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راسٹئ ناؤ نااتسکن انک اقمیم وسل وسسایٹئ ےک وحاےل ےس ایل ایگ اک دق م ،ے  و  ہ یا ہ نار ؤلءاَ ،فاحںوین قرتای ی ارور ےک
یاہرنی اؤر انساین وقحق ےک ربملعدار افراد رپ لمتشم تایدت ےک رری سا ہ ،ے  و اےکس وحاےل ےس وصنمہب دنبی رکےت اؤر الہح لمع طئہ
رکےت ںیہ۔ راسٹئ ناؤ نااتسکن اک دصقم انک پرااصنف اسمؤی وہمجری اؤر ناربخ اعمرشے ےک تای م ،ے  و ہ انساین وقحق ےک
ت ادقار اؤر دع م دشتد ےک اٰیلع اوصولن رپ لمع ریپا وہ۔ ان اقمدص ےک وصحل ےک ےئل راسٹئ ناؤ
ارتحا م اقونن یک رمکحاین کثر ِ
نااتسکن یک ناتمہ تایدت اؤر دؤر ادنشی وبرد ا ف داررٹکیر ےک ناس اک ؤاعض وصتر ،ے اؤر ؤہ مہ ؤت ایس زنمل یک اجپ
وکسان رےتہ ںیہ۔ راسٹئ ناؤ نااتسکن اےنپ اینبدی اقمدص ےک وصحل ےک ےئل ہقلعتم افراد ےک ساھت لم ےک فلتخم رپؤرگا م قربیت
داتی ،ے اؤر اےسی ادقایات ااھٹےئ اجےت ںیہ  و  ہ ان اقمدص ےک وصحل ںیم دمداگر ناپ وہن
مرند ولعمیات ےک ےیل Website: www.rightsnowpk.org۔

رپؤرگا م اک ا اغر:
رپؤرگا م ےک زیمناین ےک فراضئ امدیریت ولاون ےن ادا ےئک۔ اوھنن ےن س امہمونن اک سانیعم
اکراسٹئ نا ؤ نااتسکن اؤر درٹسٹک نار دیحرا ناد یک رطف ےس رکش ہ ادا ایک ۔
رپؤرگا م اک نااقدعہ ا اغر نءاؤت ترا ن ناک ےس وہا سج یک اعسدت اندؤٹیک اربمنی یگنم ےن
احلص یک۔
اس ےک دعب راسٹئ ناؤ نااتسکن ےک داپررٹکی یلع نلھ ےن ا ےئوہےئ امہمونن وک اابقتسہیل
دنا اؤر  KCDRاؤر  District Bar Association Hyderabadاک رکش ہ ادا ایک ۔
یلع نلھہ ےن راسٹئ ناؤ نااتسکن اک اعترف اؤر رپؤرگا م ےک اقمدص ایبن ےئک۔ یلع نلھ ےن
راسٹئ ناؤ نااتسکن ےک وحاےل ےس اتبنا  ہ راسٹئ ناؤ نااتسکن اینبدی ادقار اؤر رامنہ
محک
اوصولن ےک وحاےل ےس نیقی م ؤاعض قراحیجت اؤر اینبدی رحماکت وکامہ تیثیح داتی

،ے۔ ان ادقار ںیم پرداس
وہمجرپ انساین وقحق اؤر اظھار یک ا رادی سالم ںیہ۔ ان ادقار یک کلھج راسٹئ ناؤ
دع م دشتد کثرت نقطعہ رظن اقونن اک ارتحا م

نااتسکن ےک امت م ادقایات ناویسیلن اؤر رؤاوتین ںیم دیھکی اج یتکس ،ے ۔ نااتسکن ںیم
انساین وقحق یک وصراحتل ارتب ،ےاؤر دن ہب دن  ہ وصراحتل رخات وہ ی اجریہ

