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6بنا دیوار کی دنیا  –پروگرام   

 

5 قسط نمبر  

 ہمارا مقابلہ

 

 خالصہ:

 یٹنگم یتھلیٹکا یکاسکول نے ا یخصوص یکطور پر معذور افراد کے لئے ا یجسمان

ہے کہ اس پروگرام  ید" کے اصول کو برقرار رکھا اور امیتمصروف ی"عالم یا،کا اہتمام ک

۔گیا سی کو بھی نہیں چھوڑاطالب علم حصہ لے سکتا ہے۔ ک یکہر ا یںم  

کہ مختلف  یںتعاون کرتے ہ یںپرنسپل ، اساتذہ اور معالج اس بات کا مطالعہ کرنے م

۔ یںکے منتظر ہ یونٹسے ا یجاسکتا ہے۔ طلبہ بے تاب یاک یڈجسٹکو کس طرح ا یلوںکھ

 یدانکے م یلکھ یہ یرےچنگ صبح سو یہو اور ہوئ ینگہو لنگ، شسہد، تس ز چنگ، 

جانا سب کے  یاکرد یکو زخم یکے دن ہوک یٹینگک میٹ۔ تاہم، اتھلیںجمع ہوجاتے ہ یںم

۔یںحاضر ہ یراور تب سے وہ اسکول سے غ ی،بات تھ یک یرتلئے ح  

شان، ان سب کا  یشامل نہ ہونے کا افسوس ہے۔ وائ یںکے پروگرام م یکو ہوک یکہر ا

اور  یں،ہ یشانکو لے کر پر یکہ وہ سب ہوک یںجانتے ہ یں،رکھتے ہ یالخ یادہسب سے ز

ساتھ رکھنے کے لئے،  یکسب کو ا یں،کا شکار ہو جاتے ہ یوسیسے ما یزیکہ وہ ت یہ

کو سامنے  یالکے انعقاد کے خ یٹنگم یتھلیٹکاور ا یککے لئے ا یشان نے ہو ک یوائ

!الئے  

فٹ  یںگھروں م یاور خود ہ یزبردست بحث ہوئ یںکپتانوں م یوانچاروں ا یںم یٹینگم

 یںکے گراؤنڈ م یلپر کھ یواپس یپر پہنچے، جو ہو ک یصلےبال مقابلہ چالنے کے ف

گے۔ یںدوبارہ مقابلہ کرنے کا اہل بنائ  

متوقع حاالت  یرموسم، غ یںسے بھرا ہوا ہے۔ انہ یلنجوںنا چخود سے مقابلہ کو منظم کر

خواہش  یطالب علم اپنے دوست ک ی،متضاد آراء کے ساتھ ساتھ۔ پھر بھ یزن یا،کا سامنا ک



ہوگئے۔ اس عمل کے دوران،  یابکام یںتمام رکاوٹوں کو دور کرنے م یکو پورا کرنے ک

طرف سے  یآخر کار ان ک یکنل یں،کش کرنا چاہتے ہ یشپ یمدد ک یچرٹ یئان کے پ

مقابلہ ان کا ہے۔ یہسب اس لئے کہ  یا،کا انتخاب ک ینےسے ان کا ساتھ د یخاموش  
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