د ﻣﯾﻠﺑورن د ﮐووﯾډ –  19ډﯾرواﻟﻲ ﺧﮫ د آﺳ رﯾﻠﯾﺎ ﻟﭘﺎره زده ﮐړې
د ﻣﯾﻠﺑورن ﭘﮫ ﺳﯾﻣو ﮐﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﭘﮫ ﭘﯾ و ﮐﯥ وروﺳﺗﯽ ډﯾرواﻟﯽ ﺧواﺷﯾﻧووﻧﮑﯽ دی ،ﻣ ر ﻣوږ ﺗل د ډﯾرو ﭘﯾ و ا ﮑل ﮐړی و.
دا د ول ھﯾواد ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻣﮭﻣﮫ ﯾﺎدوﻧﮫ ده.
ﺧورا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ ﻣوږ د ﭘﯾ و دې ډﯾرواﻟﻲ ﻧﮫ زده ﮐړې وﮐړو ،ﯾﺎ ﭘﮫ وﻟﮫ آﺳ رﯾﻠﯾﺎ ﮐﯥ د داﺳﯥ ډﯾرو ﭘﯾ و ﺗر ﺳﺗر و ﮐﯾدو ﺧطر
ﭘﮫ ﻏﺎړه واﺧﻠو ،او د ھﻐﮫ ﮫ ډﯾره ﺑرﺧﮫ د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐړو ﭼﯥ ﻣوږ وﻟو د ﮐووﯾډ –  19ﭘروړاﻧدې زﻣوږ ﻣﺑﺎرزه ﮐﯥ د ﺳﺧت
ﮐﺎر وروﺳﺗﮫ ﻻﺳﺗﮫ راوړي دي.
ﯾو ﻣﮭم ﭘﯾﻐﺎم ﭼﯥ زه ﻏواړم ﯾﻧ ﺎر ورﺑﺎﻧدې وﮐړم ،ھﻐﮫ دا دی ﭼﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﺳره ﻣﺑﺎرزې ﮐﯥ زﻣوږ د ﺑرﯾﺎ ﺳرﺑﯾره ،ﻣوږ
ھﻐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﯥ ﻧﮫ ﯾو ﭼﯥ وﮐوﻟﯽ ﺷو ﺑﯾرﺗﮫ ﺧﭘل ھﻐﮫ ژوﻧد ﺗﮫ ﺳﺗﺎﻧﮫ ﺷو ﮐوم ﭼﯥ د دې وﺑﺎ ﻧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻣوږ ﭘﮫ آﺳ رﯾﻠﯾﺎ ﮐﯥ درﻟود .دا
وﯾروس ﻻھم زﻣوږ ﺳره دی ،او ﺗر ﯾو ﮫ وﺧت ﭘورې ﺑﮫ ھﻣدﻟﺗﮫ وي ــ ﭘﮫ ورﺗﮫ ﻣﮭﺎل ﮐﯥ ﻧړﯾوال وﺿﻌﯾت د ﮫ ﮐﯾدو ﭘر ﺎی
ﻻھم ﺧراﺑﯾدو ﭘﮫ ﻟوري روان دی.
ﭘﮫ وﯾﮑ ورﯾﺎ ﮐﯥ د ﭘﯾ و زﯾﺎﺗواﻟﯽ ﯾﯥ ﭼﯥ دا وﯾروس وﻣره ﭘﮫ اﺳﺎﻧ ﺳره ﺧﭘرﯾږي ﮐﮫ ﭼﯾرې ﻣوږ د ﻓزﯾﮑﻲ وا ن ﺳﺎﺗﻠو او ﮫ
ﻧظﺎﻓت ﺗﮫ دوام ورﻧﮑړو ،او ﻧﺎروﻏﺊ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺷو .د ﮐووﯾډ ﺧوﻧدي ) (COVIDSafeاپ د ډاوﻧﻠوډ ﮐوﻟو
ﯾﺎدوﻧﮫ ھم ﺧورا ﻣﮭﻣﮫ ده ،ﭘدې ﺗو ﮫ ﺑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭼﺎرواﮐﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ژر د ھﻐﮫ ﺧﻠﮑو ﻧږدې اړﯾﮑﯥ )اﻓراد( ﭘﯾدا ﮐړي وک ﭼﯥ
ﮐووﯾډ –  19وﻟري.
ھر وﻣره ﭼ ﮏ ﭼﯥ د "ﻧﺎروﻏ ﮐﺷف ﮐوﻧﮑﻲ" وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻧږدې اړﯾﮑﯥ ﭘﯾدا ﮐړي ،ھﻐوﻣره ﭼ ﮏ ھﻐوی ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د وﯾروس د
ﺧﭘرﯾدو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ.
