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I.  ے �� ا�����ل����� ��� رہ

' 
��ے �� (��رف ' ر���
 	�ں ا���ہ ا	� �ے 	���روں ���� ��� رہ

� ا�Yغ ��lہ �ے ادارے، ��2 ���0م � �jP �� ز�دہ �ے ز�دہ �9'9ں �� ر�� �-�	� �	�%ے �� 9�N�mراور  ����ڈ 9�
 �n9وہ ذ� ��اور ����Y� TI �� sش �� رہے  �	�ز�lت9G ����� و ����G  ا(�اد اور ادارےر/ہ ہ�ں۔ �Pص 9mر 

ہ ��eہ�� اور �����ے �ے (�وغ �ے ��ے ��ے �9 ا� ��n9 ہ���aر �ے 9mر�� ا��/��ل �� ���ے ہ�ں۔  �، ��ڈہ�ں
-�) �� ر���� �� ��a ۔ ;�(ہ ������ ہے '�ے اQNا��ت �� و�/� اور ا�n ا%4c�R ��ں ا�) t.�u� ے �ےlز�	ہ ��2 �

Fپ �ے ادارے �9'9ں ��  د�R	� Q	9��Lں اورہ ���� �/�و%� ��%ے وا�ے اداروں، ا�) �2ا� ذر/ہ �) ���� ہے۔ 
�ہ	��%ے �ے �.2.ے ��ں �� ��ر��د'� اور ���0م �a�  ر�' Qہے� ���ادارے ����l  ��ڈ� �ے ازں، ۔ Ylوہ��n� ہ9 �

�s �ے 7��ر 9LPں ��ں��� �G��� و ������� wL� ���-�  �� ا(�اد Q	2���و97ں �� 9	�l �Hم �� �/���4 ا�) 
9���W ان 9LPں �� !� x��G ے ہ�ں۔ ��� �ہ�� اور��	� (��� 9� 

��ڈ� �� د%�� �ے 97ر ��ں  اورہ�ں۔  ���ے(�وغ �!9رات ا%�ہ��2	Qا%ہ  �ے (9رم �ے �	�e اور Fج ا��Z او�Nت ��ڈ� ��ہ1 
�T ��م �) ���G ہے۔ اور ���0م  �/���4ا�	ے �� � �����ب اQNا��ت �� ��وz ا

.� cGو ہے۔ اس ور���پ ��ں }������ر4 ��� ا� ������ ور���پ �� ����او%ڈ ��چ (�ر ���) '  رہ	�� �����ہہ 
،�� wL� �2� 9 ��2 %ہG��'��� 9lQ� 9� 2ے ا(�اد اور اداروںا�	ے ا�	ے �	9��Hں، ��'�م ����G ��ر�	9ں اور ا

-�	� �	�%ے اور اu� |e � �%�2%!9ص 9LPں �Q��� 9'� اور�	�ز�lت �ے ���%ے 9� � QہGوQG ۔  ہ�ں� رہے �ے ��ے
�� ر���� اور ا�	� Fواز ��ڈ� �ے ذر/ے ��ڈ�  9ا(�اد اور اداروں � اناس �����ے �� اl�7� �� ا{Q!-� T ا'�Kہ 

دور �� �ہ	��%ے �ے ��ے ��u!� اور ��Fن ���وc اور �ہ�ر��ں (�اہ1 ��%� ہے، ��ہ1 اس �9;9ع �ے د��2~� ر�a	ے 
 �ں۔  وا�ے ��aj ا(�اد اس �ے ا���eدہ �� ���ے ہ

���۔ ��G ہ %ہ�ں �ہ������ ��	رہ x��G �� �Gہ1 ِا�ے ا2ے ا(�اد اور اداروں �ے ��ے %��ِن راہ �Nار د���j7Yہ ِا�ے ا 
��اس �����ے ۔  ے 9G د%�� �9 �	�ز�lت �ے ��� ��%ے �ے ��ے ز�دہ �ے ز�دہ �9د�	Q ��دار ادا ��%� �Kہ�ے ہ�ںہ ��
� 7/�را%ہ ا��/��ل ���ے ہT� 9رے وN� اور و��ا��/��ل �ے ا2ے ا(�اد اور ادا �ے �e� �����% دہ�z �ے ز�دہ �ے ز

�� T}�I ے ہ�ں۔��� 

  :������ ور���پ �ے ���7ء �ے ��ے

 � ہ�ہ وN� �9 اور �ہ�ر�9ں ا(�اد اور اداروں �ے ��ے ہ �����ہ ور���پ �ے Q7 T}�Iہ �/.��9ت ور���پ ��ں �7
��m dح ���[ ��%�  �checklistے 9mر�� اہ1 �/.��9ت �� ���G � (ہ��� ��زہ ر�a	ے �� ���l �	ے '�۔ ��Zل 

 ہے؟ و}��ہ 

 :د�R ا(�اد اور اداروں �ے ��ے 

�9ر ا(�د�   9G اس ور���پ �ے ���7ء ��ں T��7 %ہ�ں �aے ��a  وں �ے ��ےا2ے ا(�اد � ادار  ہ رہ	�� �����ہ �a�
۔ اQNا��ت �ے رو7	�س ��ا%� ہے�l.� رہ	��  �� ��%ے �ے ��ےر�� ��%9�ہ اس �����ے �� �-!Q ��ڈ� �� �� T��I ہے

اس �/.����9 اور رہ	�� �����ے �ے �ہ.� ���jہ ا���eدہ T}�I ��%ے وا�9ں �ے ��ے ;�ور4 ہے �ہ وہ اس �����ے 
�)  �eہ�x��G 1 اور���lاور اس �ے ��/.� �l.� اQNا��ت ��  ���� ���T اور 'ہ�ا ���L/ہ ��ں ���ہ ��ڈ� �� ر����

 ہ�9�ے۔ 
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��، ��� �Fپ �9 ہ ���" ����ڈ� �� ر��" I!ہ دو��ا  �����ے �� • wL� 9ا��NWاور ��) ا ���-� ،�ے '� �ہ ��ڈ
�4 �9اد �) �ے ��ے �����0ت ��Kہ�� ہے اور Fپ �t.�u ���/�) اور �Nر� � � ��m dح ���ر �� ���ے ہ�ں؟ 

��ں �/�و%� ���� ہے۔ ِان ���G ��� (ہ���9ں �9 ��ڈ� �� ���ر4 �ے �.2.ے  "�K� �2ٹ9ں"I!ہ x��G  ���2ا •
��� ہے۔ ��ے ���� ��م ���ے ہ9��G �W ے ��ر ��ر ا��/��ل ��ں 

• �a�9K  ہ!I"ا��[ اور ��9رے��" )Tips and Tricks  ( ا��تQNا �.�l ��9ت./� �)�;ے ��رے ��ں ا�
��ں۔ z �ہے ���ہ Fپ ا�	ے اQNا��ت �ے ز�دہ اور ��n9 %�� (�اہ1 ���� � �� T}�I 

Fپ ا�	� ��ڈ� ۔ ��ڈ� �� ر���� �� �����ب ����Zں ��s ���� ہے" ����Zں اور %�9%ہ �Gت"�����ے �� ا'I Y!ہ  •
��ے ہ�ں۔ � �aہ اٹQ��) 9ں �ے��Z� ٹ�� ���ر ���ے ہ�9ے ان �ٹ�

Q �/.��9ت در��ر ہ�ں �9 ِاس �����ے �� I 4�PF!ہ  •c� 9� پF �'ے اور ا;�(� �"اLرا� Q�e��P� " �� پF
�9ر رہ	���a�� ے ��ں!I ے '�۔ �����ے �ے ِاس�� � T�!e� �� xاور ذرا� �I�� ��l�7ٹ�ا%� اور ا�ان ا��

��ے ہ�ں۔ ��� T}�I ��9ت./� Qc� پ اس �.2.ے ��ںF ہ�ں �ےG ہے 
 

 ��� ہے؟ —Outreach)((# ر���
  ��	� �Hاو+ڈ 	�ڈ*�

ں  ��Qدا�2 ��9ں ہے �ہ �jP ��%اQ	2���ڈ� �� �G9ہ T}�I 4Q.G �����ے ہ�ں، ان �9 ز�دہ �9رW��P  zتہ اور ا%�ہ� 
�ہ jG دہ ��ہ��  ا�)�.�� ہے��ے ��Nم اور �!�� � �ے ��ے ��79ں ا(�اد اور اداروں �� ���79ں اور ��������ں ز

��) ا9NWا�� ہ� اور ا�2 ��9ں ہے �ہ �!�� � اور �����ے �� K	Q ا�ّ� د�ّ� اور %�در ���79ں ؟ T}�I %ہ�ں �� ����ں
 �� wL� ��79ں� �Zہ ا��jG ہ�ں ��F ے	رہ�� ہ�ں؟ �����ب �ہ�%�9ں �� {9رت ��ں ��� TaGوں �ے او�H% 

 �����G �� T}�I ہG9� �� ���ڈ� Fوٹ رD ا�2 ���9ز ��'���9ں ��%�م ہے G	ہ�ں ا� ���9ط 7�T دے �� ��ڈ
��� ہے، �u� �2!9ص ��2.ے � � �ان �ے ��رے ��ں F'�ہ� ��Qا ہے،��G �� ہے �را �����G ��� ہ �9 ہ�9ار��l ے

�n9� 9ںاور (�!.ہ ��ز ا(�اد اور اداروں �9 (9ر4 اور.!�)  �����G ��� ہ {�ف  �ے ��ے ���ر% Q!-� �� ہے۔ اس
 �.�l اہ���م ا���� و �� d%�e%�� d�� � �	a�d ر.�c ���ر ��%� اور �_�9ن ����ہ�ر��ں ا��/��ل ��%� ہے 2�Gے 

�ہ ا2ے � اور ا%ٹ�و�IY} �� 9� �I{T ��%� و}��ہ��%.� �n9�  ���0ت��L� 9G.�9ہ �9'9ں ��  ���ر ��%� ��a ہے
 D	ہ���ے ہ�ں۔ � (� �l�� �� �.Qj� ��  

 �N ��G �2� 9G[ ا2ے ��l9;9ت �� ��ت ��%� ہ19 ہے �ہ ����) '�او%ڈ ��ڈ� Fوٹ ر4�H% �� D ا��س اس ا{9ل 
�ں �9 ;�ور4 ہے �ہ ��2.ے �ے ���م (�-�) �� �tN9 ���	ے ر���P s� �aہ ہ9 ���ے ہ�� � �	�زع����s اور 

�ے اور � �G �a��� 9� ت�)Y�Pا T}از ��ں، ���ہ اQ%ہ� ا�j�� ���Gے، 9Pاہ 9m �.�lر �� ان �ے ��ت �� �ے 
 �����ہ ��eدات �� �ہ	�	ے �ے ��ے ���G �� s79� �� Tے۔ 

 

�� �G9ہ ���9ز  اY�P(�ت�� ��  ��%ے �) ��j ��'���9ں �� زور دے �� ا%ہ�ں Q �.lہ ��%ے �ے ��2 ا�u�
[ G	1 ���� ہے(����ے �u� Qc� ت�Nاو �Zے ا�� dG ( �9 %���ں ���) '�او%ڈ ��ڈ� xNون �ے ان �9ا�/� DFوٹ ر

��Qا ہ9۔  Qا�� �� �ے �!�� � (G ہے ���� 

ہ ہے �ہ �	��د4 �!9ر  �� �ے ا��/��ل ��� ��Gے dG �ے ا(�اد �� ا�	� ز%Q'�9ں ��ں N�m� �9 اس �9ازن ���ڈ
�a	ے اور ���a	ے �� ا%Qاز �Qل �� �e��u� �ے �/�ون �� �mف ہ��G 9ے �	�ز�lت �9 د

 ۔ 
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�ہ :�ت �& Nپ �ے ��L	� �Hاو+ڈ 	�ڈ*� ٓاوٹ ر*&O�	 
��P���+ے �
 ��ورت ��&ں؟ (� �� OQہ 

 :Fوٹ رD �ے (9ا�Q �ہ� وا;w ہ�ں ��ڈ������ب �!�� � اور �����ے �ے ��Qان ��ں 

• F با(9اہ9ں  اور'ہ� �� (�وغ��Qّ� �� :  �� ے �� �9�79ں������ڈ� ��) ا9NWا�� د%�� ��a ��ں �!�� � ا ور�
T ��%ے، دو��وں �� Qj� 9� ہ��l ں ہے، را�ے��9رP ،z!9{ّ� ا2ے 9LPں ��ں Gہ�ں ��Qد ز�دہ %��

.Qj� ،ے%�� 9��N �� ��� �9!� �e	ہے۔� ��aر� ��IY} �� 9 �� �� ��%ے� �}�	l ے وا�ے%W �  

• �	.a� را��ے �n9� غ �ےYے: ا�	�F 9� (G ہ ہے/���	ے ��ٹ�  ��ڈ� ان '�وہ9ں �ے در���ن ا�Yغ �� ا� ذر
  �� ��ت ��%ے �� �xN9 �1 ہ� �.�� ہے۔

 
�9'9ں ��  ذر/ے ے�ڈ� ��اور ��و'�ا�9ں �9  �	!�9ہ �Gتا�	ے:  �9'9ں �� ز�دہ �ڑQ/� 4اد �� ر���� •

 ۔ %ے �� %���ہ ز�دہ ا�nا%4c�R اور و�/� �� {9رت ��ں %�.�� ہےا� �ہ� �ڑQ/� 4اد �� �ہ	��
 

Fپ �ے ادارے اور اس �ے ��م �9 ا��l�7 اور %����� ��ڈ� �ے  G[:  ز�دہ ��ہ�� اور ا���lد �� I!9ل •
��� ہے'��ہ�� �.�� ہے �ہ ��G ��� ��� ��� 'ے �9 اس �ے دو�� T��2� دہ �ڑے��وں ��n��� 9 ��%ے اور ز

 TI �ے ��ے ��م ��%ے �� Fپ �� {�IY� �ڑه ���G ہے
 

.� K�� W	Q ��'���9ں �ے ا;�(ے اور � �Qj� �� از ��ں ذراQ%ے ��م �ے ��رے ��ں ��ت ��%ے �ے ا	����) ا
 �ہ �ہ ا� ��ر F ]Gپ �� ر���� �ڑه�%ے �� ا� ��Fن اور ��n9  ٓاپ �� �	F1�Hوٹ رD '�او%ڈ ��ڈ Qc� ہ ہے۔/ ذر

�9!	� ���H	9 ے�� Dہ�  -T��7 ���ے ہ�ں �9 ہ� ��ر �1 وN� ��ں ا�2 ��%� �ہ� ��Fن ہ���G YK ��9 ہے��ں ��ڈ� ٓاوٹ ر
F dپ �ے ادارے �ے %�م اور ��م �ے ����ر F ]Iپ را�Lے ���ے ہ�ں �F 9پ ا�	ے را�9Lں ��ں ا;�(ہ ���ے ہ�ں اور

� � واtN ہ���G 9 ہے۔ �ہ�� 9mر 
 

 C�R&*8 ا"����د �&ا	�ڈ*� Nوٹ ر*L �ے
 : � ٓاپ �� �	1�H �ے ��ے 9ں ��a �9د �	Q ہ�9��� ہے���Zل �ے 9mر�� ��ڈ� �� ر��

 
ٓاپ ا�	ے ادارے �� ��P �2ص ��'��� � �ٹ9ر4 �� اl�7� �ے ��ے �-��� { �(� �ے را�Lہ ���ے 

۔ ��ہ1 ��) ہ�eے �/Q وہ ٓاپ �RG �� ��9N 9ہ %ہ�ں دے ����ر4 �9 �9ہ�ں۔ ا'�Kہ وہ { �(� ُاس وN� ٓاپ �� �ٹ9
ا�  ے�	Q'� ���ے ہ�9ٹ� �� %���ے �� د9lت د�� ہے���ہ ٓاپ �9ل �wL����9 �� ا� �ٹ9ر4 �� را

 � �Gز� اور���%�lاc% �� ں۔ �/��.ے��  و��x �_�9نوہ  �ے ���Z�I �H% s� �/��.ے �� ��ت �� wL�
�ڑه� ���G ہے۔  

 
	Qہ ا�ے �ڑه�� ہے اور ٓاپ �ے ادارے ��e� 9ہ�� ��ز ادارے �ے 9mر�� �� ��) ا9NWا�� ادارے �� ا� %��ا

 ۔ ���ہ G[ ا%ہ�ں ��eہ��� �	��G �O%	ے �� ;�ورت ہ9 �9 وہ Fپ �ے را�Lہ �� ���ں �G%	ے ���R ہے
 

ے (�� �� و��m� ا� ���2ادارے ����a� 9ے ہ�ں۔ اب وہ ادارہ ] donor[ا� �/�L  �_�9نٓاپ وہ� 
.�� � ا� در9Pا�� 'cار %ہ�ں ہ�ں �.�ہ �G%�� ہے �ہ ٓاپ �ے Qj� �-�-I ے �ے اور ا�) و ا��ن�� 

�aے ��Gے ہ�ں۔ QGوGہQ �� رہے ہ�ں اور ا�	ے LPے ��ں ا��Iام �� %�H �ے د
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II. ��ڈ*� (# ر�	�
  
 

 	�ڈ*� ��� $�ہ�� ہے؟
� اس �jP �ے رڈ9  ۔{ �(� ا��Z وN� �� c%ا�� �ے � � ��م ���ے ہ�ں TjN ے� �l�7ر �� ا�jPٹ9ر4 ا� �	�وہ ا

ں � �/.��9ت ا2ے ا%Qاز ��ں ���ر Q7ہ �Kہ��ں G	ہ�ں �jP �Nہ�ے ہ�ں۔ ا%ہ�ں ��و�K �%ا�� x�G TjN ے �ے%F ��� ٹ� و4 
��ں۔ �G	� Fپ ا�	� ��ڈ� Fوٹ ��� T��7 ،��0� دہ ��م ��ے�رD �9 ��ڈ� �� وہ ا�	� �ٹ9ر4 � �_�9ن ��ں، اس �� ز

 ;�ورت �ے ����L �	���ں 'ے، ا�	ے ہ� اس �� اl�7� �ے ز�دہ ا���%�ت ہ9ں 'ے۔ 

 4Q�.ہ�� ہے��K �ں 9G ��ڈc�K:  

• "�jP " ، �N9 ��وG دوہ ہے�e	� % ،� �� �~2دہ �9'9ں �ے ��ے د���۔ �jP وہ ہے 9ہ ����l اور ز�دہ �ے ز
 9G"ڑ4 �ہ اس ��ں د��2~� �ے؟ �9 ��� ہ9ا؟ �ے ��د ا�� �ن ��ں �����" �9 ��� ہ9ا؟� ب ٹaہ�ے۔ �9� �2 ��� 
 

اس �ے  اور ہ �ہ اس ��Qان ��ں %�� ��� ہے؟ � اور���7ر��� I-�واN/�ت، �/.��9ت،  �9زوں ڈٹ�،در�� 
 ؟ �9'9ں �9 اب، F ج اور ��G ��� T%	ے �� ;�ورت ہے�9'9ں �� ��� ا�nات ���[ ہ9 ���ے ہ�ں۔ 

 
) �ے ��ے ���a اور �����G �� s ہے۔ اس �L.[ ہے �ہ ٓاپ �G%�ے �{ �(�� �ہ�%� �Nر •�O�% � (�/��� ،(�

 ہ�ں �ہ �9گ ��� اور ��9ں %�G	� �Kہ�ے ہ�ں؟
 

�� ا{�IYLت، (��9دہ ا��eظوا;w اور ��Fن ا��eظ �� ا��/��ل۔  •�	��ے  ہ ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ �� ���0م �
TaG9� T9m �ڑے س ��ں ادارت �� �اورا%ہ ہ9 اور �ہ� ۔ 1 �ے �1 ;�ورت 

 
• Nہہ 9jnت (�اہ1 ��ے �ہ  �.� � اQlاد و ��7رI-�-� ،�9د �	Q ہے �!NQہ اور پ �� � �Qj�9  �� w;وا

 اور �/.��9ت �� � T اور �9;9ع �ے ����L ہ9ں۔ ��ہ�) �� ٓاراء  رہے ہ9ں۔
 

� �ے  •Q!� �a� �2� 9ر ہ9 اور اس �ےjl ����ے (9ر4 را�Lہ  را�Lہ ��ر ا�u7 �2 ہ2G 9ے �9;9ع 
�ے۔� �G ��� ر�j�lا ���ے اور dG �� ��ت اور را�ے � �G ��� 

 
[��P �2ص  •�-�  �G��� �ہ�9ے ہ�ں۔  ��ہ� { �(� ، ر�9رٹ�ز Y� �� �jPش ��ں '��� �� �/.��9ت۔��

����ے �ے ��a ��ہ� ہ9ں۔ � ��) ;�ور4 %ہ�ں �ہ �!�� � ��ر4 ��e� ں �ہ ٓاپ�Q ا%ہ�ں ہ �G%	ے ��ں �Qد د
 �/.��9ت ر��aے ہ�ں اور �/��Yت �� �ہ�� اور e� x��Gہ�1 ��ں �Qد '�ر ��n� ہ9 ���ے ہ�ں۔

��ڈ� �� ہ� ادارہ �[ �ے �ہ.ے ا�	� �K �%�� ��% �jPہ�� ہے۔ �[ �ے  -ا9G �jP �2 ُان �ے �T��-� Q �ے ��س %ہ ہ9
ہ ادارے ا2ے ���9 %�� زاوہ ��s ��%�۔ �ہ.ے ���9 �ٹ9ر4 �/.9م ��%�، �[ �ے �ہ.ے ��jP ��9 د	�، �[ �ے �ہ.ے 

�9'9ں �� �Yش ��ں ہ�9ے ہ�ں 9G ان �� ہ ���T ٓا��ن �� ���ں۔ ا'� ٓاپ ان اداروں �� ���T ٓا��ن �� رہے ہ�ں �9 
اور  ��	� �Kہ�ں 'ے � را�ےہ ٓاپ �� ���T ٓا��ن ��ں 'ے۔ ہ ٓاپ �ے را�Lہ ��ں 'ے اور ٓاپ �ے (9ر4 �/.��9ت 

