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مدع ںیم ناتسکاپ صوصخلاب ءایشیا یبونج وک تراھب ) ( یچارک
دوعسم رادرس ردص ےک ریمشکو ںومج دازآ ےئوہ ےتید رارق راد ہمذ اک ماکحتسا
یک ںویریمشک روا ےنانپا فقوم یلوصا رپریمشک ہلئسم ہک ےہ اہک ےن ناخ
تراھب ےئل ےک ےنید ازس یک ےنرک تیامح یک کیرحت یک تیدارادوخ قح
تقاط روا ےنرک مئاق یراد ہراجا ینپا ںیم ےقالع ےک رک روزمک وک ناتسکاپ
۔ےہ یھکر رک عورش گنج یذاحم نیت ےئل ےک ےنھکر ںیم قح ےنپا نزاوت اک
ےس فرط یک جاوفا حلسم روا راوادیپ یعافد ترازو یقافو ںیم یچارک
ےک ‘‘خیرات یک ماکحتسا مدع ںیم ےقالع’’ ںیم سنرفناک 2018زایڈیئآ
تراھب ہک اہک ےن ریمشکدازآ ردص ےئوہ ےترک باطخ لصفم کیا ےس ناونع
ںیم ریمشکو ںومج ہضوبقم گنج کیا ھتاس ےک جوف ھکال تاس ینپا
وک ںویریمشک ہدایز ےس ھکال کیا کت با رک ےل ےس ء 1989ںیم سج ےہ اہر ڑل
یگنج ارسود فالخ ےک ناتسکاپ روا ریمشک لہا ےن تراھب ۔ ےہ اکچ رک دیہش
ںیم تروص یک تیحراج رپ یرڈنؤاب گنکرو روا لورٹنک فآ نئال ذاحم
اک ںویلوگ وک ںویرہش ہانگ ےب جاوفا یتراھب زور ےئآ ںاہج اھکر لوھک

ںوقالع یلئابق  ،ناتسچولب ذاحم ارسیت ےن تراھب ۔ںیہ یتانب ہناشن
ہنادرگ تشہد ےعیرذ ےک ںوٹنجیا ےنپا ںیم ںورہش مہا ضعب ےک ناتسکاپ روا
ہک اہک ےن ناخ دوعسم رادرس ردص ۔ےہ اھکر لوھک ںیم لکش یک ںویئاورراک
ںورایھتہ یرہوج ںیم ہطخ یئایشیا بونج ہعزانت ہدش لح ریغ اک ریمشک
ےک ںوکلم ںونود روا ہجو یڑب کیا یک ماکحتسا مدع ںیم ےقالع یک ڑود یک
ہک اہک ےن ںوہنا ۔ےہ ببس اک ڑود یک ںورایھتہ یتیاور ریغ روا یتیاور نایمرد
روا ماکحتسا مدع ہطخ اروپ اتاج ایک ںیہن لح وک ریمشک ہعزانت کت بج

ےنوہ لح ریمشک ہلئسم ہک اہک ےن ںوہنا ۔اگ ےہر راچود ےس لاحتروص ینیقی ریغ
اگ ےہر رارقرب دح یسک رصنع اک ماکحتسا مدع یھب ںیم تروص یک
یتیاور ریغ روا یتیاور نایمرد ےک تراھب روا ناتسکاپ ہکنویک
ٹلیب اک نیچ روا یرادہار یداصتقا ناتسکاپ نیچ ڑود یک ںورایھتہ
رایت ےئل ےک ےنرک مضہ ےس یناسآ تراھب وک ںوبوصنم ےسیج ڈور ڈنیا
رک ےل ےس ء 2008دوجواب ےک ںونارحب یسایس فلتخم ہک اہک ےن ںوہنا ۔ںیہن
ناتسکاپ روا یک یروپ تدم ینیئآ ینپا ےن ںوتموکح یسایس ود با
ےطخ ۔ےیہاچ انہر یراج لسلست یروہمج ےئل ےک ےنشخب ماکحتسا یسایس وک
ےن ناخ دوعسم رادرس ےئوہ ےترک رکذ اک لماوع رگید ےک ماکحتسا مدع ںیم
روا مزنویمک ںیم یئاہد یک 1980روا 1950یک ناتسکاپ ہک اہک
ےک 2001رھپ روا داحتا ھتاس ےک ںوکلم یبرغم فالخ ےک سور ٹسنویمک
مدع ںیم ےقالع یھب اننب ہصح اک گنج فالخ ےک یدرگ تشہد دعب
یبرغم نارود ےک گنج درس ہک اہک ےن ںوہنا ۔ںیہ تاہوجو رگید یک ماکحتسا
ٹیٹسا نئال ٹنرف فالخ ےک سور وک ناتسکاپ ےس فرط یک ایند
ےن رچلک ےک دادما یلام ےس فرط یک برغم ےلدب ےک سا روا انید رارق
ہک اہک ےن ںوہنا ۔اید انب رگن تسد اک ںورادا یتایلام یبرغم وک ناتسکاپ
یک ناتسکاپ ًاتقوف ًاتقو ےن ںویداحتا یبرغم رگید ےک سا ہکیرما
روا یجوف ںیم ےلباقم ےک تراھب نکیل یک ایہمرورض دادما یداصتقا
ہناراو ہقرف یدرگ تشہد ردنا ےک کلم ۔یک ںیہن یھبک ددم یسایس
تاہوجو رگید یک ماکحتسا مدع وک ناحجر ےک یدنسپ ءاہتنا روا میسقت
ای باب دس ےک تاناحجر یفنم نا ہک اہک ےن ریمشکدازآ ردص ےئوہ ےتید رارق
یئانب ںیہن یسیلاپ رثوم یئوک رپ حطس یتسایر ےئل ےک ےنرک مک
۔ےہ یہر اج ید ہجوت روپ رھب بناج سا با مہات ۔ یئگ

ماکحتسا ںیم ناتسکاپ وک جاوفا حلسم یک کلم ےن ناخ دوعسم رادرس
ںیم کلم ےن سج یھت یہ ہرادا اک جوف ہی ہک اہک ےئوہ ےتید رارق تمالع یک
ےئل ےک ےنالد تاجن ےس رسنیک سا وک کلم روا ی ڑوت رمک یک ںودرگ تشہد
ےک جاوفا حلسم ےن ںوہنا ۔ےئک ےس یبایماک تیاہن زنشیرپآ فلتخم
رپ یبایماک ںیم گنج فالخ ےک یدرگ تشہد وک ہوجاب دیواج رمق ہاربرس
ےلاو ےنرک شیپ ہنارذن اک ںوناج ینپا ںیم گنج سا روا ید دابکرابم
جارخ ںیم ظافلا رادناش وک زرسیفآ روا ںوناوج ںورازہ ےک جاوفا حلسم
۔ایک شیپ تدیقع