ﻧو د ﻣﯾﻠﺑورن د ﭘﯾ و ډﯾرواﻟﻲ ﻧﮫ ﻣوږ ﮫ زده ﮐړي دي؟ د ﻧوي ﭘﯾ و د ﭘﺎم وړ ﺷﻣﯾر د ﮐورﻧﯾو ﺗرﻣﯾﻧ ﻧﺎﺳﺗﯥ ﭘﺎﺳﺗﯥ ﯾﺎ را وﻟﯾدو
ﭘورې ﺗړاو ﻟري.
دا ﻣوږ ﺗﮫ ﮫ واﯾﯽ؟ ﻟدې داﺳﯥ ﮑﺎري ﭼﯥ ﯾﻧﯥ آﺳ رﯾﻠﯾﺎﯾﺎن دې ﺧﺑرې ﺗﮫ ارز ت ﻧﮫ ورﮐوي ﭼﯥ ﮐووﯾډ –  19ﺧطرﻧﺎک ﮐﯾدی
ﺷﻲ ،ﺣﺗﯽ د ھﻐﮫ ﺧﻠﮑو ﺗرﻣﯾﻧ ﭼﯥ ھﻐوی ﯾﯥ ﮫ ﭘﯾژﻧﻲ ـــ د ﮐورﻧ د ﻏړو ﭘﺷﻣول.
ﻟﮑﮫ ﻧ ﮫ ﭼﯥ د ﮐووﯾډ –  19ﺑﻧدﯾزوﻧﮫ ﯾو ﮫ راﮐم ﺷوي او ډﯾر ﺧﻠﮏ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ ﮐوروﻧو او د ھو ﻠوﻧو او رﯾﺳ وراﻧ وﻧو ﭘﮫ
ﯾر ﺎﯾوﻧو ﮐﯥ ﺳره و وري ،ﯾﻧﯥ آﺳ رﯾﻠﯾﺎﯾﺎن ﺧوﻧدي ﻓزﯾﮑﻲ وا ن ﻧﮫ ﺳﺎﺗﻲ .د ھﻐوی دا ﮐﺎر ﻧور ﺧﻠﮏ د ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐوي،
ﻋﻣوﻣﺂ ډﯾر ﻋﻣر ﻟروﻧﮑﻲ زاړه ﺧﻠﮏ ،د ﮐورﻧ ھﻐﮫ ﻏړي ﭼﯥ د ﮐووﯾډ –  19اﻏﯾزو ﭘروړاﻧدې ﯾﯥ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐم دی ﯾﺎ زﯾﺎن
ﻣﻧوﻧﮑﻲ دي ،او ھﻣدارﻧ ﮫ ﭘراﺧﮫ وﻟﻧﮫ.
ﻧو ﭘﮫ ﻣﮭرﺑﺎﻧ ﺳره ،ﮐﮫ ﭼﯾرې ﺗﺎﺳﯥ د ﺎک ﻟﭘﺎره ﯾﺎ د ﺧوړو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﮐوم ﺎی ﯾﺎ د ﮐوم ﭼﺎ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ﻣﻠ رو ﺳره ﯾو ﺎی
ﮐﯾږئ ،ﺎن ډاډﻣن ﮐړئ ﭼﯥ د ﻣﻧﺎﺳب ﻓزﯾﮑﻲ وا ن ﭘﮫ ﺳﺎﺗﻠو ﺳره ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﺊ.
زه ﺗﺎﺳﯥ دې ﺗﮫ راﺑوﻟم ﭼﯥ دا ﻣﮭم ﭘﯾﻐﺎم د ﺧﭘﻠﯥ ﮐورﻧ ﻏړو ،ﻣﻠ رو ،ﺎوﻧډﯾﺎﻧو ﺳره ،او د ﺧﭘﻠﯥ وﻟﻧﯥ او ﺳودا رﯾزو ﺷﺑﮑو ﻟﮫ
ﻻرې ﺷرﯾﮏ ﮐړئ.
