اداریہ

اافنرنشیم انکٹولیج یک رتیق ےن رطر ردنیگ ےک عالوہ ڈرس ودترسی ےک
روایتی وطر رطوقین وک یھب دبل ڈپا ۔ے اٹ اپک یہ صخش یسک یھب
کلم  ںی پٹٹھ رک ڈاین ےک یسک یھب ڈورڈرار کلم  ںی وپڈوی
اکرفننسنگ ےک ڈرہعی میلعت ڈے اتکس ۔ے ا چ ےس ےلہپ مہ اس اک وصتر

 ںیہ رک سکپے ڈرگی ونفن ےک عالوہ رپاونن یک دترسی  ںی ہی جڈپڈ
انکٹولیج رپاڈہ اعمون پابت وہ یتک ۔ے اس ےیل ہک ہشیمہ ےس رپان
یک میلعت الہ رپان ےس احلص رکےن یک اتیمہ رپ رور ڈپا اجپا راہ ۔ے
یسک یھب اڈارے ےک ےیل ہی تہب بڑی زیچ امین اجیت ۔ے ہک اس ےک
اہین ریغ یکلم رپاونن یک دترسی الہ رپان ےک ڈرہعی ڈی اجیت ۔ے
بڑے اڈارے یہ اس رخچ وک بڑڈاشت رک سکپے ںیہ ہک وہ ہر رپان یک
میلعت الہ رپان ےس ڈال ںیکس نکیل اطالاعیت انکٹولیج ےن وھچےٹ اور
ڈرایمین اڈارون ےک ےیلیھب ہی وہسلتفرامہرکڈی ۔ے
ارڈو امہری امڈری رپان ۔ے نکیل ریغ ںوکلن  ںی  ےھٹی ہرارون ارڈو
ےک ابلط ےک ےیل ہی اپکریغ یکلم رپان ۔ے وہ اس وک ریغ یکلم رپان یک

تیثیح ےس ھکیس ر۔ے ںیہ اس انکٹولیج ےک ڈرہعی ویرٹ ارمہکی ،
رعٹ اور افریقی مماکل ےک ارڈو ابلط وک ارڈو یک ؤمرث اور افکیتی میلعت اک
مظن ایک اجاتکس ۔ے دنہواتسن اور پااتسکن ےس ریغمماکل  ںی ےنسب

ااھٹرک ارڈو وخادنیگ اک وک ی ا ن النئ رمکڑ نامئ رکپا راےئہ وک ی
وروری  ںیہ ہک ہی اکم وک ی اڈارہ رکے اڈارون یک اینپ پاایسیلن اور
وبجمرپان ںیہ ارفناڈی وطر رپ وک ی یھب جڈپڈ انکٹولیج یک اہمرٹ
رےنھک واال ہی اکم رکاتکس۔ے
ایھب احل یہ  ںی رپورسیف وخاہج دمحم ارکام ادلنی یک ا ن النئ ارڈو
رلگنن ڈاٹ اکم ےس ا اگیہ وہ ی ہی اپک ایھچ لہپ ۔ے ایس رطر رپ
مرپڈ وبی ساوٹئن یک ورورٹ ۔ے نکیل اس ےک ساھت اپک پاٹ
اور یھب وروری ۔ے ہک وک ی یھب رپورگام انبپا اجےئ اس یک وایبجسیف
ےط وہ تفم زیچ یک پادقری وہیت ۔ے اس وہج ےس ارڈو واولن وک
یھب تفم یک اعڈٹوھچر ڈینی راےئہ
ہی ارڈو ررسیچ رجلن اک ڈوسان امشرہ ۔ے اس رساےل اکارجا 2014
 ںی لمع  ںی ا پااھت ےب رسوساامین ےک اعمل  ںی ااھٹےئ ےئگ اس
دقم یک اڈیب ڈاین  ںی اخرط وخاہ پڈریا ی یلم ہی شت نارنیئ اور ملق
اکرون یک وتبحمن ےک ساھت رجلن ےک رسرپشت رپورسیف انب ونکل یک
رمایبہن تقفش اک ہجیتن ۔ے ہی امشرہ اسیک اگل ا ٹ یک راےئ اک ااظتنر
ر۔ے اگ

وایل ارڈو ا پاڈی ےک ساےنم اےنپ وچبن وک ارڈو یک میلعت ڈالپا یسک جنلیچ
ےس مک  ںیہ ۔ے ان وہگجن رپ ارڈو ےک رچیٹ یک ڈایتسیب اپک لکشم

زعری ارسالیئ
اپڈرٹی

ارم ۔ے ہی یمک انکٹولیج ےک ڈرہعی رپ یک اج یتک ۔ے رامق ےن ایسی یئک
وبی ساوٹئن وک ڈاھکی ۔ے سج  ںی ااکسبت ےک ڈرہعی ومعمیل سیف
ےل رکریغ مماکل  ںی  ےھٹی وچبن وک قرا ن یک میلعتڈی اجیت ۔ے اس

ہشیپ ےس واہتسب ولوگن یک پاٹ رپ نیقی رکںی وت ریغ مماکل  ںی ان ےک
ڑکیسون طالت ملع ارفناڈی اور اامتجیع وطر ااکسبت رپ قرا ن اور ڈنی
ھکیس ر۔ے ںیہ ہی اکم مہ ارڈو رپان یک دترسی ےک ےئل ویکن  ںیہ
رک سکپے ارڈو رپان یک یھب اپک بڑی امرٹیک ۔ے مہ وک اس اک افدئہ
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