،ے۔اخص وطر رپ دنسھ اس وحاےل ےسرنادہ یطرناک وصراحتل ےس دؤاچر ،ے۔ اسلتے ہر یسک وک اانپ اانپ رکدار ادا رکےن ڑپے اگ۔
اوھنن ےن اہک  ہ وکیئ یھب اعمرشہ سج ںیم ا راد ہشیپ ؤراہن قرتیب نا ہتف اؤر وخداامتعد ؤلءاؤ اک دقفان وہ وت ؤان انساین وقحق اؤر
رہشوین یک افحتظ ںیہن وہ یتکس۔ اےئلس راسٹئ ناؤ نااتسکن ؤلءاؤ ن ےک رکدار وک انم اؤر ا افت دؤونن احوتلن ںیم انساین وقحق یک
قریق اؤر افحتظ ےک لئتے ان ےک رکدارؤن وک رؤانشس رکؤارا ،ے اؤر ان ولئسمن رپیھب اک م رکنا رشؤع رکدنا ،ےاہجن انساین وقحق
یک نائمایل وہریہ ںیہ۔ان ناوتن وک دمرظن رےتھک وہےئ۔ راسٹئ ناؤ نااتسکن ؤلءاؤن ےک صءاوتیحن اؤر ان یک ایکن اکررکدیگ رتہب
انبےن ےک ےئل اس ؤراشکت اک ااقعند ایک ،ے اؤر لبقتسم ںیم یھب اےسی رپؤرگا م دقعنم رکؤانا ر،ے اگ۔
اس ےک دعب امہمن وصخیص درٹسٹک اؤر ج نش م  ا رٹ اع د یلع وبوتص حی
ےن راسٹئ ناؤ نااتسکن ےک ۔یس۔دی ۔ا ر اؤر درٹسٹک نا ر دیحرا ناد اک اس
ؤراشکت وک دقعنم رکےن رپ رکش ہ ادا ایک۔ وبوتص حی ےن اہک  ہ
 Mediationےک درےعی ؤلءاَ ںیم اےنپ وشیپراہن صءاوتیحن ےک رتہب اامعتسل اک
وعشر ااجرگ وہاگ۔
اوھنن ےن اہک  ہ ؤلءاؤن ےک ےیل س ےس رضؤری رپسٹکی ،ے۔ویکہکن رپسٹکی
ےس یہ انک ااھچ ؤلیک نب اتکس ،ے۔اوھنن ےن
ؤلءاَ وک نیت زیچؤن ےک نارے ںیم اتبنا  ہ Motivation, Experienceاؤر  Representing clientیک صءاںیتیح انک
س
اےھچ ؤلیک ںیم الریم وہین اچںیہ۔وبوتص حی ےن ؤلءاؤن وک اخمبط وہےت وہےئ اہک  ہ ا ت اینپ ردنیگ ںیم  و ایھچ زیچ ئئں
اےس ونت رکںی اؤر اینپ ردنیگ ںیم اےس سالم رکںیل ۔اوھنن ےن ؤلءاَ وک دہاپ دےتی وہےئ اہک  ہ انک اےھچ ؤلیک ےک ےئل
رضؤری ،ے  ہ ؤہ اینپ ر دنیگ ںیم ان نیت زیچؤن وک سالم رکںیل ۔ یبا ،ں ولعمیات اؤر رپسٹکی۔ رپسٹکی اؤر ولعمیات ا ت ےک
گ
ادنر  Confidenceدیپا رکنا ،ے اسلئتے اےنپ ردنیگ ںیم ےنھکیس اک لمع اجری رںیھک اؤر وساالت وپےنھچ ےس یھبک ہن ھثراںیئ۔  ہ یہ
اکایمیب یک ڑیسیھ ،ے۔
اثنر ادمح دراین دصر درٹسٹک نار دیحرا ناد ےن راسٹئ ناؤ نااتسکن اؤر ےک ۔یس۔دی ۔ا ر اک اس
ؤراشکت وک دقعنم رکےن رپ رکش ہ ادا ایک۔ اوھنن ےن مئدنشی یک اتیمہ اتبےت وہےئ اہک  ہ
مئدنشی ےک درےعی امہرے وکروٹن ےس تہب رنادہ وبجھہ مک وہاگ ۔اؤر ےب سب اؤر اع م ولوگن نک
ااصنف یک دلج ار دلج رسایئ احلص وہیگ۔اوھنن ےن مرند اہک  ہ اس ؤراشکت ےک درےعی ؤلءاؤن
ےک ادنر  Confidenceدیپا وہاگ اؤر ان ےک ملع ںیم اکیف ااضہف وہاگ۔ دراین حی ےن مرند اہک  ہ

