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کے موقف کے  موںیتنظ ندہ یتمام نمائ ی( نے ڈاکٹرز کمای)پ شنیا یسوسیا کلیڈیپاکستان اسالمک م

 ںیم ٹوںیسڑکوں، بازاروں اور مارک ںیم  جےیبرخالف الک ڈاؤن اٹھانے کے اعالن اور اسکے نت

 یتحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الک ڈاؤن پہلے ہ دیعوام کے  بے پناہ ہجوم پر شد

کے خوفناک   کشنیکورونا انف ںیموجودہ صورتحال م کنیمؤثر تھا ل ریاور بہت حد تک غ یوجز

ہے۔ ایبڑھ گ دیکا خطرہ مز الؤیحد تک پھ   

 یعرصے سے حکومت لیکمزور اور طو یسسٹم پہلے ہ ریکئ لتھیکہ ہمارا ہ اینے خبردار ک مایپ

سسٹم بالکل منہدم ہونے کا  ریکئ لتھیسے ہمارا ہ الؤیکے پھ کشنیتوجہ سے محروم ہے۔ کورونا انف

 ادیپر بے بن ایڈیکے حوالے سے سوشل م یموجودگ یک یماریب یپہلے ہ نیماہر یامکان ہے۔ طب

کے  یاور ناخواندگ تیفیک یانکار ک کسریسے  قتیحق یکورونا ک یاثر عوام ک ریکے ز گنڈےپروپ

چنانچہ  ںیمتنبہ کرتے رہے ہ ںیکے واضع امکانات کے  بارے م یرویعدم پ یک زیاو پ سیباعث ا

طرح  یکو بر زیاو پ سیجانب سے ا یدن تاجروں اور عوام ک یالک ڈاؤن کے خاتمے کے پہلے ہ

ںیگئ یاڑا د اںیدھج یک ریتداب یاطیاور تمام احت ایگ اینظر انداز ک  

روزوں اور کورونا کے روز افزوں  ، یگرم دیشد یپہلے ہ شنلزیپروف ریکئ لتھیکے مطابق  ہ مایپ

 یصحت کے نظام ک ںیم سےیا ں،یدباؤ کا شکار ہ دیتعداد کے باعث شد یک ضوںیبڑھتے ہوئے مر

مبتال ہونے کے باعث  ںیتعداد کے روز بروز  کورونا م یبڑ یک نرزیاور فرنٹ الئ اتیسہول یناکاف

منصوبہ  یشگیپ ینے کس مای۔  پںیکرتے جا رہے ہ اریناک صورت اخت شیتشو ادہ یبہت ز حاالت

 دیتنف دیپر حکومت پر شد صلےیکے ف ینرم ںیالک ڈاؤن م ریکے بغ یاور منظم حکمت عمل  یبند

 ںیکروانے م یپابند یک زیاو پ سیسڑکوں اور بازاروں پر ا ی۔  قانون نافذ کرنے والے ادارے بھیک

 یروان یک  فکیٹر ںیرکاوٹ یشاہراہوں پر بے مقصد کھڑ یمستزاد براں بڑ ں،یناکام رہے ہ کسری

۔ںیہ یمحض خلل ڈالنے اور ہجوم اکٹھا کرنے کا باعث بن رہ ںیم   

اس  ایکرے  یپر نظر ثان صلےیکہ وہ الک ڈاؤن اٹھانے کے اپنے ف یک لینے حکومت سے اپ مایپ

کرے بصورت   یکے ساتھ مرحلہ وار آسان یپر استوار حکمت عمل ادوںیبن  ینسیسائ یانتہائ ںیم

 نیسخت اور خدانخواستہ بدتر یحکومت اور عوام دونوں کورونا کے حوالے سے انتہائ گرید

۔ںیرہ اریت ےیکرنے کے ل امناحاالت کا س  

کردہ  یجار   

نشر و اشاعت شعبہ   

یکراچ شنیسوسیا کلیڈیاسالمک م پاکستان  
 
 

 