�jP �	� ۔�� I!ہ �	���ں 'ے ا
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�ہ 	�ڈ*� (# ر��Nپ �ے &1B	�
 
 

�����0ت، 9G ٓاپ 4Q�.� (�� ��� �� ���ر4 ٓاپ �� ��ڈ� �ہ1  �� ا%��uب اور ان�Kہ�ے ہ9ں،  �ہ	��%� ��ڈ� �ے ذر/ے دو 
� و �-�� اور ا%ٹ�و9 و ��'���9ں  ���م۔ ہ �����0ت ٓاپ �� }��jّ� �[ �ے اہI 1!ہ ہے� � YّZ� ں�	د ���	ہ �� ���{

 اہ��� �� T��I ہے QNر ٓاپ �� �	!�9ہ  �dا� �ڑے �	��O ��ں ۔ ان �����0ت �ے ذر/ے ٓاپ ہ ��� ���ے ہ�ں �ہ 'ے
� �� ہے �jP اس ��ں�G �	� ہ ��9ں ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ �� ��ت ے۔ �اور 

 
) اور �Nر )9���1ں �� ��H% Q ر�a	� ;�ور4 ہے۔  �Kر�ے ��ے  ���L.�9ہ ��ڈ� �� ر���O�% ،(�/���� �� (�،�P�	7 

���0م ) 4اور  �T��7 9 ��%������ہ د��2~� اور اہ��� �ے ا�9ر ا�	ے ���0م ��ں  )��3 ���ر4، ���0م ) 2T���� ��  

 
��@� ���	���، +��T*� اور �SرV 
� �� 

 
��ں �) �9'9ں �9 د��2~� �[ �ے �ہ.ے ہ �Gن ��	� اور mے �� ��	� ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ �� (�اہ1 ��دہ �/.��9ت 

�����2 ��ز اداروں �� �G9ہ �Kہ�ے ہ�ں �9 ٓاپ 9�%�ر� ٹ��c اور 9�%  ��ہ�9��� ہے۔ ��Zل �ے 9mر�� ا'� ٓاپ ا��
���0م �lم �9'9ں �� �ہ	��%� �Kہ�ے ہ�ں �9 �-��� �ر~j.� �� ر�� �	�ں۔ ا'� ٓاپ ا�� s79� �� ے%�� T}�I �

�) اور ���/�) �� %ہ�ں ہ�9���۔ ٓاپ �ے ���0م �� ا�.9ب ٓاپ �ے �Nر��ہ�� ��ڈ� اور �9ا�jPرات ، رڈ9 اور ٹ� و4 �ے 
 �� د��2~�9ں �ے ���L� (�l ہ�K �%9ہ�ے۔ 

�ے در���ن ا9Pت اور ہ1 ٓاہ	�R �9 (�وغ د	ے �ے ��ے QGو GہQ ��  ��2 �9ں��Zل �ے 9mر�� ا'� ٓاپ �2.��%9ں اور 
 ا�) 9Pاہ��� {9رت �Iل �9  �	�واور �	�ز�lت ادر4 اور �2.��%9ں �ے در���نرہے ہ�ں ۔ ٓاپ �Kہ�ے ہ�ں �ہ ��2 � ��

���0م ����aں 'ے���ں �Qل د� �G ا�) و ا��ناور �� 12N رات �ے ��ے ��� اس�jPے �9 ٓاپ �-��� ا : 
 
��و'�ام ��ں ا��7ا���) ا���اہ[ �����ے ) "ب"اور (�در "ا"ا��م(اہ1 ��2 � اور �2.��ن رہ	�� "  � ��ے �ے �ے ا

  " ہR%9ے�.� ��a �ے ��%D �9 �ے ز�دہ 9G9%ان �����ے ��ں �7� : ���ر
 

.� �ے ��ے QGو GہQ �� رہے ہ�ں ، G)  �ے ��2 � ��ادر4 اور Qj� 9�2ں ��ں���� ���9�I ا'� ٓاپ ،]%�G 4دو��
;�ور4 ہے �ہ ٓاپ �2.��%9ں �ے در���ن ��ادرا%ہ �/.-�ت �� �	�e ا�nات ���[ ہ9رہے ہ�ں ، اس {9رت �Iل ��ں 

���0م �ے �� ���Gں �� 12N ں اس�� d�� : ��9N اور ��) ا9NWا�� 

 "NYlہ ��ں ا� �9 �.�) ڈا��ز ��  ��Qاوار4 اور���� %-!�ن/�1.2 ��2 � (�2دات �ے  �.�" 

-C�1�  -ر��) 
 �W�3	�ت �

�����0ت �� �� %��%Qہ� �ے �/�N Qر��)/���/�) 4Q�.� ے� D  ���ر4 �� دارو�Qار ہ ���a	ے �� ہے Fپ �� ��ڈ� Fوٹ ر
-�) ���ے اور ��ن ده��ے ہ�ں؟ ����eظ د�R ُان �� �	��د4 اQNار ��� ہ�ں؟ ��� وہ �ہ وہ ����� �		� �Kہ�ے ہ�ں۔ وہ �d ��ت 

��aے ہ�ں؟ وہ �9P dف � �) واہ��ت �� 7��ر اI �%�2%-9ق اور ا%!�ف �2	�2�G 4Q اQNار �QN 9ر �� %�Rہ �ے د
��� وہ دہ�� '�د4 �ے c)9Pدہ ہ�ں � ا�	� 7	�P� �ے ��رے ��ں (�� �	Q ہ�ں؟ �	��د9m 4ر �� وہ �) }.� (ہ��9ں ہ�ں؟ 

� دو��وں �ے ��رے ��ں }.� �!9رات �� 7��ر ہ�ں؟ ��� وہ ہ ����aے ہ�ں �ہ �����9ز ��ہ[ د�7) ہ�ں � ہ� 
ا�l-�دات �9j_� 9ط �� ���ے ہ�ں؟ ہ %�G	� ��a �2.��ن دہ�� '�د ہے؟ ٓاپ ان واہ��ت ��m d� 9ح دور � ان �ے 

 ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ �ے ��م �ے 9Iا�ے �ے �9ن �ے ��l9;9ت ہ�ں G) ��ں وہ ز�دہ د��2~� ��ں 'ے؟ 

دو � ��) ��/.-ہ اور اہ1 ��) W��Pت �� ا%��uب ��ں 9G ٓاپ �ے ���/�) �� اQNار اور ��eدات �ے ���L-� ر��aے 
9G د���2 ہ9%ے �ے ���� ���� �	�eد اور، ��� c% ،�� QIا���2I �l� �ے T��I ہ9ں۔ ہ ہ9ں۔ ��� ا2ے ���%�ت 
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�ے اور ان ��ں ���9 ����[ دں Q�e�(Sound bite) G ہے ا'� ٓاپ � ��G 4�L.ہ � �� T}�I ہG9� �� 9 �9'9ں
� ���Gت ا��aرے۔ T�l رّد ��Q � -�� %ے   ��n� ��د� �ہ ��Nم ا�) : "��Zل �ے 9mر QG ہ-�m �� ب"�� ��و97ں "

 "ز�دہ ��n9 اور ��P 1چ ہے۔

��ے ہ�ں۔ ہ ا2ے �9'9ں �ے ��ے دل 2K~� �� ����ن ر���a ہے � �	� �P�� 9رٹ�ز�اس �mح �ے �G.9ں �9 ر
�9 �� 7��ر ہ�ں۔ ا2ے �G.ے �9'9ں �9 ���T �_�9ن �ے ��9G!�� � �� %���م �9�79ں �ے %���ے ��ں 7

G ں 'ے�� T��� ����s ��� ہ9 '�۔ ���L/ے  �H% ہL-% �	� d ��ں Fپ %ے �!NQہ �/.��9ت �ے ���� ا

Q}�-� 9 ٓاپ �ے ادارے �ےG ہ�ں �����) �� اہ��� وا;w / ��� ا2ے �.��G �!�u� 4Q.ے � ا{�IYLت ہ9 �
  YZ� ،ں��"s�� s���9  ُاس ا%Qاز%�Q� 9� �H	� dG �ے ٓاپ دو��وں" ، "}�9jں اور �	� د��9ں �� �/�و%� ��ں 
��aے ہ�ںو}��ہ۔ ہ �G.ے اور ا{�IYLت Fپ �ے ہ� ��ڈ� ا%ٹ�و9 " �9'9ں �ے ��ے ���Y� ���NYl T�l T��N"، "د

�ہ��%) phrases(۔ ��%9�ہ ر�9رٹ�ز اور %����� ادارے ا%ہ� اcGاء �� Wز�� cGو ہ�ں۔  1 �9�H	� �� ے �ں�ے ٓاپ'، 
dG �� وہ  '� �Rے����N9.	ے وہ  ےادار ے۔ اس �mح ٓاپ �'ے اور Fپ �9 ان �u!9ص 9Iا�9ں �ے �ہ��%	ے ��Rں

 ��2 � ہے۔ 

  C�$ 
  :	<�"�ں�W�3	�ت �

�/�ر�9ں �ے ��jد�ے  ��I�j، اہ1 �ٹ9رc،اس 9Iا�ے �ے  اور  �!�� � �T2%9 ��ں ��م �� رہے ہ�ں۔ ا'� ٓاپ ��2 1
9� z���% ے  اور	ہ�ے�9'9ں �ے ����K ات ��ں ا;�(ہ�n!�9ے �ے ا	اس � �� W 9� �0م ہ�ں���	ہ �� �اس ;�) ��ں ا

ہ ��a ہ�9��� ہے : 

• "1972 ���9�I انQ%�P ے وا�9ں �ے		� �l�� �� ر ہ9%ے وا�9ں اور (�2دات����ں  ڈه�%�ے �ے (�2دات �� 7
�� ۔" �ےہ�e�� '9 ا{�IYت �� ;�ورت 

اور %-!�%�ت  �ں ��� W%ے۔��Qد �ے واN/�ت � --ہ1 ٓاواز ��ں ہ	Qو  اور �2.��ن ��ر� ��ں �ہ.� ���jہ �7ہ"  •
 ۔"}9رو9Pض�����ہ  �ے ��ے �ے ازا�ے

��ر�l  �uم �9'9ں �� �ہ�%�9ں �� �j	� %ے ا%ٹ�%�ٹ ��) Q} ��)truth councilاT2%9� ��N " ب"�.� "  •
�-I�.!�) �� ے%�� s�� " ����� ہ� 

�� ��م ��رہے ہ��زدہ NYlے ��ں 9Pا��) �ے � 2�G |eے ��2 97رشا'� ٓاپ ��2 ۔ 2 T �2������9� اور I ں اور ٓاپ
ٹ9aس اQNا��ت  �G 9	� �ے ہ���aر �ے 9mر �� ا��/��ل ��%ے �ے YPف G	�I �2.9ں ��9Pا��) ���9ز اداروں 

9 ���	ہ ���0م ��� 9ں ہ�9��� ہے  %ے �� ��Fدہ ��%� �Kہ�ے ہ�ں��� : 

9ں �9 ���	ے W%ے �� اور ����G	� �ے دوران 9Pا��) �� ٓا��ور4c �ے واN/�ت �� �a.ے �lم ���� " •
 ۔"(� {Q  ���  ٨٠ واN/�ت ��ں 1  �ے��ے �/G Q	�G �2ا�ہ1 

��  ���I���) ا9NWا�� ��ے ��وN�  � e| �ے 9Pا��) �ے I-9ق �ےG	� �ے دوران   • wL� ���-� ے�
  ۔"{9رت �Iل ��ں �ہ��4 �ے ا���%�ت

ے واN/�ت د%�� ��a �ه�ے ہG9	Q�� �2د �ے �ڑ K	� �ے ہ���aر �ے 9mر �� ��ں" ا"�ے 7ہ� " ب"�.� "  •
  ۔"��ں 9Pا��) �ے I-9ق �� �Ya ا%��ر ہ�ں

 
Y� Nپ �ے �W�3	�ت 	�ں ��	� �Hاو+ڈ �
 ہZ ٓاہ

 �� (G ،ہے ������0م ����T د	ے �� ہ� �N9/ہ ان �	�ز�lت �ے TI �ے ��ے x��G اور �/���4 اQNا��ت �� ����P sہ ہ�9
 Fپ ��م �� رہے ہ�ں۔ 
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�T�� :ا*# ��	� �Hاو+ڈ (

�� �j	� �	��O اور �l.� اQNا��ت  • TI ہ�1 �ے ��ے �/���4 اور��2.ے �ےe� ہ9، �/�ون اور ا(ہ�م و (�Gہ�ں ��
9c ���� ہے۔ �� 

 �����ہ ��eدات، اہQاف اور ��ہ�� ا��7ا� �ے �9اY� xNش ���� ہے۔     •

����ے اور �/�ون �9 (�وغ د�� ہے۔ •� 

 �م و �eہ�9��Z� �� 1ں �� زور د�� ہے۔ �1.2 اور ����0 �.�� �ے ����) �/�ون اورا(ہ •

 �jZ� اور �/���9P 4د ا9I �� ���2�I{.ہ ا(cا�� •

�) ہے۔  •�� �a� TI (ا�����Qا ���� ہے �ہ �/��Yت ��  Qہ ا�� ���/�) اور �Nر��) ��ں 

��Qا ��%ے وا�ے �����ب اور �jZ� ا%�eاد4 ����9ں �9 ���	ے ��W ہے۔  • Qے اور ا��	a��� 9� دو��وں 

 1 اور �n ���0-�(�9ں �ے در���ن ا(ہ�م و �eہ�1 �9 (�وغ د�� ہے۔  �2. •

 
 : %4�H %�9%ہ �Gت اور �W ہ T�l ��ں درج ذT��7 �a� T ہ�ں

ُان ا(�اد اور اداروں �ے ��م �9 ا���NYl ، ��9N 9G �%�� �'�G اور ��) ا9NWا�� ��9Iل ��ں �ہ��4 �ے ��ے  •
 �!�وف T�l ہ�ں۔ 

�ے۔ �/.��9ت اور واN/�ت � •����� (�وغ ) Q	2� T-/� ال اورQ�lا ، �jZ� ے� dG ��2e� 9اہ�%ہP (ا� � 

 �Nر��) �9 �	�ز�lت �ے TI �ے ��ے �u!9ص ا�) �2	Q ا%ہ �W ہ T�l �ے ��/�رف ��وا%�۔   •

•  z���% (�� �.lہ ا��� ����9aہ ��%ے ��%�م %ہ�ں �. �.Qj� �� 1� ہ ��ر ٓاور ��ا%� �ہ ���) '�او%ڈ�Nر��) �9 
 ے I!9ل �� %�م ہے۔ �

���/�) و �Nر��) �9 ا2ے �/���4 �������� �	!9�9ں �� �������9ں �ے ٓا'�ہ ��%� 9G ��2 %ہ ��2 وGہ �ے  •
 �	�l �Hم �� %ہ�ں ٓا��ے۔ 

 �1.2 ����0 �/.-�ت ��ں �ہ��4 �ے ��ے ��Nم ا�) �ے �1.2 اور }�� ����0 ��ڈ�e� �� cہ�1 اور ادرا� �� (�وغ •

• Wاور ��) ا ���-� T�l ہ �W 9�2ں اور����9Nا�� �����2 ��ز اداروں اور ا(�اد �� 9I{.ہ ا(cا�� ��%� �ہ وہ 
 ��ں �!�� �%ہ  ا%Qاز ا���Pر ��ں۔ 

• �%�� �'�Gت �9 ا�  -ا%�2%�� �� �����ہ ا��س اور ا� دو��ے �� ا% !�ر �� اہ��� اور ;�ور
�ٹ� اور �	�(�ت ٓا��c �ہ�%�9ں اورW��Pت و ا( • �2a' ،�e	� تY��/� �lاc% ر �9 رد ��%ے �ے ��ے��

���!�� � ��را%ہ زاوہ %T��I �� �H در�� �/.��9ت �� ��jد�ہ ���ہ }.� (ہ��9ں �ے ��� ��Gے۔  
 

�9را ��ے '� �.�ہ  Q!-� �� ے%�� �'�G�0م %ہ {�ف ��2.ے �9 ا�����0م ��ں � � K	Q ا;�(�9ں �ے ٓاپ ��  �2�
 ون �� �j	� �W ہ �a� 9� T�l ���	ے �Wے '�۔ �/��Yت �ے TI �ے ��ے ��ا�) اور �/�

8���) 
 �W�3	�ت �

��� �l.� %ہ�� اہ1 ہے �ہ ٓاپ ا�	ے �����0ت �9 اس ��ت �K� �� I!ہ �	���ں 9G ٓاپ ��2 ا%ٹ�و9 �ے دوران I ہ
�G9ہ T}�I  ���ے ہ�ں۔ ا'� ٓاپ �9jn ��9ت ��s ��ے ���0 ا� ہ� ���0م ��ر ��ر ده�ا�ے رہے ٓاپ 9lا�� � ادارا��

-ہ ��ر ��ں �9ازن ہW �%9زم ہے۔ ٓاپ %ہ �m ٓاپ �ے����%ے ��ں %���م رہ�ں 'ے۔ ا� ادارے �� %���	Qے �ے 9mر
{�ف ا�aK �/.��9ت �� ا� و��.ہ ہ�ں �.�ہ ا� ا� �2	1�H �ے %���	Qہ ��a ہ�ں ��N 9Gم ا�) �ے ��ے �����ے �� 

-�) ر���a ہے۔  ��  اہ��� اور ;�ورت 
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ے ر�9رٹ� �� دل 2K~� اور ;�ورت �W� �H% Q� 9زم ہے �ہ ٓاپ {�j �ے �Q�e �/.��9ت �� ��jد�ہ ���ے ہ9 اس ��ے
;�ور4 اور�	��د4 �/.��9ت �ے ����Kے  ��Nم ا�) اور��eہ�� �� ��NYت ��ں ا�	ے ٓاپ �9 ہ� �ہ.� %ے ر��aں۔ ا'� ٓاپ

 اور ٓاپ �� ��ت �		ے ��ں ز�دہ د��2~� ��	ے �Rے '�۔ �9ر�9رٹ� ٓاپ �ے �	��د4 �����0ت �� ����T  �ے 9mر�� �	9ا���

�� رہ�� ��ور� ہے 
ہ ٓاپ ا��ے ������ت 
 ����� ر�رٹ�ز 
	 ��ور��ت �  � �
  اور �� ان اس �%$ ��ں اس !�ت 
45ت د�ں۔ ��1ل 
ے +ر�� ا�/ ر�رٹ� . -�م +ر�� 
�(*$ (� (ے ہ) ٓاہ�' 
��ے �
�: ����ٹ� ��8ں !7	 �ہ�رت 

��	  ��A=@�	=�ے =��ٹ ر�<$ 
ے =�ے =>; رہ� ہے  
ے<B 	CD*=د 	
-�ت ��ں ز��دہ د=*CD	 =ے�G۔ �Fہ) ُاس ��
 	��<B ،ت ��ں��A! اور 	Gد�Gر�
اK ا��ت F/ �@ ود ہG	۔ اس 
ے !�->: !	 !	 (	 
� ر�رٹ� ٓاپ 
	 ��Jہ%�	 


ہ ٓاپ �F���P	 �� �N�@O	 اداروں 
 .�ن (>�ں وہ�ں  اK ا��ت 
	 �M4D، ز��دہ د=*CD	 =ے �G ۔ .ہ�ں �� �ہ ��ور� ہے
Q �8ہ !7	 ��ور� ہے 
ہ ٓاپ ٓا� 	
 Qہ) و ادراN ے =�ے ا��ے ����م اور
� ہ .�) =��ے وا=ے �>�=%ے ��ں R��S ہ�ے 


�Fے رہ�ں۔  M)در /�� 

� 8���) �[&	 
�C (���\�ں�W�3	�ت �$ 
:  

�����0ت ا�	� ���م ��ڈ� Fوٹ ر • 4Q�.� ے	�D �ے ذر/9ں ا) T	79و���d ر.�c، ا%ٹ�و9ز، ��ادار�� �_���ں، 
d، ر�9رٹ�ز، �7ا�� داروں �ے ���� ا�	� ���م '9R�e ) �9اد، ��	�ز و}��ہ��ں۔ ان �����0ت �9 �� T��7 ں��

 �� I!ہ �	���ں۔ 
رے �ے د�R ا�	ےادارے �ے ��ے ا���� د���وc ���ر ��ں اور ِا�ے اہ1 �ٹ�ف، ��رٹ	�ز اور ا�	ے ادا  •

ں۔ �� s�� ����G%9ں �9 
�a� ]G ٓاپ �ے ��ڈ� ا%ٹ�و9ز �ے دوران ���9 }�� ��/.-ہ �9ال ���G �aK9ے، اس �xN9 �9 ا��/��ل ���ے  •

��ت �� �G%[ �9ڑ دں۔ ا'� ٓاپ �ے ���T �9اWت �aK9ے % T}ے ا	�ہ�9ے، '9R�e �� ُرخ ا� ��ر ��aا
 9G ، �0م��ٓاپ �� ���م '9R�e �� %�9ڑ ہ9، ٓاپ �9 ا� ��ر �9R�e' �a �� ُرخ ا{�G Tرہے ہ9ں �9 ٓاپ �� ا���� 

  �9;9ع �� �mف �9ڑ%ے ��ں �Qد '�ر ��n� ہ�9��� ہے۔

4c ���%�ت �� ����Zں�' � : 9jlر4 

�� رہے ہ�ں وہ ہ ہے ۔۔۔" ��) 9G ��� ہ1 د�� ��� "��ں -�) �ے %ہ�ں �ہہ �
� "(���aے ہ ���%ے �� ا�Gزت دں �ہ �/�L ادارے،  ہ ا� اہcG 1و4 �� d	�H ہ�9��� ہے ��

��9� اور اور �-��� ٓا��د��P ��� �� 4ل ہے ۔۔I-" 
 "ہ��ں ہ (�ا�9ش %ہ�ں ��%� �Kہ�ے �ہ ۔۔۔۔" �
ہ ہے �ہ ۔۔۔" � T}درا �-�-I " 
9ں ہے ۔۔۔" � ��� T}9 دراG ے �� ;�ورت ہے	a� " ہ��ں اس �/��.ے �9 ُدر�� �	��O ��ں د


