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��	
� ا� ��  & د�$�و�#�"�ٹ!  �ر�ٹ اور ڈ�����ٹ�� ������ٹ� ے �ۓ ��


	ں ��ں �������
	ں ��ں ���� /اس د���و�� ��ں ا�ٹ�� ا����ڈ���	�ٹ�	ز /ڈ���	�ٹ�	ز ��ں ٹ��ڈ%$ �ے ��! # اہ" �! 	��ت �	�	د ہے۔ ا��
  ���29�ٹ ��ں ٹ��ڈ%$ .�%ے �ے 567 �24م ��2�ہ 0 /	ں .	 اس د���و�� .	 -ڑه�� *�ہ�ے۔ 

:�������G ہ	%ے اور DEF .ے �Cرے ��ں %ہ 4	 4�ہ� اور %ہ ہ> �<��.ہ @	ر -� اور %ہ ��6> اس ا%�<�=> د���و�� .ے ��52 ہ	%ے،  / ا�ٹ�� ا��
 :���7" .> D%�2H د��ے ہ�ں اور %ہ ہ> ا�ٹ�� ا�� <. ��2H �� ہ��I <ہ / �� #�J	4 <K	. ۓM ے .ے%�. D.�� ٹ ��ں�6> %ے ٹ��ڈ%$ ���29��

  %���2ں -ہ 	وں .� ا%�<�ف %ہ�ں .��4۔  ��S	رR دR ہے۔ �ہ ���C �P�Qن ٹ��ڈ%$ .ے �24م �4 �	.2N	ں اور

2
�Nے ہ�ں �% <.  Z	D�Y اس ��ں ���5 �	.2N	ں .> رو��> ��ں، Vپ .	 X�M د��F Xف ا�> F	رت ��ں .�%� *�ہ�ے اV �Wپ اس 4! #� 	.
�	.V"Nپ .Z 0[ 4\  اور Vپ .	 �ہ �! 	م ہے .ہ��ں Vپ دا]5 ہ	رہے ہ�ں  V ے ہ�ں۔ .> زد ��ں���  

� ، ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹZ �� د��9ا.	�ٹ> ���� �%�� *�ہ�ے اور ا�ے �2
N�� *�ہ�ے .ہ ا�ٹ�� ا�����: ��ں ٹ��ڈ .�ے ��%ے واMےVپ .	 �ہ �Cت 
Zٹ�ٹ�و��> ا�ے =�د .ے Mۓ ����G %ہ�ں ہے �Z .ے -�س �E[ود و��Y 5K���F ہ	4ے ، �X ��ں �	.�Q� <. "N ^ا%. ��	2Y ،ود /ہ�ں]E�
%$ .� �E[ود 4
�Cہ اور �	.�C "Nدا�D .�%ے .ے 7	ت ." ہ	۔ اس Mۓ Vپ .	 ا���0ط �ے اس �Cت -� _	ر .�%� *�ہ�ے .ہ ��V �� ٹ��ڈ/ �����ہ اور 

 :K��% <a�� ں ٹ��ڈ%$ .�4ے ہ�ں اور�� :���Vپ .> ��F <M	رت �0ل .> رو��> ��ں ا�> ٹ��ڈ%$ Vپ .ے Mۓ ����G ہے۔ اV �Wپ ا�ٹ�� ا��
�� ��6>، / اس .ے . ���%$ .�ر-	ر�<X اور /� ہے 4	 اس .ے Mے 4�ہ� Vپ ہ> ذ�ہ دار ہ	ں Wے اور ا�ٹ�� ا�����:�V�C[ ہ	4ے ہ�ں �� %/�Pن ہ	4

> NC> @�ح اس .ے Mۓ ذ�ہ دار %ہ�ں ہ	ں Wے، اور Vپ �ہ در]	ا�D %ہ�ں .� ���ں Wے .ہ �	.2N	ں .ے �Cرے ��ں ����G ا%�<�ف %ہ�ں .�ے .
اس ��ں ���5 ا=�اد %��K: .ے ]	د � �Cو.� .> ��%G �ے ��52 �	.2N	ں .> وD0�H %ہ�ں .> N4 <�W>۔ �Wے N4ے �� �ہ .ہ Vپ .	 ��! /ہ ا�ٹ�

ے .ہ ا�ٹ�� �ذ�ہ دار ہ	ں Wے اور اس DC�C ��ں .	K> ا.�و%ٹ ��	خ %ہ�ں .�� �� ��ے �W۔ Vپ .	 �ہ �Cت 4 �" .�%> *�ہ�ے اور 67	ل .�%� *�ہ
�� =�و]D .�4ے ہ	Kے، ���=. <. f	�P/% �� D%�2H <Kن �ے .	K> / 	 .�%ٹ���ٹ .> ]��[ارR اور ا�����: -� ٹ��ڈ .�ے ��%ے واMے ڈ���	�ٹ�

  ا��h��ء %ہ�ں ہ	 ���� ہے۔ 

Vپ .	 �ہ �Fف @	ر -� �2
�M i�� *�ہ�ے .ہ .> ا�ٹ�� �Cو.� .ے ذر�!ہ ا�ٹ�� ا�����: -� .�ے ��%ے واMے X�M د�X ا�ٹ�� �Cو.� .ے ذر�!ہ 
ا�K	ں .	 ��52 .�ے ��%ے �ے �<�وط ہے، �Z ��ں د�4�C �9	ں .ے ��V i4�� i4پ .ے ذر�!ہ ا-�ے .Kk�ٹ .	 ��%�ں �/�ر .> j!C <�W .�رو


	ں���، اس =�رم .> 5�2�4، 0/	ق و ذ�ہ دار�	ں، .�ے ��%ے واMے اور %ہ .�ے ��%ے واMے .�م، و_��ہ .	 -ڑه�� ���5 ہے، اور ��! /ہ ا�ٹ�� ا��
�.	�Mو �ے H	اpC اور ذ� > 7	ا%�X، ��6> .ے ذر�!ہ �/�ر .�دہ اور و= ��7	o=�% ��7 .�دہ رہ�n[ �2	ط اور �.ے . ���%$ .�ر-	ر�<�	ں .ے 

��%G �ے و= ��7	o=�% ��7 .�ے ���Kں Wے۔  <. X>ر�	اس .ے . ���%$ .�ر- �� :���  �<�وط ہ�ں �	 ا�ٹ�� ا��

> =�د .	 �	 ا�ٹ�� ا�����: .ے .> ا. :���/�ت ا��	ار .��4 ہے، %ہ 4	 .	K> �<	رہ =�اہ" �Cو.� .ے ��i4 .�رو�CرR 4! �ٹ�� ا�ٹ�� ا��
�� اس د���و�� ��ں �	�	د �! 	��ت .ے Mۓ / .��4 ہے اور %ہ ہ> ا�� .�%ے .� دY	R .��4 ہے اور %ہ ہ> .> ا�ے =�د .ے Mۓ ذ�ہ دار ہ	�W اور 

> =��# qM�J .ے Mۓ ذ�ہ دار ہ	�W۔ .��Kے۔ ٹ��ڈ .�%ے �ے اس د���و�� ��ں �	�	د . �N
�ہ و> NC> �! 	��ت .	 .�رو�CرR �<	رہ %ہ �2Cا
اV �Wپ -��/�X %ہ ہ	ں 4	 Vپ .	 اس �	.2N	ں .	 ا*N> @�ح �ے �2
N�ے اور اس -� %�J �S%> .�ے ��rC ا�> ٹ��ڈ%$ -� _	ر %ہ�ں .�%� *�ہ�ے۔ 

  -� -�<ہ وارا%ہ �<	رہ @ G .�%� *�ہ�ے۔ 

�ے �� ]	د .	 وا7^ .�ا%� �ہ�ے V 567پ .	 درج ذ�5 �ے وا7^ ہ	%� * ا]���ر د��ے Vپ .> ��%G �ے ٹ��ڈ .�%ے .ے Mۓٹ��ڈ .�%ے �� .> اور .	 
 -:*�ہ�ے

1��  :۔ )���د' ��

1.1  +,� ���� � :ا�1ر 0ڑه�ؤ 

�� ا�����: -� ٹ��ڈ%$ ڈ���	�ٹ�� .�%ٹ���ٹ .> �2�7	ں ��ں واf7 ہ	%ے واM> ان 64[� �	ں �ے ہے �	 ا�ٹ/ا�4ر *ڑه�ؤ .� �G n ����	ر�ٹ��
���� ز��دہ .> ���	رٹ>  ،��	2Y 4> ہ�ں۔	ہ f7ں .ے دوران وا	���W�� / ں ��ں ا�4ر	ز��دہ ان .> �2�7 ��ا4 ،�W	ز .�%ٹ���ٹ .� ا�4ر *ڑه�ؤ ہ	ٹ��	ڈ���

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .ے / ��Wم ���	رٹ��ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .� ا�4ر *ڑه�ؤ �/ *ڑه�ؤ واf7 ہ	�W۔ �Yم @	ر -� ." ٹ��ڈ .> ��%ے واM> ����	رٹ�� 
ا�4ر *ڑه�ؤ .ے %��
ے ��ں، ہ	 ���� ہے .ہ Vپ .ے Vرڈر .> ��وR 4!5�2 ہ	 �� NC 5�M�C> 4!5�2 %ہ ہ	، �� �C�/� �- D2�7 Z ے ��ں ز��دہ ہ	�4 ہے۔ 

C![ %���2ں 64[� > واf7 ہ	، �Z .ے %��
ے ��ں Vپ .ے Vرڈر .> 4!5�2 ہ	%> ہ	 ��oWہ ٹ��ڈ .�دہ D2�7 �ے %���2ں @	ر -� ��Q ^ ہ	، �� اس .ے 
 P4	را�P/% </�/0 �� <4ن واf7 ہ	 ���� ہے۔ 

