
ل  یا بچوں ےک لیے جنر ر  والدین/رسپرستوں ےک لیے معلومات –)بیہوشی یک دوا(  اینیستھنے

 

ل  یاجنر ر  (NARKOSE) اینیستھنے

ل  یا جنر ر  ےس مراد بچوں کو دوائیوں ےک ذریےع بیہوش کرنا ہے تاکہ انہی  درد محسوس نہ ہو۔ اینیستھن 

یا جب بچوں کو  ر یا دیا جانا ہو تو ہمیشہ ایک  اینیستھن  ر یا سپیشلسٹ اور ایک  اینیستھن  ر ۔  اینیستھن   ہی 
نرس موجود ہوتے

یا  ر ۔ ہم  اینیستھن  یا دینر ےک سلسےل می  ہمارے تفصییل طریق کار ےط ہی  ر ۔ اینیستھن   ےک دوران بچے پر مسلسل نظر رکھنے ہی 

 

؟  ےک متعلقہمیے پہےل ےس آپ ےک بچے  وری ہے  کونیس معلومات حاصل ہونا ضر

 جیےس وزن، ماضر می  ہوتر وایل بیماریاں، دوائیوں کا استعمال، الرجیاں ہم بچے یک صحت ےک 
ے
بارے می  معلومات اکٹیھ کریں ےک

یا پہےل اےس اور آیا  ر ۔  اینیستھن   کا کوئی تجربہ ہے

اگر آپ کا بچہ حال یہ می  بیمار رہ چکا ہے تو آپ ےس درخواست ہے کہ ہم ےس رابطہ کریں تاکہ ہم مل کر محفوظ اور درست 

۔ چھوئے بیماری جیےس چکن پاکس )کاکڑا الکڑا( یا الٹیوں/دستوں یک صورت می  بچہ ہسپتال نہی  آئی گا۔ اگر و  قت ےط کر سکی 

یا زکام ےک ساتھ بخار اور کھانیس ہو تو ہم اکنر  ر ین یہ ہے کہ   اینیستھن  ۔ بہنے یا کو چند ہفتوں ےک لی  ملتوی کر دینے ہی  ر  اینیستھن 

 ہو۔ بالوے ےک خط/ایس ایم ایس می  لکھے فون نمنر پر رابطہ کریں۔ اچیھہر ممکن حد تک  لینر ےک وقت بچے یک صحت

 کہ کیا آپ ےک
ے
متیل ہو جائے ہے )جیےس گاڑی ےک سفر می  طبیعت خراب ہوئے ہو( کیونکہ آسائر ےس   کو بچے  ہم جاننا چاہی  ےک

یا اس ےس یہ نشاندیہ ہو سکتے ہے کہ بچے کو  ر ۔ اس صورت می  ہم متیل روکنر وایل دوائیاں دے  اینیستھن 
ے

ےس متیل ہو جائی یک

یا سکیے ہی  اور مناسب قسم کا  ر ۔ اینیستھن   چن سکیے ہی 

 آپ کو 
 
 گا کہ ہم ہسپتال می  قیام ےک دوران بار بار ویہ سواالت پوچھ رہے ہی  )جیےس نام، تاری    خ پیدائش اور شناختے  غالبا

ے
یہ لگ

وری محسوس ہو سکتا ہے لیکن اس کا مقصد آپ ےک بچے یک  اور بچے ئر آخری ،نمنر  بار  کب کچھ کھایا اور پیا(۔ یہ غن  ضر

۔  حفاظت ہے

 مستقل دوائیاں

 ےس  
ے

یا دوائیاں استعمال کرتا ہے تو انہی  کوئی اگر بچہ باقاعدیک ر واےل دن یک صبح پر نہ لیا جائی بلکہ دوائیاں اور بچے ےک زیر  اینیستھن 

۔  یا استعمال دوائیوں یک تازہ فہرست ہسپتال می  ساتھ ےل آئی  ر یا سپیشلسٹ فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ  اینیستھن  ر واےل دن  اینیستھن 

۔ ضف دےم ےک لی  سانس ےک ساتھ یل جائر وایل دوائیوں   یک اینٹھن یک دوائیوں کو کونیس مستقل دوائياں ےل سکتا ہے
ے