 ہ ؤراشکت ؤلءاؤن ےک ہشیپ ںیم یھب اکیف دمداگر ناپ وہیگ اےئلس ایس ؤراشکت ا دنئہ یھب وہین اچےئہ نا ہ امہرے ؤلءاَ ایس
ؤراشکت ےس رنادہ ےس رنادہ ولعمیات احلص رک ںیکس
میمث مئئی
ج
م
ت
یٹیمک درٹسٹک نار دیحرا ناد ےن اس ؤراشکت ےک
اندؤٹیک زہشاد ساہ ر
دقعنم رکےن رپ راسٹئ ناؤ نااتسکن اؤر ےک ۔یس۔دی ۔ا ر اک رکش ہ ادا ایک اؤر اہک  ہ
درٹسٹک نار دیحرا ناد ایسی ؤراشکت رکؤاےن رپ ہر رطح ا ت س ےک سائھہ
وہاگ۔اوھنن ےن مرند اہک  ہ ایسی ؤراشکت ےک درےعی وکروٹن اؤر نار ےک یاوحل ںیم اکیف
دبتایلین رؤامن وہیگن  و لبقتسم ںیم امہرے ےئل اکرا دم ناپ وہیگ۔
اہلل اچبوی دصر ایئ وکرت نار دیحرا ناد ےن س امہمونن اؤر سانیعم اک رکش ہ ادا ایک اؤر
راسٹئ ناؤ نااتسکن ےک اس دق م یک وحہلص ازفایئ یک۔ اوھنن ےن اہک  ہ راسٹئ ناؤ نااتسکن
ےن ؤلءاؤن یک صءاوتیحن وک ااھبرےن ےک ےئل  و دق م ااھٹنا ،ے مہ س اس ےک سائھہ ںیہ
ویکہکن ؤلءاَ اس وق م اک  م امہ رسیا ہ ںیہ۔ اہلل اچبوی حی ےن مرند اہک  ہ انک انسان یک
تیثیح ےس امہرا  الہ دق م انساین وقحق یک افحتظ ،ے اؤر اس ںیم ؤلءاؤن اک رکدار س
ےس اتیمہ اک ناع ،ے۔ اوھنن ےن اہک  ہ  Mediationانک ااسی رطہقی اکر ،ے سج
ےس ہن رصف وکروٹن ےس وبھج مک وہاگ ہکلب ؤلءاَ یھب وعا م یک رتہب خدم رک ںیکس ےگ
اؤر وبجمر اؤر ےب سب ولوگن وک دلج ار دلج اےنپ ولئسمن اک لح ےلم اگ۔ اوھنن ےن ون وان ؤلءاؤن وک اہک  ہ ؤہ اےنپ اقونین ملع ےس
سم
ج
م
ایھچ رطح ؤافق وہن نا ہ ؤہ اےنپ ےشیپ وک ایھچ رطح ھہ ںیکس۔ اوھنن ےن رند اہک  ہ ؤلءاَ ےک ےشیپ ںیم دہ ناںیت تہب
اتیمہ ریتھک ،ے۔انک اقونین ملع اؤر دؤرسا ا ت اک  Clientےک سائھہ اامیدناری۔
ااتتفیح رسرگویمن ےک دعب ؤراشکت یک نااقدعہ رشؤاع ت وہیئ ۔ سج ںیم س ےس
ےلہپسہلکار ےک ۔یس -دی ۔ا ر ےک اونر اکفش اتممر ےن  الہ ج نش ایل سج ںیم انک
رسرگیم ےک درےعی ؤراشکت ےک رشاکَ اک اعترف رکؤانا ایگ سج اک دصقم رشاکَ ےک
درایمن لیم  ول پرانا اؤر ےنھکیس ےک ےئل ومہار یاوحل ایتر رکنا اھت۔ اس ےک دعب اوھنن
ےن رشاکَ ےس اس ؤراشکت دقعنم رکےن یک ؤہج وپیھچ  ہ  ہ ؤلءاَ ےک ےئل ویکن رضؤری
،ے۔

