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ا  کلبپ  اوکسك  رسرگنی

ک
ن

 یج ڈی۔ وگئ

 ومضمم :۔ اُردو وطبر دورسی زابم                                                                             امجتع:۔   رسیتی 

   ونعام:۔     مین اک درتخ                                                                                     اترخی    :۔  ۲۸۔۲۲ ۔ ۰۲۰۲ 

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

 رضوری االطع

 رضورت ںیہن۔اس یپ۔ ڈی۔ افی وک رپٹن رکےن یک وک

ن

ی   
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 اقمدص دترسی  

۔ڑپاھیئ اور اھکلیئ یک اہمرت احلص رکںی ےگ  

 ےچب اافلظ ےک ینعم ڈوھڈنان ھکیس اجےئ ےگ۔
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 ابعرت:

 مین اک درتخ اعل وطر رپ دنہواتسم ےک رہشوں اور اگٴوں  ںیم اُاتگ  ےہ۔ ہی تہب رہا رھبا اور انھگ درتخ ےہ۔ہی تحص ےک ےئل اہنتی دیفم ےہ۔ ولگ اس وک اسےئ اور ڈنھٹک ےک ےیل 

اُاگےت ںیہ۔ اس اک اتپ ڑبیئھ یک ٓاری یک لکش اک وہات ےہ۔ اس ےک ےتپ اےنت ےنھگ وہےت ںیہ ہک دوھپ نھچ تک ںیہن ٓایتکس۔ ےکھت امدنے اسمرف اتسسےن اور یک دشت ےس ےنچب ےک ےیل ھچک 

ے اسےئ ںیم ٓارال رکےت ںیہ۔دری اس ےک ڈنھٹ  

مین  یک اھچٴوں امیبروں ےک ےیل تہب افدئہ دنم ےہ۔ اس ےک لھپ ، وھپك اور ےتپ ڑکوے وہےت ںیہ نج ےس فلتخم مسق یک دواایئں ایتر یک اجیت ںیہ۔ مین ےک ےتپ اتکوبں ، ڑپکوں اور اانج 

 ںیم رےنھک ےس ام ںیم ڑیکا ںیہن اتگل۔

وک وتڑ رک ھچک ولگ وسماک ےک وطر رپ داتن اصف رکےت ںیہ۔ مین یک وینہٹں رپ وھجےل اگلےئ اجےت ںیہ نج رپ ےچب وھجےتل ںیہ۔ں مین یک یلتپ اور وکیلت وینہٹ  

 مین یک ڑکلی تہب وبضمت وہیت ےہ۔ اس یک ڑکلی ےس دروازے اور ڑھکایکں انبیئ اجیت ںیہ۔
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ور دور کت لیھپ اجیت ےہ۔ مین ےک رگویمں ےک وممس ںیم مین ےک درتخ رپ وھپك ٓاےت ںیہ نج ےس درتخ اہنتی وخب وصرت داھکیئ  داتی ےہ۔ ام وھپولں ےس ایھچ وخوبش یتلکن ےہ ا

لھپ وک وبنیل ےتہک ںیہ ۔ یچک وبنیل رہی وہیت ےہ وج تہب ڑکوی وہیت ےہ۔ وبنیل ےنکپ رپ یلیپ وہاجیت ےہ اور اس ںیم اھٹمس دیپا وہیت ےہ۔ وطےط اور وکے اس لھپ وک ڑبے وشق ےس 

 اھکےت ںیہ۔