  
1.2 �
��ڈ�ٹ& � ���� �:  

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ ��D2�7 <�/C -� �� / ��ر.�ٹ .ے ��.�ء .> اس اہ �D .	 .ہ� ���4 ہے �Z .ے ذر�!ہ وہ R��4 �ے ����	ر�ٹ�� �M	�ڈ�ٹ> 
2Y	��، �ہ ��%� ���4 ہے .ہ �Z ��ر.�ٹ ��ں ���ے ز��دہ Vرڈروں .> 4![اد د����ب ہ	 =�و]D .� ���ے ہ�ں۔ / �!2	D2�7 <M .ے =�ق -� ]��[ اور 



.ے �G6 ہ> �����ہ .�روں .ے Mۓ �ہ ��Vن ہ	 ���4 ہے .ہ وہ ��V%> �ے اور �M	�ڈ�ٹ>  اہ" ہے .�	%�ہ�M	�ڈ�ٹ>  ہ	�4 ہے۔�M	�ڈ  ا4�� ز��دہ وہ ��ر.�ٹ
ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹZ .> ]��[ و =�و]D .� ���ں، اور اس .ے %��
ہ ��ں، �����ہ .�روں .	 / R��4 �ے �!2	D2�7 <M .ے =�ق -� ���	رٹ�� 

/ ڈ�	�	�ٹ�	ز .ے Mۓ ا�\ ��D2�7 <�/C ادا .�%ے �� وF	ل .�%ے .� ا���ن ہ	�4 ہے۔ j!C ���	رٹ�� / [�W R> �� =�و]D �[ہ ���	رٹ�� ]��
�	.N" ہ	�4 ہے۔ %��
��، Vپ .ے Vرڈر .> ��و�M 5�2!4 R	�ڈ�ٹ>  ڈ�	�	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .ے �/�C ہ ."/ ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ ��ں ���Wم ���	رٹ�� �.

  ���> ہے، �� �2�7	ں .ے .�=> %���2ں =�ق .ے ��i4 4!5�2 ہ	 ���> ہے �� ا�� NC> ہ	 ���� ہے .ہ Vپ .ے Vرڈر .> 4!5�2 ہ> %ہ ہ	۔  ہ	
  

]��[%ے �� =�و]D .�%ے .ے %��
ے ��ں �P/% <NC%�ت ہ	 .> ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ / ڈے ٹ��ڈ%$ 2Y D2�0 > .ے nC	ر ����	رٹ��  1.2.1
 < / ز��دہ D2�7 -� ]��[%�/ ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ. Z	 ��	xn� <. D2�7 f7 .ے �/�C ے ." / F	رت �0ل ��ں، ����	رٹ�� ���ے ہ�ں، .�	%�ہ ا�

	- X-او <K	. ڑ ���� ہے، �4 .ہ- ����Cرٹ> ز	�7ار %ہ رہے �� ����C X>� /%�. 	ٹ��	ہ ٹڈ���% Rذ�ہ دار <K	. <. Rر	ڈ� � �� <C��M	Fٹ .> و���
 رہے۔

 

 ):ا�"��ڈس(�ق ��5$�ں ے و��3 � 1.3

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ / D2�7 ]��[ اور Cہ���D2�7 X =�و]D .ے در���ن .� =�ق ہ	�4 ہے۔ �ہ ���	رٹ>  .� �C G nہ���X) ا���zڈس(�2�7	ں .ے =�ق 
/ ����	رٹ���ڈ �M	 �� �M��_	�ڈ  .> D2�7 ]��[ اور ا�ے =	را =�و]D .�%ے واD2�7 <M =�و]D �� اس .ے Z�Y�C =�ق .> ���Y> .��4 ہے۔ ."

ا�4ر *ڑه�ؤ .ے %��
ے ��ں �Yم �2�7	ں .ے =�ق .ے �/�C ے ز��دہ و��f =�ق واf7 ہ	 ���� ہے۔ اس �DQ اور �M	�ڈ�ٹ>  ڈ���	�ٹ�	ز .ے Mۓ ." �4
  .ے %��
ے ��ں Cہ�� D2�7 .> 4<��5 ��ں ر.�وٹ KVے W>۔ 

  
��ے وا�ے ;رڈرز 1.4 � ����:  

 �%�. Z� - رڈرV) kh�"رڈرز، �� " ا�ٹ�پ ~سV"2ٹM "رڈرزV ( 	ہ�ں ہ% �J�� ے�ر ا4�C <�. �4 ہے۔	ود .�%� ہ]E� \4 ]0 <��P/% ]P/� �. Xن .	 .
  ���ے .�	%�ہ ��ر.�ٹ .> F	رت �0ل ��ں ہ	%ے واM> ��4 �4 64[� ��ں ا�ے Vرڈرز .> . 5�2!4	 C X�2��%�� ���> ہ�ں۔ 