ﭘﮫ وﯾﮑ ورﯾﺎ ﮐﯥ د ﭘﯾ و ډﯾرواﻟﯽ ھم ﻣوږ ﺗﮫ واﯾﯽ ﭼﯥ ﮐﺎر ﮐوﻟو ﺗﮫ دوام ورﮐړو او د ﻓزﯾﮑﻲ وا ن ﺳﺎﺗﻠو او ﮫ ﻧظﺎﻓت ﻣﮭم
ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ،او د  COVIDSafeاپ ډاوﻧﻠوډ ﮐوﻟو ﭘﯾﻐﺎم د ھﻐﮫ وﻟﻧو ﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړو ﭼﯾرې ﭼﯥ اﻧ ﻠﺳﻲ ژﺑﮫ د ﻟوﻣړۍ ژﺑﯥ ﭘﮫ
ﺗو ﮫ ﻧﮫ وﯾل ﮐﯾږي ﯾﺎ ﻟﯾﮑل ﮐﯾږي.
د ﮐووﯾډ –  19وﺑﺎ د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﺳره ﺳم د و ﮐﻠﺗوري وﻟﻧو ﺑﺎ ﺧﺑره ﺳﺎﺗﻠو او ھﻐوی ﺗﮫ ﭘﮫ وﺧت د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ور رﺳوﻟو ﻧﮫ ډاډ
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾرې ھ ﯥ ﺷوي دي.
د ﺑﯾﻠ ﯥ ﭘﮫ ﺗو ﮫ ،د اﻓرادو ،ﮐورﻧﯾو او ﺳودا رﯾو ﺳره د ﻣرﺳﺗﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت  63ژﺑو ﺗﮫ ژﺑﺎړل ﺷوي دي.

Lessons for Australia from Melbourne’s COVID-19 spike – 01072020 – Pashto

د وﯾب ﭘﺎ ﯥ د ﭘﯾل راھﯾﺳﯥ ﺳﺗﺎﺳﯥ ﭘﮫ ژﺑﮫ د ﮐووﯾډ –  19ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺎﻧ ړې ﭘﺎ ﯥ ﻟﮫ  900,000ﻧﮫ ډﯾر ﮐﺗوﻧﮑﻲ درﻟودﻟﻲ دي.
د ﻣﺷﺗرک اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ دوﻟت د ﮐورﻧﯾو ﭼﺎرو وزارت د وﻟﻧﯥ ﺳره ﺧﭘل د ارﺗﺑﺎط اﻓﺳراﻧو ﻟﮫ ﻻرې ،د دې وﺑﺎ د ﭘﯾل راھﯾﺳﯥ د ول
ھﯾواد ﭘﮫ ﮐﭼﮫ د  4300ﻠﮫ ﻧﮫ ډﯾر د و ﮐﻠﺗوري وﻟﻧو ډﻟو ﺳره اړﯾﮑﯥ ﻧﯾوﻟﯥ دي.
ﺳره ﻟدې ،واﺿﺢ ﺧﺑره ده ﭼﯥ ﯾﻧﯥ ﺧﻠﮏ ﺷﺎﯾد د ﮐووﯾډ –  19ﻟﭘﺎره ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه اﻧدﯾ ﻧﮫ وﻟري ﭘداﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ھﯾ
اﻧدﯾ ﻧﯥ ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﺷﺗﮫ .ﻧو اﺟﺎزه راﮐړئ ﭼﯥ ﺧﻠﮑو ﺗﮫ ﯾو وار ﺑﯾﺎ ﻟﮫ و ﭘﻠوه ډاډ ورﮐړم :د آﺳ رﯾﻠﯾﺎﯾﯽ ﺣﮑوﻣت ﻟﺧوا ﺗﻣوﯾل ﺷوي د
ﻋﻣوﻣﻲ ډاﮐ ر ﭘﮫ ﻣﺷرۍ ﺗﻧﻔﺳﻲ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﮐﯥ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﮐول ﭘﮫ ﺑﺷﭘړ ډول وړﯾﺎ دي ــ او ﺗﺎﺳﯥ د ﻣﯾډﯾﮑﯾر ﮐﺎرت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﻠرئ.
ﮐووﯾډ –  19ﺗﮫ ﻣﺎﺗﯥ ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اوږد ﻣزل ﭘﺎﺗﯥ دی ،او اوس د ﻗﻧﺎﻋت وﺧت ﻧدی .ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﻓزﯾﮑﻲ وا ن ﺳﺎﺗﻠو او ﮫ
ﻧظﺎﻓت ﺗﮫ دوام ورﮐړئ .او ﮐﮫ ﻧﺎروﻏﮫ ﯾﯥ ﻧو ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺊ.

د آﺳ رﯾﻠﯾﺎ ﺣﮑوﻣت د رﻧ ورﭘﺎﻟﻧﯥ او ﻗﺎﺑﻠﮫ

ﻣﺷر اﻓﺳر ،اﻟﯾﺳن ﻣﮏ ﻣﯾﻠن
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