
 بکی افبر یک اباب 
 ب باٹ ابر وہبایسک لمع اک ُاب  ےس رمباب  ےہب  backfireبکی افبر )ب 

 ب کی افبر ےک ابم وعبابلب
 باباباصبی وک ےب اقنب  رکباب  رجب  وپبی وک جنلیچ رکبا باباشکب ب 

 وک جنلیچ رکبااب  یک دقب  اٹھگبے ےک لمع رکباب   ب بت اثبت اقبوبًا  بدب  وک ب احبیب
 با اباصبی وک امنباب  رکباب  ریبعتِ و اک وجباب   بان اقبہلب ب
 مظنم رکباب  رسباکب ب  ولنیچب  ےس ربخب باب   بانبامبت وک  ب مّظنب
 ب بویکمب  ا  بوب  اک ابان رکبا زبابتمب ب

 ریغ افصنمبہ لمع یک اخمبتف یک دتبابری ےس ےہب  اک قلعت بکی افبر امب ب 

وکبی یھب ا اباصبی ا ےب اقبدبی ب  ایگ وہب  ابےس زبد امبت ا وتبہ ےلمےسج ےلمح اک اشنبہ انببا بکی افبر ےس رمباب  اباس ہلمح ےہ سج ےک ےجیتن ںیم ب  بکی افبر
 ےک الخب  کی افبر وہبیتک ےہب بابےن رمببک 

صخش ابین رب ب ب  افبر اک اباہب   بابے اعبہ یک اخمبتف ا اخمبنیف یک اجبب ےس ڑبب  رسبربی یک وصب ب  ںیم وہباتک ےہب  ٰیتح ہک بج ویب  اتگل وہ ہک رمببک  بکی
 ےہب  بت یھب وطبل ابدمبی وصب ب  ںیم اب  ےک وجبابی اتنبج لکن ےتکس ںیہب با اباصبی ےک ابھ چب ےنلکن ںیم اکبایب  وہبایگ 

 ےس رتشیب ا اباصبایب  کی افبر ںیہن وہبںیب  ویکبہک  ب  اسفب  وک مک ےس مک  بےنھ ےک اقبل وہبے ںیہب  ببابت  ب  رب بوہب  یک اجب

 اسفب  وک مک  بےنھ ےک اپبچ رطبےقےک  ب بلمع ںیم با اباصبی 
 بانبابےن لمع رپ رپب ب   باب    .1
 بدب  یک دقب  اٹھگ  بان .2
 ب باباعب  یک یئن رشتبح رکبا .3
 باباصب  اک  باھب با رکبے ےک ےیل رسباکب ب  ذب بابع ابامعتب  رکبا .4
 بولب  ابرباب  وک  ب بابا  باکمبا ا اباعب   بان .5



 ب ریغ افصنمبہ ےلمح اک اب ب باب ب
 بابدقباب   بلمع بریغ افصنمبہ ہلمح  بدب   ب بابہع

 

 ب باکمبا لنیچبرسباکب ب   بریبعتِ و رکبا بدقب  اٹھگبا برپب ب   بابان 

 باسفب  مک ےس مک  بےنھ ےک اپبچ رطبےق اب ب  یسک  بابےعب  اب  ےک اب ب باب  اب ب  اب  ےک  بِ لمع ےس اب  اک قلعت

 

 بکی افبر ےک ےیل  ب  رشبابط
 ریغ افصنمبہب  اباجبزب  ریغ وقعمب  ا ریغ ومب ب ب  وصتب  ایک اجبے ابنشکبوکبی  .1
 یئگ وہ یک لیصفت ہقلعتم ولبوب  وک اچنہپبی باب  ابنشک .2

 