  
��6ہ �Wہ\ .	 ا�\ ہ	W> ر .> 4!5�2 =	رR @	ر -�Vرڈ" ��ر.�ٹ"1.4.1  ،�S% fn7 ے� D2�7 ، اور	رڈر د����ب ہV G%�� ^M�Q� ہ��@�>C ،

 Rر	د " ��ر.�ٹ"=���C <. x���4 D7و D2�7 	�Vرڈر .> � 5�2!4	F	ل ہ	 ���> ہے، �4ہ" ہ> V ���/C 5�2!4رڈرز .> د����ب D2�7 -� ہ	 ���> ہے، 
�. Rر	رڈر .> 4![اد -V �-  رٹ��	���� �� D2�7 ٹ��ڈ�ڈ R�[V ں ��ں	ہے .ہ ان �2�7 ���� �� �N
ڈ���	�ٹ�	ز .> Cہ���X �2�7	ں .ے / ���> ہ	۔ �ہ �2

  �/�C ے %���2ں =�ق ہ	 ���� ہے۔ 
  

� �a	F	ل D2�7 �� ا�\ Cہ�� D2�7 -� ہ> ہ	 ��ے W>۔ �4ہ"، ��6ہ �Wہ\ .	 2M "E4 �. D2�7ٹ"Vرڈر .> �F 5�2!4ف �PQ	ص " 2Mٹ"ا�\  1.4.2

  ��ے۔  ہ	 ر .> NC 5�M�C> 4!5�2 %ہڈہ	�4 ہے، وہ�ں �ہ ا���ن NC> ہ	�4 ہے .ہ Vر
  

 1.4.3��	2Y رڈرV ے .ہ�ں / ا�ٹ��  ا�\ ا�ٹ�پ ~س� D2�7 دہ	�.> D2�7 -� د�� ���4 ہے، اور ا�ے Vرڈرز " دور"ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .> �	

���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ اس %/�Pن �ے C��ے .> D2�7 4\ -ہ�� ��Kے۔ =�و]D .> ا�ٹ�پ ڈ/ .> 4!5�2 ا�> F	رت ��ں ہ	4> ہے �G ����	رٹ> 
�	دہ D2�7 �ے ." D2�7 -� د��ے ��4ے ہ�ں، اور ]��[ارR .ے ا�ٹ�پ Vرڈرز �	�	دہ D2�7 �ے ز��دہ D2�7 -� د��ے ��4ے ہ�ں۔ 	� ��	2Y رڈرزV

-ہ���ے ہ�ں، �� اس D2�7 �ے ہ	 .� �Wرہے ہ	4ے ہ�ں 4	 ا�ٹ�پ ~س Vرڈر ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ -ہ ے �ے @ے .�دہ D2�7 4\ ڈ/ �G ����	ر�ٹ> 
2Mٹ Vرڈرز ��ں 64[�5 ہ	 ��4ے ہ�ں اور 2Mٹ D2�7 -� �� اس �ے Cہ�� D2�7 -� ان .> 4!5�2 ہ	��4> ہے۔ اس .ے Mۓ اس .> .	D%�2H <K /��ر.�ٹ

ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ -ہ ے �ے �/�رہ D2�7 ��ں دا]5 ہ	، اس / رٹ> %ہ�ں ہے .ہ 2Mٹ Vرڈر .> 4!5�2 ہ	 ��Kے W> .�	%�ہ ہ	 ���� ہے .ہ ���	
� .ہ �Yم 2Mٹ Vرڈر ��ں ہ	�4 ہے۔ ��  F	رت ��ں، ا�ے Vرڈر .> 4!5�2 %ہ ہ	%ے .> �	.N" ہ	�4 ہے، 

  
1.5 ���� �  :@?�وں ے ا<=��ت 

 ���ے ہ�ں، ٹ��ڈ%$ .ے دوران رو%�2ں ہ	 ���ے ہ�ں، اور ."ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .> �2�7	ں -� ا�J ا%[از ہ	 / ان ]�6وں .ے اkY%�ت �	 ا�ٹ�� 
  ا�4ر *ڑه�ؤ .ے ا���ا� ا*�%\ ���	رٹ> .ے دا�	ں ��ں _�� ��	� �� D6h� f7�XC G6� �. D.�0 <a ���ے ہ�ں۔ �DQ  اور�M	�ڈ�ٹ> 

  
1.6 ���� �  :ا��اہ�ں 

�	ں .ے ذر�!ہ -�N �> ہ�ں۔  /.z2��	ں�
�	ں .ے �Cرے ��ں ا=	اہ�ں .�N6. <N6ر ��ر.�ٹ ��ں ز�C%>، ا]�6رات، و�K�� GٹZ �� ]�6 ر��ں ا�%�.
  �����ہ .�روں .	 ان �ے ہ	���ر رہ�� *�ہ�ے اور ا=	اہ	ں -� 52Y .�%ے �ے �Cز رہ�� *�ہ�ے۔ 