اور مریک

۔ –اس اصول ےس چھوٹ حاصل ہے   جائی 
 یہ دوائیاں حسب معمول یل جا سکتے ہی  اور یہ ہسپتال می  بیھ ساتھ الئی

 والدین کا کردار

۔ اگر بچے یک عمر  ین عالج والدین ہی 
اہٹ کا بہنے  ےس ایک یا ماہ ےس زیادہ ہے تو ہمارا مشورہ ہے کہ والدین می   6درد اور گھنر

۔  یا یہ ذہن می  رکھی  کہ دونوں بچے ےک بیہوش ہو جائر تک اس ےک ساتھ موجود رہی  ر وع کرتے ہوتی  اینیستھن  یا شر ر ےک  اینیستھن 

۔
ے

 عمےل یک توجہ بنیادی طور پر بچے یک طرف ہو یک

 پرسکون رہے گا۔یہ اہم ہے کہ آپ پرسکون اور پراعتماد دکھائی دیں کیونکہ آپ کو پرسکون دیکھ کر بچہ بیھ 

یا چھوڑنا اور اپنر بچے کو اجنتر  اختیار آپ کو اپنر ہاتھ ےس  ر ۔ ہم لوگ  اینیستھن  ےک عمےل ےک آشے پر چھوڑنا مشکل لگ سکتا ہے

۔ ، اس بات کو اچیھ طرح سمجھنے ہی   ےک لی  ذمہ دار ہی 
 جو آپ ےک بچے کا خیال رکھنر

 

یا  ر  ےس پہےل بچے یک تیاری اینیستھنے

یا یہاں  ر ۔ اینیستھن   واےل لوگوں ےک لی  کچھ اچھے مشورے دئے جا رہے ہی 
 ےک لی  بچے ےک ساتھ آئر

یا  ر  ےس پہےل اینیستھنے



۔ - سال ےس کم عمر ےک بچوں ےک سلسےل می  اگر ممکن  6بچے کو پہےل یہ آسان اور پرسکون انداز می  بتا دیں کہ کیا ہوتر واال ہے

 ہفیے پہےل۔ 2 -1 کو سال ےس بڑے بچوں   6ہی  معلومات دینا اچھا ہو گا اور دن پہےل ان 3- 2ہو تو ہسپتال آئر ےس 

 ےک لی  ان تصویری سلسلوں، کتابوں اور فلموں جیےس وسائل ےس مدد یل جائی جو اس ویب -
اچھا ہو گا کہ بچے کو سمجھائر

 سائیٹ پر مہیا ہی  

ورت ہوئے ہے بچے ےک سوالوں ےک جواب دیں، بچوں کو اکنر بار بار پوچھنر یک -  ضر

 اعتبار کر سےک ہپ ہمہمیشہ سچ بولی  تاکہ بچہ دوشے مواقع پر بیھ -

یا معائیر ےک زحمت یا تکلیف دینر واےل طریقوں ےک بارے می  جھوٹ نہ بولی  بلکہ توجہ اس پر رکھی  کہ زحمت کم کرتر  آپریشن-

 ےک لی  کیا کیا جا سکتا ہے 

 ےک لی  نرم کھلونا چنیر دیںبچے کو انتخاب ےک حقیقت پسندانہ مواق-
 می  ساتھ ےل جائر

 ع دیں جیےس اےس آپریشن تھینر

 کا اظہار کریں کہ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا  بھروےساس -

 چھپاتر یک کوشش کریں۔ اپنر جسمائر اظہار ےس آگاہ رہی   اعتمادی ئر پرسکون رہی  اور اپتر -

 کام ےک لی  ایک اچھا اچھا ہو گا کہ آپ ہمی  اپنر گھراتر ےک پچھےل -
۔ آپ ےک ساتھ مل کر ہم اپنر تجربات ےک بارے می  بتائی 

۔  منصوبہ بنا سکیے ہی 

 

یا  ر وع ہونر پر  اینیستھنے   رسی

وں کا دھیان عملہ رکھتا ہے - ر ، دوشی سب چن   پورا دھیان بچے پر رکھی 

ر ہو جائی گا کہ اس صورتحال می  واقیع  - ورت ےس زیادہ دالسا نہ دیں، اس ےس بچے کو یقی   ڈرتر یک بات ہے کوئی ضر

