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��� �	 �
� ا�ہ�ر �ے ����� �����ں نہ�ا	   

 
 ��س )ا�'��ر) �ے �'&�  %���ن �	�#�ں �ے !  ��د(����ٹ ���� ڈٹ	������ ا��ٹ  ��ں ���
	�� �ے 1990
�ں ��  وہ ہے �ہ �ے اس 9�ت �� ت7�ضہ �	ت� 34- �ے اداروں �ہ �
ہ/اش-  ���۔<��ں اور دو�	ے ل#�	�
ان !7�ق  �ے �'&�  �C�Dہ ل��ے �ے !7�ق �ے A>�ہ �	�ں۔ �
ہ/اش-���� %���ن �ے ت3- ا��@ 34- �@ ور?

�ل �� رد �	�ے �� !  اور ا��@ �
ہ/اش- �ے �'&�   ��ں ش��J ہ�ں، �FG @HجL% �   �� ! ۔ ���
@ ہ/ا��ت د��ے�
  

 H@��ہ  ��اSت �ے ?�ا9�ت D	اہR �	ت� ہے۔ >Qے��چOے  �ے �'&�  ا�N	 و ��9'	 ���
@ ہ/ا��ت�ہ �'�M9ہ 
��@ F4ح �@ !��N- �ہ�ں ر�O'�۔ ��% 

 
�ال ہے ?� �� @ �ے �'&�  Aپ �ے ��س ��ئ���
@ ہ/ا��تا>	 � �Hاب  ا��اس �'�M9ہ ��ں �ہ�ں د�� >�� ہے، ?

�ے لQے ��� ���]�Zٹ �ے 9�ت �	�ے  ��ں ��ل �	�ں اور �Z� @H�?@ ��ر�� ہ��YٹJ ت� Aپ �O9 @H@ ا��وا
	LZ� ن�D �� ٹ�Zرٹ�ےڈ�	دو� �ح �F4 /�\� �� ں�	� -D�در�   @� Jئ�ے ����ٹ و�Qت �ے ل����&��	Yر�\ ��ٹ�ٹ�

 	LZ� �� ٹ�Zرٹ�چڈ���O۔ �ں  
 

 ض	ورت �ہ�ں ہے ل��� ا>	 Aپ �H@ و��H� J@ و��J �@ ت��ر �	�ے �ے لQے Aپ �� � د�'�و�\ ����
@ ہ/ا��ت
 �����ا��ے �7��@ 9�ر ا�\�/ F4ح �ے لQے �ے 9�ت �	�� چ�ہ�ں تHQ 'ے ہ�ں۔��	و�ٹ@ ا��@��� �ے را9[ہ ��� 

�����ے 9�ر اHQ�	پ ا�ٹA 'ہ� �) �ے ذر�&ہ���� �	ٹ�	ن ڈائ�D @ا�� 	O� �� ٹ	� -D�ے ہ�ں۔  در�'��  
 

 �'&�  �9�ن �	دہ ت	?�3�ت �@ د�'�و�\ ہے۔ �ہ د�'�و�\ ڈا�ٹ	وں، D	اہR �ے �
ہ/اش-�@ 34-  ،���
@ ہ/ا��ت
�ں ���Qے ��ئ�/ار �_'�ر���ہ ، �	�	�'�ں، �
ہ/اش-34- �@ ���/ہ 9	ائے �C�D  �&'� 34- �ے)DPOA( ،
 �ے �'&�  �
ہ/اش- �@  34-لQے �&bور 9�لa�ن �ے !  ��ںاور دو�	ے �'&�  اش_�ص �ے اD	اد ���ہ 

�ں �
ہ/اش- �@ 34-:  ہ�ں اس د�'�و�\ �ے ���C! dےں رہ�Z� ث�9- ہ�>�۔���ے �	�C�Dہ �C�D  �&'� ے� 
 �ے �'&�  �
ہ/اش-A @� -34پ ا��ے ٹ@۔�@۔او۔اے �� د�ں >ے، وہ ا�'��رات ?� ، �_'�ر���ہ�ے لQے ��ئ�/ار 

 ?RH اور��ں  ��،ا��ے اG#�ء ��ت �ے 9&/ ،�ے �'&�  ہ/ا��ت �
ہ/اش-ز�/>@ �ے A�	) ا��م  ��ں ہ/ا��ت، 
اس i	ح �@ ہ/ا��ت �ے �'&�  �\�/ �&����ت اس �'�M9ہ �ے ا>�ے !Cہ ��ں  ت۔��'&�  ہ/ا� �ے G[�ہ �ے