س رشاکَ ےن اےنپ ایخالت شیپ ےئیک۔سم ہفص ہئئاین ےن  وات دےتی وہےئ اہک  ہ اس ؤراشکت ےک درےعی مہ اےنپ ڈلیف اؤر اک م
وک رتہب ادنار ںیم خءا سکتے ںیہ اؤر مئدنشی ےک درےعی وکروٹن اؤر ؤلءاَ ےس ااضیف وبجھہ یھب متخ وہاجےئ اگ۔
انک اؤر ؤلیک اتشمق ادمح اپرؤ ےن اہک  ہ اس ؤراشکت ےس ںیمہ اےنپ لءانئت ےس نات

یت رکےن اک رطہقی اؤر ےلئسم وک دلج ار دلج لح رکےن ےک رط ےق اجن سکتے ںیہ سج
ےس لءانئت وک رتہب خدیات یک فرایمہ نکمم وہ ےکس یگ۔
اس ےک دعب اکفش حی ےن ؤراشکت وک ا ےگ پرتاےت وہےئ مئدنشی یک
نئ
رعتفی اؤر اقونن ںیم اس یک تیثیح ےک نارے ںیم اتبنا۔ اوھنن ےن اہک  ہ مئد شں

انک دکچلار لمع ،ے  و  ہ رارداری ےک ساھت ااجن م دنا اجنا ،ے سج ںیم انک ریغاجدبنار صخش انترےع ںیم سالم نارزیٹ یک دمد
رکنا ،ے  ہ ؤہ تفگ ؤ دینش ےک درےعی ےلئسم اک انک ہقفتم لح اکنل ںیکس۔
اوھنن ےن مئدنشی ےک اوصل اتبےت وہےئ اہک  ہ رارداری لحک ریغ اجدبناری مئدنشی ےک امہ اوصل ،ے سج ےک اردرگد  ہ
نئ
سارالمع ذگرنا ،ے۔اوھنن ےن اہک  ہ انک مئدرٹی اک اک م ،ے  ہ ؤہ اےنپ لءا ئئس وک رتہبنی رطح ےسںیھجمس ویکہکن مئدرٹی اک
رکدار ریغ اجدبنار وہنا ،ے۔ اس ےیل انک مئدرٹی وک دنمرہج دلی ناوتن اک ایخل رانھک اچےئہ ۔
نئ
 اےنپ دؤونن لءا ئئس وک ایھچ رطح انھجمس۔
 خدنا ی راکؤوٹن وک وبعر رکنا۔
 ےلئسم یک رطف ںیہن لح یک رطف دایھن دانی۔
 رنادہ ےس رنادہ ےلئسم اک اجپرہ انیل۔
 انک مئدرٹیئ وک رورث ادنارںیم اک م رکےت وہےئ نارزیٹ ےک درایمن رو ود انتؤ یک وصراحتل وک مک رکےنیک وکشش
رکین اچےیہ۔
اس ےک دعب اوھنن ےن مئدنشی ےک رمالح ےک نارے ںیم اتبےت وہےئ اہک  ہ انک مئدرٹی وک مئدنشی ںیم ان رمالح ےس ذگرنا
وہنا ،ے۔ ایتری ) (Preparationادتبایئ رمہلح) (Opening phaseاجےنچن اک رمہلح ) (Exploration phaseتفگ
ؤ دینش اک رمہلح) (Bargaining phaseااتتخیم رمہلح )(Concluding Phase۔
ی نک وکیئ مئدرٹی ان رمالح ےس ںیہن ذگرے اگ پ نک ؤہ یسک یھب ےلئسم ےک حیحص لح نک رسایئ احلص ںیہن رکاتکس۔ اکفش
حی ےنےنھکیس ےک رمالح اتبےت وہےئ اہک  ہ امہری دیپاشئ ےس ےل رک امہرے رمےن نک مہ تہب ےس رمالح ےس ذگرےت
ئ
ںیہ ایس رطح انک مئدنشی ِھی ان اچر رمخلصن ےس ذگرنا ،ے ۔