" کہنر ےک –ی  ےس چنالفاظ دھیان اپنر -  "ڈریں نہی 
، بجائی " کہنا بہنے ہے

ے
۔ "آپ بالکل ٹھیک رہی  ےک  اچیھ باتی  کہی 

، کھل- : گائر ، صابن ےک بلبےل، تصویر دھیان بٹائر ےس بہت فائدہ ہوتا ہے  ں، گیمز/وڈیوز اکنر اچیھ رہتے ہی  یوتر

 جیےس بچے کو -
ے
: اگر اس صورتحال می  یہ مناسب ہوا تو ہم اس کا خیال رکھی  ےک یک ہونا اہم ہے چنیر  یہ بچے کا فیصلوں می  شر

، بچہ پتر کا  ہ کا موقع مےل گا کہ وہ گود می  بیٹھنا چاہتا ہے یا ٹیبل پر لیٹنا چاہتا ہے  رنگ چن سکتا ہے وغن 

 ےک لی  بات چیت نہ کریں روتر تو اےس بتائی  کہ تی اگر بچہ رو-
۔ تنقید، معذرت یا سمجھوتے  حرج نہی 

 می  کوئی

۔ –خود پرسکون رہی  -  والدین ےک پرسکون ہوتر ےس بچہ بیھ پرسکون رہتا ہے

 

یا  ر  ےک بعد اینیستھنے

 چاہے یہ ایک مشکل تجربہ رہا ہوبچے ےک لی  تصدیق کریں اور اےس شاباش دیں، -

۔ پھر بات بدل دیں - باتوں  –اس بارے می  بات کریں کہ کیا اچھا رہا تھا اور آپ لوگ آئندہ ےک لی  اےس کیےس استعمال کر سکیے ہی 

 یعتر ہسپتال می  
ے
 ےک بعد کیا کرنا چاہی  ےک

وں یک طرف اور اس طرف گھما دیں کہ آپ لوگ گھر جائر ر قیام کو  کا رخ روزمّرہ چن 

۔ وری ہے  اس ےس زیادہ توجہ نہ دی جائی جتتر ضر

 تجرتر کو سمجھ کر خوشر ملتے ہے -
 کچھ بچوں کو ڈرائنگ ےک ذریےع اپنر

" اور "ہر - بچے یک کامیائر یک تصدیق کریں: "آپ ئر پہےل بیھ یہ بہت اچیھ طرح کیا تھا اور آپ دوبارہ بیھ ایےس یہ کر سکیے ہی 

 ہی  
"بار جب آپ یہ کرتے  ہی 

 تو آپ اس می  اور بیھ اچھے ہو جائے

 

Videncenter for Børnesmerter, Rigshospitalet, DK   ےک لی  مدد دیں" ےس ماخوذمی  کامیائر یک تحریر "اپنر بچے کو تکلیف دہ آپریشنوں یا معائنوں 



 

؟
ی

 ہوں یک
ر

یں ہسپتال میے ساتھ الن ر  آپ کو کونیس چنے

۔بچے یک مستقل دوائیاں ساتھ   الئی 

/آڈیو  ، کتابی 
۔ اچھا ہو گا کہ بچے یک پسند یک کوئی شگریم ساتھ ےل آئی  جیےس کھلوتر ہسپتال می  زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے

 می  شامل کرنا اچھا ہو گا جو وہ ساتھ ےل جانا چاہتا ہو۔ اییس 
یں پیک کرتر ر بکس، ایکٹیویتر بکس اور ٹیبلٹ۔ بچے کو وہ چن 

یں ساتھ النا  ر  ےک لی  ساتھ  چن 
ی

، نرم کھلونا یا تسیل بیھ اچھا ہو گا جن ےس بچہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے جیےس چوستر

 رکھا جائر واال رومال۔

 

 خایل پیٹ رہنا

 بچے کو خایل پیٹ کیوں رہنا ہو گا؟

یا  ر ،   اینیستھن  ۔ اگر معدہ بھرا ہوا ہو تو معدے کا مواد اوپر خوراک یک نایل می  آ سکتا ہے  ہی 
یک وجہ ےس پٹھے ڈھیےل ہو جائے

۔ اس لی  بچے کو محفوظ رکھنر یک خاطر یہ بہت اہم ہے کہ  پھیپھڑوں می  جا سکتا ہے اور پھیپھڑوں می  سوزش پیدا کر سکتا ہے