   D	اہR �@ ?�ئ�ں >@۔ 
 

� ا��ے اہJ ���ہ اور ڈا�ٹ	وں �ے ��تj  �	 �ے ��اد ���
@ ہ/ا��ت9	ائے �ہ	9��@ 
'k< ں۔�	پ ا���A �
'k< @ 
پ �Z�9 @OL�ر) �@ ��
�� �� ?�ن ل��ا �	!�ے ��ں �ہ�d ?�ئ�ں  ?� �ے �l �ہ ا>	 ��Aں �ہ 9�ت�ں �	��'ے ہ�ں 

� �ے �'&�  �C�Dہ ل��ے ��ں �� ا%/ار �� ���ل �
ہ/اش-A  @� -34پ ا��ے �C�Dے 9'��ے �ے %�J9 �ہ رہ�ں ت
ل ����@ ت&	�� ��ں �l �ے اہR �ہ�� " �&��ر ز�/>@" چ�\�ں ?�ہ�ں Aپ ا��@ ا%/ار وہ   �ہ۔�� چ�ہQے� ?�Oر�

 �ہ ان �ے �C�Dے ��ں اس �� ���ل ر�O� ?�ئے �ے �
ہ/اش-A  @� -34پ �@Aپ چ�ہ�ں >ے �ہ �	تے ہ�ں۔ 

ہ/اش- �ے �'&� ذر�&ہ� @Li @�  پA ے�C�D ےQ< ے  ��ے
���G@ �&��ر ز�/>@ �	 اث	 ا�/از ہZ[� @� پA  ۔

 �@  D�رم���
@ ہ/ا��ت&/ ا��ے �	 تL�دلہ ���ل �	�ے �ے 9 ���
@ ہ/ا��تا��ے اہJ ���ہ اور ڈا�ٹ	وں �ے ��تہ 
Aپ ا>	   ت��ہ وہ ا��ے �DA ��ں Aپ �ے �'&�  Li@ د�'�و�\ ��ں ش��J �	���ں۔�����ں ا��ے ڈا�ٹ	 �� D	اہR �	�ں

�	  ہ�>� ت�، ا�ے ���
@ ہ/ا��ت �@ ت	?�3�ت ��ں Li@ �� ا�F%@ ر��وٹ �� �����  Aپ �ے FGج �� ڈا�ٹ	�ے
�س �	ت� ہے �ہ وہ Aپ �@ Li@ پ �� ڈاا>	A۔  ا�'��ر ہ�>� JZG �	�ے ��H3� ہ� 	ہ/اش-�ٹ
 �ے �'&�  �C�Dہ �

Z&پ �@ �@ تA وہ �� دو�	ے �H@ ڈا�ٹ	 �ے ��س�
ہ/اش-�J �ہ�ں �	��'� ت� J7'��  پ �ےA �? �
 �	د�
�اہ��ت � JZG 	� ے۔��	�       

 
  �ے ����� ح+�ق 	� 	�(ے ا���)�ل 	!�&�� ہ�ں؟ نہ�ا
���� 	�  ���ا��ں 
  ��� �� !  ہے �ہ اس �ے ?RH �ے ��تj ��� ل��ے �C�Dہ �ہG�J% 9�لq ا�H�ن ��]ہ	"[���� %���ن �ے ت3-، ور?
���ت D	اہk� @Li -34  R�رش اور ا�'��رات 9	ائے رG��-اLi�ء ا��ے �	�#�ں �� ا��@۔ "?�ئے�&� @� 

  �&�ل]ے �	 �'k  	دہ � ت]��\?� l	�s�	�ے ان �� ا��ے !7�ق �� 9	وئے ��ر �Sے ��ں �/د �	تے ہ�ں۔ 
�ر) دے د�'ے ہ�ںt�� 	L��9 @وہ ا�� ،�� ہ�?�تے ہ�ں ت� s�	� ۔\��O9@ ا���ر �� !  ے �  �&�ل]ہ�	دہ ت]

 J4�! ہے۔  
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��1 ہ�ں؟  ے���� ��ں 	0 /!ح 	ے ��-� ہ�ا,�
 
 j'ہ�� �ور?���	Q�� ��\ں �ے ڈ���7�	i ہ/اش- ا��ٹ ت��
 : د�'� ہے�@ ا?�زت �ے �	 �'&�  �C�Dہ  �ے�

4�رت ��ںAپ 9'� ��'ے ہ�ں �ہ Aپ .1 @Hا�  @��ZH?  ےQں �ے ل�اور ذہ�@ 34- �ے �'&�  �	�����
 �ے %�J9 �ہ ہ�ں اور ا>	 Aپ ��ز) �ے JZG ��ں ش	�- Aپ �C�Dہ ا>	  چ�ہ'ے ہ�ں �&�ل]ہ�� i	ح ��

 i	ح �� �&�ل]ہ  �� ت�ے %�J9 �ہ�ں ہ�ں ا��@ �
ہ/اش- �ے �'&�  �C�Dہ �	�ے �ا�'ہ�ئ@ Z�9�ر ہ�ں اور
 ۔ چ�ہ'ے ہ�ں

2.  wپ ا�Aہ��ر��ئ�/ار �_'�ے �Q��� ں��C�D  �&'� 34- �ے) DPOA( 	� ر�پت�A � �@ ��'ے ہ�ں ?
�Z�9(ر،	t� x]% ے� -�k�� ��  د �ے���@  ہ��ے �@ 4�رت ��ں �C�Dہ ل��ے �ے Sئ  �ہ  ���% 

�ر �ے Aپ �iے� l��? @ ہ�C�D 	� ۔ �ے�<� �	�ے  �	 JZG ہ/ا��تاو اے �� انڈ) �@ �� �]�ز ہ
 لQے  �ےAپ �C�Dہ �ے �'&�  ا��ے ڈ) �@ او اےZ�9�ر ہ��� ض	ور) �ہ�ں ہے۔  Aپ �� ا�'ہ�ئ@ ���Qے

 !/ود iے �	��'ے ہ�ں۔  ے�ا�'��رات 
 &�  �C�Dہ لے ��'ے ہ�ں۔ 'Aپ ا��ے اG#�ء، ���ے اور �	�ے �ے Aپ �ے ?RH �ے � .3

 
�اSت ��ں���
@ ہ/ا�-� Jہ ��/ر?ہ ذ�C! ہ� �ہے۔  � �>� �ن ���ے �9� J�Ckت  

   
 �	 ����
� ہ�ں؟  �ے ����� ہ�ا,�تنہ�ا�	  
�� �ے �'&�
ہ/اش-34- �@ � J�4�kت ان ت�ن   ہ/ا��ت@ �9	ل- �@ و?ہ ��ذہ�@ ! �� @��ZH? پA 	<ہ�ں �ہ ا 

��@ ا اور �� i	ح �� �ہ�ں چ�ہ'ے ہ�ں۔  چ�ہ'ے �&�ل]ہ� Aپ �� i	ح ���ے �C�Dہ ل��ے �ے Sئ  �ہ ہ�ں ت
 /�H� ص��ے ا�/راج� @Q< (ہ د
ا��ے ڈ)  �	ن ہ/ا��ت ۔ �ہ O9@ 9ہ- اہR ہے �ہ Aپ اےہ �ے لQے اس D�رم ��ں ?

� ڈا�ٹ	 �ے ��تj �@ او اے اور
'k<  ہ��ں ت�	� �ل� j[Z� ں �ے��ہ ���7@ ہ���ے �ہ Aپ ?� چ�ہ'ے ہ�ں وہ ا�ہ
 ) �ہ�ں ہے۔  �9��ے �ے لQے اس !Cہ �� O9	�� ض	ور?�ئ\د�'�و�\ ��  سا ہے۔

  
  ����� ہ�ا,�ت 	�� ہ�ں؟ ا��6�م زن��3 �ے 

�  �ے �'ا�''�م ز�/>@� J�4�kت ان ت�ت@&�  ہ/ا�	ن ��ہ  �9�C�Dں اور�ہ�ں �ہ ا>	 Aپ �OL@ ا�'ہ�ئ@ !�ل- ��ں ہ
  ہے �ہ Aپ �ہ�ں چ�ہ'ے �ہ Aپ �� ��ہ د�'�و�\ 9'�تل��ے �ے Sئ  �ہ ہ�ں ت� Aپ �� ���ل �� i	ح ر�O� ?�ئے۔ 

�� ���� �	 ر�O� ?�ئے،  ���� د��ے وال@D	اہR ��� ?�ئے، �� ) �@۔�@۔Aر۔ ( اور �OY�Oڑے �ے JZG �@ 39�لدل
�b{ @Gا اور ���@�C� ئے۔�? ��� Rاہ	D  jت�ے �� 	تے و%- ا��ے ڈا�ٹ	ر ��ت� ��ہ 9ہ- اہR ہے �ہ ان ہ/ا��ت �

FG J9�%�� ل- وہ�ئ@ !�ں۔ ا�'ہ�	ل ����دلہ �Lت 	رات ��'��ل- ہے �ہ ?� ��ںا��ے ا�ل@  ج !�Z&� 	�{ (ر�Z�9 	<ا
�ے �&�@ �J7'H �ڑے رہ�ے �@ !�ل- O9@ ہ���'@  ا�''�مچj �ہ��ہ ��ں ��ت �'�%x ہے ۔ ت�  رخ ا�'��ر �	 لے
jM� �4�رت ���� O9@ �ہ'ے ہ�ں،  �J7'H ل�گ ہے ?� � @Hاہ ا���@O9 ں��l? ہ� l�	% Jل��ت 9�� �۔  ہ

�ئ@ �&7�ل �ہ Li@ رو �ےاس �'�]ے �	 �ہ�M� ہ�ڈا�ٹ	  دو�	) 4�رت �ہ ہے �ہ، � @� �kا��/ �ہ�ں ہے۔  ش   
 


@ ہ/ا�-اس i	ح �ے ��� ��A زت د�'ے ہ�ں �ہ�ے �@ ا?�	ہ ��C�D ہ�ے ہ@ �ے �ہ� � �	 Aپ �ے د�'_~ Aپ �
��@ ز9�ن ����% �
�� "ں ڈا�ٹ	 Aپ ��Sو	ئ� �Sو��	�	س]) " �	i �� ہD�رز�/>@ ��ں اض�ے )  �	� Rاہ	D ��

�ے  �ے �'&�  ہ/ا��ت �� اFiق 4	ف ا�@ و%- ہ�>� ?l �ہ Aپ �C�Dہ ل��ے ا�''�م ز�/>@��د رہے �ہ �ہ�ں۔ 
 JZG -��ں�	ں۔  ش�� �	ے >�۔ �ے %�J9 �ہ ہ
'k< 	� ں��C�D ان jت�پ �ے �A د� ور�ہ Aپ �� ڈا�ٹ	 �

 
�رہ+, ا7��ہ 	� /!ں� ��زن�3	   � ؟ ےہ	�
�ت �ے �ہ 4	ف  �ے لQے �ہ�ں ہ�ں۔ 39�ل@ 34-!�ل- �ے شk� د��ے ��  �@ا�''�?� Aپ ��  ےہ  �&�ل]ہ�ہ وہ�

 J��i �� JZGتے ہ�ں۔ اس	ل]ہ��ئ�ڈر���  �&�ہے ہ �'��� �ے ذر�&ہ ���ٹ	���  ��@،)���@ د���( ��ں ش��J ہ
� �ہ Aپ �ے لQے ���� لے اور دو�	ے %RH �ے Li@ اور ?	ا!'@)�O��� د���(? ���
�ں �ے ل���� @Hا� ، 

  i	�7ہ ��ر ��ں Aپ �� Aرام د��ے �� درد �� �R �	�ے ��ز�/>@ ��ں اض�Dہ �ے ?�Hے �ڈ�@ ڈائ�Fئ�H۔ ہ�&�ل]
 �ے �ہ Aپ �� درد �R ہ� ��  �� دوائ��ں دے >� ?� �&�ل]ہہ وہ ڈا�ٹ	 Aپ �� ہA��Zپ �� ش��J �ہ�ں ہے۔ �&�ل]ہ


@ Aپ اس i	ح �ے ��ر �ہ�ں ہ�ں۔  ��ں �ہ �ہ�ں �ہ Aپ �� �ہ چ�\�ں در���
@ ہ/ا�-Aرام ��ے !'@ �ہ Aپ ���
Aپ ا��ے ��ص i	�7ہ ��ر چ�ہ'ے ہ�ں۔  @��ئ  ز�/>@ ��ں اض�Dے �� ��ں �ہ O9@ 9'� ��'ے ہ�ں �ہ Aپہ/ا�-

�ر �	،�N�ل �  �ہ، ��ں �ہ 9�ت 9'� ��'ے ہ�ں���
@ ہ/ا�-i ا د��ےےb{ وہ ��@ �ےFG ہ  �ےD�ز�/>@ ��ں اض 
   i	�7ہ ��ر چ�ہ'ے ہ�ں ۔ �ے تZ�م
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�9ہ �
ہ/اش- �ے A>ے 9ڑه�ے �ے ��تj ��تA jپAپC�� پ �ے ڈ) �@ او اے �ے  �ےA ��  ے�C�D ے وار�H�� 
� 9�ت �@ �ہ اس۔�	�ے ���Qے �ہ� ?���'� ہے� -�Zپ ا��@  اہA ہے �ہ �ت	� S�9ہ/اش- دو
 �ے �'&�  ت	?�3�ت �

�	 JZG �	�ے ���Qے ذ�ہ ں، ?� �ہ Aپ �@ ہ/ا��ت  ا��ے ڈ) �@ او اے �ے ��تj تL�دلہ ���ل �	� �	 �&�ل]ہاور
�	دہ ش_� �ے ��تہ ���\د  Aپ �� ڈا�ٹ	 Aپ �ے اور Aپ �ے ���k- ��ں اض�Dہ �ے ��تj ��تA jپ �@ ہے۔دار 

� رو��ے �ے O9@ �'&�   �&�ل]ہ i	�7ہ ��ر �� ��"ز�/>@ ��ں اض�Dہ"�ہ  >�۔ ?�ئ\ہ لےAپ �ے ا�'��ر �� � 
�ں �ے ��تj ہے، %����� �&�ل]ہ i	ح �ے H�?@Li� �ہ تZ�مہ���'� ہے۔ �C�D  پ دورانA جFG  -%و @O9 @H�

  اس �ے ا���ر �	��'ے ہ�ں۔ 
 

 �ے ان&�ر 	ے ن��?ہ ��ں ا3! ��ں �!  ���ل?ہ زن��3 ��ں ا7��ہ 	!نے والےہ���> 	�! ڈ,(�:ن0 ا,&ٹ 	ے ��8
 ج�ؤں، �8 	�� ��!A ��ت �6د	-� ہ��3؟ 

�ر �ے �ہ'� ہے �ہ ا>	 اس �ہ�ں۔ ہ��'j ��	 ڈ��H\�� ا�i ص��ٹ � ��� JZG 	� ہ� �?�ئے اور �	�s �	?�ئے ت
��اہ  �ر�� ��ل�H@ �ے �3	وم �ہ�ں �	�
@ا��ٹ �@ ��	و) Aپ �� Sئ� ا����@ �ہ�ں �ہFئے >@۔ د��ت �� 

 ��ل�jM� @H اور �ہ'@ ہ�۔ 
   

�رن��ہ�E� ار��F�� ہے؟ ��� �ے ����� �����ں 	��Gے ��	  
�ں ���Qے ��ئ�/ار �_'�ر���ہ34- �ے �'&� �C�D ) DPOA (-ہ/ا� @
ڈ)  D�رم �� ا�w دو�	ا !Cہ ہے۔ ���

'&�� �	دہ وہ ش_� ہے ?� Aپ �ے لQے اس و%- �C�Dہ لے >� ?A lپ ?ZH��@ ��@ او اے Aپ �@ ?��l �ے 
)  ش��J ہےاس �'�M9ہ ��ں( D�رم ���
@ ہ/ا�-�� ذہ�@ Z�9�ر) �@ و?ہ �ے ��د �C�Dہ ل��ے �ے %�J9 �ہ ہ�ں۔ 

O9@ ا�'��ر �@ �k@ �	��'ے  A�@Hپ اس Dہ	�- �ے ڈ) �@ او اے �ے ا�'��رات �@ Dہ	�- D	اہR �	ت� ہے۔ 
 ��ں ���\د ش_� Aپ �@ 34- ���
@ ہ/ا�-اس i	ح �ے ہ�ں ?� Aپ ا��ے ڈ) �@ او اے �� �ہ�ں د��� چ�ہ'ے۔ 

�ر �ے  @ا�'ہ�ئے لQے ل�'ے، چ�ہے Aپ �ے �'&�  ہ	 وہ �C�Dہ لے ��'� ہے ?� ا>	 Aپ اس %�J9 ہ�تے ت� ا��i
� �ے 9�رے ? �ہ�ں لے ��'� �	دہ ش_� ا�Hے �C�Dے �ے �[�9   ���\د ور?���� %���نZ�9�ر ہ�ں �� �ہ ہ�ں۔ 

  ں۔ �'� ہے �ہ وہ �bہ7G @L�ئ/، ��9�د) ا%/ار �� �9�ن �	دہ ت	?�3�ت �ے �Fف ہ وہ ?����ں
 

	 H)ج ��I ے	نے !� ��ء، ��6ے ,KLہ� ��ں ا��ے ا�ML !وں؟	(ے �	ن OLا �  	!نے 	ے ����ہ 	
��ںن ہ/ا��تاM��� @�  RH% @'زت د��ت �@ ا?�اس 9 � ہے �ہ Aپ �H@ ش_� �� ���\د �	�ں ?� Aپ �ے Aپ �

 �� RH? �� ے���ء، �#Gپ �ے اA /&9 ے �ے�	ہ��]G ے۔	را ��� �ا>	 Aپ �ے ��س اس  �	�ے �@ ہ/ا�- �
��ٹ@ �� اس �LZ	 �	 ��ل  �ے �'&�  ��ئ@ ��ال ہ�G[�ہi	ح �ے �Z� ٹ�FYHا�	ٹ J�[ٹ� ر�
 ت� Aپ واش�

�ر �ے Aپ �� ڈ) �@ او اے اس i	ح �ے )703-641-0100(�	��'ے ہ�ں i @�� Aپ �ے �'&�   G[��ت۔ %��
   �	ے >�۔ �	 ض	ور JZG�@ ہ/ا��ت 

 
 �)	���� ہ�ا,� 	� ا�ہ�ر نہ 	!�&�ں، 	��  ح�ل� ��ں جQ 	ہ ��ں ا��� �6اہPہ�-��  �	 Aو!�� �	

�؟ �F� ج
@��
�ل�� ٹ��Rڈ �� اا���ا �ZG @Liہ ?�Hے ر���� ہ�LZہے �ت�? �رت ��ں ،  �ہ�4 @Hر ا��i @����%	�  @
���
 �/د �ے لQے �F9� >�� ہے۔ ہ�
��@ ان �� �H@  ا>	 ��اہ��ت �@ ��	و) �ہ�ں �	��'ے Aپ �@ درج ��ںہ/ا�-
@��
ہR �	�ے والے O9@ ش��/ Aپ �@ ��اہ��ت �ے وا%� �ہ  !�ل- ��ں ہYH'�ل ��ں ا�Z	H�?@ روم D	اہ�

	 Q��ص !�Sت ��ں Aپ �H@ ا�Z	H�?@ ��ڈ��J ��ل��� ا>	 Aپ ا�'ہ�ئ@ �� �[	��� !�ل- ��ں ہ�ں، �jM ہ����ں۔ 
 ا>	 Aپ �� دل دهڑ��� �9/ �	دے �� Aپ �@ ���� ر� )ر��Hٹ���(39�ل@ = �@ �ہ�ل- �ے ا���ر �	��'ے ہ�ں 

�ر ش/ہ D�رم �	 ا��ے ڈا�ٹ	 �ے ذر�&ہ ر���- �@ ?�?�ئے۔ t�� ے� l�" ٹ�ڈو � JLر��" ر��Hٹ�ٹ Aرڈرڈ�
Aپ �� ڈا�ٹ	  ا�H� Aپ �	��'ے ہ�ں۔ �@ ت�J�Z �	�ے) O9@ �ہ� ?�ت� ہے" �� ڈ) Aر Aرڈرڈ��ر�JL ا"?Hے (

�ش� �ہ  39�ل@ ((DNAR/AND)" اSؤ اے ��M	ل ڈ�'j/ڈو ��ٹ اٹ�YZٹ ر��Hٹ���"ہYH'�ل �ے لQے � @�
��J �/ت@/ ہYH'�ل �� �	��� ہ�م�	O9@ ل�j ��'� ہے، ?� )  ��ت �	�ے د�ںD[	)/�ں�	iجFG  -ل� �@ �ہ
�خ �ہ �	د�ں �k�ذ رہے >� ?l تw �ہ Aرڈر اس و%- ت% w�J9 ۔�> ?�ئے JZG ��� ��ں H�� پ ا�ےA -�ہ �اس � 

	� J�/Lارادہ ت �ئ  ہ�ں اور ا��S ہ ل��ے �ے�C�D پA @O9ا 	ہ ہے �ہ ا>� l�]� ے� 	پ ا��ے ڈا�ٹA �د�'ے ہ�ں ت
� (DDNR) ڈ) ڈ) ا�� Aر  Aپ �ےA(DPOA)پ �� ڈ) �@ او اےچ�ہ'ے ہ�ں۔ )��ٹ�ٹ ��Hر(39�ل@  9'�ئ�ں �ہ �
�خH�� ۔�'��	ہ�ں ��   