1۔ Un-conscious Incompetence
2۔ Conscious Incompetence
3۔ Conscious Competence
4۔ Un-conscious Competence
مئ نئ
ن پئکئ
ش
ش
اکفش حی ےنؤلءاؤن وک نان ؤر ل ویمک ں ےک نارے ںیم اتبےئ وہےئ ولعمیات دی  ہ د ں ںیم اس ےس مہ ا یگ
ن پئکئ
ش
اقمئ رکےن ںیم تہب دمد یتلم ،ے۔ نان ؤر ل ویمک ں ےک درح دلی دراعئ ںیہ۔

امسجین رحاکت رہچے ےک نارثات اوھتن ےک اسارات رنان اک ادنار ا ؤار اک انار ڑچاؤ ساسن ےنیل اک ادنار ؤریغہ۔
رشاکَ ےن ج نش ےک ا رخ ںیم تہب سارے وساالت وپےھچ ک  اک اکفش حی ےن س لیص ےس  وات دنا۔
ؤراشکت ےک دؤرسے سہلکار ےک ۔یس۔دی۔ا ر ےک انجت رصنتسم دارک ےھت۔ ؤراشکت ےک ےلہپ دن ائہصن ےن انترےع ےک لح
نئ
ےک اوصل س لیص ےس ایبن ےئک۔ ان اوصولن ںیم مئد شں یک اتیمہ رپ یھب رؤینش
نئ
دایل یئگ۔ ائہصن ےن اتبنا  ہ مئد شں انترےع ےک لح اک س ےس ا سان اؤر رورث
رطہقی ،ے۔ ائہصن ےن رفنمد ادنار ںیم رشاکَ ےس فلتخم رسرگایمن رکؤارک فلتخم
نئ
وصترات ؤاعض ےیک۔ ائہصن ےن مئد شں ےک نارے ںیم مرند ولعمیات دی اؤر
مئدرٹیئ ےک رکدار وک ؤاعض ایک ۔ ائہصن ےن رؤل ےلپ اک رطہقی اایتخر رکےت وہےئ رشاکَ
ےس فلتخم رؤل ےلپ رکؤاےئ ک  ںیم رشاک َ ےن دیپسچل ےس ہصح ایل۔ اؤر رؤل ےلپ ےک
دعب رشاکَ ےس ارفنادی وطر رپ رؤل ےلپ ےک امہ ناوتن اؤر اس ںیم مئدرٹیئ ےک رکدار
ےک نارے ںیم درناتف ایک ایگ۔

انجت رصنتسم دارک ےن رؤنا ) (ZOPAےک نارے ںیم اتبےت وہےئ  ہ رؤنا اک  بلط Zone of Possible Agreement
،ے ینعی راضدنمی ےک ااکمنات اک اجپر ہ انیل۔ ارگ یسک ےلئسم اک ااسی لح رو ود ،ے  و ہ دؤونن نارویٹن