(# ر� 	[�	
 	�ڈ*��� 

��� اور { �(�� اداروں �� j2%� ز�دہ ٓا��ن ہے۔ ان ��% �R�-��� ��ڈ� �ے ���� �ہ�9� ہ ہے �ہ ان �� ر���� د
�� را�Lہ ��%� ��j2% ٓا��ن ہ��9 ہے۔ �lم 9mر �� ان اداروں ��ں ��م ��%ے وا�ے ٓاپ �� ز��ن اور ��م ��  wL� ے ذا���

����� ہ9رہ� ہے اس �l9%� اور �Y�aءو �ے واtN ہ�9ے ہ�ں ۔ ا wL� ���-� 1 ��ں ہ��9 ہے    �ہ.l ہ.ے �ے�ن �ے 
�� ��م  wL� 9ا��NW��9 اور ��) اN d�l�� ے� ���ے ُا%ہ�ں �T!e و;�9�Iں �� ;�ورت %ہ�ں ہ��9۔ �-��� ��ڈ

9'9ں ��%ے وا�ے اداروں �ے ��ے �	��د4 و;���Iں ;�ور4 ہ��9 ہ�ں۔ �-��� ��ڈ� �9 ٹ�ر'ٹ ��%ے �ے ٓاپ �-��� �
  �9 ا�	ے ��و'�ا�c ��ں T��7 ���ے ا�	ے �	!9�9ں �9 �-9� دے ���ے ہ�ں۔



11 
 

��ہ1 د�R �/.-�ت �� �mح ��ڈ� �ے �/.-�ت ��a� 9 ہ�9ار اور ��رٓاور ��%ے �ے ��ے وN� اور �G9ہ در��ر ہے۔ ہ �ہ  
ہ Fپ �ے ��م، اس �� ٓاپ اس NYlے ��ں ��م �� رہے ہ�ں 2Gے وہ �9ر ���ے ہ�ں اس ��ت �� ;��%� %ہ�ں �ہ و

�ان اور Q� ،9رٹ�ز��9ر�m 4ح ����aے ہ�ں۔ ۔ د%�� ��a �ے { �(�9ں، ر �a� 9� ��jP �� اور اس �اہ��
�9ر �ٹ9رc (�اہ1 ���ے ہ�ں۔ ا'� ٓاپ ا�	ے �����0ت �Q��N�� �2� 9ہ �a� 4 �9اد �ے�jP ے �9گ� ���9وں �9 �ہ��وڈ

��ے ہ�ں �jP %ہ�ں �) ���ے۔ �	!�9ہ �	4Q �ے �z�a� ��0 رہے ہ�ں �9 �د ��a� ٹ�� رہے ہ رد4 �� ٹ4��9 �� 


 	�ڈ*� �ے ��(_ ��	��ب را�Bہ ��ز-	�]	  : 

� ر�9رٹ� �ے ا��Qا�� �/�ر(� ��ٹ	� �ے ��ے وN� ��ں۔ ا�	� اور  --) 9G T��)Meet and greetل  • �Q� ���-�
�� ��jد�ہ ��Pل ��ں � ��ہ�� ا�	ے ادارے �� �/�رف ��اں۔ �ہ�� ہ9'� �ہ ٓاپ �ہ.� ہ� ��NYت  �jP 1ں ��2 اہ��

د���jP T��I �� �~2 �ے ���� ���t �ے ���Gں۔ اس �ے %����� اور { �(�� اداروں �� د��2~� ��ں 
 ا;�(ہ ہ9'� اور ُا%ہ�ں ��ہ K.ے '� �ہ ٓاپ �ے ��س وہ ��� ہے 9G ُان �� ;�ورت ہے۔ 

• � �9 ��ں۔ �د رہے �ہ �a� ]G �	��[ ہ��9ڈ� �ے ا�	ے اہ1 ��و'�ا�c، ور����d ��ں �-��� ��ڈlQ� 9
%���	Q'�ن �9 ہ� ُاس ��و'�ام اور ��رٹ� �� I!ہ �	���ں dG �ے ٓاپ �ے ادارے �� �/��.ہ (ہ�� �� ��ہ K.�� ہ9 

�ے۔ ��G �aے ���� �/.-�ت �9 رواں دواں ر�� � ���ہ ��ڈ

��s ر(� ��ڈ� �� %�Hوں ��ں �Fے۔ �ہ�	ہ ��ں اس ا�� �9 او��) ��w�G �	���ں �ہ ٓاپ �ے ادارے �� ہ� اہ1  •
� دو ���jہ ��ڈ� �9 ا�	� �������9ں ، %�� ر�2چ اور ٓاراء  �ے F'�ہ ��ں ۔  � ا

ں۔  •�� T��7 9� xذرا� �Rd ر.�c ڈ�ٹ�79�j) �2ٹ ��ں �-��� ا�jPرات اور ا�Yغ ��lہ �ے د�� �	� ا

ں اور اس ��ت �9 -�	� �	���ں �ہ وہ ٓاپ �� %-Lہ  ا�_���) �� ��م ��%ے �ے �.2.ے ��ں �/�و%� �� •�� s��
%�G �H%	ے اور ���9 و;�I� m.[ ��%ے �ے ��ے ٓاپ �ے را�Lہ �� ���ں۔ �/� او�Nت، ;�ورت ہ9 �9  
ُان �� ��2 اور ��ہ� �ے ��a را�Lہ ��ادں ۔ ا'�Kہ ہ ��ت  ��Hہ� Fپ �ے اQNام �ے ا;�(� �/.9م ہ��9 ہے 

 �ہ �Gن ���� ہے �ہ ٓاپ �L.�9ہ �/.��9ت �� T��N ا���lد و��.ہ ہ�ں۔ ���) اس �ے ��ڈ 
•  �aہ ر�% �� wL� ہ ورا%ہ���ہ �-�;ہ ���ے ہ�ں �ہ ا%ہ�ں � �  ��9R79Pار ا%�2%� �/.-�ت (9m 4�Lر 

�� ��a ا��9ار ��� ��Gے۔ اس ��ے ا�aK ہے �ہ �u7 dG �ے Fپ ��  wL� ہ ا%�2%� اور دو���%ہ���Gے �.
س �� P!9{� د��2~�9ں �ے �F �aپ �9 دو���%ہ 9mر �� وا�eN� ہ9، ہ Fپ �ے �/.� �9 ���ہ را�Lہ ہے ا

 .ورا%ہ اور ذا�� دو%9ں �L 9ں �� �_9jط �	��ے '�


��� اS7&ا	
 	�ڈ*� (# ر���:   

�����n��� 9� �2 ��%ے وا�ے ا(�اد  �� اداروں �� ��) ا9NWا�� ��ڈ� ��ں ا�	� �ٹ9رc �� اl�7� �ے ٓاپ  �����2 ��ز 
��ے ہ�ں۔ اس �ے Fپ �ے ��م �����l 9 اہ��� �.ے '� اور �����ب �ٹ9ر4 ���	ہ ڈو%� �� �ہ	���� � �� T}�I ہG9�

ہ ��و'�ام � ا��l�7ں �ہ	��� ہ�ں۔  �� (G ہے ���� �G 
 

�j2% �� ہ ��ز4 �ے دوران ٓاپ �9، �-��� اداروںLاور { �(�� اداروں �ے را� ���، %�ے .�K	�c ��) ا9NWا�� %��
��%� (�{.ہ ہے 9G ������(ہ ��NYت �9 ���T �	��� ہے۔ درI-�-� ��) ا9NWا�� � z	.�K Yہ��� ���	� ہ��9 ہے۔ ان ��ں �ے 
�ان �� Q� ے اہ1 { �(�9ں اور� ��T ہ��9 ہے۔ ��) ا9NWا�� ��ڈ�� �a� ے/��ڈ� �ے را�Lہ ��ز4 (9ن �ے ذر

9NW[ ��%� ��) ا��� �(ہ�� � �G�� م ہے۔QN (او�� �� �e� ے �ے%�� T}�I ہG9� �� � ا�� ��ڈ
 

 ����� %���	Q'�ن، (9ٹ9'�ا(�ز اور ��9روde�K �ے ��NYت ، �	��د4 اQNا��ت �ے 9mر��، ا%�ہ��� ���n Q�e� ہ�9.� ��{
ے ��NYت �� ہے۔ �a� ]G ٓاپ ��) ا9NWا�� ��ڈ� �ے ��9روt�K �ے �.	ے ���Gں ، �	��[ ہ9'� �ہ ٓاپ ُان %���	Q'�ن �

ں x�G ���ے ہ�ں۔ ��Zل �ے 9mر�� ا'� ٓاپ �jP �� ےLP 9 ٓاپ �ےG ر �� ��ں�-� �Nے �.�و	��ے ز��	� I-���  ا
 ��%9�� د	ے وا�� 4�jP �ہ�%� �ے ���� ��2 ��) ا9NWا�� %���	Qے �ے �.	ے ��Gے ہ�ں �9 ٓاپ �9 اس �9;9ع K ��

 �jPوں �� ا� ا�aK و��.ہ �����G �aے '�۔ 
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) ا9NWا�� ��ڈ� �ے را�Lہ اور �/.� ��ز4 ��ں دو��4 �ڑ4 ���Q/�ُ �%�2� T اور �e� ��)�-nوت ہے۔ ز��ن �� �/��.ہ ��

 4��% ��� ا�� ���	��دe� 4ہ��� ��2.ہ ہے9G ٓاپ �� �jP �� %�� و اl�7� ��ں ��%x ہ�9��� ہے۔ ا'� ٓاپ �� ���0م 9ر
Nاداروں �ے �/��رات اور ��l�7ن �1 ہے۔ �ر��) ��  و ا��;�ور�ت �ے ���L-� %ہ�ں ر���a �9 اس �� اl�7� �� ا�

ہ� ��� ہ9'� ا'� ٓاپ ُا�ے 4��% � ا��l�7 ��ڈ� �� ز��ن ��ں ��s ��%ے ��ں %���م  �a� ���� ے� c�.d ر��ٓاپ �� 
-ہ ��ر �L.�9ہ ادارے �� ;�ور�ت �ے ہ1 ٓاہ	�m زم ہے �ہ ٓاپ �� ز��ن اورW �����% اور رہ�ے ہ�ں۔ �{Yہ9۔ ا� �

 n-�(�� (�ق �ے وا�eN� Fپ �ے را�9Lں ���F 9ن �	� دے '�۔ 

  

��� ا"<[���
 ا�aغ )Cross-Cultural Communication( 
 

 �eد%�� ��a ��ں ا�Yغ �� ا�.9ب و ا%Qاز ا� دو��ے �ے�t.�u ہے۔ G) �.��ت �9 ا� �.� ��ں ������ اور �/�
�) ہے، دو���� (�l ،9ہ ���G �a��� ہے (��� ،��ے �.� ��ں ا%ہ�ں �9ہ�) ٓا����G �a��� cے۔ ��Zل �ے 9mر 

� ا{YLح �jہ1 � �9ہ�)  |e� ں وہ��� ��.� ا{YLح �ے ا� �Pص �/	� ��اد ہ��9�) �Fٹ� |e� �2� ا(�0%��2ن ��ں
 YZہ �ے �ڑے ادارے���l غYہ ا��%9K ے۔��G �a��� c��Fر� ٹ����c ، د4 '�ر�G) �� ا) ا)، �� �� ��، %�9ر 

) ��jP�� 9 ر�a	ے �O�% ر��) اور�N ،(�/��� ���0� ��اور (	�%�T ٹ���cو}��ہ ��0ب ��ں �9G9د ہ�ں اور�	��د9m 4ر 
 t.�u� ور4 ہے �ہ�; Q7ا �	ن ���G ہ�ے اہ1 ��) ذرا�x ہ�ں، اس ��ے ان اداروں �ے را�Lہ ��%ے �ے �ہ.ے 

�ان اور �9گ ٓاپ �ے ���0م �9 ��2Q� ،ں 'ے۔ ادارے�a� ے د
 

ں  ��lا%� l.9م �ے ��ہ�)، ا�Y}��ت �ے 9Iا�ے �ے د%�� �9 دو ا����[�  Low Context)(��ں �-1�2 ���ے ہ�ں ز
 ��W�� اور)High (Context W ��  ��2%� ز��ن، �۔G ،ات�O�	� �u� ا�.9ب �ے ��اد وہ ا�.9ب ہے dG ��ں ��ر

 ���G 4د �ت اور �/.-�ت �9 اہ���Gدر �G��� cہے۔ ا2ے ا�.9ب ��ں وا;w و;�9�Iں اور ��اہ را�� ���%�ت �ے '�
��� ���G ہے۔ اس 12N �ے ا�Y}� ا�.9ب ��ں ����G اQNار، رو9ں، �Q7 1�.2ہ ڈه�%�9ں �ے �� d	�H ��ں ��ت �� 

 �����ن �/	9� ��9�l ا�7را�� اور ا��/�را�� �l9%� �� ہ��9 ہے �m �� dGف � � ا�7رہ ��� ���G ہے وا;9m wر
 %ہ�ں ��� ���G۔ 

 

ں ا�.9ب ��ر� �u	��Oات �ے '�c ���� ہے۔ اس ��ں �/����7 رو9ں، اQNار، �1�.2  �دو���G 4%[ ا�Y}��ت �� ز
Q7ہ ����G ڈه�%�9ں �ے ذو�/	� 9Iا�ے د	ے �ے ����ے وا;w ا��eظ، ا{�IYLت اور ��اہ را�� ���%�ت �ے ذر/ے 

ں ا�.9ب ا���Pر ��%ے واW �-�ر � ��ہ� ہ �����a اس �mح ��ت �ہ	���� ���G ہے �ہ �2�� 12N �� ا�ہ�م %ہ رہے۔  ز
ہے �ہ �9گ واN/�ت �ے ��ر� �u	��O �ے lW.1 ہ�ں۔ اس ��ے وہ  �9رT�!e� 4 ���ن ���� ہے اور }�� وا;w ا�7روں 

 اور ��eو;9ں �� ����ے ��اہ را�� ��ت ��%� �2	Q ���� ہے۔  
 

ہ� n-�(� ��ں %�H ٓا�ے ہ�ں، ��%9�ہ ا(�اد روز��ہ ��9G Tل اور ���T��/� �G �ے دوران ہ  ا'�Kہ ہ دو%9ں ا�.9ب 
 �� T��2� 9ا��l ڈ ��ں	اور %�9ز4 �� ��.�ہ، ٓا�ٹ�دو%9ں ا%Qاز ا���Pر ���ے ہ�ں، ��ہ��G 1	�، ا%R.��2ن، ��	�ڈا، ا��

 �a��� �n9� ر��%ے �9 �ہ�� اور���Pں ا�.9ب ا��d ���ق و��Lٰ، ا��� '9R�e �ے دوران زl�� ہے۔ اس �ے���G
 اور �ہ� �ے �mW	� ����� ��ں ا�Y}��ت �� ����W ا�.9ب ا���Pر ��%ے �� رG �ن ہے۔ 

 
 : �ے 9mر�� �Z�1ل

 
 ز*�*ں ا�1&ب

ازدواY��/� �Gت �9 رواں دواں ر�a	ے �ے ��ے G[ ٓاپ 
 �	.K ��ا�	ے �7� ��Iت �ے ���� ز%Q'� �� �7ہ�اہ 

ٓاپ �9 ٓاپ �� ز%t.�u� �'Q ہ9 '�۔ Fپ ��K 9ہ�ں 'ے �9 
ا�	ے �7� ز%Q'� اور ُاس �ے Q%�Pان �ے �/�W9ت اور 


 ا�1&ب�7�� 
F ]Gپ '��ے �ے ��ڑے ��ں داTP ہ9ں �9 '��ے �� �mح 

���G 9ں �ے �7ڈ �ے %��ے��� ]G ں اور����ں �F 9واز %
9ں �� �mح ������ں۔ ��۔ � )���ے ز��ن �� ا� �ہ�وت(�
x��� �2�G و�2 ز��ن۔۔۔۔۔۔�2�G "ہ1 اردو ��ں �ہ�ے ہ�ں �ہ 

                                                           
1
 Example taken from: Salleh, Lailawati Mohd, Ohio University, “High/Low Context Communication: The Malaysian Malay Style”, 

Association for Business Communication Annual Convention, 2005, 
http://www.businesscommunication.org/conventions/Proceedings/2005/PDFs/09ABC05.pdf. 



13 
 

9mر ا9mار، F 9Gپ �ے '�a �ے �t.�u ہ9 ���ے ہ�ں، 
�ڑے '�۔ ٓاپ �ے  �	.K ���� 9ل ���ے ہ�9ے ان �ےjN 9�
��ے ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ ا�	ے ٓاپ �9 اس %�� {9رتِ  

ں�� s79� �� ے	ل ��ں ڈه���I '' 
 


 ا�1&ب �� رِد 8�5�7��: 
ہ� اور روز��ہ ����9ں ���T!e و;�9�Iں �ے "Q� ٓاپ

ا���aو ��Qا �� رہے ہ�ں۔۔۔۔۔ �[ �9گ �G%�ے ہ�ں �ہ ٓاپ 
  "�ہ	� ��� �Kہ�ے ہ�ں۔

d�a� �2 ۔ "دd و
 

 : ز*�*ں ا�1&ب �� رِد 8�5
�۔۔۔۔۔و;�I� �ے �����ں ٓاپ ��� �ہ	� " ����ں %ہ�ں ���� 

 " �Kہ�ے ہ�ں؟

 
 

7�� : ا@���ر ��+�
 �ے ز*�*ں ا�1&ب �ا�aغ �� 
 

ں 9G ٓاپ �ے �9;9ع  •�� c��s ��%ے �ے '� T�!e� �2 �/.��9ت اور���0م (ا 4Q�.� ��ے ��اہ را�� ) 
���0م اور I-��� "��/.� %ہ ہ9ں۔ �� �9ا�Lہ و;�9�Iں �ے ����ے  4Q�.�  "  ں۔�aہ ر�G9� �� ���ن ��%ے 

ں •�� w;ے �� ����ے وا	ڈا��ے رہ �	رو7 ��.��ں  ��;� �ے ��ر%��9ں Qj� ��� ں�� Tj-�2� و'�ام���ہ ٓاپ �� 
 W%ے واW ہے۔ 

ٓاپ �ے ��و'�ام �ے، ��P �2ص '�وہ اور ���9%ٹ� �� ہ9%ے وا�ے ا�nات �� j2%�Q�e�2� ، ہ9%ے وا�ے  •
 �ں۔  ��c��� �� 9R�e' 9 �	�" ا(�اد"

• ���0م �9 ���� �ے '�۔ ��ہ1 ا�	ے �Nر4 � ���x �ے ہ �xN9 %ہ ��ں �ہ وہ ��e� �2و;ے �� �	��د �� Fپ �ے 
ہ �!9ر ����	� ���n Q�e� ہ�9��� ہے �ہ �9گ ٓاپ �ے ��و'�ام �ے ��رے ��ں �ہ� �1  ���� %ہ�ں �G%�ے ۔ 

 اس ��ے ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ ���/�) اور �Nرء) �9 ���م ;�ور4 اور ا���� �/.��9ت (�اہ1 ��ں۔ 
• n �� ے��G م اورcl،4Qا���� �Nے و��� s�� TI �� T��2� �� ہ ���%ے9jت دں۔ Gہ�ں �� ���) ہ�9�ے 

�9را ا��%ے �ے ��ے �9%�2 %�� راہ�ں در�(� �� ہ�ں۔ �T��2 �ے  �� z	.�K �2� ں �ہ ٓاپ %ے�� s79�
ں �ہ ٓاپ �ہ�� �Tj-�2 �� ا��Q ر��aے ہ�ں۔  �� ���n ہ TI �ے ��ے %�� Gہ�9ں �9 ��/�رف ��وا��ں اور 

�a	ے �ے ا�G	�ب �� ��2 : � � اور ا��WQل �� ;�ورت •��a �/��.ے �9 }�� روا�� زاوہ %�Rہ �ے د
" %ہ"��ں، ��ہ1 اس دوران I-��� �� دا�) ہ��� �ے %ہ �G%ے دں۔ ا'� ٓاپ �9 ��2 �� ��ت �ے اY�Pف ہ9 �9 

 ].L� �� �79��P �� ں 'ے �9 ٓاپ�ہ	ے �ے�� '�jaا��ں۔ ��%9�ہ ا'� ٓاپ ��2 �ے اY�Pف %ہ�ں ��
N9� ے '�۔ دو��ے �ے��G �a��� ���I �� t 

ں •�� c�� اور اذ��رر(�ہ ز��ن �ے ا��/��ل �ے '���I ، ے �-��� � �ورے، ۔ ا��/�را�� ، ا�7را��� �ہ�
��a ِان �� ���Gہ %����) ہ��9 ہے۔ اس ��ے  ��ت دو��ے ����� ��ں %ہ�ں ������G �aں ��I ،ل�Z�Wب ا�;

اور '9R�e ��ں �ے �-!Q، اد�� 7�K	� اور ���Y �ہ�ر�9ں �ے ����ا�� ز��ن ا��/��ل ��%ے �w�G�� 9 دں 
ں۔ �� c�' 

��0ب ��ں ��ہ[ اور Q��-l ��رو��ر4 اور { �(�� د%�� �ے ��ہ� �ے �/��Yت ���aے ��Gے ہ�ں۔ اس ��ے ٓاپ  •
�N �	� ا �� ��;� �� ��ہ9ِنQP 9� تY��/� ���H	� ے	�ار �� Wزم ہے �ہ ٓاپ ا�	� '9R�e اور � �� ��ں ا

%ہ دں۔ ہ�9��� ہے �ہ �/� ���/�) اور �Nر��) ِا�ے ��l[ '�دا%�ے ہ�9ے %�H ا%Qاز ��دں۔ اس ��ے 
 ۔ "��ہ�j �.��ت �� ا��/��ل �1 �ے �1 ��ں"��9رہ ہ ہے �ہ 

