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ش
مع

ہب ہ

 

  رجلن ٹیوال ارٹس-ایوک الہ رک رھک دہ ت

  یامضتن اک مکح اجر اخن یک ہنایٓار اشہ رخ اخن ےک ٹیبہ ⦿

 ےہہ رہل ےک ااکمن ےس ربخدار ایک ہںیےن وکروان ےک اپچنہ ہرجینم⦿

 یلیہر ہوچبں یک ،یدرھان اجر کیوگادر قح دو حتہ️✒

رطف اتاحل ہ ہیدورس ہدرھےن وک اوتار ےک دن است روز لمکم وہےئگ ںیہ ہہےک ہکیوگادر قح دو حت ہہاچر راہ رپ ہالال دیمح ہدیہش ہںیم ہوگادر

ب ہ اہےئ رکف ےس قلعت ہ ہداینب ہروزاہن یک ہہکبج درھےن ںیم ہ،ےئگ ںیہ ہےیک ہںیہن ہرطف ےس اطمابلت میلست ہاران یکذم دہ ہوکحیتم
طق
رپ فلتخم 

 ہنہاشیاوب رپ ہےہوگادر ےک وچبں ےن ’’ ریم ہںیمہ ہیہامح ہ۔ اوتار ےک روز درھےن ےک اطمابلت یکرےنھک واےل ارفاد رشتک رک رےہ ںیہ

 ہرطح درھےن ںیم ہ۔ ایسےیک ہشیپ ہےک اسھت اسھت اےنپ اطمابلت یھب ہیامح ہاور درھےن یک ہاکنل ہیلیےک ونعان ےک تحت رہ ہں؟‘‘ویک

ہ ہیک ہرشتک رکےن ےک ےیل

  

  ۔درونجں وچبں ےن رشتک یک ےس یھب ہےک العےق زارمان ےک اگؤں دش

اوتار یک ہامہرے وہج اتبےت وہےئ اوھنں ےن اہک ہک ہ ہےنچنہپ یکہ ہےجب درھےن ےک اقمم رپ ےچنہپ یلہ ہرات ڈاھیئ ہانم اگنر ےک اطمقب ےچب 

وکشش ہ اشلم وہےن ےس روےنک یک ہدرھےن ںیم ہوپٹس رپ دو ےٹنھگ کت روےک راھک۔ اور اںیھن ےن التر ےک کیچ ںہوفویج ہاپاتسکن اںیھن

 انری۔ وچبں اک انہک ےہ ہک اےکن وادل ابرڈر رپ اوہایگ ہباکایم ہراکوٹ وبعر رکےت وہےئ ابالٓخ وگادر ےنچنہپ ںیم ہہلفقہ ہہیوچبں اک ہ ہنکیل ہیک

وہےن  ہکیرش ہوہ وگادر ااجتحج ںیم ہاس ےیل ہوہج ےس اےکن وچےہل ڈنھٹے ڑپ ےئگ ںیہ ہدنبش یک ہابرڈر یک ہاک اکم رکےت ںیہ ہرتلیس ہیک ہلیت

امتم ہ ہتیمس ہیلعتہ ہ۔ وچبں ےن اہک ہک امہرے العےق ںیمہالکشمت رپ اانپ ااجتحج راکرڈ رکںیکس ہاعمشہےک ہ ہنیاتہک اےنپ وادلہ ہٓاےئ ںیہہ

ااہتنیئ ہتوہسایل ہیرہش اور مہ  رپ ہ ہ۔وچبں ےن التر کیچزگر رسب رکرےہ ںیہہ ہہتسخ احالت ںیم ہاک دقفان ےہ  روےک اجےن  رپ  وپٹس 

  ۔یک ہیاکش یک ہےیااکلہروں ےک رو وفیج اپاتسکن

یک ہاےنپ ےیل ہں ےن فلتخم رعنے اگلےئ نج ںیموچب ہکیرش ہںیم ہےلیر وادلہ ہاک اطمہبل تیمس ہرفایمہ ہااسذتہ   عیہذر ہےک ےیل ہنیاےنپ 

