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ا  کلبپ  اوکسل  رسرگنی

ک
ن

 یج ڈی۔ وگئ

 ومضمن :۔ اُردو وطبر دورسی زابن                                                                             امجتع:۔   رسیتی 

   ونعان:۔     امں                                                                                                                              اترخی    :۔ ۰۴۔۲۰ ۔ ۰۲۰۲ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 رضوری االطع

 اس یپ۔ ڈی۔ افی وک رپٹن رکےن یک وک

ن

رضورت ںیہن۔ی   

رپ یہ  اھکل اجےئ۔اس اکم وک اینپ اُردو اکیپ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اقمدص دترسی  

۔لص وہیگ ح تیح  یک الصں  ںیم امہ اافلظ ےک  ینعم ڈوھڈنےن وچب  

۔ڑپاھیئ اور اھکلیئ یک اہمرت  لص رکںی ےگ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۲۲                                          امں                                              ہحفص ربمن :۔ ۷۵۔۷۵  قبس ربمن :۔ 

 

           بج امں اینپ اوالد وک اس دقر ںیفیلکت اُاھٹ رک رپورش رکیت ےہ وت اوالد اک یھب رفض ےہ ہک وہ ڑبا وہےن ےک دعب اینپ امں یک دختم رکے۔ تقیقح ہی ےہ ہک ڑبی دختم رکےن ےک اب ووجد وکیئ ااسنن اینپ امں ےک اکی 

ش راتھک ےہ وت ینپ امں وک وخش رےنھک یک وکشش رکین اچےیہ۔ دحثی رشفی ںیم ےہ ہک تنج  امں ےک دقومں ےک ےچین ےہ۔ ینعی ارگ وکیئ ٓادیم اینپ امں وک وخاجےنگ اک قح یھب ادا ںیہن رک  اتکس ۔ سج دقر یھب وہےکس ںیمہ ارات 

وہ اینپ زدنیگ یہ ںیم تنج رخدی اتیل ےہ۔ اندراشہ ےک قلعتم ایبن ایک اجات ےہ ہک وہ اکی رغبی ڈگرےی اک اٹیب اھت۔ اافتاق اکی رات اس یک امں یک تعیبط ان اسز وہیئگ ۔اس یک امں ےن اندراشہ ےساپین اماگن۔ وہ اپین اک وٹکرا رھب 

رکالای۔ بج وہ اینپ امں ےک رتسب ےک رقبی اچنہپ وت وہ رہگی دنین وسریہ یھت ۔ ہی اچیبرہ وٹکرا ےیل اسری رات اینپ امں ےک رساہےن ڑھکا راہ ۔ حبص ےک وتق بج اس یک امں دیبا ر وہیئ وت اس ےن داھکی ہک اس اک اٹیب اپین اک وٹکرا ےیل 

امں یک داع ےن ہی ارث داھکای ہک وہ اکی دن اریان اک ابداشہ نب ایگ۔رساہےن ڑھکا ےہ ۔ وہ اےس اس  تل ںیم دھکی رک ڑبی وخش وہیئ اور اےس داع دےنی یگل دخا رکے وت ابداشہ وہاجےئ ۔ دخا یک اشن دوھکی ہک   

  ونٹ :۔ طخ دیشکہ اافلظ وک ینعم ےک اسپا اینپ اکیپ رپ اھکل اجےئ۔

                                                              

 