��a� �2 {9رت ��ں �ے �K	� اور '�jaاہٹ �� 7��ر %ہ ہ9ں۔ �د رہے �ہ ٓاپ �� �����G� �� وGہ ٓاپ ��   •
�9ن ہ�N ��.lW ��9ار د��� �u7 Wے وا	a1 اور �/.��9ت ر�.l ے ہ�ں �ہ�%�G ہ �9گ���G 4ے '�۔ ��%9

�� �Gے رہ�ں۔ �����G ز� و �1 �ے ���ے ہ�9ے ہ���ہ  ���-I ہ���ن �ے ��� رہ�� ہے۔ �����G ہے اور
ہ ���aے �ہ ٓاپ  xر4 اور����N ں ہ�ُاس و;���I اور {�ف �ہ�ے ��ں ��ت ��ں۔ اس ا%Qاز ��ں ��ت ��

  �ے دل �� ��ت �� رہے ہ�ں � ُاس �ے �ے %9ا W��Pت �9 ٓاواز دے رہے ہ�ں۔
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 L+�3 (�ا��):  ����� اS7&ا	
 ��	��� (# ر��
 

�� �-!Q ادارے �� ٓا}�ز ��� dG �ے %�م �ے ا�  US in the Worldا2~) ا%2ٹ�ٹ�9ٹ اور را� (�.� ��ادرز (	ڈ %ے 
�� �G��� ،(���ہ ور ا�Y}� ��ہ�)، �	�u[ ��دہ ����ر4 اہ.��روں اور ا����ہ �ے �����2 ��ز4 �ے ��ہ� ،(��� 

 ،�	�9��� ��ت �K� �ے ��ے ���ر ��%� ��a۔ اس ادارے %ے  T��2� ����l 9� 9'9ں� �R�ہ ��ں د���� �T �ے ا��
� �n9� ے ��ے� ��K 9ں �ے ��ت������0ت �� ���رd�9) 4 '�وپ �ے ��I�j اور د�R � -�-� ذرا�x �� �	��د ��ا��

 d�� ر�7ت ���[ �� ہ�ں  �20ے ��ے�e�http://www.gii-exchange.org/guide/top20) (  ۔ 
 

 9G ں ہ�ںc�K �2ا'�Kہ ہ ��eر�7ت ا� �Pص �-!Q �ے � � و;�a� ��' �� wں، ��ہ1 اس � -�� ��ں �ہ� �� ا
 �/�) �n��� �ّ�9�l ہ�9ے ہ�ں۔ ��) و �� -�ر   ان �����0ت �� ���ر4 ��ں �Qد'�ر ہ�ں G) �ے ����0 

  
���T 	�ں ��*ں1) c��ز و�dت �� ٓا�� 8\S ں :�+ے �ے�	ت a�O4) ۔ : 
  
Q �		� اور �ڑه	� �Kہ�ں۔ ��Zل �ے 9mر �� ا'� ٓاپ  c� 9� ر��) ٓاپ�N 2ے ا�.9ب ��ں ڈه���ں �ہ ���/�) اور'9R�e �9 ا

� ��eہ��� �	!�9ے �� �T�!e اس �ڑے �	��O ��ں ���ن �� رہے ا�	ے NYlے ��ں �t.�u '�وہ9ں �ے در���ن ��Nم ا�) 
��Qا ��%ے �ے ��/.� ہے  �9 ٓاپ ہ �ہہ ���ے ہ�ں �ہ  xNاور ان �ے ��ے �9ا ���Y� �� ہ %9.2ںQ	�F 9G ہ1 ٓا%ے "ہ�ں

ہ �ہ" وا�� %9.2ں �ے �� ا�) �Tj-�2 �ے ��ے ��م �� رہے ہ�ں�a� �ہ9ا G[ ��ں ا� ا2ے �/��7ے ��ں ��Qا : "
 �j � دو��ے �ے �Gہ�ں �t.�u ��اہ[ �ے �9گ رہ رہے �aے ���) ہ1 �[ ا� دو��ے �� ا���lد ���ے �aے۔ ا

���ے �aے۔ ہ��ر4 روا�ت ��a� t.�uں ���) ہ1 ہ� �ہ9ار �TG T �� �	��ے �aے۔ ��ں �Kہ�� ہ9ں �ہ ہ��ر4 ٓا%ے وا�� 
 " 9Pاہ وہ ��a� �2 ���9%ٹ� ��ں �ڑے ہ9ں۔ %2.�ں � e| اور ��9jN� �ے ا�� ا�2Iس �ے ���� ��وان Kڑه�ں

 
 tNے وا� �ے ����0 ���/�) ٓا'�ہ اور ان �� اہ��� (G T��2� 2ے�ڑے اور T��2� ��R���l �ے ��ت �� ٓا}�ز ��ں۔ ا
�s اور���د�ے �ے ٓازاد د%�� �� ��Nم، دہ�� '�د���P �� 4ہ اور ��!�دم '�وہ9ں �9 ��ا��ات ��� ��ہ�ں۔ ��Zل �ے 9mر

�ے۔ ا2ے �ڑے �!9رات اور W��Pت ����0 ���/�) �� ����G ��� شY� TI ارQ����� اور ��� W%� ���ہ �T��2 �� د c
  -�ے %cد� اہ��� �ے T��I ہ�ں G) �ے ��رے ��ں وہ �G9ہ �ے �	�ں اور�ڑه�ں 'ے

 

�� ��ت ���ے ہ�9ے، 2�Gے، ا�	ے 7ہ� � NYlے ��ں ��Qد �ے �ڑه�ے ہ�9ا�� �mح  T��2� ���-� �'ن �9 ا� Gے ر
Fّپ �YّZ د%�� ��ں ا�) اور ����Y �ے 9Iا�ے �ے ��) ا9NWا�� �7QPت �ے 9Gڑ دں �9 %ہ {�ف ٓاپ ا�	ے ���/�) 
 اور �Nر��) �� �/Qاد ��ں ا;�(ہ ��ں 'ے �.�ہ Fپ �ے د�R ��/.-ہ دT�W �ے ��ے ا� ز�دہ و��� x	��F �2�� �Oے '�۔ 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

8��!	 
	�]	:�T��) ��Y�"�5  

 ��	Qرہ � ��ہ� 9mر �� ��K9ے ہ�ں �ہ ��ا��ات اc�K �aK ہ�ں ���) ��Zل �ے 9mر Q� ے �9گ� �ہ�
9aK ��� ُاس وN� �� وN� اور RGہ T}�I %ہ�ں �9اW ��~9ر ��ں ��ا��ات �� ا �ٹ� �� �	!�9ہ ��2 ��ڈ

          ��ہ وا;w %ہ ہ9 �ہ ہ ��ا��ات ��R���l اہ��� �ے T��I ہ�ں۔ ��Zل �ے 9mر �� ]G �' ے�� �� 

ہ ��ا��ات ان �t.�u ا���اہ[ '�و�9ں �ے در���ن ہ�ں 9G ��) ا9NWا�� ٓا��دI �� 4!ہ ہ�ں۔  • ���
ہ  ��� �ّ}9!P  ں ہ9 رہے ہ�ں۔�� �O�	� ے� �'Q��� 4ر�G 9ں ��ں�)�-n ���0� 1.2 اور� 

��� ہے؟  •��G ��� s�� �� ��� ان ��ا��ات �� ������� �9د%�� �ے دI �R!9ں ��ں ��ڈل �ے 9mر 

��� اس �	!�9ے �ے ��Qد ��ں وا;��F ��� w ہے dG �ے ��9N ا{�IYLت �� راہ ہ�9ار   •
هے ہ�ں، � اس �ے ا�nات �ڑو�� ����� �ے '�وہ9ں �� ہ�9ے ہ��9 ہے، ����l ���رت �9اxN �ڑ

 ہ�ں؟  
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 دل  ۔ ان 	!��8 �3 ��ت2� ���	�� 

 �ے ہ�ں۔   ��*ں :& ��� اS7&ا	f!$ 
 

��) ا9NWا�� ��ڈ� ��ں ��s ��%ے �ے ��ے ا2ے �T��2 �� ا%��uب ��ں G	ہ�ں ��) ا9NWا�� ���/�) ���� ���ں۔ ��Zل 
ں �ہ �� s79� �� ے	%�G ہ.� W%ے �� �s79 �� رہےہ�ں �9 Qj� �2 ��ں���� ���9�I �2� ا'� ٓاپ ���ے 9mر
�� ��م ��  T��2� 1اہ (G ے ہ�9ے ���[ �� '�� ہے۔ ٓاپ�aر� �H% Qِ� 9� �2 �) ا{9�9ں������9� �� �PرGہ I ہ-./��

 رہے ہ�ں �9گ ٓاپ �� ���� ��m dح دے ���ے ہ�ں؟ 

.� �ے  Qj� �� wL� ���-� 9گ ہ�ں۔ وہ %ہ {�ف� Q	2� z���% اور T��I ت �ے�%� Gر �.�l ،����، ��Zل �ے 9mرا��
s9اہP  �� ے ہ�ں۔ اس ��ت��� Q	2� �	a��	Q رہے ہ�ں �.�ہ �.� �� �PرGہ �����2 ��ں ��a اس �� aG �.�l.� د

��Qا ��%ے �ے ���� ���� دو��وں �ے ��ے ��a %�9%ہ �)  z���% �.�l z9jnت د	ے �ے �ہ ٓاپ �ے �	!�9ہ �Gت ��Q ر
��ےہ�ں۔ ��� T}�I ہG9� �� (�/��� ���0� ے ہ�ں ٓاپ��� 

 

 اور �a�� ۔  ��د3H 
 

��د'� اور ��Y� �� دا�) ہ��� �ے%ہ �G%ے دں۔ اس ا{9ل �� ُاس وN� �Pص ��Pل ر��aں G[ ٓاپ �	��د4 �����0ت ���ر 
�� رہے ہ9ں۔ �����0ت ���ر ���ے وN� ��) ا9NWا�� ���/�) اور �Nر��) �9 ذہ) ��ں ر��aں۔ ٓاپ �9 �ڑه	ے اور �		ے 

P اد ٓاپ �ےQ/� 4ڑ� �1 ہ9'�۔ وا�9ں �� �ہ.l �� ���-I �	ہ�ں ہ9'� اور %ہ ہ� ا%ہ�ں ز��% tNے وا� T��2� ے �ےL
���0م ���[ %ہ�ں  �� 12N ٓاپ اس ����Zل �ے 9mر��، ��Nم ا�) �ے ��ے �� �� اور ��'�م ����G ��ر�) �ے 9mر

��ے��� : 
 " d�" ب"��N 9� T2%9ارداد  �ے ��ے Wزم ہے �ہ وہ ����Y) ا اور ب��N)م ا�( �ے ��ے QGوGہQ ��%ے وا�ے '�و

 ۔  "�	9Hر ��%ے �� ��9jر ��دں
 : اس �ے �ہ�� ���0م ��� 9ں ���) ہے

" �� 1� �'Q��� ���7 '�وہ9ں �ے در���ن�/� t.�u� ے �ہ وہ��G �� دQ� ح�m d� �� ے ہ�ں �ہ ا(�اد�K ن�G ہہ1 
��ں ۔ ہ1 ا�	ے ��) ا9NWا�� ��رٹ	�ز �ے '�ارش ���ے ہ�ں �ہ وہ �!�eہ �	�� �ز�lت �ے �9ر�c �9 ادارا�� 7�T دں 

�9�9ں ��ں ا2ے ��و'�ا�c �9 (�وغ دں Q� �� (Gد �ے �Z� 1.l ]��mت �2	�m �� 4Qف ���T ہ�9��ں اور �
4 �����ے �� �7و�lت ہ�9�ے۔ ���/� � دو��ے ��اہ[ اور n-�(�� ا�9ر �� ا��Iام ��ں اورا

 
 ۔  (����- +���g �3 (&:ہ 	��&ز ر�;�ں4
  

ں �	� رہ� ہے۔ �9گ د�jP �e	� 9س �) اور�� T2.2� ��a	� �Kہ�ے ہ�ں۔ ��ہ1 ا%ہ�ں ��ڈ%�� �9 �ہ�� �ے �ہ�� �	�%� اور د
�j7Yہ ہ ا2ے �G T��2) �� ���	� ٓاج �ے ا%�2ن �9 ہے۔ ��ہ1 ���0م ���[ وN� اس ��ت �� ��Pل ر��aں �ہ ٓاپ �� ���0م 

�ے ہ�ں۔  ا'�Kہ ٓاپ �jZ� اور ا��Q ا(cاء ہ9۔ ان �ٹ9رc �ے ٓاK �� T}�I ������� ��� ہ.ے ہ��}�ز ��ں G) ��ں Fپ 
 ��.��ں �ڑے ����%ے Qj� �� 12N ہ �����ں �ہ ا��.��ں �ہ� 9aKٹے ����%ے �� T}�I �� ہ�R%9 ۔ ���/�) �9 Qj� ہ%ے 

�) ہ�ں۔ �� �a� 
 

  -۔  (�[�C *� 	'89 �&ا7ت �ے �3*'�ن +ہ ہ&ں5 
 

	L-� ز��ن ا��/��ل ��ں 'ے �9 ٓاپ �ے ���/�) اور �Nر��) ��ں 9P�m�Pاہ ا;�(ہ ���) ہے۔ ا'� ٓاپ �/-9ل اور �
 ���ہ }!ہ اور �����G ہ���ن ٓاپ �ے ���/�) �� �/Qاد �1 �ے �1 ������ ہے۔ ا�� �mح د(��l اور ����� 9mرjG

Q'� �ے '�اف �9 '�ا���� ہے۔Q	2� ��/![ ز��ن �� ا��/��ل ٓاپ �� 
  

QN�% ل �ے ا'� ٓاپ�Z� ں۔) �ے �9اWت �� 9Gاب دے رہے ہ9ں �9R�e' 9 �� ٓا}�ز �jZ� �2� اور ا��Q ا(cاء ��ت �ے ��
��[ W%ے �� : "9mر�N 9� ہے �ہ ان ��ں �� �رب '�وہ9ں ���Nم ا�) اور ��eہ��� ������ت %ے ہ��ں ��رہ� ��رٓاور ��ا

 ��ں۔ Wاس �ے �/Q ا�	� �������9ں �� �T�!e ���	ے " ��� ہے۔۔۔۔
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III. ٹ�ں!" #�$ 
 

�� ����T ہے۔ ٓاپ ِان (ہ���9ں �T-% 9 �� �ے ا�	ے �	!9�9ں �ے %�eذ �ے ��ے  d2ٹ� ��G ہ!I ہ�����ے �� 
�ده�%� �ے ��ے د9اروں �� �2K �a~�ں �����ے ہ�ں۔  � ا��/��ل �����ے ہ�ں۔ ٓاپ ا%ہ�ں (9ر9I 4ا�ے 

 
ں W��Pت �� ����[ �ے ���� ��ڈ� �� ر���� �ے ��ے ����[ �ہ.� ���jہ ا��/��ل ��%ے وا�9ں �ے ��ے ہ (ہ���� 

�ہ	�	ے وار اQNا��ت �� رہ	���� ��ں '�۔  �� ���ہ1 وہ �9گ ،9G ان (ہ���9ں �9 ا��/��ل ��ں �Wے رہ�ے ہ�ں، ��ڈ
��Z�I �� ا��تQN4 اQ�.� و'�ام �ے ��ے�� D �ے ��ے ان �ے �ده�%� ����م �ے ���ے �a� �2� 9G ��ڈ� Fوٹ ر

 ر��aے ہ�ں۔
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�ہ   &O�	 �� 
 	�ڈ*� (# ر���
 

��� ٓاپ ہ �G%�ے ہ�ں �ہ ٓاپ �� �	!�9ہ ا� �ڑ4 �!9� �� I!ہ ��2ے �) ���� ہے؟ �ڑ4 �ہ�%� ���  �
 ہے؟ �����ہ ��Qان �ہ�ں �9G9د ہ�ں؟ 

 
�  �� �P�	7 9� ے ان اداروں اور ا(�اد� ��L.�9ہ �9'9ں /��� ہے 9G ٓاپ �ے �	!�9ے ��� ٓاپ %ے ��ڈ

�ہ	�	ے �ے ��ے ;�ور4 ہ�ں؟  �� 

 
�ے ہ�ں 9G ٓاپ ��ڈ� �ے ذر/ے �	�l �Hم �� �K �%Wہ�ے ہ9ں؟ ���  �K �� ���0ت ���ر����� ٓاپ ا2ے ��) 

���) %ے  �� ا��l�7 ادارے �ے ٓاپ %ے را�Lہ ��%ے �� �s79 �� ہے ؟ ��� ��2 ��ڈ �����% �2�
 را�Lہ ��� ہے؟  ٓاپ �ے

 
� �_�9ن و}��ہ" (� ��4 و �-���l 4.� �9اد"��� ٓاپ %ے ا�	ے �����0ت �ے ��ے  � c�.d ر�� ( 9�

 T��7 �� ر��a ہے؟

 
�  T���� ���G.ے ����[ دے ہ�ں 9G ٓاپ �ے  ���0م " �x��G �R� �!�u"��� ٓاپ %ے ا�	ے ا���� ���0م 

 �� �c0 ہ9ں؟ 

 
d اور %����� ��ڈ� �ے ��ت ��� ٓاپ %ے ا�	� �	1�H ��ں ا ��� 9G ہے ��� ]u�	� 9� 9'9ں� (2ے �ہ��

���0م اور ُاس �ے و��� x	��O �ے واtN ہ�ں؟ 4Q�.� 1 �ے�H	� ں؟ ��� وہ����� 
 

��T د4 ہ�ں �P 1� 9Gچ ��R ز�دہ )  ��و'�ام، ��%d%�e، �����ے و}��ہ(��� ٓاپ %ے د�R ��'����ں  ���
)low-cost, high-impact( 9� ں اور����� T}�I ہG9� �� ��n ہ9ں اور Q� �� (Gد �ے ٓاپ ��ڈ

 ��jP اور �-�.u� ،د�e	� دہ �9اد�� x��7 �� ے؟ ��� ٓاپ���G ��� �	ا��ت �ے ہ1 ٓاہQNہ�ں ٓاپ �ے ا	G
 �ے �-�;ے �9رے ���� ہے؟ 

 

 

        

 

  

 

 

 

 : �Q�e ا�7رے
�&ں اور &O�
 �R*[ے ہ&��9ے ہ�ں، :� �
 	Cد �ے ٓاپ ا3�ے 	]�1h) 
i� 8 ��+ے �ےj�Q ہ:&) 
	�ڈ*� �

�m ڈه�ل ��9ے ہ�ں۔ 	<�ل �ے R&ر�3 ا*&ارڈز �
 ([!�Z اور �!
 ���ب�B	 &اد �ے	ں �& @\�- &�	�H��  
�

����ں :& ا�aِغ �5	ہ �ے ذرا�c �ے "�ے (&:ہ �� 	��0 ! ([�*ِ) رو+�����Z�P �& ا*!
 )[�ر*OQ �� (ہ ) 
�ا3


 ادارے B�	 ں �� ا�����ل ��*ں۔&��Qaj 
]�1h) اور 
)a�h) 
�
 ٓاپ �
 ) ڈو+�ز(ہ&��9
 ہ�ں۔  ا3;�

 ��Qaj �ے 	��]� ہ&��9ے ہ�ں۔]�1h) و���ت اور�O	 
:��� 

 
�� د	ے وا�� ��'����ں � 92س ��ڈa� ٓاپ �9 ا;�(� اور Tہ�� �ے �	2.� ��'����ں �ہ.ے 

 ��ہ�R%9۔ ٓاپ ہ ��a � 92س �����ے ہ�ں �ہ ���N ���9ں �ے ���� ٓاپ �ے ��س ا�	� وN� %ہ�ں اس 
ہ ہے �ہ ��ڈ� �9 ا�	ے ��م �ے ���jP ر�a	ے �ے (9ا�Q اس �ے ��ے  �-�-I 1ں۔  ��ہ���G9ہ دے �

وN� اور ��م �� j2%� �ہ�ں ز�دہ ہ�ں۔ اس �9 ��%ے �ے ��ے ا� {e ے �� ا�	ے �	!�9ے  در��ر
���0م ��� ��ں۔  ا'.� ��NYت �ے TjN ا�1 %��ت، ��زہ �/.��9ت، �����ب �ہ�%� �9 %9ٹ ��  4Q�.� اور

�� �� T��7 9� 9 ���ر ��%� ہ9 �9 ان �/.��9تd ر.�c، �_�9ن � ا%ٹ�و�� ]G �a�ں ۔ اس ��ں، اور 
 ���mح ٓاپ �� ��م 9Pد �9uد ہ��G YK ��9ے '�۔ ا�	ے ���%�ت �9 %9ٹ ��ں اور ��2 %���ں �-�م 

 2K~�ں ��دں۔ Gہ�ں ٓاپ ���ہ�9� اور ��Ql�Nہ ا;�(��ں �� ���ں۔ 
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 ا+ٹ�و*& �
 (��ر-       
            � �ے ���� ��ٹ�	� اور ا%ٹ�و9ز �� ���ر4 ��ں �Qد'�ر ��n� ہ�  �'9	QرGہ ذ�K T� �2ٹ ��ڈ

ن �%�4 ��د  �N �
 	N�@O ُاس 

ے وMK اور ��Vم 
�  -�) ہے؟ 
�� ٓاپ  �� ٓاپ 
ے ��س (
�� ٓاپ 
 ا�ٹ�و�
ظ J@� ( �4 ہے۔%� �
ن �� ا�ٹ�و� =��� ہے، �� اس 
ے ��س Yپ N ے ٓاپ (ے�ہے .:  

  
�  	�N�@O 

� -�) ہے؟ 
�� ٓاپ �ے ُاس 
�� ٓاپ  	D�=�� ور��ت اور�� 	
ادارے، N�@O	، اور ُان 

 	
 	N�@O)ہے ���=  (�!Vہ F@����ں اور �>�=%�ت (�ے ہ�ں؟ ) .: �ے ٓاپ 
� ا�ٹ�و�
 


 ا�ٹ�و�ز  � $P� ے وژن اور

�� ٓاپ ا��ے ادارے 
ے وژن، �P$ (ے وا�K ہ�ں؟ 
�� ٓاپ ا��ے ادارے 

�(>�ے ہ�ں؟  اور F@���وں ��ں ��\ 

 
�  �
 �
ہ N�@O	 B[�ات ُا�ہ�ں ا��	 (ٹر�F ے ہ�ں�
� ��Vط �ٹ  ��
 $�F ے
 `�JG 	ے ا���ٓاپ  ��


 ABہ !��(>�ں؟ 
 

�  �� ab) 	ا�Kcا $�! 	
!ے (ے ا7e	 +�ح وا�K ہ�ں؟ 
�� ٓاپ ا��ے 
�م A�� ے
 (���F 	ٓاپ ا�� ��

�

�ر 	%���F 	ے ہ�ں؟ ٓاپ ا���<)�
 �G�.ا M�%ے؟ اہG �8ںc �� م�- ��
�Dے �� 
ں �!����
دG	 اور 

!ے 
	 !�وR�%<F MK ��ں A�� ے

*; (��(	، �S�f	 اور (%�.	 ر.@���ت ��� ٓارہے ہ�ں . ٓاپ  ��

 � د�Gر M!�5 ہ(>�ں؟ 

 

ہ N�@O	 B[�ات ا(ے  ��F ے ہ�ں�<) �
ں (ے ہ) ٓاہ�' ���G�) ��`%=�- 
!ے A�� ٓاپ ا��ے ��


 R<ٓارٹ� 	D

ہ��	 
� ABہ !��(>�ں .: 
ے !�رے ��ں ٓاپ  ��4g 	Dا� 	D

� ABہ !�� (>�ں؟ �� ��7 
!ہ N�@O	 ُاس �� 
�م 
�رہ� ہے؟ �b� ہ
 .���ے 

 

ے دوران ٓاپ (ے �DB  �eس (اcت !7	 �7eے .��8ں Gے؟ 
�� ٓاپ �ے  � 
�� ٓاپ 
 -�) ہے 
ہ ا�ٹ�و�

اب د�ں Gے. ��
 �
 ؟ (چ ر
�7 ہے 
ہ ٓاپ ُان 
 


	 (�����Gں  � R4V�D� 	

ے ٓا�8 ہ اK ا��ت (ے وا�K ہ�ں؟ 
�� ٓاپ (%<�7ے ہ�ں 
ہ ٓاپ  (���F 	ٓاپ ا�� ��


� !�-j ہ(>�	 ہ�ں؟  	CD*=ے =�ے د
 ��ڈ�� اور �k>Fہ 
�روں 

 
د ہ�ں .�ہ�ں  �.
�رڈز، (�c�ہ ر�رٹ: اور د�`� د(��و�kات � 	Nر�fF ،ز�Sو�! 	Nر�fF ے ��س

�� ٓاپ 

!ہ ا�Nاد 
ے ذہ$ ��ں �Fزہ  ٓاپ�b� ��AF 	

ہ ٓاپ 
ے ادارے �F ں�<) �
 \�� 
N�@O	 B[�ات 

	 � د (ے (ٹر� ��Fر 
��ے ��ں ٓا(��	 ہ؟  o8�VB د. رہے اور ان د(��و�kات ��ں �

                        

 

 

 

  

 

 

 :�Q�e ا�7رے 

 �� xN9� ں۔  اس9 ٓاپ �ے �-!checklist (� Q(ا%ٹ�و9 �ے TjN ا� ��u!� د���وc ���ر ��
��� ہے۔ اس �2ٹ ��ں { �(� �� { �(�� �� d	�H، د��2~��ں اور ُاس �ے ا%ٹ�و9 � �ا%�ہ�� �	� Tہ�

��� ہے۔ ہ� ا%ٹ�و9 �ے � �K9�1 ��ں۔ �!9ر ��ں �ہ وہ ٓاپ �ے �12N d �ے �9اWت Nاز رQ%ا ��
ہ ٓاپ �ے ٓا�	Qہ �/Q ِان رہ	�� د���وcات ��ں ا;�(ہ ��ں اور %�� �/.��9ت اور �����ت درج ��ں ���

%�9%ہ �Gت اور ����Zں �ے I!ے ��ں  ا�2 د���وc �� (ا%ٹ�و9ز ز�دہ ُ�� �c0 اور �G9ہ m.[ ہ9ں۔ 
 ) %�9%ہ �HIYہ (�����ں
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  *� ادار*ہ "9;�ے �ے "�ے $�# "!ٹ ادار(
 	/�&ن    
          

ر اور =>�7ر�؟  �P�ہ دا�N�� )��fF ٰ	�-(�ز �� ا 	D�=�� ،گٓاپ 
 (��ے اور �ڑه�ے وا=ے 
ن ہ�ں؟ -�م =

�� ٓاپ �ے .: �N�@O	 ادارے (ے را!bہ 
�� ہے اس 
ے (���f$ و �Kر�8$ !7	 وہ	 ہ�ں .$ Y /Fپ 

 �ہ�*�� �eہ�ے ہ�ں۔ 
 
� �7
� �bVے F/ �@ ود ر ��
 ہے؟  
�� ٓاپ �ے ا��ے �[%ن 
 ا�/ 

 
ن  �%]� �
 �ہ�ں 
�رہ�؟  750ٓاپ F وز�>F ظ (ے�J=ا 

 
�  

�M�J �� ا 
��F ہے؟ 
�� �ہ �ہw .%�ہ �Kر$�8  �
�� ٓاپ 
ے �[%ن 
� �ہw .%�ہ �Kر$�8 
ے ا� ر ا����ر

را �[%ن �ڑه�ے اور ٓاپ 
� �Kر� !��ے �� �<4ر 
�(>�� ہے؟ � 
 

ء�K وا�a ہے؟ �� �
ن ��ں Yپ %]� ��
 
 

�  ��

�رہ� ہے؟  aوا� $Pز�� 	
-�F	 F@���وں (ٓاپ 
ے �[%ن 
� �ہw ���ا�Gاف ٓاپ �د�`� �

ے !�->: اداراF	 �[���$ ��ں ٓاپ ا��	 را8ے �ہ�ے !��ن 
� د��ے ہ�ں اور اس 
ے oB ��ں دR8c اور 

 ) f! o8�VB  ��ں ��\ 
�ے .�Fے ہ�ں
 
� F�

� ذ
� �ہ�ں  (���F 	ن ��ں ا��
�� اس �[%ن 
	 اہ%�M اور د=*CD	 K�!	 ا�G ٓاپ ا��ے �[% F ے

ا
��1 � ران 
D	 !ڑے �D}�ے �� را8ے 
	 wFش ��ں ہFے ہ�ں . ان 
ے �Kر$�8 
 ����5 (رہے G	؟ 
!ے (ے !7	 ا�ہ�ں د=*CD	 ہ۔A�� �� 	Gد�

�ر 	

�ے۔ ��ور� �ہ�ں 
ہ Yپ 
ے ادارے  ( 

 
� �>F R%- R!�K اور ���%fF ن ��ںد ہ�ں؟ 
�� ٓاپ �ے !���� ہے 
ہ c�Bت ��ں 
�� ٓاپ 
ے �[%.� kو�


: +�ح �%>$ ہے؟  	�� 4F 
 

T��7 �� �ے  
�� ٓاپ �ے ا��ے �[%ن ��ں |��روا��	 �bVہ ��� ا��� �� ہے؟ 
�� ٓاپ !@j ��ں �}ے ��Vط �
 ُاس �� و�/� ��ں ا;�(ہ �� رہے ہ�ں؟ 

�  
� �%�G ت �� رہے ہ�ں؟ ��� ٓاپ�� ��ے ہ�ں �ہ �Nُب ز��%� �jP �� ;�ور4 ��� ٓاپ ��2 ��زہ ��2.ے 

 l	!� ہے؟ ��� ٓاپ �� ٓاراء �9G9دہ �����، ����G اور �/�c� �7اج �ے ہ1 ٓاہ	� ہے؟
 

�   ���� ٓاپ �� � �� �ے ہ ��n� ہ��9 ہے �ہ ٓاپ ا�	ے �9;9ع �� �ہ�رت ر��aے ہ�ں؟ ��� ٓاپ %ے ا
 ہ�9�ے؟ � �� �� dG �ے Fپ �� ا�j�lر�  �G'(�W ���� '1��N.ے �� 

  
��� ٓاپ %ے ہ ��n� ��� ہے �ہ �9'9ں �9 ٓاپ �� را�ے ��ں د���� �~2	� �Kہ�ے؟ �ڑ4 �!9� ��� ہے  �

 اور Fپ �ے �Nر4 �ے ��ے ��� c�K اہ1 ہے؟
 

� ��ں ��ہ�) �� ٓاراء، 9Iا�ہ��ت، اQlادو��7ر اور 7ہ�د��ں ��s �� ہ�ں ���ہ ٓاپ  �� � �	���� ٓاپ %ے ا
�1 ہ�9�ے؟ �� �9ز�) وا;w اور �2 � 

 

  

 

 :�Q�e ا�7رے

ا�Yِغ ��lہ �ے �t.�u اداروں �ے ا��l�7 �/��رات �t.�u ہ�9ے ہ�ں۔ ا�	� ادارہ ����aے وN� اس ��ت 
ں 'ے  �� �Pص ��Pل ر��aں ��� Q	2�ہ ان ادارے �� mے ��دہ QIود �ے ���وز %ہ ��ں۔  ��� Fپ 

�7 �l�� %ہ ہ9%ے �ے �ر��ٹ  در��) ��x %ہ ہ�9�ے۔ ���) ہ9 �9 �_�9ن  �ہ ٓاپ �� �_�9ن 9mا�� 
�I_�ات �ے �e!�.� ��ت �K� ����ںQ� ����s ��%ے�ے �ہ.ے ُاس �ے �����P 4cل ! 
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 (�q*� ��+��3*2 ر*0�1

 
ر� F@��� �ڑه�ے ��  �� 	

� ٓا|�ز ا�Dے .%�ے (ے 
�� ہے . �Kر$�8 
 ٓاپ  kے ���: ر����ٓاپ  ��



ے R��B ہ�ں؟  M�%ز��دہ اہ Mظ !ہ�J=ے �ہ�ے دس ا
 kر��� :��� 	
4ر 
�دے؟ 
�� ٓاپ >� 
 

� 
 	Dاف ا�/ ا��Gا��� 	Nر�fF اور 	g�) ��
 ہ��	 ��\ 
�رہ� ہے .: ��ں �Kر�8$ د=*CD	 =�ں۔
 
ں �� �ر� ُاF�F	 ہ�ں؟  ���VF ے
 �4g ت���f� دہ�

�� ٓاپ 
	 �Nاہ)  

 
�  kر��� :��� 	
 �ہ�ں 
�رہ	؟ 
�� �ہ ����Aاور .��{ ہے؟ 400
�� ٓاپ F وز�>F ے)  B 	
 ا=�Jظ 

 

ے ���fرات 
ے �o!�b ہے؟  � kر��ٹ ���: ر����N �
 ") ��1=�ں اور �%�ہ .�ت"�7ے د�>(
�� ٓاپ 

 

� Owgہ !��ن 
�� ہے  � �4g ے �ہ�ے�ٓاپ  ��

� ٓا|�ز�ہ��M اہ) ��Vط (ے 
�� ہے؟  kے ���: ر����ٓاپ  ��



R!�K ا-��4د !���� ہے؟   M@O 	
��ت �f� دہ�

	 � د )ے �Nاہ(  o8�VB ر اور�%Sاور ��7 ا- ادو 
 

� 
 kر��� :��� 	

�� �ہ �%>$ ہے 
ہ ٓاپ  
� ��B �gY �Aف 
�د��ے (ے !7	 N�@O	 B[�ات 
��ت �F�. R	 ہ�ں؟ �f� � ��ور

 

� ABہ !���� ہے؟  � k: ر������ 	ا�� 
ں Fہ�دS 	Fر���%S اور o8�VB ،ا=ہ<�تB ے

�� ٓاپ �ے ��ہ��$ 


�� ٓاپ o8�VB اور V�VB	 ز� G	 (ے ��1=�ں �Nاہ) 
��ے F/ �@ ود رہے ہ�ں۔  
 

� �N 	

ہ��	 
	 !���د ر
; (>�� ہے؟ 
�� ��ڈ�� ٓاپ  ���ت �� ا�4gر�f� دہ�
 اہ) 
 

 �ہ�ں 
�د��؟  �F R7.ں اور ���JJت (ے  !�%. Qت، ���و�BwbOا 	<��<F 
 kے ���: ر����ٓاپ  ��
 
 

��ہ  � T��d ر.�c �ے ٓا�P ��ں ا�	� اور ا�	� �	�u� �� 1�H!� �/�رف ��ا� ہے اور �����x (��� ٓاپ %ے 
 ،d� درج ��� ہے؟ ) اT�� 4 و}��ہ(9ن، (�

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 : 	C�4 ا�Vرے

d ر.�c ٓاپ �� اور ٓاپ �ے ادارے ��  �د رہے �ہ ٓاپ ��� %ہ�ں۔  ہ ��وN�Q�e� ، اور" ا�7ہ�ر"�� 

 ;�ور4 �/.��9ت { �(�9ں ، �����2 ��زوں اور �lم �Nر��) �� �ہ	��%ے �� ذر/ہ ہے۔  
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   ��ور- اCSا	�ت :�3*2 ��+2+�4  
 

�  kہ ،���: ر���
 $
��ت ہ�ں۔۔۔۔اس K ر اہ) اور ��Bان �f� �D*=اہ) اور د 	Dا� ;*

�� ٓاپ 
ے ��س 

��ے 
	 !<�8ے، ���: 
���J�: ز��دہ ��ور� ہے؟  � .�ر

 

�� ٓاپ �ے F%�م اہ) ��Vط ��Fر 
� ر
7ے �  ��4g �� 7ے اور اس

ہ ��ڈ�� ان ��Vط 
 ا��ے ��س ر�F ہ�ں


ہ��	 
	 !���د ر
; (>ے؟  
 


� ا����ب 
�� ہے؟  � MKو $��F ذوں
ے =�ے � :��J��
ہ�Jے 
ے و(b	 ا��م 
ے (
�� ٓاپ �ے ���: 

ہ N�@O	 B[�ات ِا(ے  ١!<ے (ے  ١١دوران، دن �F R4K �7ٹےG 	{
!<ے F/۔ ��ڈ�� ڈ�ڈ8c$ (ے 


�(>�ں۔ �� ہ�Jہ وار ڈ�ڈ 8c$ (ے 
}	 دن R4K۔ ا�Gے  R��S �4رات ��ںgا 	
 دن 
 

ر��   �+ aد�ے ہ�ں<$ ��ں وا��
 �
�� ٓاپ �ے ���: 
 وا�a اور ����A د-ت ���ے !�وMK .�ر
ن �� ��د دہ��	 
�ا8	 ہے؟ N 
ں �N�@O اور �
�S ے�ٓاپ  ��

	 ہے؟  aوا� M�%اہ 	
 :��J��
 اس 

 

�� ٓاپ �ے ا � 	Gد.� 	
��	 �b�F) (ے ا�/ �ڈر�ٹ� اورا�/ �� دو ا-�	ٰ ��Vر�$ 
� ا����ب 
�� ہے .$ 


��ے 
ے =�ے ��ور� ہے؟ RO�B ہ.F 	
 ��ڈ�� 
 


�� ��Vر�$ .���ے ہ�ں 
ہ ا�ہں �ے 
ہ� 
ہ�� ہے؟  � 
 

ں �ے  �G
	 ہے؟ 
�� ان = R)ر�ہ� 	
 :��J��
 :��� ;F�) ے

�� ٓاپ �ے �ڈر�ٹ� اور ��Vر�$  	
ٓاپ 

� ر
7	 ہے؟ 
�� ا�ہں  oP� اہg �+�g 	

ے ا(�(	 ����م 
 زور دار ا� از ��ں !��ن 
��ے  (���F

اcت 
ے .ا!�ت (چ ر
7ے ہ�ں؟ ) j@! Rِ!�K س اور�DB ،	-اk� ،(ے اہ� 
 


� دورا��ہ ا�/ �7Gٹہ  � R)ر�ہ� 	
 �7F؟ ) ��ٹ ��45 (
�� ٓاپ 
 

� (ہ=��ت  ��A! ے�ٓاپ  ��
)،R! 	�)ں دPV� و�� اور�AF ،kٹڈ�) :�
 ،kاہ�%�م ) ���: ر��� �
 (�DVF 	


�=�� ہے؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 	C�4 ا�Vرے

ٓاپ �� �9R�e' x��G �R��!�u �ے �/Q �9ال و 9Gاب �ے وeNے ��u� 9!� اور د���2 �	� %ے  �
ں۔ اس ��ت �9 -�	� �	���ں �ہ ٓاپ �ے 9Gا��ت ��u!� ہ9ں اور  ا{T �9;9ع �� �9�� s7

 �ے'�c %ہ ��ں۔ ا� �9ال �� 9Gاب د	ے �ے �/Q ا'.ے �9ال �� �mف ���Gں۔  

�  �aKا TjN ن ��%ے �ےYlا �� d%�e%�� d��d%�e%�� d �ہ	�R اور وN� m.[ ہ�9��� ہے۔ ��
��9ت اس �QI� اہ1 ہ�ں �ہ ان �� 9	�l �Hم �� W%ے �ے ��ے ��� �9;9ع اور �/."�mح �9چ ��ں 

� ہے؟c'�% d%�e%�� d��  " 
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IV. '&رے	(�ا��) اور  

 (�ا��) اور 	'&رے –ا+ٹ�و*&ز 

 اہ1 ذر/ہ ��n� ہ9ں۔  ا�	ے �9;9ع اور ��Qان ��ں �/.��9ت �� •
 

• �K9� TjN ت �7وع ہ9%ے �ے�NY� ں۔�aل ر���P �� ت�N9رٹ� �� د��2~9ں اور او���ں �ہ { �(� ٓاپ �9 ��	�  ر
وN� دے ���� ہے۔ ا'� وہ ا�	� (�!.ہ �Qل �ے �9 ا�H� �� ��� �NYPہ�ہ ��ں۔ ا'� ر�9رٹ� '9R�e �� ُرخ 

�����0ت �� �Qد �ے، دو��رہ ا{T �9;9ع �� ٓا���Gں۔ 4Q�.� 9� ے�� s79� �� 9ڑ%ے� 
 

���ہ ورا%ہ اور دو���%ہ روہ ا���Pر  ا%ٹ�و9 �ے دوران ا��Iام، �/�ون �� ۔ر�9رٹ� �9 ڈو%� �!9ر ��ں • ،�	j�
 T� ���� ں۔ ُان �ےں۔  ُان �� در9Pا���ں �9ر4 ��%ے �ے ��ے 9G ��� ٓاپ �ے �d ��ں ہ9 ;�ور ����

 TG �� ��م ��ں ���ہ ٓاپ Q.G ازQ.G %�ے �!9رات اور {9رت �Iل �ے ٓا'�ہ ہ�9��ں۔ 
 

�9ن رہ�ں۔ �ہ�  •����ے ر�9رٹ� }��ر��� ا%Qاز ��ں '9R�e �ے T��N ہ�9ے دو���%ہ ��9Iل 1��N ر��aں اور 
	ٹ��) �� ����ے �/.��9ت �� c���d ہ�9��� ہے۔ ا%ٹ�و9 �9ر��� l�� از اس �ےQ%ہ�ں۔ ��ہ1 �/� �� ا

�� ��NYت ����aں ۔ .a� �� (�اہ�� �ے ��ے �� �G%ے وا�� ہ.
 

