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الع وہ ںیخطب اپ ےنل ےک اک م وک یھب اکی دیفم ےلغشم اور اکرو ابر یک تیثیح دی اج یتکس زرا تع ہشیپ رضحات ےک ےئل اڈنو ں اور وگ تش یک اخ رط رم ویغ ں ےک 

دہگنا تش یک  ےہ ۔ اس یک وہج ہی ےہ ہک رمویغ ں یک تبسن وخطب ں یک رپ ور ش رپمک رخ چ آ ات ےہ۔ ان وک امیبرویں ےس وفحم ظ رےنھک ےک ےئل تہب زای دہ

ےک ےچب اب وصخل ص رن ےچب رم یغ ےک وچ زو ں ےک اقم ےلب ںیم دلج وشن و امن اپ رک زای دہ وز ن اح لص رک ےتیل ںیہ۔ ارگ  رضورت ںیہن وہ یت ۔العوہ ازںی وخطب ں

وہج ےس ان یک تپھک ہچ وخطب ں ےک اڈنے رم یغ ےک اڈنو ں یک رط ح زای دہ ذلذی ںیہن وہ ےت اتمہ رکیب ی یک اایش ء ایتر رک ےن ےئل ےتسس اور ڑب ے وہ ےن یک 

ام ت ںیم زای دہ دوتق ں اک   یف ر یت ےہ۔ اس ےئل ںیخطب اپ ےنل اک اکرو ابر  رہ و ں ےک  ر  ب ای ان ےک  ہقحل د اہ  و ں ںیم  ای اج  ے  و ر ل و ر ا  ل ےک ااظتاک

  اانم ںیہن رک ان ڑپ ات۔

 وخطب ں یک ااسقم ۔

 وخطب ں یک ولسن ں وک نیت ڑب ی ااسق م ںیم میسقت  ای اج اتکس ےہ۔ 

 ر  ی ، وکسم ی     :وگ تش ےک ےئل
سب
ی ل
 ، ا

 

ن

 ی ک
پ

 دیفس 

 اڈننی ررنز    :اڈنو ں ےک ےئل

 اخیک لبمیک     :رہ دو اقم دص ےک ےیل

 وگ تش وایل ںیلسن۔

 

 

ن

 ی ک
پ

 اکی وپ ڈن وہ اج ات ےہ۔ اس اک الص ونط نیچ ےہ۔ نکیل 7ےتفہ یک رمع ںیم ان اک وز ن  8ہی لسن وگ تش ےئلیک اک  یف وم زو ں ےہ۔     :دیفس 

رن اک وز ن ومع ًام دص ی ےلہپ ےس ہی لسن رای تس اہ  ے دحتمہ ارم ہکی ںیم لیھپ یکچ ےہ۔ اس ےک رَپ ڑب ے ، دیفس اور اڈنے دیفس ی ام  ل وہ ےت ںیہ۔ وج ان 

 اڈنے دیتی ےہ۔  061وپ ڈن وہاتےہ۔ اور  ال ںیم  7وپ ڈن وہ اتےہ۔ امدہ اک وز ن 9

 ر  ی
سب
ی ل
 ےتفہ یک رمع ںیم رفو تخ ےک اق لب وہ اج ےت ںیہ۔  8وہشمر لسن ےہ۔ اس لسن ےک ےچب یھب ہی رب اط ہین یک    :ا

اک وگ تش اس لسن اک آ اغ ز ونج یب ارمہکی ںیم وہ ا ۔ اور اس یک تہب یس ںیمسق ںیہ۔نکیل دیفس وکسم ی بس ےس وہشمر ےہ۔ اس    :وکسم ی

وچب ں وک  01وپ ڈن وہ اتےہ۔ ہی لسن اڈنے دےنی ےک ےئل یھب وہشمر ےہ۔ اس یک اکی امدہ اکی وتق ںیم  01ًاتبسن زای دہ ذل ذی وہاتےہ۔وج ان رن اک وز ن 