۔خایل پیٹ رہنر ےک اصولوں پر عمل کیا ج  ائی

 

؟  خایل پیٹ رہنر ےک اصول کیا ہیے

 :  بنیادی اصول یہ ہے

بت اور سیب کا جوس:  ، شر یا پائر ر  ےک لی  دباؤ نہ ڈالی    1ےس  اینیستھن 
وبات پیش کریں لیکن پینر  گھنٹا پہےل تک۔ بچے کو یہ مشر

یا ماں کا دودھ اور فارموال دودھ:  ر  گھنیر پہےل تک  4ےس  اینیستھن 

یا کیال اور دیہ:  ر  گھنیر پہےل تک  4ےس  اینیستھن 

یں اور گائی کا دودھ ر  یک چن 
یا : دوشی کھائر ر  گھنیر پہےل تک  6ےس  اینیستھن 

۔
ے

 ذہن می  رکھی  کہ کچھ صورتوں می  بچے کو اوپر لکھے اوقات ےس زیادہ وقت خایل پیٹ رہنر یک ہدایت مےل یک

 

 

 دواجلد سن کرنر یک 

، لوکل   کریم" کہنے ہی 
یا ایمال جےس ہم اکنر "جادوئی ر  طور پر ئر حّس ہو   اینیستھن 

یک ایک قسم ہے جس یک وجہ ےس جلد وقتے

۔ ہم چاہنے ہی  کہ سوئی چبھوتر ےس پہےل سب بچوں کو ایمال  ۔ اس لی  سوئی چبھوتر ےس پہےل ایمال لگا لینا اچھا رہتا ہے جائے ہے

۔ یہ دوائی ڈاکنر  ۔لگائی جائی  یک شکل می  بیھ آئے ہے
 ی نسچر ےک بغن  دستیاب ہے اور کریم ےک ساتھ ساتھ میڈیکل پالسنر

 

ین اثر ےک لی  اس کا 
 وقت پہےل منصوبہ بندی کر لی  کیونکہ بہنے

ر
۔ گھنٹا   1جب بچے کو ایمال لگائر ہو تو کاف وری ہے  رہنا ضر

ے
لگ

۔ایمال وہاں لگائی  جہاں ہاتھ یک پشت پر، کہتر ےک   ہی 
 طرف یا پاؤں پر خون یک رگی  نظر آئے

 اندروئر

 : وری ہی   بچوں ےک لی  اس ےک استعمال می  کچھ احتیاطی  ضر
 چھوتر

۔  1۔ پالسنر  1گرام تک کریم یا   1گھنٹوں می  24ماہ عمر:   2ےس  0 وری ہے  گھنیر بعد ایمال کو اتارنا ضر

۔  2گرام تک کریم یا   2ماہ عمر:  11ےس  3 ۔ گھنیر   1پالسنر وری ہے  بعد ایمال کو اتارنا ضر

۔ ایمال  10گرام تک کریم یا   10گھنٹوں می    24 سال عمر:  5ےس  1 ۔  5ےس  1پالسنر  رہ سکتے ہے
ے
 گھنیر لگ



۔ ایمال  20گرام تک کریم یا   20گھنٹوں می    24سال عمر:  12ےس  6 ۔  5ےس  1پالسنر  رہ سکتے ہے
ے
 گھنیر لگ

 نہی  لگانا چاہن  یا اگر پالسنر لگایا جائی تو اےس جن بچوں کو ایگزیما ہو، ان یک جلد ےک
منٹ  30 ایگزیما ےس متاثرہ حصوں پر پالسنر

 بعد اتار دیں۔

۔ : بچے ےس یہ وعدہ نہ کریں کہ بالکل درد نہی  ہو گا کیونکہ یہ بات ہمیشہ درست نہی  ہوئے  یاد رکھی 

 

یا  ر  ےس پہےل سکون آور دوائیاں )پری میڈیکیشن( اینیستھنے

۔ ایا ہوا ہو تو سکون آور دوائی ےس بہت فائدہ ہو  مختلف بچوں کا ہسپتال می  قیام پر مختلف ردعمل ہوتا ہے اگر بچہ گھنر