  لمع یک دشب  ںیم ابابے ےک اپبچ رطبےقبا اباصبی رپ  ب ِ
 وک ےب اقنب  رکبںابنشک ب)بریغ افصنمبہب   .1
 وک  ب بت اثبت رکبںبدب   .2
 بابیس رشتبح رپ  ب ب   بں سج ےس ذمبوکب ب  لمع ریغ افصنمبہ اثبت وہبا وہ .3
 ےس ربز رکبںب ولنیچب  رکبں )باب ب  رسباکب ب   رحتمب بوعبابی دخباب  وک  .4
 ب بویکمب  اب ب  البچ ےسیج ڈنکھتہب ب  یک زبابتم رکبں اب ب  اب  اک رپب ب  اچب  رکبں .5

 

 



  
پب  بب باب ب باب  رپ رپب ب   بابانب  ہیفخ ےلمحب  رسنس

 پھچ رک اکب  رکبایک رظنب ب  ےس بذب بابع ابالب  
بابدقباب  وک ےب اقنب  رکباب  ولعمبامب ب  اصتب برب  

 باقبِل ابابتب  ےصق
 

 

      

  
بدب  یک دقب  اٹھگباب  لبیل اگلباب  ذباب  رپ ہلمح 

 برکباب  ڑچیک اباھبان
بدب  وک  ب بت اثبت رکباب  ابےھ اکب  ےک 

 تبثم اصتب بربوبابدب  
  

      

بہلمح آب ب باب  اب ب  
 باباحب ب 

 
یک ابتیم اٹھگباب  ابزباب  بریبعت وب  وھجب ب  اتنبج 

 ب ب برسب ب  رپ  بابانب  اسنھپبا
باباباصبی وک امنباب  رکباب  وکبابویب  اک وجباب   بانب  

 بذبہ  باب ب ب  وک ابزباب   بان
 بدب  اب ب  امبیت 

      

  
برسباکب ب  ولنیچب  اک ابامعتب  رکبے وہبے 

 باباصب  اک  باھب با رکبا
بوعبابی امبت مظنم رکباب  رسباکب ب  ولنیچب  ےس 

 بربز رکبا ا ابںیھ ریغ ربتعم انھجمس
  

      

  
 بابی رکبے ےک ےیل ب بتش اب ب  اباعبامب ب  

 ب بویکمب ب  ولمحب  اب ب  رتبابیب  اک ابامعتب 
بزبابتم رکباب   بویکمب  اک ابان رکباب   بوب  

 بےس اباکب  رکباب  ولمحب  وک امنباب  رکبا
  

 رپ ابر ابدباب  وہبے  بابے نیت ہقلعتم وعبابل  ب ب  ذبل ںیہب  ذپبربابیابالب  اک  بت ا ومبع تہب ابتیم اک احبل ےہب  اغیپب  یک ابابی ہتکنب  بابم 

 بابر ذپبرب ب  ا اباصبی ےس قلعتم اینبب ب  اسحبتی ومبوجب  وہبے اک بلطم ہی ےہ ہک اظنب  ومبوجب  ےہب  ابر ولب  ےلہپ یسک وبتی یک  باب بی ےس قلعتم .1
 ک ےئن ےلئسم رپ اب  اک  ب بلمع وبضمب  وہباب  امسبی رحتباکب  ابر ذپبرب  دیپبا ا اب  ںیم ابابہ رکبیتک ںیہب برکفت ںیہب  وت اب

وت ا  بولعمبامب  اک رب    شیپب  ایعب ب  امنباب  )ب برگ  باباعب  ےک اقبےل ںیمب ب  اب ب  ایک وہ  با ےہب  ابر ربخب ب  ںیم  برگ ابم  باباعب  یھب ابل ںیہ .2
 ب بج ومعمبی وہبیتک ےہب باباصبی وک ےنلم  بابی ڈیمبا وک



اباصبی باقبِل لمعب  امسبی رحتباکب  یک ومبوجب بیب  دقب  اباھبے ےک ومبابعب  بج رسبرب  ابرباب  وکبی دقب  اباھبے ےک ےیل ایتب  وہب  وت ابک ریغ وتمبع ا  .3
 بےک کی افبر وہبے ےک  باب ب  اباکباب  وہبے ںیہب 