 
 �� ہ�ا,�	�-��!,!�8 �	 A ہے؟ A7!ور �
&1 ��ں ہ�ن  

 ان اش_�ص �� ا?�زت د�'� ہے ?� �ہ ہ��'j ��	 ڈ��H\�� ا��ٹ�ہ�ں ل��� اس �ہ�ل- �ے لQے ��ص !�Sت ہ�ں۔ 
 @OL� ں �ے� ڈا�ٹ	 اور دو >�اہ�ں �@  �	 د�'_~ �ہ�ں ���،���
@ ہ/ا�-ا��@ ا�'ہ�ئ@ !�ل- ��ں ہ�ں اور ا�ہ

�د>@ ��ں?� �ے ��اد �� ��ڈ��J ر���رڈ ���
@ ہ/ا�-  ز9��@ ڈا�ٹ	 اس ��'ے ہ�ں۔ دے���
@ ہ/ا�- ز9��@ �
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  �	ے >�۔  ش���-ں �@ >�اہ�اس ��ں ��ں ر�j لے >� اور 
 

 �� 7!ورA ہے؟��-� ہ�ا,� ��!ے لGے	��S	ر  
A @� -34پ �� i	ح  ا��ے ڈا�ٹ	 اور اG\اء �� �ہ 9'��ے �� 4	ف ا�i w	�7ہ ہے �ہ ���
@ ہ/ا�-�ہ�ں۔  

�ر�
ہ/اش-i ص��ہ'ے ہ�ں �د �ے چ��ں i	ح  Aپ �ے ��س ا�w، دو �� ت 9'��ے �ے Sئ  �ہ رہ�ں۔ ?A lپ ���
 @�@
�ر �	��'@ ہ�ں۔ ہ� ہ/ا��ت���i @��
@ ہ/ا��ت ہ��ے �� �ہ  �
ہ/اش- 34- �ے D	اہR ���/>�ن %����� 

�ں �ے در���ن ا�'��ز �ہ�ں <�   �	 ��'ے۔ ہ��ے �@ ��9�د �	 ل
 

�1I نہ رہ�ں اور ��!ے ��س U ے	ا3! ��ں ����ہ ل��ے  �  Iہ� نہ ہ�؟ ��-� ہ�ا,�ت	�� ہ�3
 �ہ ہ��ے ���
@ ہ/ا��ت ہے ?�Hے �	�	�- �� اہJ ���ہ ?� �ہ @ Dہ	�- �9�ئ%���ن �ے �jM اD	اد �@ور?���� 

4�رت ��ں  @� @Li @� پA-ہ/اش
 �ے �'&�  �C�Dہ لے ��'ے ہ�ں۔ ور?���� ��ں �C�Dہ ل��ے وال�ں �@ �
 	O� ،-�	�	� @��
ہ/اش- 34- در?ہ �9/) اس i	ح ہے �ہ �ہ�ے %���D  �&'� ے ڈ) �@ ��ےQں �ے ل��C

�د ا%	9�ءاو اے، ش�ہ	?��د ��ئ@ O9@ ۔  Aتے ہ�ں �� �9�)، M9ے اور ا��	 ��ں دو�	ے �?�ا>	 Dہ	�- ��ں �
�د �ہ ہ� ت� ے �ش_� Aپ ?�  �ہ �C�Dہ �	�
� �ہ Aپ �ے لQے ��ن ��ئ@ ?� ���'&�  �C�Dہ ل��ے �ے لQے �

وہ �ہ ت�و%'� ہ�ں ش	��ء !��ت اور دو�- �	�s �ے !  ��ں �C�Dہ ل��ے �ے اہJ �ہ�ں ز��دہ 9ہ'	 ہے۔ �&�ل]ہ
�ں ���Qے ��ئ�/ار �_'�ر���ہ ��ں ���
@ ہ/ا�-�C�D  �&'� \د34- �ے��ے �� -�N�! @� ں۔  �ہ�  ہ

   
� ہ�ا,�-�� ��8�ر 	!نے 	ے لGے 	� ?�S 7!ورت ہے؟ ے �	1 �	و �)	 


@ ہ/ا�-i	ح �@ @ H�9O@ �ہ�ں، و��A Jپ �@ �/د ت� �	��'� ہے ل��� ��� �� J��ے وQے ل�	ر ��ت�  ���ہ
دراJ4 ہ��'j ��	 ڈ��H\�� ا��ٹ ا�D w�رم D	اہR �	ت� ہے ?� �ہ Aپ ا�'&Z�ل �	��'ے ہ�ں ض	ور) �ہ�ں ہے۔ 

