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رادرس ریمشک و ںومج
نوریب ےن ناخ دوعسم
و یریمشک میقم کلم
یناتسکاپ
ےک کلم یک یٹنویمک
ںیم تالماعم یموق مہا
ےترک فیرعت یک رادرک
ںومج ہضوبقم ہک اہک ےئوہ
یتراھب ںیم ریمشکو
رگاجُا ںیم زادنا رثوم وک ںویزرو فالخ یک قوقح یناسنا ںوھتاہ ےک جوف
اک تالایخ نا ۔ ایک ادا رادرک مہا ہدایز ےس بس ےن نطو نیکرات ںیم ےنرک
ےک سٹاھت کم السا یری رپمٹنک فآ ٹویٹیٹسنا ےن ںوہنا راہظا
ریپ ےن ںوہنج ۔ ایک ےئوہ ےترک تیچ تاب ےس شگنب رفظ رٹکاڈ رٹکیرئاڈ
ےن ناخ دوعسم رادرس ردص ۔ یک تاقالم ںیم سؤاہ ریمشک ےس نُا زور ےک
ےیل ےک کیرحت یک تیدارا دوخ قح ےک ںویریمشک یک شگنب رفظ رٹکاڈ
نوناق ےک اڈینیک ےن ںوہنا ہک اہک ےئوہ ےتہارس وک ںوششوک ںیم اڈینیک
ناکرا ےک یلبمسا یئابوص روا یموق یک ںاہو رک لم ھتاس ےک ںوزاس
ماجنا رس تامدخ ردق ںارگ ےیل ےک زاک ریمشک رپ حطس یماوع تیمس
ےک نُا ےس لد ہہت ماوع ےک ریمشک و ںومج ہضوبقم روا دازآ ےیل ےک سج ۔ ںید
یئوہ ترسم تیاہن ہک ناج ہی ںیہنا ہک اہک ےن ریمشک دازآ ردص ۔ ںیہ رازگ رکش
نی

ڈینیک

ےن

ںویھتاس

ےک

نا

روا

شگنب

رفظ

رٹکاڈ

ہک

ےہ

ںورادا یتایدلب روا ںوروشناد ،سکنیٹ کنھت  ،زنیرٹنمیلراپ
یک ںوگول ےک ریمشک و ںومج ہضوبقم کت ںورادا زاس ےئار رگید تیمس
یناتسکاپ و یریمشک ےن ناخ دوعسم رادرس ردص ۔ایاچنہپ وک زاوآ

وک زنیرٹنمیلراپ ےک کلامم ہقلعتم ےنپا ہو ہک یک لیپا ےس یٹنویمک
یک روما ہجراخ یک نامیلراپ روا ردنا ےک نامیلراپ ہو ہکات ںیرک کرحتم
دوخ قح یشئادیپ ےک ںوی ریمشک  ،ریمشک ہلئسم ںیم ںویٹیمک
یئوہ یتڑگب یک قوقح یناسنا ںیم ریمشک و ںومج ہضوبقم روا تیدرا
ہضوبقم ثحب یک حرط سا ہک اہک ےن ںوہنا ۔ ںیئال ثحب ریز وک لاحتروص
حیحص ےک سا وک ریمشک ہعزانت روا لاحتروص یک ریمشک و ںومج
رپ عقوم سا ۔ یگ وہ تباث راگ ددم تیاہن ںیم ےنھجمس ںیم رظانت
اک ناخ دوعسم رادرس ردص ےن شگنب رفظ رٹکاڈ ےئوہ ےترک وگتفگ

ڈینیک ےس ےرود ےک نُا ہک اہک ےئوہ ےترک ادا ہیرکش رپ ےنرک ہرود اک اڈینیک
ہضوبقم روا ریمشک ہعزانت وک یٹنویمک یناتسکاپ و یریمشک ںیم
اہک ےن ںوہنا ۔ یلم ددم یڑب ںیم ےنھجمس وک لاحتروص ہدوجوم یک ریمشک
سکنیٹ کنھت فلتخم نارود ےک ےرود ےک اڈینیک ےک ریمشک دازآ ردص ہک
ےس باطخ ےس لسنوک لنشینرٹنا نیڈینیک رپ روط صاخ باطخ ےس
رٹکاڈ ۔ یلم ددم یڑب ںیم ےنھجمس وک ںوٹہج فلتخم یک ریمشک ہعزانت
نیڈینیک وک اڈینیک ہرود ےک ریمشک دازآ ردص ہک اہک دیزم ےن شگنب
سا ےن میظنت ےک نُا دعب ےک ےرود سا روا ایک رگاجُا رپ روط ںایامن ےن ایڈیم
ںوروشناد  ،زنیرٹنمیلراپ نیڈینیک ےیل ےک ےنٹیمس وک تارثا ےک ےرود
اب لسلسم ےس لاحتروص یک ریمشک و ںومج ہضوبقم وک ایڈیم روا
ایند روا ریمشک دازآ ردص ہک ایک راہظا اک عقوت سا ےن ںوہنا ۔ اھکر ربخ
گنر تنحم کھتنا یک ںویناتسکاپ روا ںویریمشک میقم ںیم رھب
ںیم ےجیتن ےک دہجودج یراج لاس  70وک ماوع ےک ریمشک و ںومج روا یگ ےئال
۔ یگ وہ لصاح ی دازآ