 اڈنے دیتی ےہ۔  051ےس  01اپل یتکس ےہ اور  ال ںیم 

  اڈنے دےنی وایل ںیلسن۔

ا ۔ اڈنے دےنی ےک احل ظ ےس ہی اخ یک لبمیک ےس دو رس ے در ےج رپ ےہ۔ اس یک نیت ںیمسق اس لسن وک ونج یب وی ر   :اڈننی ررن ز پ ںیم رفو غ ِمل

 خطب افرگنم
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 وہ یت ںیہ۔ںیہ۔ وا ٹئ لسنپ ، اف ل اور وا ٹئ ۔ ان امتم ولسن ں ےک اپ ؤ ں رس یخ ام ل رتگنسے ےک رگن ےک وہ ےت ںیہ۔ اور ہی ًاتبسن دیسیھ ڑھک ی 

  رہ دو اقم دص وایل ںیلسن۔

اڈنے دیتی ےہ۔ اس لسن ےک امدہ رپ دنو ں ےک رس اور رگ دن وھب رے لتیپ ےک رگن ےک اور اب یق رَپ اخیک  011ہی لسن  ال ںیم   :اخ یک لبمیک

  ےہ۔ وپ ڈن وزن اح لص رک یت 0رگن ےک وہ ےت ںیہ۔ اٹںیگن رہگ ے رتگنسہ رگن یک وہ یت ںیہ۔ہی لسن وگ تش ےئلیک یھب وم زو ں ےہ اور دو امہ ںیم 

 اڈنو ں ےک ازجا  ے رت یبیک ۔

  اڈنو ں یک دھکی اھبل

ےجب ےس ےلہپ اڈنے دے یتکچ ںیہ۔ اس ےئل اس وتق وج ںیخطب اڈنے دے ںیکچ ، اںیہن ابرہ اکن ل رک ان ےک اڈنے اےھٹک رک  7ںیخطب اعم وطر رپ حبص 

ں ےن ایھب اڈنے دےنی وہ ں ، اںیہن دنچ وٹنھگ ں ےک ےئل اڈنے دےنی ےک ےئل ںیل ات ہک وہ وٹ ٹ ہن اج ںیئ اور دنگے وہ ےن ےس یھب چب اج ںیئ۔ نج وخطب 

در ےج افرن اہ  005در ےج افر ن اہ ٹیئ ےس  001ڈیش ںیم رےنہ دںی۔ دنگے اڈنو ں وک زایدہ در ہج ء رحارت ےک اپین ےس دوھ ان اچےیہ۔ اس ےک ےئل 

دوھ ای اج  ے  و ان ےک وخ ل ےک اسم وم ں ںیم وھپھپ دنی گل رک اڈنو ں وک رخاب رک دیتی  ٹیئ اک اپین بس ےس رتہب ےہ۔ ارگ اڈنو ں وک ڈنھٹے اپین ںیم

 ےہ۔ 

 لسن یشک

 ظ ےس وجانامہ ںیم یسنج احل7۔ خطب امدہ رپ دنو ں ےک ےئل اک  یف وہ ات ےہ 6دمعہ لسن یشک ےک ےئل رہ  ال وج ان رپ دنو ں اک ااختن ب رک ان رضوری ےہ ۔ اکی رن

ےتفہ یک رمع ےک رپ  7ےس  6س ےئل اس رمع ےس ےلہپ لسن یشک ہن رکایئ اج ے ورہن اس ےک ےجیتن ںیم اڈنے ًاتبسن  ا زئ ںیم وھچ ےٹ وہ ں ےگ ۔ وہ اج یت ےہ۔ ا

امہ  0اج اتکس ےہ۔ ںیخطب  دنو ں ںیم لسن یشک ےک ےئل انچ ؤ  ای اج  ے، ویکہکن اس رمع ںیم رن اور امدہ وچب ں ےک درایم ن آ وا زو ں ےک رف ق یک وہج ےس اایتمز  ای

ےٹنھگ رو ینش ںیم رانھک رشو ع رک  00ےتفہ ےلہپ ےس یہ رہ رو ز  0یک رمع ںیم اڈنے دےنیرشوع رک دیتی ںیہ۔ اس ےئل امدہ وخطب ں وک اڈنے رشو ع رک ےن ےس 

واٹ اک یلجب اک بلب اک  یف ےہ۔ نکیل  05۔ رو ینش ےک ےئل وخطبں ےک  ا ھت ر ںیھک اتہک اڈنے لسن یشک ےک اق لب وہ اج ںیئ امہ یک رمع ںیم ام دہ 0دںی رنو ں وک

 واٹ زای دہ رتہب راتہ ےہ۔ 61ےس  01

 اڈنے انیس ۔

ے ںیہ۔  08دون ں ےک دعب اور درگی لسن یک وخطب ں ےک ےچب  05وکسم ی لسن ےک ےچب 

 

کلت

 

ن
 دون ں ےک دعب 

 وخطب ں ےک ےچب اح لص رک ےن اک ونصم یع رط ہقی ۔

۔ اڈنے رےنھک ےس وخطب ں ےک اڈنے ےک ےئل رم ویغ ں ےک اوکن رٹیب یہ اامعتسل وہ ےت ںیہ۔ نکیل زای دہ دعتا دےک ےئل دحیلعہ اوکن رٹیب یک رضورت وہ یت ےہ
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رحارت کت رگ م وہ ےن  ےٹنھگ ےلہپ اح لص رک ںیل۔ اور اںیہن رمک ے ےک در ہج 6-5اکی دو دن ےلہپ اوکن رٹیب در تس رک ںیل۔ وخطب ں ےک اڈنے وٹسر ےس 

دون ں ےک دعب امتم  8-7رم ہبت الہ ںیئ۔ اور  0-0ےک ےئل ڑپا رےنہ دںی۔ رھپ اںیہن اوکن رٹیب ںیم اس رط ح رںیھک ہک ان اک رس اورپ وہ ۔ اڈنو ں وک دن ںیم 

 اڈنو ں ےک وہا ےک اخ ےن ےک  ز دکی د اھ یئ اڈنو ں وک اعم ہنئ رک ےن واےل پمیل ےک آ ےگ رھک رک دںیھکی۔ زدنہ نینج اکی رہگ ے دےبھ یک لکش ںیم

ی ےک  ا ھت اٹمچ

ّ  ھل
ج

 وہا وہ اگ۔ ہی دے اگ۔ہی دہبھ ال ل ال ل داھ روی ں ےک در ایم ن اتلہ وہا رظن آ  ے اگ ۔ نکیل رم ے وہے نینج یک وصر ت ںیم ہی دہبھ 

 رس  دا  ر ے یک لکش ںیم د اھ یئ دے اگ۔ اس رط ح ےک رم ے وہ  ے نینج واےل ہن  و اتلہ وہا رظن آ  ے اگ اور ہن یہ رش ای ںین امن ای ں وہ ں یگ۔ ہی اکی

دن رھپ اڈنو ں اک اعم ہنئ رک ںی ۔ اس (  05)اڈنو ں وک اوکن رٹیب یک نیشم ےس اکنل دںی۔ وٹ ےٹ وہ  ے وخ ل ای زر دی وا ےل اڈنے یھب اکنل دںی۔ وسیچپ ںی 

 بج کت امتم ےچب ہن لکن آ ںیئ ، نیشم دنب رںیھک۔ وتق آ پ وک نینج ےتلہ وہ  ے رظن آ ںیئ ےگ۔ 

 اڈنے ےنیس اک دقر یت رط ہقی ۔

 ےک اڈنے ےنیس ےک ےئل وکسم ی لسن بس ےس رتہب ر یت ےہ۔ درگی ںیلسن اڈن ے ںیہن ںیتیس ای رھپ اس دصقم ےک ےئل ڑکک رمیغ در اکر وہ یت ےہ۔ خطب

کی ہتفہ زادئ ےتیل ںیہ۔ اس ےئل اکی ایسی رمیغ الت ش رک ںی ےسج اڈنے ےنیس اک رجت ہب وہ ۔ اس اڈنے رم ویغ ں ےک اڈنو ں یک تبسن ےنیس ںیم وچ ہکن ا

  دوران ںیم دا ہن اپین رم یغ ےک  ر  ب ر اھ اج  ے ات ہک وخراک الت ش رک ےن ےک دورا ن اڈنے ےب  و یہج یک وہج ےس ڈنھٹے ہن وہ اج ںیئ۔

 وچب ں یک رپ ورش ۔

 وچب ں وک وفراً آ را م دہ ہگج رپ لقتنم رک دای اج  ے۔ اس دوران ںیم اںیہن رس دی ہن ےنگل دی اج ے۔ رپورش اگہ ںیم داےن اپین اک ااظت اڈنو ں ےس ےنلکن ےک دعب 

اک زگر رضوری ےہ۔ رمکے  ارک دای اج  ے۔ رپ ور ش ےک ےئل اکی ااسی رمک ہ اامعتسل ںیم ال ای اج اتکس ےہ اہج ں رس د وہا ربا ہ را تس وچب ں وک ہن ےگل۔ ات زہ وہ م

او رپ    اچن 0اچن ےک وسرا وخ ں وایل اج یل رخ دی یل اج  ے اور رمک ے ےک رف ش ےس  0/0اھچب رکایت ر  ایاج ے۔ ارگ ارخا اج ت ااج زت دںی  و  اک رف ش رپا یل

ںیہ۔ارگ ںیخطب وھت ڑی دعتاد ںیم وہ ں  و اھگ س اور رپا یل ںیخطب ٹیب یک وہج ےس دنگی ںیہن وہ ںیت اور یمن ےس یچب ر یت  ریھک ای اگل دی اج ے۔ اس رط ح

وتفہ ں یک  7رم عب ٹف ہگج  یف رپ دنہ ےک اسح ب ےس در اکر وہ یت ےہ۔  0/0ےتفہ ےک وچب ں ےک ےئل  0وریغ ہ اک رف ش رتہب راتہ ےہ۔ رشب ہکیط ہی دمنا رہن وہ ۔

دںی۔ وخطب ں ےک ےچب ڑب ی زیتی ےس ڑبےتھ ںیہ۔ وچ ہکن ان وچب ں وک اکی امہ کت ونصم رم عب ٹف  یف سک ےک اسح ب ےس ڑباھ 0.5رمع ےک وچب ں ےک ےئل 

اور وک ےلئ ےک وچ ےہل یھب اامعتسل وہ ےتکس ںیہ ۔ نکیل وہا رگ م رک ےن  یع رحارت یک رضورت ر یت ےہ ۔ اس ےئل رحارت اچنہپےن ےک ےئل یلجب ، سیگ

 ے اس ےک دعب اکی امہ یک رمع کت رہ ےتفہ  افرن 01ےس 85ںیم رپ ور ش اگ ہ اک در ہج رحارت ےک ےئل ًاتبسن مک تنحم در اکر وہیت ےہ۔ رشو ع 
ت

 

ئ
 
ہ
 5اہ ٹیئ وہان اچ

تش رک ےن ےک  در ےج افرن اہ ٹیئ در ہج رحارت مک رک ےت اج ںیئ۔ اس رع ےص کت وچب ں ےک رَپ لکن آ ںیئ ےگ ۔ اس رمع ےس ےلہپ وہ رس دی اور ابرش رب دا

 نکیل اس ےک دعب ابرہ رھپ ان رشو ع رک دےتی ںیہ۔ وخطب ں ےک وچب ں وک رہ وتق اپین یک رضورت ر یت ےہ۔ اس ےک ےئل وخد اک راپین اک رب نت اق لب ںیہن وہ ےت
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ےتفہ یک رمع  0 ںیخطب ارگ اامعتسل رک ںی اتہک اپین دنگا ہن وہ ۔ اپین رہ رو ز دبتلی رک ےت رںیہ۔ اع م اح ال ت ںیم اکی امہ ےک دعب کت رمکے ںیم رانھک اچ ےیہ۔

دی اج  ے اور  ںیم اکی دو رسے ےک رَپ ون انچ رشوع رک دںی  و ان یک رےنہ یک ہگج  یف رپدنے ےک اسح ب ےس ڑب اھ دی اج ے۔ ان یک اورپ وایل وچ چن رتا ش

 رم عب ٹف ہگج رو نش رک ےن ےک ےئل اک  یف ےہ۔ 011رو ینش مک رک دی اج  ے ۔ اکی اعم بلب 

 شئ ۔ وخطب ں یک راہ

یسی ہگج یک یٹم دمنار خطب وچ ہکن آیب رپدنہ ےہ اس ےئل ایسی ہگج سج ےک  ز دکی وج ڑہ ای ونصم یع اتال ب وہ ں ،ان یک راہ شئ ےک ےئل زای دہ رتہب ر یت ےہ۔ ا

 وہ ارگ ات ال  و ں ںیم دلج وم  ی وہ ےن وایل اور ریلتی وہ یت ےہ۔ وج ڑہو ں ںیم رھچمو ں یک ازفا شئ مک رک ےن ےک ےئل یھب ںیخطب اپیل اج یتکس ںیہ۔ اس ےک الع

ر ںیخطب اپ ین یک حطس رپ ریت یت ایلھچم ں اپیل اج ںیئ  و وخطب ں یک ٹیب ویلھچم ں یک وخراک نب یتکس ےہ۔ ویک ہکن ایلھچمں زای دہ رت ات ال ب یک ہہت ںیم ر یت ںیہ۔ او

رم عب ٹف ےک اسح ب ےس انب ای اج  ے سج ںیم خطب وک اپ چن رم عب  01ےہ۔ وج ڑہو ں اور ات ال  و ں وک  ر یت ںیہ۔ وخطب ں یک ٹیب وطبر  اھ د یھب اامعتس ل وہ یتکس

ٹف ےک اف ےلص رپ وہ ں۔ ںیخطب را ت ےک  05ٹف ےک اسح ب ےس ہگج ایہم وہ۔ رمک ے ےک ادنر وھب ےس ای رپایل اک رف ش وہ ۔ وخطب ں ےک رمکے اتال ب ےس 

ٹف رہگ ا، اکی ٹف اُو اچناور اکی ٹف وچ ڑا وھگ السن وہ ۔ اس رط ح اک اکی وھگ السن نیت  1.5 ںیہ۔ اس ےئل اڈنو ں ےک ےئل وتق وھگ ولسن ں ںیم اڈنے دیتی

وک را ت  رںیہ۔ وخطب ں ای اچر وخطب ں ےک ےئل اک  یف وہ اتےہ، وچ ہکن ںیخطب اُڑ ںیہن ںیتکس اس ےئل دن ںیم رمکو ں یک ڑھک  ای ں یلھک رںیھک۔ یلیگ رپایل دبےتل

 یت۔رضورت ںیہن وہےک وتق دا ےن اپین یک 

 وخرا ک ۔

ایتر دشہ ےتلم ںیہ۔ زرد  رت یق ای ہتف امم کل ںیم وخطب ں ےک وچب ں وک اپ ےنل وایل وخطب ں اور اڈنے دےنی وایل وخطب ں ےک ےئل وخراک ےک دحیلعہ دحیلعہ آ زیم ے

وک یلھچم ، وگ تش اور اورھجی وریغہ دی اج یتکس ےہ یئکم ، دنگ م ، وجار اور اھچ ن وطبر اان ج وخطبں وک الھک ای اج اتکس ےہ۔ ویحا ین وخراک ےک ذر اعئ ےک وطر رپ ان 

 اور زبس وی ں ںیم وگ یھب اگ رج ، رس وس ں،اپکل ، ول رس ن اور رب میس وریغہ دی اج یتکس ےہ۔ 

 وخطب ں ےک ےئل وخراک ۔

 :اڈنے دےنی وایل وخطب ں ےک ےئل وخرا ک  ۔۱

 (ولیک ری)ارن یج           رپو نیٹ

  2750   %20    ہتفہ یک رمع کت 0اکی دن یک رمع ےس   :اٹسر رٹ را نش

     2750                    %18                                                             ہتفہ کت 8ہتفہ ےس  3  :رگؤر را نش 
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    2700                      %15                                                        ہتفہ کت  01ہتفہ ےس  9  :رب ڈیر ڈوی

   2650                        %18                                                                ہتفہ ےک دعب  20  :ربڈیر را نش

 

 : ےک ےئل وخرا ک وگ تش ےک ےئل اپیل اج ےن وایل وخطب ں ۔ ۲

 (ولیکر ی)ارن یج   رپو نیٹ

   3000-2800         %22-20                                       ہتفہ یک رمع کت  0اکی دن یک رمع ےس   :اٹس ر رٹ را نش

 3000  %20-17     ہتفہ ےک دعب 0   :رگؤر

 وخطبں اک وگ تش ۔

َ  رپ دن ے ام دہ رپدن و ں یک تبسن دلجی وزن اح لص رک ےتیل ںیہ۔ اس  7ےتفہ یک رمع ںیم رفو تخ ےیک اج ےتکس ںیہ۔  8-7وگ تش ےک ےئل رپ دنے 

 

ےتفہ ےک ن

َ  رپ دنو ں وک 

 

ےتفہ ےس ےلہپ  07ےس  01 دن ے ےتفہ یک رمع ےک دعب رفو تخ  ای اج  ے ات ہک وخرا ک رپ زای دہ رخ چ ہن آ  ے ۔ نکیل وکسم ی لسن ےک رپ 7ےئل ن

ےٹنھگ ےلہپ وخ را ک ہن دی اج  ے۔ ہش رگ ےنٹک ےک دعب امتم وخ ن لکن اج ےن ےک دعب رَپ ون چ ےیل اج ںیئ۔ ارگ رَپ  01-8رفو تخ ےیک اج ںیئ ۔ ذ حب رک ےن ےس 

درےج افر ن اہ ٹیئ رگ م اپین  001 وتق زای دہ ہ ات ےہ۔ اس ےئل کشخ اح تل ںیم ون چ ےیل اج ںیئ ،  و وگ تش زای دہ وخ امنش ولعم م وہ ات ےہ۔ نکیل اس ںیم

ایمن رھک رک ون ںیچ۔ ںیم ذ حب دشہ رپ دنے وک نیت ٹنم کت رےنھک ےس رَپ آ  ا ین ےس ون ےچ اج ےتکس ںیہ۔ ڑب ے ڑب ے رَپو ں وک اچ وقؤ ں اور اوگن ےھٹ ےک در 

 ڈ و دای اج  ے اور رھپ اس رپ ڈنھٹا اپین ڈا ال اج  ے  و اس ےس رےہ پ ے رَپو ں ےک وٹ ےٹ وہ  ے ص ے   ارگ رَپون ےنچ ےک دعب وگ تش وک ےتلھگپ وہ  ے وم م ںیم

  ے۔  ف وہ اج ےت ںیہ۔ اس ےک دعب آ ںیتن و ریغہ اکنل رک ٹیپ   ف رک دای اج  ے اور رگ ویم ں ںیم رب ف ںیم رھک رک رفو تخ ےک ےئل اجیھب اج

 وخطب ں یک دنچ امیبرای ں ۔

ت زای دہ وہ اج ےت ںیہ۔ لسن ےک  ارگ ںیخطب وھت ڑی دعتا د ںیم وہ ں  و ان وک امیبری مک یتگل ےہ۔ نکیل ارگ زای دہ دعتا د ںیم اپیل اج ںیئ  و امیبری ےنگل ےک ااکم ان

 اور ررن ز یک تبسن وکسم ی لسن یک ںیخطب مک امیبر وہ یت ںیہ۔ 

 

ن

 ی ک
پ

 احل ظ ےس 

دصیف  01ےس وج ان وخطب ں اک رگج تخس وہ اج ات ےہ۔ ٹیپ ےک الخ ء ںیم آ یب ام دے زای دہ وہ اج ےت ںیہ۔ اس امیبری ےس  اس امیبری   :رگج یک وس ز ش

 دصیف اومات وہ اج یت ںیہ۔  01ےس  81اوما ت وہ یت ںیہ۔ اس اک وک یئ الع ج ںیہن ۔ اس امیبری ےک ےنلیھپ ےس 

 ہ  وہ یت ںیہ۔ امیبر رپ دنہ رگ دن ام ی رم س  ےس ںیہن الہ اتکس ۔ اس ےئل ااسی رم پ  رپ دنہ ریت ےت اس امیبری ےس ون وجا ن ںیخطب اتم    :اب وچ زل م
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ں وک یلگ ڑس وتق ارثک ڈو ب رک رم اج اتےہ۔ اس امیبری ےک رج ا میث دنگی زبسی وریغہ  اھےن ےس رپ دنے ےک مسج ںیم دا لخ وہ ےت ںیہ۔ اس ےئل رپ دنو 

 ۔ ی اایش ء ہن دی اج ںیئ

ہی امیبری رہ رمع یک وخطب ں وک گل یتکس ےہ۔ اس امیبری ےس اچب ؤ ےک ےئل وخطب ں یک راہ شئ اگ وہ ں وک   ف رھتس ا رانھک رضوری ےہ۔     :ہضیہ

امیبری زای دہ رع ےص  ۔ ہی اس رم ض ےک رجا میث رم دہ رپ دنو ں ، ویھکم ں اور یلگنج رپ دنو ں ےک ذر ےعی ےس ےتلیھپ ںیہ۔ اس ےئل رم دہ رپ دنو ں وک الج دای اج  ے

 کت یتلیھپ ر یت ےہ۔ 

 ہی امیبری ومع ًام وچب ں وک یتگل ےہ۔ امیبر ےچب تسس وہاج ےت ںیہ۔ آ ںیھکن دنب رک ےتیل ںیہ، وخن ےلم ااہسل رک ےت ںیہ۔ ورہن زمکور وہ  :وخین شچیپ

 ےت اج ےت ںیہ۔ اس ےک ےئل ِظفح ام دقت م دتا ریب اایتخر یک اج ںیئ۔ 

رشو ع رشو ع ںیم امیبر وخطب ں ےک ونھتن ں ےس اپین اتہب ےہ۔ وج دعب ںیم اگ ڑ اھ ، اور سیل دار وہ اجات ےہ۔ ضعب اواقت آ وھکن ں رپ     :ومن این

 وک اس امیبری ےک العج ںیم دیفم

 

ن
 
سلئ

 

ی ئ

  ای اج ات ےہ۔   وروس ز ش وہ اج یت ےہ ۔ ا سن ےنیل ںیم دوشا ری شیپ آ یت ےہ اور یھبک یھبک آ وا ز دیپا وہ یت ےہ۔ 

ر     :وس ڑکا نپ
چ 
 
ہ ی

ی یک  ہی امیبری اع م وطر رپ وھچ  ی رمع یک وخطب ں ںیم اظ رہ وہ یت ےہ۔ اور ان ںیم دشدی اپ ین یک یمک اک اب ثع یتنب ےہ۔ اڈنو ں اور 

 ادوای ت ےک اامعتس ل ےس اس امیبری وک اک  یف دح کت مک  ایاج اتکس 

ش

ُ
 ےہ۔ افص یئ ےک ےئل انم بس رجا میث ک

 یف دص اوما  011ارگ ہچ ہی اینب دی وطر رپ رم ویغ ں یک امیبری ےہ رگم ہی وخطب ں ںیم یھب اپ یئ اج یت ےہ۔ ضعب اواق ت اس امیبر ی ےس    :را ین تیھک

 تسس اور ہ یک وہ یئ ولعم م وہ یت ت یھب وا عق وہ یت ںیہ۔ العام ت ںیم  ا سن ےنیل ںیم فیلکت ، ہنم وھک ل رک  ا سن انیل اور وھب ک یک یمک اشلم ںیہ۔ ںیخطب

 ںیہ۔ اور وک ون ں ںیم ایٹھک وہ اج یت ںیہ۔ زبس ر گن ےک دتس گل اج ےت ںیہ۔ یھبک اھبک ر ااصع یب الع ام ت یھب رو امن وہ اج یت ںیہ۔ 

 ہ   ای ۔ اس امیبری یک الع ام ت ااچظ  اظ رہ رمع یک وخطب ں وک اتم 21-10ںیم صیخشت وہا ۔ بج اس ےن  0056ہی وا  ر س   : ربڈ ولف ؍اوی نی اولفن زنئا

رم الح ںیم رپ دنے وق ہم  وہ یت ںیہ۔ اور تہب زای دہ ااصتق دی اصقن ن اک اب ثع یتنب ےہ۔الع ام ت ںیم  اھ یسن ، ںیکنیھچ آ ان اور دتس انگل اش لم ںیہ۔ آ رخ ی

 ںیم ےلچ اج ےت ںیہ۔ اور اکی ےتفہ ےک ادنر رم اج ےت ںیہ۔

ہی ااہتن یئ کلہم امیبری وھچ  ی وخطبں ، سنہ اور دو رس ے آ یب رپ دنوں وک اتم ہ  رک یت ےہ۔ ہی امیبری اکی اخ ص مسق ےک وا  ر س ےس   : اک اط وع ن وخطب ں

 یتلیھپ ےہ وج وخطب ں ےک ےئل ریت ےن واےل اپین ںیم وم وج د وہ ات ےہ۔ 

دن کت ر یت  00ےس  01دن دعب ومع یم وطر رپ ہی امیبری  7ےس  0لم ےہ۔ امیبری ےک آ ےن ےس  اس یک الع ام ت ےلتپ دتس ، ان ک ےس اپین اک انہب اش

اا ء رپ وخ ن ےک دےبھ ےتلم ںیہ۔ ا

 

ض
ع
س امیبری اک وک یئ یلست ےہ۔وخطب ں ںیم ارثک اس امیبری ےس ومت وا عق وہ اج یت ےہ۔ وپ امٹسر مٹ ےک اعم ہنئ ںیم ادنرو ین ا

وک دحیلعہ ڈر  و ں ںیم اپ انل اہج ں انم بس ےنیپ اک ( رپ دنو ں )داب ےن ای الج ےن ےس وخطب ں  اک رتہبنی ااظتم ، رم دہ رپ دنو ں اور ا یک اب  ای ت وکز نی ںیم شخب الع ج ںیہن ےہ۔ افص یئ

 اپین دایتس ب وہ، ایسی اایتح یط دتا ریب ںیہ۔ نج رپ لمع رک ےک امیبری ےس اچب اج اتکس ےہ۔