  
1.7 ���� �  :�Bٹ� 

.ے C�[ ہ	%ے �ے -ہ ے �Cرہ� �NCرR �/[ار ��ں ٹ��ڈ%$ ہ	4> ہے۔ �NCرR �/[ار ��ں �ہ ٹ��ڈ%$ دن ��ں .> ��ر.�ٹ .ے .N �ے .ے وD7 اور اس 
  NC> وD7 ہ	 ���> ہے۔ اس .> و�ہ �ے Vرڈر .> 5�2�4 ��ں �4]�� ہ	 ���> ہے۔ 

  



5 ���4" .�4ے رہ�ے ہ�ں �� %�ے Vرڈرز �[ت .ے دوران، *	%�ہ ��ر.�ٹ .ے ��.�ء ا-�ے Vرڈرز .> 4![اد �� D2�7 ��ں � .> ا�4ر *ڑه�ؤ 1.7.1 

  د��ے رہ�ے ہ�ں، اس Mۓ Vرڈرز .> 4!5�2 اور اس .> P4[�# ��ں �4]�� ہ	 ���> ہے۔ 

> -	ز�<. X	 ����D2�7 G -� �� و�ے �M <NC	�ڈ�ٹ .�%� �<�X�2��% �� 5 ہ	1.7.2 . ،DE4 رت �0ل .ے	F j!C <. اس ��ر.�ٹ G����� ہے 

	. �. D[و =�و ]��[ ۓM رٹ> .ے	��� <. �W، �� ا	7> %ہ رہ� ہ�C رڈرV <K / ہ�ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ ��ں _�� �!2	M> ٹ��ڈ%$ ����W> .> و
> .�رواK> .ے �G6 ٹ��ڈ%$ رو.> ��W ہ	، �� ���	رٹ> . <M%ے وا	ہ / �ے ہ�ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ %ے ��.ٹ = ٹ�ز -� ہٹ .�� ہ	 �� .> اور و

  �ے ٹ��ڈ%$ رو� د�W R> ہ	۔ 

  
  :��ٹ ور�D E )��ڑ/ �Bٹ�  1.8

XK~ ��M -� �6�> �	اkFت، / ا�����: -� ٹ��ڈ%$ ا��Mٹ�و%\ �	ڈ ��ں ہ	4> ہے، �	 Vرڈرز د��ے ��%ے اور ا�ے WVے Cڑه�%ے .ے Mۓ ��ٹ�Kkٹ 
�> اور .z2	ٹ� �ٹ" -� ���PE ہ	4> ہے۔ اس @�ح، �	ا�S% <4kFم .> %�.��> .� ا���ن �	�	د ہ	�4 ہے �� 	M��ر=��ر ٹ�� D� �� 5K�ٹ" .ے ��

5K�]���	ں .� ا���ن رہ�� ہے �X .> و�ہ �ے �ٹ" %�ٹ ور� 4\ / �� �ٹ" .� R��[�4 رد52Y �� ٹ��ڈ%$ .� ر� ��%�، �� ا�> 7" .ے د��9 �
��  ہ	 ���> ہے ]��-�ا���$ ��ں �4 ر��K> %ہ ہ	��ے اور �C�7 �- Z	 %ہ .�� �� ���� ہ	 اور �Z .> و�ہ �ے ]��[ و=�و]D .ے Vرڈر .>

�� ���� ہے۔  ��. Zر -� %ہ -�ا��	@ < . �� Rو��Vپ .	 ا%��6ہ .�� ���4 ہے .ہ �0~%�ہ ان ��% <. 5K	�Y D�YرH> ہ	 ���> ہے، �4ہ" ان .> و�ہ 
  �ے ا�\ �	.N" رہ�� ہے.�	%�ہ �ہ Vپ .> ذ�ہ دارR ہے .ہ Vپ �24م 4!5�2 .�دہ X�M د�z% �. Xٹ�رہ .��ں۔

�ا�Iں۔ �ہ�ں F1 ڈ2 J5ان �ے وا �� RST1 ہے، )�اIے  ہ�)��& درج ذ�! ا���& @��M�Nت � ��ٹ ��ں اور @�د  U	
  - :�����ٹ��ز ��

2.1 "Xر���� " ��"Y��Z�[ "ے ا\�ات:  

�����W " �4ڈ"�� " �M	ر�
ڈ"D2�7 .ے �/�C ے ." ہ	4> ہے، اس Mۓ X�M د�X .	  ڈ���	�ٹ�	ز ��ر.�ٹ ��ں، ��ر�X .> �/[ار ڈ���	�ٹ�	ز .�%ٹ���ٹ .> ��.
��6 ا�\ *N	ٹ> 4![اد .> ��ر�X �ے .�� ���4 ہے، ��ر�X .> ر7" .ے �/�C ے ��2�ہ Cڑے ���=�P/% �� fن .ے % 	�ہے۔ ڈ���	�ٹ�	ز ٹ��ڈ%$، 