�ٹ	) �ے اس د�'�و�\ � ہے۔  O9@ اس �'�M9ہ ��ں ش��J �ہاور�  �/C@ ت	ور) �ہ�ں ہے وا�	ض �ل��� دو �
 �ے ذر�&ہ �ہ ث�9- �	�ں >ے �ہ د�'_~ ےا��>�اہ  ��ل �@ ZG	 �ے ز��دہ ہ�ں۔ 18>�اہ ض	ور) ہ�ں ?� �ہ 

�ہ ۔  ے در�- ہ��ے �@ تC/�  �ہ�ں �	تےAپ �ے اس د�'�و�\ �	 د�'_~ �Qے ہ�ں، ل��� >�اہ اس �ے ��اد �
ات ���رہ د�� ?�ت� ہے �ہ دو��ں >�اہ�ں ��ں �ے ��ئ@ A @O9پ �� �'&�� �	دہ ڈ) �@ او اے �ہ ہ�، ت��ہ �k�د 

�9- �ہ Aئے۔ �ے تC�دم� @�    
 

  �! د��WE 	!نے 	ے �I� ا��� ارادہ I�ل دوں؟ ��-� ہ�ا,�3� ا3! ��ں 	�� ہ�
�خ �	��'ے ہ�ں۔ H�� �
ہ/اش- 34- �@ ا>	 Aپ �	�s ہ�ں �� ا>	Aپ چ�ہ�ں ت� ��� �9� ��'ے ہ�ں۔ Aپ اس ��

 @H�-ل��خ �� تJ�/L �	�� چ�ہ'���
@ ہ/ا�- @�ہ Aپ ا�� ئ�ے9'��ں، ت� ا��ے ڈا�ٹ	 �� �	س ��  ��ں ہ�ہH��  ے ہ�ں۔

@ ہ/ا�-ہ ہے �ہ �	ا�ے �l �ے 9ہ'	 ����@�  � د�ں ت��ہ ہ�
��@ !�ل- ��ں دش�ار) ض�ئx �	د تZ�م �����ں �

  �ہ ہ� �ہ ��� �C�Dہ ل�� ?�ئے اور ��ن لے۔ 
 

  ہے؟ ��-� ہ�ا,���!ے ڈا	ٹ! 	� 	�(ے ��ہ �Xے 3� 	ہ ��!ے ��س 

ہ/ش- 34- �ے �'&�  دا��ہ �ے و%- ہYH'�ل اور �� 	
 �ہ  �ے ش_� وہ�ں رہ رہے �	�s �� ہ�ل��ت د�

	� -D�ور در�	س تے ہ�ںض�ان �ے � ��A ہ/ا�- �ہ @
��� �رہ  �@ ا�� w��� @	�s �� ہ/ا��ت ہے، ا>	 ہ�ں، ت
 �@ �����ں ا��ے اہJ ���ہ، ���
@ ہ/ا�-9ہ	!�ل Aپ ا��ے ۔ 'ے ہ��ر�O ر���رڈ ��ں ض	ورLi@ �ے  رہے D	د

� Aپ �ے ���ل ��ں �ہ ?���ے �@ ض	ورت ہے �ہ ، �� ض	ور د�ںش_��H@ دو�	ے ا��ے ڈا�ٹ	 �� � �? 

@ ہ/ا�-ل��� ��د رہے �ہ ۔   چ�ہ'ے ہ�ں اور ��� �ہ�ں چ�ہ'ے ہ�ں �&�ل]ہ�� i	ح �� A@Liپ ��� @H� ں�� 
4�رت ��ں ان اش_�ص �� ت�زہ �����ں ہ@ D	اہR �	�ں۔ ت @� @��/L 
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 :  لQے ��ٹ� �ے�
ہ/اش- 34- �ے D	اہR ���/ہ
 


@ ہ/ا�-ا�w _______________________________________________________��ں،��� 
� ا�w ���@ ��ں �ےJZG ��ں �S� ہ�ں اور اس د�'�و�\ �@� Jہے ��/ر?ہ ذ� �د�   : 

 
 
 
�ن         ��مD 
 
 
 �'ہ
 
 
�ن         ��م D 

 
 

 �'ہ 
 
 
 
 
 

 د�'_~          
 

 ت�ر��          
 
 
 

�ن �ے ت7�ض�ں �ے ت3- �ے ڈ��رٹ�Zٹ D�ر د)  ا�]��  �Z�3ہ 34- اور ور?����  �ےور?������% @%�Dاس  و 
 ��ر) د) ہے۔ �'�M9ہ �t�� @� ے�	� R�H7ت 

 )3/08 ا�d ا�� @، ت	��R ش/ہ Aئ3/06؛ !�ل�ہ 7/8ت	��R ش/ہ (


