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وولں اک آاغز میظع وتاعقت ےس وہات ےہ!!!
ُ
 میظع کس

اسل اس ادارے وک وہُچکُ ںیہ رچاغ ےس  33ن ےہ اادمحا ہل آ  ژیرکداراڈیکیم اکی ریغ ومعمیل رجتہب ےہ ہی ضحم ڈلبگن اور ےلپ رگاؤڈن اک انم ںیہن  ہی اکی و

وا  اھ اےس مہ صال اپرچاغ لج راہ ےہ اور ںیمہ اینپ اکووشں رپ اکلم رھبوہس ےہ ہک یئن ولسنں وک مہ اس اقلب انب ںیکس ےگ ہک سج دصقم ےک تحت  ُ

و
ناتسکن اق م ُ

 رک ںیکس ۔

این ںیم اکایمب وہےن ےک ےیل امہرے ابلط ء و اطابلت وک اکی زیتی  ےس دبتلی 
ُ
یقیلخت وسانچ ، اسملئ لح رکان ، ؤمرث دلیل اور ابموثحں ںیم رس رگم وہےن وایل د

ےس ان یک یقیلخت الصںیتح لمع وہان انھکیس وہاگ اس دصقم ےک وصحل ےک ےیل ابلطء و ابلطت ےئلیک یھب اطمہعل ےک اسھت اسھت اےسی وماعق وک ینیقی انبای ایگ  ےہ سج 

رک اسےنم آںیکس ۔ رھکن  

ےک یمیلعت رفس ںیم اکی امہ رکدار ادا رکےت ہکن مہ اس تقیقح ےس  وپری  رطح آاگہ ںیہ ہک وادلنی ابلطءمہ وادلنی یک راامنہیئ ےک ےیل یھب رس رگم لمع ںیہ ویک

رےھک وہ ےئ ےہ اہیں ےس افرغ الیصحتل ابلطءو اطابلت کلم اسولں ےس اکایمیب ےس اانپ رفس اجری  33ں یک میلعت و رتتیب ےک ےیل رع ہص رکدار اےنپ ون اہنولںیہ۔

 ےک وکےن وکےن ںیم اینپ دختم رس ااجنم دے رےہ ںیہ۔

۔ادارہ ۔  رکدار !                                    اکی رفنمد اور اثمیل1  

۔ااسذتہ اک رمزک         ۔ رکدار!                                 اب الصتیح اور اقلب2  

اقُف رپ اتکمچ اکی رونش اتسرہ۔۔ رکدار !                                   3  

رکدار !                                      وادلنی یک اوگنمں اک رتامجن۔۔ 4  

۔ رکدار !                                  اکی اثمیل یمیلعت اور اٰیلع رتتیب اگہ۔5  

رکدار !                                                یمیلعت  دجدی اقتوضں ےس مہ آگنہ۔ ۔ 6  

  ۔۔ رکدار !                                           اقدئامظع ےک وژین یک ریبعت7

اور اعمون یمیلعت اموحل دےنی ےک ےیل رہ دم وکاشں ۔ ۔ رکدار !                                                       ون اہنولں وک اکی وفحم ظ8  

۔ رکدار !                                                              اکی انم ےہ اامتعد اک۔9  

ول مٹسس ںیم دجدی اقتوضں ےس مہ آگنہ ااحتم ین اظنم انذف ےہ سج ےک ذرےعی وچبں یک اقتیلب 
ُ
اک ادنا زہ رتہب ںیمہ اس ابت رپ رخف ےہ ہک رکدار اڈیکیم کس

 رطےقی ےس اگلان نکمم وہ اجات ےہ ۔ 

  یک رتہبنی ایتری وک ینیقی انبےن ےک ےیل 

 

ز
س
س

رپ لمتشم ااحتمانت اک ااقعند ایک اجات ےہ اور رہ زیف یک رزٹل اور روپرٹ زیف ز  5ٹسیٹ نشیس ےک انم ےس وبرڈ یک الک

  ےک ےیل یھب لمکم وطر رپ ایتر ایک اجات ےہ۔

 

ز
ی کل

 

ی کٹ

تحص دنم دامغ تحص دنم مسج ںیم وہات ےہ ہک وادلنی وک ہتفہ وار گنٹیم ںیم دی اجیت ےہ العوہ  ازںی وچبں وک رپ

 وپر ا ساس رکےت وہےئ ٹرورٹ  ک رچ وک  تانیت ایک ےہ ب  وچبں ےک ےیل گ فلت ا زم اور ینامین تحص ےس قلع رکدار اڈیکیم وکسل مٹسس ےن اس ابت اک رھب

ی ا ت رپورگازم رمبت رکےت ںیہ۔وچبں یک ذینہ الصوتیحں وک 
فص

 

ن
زمدی رتہب رکےن ےک ےیل ہتفہ وار ڈیملکی پمیک اک آاغز رک دای ایگ ےہ اہجں اقلب ڈارٹک وچبں یک 

 ا دُی ےہ رکےت ںیہ اور ادارے وک دیفم اور اکر آدم وشمرے دےتی ںیہ۔رک دار اڈیکیم وکسل مٹسس آ پ ےک  رھب وپر اعتون ےس رتیق یک راہ رپ اگزمن ےہاک اعمہنئ 

۔ہک وکسل یک زمدی رتیق ےک ےیل آپ ںیمہ اےنپ  یتمیق وشمروں ےس ونازےت رںیہ ےگ  

ہ دای ایگ ےہ زمدی ولعمامت ےک ےیل امہری وبی اسٹیئ وزٹ رکںی۔اہیں ضحم وکسل ےس قلع آپ وک اکی ولعمامیت اجزئ  

                                                                                                                                                                               آپ یک داعؤں اک ینمتم !
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 )ڈارئرٹکی  رکدار اڈیکیم وکسل مٹسس(  