وہ ٓاپ �ے ��� ��� %�G	� �Kہ�� ��2 { �(� �ے �.	ے �ے TjN ُاس �ے ��رے ��ں ا�m �aKح �Gن ��ں �ہ  •
 ہے اور وہ �) ��l9;9ت ��ں د��2~� ر���a ہے ؟ 

 
ر�9رٹ� � { �(� �ے ��ے ��� %ہ ��� 9aKڑ �� ٓا��ں ۔ ��Zل �ے 9mر �� ا�	�  ۔��� %ہ ��� دے �� ٓا��ں •

ا;�(� �/�ر(� ��رڈ، �	1�H �� �/�ر(� ��و�7، �	!9�9ں �� YP{ہ، ��W%ہ ر�9رٹ و}��ہ ���ہ وہ اس �ے 
 �a� �2سI1 �� �9'9 اور دو���%ہ ا�H	� �	���ں۔ ��ہ1 ا'� ٓاپ، ان د���وcات �ے Ylوہ، ا��� T}�I ��9ت./�

9aKڑ �� ٓا�ے ہ�ں �I �)� } 9_�ات ٓاپ �9 ا'.� ���jہ �Y%ے اور �/.��9ت �ے ��jد�ے ��ں �79P � 92س 
ں 'ے۔ �� 

 
��aK9ں۔ وہ �d �9;9ع ����م ���ے ہ�ں؟ ٓاپ �ے ر�9رٹ�ز �ے ُان �ے ��رے ��ں  ۔د��9jn �� �~2ت دں •

��Qان ��ں ُان �� ��� �� d	�H ہے؟ ��� وہ ��P �2ص �ٹ9ر4 �� ��م �� رہے ہ�ں؟ ا'� ہ�ں �9 ��� وہ ��2 �� 
ں۔ �� s79� �� ے	%�G �H% ہ ا%ٹ�و9 �ے رہے ہ�ں اور ُان �� زاو

 

ہ�9ے اور ٓاپ �9 ا���a%ے �� �s79 ���ے  ا'� { �(� I_�ات ٓاپ �ے ���e %ہ�ں ���Gت �� 9��N ر��aں۔ •
�9ن رہ�ں۔ ا�	� �/.��9ت �� �� d	�H و;�I� �ے ���� ���ن ��ں۔ ���ہ�ں، �	L-� ا��WQل �� �ہ�را ��ں اور 

�) ہے وہ ٓاپ �ے وہ ��� �ہ.9ا%� �Kہ�ں 9G ٓاپ �ے ذہ) ��ں %ہ�ں۔ �c% ��9ا�l ��ت 9G ٓاپ �ہ	� %ہ�ں ��
�����0ت �9 �در��aں۔�Kہ�ے۔ 'ہ�d%�� 4 ��ں اور  4Q�.� ے	�  ا

 
��� { �(� ٓاپ �ے ��aK9ں 'ے �ہ ٓاپ ا�	� �� T��-� Q	9��Hں �ے ��م �9 ��2ے ۔ (��;� �� ��Hہ�ہ ��ں •

��a (Yں �����Qان اور �d%c ��) �ے ��رے ��ں ٓاپ ��� W��Pت ر��aے ہ�ں۔ ہ ;�ور4 %ہ�ں  ���aے ہ�ں د
t ��%� ہ�/� �� �ے ��ہ�R�2��7 1 �� را��ہ ا���Pر ��ں اور ہ ���n د	ے �� �s79 %ہ ہے �ہ ٓاپ %ے ا

��aے ہ�ں۔ ں �ہ ٓاپ �� T��-� Q	9��Hں اور u7!��ت �9 ر7� � �R% �� Q2Iہ �ے د�� 
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 :ز+'�- ا+ٹ�و*&

�9;9ع �ے وا��2ہ رہ�ں۔ %��4 ��'����ں ��u!� اور �	-12 او�Nت �� وGہ �ے ز�دہ ���ر��R%�� 4 ہ�ں۔  •
��aں اور �L.�9ہ ا%ٹ�و9 �ے K	Q روز TjN ٓاپ �ے ��ے ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ ا�jPرات �� 7ہ ����Pں د

ں۔ �� s79� �� ے%�� T}�I ��9ت./� ( �9;9ع �� ز�دہ �ے ز�دہ ��زہ ��
 

�Q�e، (ا�	ے ���0م �9ا�	ے ٓاپ �ے ز�دہ %���ں �	���ں۔ ا�j� �2س �� �ہ	�ں 9Gٓاپ �� ��ت �ے ز�دہ %���ں ہ9 •
ں���� c�Qار ز9رات اور د�R ٓارا��� ا��7 %ہ �ہ	�ں ���ہ �ہ�ں ) W اور ده�ر4 دار ��jس �ہ	ے �ے '��K

 d%�� رہ�ں۔ Tں۔ %�ر��R� ے	اور ٓارا��� ذوق ��ں د��2~� �� ���j� 9شP �� �0م �� ����ے ٓاپ���9گ ٓاپ �ے 
��%� %ہ ���9aں۔ ��2G%� اور د��� ���nات �ے ��~aG ں��.� م ��ں۔ ��	� اور 

 
•  �!�u� ��� دو اہ1 %-�ط  ��	��د4 ���0م �9 �د ر��aں۔ %��4 ا%ٹ�و9ز ٓاپ �xN9� 9 (�اہ1 ���ے ہ�ں �ہ ٓاپ ا

(G ہ�ں�K 2ے ہ9%ے� دو %-�ط ا ��� ٓاپ 9Pب  �x��G �R ��ت �� ���ے ہ�ں۔ اس ��ت �9 �د ر��aں �ہ ہ ا
�ے ہ�ں۔K �� �;�  ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

	�/	 
 (�ا��) اور 	'&رے  --�� اور ادار*ے ادار(

�ان �/.��9ت ا(cا، �	L-�، ��وN� اور ُدر�� ٓاراء �w�G�� 9 د�ے ہ�ں۔  •Q� 9ں �ے�Pص (�_���) اور ادار
� ���9 ا�2 واN/ہ  �.�l ���I 4ر�G ���9�I ،]�-� T��I �� �9ا�� اہ��NWا (�� � ��9N ،���-� ��9mر

c�� ہ9ا۔F 9Gپ �ے ��a	ے �ے وN� و9Nع  

 
ہ� ا��l�7 �9اد �ے ��ے �t.�u رہ	�� ا{9ل ���[ ��ے ��Gے ہ�ں۔ ا�	� �_�9ن ���a	ے �ے TjN ان �9 ����  •

��ں ���ہ ���9 ا%ہ�ں �ڑه	ے �ے �ہ.ے ہ� ���2د %ہ �� ��ے۔ �/� ا��l�7 ادارے ا��eظ �� �/Qاد اور 
��ے ہ�ں dG ��ں �_�9ن �� ;��u� �� �Pص ��Pل ر��aے ہ�ں اور ا2ے �_�9ن ���T �ے ہ� �aK750 

 ���ے ز�دہ ا��eظ ہ9ں۔ �/� ادارے �u!9ص ا�.9ب اور (�ر��ٹ �w�G�� 9 د�ے ہ�ں۔ ��Zل �ے 9mر
9�%�ر� ٹ���c �� '���ڈ �W	c اس �� و[ ���ٹ 

)./membercenter/help/opedsubmit.htmlhttp://www.nytimes.com/ref(  9د ہ�ں۔G9� �� 

 
�a	ے �ے TjN اہ1 اور �.�4Q %-�ط �9 ا�G'� ���ے ہ�9ے �_�9ن �� ��Pہ ���[ ��ں۔ اس �ے �/Q اس  •�

 ��Pے �ے �T�!e� ���L اور ا�QادI 4-��� ���ن ��ں۔ 

 
c� ��.Nدور4 �� �ہ�را ���ے  �/� �/�وف ا��l�7 ادارے اہ1 ���aر9ں �ے �_���) x��7 ��ا%ے �ے ��ے •

 ہ�ں۔ ���ہ ور���aر4 اہu7 1!��ت �ے %�م �ے �_���) ���aے ہ�ں G	ہ�ں �/Q از ����G ��� �� x��7 ��n9 ہے۔ 

 
•  9� �� � �	�ا��eظ �� � Qود ر��aں ���ہ ٓاپ �ے �Nر4 �� د��1��N �~2 رہے اور ٓاپ �.�4Q  �750ے  650ا

��ں۔ اس �ے ٓاپ ��G ے ہ�ں۔ ا�9ر �ے ��ہ� %ہ�� �ے �_�9ن �� اl�7� �ے ا���%�ت ��a �ڑه �

 
ں۔ ���ا'�اف ��u!� ہ9ں اور ٓاپ �� ا�.9ب ��دہ اور ��اہ را�� ہ9۔  •�� � {�ف اور ��دہ �G.ے � �

 
� �ے ���ہ ورا%ہ �/.-�ت ا��9ار ��ں۔ ا'� ���9 ادارہ ٓاپ �� �_�9ن اور را�ے  •Q� 9ں �ے�_���) اور ادار

���Q� 9� ے �-�;9ں �9  �7ءع ��ے� �R�2� �7 9� ں.� اور �ہ��4 �� �-�;� ��Qj� ں۔ ا'� وہہ ادا ����7
 ��H% Q ر��aے ہ�9ے ان �ے ���� �/�ون ��ں۔ 

 
�_�9ن �� اہ��� ا�G'� ��%ے �ے ��ے ��u!� �9ر ��ٹ� ����a� ���� �aں۔ dG ��ں ہ �����ں �ہ ��m dح  •

� �9 ا�	ے ہ �_�9ن ��وN� اور اس ا�jPر �ے ��ے �9زوں Q�  پF TjN ے �ے	��a� 9ن�_� �	�ہے۔ ٓاپ ا
�ے۔ � �G �aر� �H%Q� 9� ر �� ;�ورت�jP9ص ا!u� ے ہ�ں ���ہ�� �_�9ن �� ��Pہ روا%ہ �� �

 
��s ���ے ہ�ں۔  • TI �	j��� ���) '�او%ڈ �ے �����0ت �RG 9ہ دں �e��u�9G%ہ ا%Qاز �ے ����ے �/�ون 

 
اd اt �� (�ے ��ے �_���) روا%ہ ��ں۔ ��چ (�ر ���) '�او%ڈ ) ز�� �G %�9(���) '�او%ڈ %�9ز ��وس  •

�G ( ہ�ں۔ ��F ���ے ذر/ے �1.2 ����0 �/.-�ت اور �lب ا��ا��T �/.-�ت �� ہ�eے ��ں دو ا��l�7ں �	�l �Hم 
 9G ہ�ں ���G �� ہ �ے اداروں �9 روا%ہ��l ِغYر��) اور ا��N م�l ں��l�7ہ اں۔ �_���) �x��7 9 ���ے ہ� ان

���) '�او%ڈ ا�ے ��ے �_���) � ����%ے ��ں ٓاپ " �Q�e را�Lے اور ا;�(� و���T"�����ے �� ٓاI 4�P!ہ 
�9ر �Qد ��ے '�۔ ہ��ں ٓاپ �ے �_���) اور ٓاراء �� ا%��Hر رہے '�۔ �a� �� 
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 (�ا��) اور 	'&رے --ز�3*2 ر*0�1

• ��a� 4 �9اد �ے�jP �a� c�.d ر�� 9ر �ہ�%� �� ����T ہ��9 ہے۔ �_���) اور ادارے �� �mح 
 

d ر.�c �ے ��ے ;�ور4 %ہ�ں ہے �ہ ُاس �ے ذر/ے ��2 �ڑے اور  •�� d�l�� ے �ےرا�ے اور ادار
d ر.�c ��ں �9ن ، ���، �ہ�ں �� d�l�� ے �ےwL� ����l �ے ��2.ے �� ��ت �� ��Gے۔ �_�9ن اور ادار

   اور ��9ں 2�Gے �9اWت  �� �G9ہ ���9ز ر����G �a ہے ۔
 

�ڑهے �9  ا�ے �/.9م ہ�K �%�G 9ہ�ے �ہ Fپ ��2%9  • �a� ہ% t!% دو��ا �� c�.d ر��� ٓاپ �� Q� �ا'� ا
 �� c�.d ر����s ��%ے �Gرہے ہ�ں۔ اس ��ے ;�ور4 ہے �ہ ٓاپ ��  �jP"4 �9اد�jP �	/ ٓا}�ز وز%� 

�9ر ہ9�a� ے�"e� ں اورd ر.���c ٓا}�ز اہ1 ��) �/.��9ت �ے ����ں۔ ۔ �� s�� !�Q/� T ��ں 

 
• �!�u� �j2% ے��d ر.�c �_�9ن اور ادار��)T���� ��� ز�دہ �ے ز�دہ دو{e �ت  �ہ��9 ہے ۔ ) ا

 c�.d ر�����ا'�ا(d اور وز%� ٓا}�ز �� ;�ورت ہ��9 ہے۔  �!�u� ،ز��ن d�.� اس �ے ��ے ��دہ اور
��G � ے �9 �/.��9ت �� ا(�د� ���Nار رہے۔ اس �mح ���[ ��ں �ہ ا'� اس �� %!�I tف ��a ��د

 
d ر.�c ٓاپ  •��d ر.����cر ��%ے �ے ��ے اس �ے ��ے �u!9ص ہQا�ت �� �K �%�� T�lہ�ے۔ ٓاپ �� ��

d ر.�c �ے �ےFوٹ �ے ��ے �� �HIYہ (�����ں۔ " %�9%ہ �Gت"�� �	1�H �ے ��ٹ� ہ�ڈ �� �G%� ;�ور4 ہے۔ 

 
ے ��س �ُ�وف 9Pا%� اور }.9�Lں �� %��%Qہ� �ے ��ے ا� �/�ون �9G9د ا� ��ت �9 -�	� �	���ں �ہ ٓاپ � •

�aے۔ d ر.�c �ے �9اد، �ے Fوٹ اور ز��ن �� در��� �ے ��ے ا�ے د�� 9G 9ہ 

 

 (�ا��) اور 	'&رے --�3*2 ��+2+�4 
 

• 9R�e' �l���Gا d%�e%�� d��ڈرٹ� �� �mح ہ��9 ہے ۔ ��) ��	T ڈ���)(ہ��� اور �	Qو�2� �ے ا�j�lر �ے 
�� �[ �ے ���	ے ��ٹ� ��Gے ہ�ں۔  c�� ڑے ہ�ل ��ں� �� دو �-�ر) ا � اور ا

 
d ڈڈ�W) �� � �ظ ���ے ہ�9ے  •��d%�e%�� d �ے ��ے �[ �ے �9زوں دن ہ�eے �ے در���%� د%9ں ��

 ��ں �ے ا� دن ہ��9 ہےاور �9زوں وN� دن �ے و�a' �L	ٹے ہ�ں۔ ) �	TR �ے �G/�ات(
 

d%�e%�� d �ے �	Qرہ �	ٹ TjN ���ر رہ�ں۔ ����ہ ��) اور  •��Q �ہ	ے �ے ��ے Q9ش ٓا�P 9� 9ٹ9 '�ا(�ز) 
 

Q �ہ	� ، �-�ر) �� �/�رف ��ا%� اور �9ال و 9Gاب �ے وeNے ��ں  •Q9ش ٓا�P 9� ٹ� �� ��دار �9'9ں��ڈر
�ے۔ ��G ر ���ٹ�Q%ے ا� �Nر �� ��دار ادا ��%� ہے ���ہ ہ� ��'��� �9 �-�رہ و�� �ہ�9� 

 

d%�e%�� d �7وع ہ�K �%�G9ہ�ے۔  •�� �� Q/� ٹ	ے دس �� �Nہ وQ7 نYlں۔ ا�� 4Q	��� �� �Nو 
 

 �	ٹ �ے ز�دہ %ہ�ں ��9	� �Kہ�ے۔  �a� �2�10 �-�ر �9  •
 

� I!ہ ہے۔ ا�	� 'aڑ4 �� %�H ر��aں اور ا�jPر4  �9ال و 9Gاب �� وeNہ •c'�% ز�� اورW �� d%�e%�� d��
 ب �ے وeNے ��ں �9ال ��%ے �� ا�Gزت دں۔ %���	Q'�ن �9 �9ال و 9Gا
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d%�e%�� d ٓاپ �ے ��ے ا�	ے ادارے �9 ��/�رف ��وا%ے �� �xN9 ہ�9��� ہے۔ اس ��ت �9 -�	� �	���ں �ہ  •��
ٓاپ �� ادارے �� �9'9 اور ��	� ��c �ے ���aے �[ ��H% 9 ٓارہ� ہ9۔ د�R �!�4 �ہ���9ں ��ڈ� �ے ��ے 

 ۔ د���l�� �� �~2 ہ�9��� ہ�ں
 

d%�e%�� d �ے  •�� �� �Nو Q/� ��9ں اور اس �ےa� ہ ادا��%� %ہ��d%�e%�� d �ے ٓا�P ��ں �ہ��%9ں �� 7��
 ���Pے �� اYlن ��ں۔ 

 
2*�3 
 	'89 �&ا7ت اور +0ا5

�aے؟ ؤا����G ت �ے ��2ے %�ٹ�W9ا� T� اور ��

�ڑے۔ ا �	�2 {9رت �Iل �ے %�ٹ	ے �� K	Q ��ا��[ ا%ٹ�و9ز �ے دوران ���) ہے Fپ �9 ���T �9اWت �� 9Gاب د
 : درج ذT ہ�ں
 

ر�9رٹ� �ے �9ال دوہ�ا%ے اور و;�I� �ے ��ت ��%ے �9 �ہ�ں،  ���ہ ٓاپ �9 -�) ہ��G9ے �ہ ٓاپ �ے ���  •
��G �aK9رہ� ہے۔ اس �mح ٓاپ }�� ��/.-ہ 9Gاب اور}�� ��/.-ہ و;�I� �ے ����G Dں 'ےاور ��2 %�ے 

 ے۔��2.ے ��ں %ہ�ں ا���aں '

 
) �� �G9ہ ��Q	ے  •�;�I 92س ہ9�9 ٓاپ � T��G9ہ �Qل دں۔ ا'� ر�9رٹ� �� �9ال اور �ہ�ہ }�� ;�ور4 ��

 " ٓاپ %ے ہ %���ہ ��2ے ا�P �� ��� ہے؟! د���2 ہے: "�ے ��ے ر�9رٹ� �ے �9ال ��ں

 
�9رٹ �) ��ے۔ �	�زع اور � � �ے ���ں۔ ر�9رٹ� ہ �Kہ�� ہے �ہ ٓاپ ُاس �� ��س �ڑں ���ہ �ہ�%� اور ر •

-ہ ہ ��a ہ�9��� ہے �ہ ٓاپ ر�9رٹ� �ے ��aK9ں�m �����Q'� اور %cاع �ے ��	ے �� ا �2� : 

��ں اس %-Lہ %�H �ے �ہ.ے ��a واtN ہ9ں۔ ���ے ��س ��� 97اہQ، �/.��9ت اور I-��� ! �ہ� ا�aK �9ال ہے"
9� �9 ���	ے �Wے ہ�ں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔!� t.�u� � " ہ�ں 9G ا

 
ں  ا'� •�� ��P�� 9اب ��ںG 9� ہ�ں% (�-ٓاپ ��2 ا2ے �9ال ��9Gاب %ہ�ں دے ���ے � Fپ �9 اس ��رے ��ں 

Q �/.��9ت ���ے ٓا(d ��ں � ! Fپ %ے �ہ� ا�aK �9ال ��� ہے: "اور ا9G ��9� �2اب دںc� اس ��رے ��ں
�ہ	�� دوں '�۔ ��� اپ ���ے ����a �ے ��س �9G9د ہ�۔ ��ں �/.��9ت T}�I �� �ے K	a' Q	ٹے ��ں Fپ  9�

�9ر4 ��%ے �ے ��ے ا�	� وN� ہ9 '�؟ (�W ڈاس �ے �/Q ا'.ے a' d��9K	ے �ے ا%Qر ُا�ے " �ے ��س ڈ
 �L.�9ہ �/.��9ت (�اہ1 ��ں۔ 

 
ا'� ٓاپ �ے ���9 ا�2 �9ال ��G �aK9رہ� ہےdG �ے 9Gاب �9 {�0ہ راز ��ں ر�a	� ;�ور4 ہے �9  •

 T}�I �N9اب �ے وG W�� ہGرQ	� ں۔ ����ں۔ اس �ے �/Q ا��m	�ن �ے ر�9رٹ� �ے �9ال �� 9Gاب ���ر ��

 

�ے ہ�ں F 9Gپ �� �L.[ %ہ�ں � dG �ے ٓاپ � ٓاپ �ے ��م �9 %-!�ن �ہ	�	ے  •K �2 ��ت �ہا'� ٓاپ ���9 ا
T ��ادں۔ �/� او�Nت { �(� I_�ات ٓاپ �� Qj� 9اد� �� T� 9رٹ�ز �ے��ہ ہے �Q/� 9 ��ں رQ%ا ��

 9jNل �� ���ے ہ�ں۔ در9Pا�� 
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2*�3 
 ؟ +0ا5
 

d �ے �.��ً� ٓازاد4 �� �lاc% ے ٓا�� رہ�� ہے۔	ہ ��2.ہ ��� �ً�N9) �ً�Nب ہے۔ ��ہ1 و� 1� T� �2.ہ ٓاج� �� d�� �lاc%
��ے ہ�ں� �aا��ت اٹQNے �ے ��ے ��� ا	ہ�ں۔ ��ہ1 ٓاپ اس �ے %�ٹ% (��� : 

 

��� ہے �ہ وہ ا� ��x��7 �jP 4 ��%ے واW ہے �9 اس �� ا'� ���9 ر�9رٹ� ٓاپ �9 (9ن �� �ے ہ �� •
ں۔ وہ �9ن �� �R� �jP%ے وا�ے ہ�ں؟ ا%ہ9ں %ے �/�ون  �/.��9ت �ہ�ں �ے �� ہ�ں؟ �� ].m تY�!e� 

 
•  �Nہے �ہ ٓاپ ُاس و ���9Gا�� �jP ���ر ��%ے �ے ��ے وN� ����Rں۔ ٓاپ �� �mف �ے �	�e اQNام ہ ہ�9

G ںQ }!ے ��ں ہ9ں۔ ر�9رٹ� �� �9ر4 ��ت �		ے �ے �/Q ُا�ے ہ �����ں 9Gاب ��a	� �7وع ��Q7 ٓاپ ]
� اT�� 4 �ے ذر/ے ���a	ے وا�ے ہ�ں۔ ا%ہ�ں ٹ�a� ٹ�a� �����ں �ہ ٓاپ ہ  �P ���-I ��� ہ ٓاپ ُا�ے�
 �/.��9ت �d وN� �� �z�a دں 'ے اور ہ ��a �����ں �ہ ٓاپ ُان �ے ��اہ را�� '9R�e ��ں �79P � 92س

ں 'ے۔ ُان �ے �9اWت �ے ����L �9اد ���ر ر��aں ���ہ ٓاپ ��a� �2 �9ال �� 9Gاب دے ���ں۔ �� 
 

�ے ��/.� �ڑه�ں۔ ہ I!ہ �2Iس �9اWت �ے 9Gا��ت " ا% �ا(� ز��ن"اس د���وc �ے ��/.-ہ ����) ��ں  •
 ��n� ہ9'�۔ د	ے اور  Q� �� ���-Iد �ے ا�	ے �����0ت اور�9;9ع �� �mف ر9Gع ��%ے ��ں �/�ون 

 

�ہ.ے ہ� x��7 ��د4 '�� ہے �9 ُاس ر�9رٹ� �ے را�Lہ ���ے، dG %ے وہ x��7 �jP �� ہے، �ہ�ں  • �jP �'ا
�ہ وہ Fپ �9 �ہ�%� �� دو��ا ُرخ ��a �9'9ں �ے ���	ے W%ے �� �xN9 دے۔ ا'� �ٹ9ر4 ��ں �ے �	��د �9اد 

�ہ ٓاپ �� ر���� ���) ہے اور ٓاپ ُان �ے  T��7 ��� '�� ہے �w� !� 9 �ے ��ے �ہ�ں۔ اس �ے ہ ��n� ہ9'�
��ے ُدر�� �/.��9ت �� ذر/ہ ��n� ہ�9��ے ہ�ں۔ ٓاپ �� �	1�H �ے G) اQNا��ت �� 9	Q�- �� %��%ہ �	�� �Gرہ� 
ہ9 ان �� در�� و���� ��ں۔ ا'.� ���jہ وہ ٓاپ �9 }�� �/��ر4 { �(� �� %��%ہ �	�%ے �ے j��� ��� TjNہ 