 البیھ اچب ب رپ ابک اباجتبی ولجب  ےک رُپ ابن اظمبربن اک باثب ب  وپبسی 

  
بالبیھ اچب ب  رپ رپب ب   بابانب  پھچ رک ہلمح رکباب  
 برسنسبپب  ڈیمبا یک رظنب ب  ےس وپبدیب   بان

بالبیھ اچب ب  وک ےب اقنب  رکباب  وباباب ب  
 ربخبںباصتب برب   بابرٹب ب  ےک ایبباب ب  

 
 

      

  
بدقب  اٹھگباب  اظمبربن رپ ےب اقبو وجہب ب   بتش 
 برب ب  رکبابے ےک ولب  وہبے اک ابزباب  اگلبا

باظمبربن وک  ب بت اثبت رکباب  اب  اک اباھ 
 ب ب بہیب  رتبتیب  ابدبابِ وگتفگب  زعب 

  

      

بوپبسی اب ب  
 بوکبت

 
بریبعتِ و رکباب  وھجب  وبانب  وہبے  بابے اصقنب  

  اک ۂطقن رظن ابامعتب  رکبابوک مک ےس مک  بانھب  وپبسی
با اباصبی وک امنباب  رکباب  رُپ ابن اظمبربن رپ 

 ریغ وہمجب ب  ےہبدشب  
 

باظمبربن اب ب  
 بامبیت

      

  
برسباکب ب  لنیچب  دبابوتب  وک اثبیث یک شیپ شک 

 برکباب  شیتفت رشب ب  رکبا
ربخبںب  ابالب ب  آب  بوعبابی امبت مظنم رکباب  

 بالبن ولعمبامب ب  اباجتب 
  

      

  
یک  بایکمب   بانب  ب باکمب ب  اب ب  اباعبامب ب  دقمبہ 

 باعبالب  ےط رکبے یک شیپ شک رکبا
ابےن ایخبالب  اک لھک رک اباہب  بزبابتم رکباب  

 برکبا
  

 



میظنتِ و ب  بف اک اقبہلوکبیت وماحبیب  وپب بنش یک ےک ےیل ابدتبا ںیم ایبب  ےیک ےئگ اپبچ وعبابلب  اباشکب ب  اصبی ےک وجباب  ا ابےس  ب بےن یک وکبش بیسک ا اب
 باب ب  زبابتم وک ابامعتب  ایک اجباتک ےہب 

رظن آبے  بابے نشیف ےک باثب  ےک وطب  رپب  وپبسی ےک ولمحب  ےس وفحمب   بےن ںیم دمب  ےک ےیلب  وبابوہب  اب ب  رمیکب ب  وک ایتب   بںیھ بج ہک وصتبر ںیم رتہب 
 باطبق ابلب  اب ب   ب بہی ابایتب  رکبںب 

  



 کی افبر یلبپ زنشیکب ب
ب  رتبابیب  یسنج ربابابیب  اباکب  اپب بن یک ال  بینب  وپبسی ےک البیھ اچب ب ب  رُپ ابن اظمبربن ےک لتق لمعب  دشب ب  برسنسبپب  اتہب

)با  http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.htmlبلس یشک اب ب   برگ ومبوباعب  ےک ےیل  بےیھک 
 ںیھکلب ب ب  Brian Martin backfire’برسب  ابنج ںیم 

 

 
 باباکب  اپب بن یک آبرٹبایل ےس کلم دبب ب  ےک الخب  ابک اباجتب 

 

 02-3763 4221ب  وفب  bmartin@uow.edu.auبربابن امب بنب  

 

 ب 2012رب ب ب   26بہخس ہ ٰذ  با 

http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html
mailto:bmartin@uow.edu.au

