؾڈ ؿيٸتل كا ثتڈ ٿٰبٿتبت ٯ٘تبيي اكائتڈ ؿډيتـ.

042
فُرست مىابع
-

ؿٳتل وچكعيـكڍ ٧الٿلٗب ،ٿچًچڍ اُلً ٩بؿات« ،1388 ،آٿبؿٷي ثلاڍ ٿٰبثټڈ ثب
عچاؿث څيوڇ ا٫لاؿ ؿاكاڍ ڃبتچاڃي څ ٿ٤ټچٻيڂ» ،ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ
ډالٹ ايلاځ.

-

ؿٳتل وچكعيـكڍ ٧الٿلٗب ،ٿچًچڍ اُلً ٩بؿات« ،1387 ،آٿبؿٷي ثلاڍ ٿٰبثټڈ ثب
عچاؿث څ ٿؾبٛلات ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت :اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـامآځ»،
ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ.

-

ؿٳتل ايچثيبځ ًيـڇ ميجب ،ؿٳتل وچكعيـكڍ ٧الٿلٗب« ،1387 ،آچٹ ٳڀٲډبڍ
اڅٻيڈ څ اعيبء» .ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ.

-

ؿٳتل وچكعيـكڍ ٧الٿلٗب ،ايچثيبځ ًيـڇ ميجب ،ٿچًچڍ اُلً٩بؿات1386 ،
«ٿبډيت مٻنٻڈ ،اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـامآځ».

-

ؿٳتل وچكعيـكڍ ٧الٿلٗب ،ؿٳتل ؽبتڀي ًيـٿٌ٤چؿ« ،1386 ،ثغلاځډبڍ
ډٌتڈاڍ ،ثيچٻچهيٲ څ ُيڀيبيي :اٯـاٿبت ٫چكڍ څ ع٬بٟت ربٿ٤ڈ» ،اڃتِبكات
ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي-ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ.

-

ثبًلڍ ؿكٓـً ،٩بٽ ماؿڇ عٌيڂ ،څاعـڍ ٫لُيـ« ،1386 ،ايڀڄي څ اٿـاؿ ؿك
عچاؿث ربؿڇاڍ» ،رڀ٤يت ډالٹاعڀل اًتبځ ٳلٿبځ :ٿإًٌڈ ٔ٣ل ووڅډَ.

-

ثؾتيبكڍ ً٤يـ« ،1386 ،ويِٸيلڍ ام آتًَچمڍډبڍ ڃبُي ام مٻنٻڈ» ،تڊلاځ:
ثڄيبؿ ٿٌٴڂ اڃٰالة اًالٿي.

-

ٿبكٱ ٷټـاًتبيڂ ،ثبڃي څ ٻيتچځ ،آڅايچا« ،1384،ؿك ٿٰبثټڈ ثب عچاؿث ٛجي٤ي صڈ
ٳڄيپ (مٻنٻڈً ،يٺ ،تچ٫بځ ،آتًَچمڍ)  ،كاډڄڀبڍ ٳچؿٳبځ څ څاٻـيڂ ؿك عچاؿث
٧يلٿتلٯجڈ» ،ٿتلرپ ٣ټيناؿڇ عڀيـ ،اڃتِبكات :رچاڃڈ كُـ.

اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
-
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ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي  -ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ« ،1381 ،آٿچمٍ ډڀٸبڃي
ٿٰبثټڈ ثب ثاليبڍ ٛجي٤ي» ،اڃتِبكات ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ ډالٹ
ايلاځ.

-

ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ« ،1383 ،كڅيبكڅيي اٿـاؿٷلاځ
٫چكيتډبڍ ونُٴي ثب ٿچاؿ ميبځآڅك  -كڅٍډب څ ٿلاعٺ اٿـاؿكًبڃي».

-

ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ« ،1383 ،آٿچمٍ ډڀٸبڃي اٿـاؿ
څ ڃزبت (كًبڃڈ آٿچمُي ٫لاٷيلاځ) ،ٳبكٷبڇ تؾٔٔي آٿچمٍ ډڀٸبڃي».

-

ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ« ،1383،آٿچمٍ ډڀٸبڃي اٿـاؿ څ
ڃزبت (كًبڃڈ آٿچمُي ٿلثيبځ)» ،ٳبكٷلڅڇ تؾٔٔي آٿچمٍ ډڀٸبڃي.

-

ڃچكڍ٫ل ،عٌيڂ« ،1383 ،ايڀڄي څ تلا٫يٲ» ،تڊلاځ :اڃتِبكات څك٭.

-

اكڃلايَ ربځ« ،1382 ،ٿٰبثټڈ ثب ثاليب (كاډڄڀبڍ ٳبكثلؿ ٿـاؽالت كڅاڃي
ارتڀب٣ي)» ،تلرڀڈ ٣جبى ثبٯلڍ ينؿڍ٫ ،ليـ ثلاتي ًـڇ ،اڃتِبكات ٿإًٌڈ
آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي  -ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ.

-

ثيلڅؿيبځ ڃبؿك« ،1382،ثل ٩څ ثڊڀڂ (ٿـيليت ٿڄبٛٮ ثل٩ٷيل)» ،ٿِڊـ :اڃتِبكات
ؿاڃِٸبڇ اٿبٽكٗب (.)١

-

ٳيلٱ اڅ٫ڈ« ،1382 ،ٳڀٲ ډبڍ اڅٻيڈ كڅاڃِڄبؽتي څ ًبيل عڀبيتډبڍ
اڃٌبځؿڅًتبڃڈ»  ،تلرڀڈ ًيـ٣جبى ثبٯلڍ ينؿڍ څ ً٤يـڇ ٳب٫ي ،اڃتِبكات ٿإًٌڈ
آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي  -ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ.

-

ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي  -ٳبكثلؿڍ ډالٹ ايلاځ« ،1381 ،آٿچمٍ ډڀٸبڃي
ٿٰبثټڈ ثب ثاليبڍ ٛجي٤ي» ،اڃتِبكات ٿإًٌڈ آٿچمٍ ٣بٻي ٣ټڀي  -ٳبكثلؿڍ ډالٹ
ايلاځ.

-

ُلي٪ماؿڇ ،ډچُڄٶ« ،1375 ،ايڀڄي ؿك ثلاثل آتًَچمڍ ؿك اٿبٳڂ څيوڇ ڃٸڊـاكڍ
ا٫لاؿ» ،اڃتِبكات ًبمٿبځ آتَڃِبڃي څ ؽـٿبت ايڀڄي تڊلاځ ،ٿ٤بڅڃت ؽـٿبت
ُڊلڍ :اڃچاك.
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اٯـاٿبت ٯجٺ ،عيڂ څ ث٤ـ ام څٯچ ١ثغلاځډبڍ ٛجي٤ي څ اڃٌبځًبؽت 
-

ؽبٻـڍ ُڊليبك« ،1380 ،ثاليبڍ ٛجي٤ي» ،تڊلاځ :اڃتِبكات ؿاڃِٸبڇ ُڊيـ ثڊِتي.

-

رڀ٤يت ډالٹاعڀل اًتبځ ډڀـاځ« ،ٿلڅكڍ ثل ٿٰلكات څ ايڀڄي ؿك كاڃڄـٷي»،
ٿزڀچ٣ڈ آٿچمُي ُڀبكڇ  ،1رڀ٤يت ډالٹاعڀل اًتبځ ډڀـاځ.