ےک شیپ رکدہ لح ےس رنادہ رورث ،ے وت اس وصرت ںیم  ZOPAرو ود وہاگ۔ ائہصن ےن یسک انترےع ںیم  ZOPAےک ااکمنات
وک اجےنن اک رمالح ےس یھب ا اگہ ایک۔ ائہصن ےن رشاکَ وک رگؤوپن ںیم میسقت رکےک اک سیک اسئدی دی اؤر رشاکَ ےس اہک ایگ  ہ ؤہ
نارزیٹ اؤر مئدرٹیئ ےک رکدار ےک اےنپ رؤل ےلپ ںیم سالم رکےک ےلئسم اک لح نءاس رکںی۔ ائہصن ےن ایپر ےک وکلھچن وک مئال انبرک
ےلئسم ےک لح اکنےنل ےک ےیل ادقایات ےک نارے ںیم اتبنا  ہ کشطرح ایتری ) (Preparationادتبایئ رمہلح (Opening
ااتتخیم

) phaseاجےنچن اک رمہلح ) (Exploration phaseتفگ ؤ دینش اک رمہلح)(Bargaining phase
رمہلح ) (Concluding Phaseےک درےعی ا ت یسک یھب ےلئسم اک لح اکنل سکتے ںیہ۔ا رخ ںیم اوھنن ےن مئدنشی ےک ےئل
نااتسکین اقونن ےک نارے ںیم اتبنا۔اؤر رشاکَ ےس ڈیف کیب یھب ولعم م ایک۔
ا رٹ نلھہ ےن رشاکَ وک انک اویٹکییٹ رکؤایئ سج اک دصقم رشاکَ ا سپ ںیم انک دؤرسے ےک سائھہ قلعت ےک داپرے وک ؤعیس
رکنا اینپ اینپ صءاوتیحن وک ااجرگ رکنا وخداامتعدی دیپا رکؤاین ۔ ی ۔س رشاکَ ےن تہب دیپسچل ےس اس رسرگیم ںیم ہصح
ایل۔

ؤراشکت ےک دؤرسے دن ےک ااتتخ م رپ ااتتخیم رقتبی دقعنم یک یئگ سج ےک
امہمن وصخیص انجت سٹسج رفظ ادمحاخن ریشؤاین ےھت۔ ائہصن ےن اےنپ
سئئ
ایخالت اک ا رار رکےت وہےئ راسٹئ ناؤ نااتسکن درٹسٹک نار اسوس شں
دیحرا ناد اؤر ےک۔یس۔دی۔ا ر یک اجپ ےس دقعنم یک یئگ ؤراشکت یک وحہلص
نئ
ازفایئ رکےت وہےئ اہک  ہ مئد شں یک ؤراشکت ؤلءاؤن ےک ےئل اےکن اک م ںیم
رورث ناپ وہیگ۔ ائہصن ےن ےک۔یس۔دی۔ا ر ےک رطف ےس ا دنئہ یھب
راسٹئ ناؤ نااتسکن ےک ساھت لم رک اےسی رپؤرگا م دقعنم رکےن اک نیقی دالنا۔
رپؤرگا م ےک ااتتخ م رپ راسٹئ ناؤ نااتسکن یک رطف ےس یلع نلھ ےن ےک ۔یس ۔دی ا ر درٹسٹک نار دیحرا ناد ج نش م  رتحم م اع د
یلع وبویہ رتحم م رفظ ادمح اخن ریشؤاین اؤر امت م رشاکَ اؤر امہمونن اک رکش ہ ادا ایکاؤر رشاکَ ںیم رسٹیکفیٹ یھب میسقت ےیک ے۔

ناپرات:

 ؤلیک ہفص ابہین ےن اےنپ ناپرات ایبن رکےت وہےئ اہک  ہ ایسی ؤراشکت وہین اچےئہ اس ےس امہرے ادنر
Confidenceاؤر ولعمیات ںیم اکیف ااضہف وہا ،ے۔
 ؤلیک اربمنی یگنم ےن اہک  ہ مئدنشی اک رٹنیس دیحرا ناد ںیم اؤر دنسھہ ےک دؤرس اصءاع ںیم اقمئ وہنا اچےئہ نا ہ
ولئسمن ےک لح یک رسایئ نکمم انبیئ اجےکس۔