�9� �a� � � �R� �jP%ے �ے �ہ.ے ٓاپ �ے �/.��9ت ��	ے �9 ;�ور�a��� 4ں 'ے۔ ��K9ں 'ے 
 

ں۔ ُاس ر�9رٹ� �9 %��%ہ %ہ  •�� �9� �� I-�-� ُرخ ���	ے W%ے �ے ��ے ادارہ � ادار�� �_�9ن � �!�
ں۔�� s�� �	���ں dG %ے ���R� �jP ہ9 �.�ہ ا�	ے %-Lہ %9G 9� �Hا�� دI ،T�W-��� اور 7ہ�د�9ں �ے ����  

  
���jدل { �(�� اداروں �ے را�Lہ ��ں 9G ُاس I ���jP-�-� �9 ���	ے W%ے �ے ��ے ���ر ہ9ں۔ ُا%ہ�ں  •

���jدل اور ُدر�� زاوہ %�H (�اہ1 ��%ے �� وQlہ ��ں اور اس وQlے �9�9را ��%ے �ے ��ے I-��� اور 
 7ہ�د��ں �	�l �ِHم �� ��Wں۔ 
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 V ں اور +�&+ہ :�ت۔�"�>	  

 �� @��ہ �3*2 ر*0�1  

 

   9G ہ (�����ںHIY� c�.d ر����ں ���وت ��ں ا� ������ ور���پ �ے دوران ���ر ��  2006ا'.ے{ eہ  �� وہ 

 '�� ��a۔ 

  

 

 

ٓاپ �� �	1�H �� ��ٹ� ہ�ڈ    

 �&ر- ا�5�V �ے "�ے

)�I �.Gوف ��ں (l	9ان   

��ڑه	ے �� ��9jر ہ��G9ے۔: ��ر c�.d ر���ے اور وہ � �� T}�I ہG9� �� 4ر�N ہ.�G Yہ�  

 

    �jP ے اہ1 اور� ]� T�!e� �� د �ے، انQ� �� ���-I ں�� Q/� ں۔�9ر �ہ.ے درج ���a� 4 �9اد �ے
��aں۔� 

 

 ���، ��9ں، ��2ے، �[، �ہ�ں، �[ �9ا�9ں �ے 9Gاب ���aں۔ 

 ا'.ے ���ا'�اف ��ں دو، ��) ��u!� ا�j�Nس درج ��ں۔ 

�d ر.�cا��ڈڑه {e ہ �ے ز�دہ %ہ ہ9۔/ Fپ ��   

 ا���Pم

T�!e� Q �ے ��ے %�م، lہQہ، ا4 �: را�Lہc� �2� ں ���ہ�T، ادارہ اور ���م ��/.-ہ (9ن %��jزدرج ��
 ��ڈ� ��F%� �ے ��a� �2 وN� Fپ �ے را�Lہ �� ��ے۔
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 : �&ر- ا�5�V �ے "�ے  


 �� اQ!�س د7 د*� Hد&:&	 
� �5ب ا	� 3!�Cوں +ے ا3

�	�ز ، �1 ده���ے اور �aڑ��� ہ��9 ��رں G.�ے ہ�9ے �'۔۔�lب ا�) ��روں %ے �ہ� ہے �ہ 9G2006ن  ���8وت،  

�� �ے '���ق و�7 �-�-I �� ٰ�L	�P� %ہ�ں ہ�9���ں) ]���۔ اس ہ�eے �lب د%�� �ے �t.�u ��ہ�j اور ����� �
 %���	Qہ 9Pا��) و I_�ات %ے �j	�ن ��ں �-��� اور ��) ا9NWا�� ا�Yغ �� ����� �ے ��ے ور���پ ��ں ��7� ��۔ 

�ز�lت �ے �!�eہ �ے ��ہ�) ��K 9ہ�ے �ہ وہ ��زہ ��) {9رت �Iل �ے �9'9ں �9 ٓا'�ہ ��%ے �!�� � ��ر4 اور �	"
�� " ا%�2%�� ��ں �7� ��ر"۔ ہ ��ت ور���پ �� �	�1H اور ��چ (�ر ���) '�او%ڈ �ے j/7ہ "�� ذ�ہ دار4 ادا ��ں

�ٹ� ��	� اl T.� %ے ادارے �ے ز� اہ���م �	/-Qہ ������ ور���پ �ے د وران �ہ�۔  ڈا��

اس ������ ور���پ �� �-!Q �9ل ����9ٹ� �9 در��.�K s	�c �ے �-��.ے �� ���ر�a� �%�� 4 ۔ �j	�c��� �% ��ا�ے 
�ٹ� G	�ل ا���ہ {�e %ے ا�	ے �LPب ��ں �ہ� �ہ ��� ���7ء، G) �ے ��س ا�) اور �!�� � "�����2 �ٹڈc �ے ڈا��

 " (��ر4 � ��Qد �ے 9Pف �ے ا%ہ�ں ���	ے %ہ�ں �Wے۔��ر4 �ے ��n9 اQNا��ت �� ز%Qہ ����Zں ہ�ں '�

�� �mف �ے ور���پ �� �7� ُروMEND  W)(''���ق و��Lٰ ��ں Qlم ��Qد اور �Gہ9ر�"(.�L2	� ادارے 

-9ں �9 ا�	�%ے " ���Y %ے ا��eق ���ے ہ�9ے �ہ� �ہ �m �-�.u�  ے �ے ��ے%W 4ل ��ں �ہ���I 9دہ {9رِتG9� ہ��ں
��ں۔ ہ��ں �ہ�%ے ��ا7	ے �� ����ے ُان �� ;�ورت ہے۔ ��W ے	9 ���� �-�-I 9دGہ ہ1 ���م ر��وٹ9ں �ے ��و��

 ۔  " Qہ اٹ�K �%�aہ�ے 9G ہ��ں د����ب ہ�ں��9اN/9ں �ے (�

 t.�u� ے ہ�9ے ���7ء %ے �ہ� �ہ ا%ہ�ں�F ے، �ےa� T��7 �a� (�L2.) اق اور�l ں�� (G ،9ں�.� t.�u� ے  �ےLP
n رہے �ہ اس ������ ور���پ ��ں ��اہ[، �/��7وں اور w;ہ�ں۔ وا�K �	-�(�9ں ��ں ہF 1ہ	�R �� ���79ں ��c �� د

�9j/7 t.�uں، }�� ����ر� 4	9��Hں، 9%�9ر�ٹ�9ں، ��ہ�j اداروں �ے �/.� ر�a	ے وا�ے �9'9ں %ے ��7� �� ۔ ہ 
) ا���اہ[ �����ہ  �� 9I{.ہ ادارے �1.2 ����0 �/.-�ت، 9lر�9ں �� �7ا��، 9G9%ان ��Nدت، اI ���.N-9ق اور ��

��Qا ��%ے �ے ��ے �!�وِف T�l ہ�ں۔  �R	ہ د%�� �ے در���ن ہ1 اہQ%�� �N�� ے �/��7وں اور	� ا(cا�� �ے ��Qان ��ں ا

�� ��ڈ� ڈا��9ر�ٹ� ا%2ٹ�ٹ�9ٹ 9۔�ے �� �/�ون ����� ��ر I	� T_) %ے، ��%D روزہ ور���پ �ے دوران  xN9� اس
 ا9NWا�� ���/�) �� ر���� �ے ��ے �Q�e اور ��رٓا�Q ��ا��[ �ے F'�ہ ���۔ ���7ء �9 �-��� اور ��) 

 �e	� اس Q!-� �� dG 1 ہے�H	� ر4 و }�� ���ر��������{ ���چ (�ر ���) '�او%ڈ �	�ز�lت �ے �!�eے �� ا
�1 �ے د(��� ��ں 1��N ہ9%ے وا�� اس �	�m1982 Hز �Q� 9� T�l	� ہے 9G �9گ �	�ز�lت �ے دوران ا���Pر ���ے ہ�ں۔ 

��و'�ام  18 ���و'�ا�YKc رہ� ہے۔ ان ��ں �ے ا ���NY/ہ ادارہ ��� ��) ا�ا%�2%�� ��ں �7� "����� ��ں ہ�ں۔ 

 �� �-!Q �1.2 اور ����0 د%�� ��ں �����ے �9 (�وغ د	� ہے۔ "   ��ر

Q7 1�P 

�ٹ�،  :را�Lہ ����ے�) '�او%ڈ، اT�� 4، (9ن۔۔۔۔۔۔    ا%�2%�� ��ں �7� ��ر، ��چ (�ر ��'��	� ا�/.�، ڈا��  
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 ا+ٹ�و*& ر*!&رس ڈا��&	�ٹ

 

 

 

 

 

 

 ا%ٹ�و9 �� ���ر4 اور �/.��9ت 

 
��qj /م: (ر3&رٹ��% (    

 8�O4) 
 ) وN�، �-�م اور ا%ٹ�وRG �� 9ہ: ( ا+ٹ�و*& �

 ) ا�jPر، رڈ9، ٹ� وdG 4 �ے ��ے { �(� � ر�9رٹ� ��م ���� ہے: (	�ڈ*� Nوٹ "ٹ

 �P�
 *� ر3&رٹ� �� 23 	��qj) :9ر �/�و��a� �� ا%ٹ�%�ٹ اس �.2.ے ��ں ٓاپ YK ہ����� ہے۔ ٓاپ (9رًا � �� �%
 12N d� ہے؟ وہ ����H% ہ�� ��م �� رہ� ہے؟ ُاس �� زاو c��ے ہ�ں �ہ (Yں { �(� � ر�9رٹ� �12N d �� �ٹ9ر�

���a ہے؟ و}��ہ���a ہے؟ ��� وہ ٓاپ �ے ��م �� 9	�R% 4Q�-ہ �ے د� �� ) �ے ��l9;9ت 

�K9 ��ں �ہ وہ �d �ٹ9ر4 �� ��م �� رہے ہ�ں اور ٓاپ �ے ��� �N9/�ت ر�9رٹ� � { �(� �ے �: (�ہ�+
 �� زاو*ہ/ @\�
ر��aے ہ�ں۔ �/� او�Nت وہ ٓاپ �� �/�و%� ��ں �79P � 92س ��ں 'ے ���) ا%ہ�ں ہ ���%� �Kہ�ے �ہ ٓاپ �� ٓاراء 

راء �9 �� �ہ�ں ;�ورت ہے۔ ٓاپ ر�9رٹ�ز � { �(�9ں �ے اس 12N �� �/.��9ت T}�I ���ے ا�	ے �����0ت � ٓا
���/�) �� ;�ورت � �wL �ے ����L ڈه�ل ���ے ہ�ں۔ ا�	ے �����P 4cل �� �9% �.� ُدر�� ��ں اور اس ��ں 
ں ���ہ ٓاپ �� (�اہ1 ��دہ �/.��9ت �9 { �(�� �ہ�%� ��ں RGہ �� s79� �� %ے�� �	���0ت �9 اہ1 ٓاہ�� 4Q�.� ے	�ا

�ے� T� ( 

��x �.��ت ��ں ادا��9G ،�R ��� ٓاپ اس ا%ٹ�و9 ��ں �ہ	� �Kہ�ے ہ�ں ���) اس �	��د4 ���0م، �G �R� �!�u: ٓاپ �� �W�3م
�� �ے ٓا��ں۔ ا'� ر�9رٹ� %ے ٓاپ �9 ���د� ہے �ہ وہ ٓاپ �ے (Yں  wL� اج اورc� 9 ���/�) اور �ہ�%� �ے� ]�

���ے ہ�9ے ��xN9 �9اWت �aK9ے '� ٓاپ ُان �9اWت �ے 9Gا��ت ہ�ں ��� ��ں۔ �!9رت د�R ا�	ے �T�u �ے ��م 
ں�� � ۔)�9اWت اور ُان �ے 9Gا��ت � �

�ے ہ�ں �ہ ٓاپ �9 ��� : +0ا5
 	��	aت  K ن�G ٓاپ �H% s��ا'� �ٹ9ر4 �ے l	9ان � ر�9رٹ� �ے �� d	�H �ے 
�� ��2ے ��ت  T��2� ن ان��G�� �� 1�H	� �� ہ ٓاپ� s79� �� ے	%�G ہ%cاY��/� �lت �� ��ت ��%� �ڑے '�  �9 

 '�۔  ��ے

ٓاپ اس د���وc �9 ا� 9Iا�ے 9mر�� � 9eظ ����ں ���ہ �Tj-�2 ��ں اس 12N �ے ا%ٹ�و9ز ��ں Fپ �ے  : +&ٹ2  
�0ے �Qد'�ر ہ9۔ ہ�ں ٓاپ }�� ��xN9 {9رِت �Iل �� �T�!e درج �� ���ے ہ�ں۔ ٓاپ %ے اس ا%ٹ�و9 �ے ��� ����a؟ 

 و}��ہ۔  
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VI?@A	 
 ۔ 	C�4 را�Bے اور ا���

  d ��aڈ ��رٹ� ر92ر

 

���) �� ر�9رٹ  /۔ ا2~) �	ٹ� 1�.j��" را� (�.� �	ٹ� �� ��ت �K� �9ںا�� T��2� ����l ے " �ے/��L� T���ے �

  وزٹ ��ں۔ www.usintheworld.org.�ے ��ے 

�ہ ان د4 ور�ڈ"����) ��ں  �Keeping Currentہ� �� �Q�e �/.��9ت اور ر92ر�d ۔ .2�� و[ ���ٹ " ا��

http://www.usintheworld.org/current/SUPresources.php  د����ب ہ�ں۔�� 

 The Jossey-Bass Guide to Strategic Communications for Nonprofits: A Step-by-Step۔3

Guide to Working with the Media to Generate Publicity, Enhance Fundraising  ہے cا� �Q�e د���و
�% 9� 1�H	� �	��ں �� ���ے ہ�ں اور ز�دہ �ے ز�دہ (	ڈز �ے Q� �� dGد �ے ٓاپ ��ڈ� �ے ���� ��م ���ے ہ�9ے ا�

��ے ہ�ں۔ اس �ے Ylوہ ����a ��و%� �� ���c ٓان �W) ��[ (�وP� ��%ے وا�ے اداروں �ے � �	� (�I!9ل �9 ��
 د����ب ہ�9��� ہے۔ 

9 ���) �	�%ے �ے ��ے ا%ٹ�%��	T ���۔ }������ر� 4	9��Hں �� ��ڈ� �� ��n9 ر��4� �T	�  x��7 �� دہ �9رٹ�� "

A step-by-step guide to developing media contacts "د����ب ہے �� :اس و[ ��ءٹ 
http://www.iccnow.org/documents/CICC_MediaOutreachManual_Sep03.pdf   
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��4�O	 ے�ا�� ��	� �Hاو+ڈ +�&ز ��وس �H��ڈ 

زاد ذر/ہ ہے � 4���/� 9G	��O �9 (�وغ د	ے اور �jPوں اور �_���) �� اl�7� �� ا� ���F) '�او%ڈ %�9ز ��وس 
�� �j	� �x��7 (���_ اور �-1�2 ���� ہے۔  ہ1 ���ق  TI ے� T��2� ا�� �ے ��ے ��زہ اورc)9{.ہ اI �� ے�����

 �a� x��7 (���_� ے� (و��L �ے �T��2 ، ��0ب اور �1.2 ا9Nام �ے در���ن �/.-�ت �� �-��� اور ��) اWا9Nا�� ��ہ�
���G �� sرہ� ہے۔ ��چ (�ر ���) ���ے  ��ہ�ں اور ان �� �����a� T ���ے ہ�ں۔ ہ ����� ��{ T	�su� x) �	��د 

dG �ے ہ�ڈ �9ارٹ� وا7	Rٹ) ،اور ���.c ��ں ہ�ں۔ اس ��  ہے )ا) �G او('�او%ڈا� ��) اWا9Nا�� }�� ����ر4 ادارہ 
K9� TIے ���Gں G) �ے ذر/ے�	�ز�lت �ے ��رے  ��) ہے�ہ �e��u� اور ٹ��او �ے ���ٔے �/�ون �� �j	� ا2ے

 ��ں د%�� �� ا%Qاز %Q� �Hل ��Gے۔

4c، (�ا�jl ،�2�2%ا%�، ا%ڈو%��� �ہ��� اور (ہe� روزہ %�9ز ��وس ہے �K 9G ز��%9ں " �� �G %�9ز"�R%ا ،���l
روں ��ں ����G ���a ہے۔ ��ں x��7 ہ��9 ہے ۔ اl�7� �ے �/Q ِا�ے د%�� ��a �ے ��	�ڑوں ا��l�7، { �(�� ادا) اردو

2��ا��jز �� �/Qاد j� ں اس �ے�� �a� ��%وہ دYl 23,000اس �ے  ،(��e� ،�2 ��ز�����ے ز�دہ ہے G) ��ں 

��ں ہ9ا  �e�2001رت ��ر، { �(�، ����G ��ر�)، �/.��)، ا{ �ِب l.1 اور T��7 1.l ]��m ہ�ں۔ %�9ز��وس �� ٓا}�ز 

�� اور ����� ر��وٹ9ں �9jl 9ر ���� ہ��9 د%�� ��a �ے  ذرا�x ا�Yِغ ��a� (���_� 9۔ ہ %�9ز ��وس ��0G ،�%�2ا(��
ار��ل ���� ہے اور ان ا(�اد �Q��) 9ہ �ہ	�� رہ� ہے 9G دو��4 {9رت ��ں Q��7 ہ� اس �/.����9 اور (���j� 4د�ے 

����ے۔ د%�� ��a �ے ذرا�x ا�Yغ اس %�9ز ��وس �ے ہ��رے �_���) �9 ا �aہ اٹQ��) ں �ے��  �	ے ا�jPرات اور ��ڈ
 RGہ د�ے ہ�ں۔ 

  T}دہ �� ا�ا�jPرات، ر���T اور (اور%�ے ہ�9ے ہ�ں۔ ��ہ1 د�R ��ّ	9ع ذرا�x ) اور�	�G ��)T %�9ز��ں �_���( ز
dٹ��� ]�ے ز�دہ  �10000ے �	�u[ اور �9زوں �_���) ��a دو��رہ x��7 ��ے ��Gے ہ�ں۔ ہ��رے �_���) ) و

�ے ہ�ں۔ ان ��ں د�R �ے Ylوہ ����) ���	d ��%�ٹ� �ے ز j���1000ہ K9ہ x��7 ں دو��رہ�� dوٹ ��ٹF ��دہ ��ڈ

�ہ(�ہ(د4 وا7	Rٹ) ��9ٹ ، )ا���ہ(، 7��'9 ٹ�9�jن )ا���ہ)، د4 وا7	Rٹ( ٹ���c )ا���/9د4 (ا� ��ت  ،)ا��
��ر�ہ ��9ٹ، د4 '�رڈ) )�/9د�l 4ب(، �lب %�9ز )�lب،  9۔�ےG 4�9ے(، د��9ٹ ) 1aR	��� ،)�9ے(  ،

 (�W نF ��-، ا��	��2ن ����، ا�/�ب ٓان j�( (�W	�ن، �!�(،  د4 ڈ.� �ٹ�ر )�j	�ن( ، ل اور�	ٹ �� 9�Gر)�����2ن(
)(، ا���9 )9۔�ے(� �( Q0ا� ،cرڈن ٹ����G 4د ،(�W ہ ٓان�cا�� ،cٹ��� (�، ہ�رٹc )ا�O9ہ)�j، ا�W �د (اردن(، د4 
)T�2، ا��) ، ��)ا��ا��	� �T��7 �a ہ�ں۔ ) ا%ڈو%����(، ��ا��� ��9ٹ اور ہQا� ا¥ ڈاٹ ��م )(�L2.)(ن %�9ز ا

�ہ �ے  9رپ، G	��9 ا��� اور ����7 ا�� ،����� �G %�9ز �ے ادار�� �9رڈ ��ں ���ِق و�G ،ٰ�L	9ب ����N ا
 T��2� 9ں �ےLP ہ �9گ ِان�� 'ہ�4 ) �ا��T �/.-�ت اورد�R اہY��/� 1ت�1.2 اور ��l ،���0ب ا�(ا(�اد T��7 ہ�ں۔ 

 ��G9� �G9 ر�a	ے �ے ���� ���� ���) '�او%ڈ �� %4�H ��� �ے ��a ا�m �aKح واtN ہ�ں۔ 

  �ہے dG " ���ِق و��Lٰ  -���) '�او%ڈ %�9ز"�� �G %�9ز �ے دو اڈ�) ��� وN� x��7 ہ�9ے ہ�ں۔ ان ��ں �ے ا
�H	� d��ے��Gے ہ�ں۔ ہ اڈ�)  ��ں ����Qار Q%��% �� TIہ� ��ں �lب ا��ا��T �	�زlے �ے �aK (���_� ے وا�ے%��

 (�4c اور �jlا%� ز��%9ں ��ں x��7 ہ��9 ہے۔ دو��ا اڈ�R%ا ،���l"ر -���) '�او%ڈ %�9ز�� �ہے  "ا%�2%�� ��ں �7
���l ،4c، (�ا%�2�2، ا%ڈو%���) اور ُاردو �R%ا ��ز��%9ں ��ں x��7 ہ9رہ� ہے۔ 9G �1.2 ����0 �/.-�ت �ے ��l9;9ت 

درج ذT �/.��9ت ان دو%9ں اڈ�	9ں ��ں �_���) � �� ��%ے �ے ��ے '���ڈ �W	c (�اہ1 ���� ہ�ں ��ہ1 اس ��ں ز�دہ 
  �� ����Zں �9ء�Pا���� �ے د4 '�� ہ�ں۔ 


۔:
 +�&ز۔ا+!�+�� 	�ں �V*# ��ر"� " �'	 �� 

l 9ں �ے��Z� �� 9'9ں� Q	K � � وہ �1.2 اور ����0 د%�� ٓاج، د%�� ��ںY)9�9ںN ے در���ن ��اہ ) ا(�اد، ���9%ٹ� اور�
 �e� ں ��ق ر(��ر4 �ے�jP ہ�ںG ،�7ے ��ں�/� ����l ے ��ں ٓارہ� ہے ۔ ��ہ1 ہ��رے	a�را�� �����ے �� (-Qان د
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���Q ��ڈ� �ے ز�دہ (��Qہ اٹ��aے %�F �Hے ہ�ں، د%�� ��ں QG �}�	l Q	2��Qار ا�)، �	�ز�lت �ے ���� ہ�ں اور ا%�ہ� 
��ڈ� �9 ا�) ) 2�Gے ��چ (�ر ���) '�او%ڈ(�!�eے اور ���Y� ����l �ے ��ے ��م ��%ے وا�ے ا(�اد اور �	���Hں 