  ا���%�ت ر.�N> ہے X��M ڈ���	�ٹ�	ز .ے X�M د�X ��ں اY > در�ہ .� �	.N" ہ	�4 ہے۔ 

.�%ے �ے 567 ��52 @	ر -� درج ذ���C 5ن .	 �2
N�� *�ہ�ے اور ا-�> F	رت �0ل، ��M> و��5K و_��ہ .	  اس Mۓ Vپ .	 ڈ���	�ٹ�	ز ��ں ٹ��ڈ%$
ا�W ��2�7ں Vپ .ے ]kف ��رہ> ہ	ں، 4	 ہ	 ���� ہے .ہ %ہ���P�Q� D �[ت ده��ن ��ں ر.�Nے ہ	Kے، ا%�ہ�K> ا���0ط .ے ��i4 ٹ��ڈ .�%� *�ہ�ے۔ 

��ء � <K	. �. "7ر X�  � -	رR ��ر�X رW "7�	ا �Cٹ�Nں۔ kYوہ از�ں، %/�Pن ا5F ��ر�X ر7" �ے 4
�وز NC> .� ���� ہے۔ ��ں Vپ ا-�> ��ر

AZا%ڈ�� 	ر.�ٹ .�� X>ز�	- < N. �4 ہے۔ ہ� روز	د -� .�%� ہ���C <. ٹ�رہ روز��ہz% �. ں	�ز�<	*�س ٹ��ڈ%$ ��ں �4م -	ز .�%ٹ���ٹ /۔ =�	ٹ��	ڈ���

_�� (�W .�%ٹ���ٹ Vپ .ے ]kف ��ر رہ� ہ	 4	 اس .> D.�0 .ے %��
ے ��ں ہ	%ے واMے Vپ .	 %/�Pن .> �C <. xn�� -� ��ر� .> ��4> ہے۔ ا
�	 2Y	�� KV�[ہ دن .> ٹ��ڈ%$ .ے V_�ز ) 0/�/> ،<W	ہ <%�. f2�.> ر7" ڈ-�زٹ .�%� �HورR ہ	�W۔ �ہ ر7" ا�\ �/�رہ وD7 .> �[ت .ے ا%[ر 

  �ے 567 ہ	4> ہے۔ 

B ]� ر7" �/�رہ <=�Hپ اV �Wا�ٹ�� ا 	4ے ہ�ں 4	ہ f7ت وا�� ���/C <K	. 4ے ��ں�N. پ .ےV �Wے ��ں %�.�م رہ�ے ہ�ں �� ا%�. f2�ت .ے دوران 

�Cو.� -	ز�<X .� ا�\ ��ء �� �24م -	ز�<�M X	�ڈ�ٹ .� ���� ہے �� ����	ر�ٹ�� .	 ان .ے C[ل .ے @	ر -� -�� .� ���� ہے۔ اس F	رت ��ں، 
  ے واMے %/�Pن .ے Mۓ Vپ ]	د ذ�ہ دار ہ	ں Wے۔ اس @�ح .� �!�� ہ .�ے ��%ے -� ہ	%

C ر -�، �ہ	ل .ے @�h� ہے۔ ���� 	ہ X�2��% �� 5�>� �%�. 5�2!4 <. Xد� X�M ۓM ا�\ �����ہ .�ر .ے ،DE4 رت �0ل .ے	F j!C <. ۔ ��ر.�ٹ

ے Y���F .ے �G6 و�	د ��ں 4V> ہے، �!�> �C <=�.�% Gڈز �� -�<�<�ں ہ	ں �� �2�7	ں .> 2Mٹ �� ��.ٹ ����Cز .>  �M	�ڈ�ٹ> F	رت �0ل��
  و�ہ �ے ٹ��ڈ%$ �!5n ہ	۔ 

D����ر�X .> ��ح ��ں 64[� >، %/[ ��ر�X .> ��ح �� د��9 : ���ے ہ�ں۔ ��ر.�ٹ .ے ا����Eم .	 �7�Cار ر.N�ے .ے Mۓ، درج ذ�5 ا7[ا��ت .�ے 

� X>ز�	> -�ا- �� <�N.ر X�.	 �ں ا�H=ہ۔ ان %�ے ا7[ا��ت .� ا@kق �	�	دہ .N ے ��aد -� NC> ہ	�4 ہے۔ ا�> F	رت �0ل ��ں، Vپ .	 ا�H=> ��ر
  NWٹ�%� ہ	�W۔ 

Eرے ��ں�C ے ہ�ں ان .ے�N.ہ رC	P�� �. ز .�%ٹ���ٹ ��ں ٹ��ڈ .�%ے	ٹ��	ڈ��� X���5�Pa4 52  ۔ Vپ .	 *�ہ�ے .ہ ا-�ے �Cو.� �ے .ہ�ں .ہ Vپ 