 ؤلیک اخدل یفطصم وشرؤےن اےنپ ناپرات ایبن رکےت وہےئ اہک  ہ ہن رصف مئدنشی یک ؤراشکت ہکلب انساین
وقحق ۔ خئئدر اؤر تہب ےس امہ رووضاعت ک  یک ؤلءاؤن وک تہب رضؤرت ،ے دقعنم وہین اچےئہ۔
 ؤلیک ہمجن الوک ےن اےنپ ناپرات ایبن رکےت وہےئ اہک  ہ ےلہپ ںیمہ مئدنشی اک  بلط یھب ںیہن اجےتن ےھت نکیل
اس ؤراشکت ےک درےعی مہ مئدنشی اکرطہقی اکر اؤر اےنپ  Clientوک سک رطح دلج ار دلج ولئسمن ےک لح نک
رسایئ دینی اچےئہ اس ؤراشکت ےس اھکیس ۔
مئئگ
 ؤلیک اکیجن لم ھصار ےن اہک  ہ اس ؤراشکت ےس امہرے ولعمیات ںیم ااضہف وہا ہکلب اس ؤراشکت ےک
درےعی امہرے ہشیپ ؤراہن صءاوتیحن ںیم یھب ااضہف وہاگ۔
سل
 ؤلیک اتشمق ادمح اپرؤ ےن اہک  ہ مئدنشی ےک رووضع وک امہرے ئئس ںیم سالم رکدنا اجےئ اؤر ایسی ؤراشکت
اؤر ررٹپئئئگ یھب دقعنم وہین اچےیہ نا ہ امہرے ولعمیات ںیم ااضےف اک ہلسلس اجری ر ہئتے۔
 ؤلیک اع د یلع یگنم ےن اہک  ہ ایسی ؤراشکت ؤلءاَ ےک ےئل ان ےک ےشیپ ںیم اکیف دمداگر ناپ وہیگ۔
 ؤلیک وننیش وھپر ےن اہک  ہ اس ؤراشکت ےک درےعی امہرے ادنر وخداامتعدی ںیم اکیف ااضہف وہا ،ے۔
 ؤلیک غءا م رسؤر ولبح ےن اےنپ ناپرات ایبن رکےت وہےئ اہک  ہ مئدنشی اک رٹنیس دیحرا ناد ںیم اقمئ وہنا اچےئہ
نا ہ اس ےس اؤر یھب ؤلءاَ مئدنشی ےک درےعی اےنپ کئسثر اک ا سان لح نءاس رکںیکس۔
ن
 ؤلیک دیس دمحم ؤمیس ساہ ےن اہک  ہ اس ؤراشکت ےس رصف مہ ےن ولعمیات یہ احلص ںیہن یک ہکلب رپ کئتکلی یھب
مہ ےن مئدنشی اک رطہقی اکر یھب اھکیس سج ےس امہری ولعمیات ںیم اکیف ااضہف وہا ،ے۔
سل
 سم مسبت ساہ ےن اےنپ نارثات وک ایبن رکےت وہےئ اہک  ہ مئدنشی ےک ومضمن وک اقونن ےک ئئس ںیم سالم
رکنا اچےئہ نا ہ اس ڈلیف ںیم ہر ا ےن ؤاال ؤلیک وک مئدنشی اک ہتپ وہنا اچ پتے۔
 ؤلیک امجن زہشادی ےن اہک  ہ ا ح ےس ےلہپ مہ مئدنشی ےک نا م ےس ؤافق ےھتنکیل اس ؤراشکت ےک دعب مہ
مئدنشی اؤر اس ےک رط ےق اکر ےس ایھچ رطح ؤافق وہےکچ ںیہ۔