: زیادہ عام ر مختلف طریقوں ےس دی جا سکتے ہے ۔ پری میڈیکیشی  /مکسچر  طریقے  سکتا ہے ، ناک ےک (midazolam)مائع دوائی

ہ( ہی   vivalیا گویل ) (dexdor)قطرے  ۔ دوائی لینر ےک بعد اثر ہوتر کا وقت اس لحاظ ےس مختلف ہوتا ہے کہ کونیس دوائی وغن 

۔  چتر گتی ہے

 جانیے ہی  اور آپ ہمی  یہ فیصلہ 
۔ آپ لوگ اپنر بچے کو سب ےس بہنے سب بچوں کو پری میڈیکیشن دینا ہمارا معمول نہی  ہے

 می  مدد دے سکیے ہی  کہ آيا یہ آپ ےک بچے ےک لی  
 فائدہ مند رہے گا۔کرتر

یا  ر  یک مختلف قسمیے   اینیستھنے

یا  ر :  اینیستھن   مختلف طریقوں ےس دیا جا سکتا ہے

یا ےک ذریےع ماسک  ر ۔ ماسک ےک ٹھیک می  دینر ےس بچے ےک سانس  اینیستھن  بیہوشر یک دوائی پہنچتے ہے اور وہ بیہوش ہو جاتا ہے

وری ہے کہ یہ منہ اور ناک پر مضبویط   ےک لی  ضر
۔ بچے کام کرتر ےس چڑھا ہو۔ بیہوشر یک گیس یک بو کچھ عجیب ش ہوئے ہے

۔ یہ بالکل  ۔ جب دوائی ےک اثر ےس گہری بیہوشر طاری ہو جائے ہے تو بچہ اکنر ہلتا جلتا ہے  می  چند منٹ لگیے ہی 
ےک بیہوش ہوتر

۔  نارمل اور توقع ےک مطابق ہے

یا جب ورید ےک ذریےع  ر ۔ دیا جائی تو بیہوشر یک دو  اینیستھن  یا ائی سیدیھ خون می  پہنچتے ہے ر یفرل  / venflonورید می   اینیستھن  پن 

 ےک لی  
وریدی کینوال ےک ذریےع دیا جاتا ہے جو سوئی ےس جڑی پالسٹک یک ٹیوب ہوئے ہے اور دوائیاں یا مائع جسم می  پہنچائر

۔ یا ورید ےک ذریےع  استعمال یک جائے ہے ر ۔ بچ اینیستھن  ی ےس پہنچ جاتا ہے ر اس ہ چند سیکنڈوں می  بیہوش ہو جاتا ہے اور بہت تن 

، خاص طور پر تب جب انہی  پہےل ےس اس کا  ۔ والدین کو یہ دیکھنا کچھ مشکل لگ سکتا ہے جسم بھاری اور ڈھیال ہو جاتا ہے

یا بارے می  بتایا نہ گیا ہو۔ یاد رکھی  کہ  ر یا دینر واال عملہ  اینیستھن  ر  ہت خیال رکھے گا۔ےک تمام مراحل می  بچے کا ب اینیستھن 

یا یاکبیھ کبھار جب ہم  ر  ہی  تو  نیستھن 
وع کرتے بچے کو ماں یا باپ یک گود می  بیٹھنر دینے ہی  تاکہ بچے کو صورتحال  ہم دینا شر

۔ اگر اس صورتحال می  ممکن ہو 
ے
۔ ا زیادہ ےس زیادہ محفوظ لگ

ے
یک کرتر یک کوشش کریں ےک  تو ہم بچے کو فیصلوں می  شر

یت کا پورا خیال رکھی   بچے ےک بیہوش ہو  جائر ےک بعد آپ لوگوں کو کمرے ےس باہر پہنچا دیا جائی گا۔ اس دوران ہم بچے یک خن 

۔
ے
 ےک

( دی جائے ہے تاکہ نرو بالکسن کرتر وایل دوائی )حصہ جن بچوں کا آپریشن ہونا ہو، ان می  ےس کچھ کو اعصاب ےک گرد 

 ۔ اس بارے می  آپ کو پہےل بتا دیا جائی گا۔آرام مہیا رہے  خوبآپریشن واےل حےص می  درد ےس 

 

