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 ���ر ���� �� در�
ا�ِ� ����� 
���'&�ن �ے �
%ہ � �ه �ے ا��� "
م ���� رہ �� ڈا�ٹ� ���ر ���� �ے و��ء �ے ان �� ����� �� رہ��� �ے ��ے 

2%
3'&�ن �ے �12 ژوب �� ,.�,� -�ا�� ,�ں در�
ا�� دا�* ��ا د( ہے۔ 

 در$�ا�# "� ��! ہ ��ر ��ور� �� ہ�	ے �ے ا�
�	�ت ہ�ں۔

9)&ر ���� �ے ا80 و��7 �56& $�ن 2�3 	ے �� �� �� �� ��0�1 ہے �ہ ژوب �ے - ,� +* ()� ' � ����ہ �� '&ا%# 
��ں ��@:� و�� 7� �D5�� E اور ا	ہ�ں 	ے ڈا�ٹ� 9)&ر �� در$�ا�# -�5	# �� �@?�ر� �ے %�ے �&ه �ے روز د>;7 د0:ے۔ 

و��7 �� �ہ@� ��G �ہ '&ا%# ��ں 9)&ر ���� �� ��� "���H ��� I۔ و��7 �� �ہ@� ��G �ہ 9)&ر ���� اG@ے ���5ر �Gے �ہ ز�0دہ 
 ��ت ��� 	ہ �� �
ے۔ 

�ے �,& 13SHہ ��ل ��Hرہ ا����1 �� ��ا�� �ے ‘ �H&P5H’�@&ه� �Nم "��# رہ@�5 ڈا�ٹ� 9)&ر ���� �� L0�MGً� اٹ��رہ ��ہ �� 
��1ر ��� ��G۔ �H ہ&'�N�� ے	 T�%�" ں�� UV ےNW' �1ن �ےX�� � U0�N 

9)&ر ���� ا��0
� 3ہ�� اور ٹ�
�Xس �ے رہ@ے وا%ے ہ�ں۔ا	ہ�ں �Vل ہ� ��ں �@&ه� �Nم "��# +�5'# +:ے �@&ه �� 
� +@�ل ��
�ٹ�� �@��H ��� U\1 ہے۔اس �ے 7LN وہ �Gر��D و]D �@&ه��ں �� +�5'# ور%ڈ �@&ه� S��� ہ ��M�W� دو��رہ


ے ہ�ں۔ � ��	[�T0 �ے �:���D ��� رہ 

ڈا�ٹ� 9)&ر ���� �ے و��7 �� �ہ@� ��G �ہ اٹ��رہ ��ہ �ے "���1Xن �� $)�ہ ا��X@_0ں �� ^�� �N	�	� 70�6G ��ں رہ@ے �ے 

��ں "� �ہ# ��ے ا`�ات ��UG ہ�;ے ہ�ں اور ڈا�ٹ�وں 	ے ان �� ��@�;� E1$ ہ�	ے �� $&3ہ (�ہ� 	b �� ���� دوران 9)&ر

 ��� ہے۔ 


��ں �ے 'Wج �ے %�ے ��;ٹہ �ے 	b �� ���� ے ڈا�ٹ� 9)&ر	7 ژوب �� - ,� '&ا%# LN ہ)1ے &@�وا-d رہے �ہ 

���ت +�ر� ��ے �Gے �[� �V�Gل ا	ہ�ں ژوب +�7 �ے ��;ٹہ �@7M1 	ہ�ں ��� ��H۔ Vے �ےا	7 ��M1@� �1لeXہ � ����ر

�@&ه� �Nم "��# رہ@�5 ڈا�ٹ� 9)&ر ���� �� �,Sول ��X+ fٹT ا�1\�ر ��ده�� �� +�	U �ے از $�د 	�ٹT %�@ے �ے �,& 
��1ر ��G ��H۔ ا	ہ�ں 	ے ���M� �� UV '&ا%# ��ں ا"@ے "ہ ے '&ا%�1 ���ن ��ں �ہ� ��G �ہ وہ >"1ہ �H ہ&'�N�� ہ� �� �ے دو��رہ�)

��ں "� ���ہ �eڑے �� "ٹ� ��	&ه@ے�ے �,& اٹ��رہ ��ہ 	b �� ے۔ان�G ں�� &�N �	�	�N ��^ �� ں��X@_0�1ن �� $)�ہ اX��" ہ�ں	

 X�+ �LNے ا	&ه��ے �N& $�	�ں ��ں ر��� ��G ��H۔ 

UV �� '&ا%# 	ے 9)&ر ���� �� -�5	# �@?�ر �� د� ��G �[� ا	ہ�ں رہ� 	ہ�ں ��� ��G ��H اور �����H T@ٹ�ں �ے ا	&ر 
���M� �� UV '&ا%# �ے+* �� LG&70 �� د��G ��H �0۔ 9)&ر ���� 13SHہ �@& ��ہ �ے � ���1Xن �ے 'NWے ژوب �� +�7 

 ��ں ہ�ں۔ 
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