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  /��ں �����ہ ��ر� ا��ٹ�و��ٹد���  /���ٹ���ٹ�/���ٹ ان ����رٹ�� .1�!�+� ہ��ے وا(ے �'���ت  ٹ��ڈ ��ے #� "� ا��
 �!�  �2رڈ 0ف ا�ڈ�� اور ����رٹ��  /��ں دا.- ہ�ں "��� �ہ ا���!���ں و =�ا2>  ، ذ�49 �8ا���7ے �8ا��7) ��45(ا��

 ۔ ��� #�� ہے ��ٹ��ں ��ں ��2ن/اور اس �ے و8?� @�8?� "�ر� ��دہ ����9وں

 

  �ے �EFم �8ا��7 و =�ا2> اورذ�49 �2و�� اور ا�ٹ�C �2و��،  .2�!�ٹ ا����� GHF دہ ����9وں اس �ے�� � /"�ر
اور ���N?4 اہ��9ر �ے �?'M9ہ ��ٹ�7K���L �ے +�2J ہ���ے "� وI@�� �?8�@ �?8 ہ�  ��ٹ��ں اور ��45 �ے �8ا��7 و =�ا2>

 ۔��?ے ہ�ں

 

0رڈر  ا+ےاور  �� ڈ�����ٹ�� ���ٹ���ٹ ��ں �'��9ہ ���ے/ اور  ��ں �'��9ہ ���ے ����ر�ٹ���ے ��F> �ے ا ا�ٹ�C �2و��  .3
�E'F 4ٹ  - ��ا�ے �ے�ا�ٹ�C �2و�� �ے ��F> �ے 0رڈر اور  ہ��ے �7REQ �4 ا�?GP�Q ا�ٹ�C �2و��  ��(ۓ ���

�ن +� (���Fر ا�ٹ�C �2و�� �4 ا�?�E'F 4�� GP�Q- �ے +ہ9ے ���ٹ ��ET۔ ہ� ا 

 

ٹ �4  ا�ٹ�C �2و�� .4��� -�9������ہ ��ر� �4 @�اہW �4 "��ے وا(4 ��و�� �ے �?'V9 اور G)�N  ��(4اG�9U اور �
 ۔ �7REQ ہ� ا�Yاض و �JU�M �ے

 

 ا�ٹ�C �2و�� �4ا��Zم د�Rے "��ے وا(ے ��رو�2ر �ے �?'V9 ا�ٹ�C �2و�� ا��ے اJ8ا��ت ��ے #� "� �ے ���ٹ ��  .5
"7 ��ں ا�ٹ�JN Cود، ذ�ہ دار� اور ا�?GP�Q  ا���EK2 ، 4ل4����8 ذ�ہ دار� �G�P�� 4 �ے ا[\�T 4ح واG�L8 ہ�

 ۔ ���F ہے�2و�� ��م 

 

اور =�ور� �Jد @�اہW ��ے #� �ے ��F_ اس �ے �5\4 �'���ت ��ں ) ���ٹ�(ا�ٹ�C �2و�� �� ���ٹ ذ�49 �2و��  .6
  F'�ون ��ے #�۔

���	ت$� � ����ٹ �

وہ اور  ہ�ں =�ور�ا�ٹ�C �2و�� ��  "� ا���EF 4م ��aLF �Fت �ہ�� ��ا�ے #���ں " ا��و�ٹ �\�(ے �ے @�رم"���ٹ  .7
F ون�'� �!� ��45 �ے وc �?8�@ �?8ز�4 �8ار د�� ہے۔/��aLت 2\4 �ہ�� ��ا�ے #� "ہ�ں ا�ٹ�C ا��

    

ٹ ا+ے 0پ �� ا��و�ٹ �\�(ے �ے د�?�و�� ��ں �EFم cز�4 د@'�ت �ے .�د �� واd8 ��ا�ے #�۔ ���ٹ �ے ذر�'ہ  .8���
ں ا�ٹ�C �2و�� �ے ��2ن ��� ہ�، c ��Yز�4 �58ل ��دہ �fا�> و =�ا2> �ے �V2�Q ���4 ا=�@Vf 4 �� د�?�و��ات "ہ�

 ہ�ں #ے۔ 

 

ٹ  .9��� �� �Tر +� ا�Tع دے #� ا#� ا��ؤ�ٹ �\�(ے �ے @�رم ��ں ا��ؤ�ٹ �\9?ے @�ر���HF �� �2و�� Cر +� ا�ٹ��T
G8و  Gے �4 در.�ا���� Jد��ا(�ہ ہ��ے �4 / د� "��ے وا(4 �'���9ت ��ں ���49�J5F 4 واj8 ہ�4F ہے؛ �EK2ل 2

ا�ٹ�C �2و�� �� ا+4  و8?� @�8?� در.�ا�G �� 4����8 [�رہ "��4 "� اس ��د� G�N�U +� ا�kا�Jاز ہ� ��?4 ہ�۔ ���ٹ
 ��ے #�۔  �� �Fزہ اس/ ��(4 �'���9ت @�اہW ��ے #� 

 

��ں  @�رم�ہ ا��و�ٹ �\�(ے �ے F�2ے #� "�  رازدار��ے ��F_ ا�ٹ�C �2و�� اور ذ�49 �2و�� ���ٹ ��EF 4م ��aLFت  .10
اF\�رٹ4 �� �ہ�ں ���ں #ے /اور وہ اس �� ا���Kف ��4 @�د ���4 دو��� �'���9ت، �� ���ٹ �ے �?'��I� V9ر ہ�ں