 اشلم اھت۔ ہرٹاگنل اک اطمہبل یھب قونناور رحب ولبچ ےس ریغ رفایمہ اعمش یکہ

وج صخش ہ ہارلنمح ولبچ ےن اہک ہک ولباتسچن ںیم ہیےک قدئ ومالان دہا ہکیےک رشاکء ےس اطخب رکےت وہےئ وگادر قح دو حت ہدرھےن

 ہاتجیھب ہہوج رکلٹس ہوک ےتھجمس ںیہ ہبحم ونط ایس ہدہایربتعم ےہ۔ بس ےس ز ہدہایبس ےس زہ ہرظن ںیم ہیک ہیس ہفیوہ اہ ہہرکات ےہ ہرفوش ہتایشنم



اور ابرڈر رپ ہ ہدمحم یلع ہںیم ہکیحت ہیک ہیٓازادہ ہہوہہ ہاگل وہات ےہ ےسیج ہںوین اک رپمچ ہےک اسےنم اپاتسک ہیاگڑ ہےہ اس یک انجح ےک اسھت ےھت، 

 ۔ہاجےت ںیہ ےید اںیہنہ وٹنک یھب اجتریت

رپ ہ ہارہوید ہےس سکہ ہامہرے ےچب ارگ یطلغ ہنکیل ہہےئگ ہہےیاپاتسکن وتڑا ان وک ااعنامت دہ ہںیم ہ71ارلنمح ےن اہک ہک وھنجں ےن ہ ہیدہا ہومالان

 ۔ہ ںیہ ہیتلم خسم دشہ الںیش ہاجات ےہ اور ان یکہ وطر رپ الہتپ ایک ہیہبج ہوت اںیھن اچگنک رکےت ںیہ

اور امام دق ہیدہا ہومالان گ رپزنس ےک رامنہؤں رصن اہلل ولبچ 

 

ب
س
م
 ہہک ٹینیسہ ہدروخاتس یک ہےس یھب ہریارلامحن ولبچ ےن واسئ افر ولبچ 

ہک ہ ہاجےئ بج ےس درھان رشوع وہا ےہ دہکہ ابرب الہتپ ےہ۔ ومالان ےن االعن ایک ہایہاگل ہںیم ہالہتپ ارفاد پمیک ہیبجہ ہیھب ہریوصت ہدہکہ ابرب یک

وہں ہ ہکیولباتسچن ےک وکےن وکےن ےس ولگ رش ہےگ سج ںیم ہںیااجتحج رکہ ہالھک ارفاد ےک اسھت اشل ںیم ہکیوہ اہ ہوجن ںیم ہای ہلیارپ

 ےگ۔

  اکنکن الہک ہ3افرئگن  ، زاالوان اشرھگ ںیم رھانیئ️✒

زمدور الہک ہ ہ3 ہاکم رکےن واےل نیت ہوکہلئ اکن ںیم ہکیہافرئگن ےس ا ہانولعمم حلسم ارفاد یک ہےک العےق زاالوان اشرھگ ںیمہ ہرھانیئ

 ہاکن ںیم ہحلسم ارفاد ےن افرئگن رکےک وکہلئ یک ہاشرھگ ےک العےق زاالوان ںیم ہلیصحت ہیک ہاکحم ےک اطمقب رھانیئ ہزیویل ہ،وہےئگ ںیہ

لتق ہ ہاںیہن ہےہ اور ہن یہ ہوہیکس ہانشتخ ںیہن ہذراعئ ےک اطمقب اتاحل زمدوروں یک ہزی۔ ویلایہالہک رکد ہوکزمدوروں ہ ہ3م رکےن واےل ہاک

  .ےئگ ںیہ اتپسہل لقتنم ےیک ہےعیوفرس ےک ذر ہزیویل الںیش ےہ. اہتبل الہک دشاگن یکہ وہج ولعمم وہیکسہ رکےن یک

  ںیوقحق ےک دن ےک ومعق رپ رپورگاامت رکہ اور ااسنن ربیس یک ہمیابکن رکہ امتم زوزن دیہشہ ️✒

وقحق ہ اور ااسنن ربیس یلہپ ولبچ یک میابکن رکہ ےہ ہک دیہشہ یک یرتامجن ےن اےنپ امتم زوونں وک دہا ہیوموٹنم ےک رمکہ لنشین ولبچ

