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رادرس ردص ےک ریمشکو
یراکرس ےن ناخ دوعسم
ںیم ےبعش یجن روا
ےک تبرغ ،غورف ےک میلعت یرایعم ںیم کلم ہو ہکاید روز رپ تاعماج مئاق
تیمس ںوتلوہس یرایعم یک تحص ےئل ےک ںویرہش مامت ےک کلم ،ےمتاخ
تاب ہی ۔ںیرک ادا رادرک انپا ےئل ےک ےنرک لصاح فادہا ہلمج ےک یقرت رادیئاپ
مامتہا ریز ےک سٹیسماک ںیم رٹنیس پش ڈنیرف نیچ کاپ ےن ںوہنا
ےس رانیمسرپ عوضوم ےک‘‘رادرک اک تاعماج روا فادہا ےک یقرت رادیئاپ’’
مامتہا اک رانیمس ۔ایک ےئوہ ےترک باطخ ےس تیثیح یک یصوصخ نامہم
غورف ےئارب میشروسنک یتاعماجلا نیب ےن یٹسروینوی سٹیسماک
ےنپا ۔اھت ایک ےس نواعت ےک نشیمک یمیلعت ٰیلعا روا مولع یجامس
ےک ایند تیمس ناتسکاپ ہک اہک ےن ناخ دوعسم رادرس ردص ںیم باطخ
،ںوتلوہس یماکان یک تحص  ،میلعت حرش مک وک کلامم ریذپ یقرت
اک لئاسم ریبمھگ ےسیج ںویلیدبت یتایمسوم روا تاواسم مدع
یک لئاسو یناسنا یرایعم ہجو یداینب یک لئاسم مامت نا ۔ےہ انماس
تاعماج یک کلم ۔ےہ یگدوجوم مدع یک ںورادا یقیقحت یک ےجرد ٰیلعا روا یمک
ےتید رارق ہنیز یداینب اک یلاحشوخ یموق روا یقرت وک ںوہاگ شناد روا
ردنا ےک ہبلط ےنپا وک تاعماج یرامہ ہک اہک ےن ناخ دوعسم رادرس ردص ےئوہ
ےک ںوضاقت ےک تقوروا ےنٹمن ےس ںوجنلیچ ےک لبقتسم روا رود ہدوجوم
قباطم ےک روصت یقیقح ےک یقرت رادیئاپ ہوالع ےک ےنید میلعت قباطم
ہک اہک ےن ںوہنا ۔ںیرک رایت ےک 2030ہڈنجیا ےک یقرت یملاع رکید میلعت

،عقاوم ںاسکی ےک میلعت وک ںویرہش ےنپا کلامم ےک بونج روا ناتسکاپ
،یبایتسد مدع یک ےچناہڈ یداینب ےئل ےک یقرت یتعنص ،تواغت یسنج
روا ،یٹرویکس ڈوف ،یگدنز یرہش کاپ ےس ںویگدولآ یتایلوحام
ےس لئاسم نا ۔ےہ انماس اک لئاسم نیگنس ےسیج ںویلیدبت یتایمسوم
چرسیر تاعماج یک کلم ںاہج ےئل ےک ےنرک شالت لح اک نا روا ےنوہ امزآدربن
سا ےعیرذ ےک یہاگآ روا میلعت وک ںوناوجون روا ہبلط ںاہو ںیرک قیقحت روا
رک ادا رادرک انپا ےئل ےک لح ےک لئاسم نا رک ھڑب ےگآ ہو ہک ںیئانب لباق
ہدش ےط ںیم ےڈنجیا اک 2030یقرت رادیئاپ یملاع ہک اہک ےن ںوہنا ۔ںیکس
روا میلعت ےئل ےک ےنرک لصاح وک فادہا ےک یقرت یداصتقا و یجامس
فدہ روطب یھب وک میلعت ٰیلعا ےئوہ ےترک میلست وک رادرک مہا ےک تاعماج
انانب ینیقی وک تاب سا ںیمہ کت ء 2030ہک اہک ےن ںوہنا ۔ےہ ایگ ایک لماش
