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  آگے کے گیئر لگا چکا الرزم خاصسیکو

 يیذلا لبوک ذهبد :زیزذج

 :ہوا جھب ایک ٹویٹہوبرے یہبں 

ً کظی هذہت کے داخلی هؼبهالت هیں دخل ًہیں  هغزثی هوبلک واقؼحب

دیحے طوائے اطالم کے۔ ہبں اِص کی "اطالح" اُى کب اِص وقث کب ایک ثڑا 

 ۔ےپزاجیکٹ ہ

 :آیب‘ اشکبل’اص پز ایک 

یب اص کے ہن خیبل  هغزةاجٌے طبدٍ هث ثٌیے۔ 

اص لیے پیش آ رہی  کو اص کی ضزورت لوگوں

هیں ‘‘ طیبطث’’و ہے ج وٍ هذہت اطالم ہی ہہے ک

طجخ شبم سور  ثھی ، اور جض پز آپدخل دیحب ہے

‘‘ اطالح’’کی  هذہت اطی خبص ۔ لٰہذادیحے ہیں

 هغزة کےلیے ضزوری ہوئی۔

https://twitter.com/Hamidkamaluddin/status/912956454252023808
https://www.facebook.com/matbooat.eeqaz/posts/1948859352028503
https://www.facebook.com/matbooat.eeqaz/posts/1948859352028503
https://www.facebook.com/matbooat.eeqaz/posts/1948859352028503
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ص اِ  لٰہذا ہے هجذث ایک الگ ہوًب طیبطث کب دیي کے جبثغ ہن ًے کہب:

 ‘هذہجی’خبص  جھوڑی دیز کےلیے الگ رکھ دیجئے، آپ وک ‘‘طیبطث’’

ایجٌڈا  اُى کے اِص ثبر ًبجب کز‘ درطث’ م کوهلِث اطالهؼبهالت هیں ثھی 

هیں کیب چیش ػورت کےلیے جبئش ہے اور ‘ هذہت’کظی  ،پز ہے۔ اة هثالً 

ً اُص  طوال‘ هذہجی’اًذروًی اور کب ایک  هذہت کیب چیش ًبجبئش، خبلظحب

پزدے کب دکن۔ هیوسک  ۔طے ًہیں ہے‘‘ طیبطث’’؛ اص کب کوئی جؼلق ہے

ؼلق )ہوهو طیکظوئلیٹی( کب هظئلہ۔ کیب ج‘ ن جٌظیہ’کب دکن۔ دحٰی کہ اة جو 

ایک هذہت کی هزضی ہے اى خبلض  طے؟‘‘ پبلیٹکض’’یبء کب ہے اى اش

ًوػیث کے هؼبهالت هیں وٍ ایک چیش کو دزام رکھے یب ‘ اًفزادی’

لہ ہوًب چبہئے فیظ )شزوع طے چال آجب( دالل۔ اور یہ اص کب اپٌب ہی اطیل

آپ اُص هذہت  ۔کوئی هوقف کزوایب جبًے واال‘ اًظپبئز’ہ کہ ثبہز طے ً

 ص کو ثبقبػذٍ طجق پڑھبًبلیکي اُ  کفز کزًب چبہیں، آسادی طے کیجئے۔ طے

 یہ کوًظب فیئز پلے ؟اور اُص کے دلق طے اپٌی هزضی کی آواس ًکلواًب
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fair play  ایک کو ‘ هذہت’اى هظبئل هیں  لیکي کظے هؼلوم ًہیں، ہے؟

کے ایجٌڈا پز اُى  دکھبًب ‘راٍ’ ایک ثبقبػذٍ ًب اورخبص پٹڑی پز چڑھب

هیظز  یہبں طے کظی وقث جت ‘فحویٰ ’اور اپٌی هطلت کب ایظب کوئی  ۔ہے

ی جبجی ہے، جض طزح فزاہن ک کی قوت‘ الؤڈ طپیکز’ آ جبئے جو اص کو

ر جض ب اوکی‘ آى’جض طپیکز کو چبہب  یہبں کے آخز کظے ًظز ًہیں آجب؟

طپیکز  یہبں کے وٍ کچھ خبل خبل هٌذٌیہوبرے ۔ ‘آف’ب طپیکز کو چبہ

آواس دیحے ہیں اص کو کیظے کیظے ‘ هذہجی’ی جو اى کی هزضی ک

جبجب ہے، کظے  کزایب کے طبجھ هیڈیب هیں ثلٌذ آہٌگ‘ ایفیکٹض’ث سثزدط

، ایجٌڈا پز ہے جہذیجی اور کض کض کب ہےپورا هیڈیب  وم ًہیں؟ اة یہهؼل

ًہیں کہب   smart meneuvering  کیب اص کو ثھال کض پز هخفی ہے؟

ی طزح اور ثہث طے اِط جو ًہ طوجھیے طبدت ہن کو! طبدٍ جبجب؟ اجٌب

ً ‘ هذہجی’ طے ‘ طیبطث’ي کب هظبئل ج‘ هذہجی’هظبئل، جی ہبں خبلظحب

کب هؼبهلہ ‘‘ دیي’’ وٍ ثھی شبیذ اة ثچٌے کے ًہیں۔ کوئی جؼلق ًہیں۔

کی ثھی اة ثبقبػذٍ ایک جشکیِل ًو ہو رہی ‘ هذہت’پیچھے رہب، آپ کے 
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طبئٌٹیفک ہے؛ کوئی طبدٍ  خبطب کب اًذاس  meneuvering صگو اِ  ہے۔

primitive   ،ہن ثہزدبل هبًحے ہیں۔ ثلکہ یہ اًذاس کی دھوًض ًہیں ہے

 ۔ثخل جبًیں گے جو ہن کی داد ًہ دیٌب ثھی‘ في’

کز کے جبًب ‘‘ هزهث’’وٍ ثہث پہلوؤں طے آپ کی  ... اِص ثبرغزع 

آگے کے  بلزسم خبطچبہحے ہیں، دضزات۔ ثہحز ہے جبگ جبئیے۔ طیکو

‘ هذہجی’کی ثذثیں پزاًی ہوئیں۔ اة آپ اپٌب ػبم ‘‘ طیبطث’’۔ گیئز لگب چکب

هؼبهالت هیں اطالم ‘ هذہجی’خبص  ۔اگز ثچب طکیں ،یےئ ثچب دزام دالل

یہ ثھی اثھی کچھ طبل ہے پھز  یخ و غلظ داؤ پز لگ چکب۔ذکب ثحبیب ہوا ط

آپ اپٌے روسهزٍ  دظجی ہللا وًؼن الوکیل۔ شبیذ ثبًض رہے ًہ ثبًظزی۔

 ثزقزار رکھیے، اطالم ثخیزیث ہے ، وظیفے اور طزگزهیبںهؼووالت

کے دق هیں اور هخبلفث هیں اطالم پظٌذوں کو ‘ ًواس شزیف’۔ دوطحو

کچھ وقث ثچ جبئے  !!!ئیں گےجبہی ؛ اهیذ ہے کہیں پہٌچ طزگزم رکھیے

 !؟اطالم کو اور ثھال کیب هظئلے ہیںپز ثذث کز لیجئے۔ ‘ یشیذ’جو 

 !واغزثة اإلطالم.. واإطالهبٍ