 آپریشن ےک بعد: بچے کا ہوش میے آنا اور درد ےس آرام

یا جیےس یہ  ر ۔ بچے    اینیستھن 
ے
 ےک وارڈ می  منتقل کر دیا جائی گا جہاں انتہائی کا اثر ختم ہو گا، ہم آپ کو اطالع دیں ےک

کو نگرائر

 ےک وارڈ می  والدین می  ےس ضف ایک ےک 
۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ نگرائر

ے
نگہداشت ےک شعیر یک نرسی  بچے کا خیال رکھی  یک

 ہی  وہ ہوئے ہے کیونکہ یہاں  گنجائشموجود رہنر یک  
نہی  خاموشر یک اور اجن کا آپریشن ہوا ہو دوشے مریض بیھ ہوتے

۔ ورت ہوئے ہے  ضر

۔ اگر بچے کو رات بھر   ےک وارڈ می  رہے گا، یہ بچے یک عمر اور اس ےک معائیر یا آپریشن یک قسم پر منحرص ہے
بچہ کتتر دیر نگرائر

۔
ے

 ےک وارڈ می  رہنا ہو تو والدین می  ےس ایک کو بچے ےک برابر بسنے یک پیشکش یک جائی یک
 نگرائر



 کہ نگرائر ےک وارڈ ےس رخصت ہوتر ےس پہےل بچہ بیدار ہو، اےس درد ےس خوب آرام مہیا ہو )اگر آپریشن ہوا ہو تو( ہم چاہنے ہی  

لگایا گیا تھا تو ہم آپ لوگوں ےک ہسپتال ےس جائر ےس  بالکاور  اےس متیل نہ ہو۔ اگر بچے کو کمر می  اعصاب ئر حّس کرتر واال 

 کہ بچہ پیشاب کر 
ے
۔ اس بالک پہےل چیک کریں ےک  می   یک وجہ  سکتا ہے

ےس درد ےس تو خوب آرام رہتا ہے لیکن مثانہ خایل کرتر

۔  دیر لگ سکتے ہے

۔ اس لی  ہم بچے کو غن    مہیا رہے اور وہ خود بخود ہوش می  آئی
جب بچہ ہوش می  آ رہا تو تو یہ اہم ہے کہ بچے کو خاموشر

وری ہالئر جالئر یا  ۔ ذ پکارتر ضر
ے
ر کریں ےک یا ہن می  رکھی  کہ ےس پرہن  ر ر  اینیستھن  ےک بعد ہوش می  آئر ےک دوران کچھ بچے ئر چی 

۔   اور چڑچڑے ہو سکیے ہی 

 آپ لوگوں ےک گھر پہنچنر پر

، معائیر ےک نتیچر یا آئندہ  ہ جیےس  معائیر بچے ےک ہسپتال ےس رخصت ہوتر ےس پہےل آپ لوگوں کو درد ےس آرام، پتر بدلیر وغن 

۔ بچے تھکن اور توازن یک خرائر کا  ۔ کچھ بچوں کو گھر جائر ےک بعد متیل ہو سکتے ہے
ے

معامالت پر اچیھ معلومات دی جائی  یک

۔ اگر بچے کا آپریشن ہوا ہے تو درد ےس آرام ےک لی   شکار بیھ ہو سکیے ہی  اس لی  دھیان رکھی  کہ بچے کو گر کر چوٹ نہ لگ جائی

 پاس رہ کر وں پر عمل کریں۔ جن بچوں کو شجری ےک بعد اش دن ہسپتال ےس فارغ کر دیا گیا ہو، رات کو ان ےکدئے گیی مشور 

۔خیال رکھ  ی 

 

یا ےس پہےل  داخےلکیا آپ ہسپتال میے  ر ؟ اینیستھنے  سپیشلسٹ ےس بات کرنا چاہنے ہیے

۔  آپ کو ہم ےس رابطہ کرتر یک دعوت ہے

یا  ر (:  3بچر ےس سہ پہر  8ریسیپشن کا فون نمنر )پن  تا جمعہ صبح  اینیستھن   26 32 51 51بچر

یا  ر ی آپ   اینیستھن   اور وہ آپ کو واپس   یک کالسپیشلسٹ کو سیکرینر
ے

۔  کالےک بارے می  بتا دے یک
ے
 کریں ےک

 

 

 

 

 

 


