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/–�1�2* / /� .ر ��-ز وا+*15و	���،  ا	��5 ��ٹ

G�D اEF-ا�� CD*ا�-ں اور �1��A �����@� .��ت �ے /< �=>* �ے :9ف ��ہ* �6�12
و دو�� �ے �G�*6 IJC /*و���* @���< ڈرو	G �ے ذ�ہ دار� �� ا	� ��� �>*	ہ  �A-م

@I��U ��� ہے۔ ��S ��2-ں 2ے وہ 	-رپ ��ں ا/=� P*ز �ے واNO ادارے و	��� ��ں 
ہ D*ا+ے ا:�E9 �����ت اور دو�� ����ت 1X2 >=+�2=ڈ �*ا+�ڈ 	-��-ر2ٹ� ��ں V+�E ادار

�*وڑ /��-ں �ے F�Oت /* @Z[� G���1,300 *� I�JC /��-ں اور��12ں د��� �ے
رہے @�ے۔ا��* اور ا��ہ�+� ا��* J�Pے 2ے وا��Dہ ���� دو�� �� ر*J@ VE	��F�2 �َہ 

ہ-ا �ہ �c@ �1��Aرت �ے �VcO de �ے D*اD* ہے۔ اس ��ل �ے /���1ے 2ے �`�-م 
	ہ h*وہ ہg2 V �ے ���D -� fJ=��ے �ے ��ے ��D ا	� ذ�ہ دار� ر���� ہے۔ �6]ہ 
N�2��2ان، G�D اEF-ا�� h*وہ ا@��Eہ اور :-د �i*j 2ے �-6-دہ �5]9ت 2ے 

���f رہے ہ�ں، /-ر� د��� �� �2��2 �>�م N�2-Dہ ہ- رہ� ہے؛ ا	� ر�C6ن 6- 
D. از ہ- رہ� ہے۔Nا� *m@� /* ا �	از ��ے ��6ے �- 16ہ-رNں ده-�ے اور �>* ا��	د�

��C-س �*رہ� ہ�ں، /-ر� د��� ��ں �-6-ان ا�*اد o�*2 ہ- رہے ہ�ں۔ ا�e�Eد� 
ے ہ-رہ� ہے اور ا	� ���  �Dزار اور �r�@ �5�`� �J�JO 2ے ٹ]ڑے اور �r	N ٹ]ڑ
 �� f+��� ڑه�ے ہ-+ےDم رہ� ہے۔-�h س .را+�-ں �ے در���ن��E ض اور*E f��� V�<A
 V���@ -� �*��2=� �*�ے �ے �Dو6-د، 6- اN�Eار ��ں �-6-د ہ�ں وہ :-د �- اس ا�*ا@
�ہ�ں 6< �ے :-د ذ�ہ دار ہ�ں۔ g6 @� ہV ان ���+fO -� f �*�ے �� �-5t-ں 

 g��6 �� 1-�� ر���ر 2ے @��ہ�`� *�j �	ا Vہ�ں �*@ے ہ� f	N�@ *�[	 ہJ	*P ��
 r��hن رہ�ں hے۔

� �1��A ��1A �1[O ����Jm �>�م �- دو�Dرہ–-��� �h �6�12 ���-� *�u*وہ اور
�CDل �*�ے �ے fD�E ہے 6- �ہ ��- x]� ہے۔ اس w-ر@�Cل ��ں ارب /��-ں �� 

ہN1ردا�ہ ا�Nاد �N=12 zCر ��ں ا	� yE*ہ ہے۔ وہ D -6ے ا��ہ�+� دو�� ر���ے ہ�ں 
��ؤ�ڈ	r=5 �� ذ�ہ �- /����� �2زوں /* D=��د� @�N	��-ں �ے �Sے د�Dؤ ڈا�=� �xہ�ے۔ Dڑ�

 N	r� ہ�ں، ا�ہ�ں� f��t �1اد �� �*اہNا� �O9� ےS� ف ا����-ں �ے*w -ں ��ں	دار
ا����� y2{ /* دو�� اور �D*j �ے در���ن �*ق �- �V �*�ے �ے �Sے ��D �*دار 

 ادا �*�� ہ-�h۔
ا/=� اس او��G ���ب ��ں @���< ڈرو	G �ے ا	� زD*دN6 �2	o�/ Iy=� N �� ہے 6-

ر "�ہ " و	������ٹ�وح اور دو�� �ے در���ن ا	� ��� /f @`�1* �*@� ہے۔ 	ہ �>*	ہ
�ہ9@� ہے اور 2-چ �ے �Sے ا	� �jا اور /����� �2زوں، ��رو�Dر، �`�t*ے اور

 �2+=< �ے ��ے 	]��ں
 �C*� �*اہV �*@� ہے۔

9�eت:@ 
اور دو�� ����ت 1X2=ڈ �*ا+�ڈ 	-��-ر2ٹ� و	��� ��ں V+�E ادارہ D*ا+ے ا:�E9 �����ت

>=+�2 
 ڈا�ٹ* 2���2ٹ�D G-ہ*ن ��=�
+43 660 8383 247 

:f�� ا�ivv@sfu.ac.at 
 اور http://www.wealthibility.comا�ٹ*��ٹ:

http://www.vermoegenskultur.eu 
 ادارہ D*ا+ے ا:�E9 �����ت اور دو�� ����ت �2+=<ذر	`ہ:


