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I,,ہ �6,,@ا�5 #,,ے �����,,�ت �,,7 ��JB ا#,,��3ہ  <,,ے ا'�,,�م�,,*��.%,,�م 6,,�5 �4,,@ہ ���ں  �,,��,,�
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ہ ہ� و���ہ�B ہے �ہ #�nہ�J ��ن
�ا?)  (V��ذ ہ& ��*� ا��0ں ! �2 S)��� 1ہ�ں��0 �2 3
4 (4D0ت ا�.ے ا�رہ) 

، ڈ�2ٹ)، M&ر;، ر�&ت ]&ر;، ��اب !&�)، ز!� 2�ر;، >B��)،اور4#*�ات 2� �زار�Xم ہ&
 �&>.�د و�ا?) 0ے �b��4ہ&!ے 2ے �a` !_�وہ�ں 2� ،ہ&%�م 0&د ]&ر; اور،�&ٹ 4�ر
�!�2��0 (V dّہ�ں ہے ا! G?�1&ہ `�aورت در����GX�! (?&2 (2 ہ� .


�nذ 
ہ ہ�B�Mہ �6;ہ�ں <� #�nا#��3 �$7ےا�*ا��dہ  �> (�
��6*$%�
�ں  وہ�ں  ���� �8ا
.$7 <� ا3h ق 
ہ�ں <�� ;� #�����'�A�A ��ں اس �6ا#��3 �<� ��4د" ہ� 

�*$%�ن ��x <�ا�*ے #�n#ے ا;��Jب <�
� �ہtا �t<�رہ ��� ا'��م <� �$& ہ�;�
ے <ے ��@
و�%@ن ��ں ر
s �ہt��  <� ا
@�	ہ ہ� اور<�n�ہ ^ے;�
ے<;ہ�ں �6د�) وا�%�ن <� #�دا�Bہ^�ے 
� ;Dہ�ں �6ا<��n اJ6ے ہ� �%��7 ��ں #��و��n�� اور�$%� ��ا<l<اور ، ہ� �Hف;�
ے <�

<ے دام �e�� ��ں <�
� �Bہ^ے اوراJ6ے اہ. و���ل <� <�n�ہ ر
��J�Dں اورB%7 د�7 
.��nbظ ر<�B �Jkہ^ےJ*Jk6ے #ے

#ے ��nbظ ر<kے ��ا���ں  ہ��hح <�  ہ& #� <����H4ں ا( #ے �ہ� د�� ہے <ہ
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