دربمس وک  ہولبچ وک ذگہتش اسل ایکہ ہمیرتامجن ےن اہک ہک ابکن رکہ ہمیاہ ہنیاہ ہ۔ یبںیانمتبس ےس رپورگاومں اک ااقعند رکہ ہدن یک ہاعیمل ہیک

 ہاتہک وہ لتق ےک وبثوتں وک اٹم ےکس نکیلہ ہیھت ہید ہکنیھپ ہںیم ہلتق رکےک الش لیھج ہےک رہش وٹروٹن ںیم ہااداروں ےن ڈینیک ہہیفخ ہاپاتسکن

وہل ہ ہکنہویک ہںیہنہ ہسب ںیم ہاٹمان دنمش یک ہہک اںیہنہ ہںیہ ہدنمش ےک دبامن رہچے رپ اس رطح تبث وہیکچ ہںیٹنیھچ ہولبچ ےک وہل یکہ ہمیہابکن رک

ےن قلت ہ ہداین ہیولبچ وقم اور وپرہ ہنکیل ولبچ ےک قلت اظبرہ رگتف ےس ٓازاد ںیہہ میہوگہک ابکن رکہ ہاہک،ہ ےنہاانپ وبثت وخد ےہ۔ اوھنں 

  ےگ۔ وھبںیل رپ ںیہن ہتمیق ہیھب ےہ وہ اےس سک ایل ہھکیاک رہچہ د

 شیپ ہتوک خاج دیقع ہدخامت، دجودہج اور رقابن ہیسایس ہولبچ یک ہمیحطس رپ ابکن رکہ ہیلیو ذ ہیرمک ہمیاہ ہنیا ہ یبہاہک ےہ ہک ہدیےن زم ہاوہنں

دن ےک ہ ہوقحق ےک اعیمل ہاجبن ےس ااسنن ہاس ےک اسھت اسھت دس دربمس وک اوقام دحتمہ یک ہ،یگیرپورگاومں اک ااقعند رکہ ہرکےن ےک ےیل

 ےگنیرپورگام دقعنم رکہ ہےس ٓااگہ رکےن ےکےیل یربرب حطس رپ ولوگں وک اپاتسکن ہومعق رپ امتم زون اعیمل



  ناک ایب فیاہ لیا یب-ہایوک اشنہن انب نپمکہ ایتریمعت ہاور وفیج وچیکہ وفیج ںیم ہیک️✒

رتامجن رجیم ہنشیربل ہولباتسچن ےک  اسین ہرفٹن  ہک  ےہ  اہک  ےن  ولبچ  وک ہرھگام  ٓارسپ ےک العےق ںیمونربم  رتتب  ےک ہ ہفیا ہلیہا ہیب ہ 

ہ ہنپمک ہایتریمعت ہرساچمروں ےن وفیج

 

ب

 

ن

ہرف
ب 
ر 

 

ئ
اور دورسے ٓاالت وک الج  ہیرپ ہلمح رکےک رنیشم ہرٹسنکنشک اسٹیئ ہیک ہنشیورسک ٓارانگزئ ہ

 ہکت اجیت ہپمیک ہےس ٓارسپ ےک وفیج ہپمیک ہٓاریم ہےہ وج رتتب ےک نیم ہڑسک انب ریہ ہکیا ہنپمک ہوفیج ہرہہ۔ رہگام ولبچ ےک اطمقب ذموکاید

مت  ہ وبقل رکےک اہک ےہ ہک لگنم وسہل ونربم وک اشم اپچن ےجب اُن ےک رساچمروں ےن یک یزدہمارہ اور ےلمح یک کیہےہ۔ رہگام ولبچ ےن ا

 

ت

اہ ہرپ ےلہپ انسرپئ ہوچیک ہوفج یک ہقمئ قضب اپاتسکن ہںیم اہ ہیکاس ےک دعب وچ ہ،ااکلہر وک الہک ایک ہکیرالفئ ےس ہلمح رکےک  اور ہ ہیج ہمیا ہلیوک 

 اصقنن ااھٹان ڑپاہ ہاور امل سج ےس وفرزس وک اجن ایاشنہن انبہ ہہالرچن ےس ڈینیاے ون رگ

 ویکہڈیولبچ ا رمیح-ابلطء ےس وتق ےل رک اغبئ وہیئگ میٹ ذمارکایت ہیک ایلعہ ریوزہ ھٹک یلتپ ️✒

ٓارانگزئ ہولبچ یب ہنیمےک اسقب ئیچہ ہنشیاوٹسڈسٹن  رمیح ہیہرٹیرکیس ہیہےک اسقب رمک ہمیا ہنیاہ ہاور  ا ہرنجل   ہےن امسیج ہوویکہڈیولبچ 

انپہ ہرٹیہوٹ ہاسٹیئہ ہیہو ہرےطب یکہ ہ ہیٓاف ولباتسچن ےک بج ہریٹسوینویاہک ےہ ہک ہ ہںیم ہٹیہوٹ ہکیہا ہرپ 

 

ُ
 

 ہوطر رپ ہبلط ےک اعمےلم رپ ھٹک پ

 ہعنم ایکہ ہےن اںیہن ہوکر ےک امکڈنر ںیہ ہںیوہ12اُن ےک ٓاق وک ہ ہًانیقیےہ۔ اور ہ ہوتق ےل رک اغبئ وہ یئگ ہمیٹ ہارکایتذم ہولباتسچٰن یک ہایلعریوزہ

ہ ہدیولبچ ےن زم ہویکہڈیا ہوہاگ۔ رمیحہ

 

ُ
 

قضب وقوتں ےک اسھت اعتون رکےن اک ضحم ہ ہوکحتم ولباتسچن ںیمہ ہوصابیئہ ہاھکل ےہ ہک ھٹک پ

 ٓاہل ےہہ کیا

  یدرھان اجر یجہرپ ابلطء اک ااجتح ہدشمگیگ یبج ہاطبل وملعں یک اسیھت ںیم ہریٹسوینویولباتسچن  ️✒

 ہےک ااجتحیجہ ہریٹسوینویےک الخف ولباتسچن ہ ہدشمگیگ ہیبج ہاہلل یک ہولبچ اور حیصف ہوطر رپ الہتپ دو ہبلط لیہس ہیےس بجہ ہریٹسوینوی ہولباتسچن

اانپ ااجتحیج  ایس ہ،دنب ںیہ ہںرسرگایم ہیمیلعتاور ریغہ ہامتم یمیلعت ہںیم ہریٹسوینویراھک وہا ےہ، اس ےک اسھت اسھت ہ ہیدرھان اجر ہابلطء ےن 

دنبش اک االعن ہبلط ہ ہاداروں یکہ ہ. اشل ےک امتم یمیلعتاجےگنیئ ہادارے ااجتحًاج دنب ےیکہ ہوک اشل ےک امتم یمیلعتہ ہٓاج یپہ ہےلسلس ںیمہ ہےکااجتحج ہ

 ولباتسچن ےک امتم ہوت دبھ ےس ہیئگ ہینس ہابت ںیہن ہاھت، ہبلط ےک االعن ےک اطمقب رگ ایکُن ہایک ہےعیےک ذر ہنیہاکرفن ہسیرپہ ہکیہےن ےتفہ وک ا

ےہ ہک  ہےگ. ہبلط رامنہؤں ےن ربخدار ایک ہاجںیئ ہدنب ےیکہ ہےک ےیل ہںرسرگیمہ ہیمیلعتہ ہاور ریغ ہامتم رت یمیلعت ہااحتمانت تیمس ہےادارہ ہیمیلعت

وت اس ہ ہایگ ہایہاور اطبل وملعں وک اصقنن اچنہپ ہوکشش یک ہراکوٹ ڈاےنل یک ہمسق یک ہےن سک ہااظتنیمہ ہاداروں یک ہاور یمیلعت ہہاکحم ہارگ اس ںیم

  ےک ذم دار وہ وخد وہں ےگ۔

 

 



    نشیا یسوسیا زئالپمیا ریٹسوینوی-وطر رپ لطعم وہاکچ ےہہ سیاور دتر ہ، امل اجہعم ولباتسچن ااظتنیمہ ️✒

 ،ےہ ہک اجہعم ولباتسچن اس وتق ااظتنیماہک ہ ہںیم ہنرکدہ ایب ہیاجر ہکیےک رتامجن ےن اےنپ ا ہنشیا ہیسوسیہا ہزئالپمیا ہریٹسوینوی ہولباتسچن