 �ے (�وغ  �ے ��ے اہ1 اور ��n9 ہ���aر �ے 9mر �� ا��/��ل �� رہ� ہ�ں ۔ 

����%ے �� ��/�رف ��وا%� ہے �� �-!Q اl.�ٰ درGے �ے ُان �_�" �� �G %�9ز۔ ا%�2%�� ��ں �7� ��ر"  x9 و��� (��
 ��ُ 9� z�.P �� د���lم اQl ��94 �ے  �ڑه�� ہc�� ت �1.2 اور ����0 د%�� �ے در���نW��P 4���/� 9دG9� ں�� (G
ے �� ���	ہ QI �� و��x اl�7� �ے ذر/ے اس اQNام �� c�� c�R%ا ����%ے ��ں �Qد '�ر ��n� ہ�9��ں۔ �T��2 �ے (

0� 1.2� Q!-�  ا ��%� ہے۔Q�� �.Qj� 4د��	ر��) �� �9چ ��ں ��N ے� � ��� �/.-�ت �ے ��رے ��ں ���4c ده�رے �ے ��ڈ

�� ہے �ہ ان ��G �� "T��2 %�9ز۔ ا%�2%�� ��ں �7� ��ر" �-�-I ہ�Q� 4 ا��س اس�H% ��,  9 �1.2 د%�� اورG

��%ے �� {�IY� اور ُان �� اYmق،  ��0ب �ے در���ن (�{.ے ��Qا ���ے ہ�ں، �ے �/���4 اور �jZ� Y� TIش
�����2 ��زوں اور ��9رو��ٹd �� ��م %ہ�ں۔ �	��د4 اور 9lا�� �wL �ے �	!�9ہ �Gت اور �/�ون �9 (�وغ  � �
د	ے وا�� ��'����ں اور اQNا��ت د%�� ��a ��ں �Gر4 ہ�ں ���) �lم 9mر �� ���4c ��ڈ� اور �����2 ��زوں �� ان �� 

ہ��ر4 %�9ز ��وس �ے ہcاروں �Nر��) ہ�ں G) ��ں ا� ہcار �ے ز�دہ { �(�� اور ا�Yغ ��lہ ر���� %ہ�ں ہ��9۔ 
 �ے ادارے �T��7 �a ہ�ں۔ 


۔:
 +�&ز �--   ��4�O	 

ہ� وہ Y��/� ���0� 1.2� 9G �u7ت ��ں د��2~� ر���a ہے ���) '�او%ڈ %�9ز �9 ا�	ے �_���)، ہ��ر4 و[ ���ٹ 
)(www.commongroundnews.org T�� 4ا � (cgnewspih@sfcg.org)  ہے۔ ���� z�aے ���9 �ے��

���) '�او%ڈ %�9ز �ے ��ے ��a	ے وا�9ں ��ں دا%�9ر، ��ہ�j رہ	��، ���aر4، �����2 ��ز، �9ل ����9ٹ� �ے ��ر�	�ن، 
����ے اور �!�� � ��ر4 �ے ��ہ�)، �/��� دان، (	��ر اور ���9-�ر و}��ہ T��7 ہ�ں۔ � 

 a��ر9ں �� �9I �a{.ہ ا(cا�� ���ے ہ�ں، ��%9�ہ ٓاج �� 9G9%ان �T �� رہ	�� ہے، �ہ وہ ا�	ے �_���) ہ9G9% 1ان �
�ے ��ے ����aں۔ ہ� ہ�eے ہ1 ا� 9G9%ان �� �_�9ن �	�u[ �� �ے  " 9G9%ن (��"9G9%ا%9ں �ے ��ے �u!9ص ���1 

 ��l �� dG ے ہ�ں��� x��727  س �ے �1 ہ9۔�� 

 اور ��ر	�ٹ) �ٹ��8(ا�1&ب 

CQ 
ہے۔ ا��eظ �� ہ �/Qاد  د%�� �ے اہ1 { �(��  ���750م �_���) �ے ��ے ز�دہ �ے ز�دہ ا��eظ �� QI : ا"�4ظ �

 اداروں �� ;�ورت  �ے ����L ہے۔ اس �ے ٓاپ �ے �_���) �� دو��رہ اl�7� ��ں �Q� �aد �.�� ہے۔ 
 

4c، (�ا%�2�2، ا%ڈو%���: ز��ن�R%ا ،���l (���_� ہ ہ1 ٓاپ �ےK�'و{9ل ��%ے �� ا �a� اور ُاردو ز��%9ں ��ں (
4c ز��ن ��ں ��s ��ے �G%ے وا�ے �R%ہ1 ا �H% sِ��{�IY� ر��aے ہ�ں، ��ہc��G 1ے اور ادارت �ے �-�;9ں �ے 
4c ز��ن �ے ہ� �_�9ن �9 ��) ا9NWا�� ����T �ے ��ے �R%ے ہ�ں۔ ہ1 ا��_���) �G ، 9ہ�ں ���) ہw�G�� ،9 د

4c �ے�R%49 ا%�m�� ڈٹ ���ے ہ�ں۔ 9NاQl �ے ����L ا
  

%9�ہ ہ1 ٓاپ �ے �_���) �9 د%�� ����aں �-�K �%�� 1�2ہ�ے ہ�ں اس ��ے ;�ور4 ہے �ہ ���م �_���) ��ں  :ا�1&بK
{ �(�� ا%Qازو ا�.9ب ا���Pر �����Gے ���ہ ٓاپ �� �_�9ن ��وGہ ا�Y}� رG �%�ت �ے ہ1 ٓاہ	� ہ�9�ےاورٓاپ �ے 

� �a� ے �_�9ن �_�9ن �9 وہ �9گ	�����ں 9G ذہ�) ہ�ں ��R �9;9ع �ے ز�دہ وا�eN� %ہ�ں ر��aے۔ ہ1 ا ���
 4Q	2� �-�-I �� 9ں�'Q����%�Rروں �ے در9Pا�� ���ے ہ�ں �ہ وہ �9;9ع �� 'ہ�ا�� �ے }9ر ��ں، ��2.ے �� 

����ے ��ں �7� ہ9ں۔ { �(�� �_�9ن �-��ہ %ہ �	ے �.�ہ را�ے � �	/� �� ��� وا;w اور �T�Q �ے c��Gہ ��ں اور ا
 اOہ�ر ہ9 اور ���ا '�اف ��u!� ہ9ں 
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ں ���ہ دو��4 ز��%9ں ��ں ���Gہ ��Fن : ا�QaBjت�� c�� ا{�IYLت اور ���و� ا��eظ �ے ا��/��ل �ے '��	��

 �!�u� 4 ز��ن ��ںc�R%ں اور ان �� ا�a�ہ9۔ ا'� ٓاپ ��2 دو��4 ز��ن �� �e| ا��/��ل ��ں �9 ِا�ے اٹ��� ��ں �
ں۔ و�� �I�; 

 
�1.2 ����0 �/.-�ت �ے ��l9;9ت ��ا��Z ا{�IYLت �	�e �/	9ں ��ں ا��/��ل �� �� ���G ہ�ں۔ ��Zل �ے  •

9mر�� Gہ�د4 اور ا�2�Yٹ �� ا{�IYLت ا�	ے Q�-lے �ے ��ے QGوGہQ اور ��2 ��ہ[ �ے ����� %�Hم 
��Z }��ذ�ہ دار4 �ے اور }.� 9mر �� ��ں ر��� ��دار �ے �/	� ��ں ہ� ا��/��ل ہ�K �%9ہ��ں۔ ��ہ1 ا%ہ�ں ا

�2	Q اور �	��د ���� �ے ���اد(�ت �ے 9mر�� ا��/��ل �� ��� ���G ہے ۔ ���2l ،'�د �دہ�  
ان ا{�IYLت �ے }.� ا��/��ل اور }�� { � �	e� Qہ�1 �ے ��	ے �ے ��ے ��چ (�ر ���) '�او%ڈ %ے  •

]��� c�� ہے dG ��ں �lم 9mر�� ا��/��ل ہ9%ے  ���aر9ں �� �ہ�9� �ے ��ے ا� ا{���IYL د���و
وا�� ا�7/�ل ا%c�R ا{�IYLت اور ا��eظ �ے ���اد(�ت ��s ��ے '�ے ہ�ں۔ ہ د���و�a� c ٓان �W) د����ب 

��aں http://www.sfcg.org/documents/Muslim-Western_Terminology.pdf): (ہے۔ د

:ہCا*�ت  

T� : ا� ���) '�او%ڈ ٓارٹ�

�� �j	� �	��O ٹ9aس اQNا��ت �� ��9c �ے �/�ون اور �ہ� • TIہ9، �/���4 اور (�� �eہ�1 �ے ��ے، Gہ�ں ��
��s ���� ہے۔  ���� 

 �����ہ ز��)، �����ہ ��eدات اور اہQاف �Yش ���� ہے۔    •
����ے اور �/�ون �9 (�وغ د�� ہے۔ •� 
• ���� s�� ہے۔  �1.2 اور ����0 �.��ز �ے ����) �/�ون و �/��jZ� �� T� ����Zں 
 �/���9P 4د ا���2�I �� اOہ�ر ���� ہے۔  •
�) ہ�ں۔  •�� TI (ا�����Qا ���� ہے �ہ �	�ز�lت �ے  Qاور ا�� ����Gر��) ��ں  ر�N 
 ا(�اد �ے ا�%�2%� �su رو9ں اور ا��Q ا(cاء  �����ت �9 ���	ے ��W ہے۔  •
 �1.2 اور ����0 �.��ز �ے در���ن ہF 1ہ	�R �9 (�وغ د�� ہے۔   •

   :	<�"�ں
•  �jاور ��ہ �G��� ،����� 9ا��NWا (�� اور ���NYl ، ��9N 9G �%�� �'�Gاد اور اداروں �ے ��م �9 ا�)ُان ا

 ��9Iل ��ں �ہ��4 �ے ��ے �!�وف T�l ہ�ں۔ 
�ے۔  •����� (�وغ ) T-l�� �	j� اور Q	2� �/.��9ت اور واN/�ت �� اdG ��2e� �2 �ے �jZ�، اQ�lال 
 �u!9ص ا�) �2	Q ا%ہ �W ہ T�l �ے ��/�رف ��وا%�۔ �Nر��) ���N 9م ا�) �ے ��ے   •
) %���z " ���) '�او%ڈ"�Nر��) �9 ہ ��ر ٓاور ��ا%� �ہ  •�� �.lہ ا��� ����9aہ ��%ے ��%�م %ہ�ں �. �.Qj� �� 1�

 �ے I!9ل �ے ��ے ہے۔ 
• �l �H	� 9ہG9� 9G �%�� 9�9ں �� �������9ں �ے ٓا'�ہ!	� ������� م �� %ہ�ں ٓا��ے۔ �Nر��) �9 ا2ے �/���4 �
 �1.2 ����0 �/.-�ت ��ں �ہ��W 4%ے �ے ��ے ��Nم ا�) �ے �1.2 اور }�� ����0 ��ڈ�e� �� cہ�1 �� (�وغ۔ •
�-��� اور ��) ا9NWا�� �����2 ��ز اداروں اور ا(�اد �� 9I{.ہ ا(cا�� ��%� �ہ وہ �!�� � �2	Qا%ہ ������2ں  •

ں۔ �� ]��� 
 ہ�� �/�ون و ا% !�ر �� اہ��� اور ;�ور�ت �9 ا�G'� ��%�۔ ا%�2%�� �� �����ہ ا��س اور �� •
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�ٹ� اور �	�(�ت ٓا��c �ہ�%�9ں اورW��Pت و ا(��ر �9 رد ��%ے �ے ��ے %cاY��/� �lت  • �2a' ،�e	�
���!�� � ��را%ہ زاوہ %T��I �� �H �/.��9ت �� ��jد�ہ ���ہ }.� (ہ��9ں �ے ��� ��Gے۔  

 

�5 �
 ا:��Vٹ2 اور ا�را 
زت��3  

�������� ہے اور ُاس �ے ا�����G �� Q ہے �ہ وہ  /ہ� ���aر4 ا�	ے � �� �ے ���W9ت �� 9Pد ذ�ہ دار �Nار 

�	Qر�Gت %ہ�ں ہ9ں 'ے۔ �_�9ن �!NQہ N��/ ���-Iہ Q7ہ �_�9ن(��ے '� /دا%�9را%ہ د�%�Qار�H� �� 4ہ�ہ ��ے '�

ہxN9� 1 ���ے ہ�ں �ہ ہ��ں ���aے '�ے �_���) xjm زاد ۔ ) �� �j	� ہ9'� اور ُدر�� 9Iا�ہ �Gت (�اہ1 ��ے ���Gں 'ے
 ہ9ں 'ے 9G اس �ے TjN �ہ�ں اور x��7 %ہ ہ�9ے ہ9ں۔ ) اور�	T(اور%�ے 

��ں اl�7� �ے ��ے �	���G ��� �� ]uے �9 ٓاپ �ے ��س ' ا%�2%�� ��ں �7� ��ر -�� �G %�9ز'ا'� ٓاپ �� �_�9ن 
 �I �� ا%ے�� x��7 �a� ازاں �ہ�ں Q/� ِا�ے T���ہ دو��رہ اl�7� ��ں �!	t اور ���) '�او%ڈ %�9ز �� ��m��� �' 9ہ

 9Iا�ہ د� ��Gے۔ 

  ��+ے �� �R*[ہ ��ر ار��ل 	/�&ن 

��a اT�� 4 اڈرFwww.commongroundnews.org  dپ ا�	ے �_���) ہ��ر4 و[ ���ٹ  �

.cgnewspih@sfcg.org  ے ہ�ں۔���� روا%ہ �� � 


 �� �R*[ہء ��ر                                                                  +�[�P+ 

-�	� �	�%ے �ے ��ے  9� z���% ا���/�د T9m ہ ��ر �9 �ہ�� اور-�m ے	� �ے' ا%�2%�� ��ں �7� ��ر -�� �G %�9ز'ا
��ر�ہ، ٹ9را%ٹ9 اور وا7	Rٹ) ��ں �9G9د ہ�ں۔ ا(�اد �� ہ ٹ�1 �1.2 ����0 G ،م ٓا��دY9ا، ا��	G ،ران ���وتQQ� ت��

�/.-�ت  اور ��/.-ہ �T��2 �ے ��رے ��ں و��x ����ہ اورl.1 ر���a ہے۔ ہ ا(�اد اT�� 4 �ے ذر/ے �� �G %�9ز ��ں 
�ے۔اl�7� �ے ��ے �9{9ل ہ9%ے وا�ے �_���) �� را��G ��	� �	�-�ے د�ے ہ�ں ���ہ ان �ے �/��ر �9   

�� %�n�H%� �ے  ��� d	�H �ے �ہ� �ے ���aر9ں اور دا%�9روں �ے �_���) x��7 ���ے ہ�ں اورہ� ا t.�u� 1ہ
-ہ ��ر �� ���G ��� T�l ہے�m 9ص!u� ۔ ��ے  

 : "9;�ر*&ں �
 �Rف �ے 	&j&"ہ 	/�	�� 

�l�79 ہ��ں اG T��ان �� �mف �ے %�n�H%� اور  ا2ے ���م ٓارٹ�Q� 9ز �ے�% �G �� ،ے ��ے �9{9ل ہ�9ے ہ�ں�
ے �ے T�l �ے 'cر�ے ہ�ں۔ ہ1 ��۔�G %�9ز �ے ���1 c��"��9G9% " Qان (Q9ش ٓا�P 9� (���_� ��9�l �Rاور د

 ے ���� ہے۔ �ہ�ے ہ�ں۔ %I�� �� �%�n �H.ہ، �_�9ن �� ز��%� اہ��� �9 ���H% sِ ر��aے ہ�9ے، دو دن � دوہ�eے �

  :@&د "9;&ا�ے iHے 	/�	��
1.  �� (���_� ���� �G %�9ز ��ں ��ل ��a ��ں اl�7� �ے ��ے ��� ��ر ��� ���aر9ں �ے ا� ہ� �9;9ع 

 ���9aا�� ���G ہ�ں۔  اس {9رت ��ں ہ��را ادار�� �9رڈ د%�� ��a �ے ��ہ�) �ے ��l9;9� t.�uت � �a�c���
 _���) �� �9;9ع �lم 9mر�� �� �G %�9ز �ے اڈٹ� �	�u[ ���ے ہ�ں۔ �_���) �� در9Pا�� ���� ہے ۔ ان �

اس �ے Ylوہ �� �G %�9ز �ے ��ے �u!9ص ���aر9ں �ے ا� �	�u[ �9;9ع ���m (���_� �a.[ ��ے  .2
�ے " 9G9%ان (��"��Gے ہ�ں، dG �� �9;9ع ��ہ�� ���ورت �ے � ��ہ� 9Pد �	�u[ ���� ہے۔ ہ��رے ���1 

��ان 9G9%ان �Q� 9ر��a�  ،ے��aر9ں �ے 9Pد را�Lہ ���ے ہ�ں اور ُان �ے ��l9;9ت ��، Gہ�ں ���) ہ�9
 �/�و%� ���ے ہ�ں۔ 
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 c	�W 9ز �� '���ڈ�% �G �� 9ہ�ں ;�ور4 ہG ڈ ��� (�اہ1 ���ے ہ�ں اور�) ���ان �9{�9ہ �_�9ن Q� 9ز�% �G ��
�9ن �� 9mا��، %dِe �_�9ن اور ��Y� ا;�(ے ��9c ���ے ہ�ں۔ �_/ �� ���L-� �ے ُان ��ں �9زوں و;���Iں

�ے %-Lہ %��Hے اڈٹ	� اس ��ے �� ���G ہے �ہ �!	t اور ادارہ ���W9ت �ے �.2.ے ��ں W��P ���Iت ���[ 
��T را�ے اور �	9Hر���G �� T}�I 4 ہے۔ � �����ے۔ اl�7� �ے !� TjN	�e) �ے %Q7 �%�n �Hہ �_�9ن �� 

 

]*�R �� �5 اور ��وغ�Vا 
 ہ ��ر	/�	�� �

-ے ا���Pر ���ے ہ�ں�m (�� 1ر��) �� ر���� �ے ��ے ہ�N دہ� : �_���) �� و��T���� x اورز�دہ �ے ز

�ٹ اوران �ے �<�� ا]�ات .1�a� ڈ*� �ے�	9ں  :�l�7م ا��� �R�9رٹ.c(ا�	� Fرٹ��.c �9 د �)  ���N ا9�l�7ں اور ٓان �W) ��ڈ
��ں 9G دو��4 ��2  �ے ��ے د����ب ر�a	ے ��ں ہ ا�� ��ر(��� ہے �ہ� D	ہ� �a� �� (ر���N ہ1 ان �ے

{9رت ��ں ���) %ہ�ں ہے۔ ا'�Kہ ہ��رے ��ے ���) %ہ�ں �ہ ہF �2� 1رٹ��Q!�) �) 9� �� T دو��رہ ا9�l�7ں �9 
ہ �_���) دو��رہ x��7 ��%ے وا�ے اس �� اYmع %ہ�ں د�ے اور %ہ ہ� �[ ا�jPرات و  �Zہ ا���Gن ���ں، ��%9

ٹ �� �9G9د ہ�ں ��ہ1 ہ��ر4 � -�� �ے ہ ��ت ���	ے ٓا�� ہے �ہ ہ��رے �_���) �� دو��رہ اl�7� �Gا�Q ا%ٹ�%�
 �� �/Qاد ��(� ز�دہ ہے۔  

 

ہ��ر4 ا��l�7ں اT�� 4 �ے ذر/ے د%�� ��a ��ں ہcاروں �Nر��) اور  :	z1�h ز��+&ں 	�ں ��اہ را�� �\!3�9'� .2
ہ�ں۔ ہ��رے ��Ql�Nہ �Nر��) ��ں ����ر4 ا(�2ان، ��eر���ر،  ��	�ڑوں { �(�� اور %����� اداروں �� �ہ	���

��ہ�) �/.�1 اور دا%�9ر، د(��l ���9%ٹ� �ے ارا��)، { �(�، �9ل ����9ٹ� �ے ار��ن اور د�R �9گ T��7 ہ�ں 
 9G �1.2 ����0 �/.-�ت �ے 9Iا�ے �ے ��l9;9ت ��ں 'ہ�4 د��2~� ر��aے ہ�ں۔ 

 
3. 

: ا+ٹ�+�ٹ �ے ذر*�ے ر���: 
%�9ز �ے ���م ��زہ اور '�7cہ اڈ�) ہ��ر4 و[ ���ٹ  �

.www.commongroundnews.org  ہے ��' ��� د����ب ہ�ں۔ '�7cہ ا9�l�7ں �� Fر����9 اس �mح ����[ د

9 %���ں� T �� د� ��Kے۔  �ہ ���9 �_�9ن �Yش ��%ے ��ں د97ار4 %ہ ہ9 اور اور�	T ��ٹ��

 ��چ ��ر ��	� �Hاو+ڈ  �� 	�O�h (��رف

��ں 1��N ہ9ا ۔ اس �� ��) ہے�ہ �e��u� اور ٹ��او �ے ���ٔے  www.sfcg.org 1982)(��چ (�ر ���) '�او%ڈ 

۔ ہ1 �/�ون �� �j	� ا2ے K9� TIے ���Gں G) �ے ذر/ے�	�ز�lت �ے ��رے ��ں د%�� �� ا%Qاز %Q� �Hل ��Gے
�s �� �-��� اداروں ���� �G��� ں ����� اور�� �H	� d� ��)�-n 9ص!u� م ���ے ہ�ں ���ہ���� T� ���� ے

�ے۔ /	� اY�P(�ت �9 ���� �� � �G ��� اِد ��ر ��ں ا;�(ہQ/ش ��%ے �ے ��ے �/��7ے �� ا��Y� TI 4���/�
 ������ت �� ��م ��%�۔ 

 
 

 

 