یگدنز لاحشوخ روا تحص ،میلعت وک نیتاوخ و درم مامت ےک کلم ہک اگ وہ
۔ںوہ لصاح عقاوم ںاسکی ےک
تموکح یک ریمشکدازآ ہک اہک دیزم ےن ناخ دوعسم رادرس ریمشک دازآ ردص
رادیئاپ روا ںولوصا ےک تایلوحام ںیم ںوبوصنم یتایقرت مامت ےنپا
ںیمریمشکو ںومجدازآ ہک اہک ےن ںوہنا ۔ےہ یہر ھکر رظن دم وک رصنع ےک یقرت
ہوالع ےک یمہارف یک فاصنا یجامس روا تیفافش ،ینارمکح یک نوناق
وک فادہا ےک یقرت رادیئاپ فرص ہن تاعماج چناپ مامت یک ریمشکدازآ
یھب رادرک روپ رھب ےئل ےک ےنرک لصاح وک فادہا نا ہکلب ےہ یہر رک رسناپس
۔یگ ںیرک ادا
تیچ تاب نارود ےک تاقالم ےس رلبوک نٹرام ریفس ےک ینمرج ںیزا لبق
تحص ،میلعت وک ماوع ےک ریمشکدازآ ہک اہک ےن دوعسم رادرس ردص ےئوہ ےترک
مامت تموکح ہدوجوم ےئل ےک ےنرک ایہم ںیتلوہس دیدج یک لئاسر و لسر روا
ںوقالع زارد رود ےک ریمشکدازآ ہک اہک ےن ںوہنا ۔ےہ یہر رک تامادقا ہنکمم
رتہب یک تحص وک ںوقالع ہقحلم ےس لورٹنک فآ نئال صوصخلاب
کت ںولاتپسہ وک ںوضیرم روا مایق ےک ںولاتپسہ یمہارف یک ںوتلوہس
تموکح ںیم ہلسلس سا روا ےہ ترورض یک زسنیلوبمیا ےئل ےک ےناچنہپ
ناخ دوعسم رادرس ردص ۔ یگ ےرک مدقم ریخ اک نواعت ےک تموکح یک ینمرج
ےس بس ںیم تاحیجرت یک تموکح میلعت ںیم ریمشکدازآ ہک اہک ےن
ریمشکدازآ ےس تنحم کھتنا یک ےبعش یجن روا تموکح ۔ےہ ںایامن

۔ےہ ےگآ ےس بس ےس رابتعا ےک میلعت حرش ےس ںوقالع ےرسود ےک ناتسکاپ
جنلیچ ےڑب تہب کیا ےک ےنرک دنلب وک میلعت رایعم وک تموکح نکیل
یہر اج یئال راک ےئورب ںیششوک روا لئاسو مامت ےئل ےک سج ےہ انماس اک
یک قوقح یناسنا ریمشکو ںومج ہضوبقم ےن ناخ دوعمس رادرس ردص ۔ںیہ
وک ریفس ےک ینمرج ےئوہ ےترک ہاگآ ےس لاحتروص یئوہ یتڑگب ےس یزیت
تھت ےک نیناوق ےلاک ںیہنج جاوفا یتراھب ںیم ےقالع ہضوبقم ہک ایاتب
،ںوتروع ہانگ ےب ںیہ لصاح تارایتخا ےک ےنرک لامعتسا تقاط ہانپ ےب
ےن جوف یتراھب ۔ںیہ یہر انب ہناشن اک ربج و ملظ وک ںوناوجون روا ںوچب
کت با ےک رک لامعتسا غیرد ےب اک ںورایھتہ کلہم ےسیج ںونگ ٹلیپ
ردص ۔ےہ اید رک مورحم ےس یئانیب یک ںوھکنآ روا یمخز وک ںوناوجون ںورازہ
یک نشیمک قوقح یناسنا ےک ہدحتم ماوقا وک ریفس نمرج ےن ریمشکدازآ
یوناطرب روا ٹروپر ےس ےلاوح ےک قوقح یناسنا ںیم ریمشک ہضوبقم
ےس ٹروپر یک پورگ ریمشک ینامیلراپ یتعامج لک ںیم ٹنمیلراپ
۔ایک ہاگآ یھب