اور وموجدہ واسئ اچرلسن یک ہوطر رپ ولفمج وہایگ ہسیاور دتر ہامل رہ روز تن ےئن اسملئ منج ےل ہ ہےس اجہعم ںیم ہاور انایلہ ہاان رپیتس ہےہ 

اک ااہظر رکےت وہےئ اہک ہ ہشیاس ارََم رپ وشت ہںیم ہنوک رحباونں اک اسانم ےہ، اوہنں ےن اےنپ ایب ہےس ولباتسچن ےک امدر یملع ہسج ہرےہ ںیہ

 ہیخہ ہقلب ذمتم اور ینعم ہاخومش ہرپ اجہعم ےک واسئ اچرلسن یک ہیبایہدعم ابز ہےہ ہک اجہعم ےک ابلط اور اطابلت ےک درھےن اور ابلط یک

 ہ ہدنمش واسئ اچرلسن یک ہوصحل اور وموجدہ انالہ اور یلعت ہو اطابلت اےنپ وقحق یک ہااسذتہ رکام اور ابلطہ ہز،ٓارسیف ہ،ےہ، ہکبج المزنیم

 

َ

 
ہ

  وہج ےس رعہص دراز ےس رسااپ ااجتحج ںیہ یک اور اانرپیتسہ َدرھیم

  الزنئ رابیڈ-ہتلق اک اکشر ذغایئ یااغفاتسنن اطابلن ےک ےضبق ےک دعب فصن ےس زادئ ٓاابد ️✒

تلق اک اسانم ےہ، ہ ہوک ذغایئہ ہیامہ لمکم وہےن رپ فصن ےس زادئ ٓاابد ہاتسنن رپ اطابلن ےک رٹنکول وک نیتدحتمہ ےن اہک ےہ ہک ااغف ہاوقام

 دحتمہ یک
ِ
ےک داہےن رپ ےہ۔اوہنں ےن ہ ہالزنئ اک انہک ےہ ہک ااغفاتسنن ابتیہ ہراہبیرباےئ ااغفاتسنن ڈ ہیچلیا ہوصخیص ہاس وحاےل ےس اوقام

وتق ااغفاتسنن وک اہنت ہ ہہیالےئ۔ اوھنں ےن اہک ےہ ہک ہ ہییتہ ہادماد رفامہ رکےن ںیم ہےہ ہک وہ ااغفن وعام وک امل ہایرپ زور دہ ہیدرربا ہاعیمل

ااضہف وہ اتکس ےہ۔ اوھنں ےن ہ ہدیزم ہالکشمت ںیم ہااغفن وعام یک ہےہ ہک وممس رسام ںیم ہےہ۔اوھنں ےن دخہش اظرہ ایک ہوھچڑےن اک ںیہن

وج ہک ادتقار اھبنسےنل ےک دعب ہ ہںیہ ہںایاپدنبہ ہوہج اطابلن رپ امل ہیدہاینب ہہک اس یک ہںدتاُرک ےہ ویک ہقلبہ ہابتیہ ہہیےہ ہک ہ ہواحض ایک ہیھب

 ےن اگلںیئہ ہیربادر اعیمل

رحبان ےس قلعتم  ہاور ااسنن ہاعمش ہااغفاتسنن ںیم ہوک ےھکل ےئگ ےلھک طخ ںیم ہسیرطف ےس اکگنہ ہےن اطابلن یک ہہکیرطف ارم ہیدورس

 ےک ااغفاتسنن ےک ےیل ہہکیےہ۔اس وحاےل ےس ارم ہیرد رک د ہالیپ ہرکےن یک ہیدمجنم ااثےث اجر ہےتیےئگ اقحقئ وک طلغ رقار دہ ہےیک ہنایب

رحبان، گنج، کشخ ہ ہاور اعمش ہااسنن ہاہک ہک ااغفاتسنن وک اطابلن ےک ےضبق ےس ےلہپ یہ ہوٹٹئ ںیم ہکیےن اہ ہٹسیاھتسم و ہریشم ہوصخیص