�ہ ذ�ہ دار��ں۔ C��0ں اور اس �ے وا�H> .�%ٹ���ٹ .> و�اہ" .�ے �!�=  

2.2 ��ے  ,�Nص �� &B��:  

1<��D�M واMے .�%ٹ���ٹZ .ے X�M د�X ��ں %�P/% �� faن، *�ہے وہ Vپ .ے ا-�ے �� .> د��9 دا�Kہ .�ر ��ں واf7 ہ	ا ہ	، .�%> -۔ _�� � �> .�%

> ��ں �64دMہ .> �Hورت ہ	۔ .> ��ح ��ں ہ	%ے واMے %�. Rدو�� <�ہ�ں .�%> �ے . �W	ہ �J��� ا�4ر *ڑه�ؤ �ے  
  

  
  



  
  
��ر.�ٹ .> F j!C	ر�E4ل .ے V ،DE4پ .	 .> -	ز�<. X	 �M	�ڈ�ٹ .�%� �<�X�2��% �� 5 ہ	 ���� ہے۔ ا�� ہ	 ���� ہے، ��hل .ے @	ر -� ۔ 2

	C�7 ��_ <  �� �/�رہ ٹ��ڈ%$ �C�ڈز و��f ہ	 ��4ے ہ�ں۔ ہ	 ��Kے  �G ا�\ .�%

4�C	ں .ے kYوہ ان *��وں �ے ����J د��9 ڑه�ؤ واf7 ہ	4ے ہ�ں۔ .�%> .> �2�7	ں .> %/5 و C* D.�0ہD ز��دہ ا�4ر ��ں  ۔ .�%> .> �2�7	ں3

��ں؛ _�� � �> ����> اور ؛ ٹ��ڈ، ��M�� ،<4��M>، ا�����: .�ٹ�ول -�وW.ے ر��ہ ��ں 64[� > اور @ Kkz�G>  :ہ	4> ہے�M�- <. D�	�0 ام اور�
��ں؛ 7	�> اور X�C ا~7	ا�> ��ح �	د ��ں 64[� ��ں اور ا=�اط زر؛ .�%> .> �2�7	ں ��ں .2>؛ اور ��ر.�ٹ .ے ر�M�- وا7!�ت اور Rد�P7ت۔ ا�%�E�

س .> .	X�/� <K دہ�%> %ہ�ں .> �� ���> .ہ �<�� .ے ان ��ں �ے .> Y <NC��P .	 ا%�aادR �<�� .ے ذر�!ہ .�ٹ�ول %ہ�ں .�� �� ���� اور ا
  �<	رہ .ے %��
ہ ��ں ��.D .��[ہ �Wہ\ .ے Mۓ ���=�QC f ٹ��ڈ ہ	�W �� �Wہ\ .	 ا�ے ٹ��ڈ �ے .	�P/% <Kن %ہ�ں ہ	�W۔ 

�� ;D	U ہ��ڈرس 2.3�� �:  

�P�Q� ��6 �[ت ��ں اسX>-V ہ	Mڈر ۔ ا�\1% ،  X>-VW "7ۓ ادا .�دہ �24م رM ا�\.ے "N.	�.> %	���Y <. D�Y> .��4 ہے X>-V  �	ا ���� ہے۔ �ہ 

�	 %ہ 4	 ا-�ے X>-V ہ	Mڈر �	 اس .> ا%�ہ�K> �[ت .ے C ]!Cے .�ر ہ	 ���4 ہے۔ ا�\  X>-V �4 ہے اور %ہ ہ> اس�. D[ر.�ٹ ��ں =�و�� Rڈر���� 	.

> W�	ا �CٹNے �W۔ ا�W ز���ں �� D2�7	X>-V D2� f7  .��4 ہے، ~ز�> @	ر -� اسا��!�2ل  .> ا]����> �[ت �ے 567 ا�ے%	- Rر	> -�ا- <K�9M ں��

.> ~DW .� ا�0@ہ .�%ے .ے Mۓ .�=> ہ	، 4	 �����ہ .�ر ا-�> X>-V  .> ا]����> �[ت �ے 567 اس 0[ 4\ 64[�5 %ہ�ں ہ	4> �	 اسX>-V  ��ں،

> W�	ا ����ہے۔ %	- Rر	ء �� -�� <K	. �. <
  �����ہ .�رR .�دہ -	%

2:���  .�ے ��%ے -� -�C��9M R] ���� ہے اور ا%ہ�ں �PQ	ص F	رت �0ل ��ں ا�� .�%ے .� ا]���ر �5F�0 # n ہے۔ ا��!�2ل  .ےV-<��  ۔ ا��

2.4 ��  :;D	U راIٹ�ز ے ��

  ۔ ا�W ا%ڈر ~K�$ .> %/5 و �� D.�0	D2� f7 ��ں %ہ�ں ہ	 4	 X>-V راKٹ� .	 �NCرR �/[ار ��ں %/�Pن ہ	%ے .� ا%[�<ہ ہ	�4 ہے۔ 1

-	ز�<5F�0 X  ا���zڈ ۔ ا�\ X>-V راKٹ� ہ	%ے .� �	.N" ا�> ا%ڈر ~K�$ �	د -� د�X>-V �9 .> ]��[ارR �ے ." ہ	 ���� ہے اور اس @�ح ا�\2

�� د��9 ا���zڈ  .���Mے ہ�ں �� د��9 7" .> �I�a0> -	ز�<X>-V X ��ر.�ٹ �� دو��ے .> ��ر.�ٹ ��ں ��M�. 5F�0ے ہ�ں۔ �4ہ"، �ہ�ں راKٹ� ا�\
�P -	ز�<X �ے .> -	ز�<X ~ز�> @	ر -� ا�\ @	��Q� �� 5ا���zڈ  �	.N" اب NC> %���2ں ہ	�4 ہے۔ ا�\�I�a0 X��M> -	ز�<���M�. 5F�0 Xہے، 

�	.R�NC "N %ہ�ں ہ	4>۔  ".  
�X ��ں .V ��h-<�� .ے ا���ا� .> ]��[ارR اور راKٹ�$ ���5 ہ	4> ہے، �� ]��[ارR �� راKٹ�$ >-V�� �f ]��[ار�P�Q� �� R ا%ڈر3 Xد� X�M ۔ 

M 4> ہے۔ �<��.ہ	ہ ���V "N.	� <=�Hۓ اM 4> ہے، �����ہ .�ر .ے	ہ i4�� ے ا���ا� .ے. D[و�= $�K~X>-V ے .ہ�� ،Xد� X� ڈ��zا�\ ا� ،
�ے ز��دہ -���[ہ ہ	�4 ہے۔ اور ���[ �ہ NC> %	ٹ .�%� *�ہ�ے .ہ، �����ہ .�رR .ے د��9 �!6	ں .> @�ح راKٹ�$  ��X>-V 59 .	 ]��[%ے �� اس .>

رہے ہ�ں .ہ �<��.ہ W]���-  �- < 2Y D2�0> .	 ا*N> @�ح %ہ �2
N�� oCات ]	د ا�\ �	.Y �. "N��P ہے۔ ��6ہ ہ" �ہ �<	رہ %ہ�ں دے.> ہ> 
� .ہ د��9 �24م X>-V �����ہ .�رR .ے �!�� ے ��ں ہ	�4 ہے، �ہ �HورR ہے .ہ .> ا�ے ��_	ر %ہ�ں .�� ��%� *�ہ�ے، �ہ ����G ہ	�W .ہ، 

4
�Cہ .�ر  �S% ��- ل .ے�E4ر	F <. ر.�ٹ�� ^ �Q� ،ے �!�� ے ��ں. Xد� X�M ���>� 	�  اور ��%��ر ہ	۔ ��Q �ے �<	رہ .�� ��Kے 

3&�����
ے ذر�Tہ ٹ��ڈ�Y/۔ وا����I ٹ� &�����
B& د��� ٹ� �� Yا���رٹ ;رڈ راؤٹ�:  

 <�	M��ٹ�� Z�M�Kر�!ہ واoC $%رٹ�� ٹ��ڈ	���� 	� f=د <=�Hا <K	. / ،ت��F	P[ ہ�Cے وا� <�	M��اور ٹ�� <ا��2رٹ Vرڈر راؤٹ�$ �� .
  > ہ	، �Cو.� .	 ا�ے .Kk�ٹ .ے Y " ��ں ~%� *�ہ�ے۔ �	.N"، ذ�ہ دار�	ں و_��ہ .> ��C ^��!4ن .�4

  ۔ <�� &4

ڈ���	�ٹ�	ز / .� �G n ا�\ .Kk�ٹ، �Wہ\ �� ا�\ �����ہ .�ر .	 ���5 .�%� �	 ا�\ ا�ٹ�� �Cو.� �ے ����	ر�ٹ�� ' �<2	~ت'اknFح 4.1 

  م .ے ذر�!ہ �!�� ہ .��4 ہے۔ .�%ٹ���ٹ .> ]��[ارR �� =�و]D .> _�ض �ے ا�����: .ے ذر�!ہ =�اہ" .�دہ ����%�

  

ے ا�����: %ے ا�' ا�ٹ�� �Cو.�'اknFح 4.2 �D�h�0 �ے دا]5 .�� ہ	 اور �Z .ے -�س ��6> .�  >��ں ا�\ د~ل، ا�ٹ�� �Cو.�، ���5 ہے 

ٹ��<X ��ٹ����aٹ ہ	۔ �  ر
  

  