ےک اعتون ہ ہہکیاھت ہک ارگ اطابلن ارمہ ہایواحض رک د ہہی ہےہ ہک وانٹگنش ےن ےلہپ یہ ہایےن زور دہ ہٹسی۔ اھتسم واور رکوان واب اک اسانم اھتہ ہاسل

 ہادماد، سج ںیم ہیکلم ہوت ریغ ہٓاےت ںیہ ہادتقار ںیمہ ہےعیذمارکات ےک اجبےئ اطتق ےک ذر ہھتاسقب ااغفن وکحتم ےک اس ہےس ےنلچ والہ

 وہا ےہ۔ہ یہ سیہاجےئ اگ۔ اور ا ای رک دہلطعمہ ،دمد اشلم وہیگ یھب ےک ےیلہ تہوہسایل یداینب

  اوغاء دعب لتق رعموف ڈاٹک اندر یمیلع ںیم ہفیااغفاتسنن: زمار رش ️✒

ڈارٹک اندر یمیلعہ ہکیاہ ہںیم ہفیرہش زماررش ہےک امشل ہااغفاتسنن  ہےہ۔ وتقمل ڈارٹک ےک ٹیبہ ہایگہ ہایہوک اوغا ےک دعب لتق رکد ہرعموف ااغفن 

 ہاھت اور اوغا اکروں ےن ان یکہ ایگ ہےساوغا ایک فیوک دوامہ لبق وصہب خلب ےک داراوکحلتم زماررش ےہ ہک دمحم اندر یمیلعہ ایہےن اتب یمیلع ہرویحہ

اک اطمہبل ایک ہےک ےیل ہیئراہ ڈارل اتوان  اوغااکروں وک اسڑےھ نیت ہالوھکں  اور اخدنان ےن  ڈارل اتوان ںیم ہاھت۔  ےھت ہکبج ہ ہادا ےیکہ ہالھک 



ُدانگ ہ وہ ذموکرہ رمق ےک دبےل ںیم ہاھت رگم ابت تیچ ہاک اطمہبل ایکہ ہےنیرمق دہاوھنں ےن اس ےس  ڈارٹکاندروک راہ رکےن رپ ٓاامدہ ہ ہےک دعب 

 ایہدشتد اک اشنہن انب رک لتق رکد ہنہوک امیہب ےک ابووجد اوغا اکروں ےن اندر یمیلع ووصل رمق یک ہیاھبر وہےئگ ےھت۔ نکیلہ

  ومخہ یوظنمر ناپرمیلہ االصاحت یک ارتعااضت ےک دعب ااختنیب ️✒

ومٔخ رک ہ ہیوظنمر ہناپرمیل االصاحت یک ااختنیب وزراء ےک ارتعااضت ےک دعب یئن اخن اور ھچک اپاتسکن دیرنجل اخدل اجو ہےک ااٹرن اپاتسکن

ےک ہ ہاپرٹنمیل ہںیہنج ہںیھت ہیئگ ہیک ہرتامیم ہ75االصاحت ےک تحت ہ ہاجعم ااختنیب ہںیم ہٹکیا ہےک اطمقب ااختنیب ہءایڈیم ہےہ، اپاتسکن ہیئگ ہید

رپ ارتعااضت ہ ںہویلیرنجل اور ضعب وزراء ےن ھچک وصخمص دبت اجان اھت اتمہ ااٹرن ایک ہشیپ ےک ےیل یوظنمرہ االجس ںیم رتشمہک ہںیو17

 ےہہ وک ومٔخ رکےن رپ اافتق ایک وت اوہنں ےن رتامیم ایگ ہاپاتسکن رمعان اخن وک ٓااگہ ایک امظعریااھُٹےئ اور بج ان ےک اظفحتت ےس وزہ

ہ یک ہرحبان ےن رتیک ےک نیگنسہ ہرکیسن ️✒

 

ش
مع

ہب ہ

 

  رجلن ٹیوال ارٹس-ایہوک الہ رک رھک د ت

ا ہٹی’وال رٹس ہےدیرَج ہیکیارم اک اجزئہ ایلوصرت اح ہوموجدہ اعمش ہیک ہرتیک ہےہ روپرٹ ںیم ہروپرٹ اشعئ یک ہکیرجلن‘ ےن   ہایگہ ہل 

ےک ہ ہدوٓانریا ہےہ، سج ےس دصر ربج بیط ہایوک الہ رک رھک دہ ہتشیعم ہیکہ ہرحبان ےن رتیک ہےک نیگنسہ ہےہ۔ روپرٹ ےک اطمقب رکیسنہ

ےک دعب ہ ہمکہ ہدصیف ہکیہا ہاجبن ےس رشح وسد ںیمہ ہیکہ ہنیبہ ہیےہ۔ ہکبج رمکہ ہرگتف وک رطخہ القح وہایگہ ہیک ہںہدو داہویئ ہابیہادتقار رپ رقت

وھک ہ ہدہایےس ز ہاہتیئ ہکیدقر اک ا ہامرچ ےس اب کت انپ ہےہ اور رتک رکیسن ہحطس رپ چنہپ ایگ ہنیمک رت ہرڈکیہر ہڈارل ےک اقمےلب ںیم ہارتک ریل

 ےہ۔ہ رکیسن یہڑب رواں اسل یک ہداھکےن والہ یگاکررکد ہنیدبرتہ ںیم ہںامروٹیک وہیئہ ےہ وج ارھبیت یکچ

  یامضتن اک مکح اجر اخن یک نایہٓار اشہ رخ اخن ےک ٹیب ️✒

 ہایہڈیمہ ےہ اھبریتہ ہایرکد یمکح انم اجر یہریحت ہامضتن اک اخن یکہ نایٓارہ وڈ ااٹسر اشہ رخ اخن ےک ٹیبہ وکرٹ ےن ابل اہیئہ یئبمم ہںیم اھبرت

ٓار ایکہ ہںیم ہےلصیف ہیریاحفصت رپ لمتشم حت ہ14امضتن ےک مکح ےک اسھت ہ ہںیم ہامضتن ےکیک ہیکہ ہنایےک اطمقب دعاتل ےن   ہواحض 

وکرٹ ےن  ہاہیئ ہےہ۔ یئبمم ہوبثت ںیہن ہےک الخف وکیئ ہںاور اس ےک اسویھت ہنایےک اپس ٓار ہیب ہیس ہنیا ہروہویب ہلہےہہک انروکسکٹ رٹنکو

ا ہیھب ہہی ہٓارڈر ںیم ہزیلیاحفصت رپ لمتشم ر ہ14اےنپ ہ  امتم زلمامن ےک ارتعایف ہےئگےیک ہرڈکیر ہعیارسف ےک ذر ہیشیتفت ہیب ہیس ہنیاہک ےہ ہک 

 اجاتکس۔ہ ایک ہرھبوہس ںیہن رپ یھب انتایب

 ےہ ہرہل ےک ااکمن ےس ربخدار ایک ںیےن وکروان ےک اپچنہ رجینم ️✒

ادارے ےن وکروان وارئس یکہ ہرپ قیقحت ہںویرامیب ہاءہاجن ویل ہںیمہ ہرجینم  ہرہل ےک ااکمانت ےس ربخدار ایکہ ہںیاپچنہ ہاور رٹنکول ےک رجنم 

و ہٹقمئ راربٹ وکخ اویٹیٹسن ہےہ۔ ربنل ںیمہ وک ہ ہںویرہش ہدیارگ زم ہںیمہ ہاہک ےہ ہک رجینم ہںیمہ ہنہےن اےنپ اتزہ ایب ہرلیےک رسرباہ ولرھت 

ےک ہ ہتخسہ ہےن وکروان وضاطب ںیم ہرلیرہل اک اسانم رکان ڑپ اتکس ےہ۔ وہ ہںیہاپچن ہکلم وک وکروان یک ہہوت اس ہاجیت ہاگلیئ ہںیہنہ ہیسکیہو ہوکروان ےس اچبؤ یکہ



ہراوطبں وک مک ےس مک اور و ہامسیج ہایہافولصں رپ لمع ہ ہوحاےل ےس اہک ےہ ہک ''بج کت امسیج
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 ہںیہنہ ہایرشح وک ہنکمم دح کت ڑباھہ ہیک ہ

 وہاگ۔ہ رہل ےس انچب نکمم ںیہن ںیاپچنہ یک واناجات بت کت وکرہ
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