ا�4T�5n =�ور��ت �ے �9Q� GHFب ہ�ں۔ �Fہ��T�K2 Wہ ا�ٹ�C / ����ا�ے ا���U 4رت �ے "l �ہ �'���9ت 4����8 
�\F4 @�د �� ا��oر� �ے �� ��?� ہے۔�2و�� ���ٹ �4 �'���9ت �� ا���Kف �� p=ٹ �4 وا رٹ4 +� ���

 �	ر,��

ٹ .11���  ،���ر"�، ا�K�s- ��ر"� �� ودہ�(ڈ�r ا+ے ذر�'ہ ٹ��ڈ �Rے "��ے وا(ے f'�5ں ��ں 2�8- ا�Tق اJ?2ا�4 ��ر"
8 �  �� ��45 و8?� @�8?� =�ور�!��ار د�?ے ا�4 8�W �4 د��� ��ر"� �4 ادا���4 ��ے #� "ہ�ں ا�ٹ�C �2و�� �� ا��

 ، �r��R�9 ا#�[ہ  (ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و�� �� اس �ے ا+�U 4اJ2J2 +� ا=�@4 ��ر"� U�N- ���ے �� ا.?��ر ہے �!�ا��
اور ���ٹ �� �ہ ��ر"� ��Mرہ وG8 �ے ) ہ��r��R�9 ��ر+�ر��T 4� 45�� �� 7Kف �ے ا��� ���� =�ور� �ہ�ں /ہ�ؤس

 ا�Jر ادا ���ے ہ�ں #ے۔

 

ٹ �ے ذر�'ہ �ZE\?� ہے �ہ ���ٹ اس �2ت ��  .12��� �F م�EF ٹ �ے��ر"� �4 ادا���4 �ے �ہ �tہ� �ہ�ں ہ��F �ہ ���
" ���M2 داءcا l"وا� -�9�ٹ �� ا+4 ٹ��ڈ �ے �LaFہ +� �2و"�د �ر"� �4 ادا���4 �ے�ت �4 ادا���4 ہ� #4R ہے۔ ���� ،

ہ� ) �� و�Uل ���ے �� ��?VH ہ� ��?� ہے(���Q� 4(5ہ �ے �V2�Q ادا���c/� 4ز��T 4ر +� ���ٹ���ٹ �4 =�ورت
 ��?4 ہے۔ 

 1�2 د
1 اور 0/.�-ے

� �� ا���f 4- ��ں 0رڈر/ ���ٹ ����ر�ٹ4  .13���HF �� دے #� ڈ�����ٹ��ز  W�2و�� دو��ں �2ہ Cٹ اور ا�ٹ���� �+ �"
ٹ ��ڈ ��ں ہ4  ر=��J ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و����� �4 2��ے #� �ہ وہ اس ���ٹ �� v��LF ��دہ���Lاد�M� �� 0رڈر اس �2ت

 ۔ ��ے اور ���ٹ �ے ٹ��ڈ ��E'F 4- ��ے +��9

 

14.  rے #� اور ٹ��ڈ��� j9Q� �� ٹادا����f 4ڈو(�، و8?� @�8?� ان ��ں وا�LaF / j8ہ �����-، ڈ���9ر� / ا�ٹ�C �2و�� ���
�9�J5F 4)ہ��4 ہ� ہ��ے وا -�E'F 4� ہ�#4 �ہ وہ "ہ�ں ٹ��ڈ ��ں �ے ���ٹ �� �j9Q ��ے #� اور ���ٹ �4 �ہ ذ�ہ دار
 ��ے۔  +� M��T -EPہ ��ر/ان �ے �fڈو(�

 

15. W8زٹ ��دہ ر�sٹ �ے ذر�'ہ ڈ�4 2��ے #� �ہ ����M� �� �2و�� اس ا�� Cہ ا��و�ٹ ��ں، /ا�ٹ�JH�9P xرٹ�� �� ا�����
و��ے ���ٹ �ے ا��و�ٹ �ے ا(r ر�\ے اور اس �� ا�?'�Eل ا�ٹ�C �2و�� �ہ �F .�د �ے (ۓ �� ا+ے .�د �ے �� ��4 د

�8ا��7 و =�ا2>، ����9، ��ٹ��ں، #���ڈ  ��45 �ے ��4 دو��ے ���ٹ �ے (ۓ �� ��4 دو��ے �JaM �ے (ۓ ��ے "�
� اور �c /�� ے�  �!� ں ��2ن ��دہ ہ�ں۔ ، ����9 اور ��ٹ��ں ��ذ�49 �8ا��7 ���8ن و =�ا2>، ا��

 

 ا#�  .16�!���خ ��د�?� ہے، �EK2ل ���ٹ �l��" 4 �ے �Rے "��ے وا(ے ٹ��ڈز ) ٹ��ڈز(��4 ٹ��ڈ  ا���� .�د �ے �
�- ��د�ے �� ��?VH ہ�#�۔��خ ہ� "���ں #ے، ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �ے ��M9'?� _Fہ ���ٹ���ٹ �� I2 4\2ات .�د �

 

  �ے �8ا��7، =�ا2>، ��2ے cز، ا��ے ����9 .17�!�  +� R� -�E'Fے "��ے وا(ے (�7 د�M9'?� 7ہ ا���!���ٹ��ں �ے /ا��
  �ے �8ا��7 و =�ا2>، ��2ے cز ��ں ��2ن ��دہ ��رٹ و��Kوط ہ�Fے ہ�ں اور اس ٹ��ڈ �ے �!�ا2�?ہ �EFم @��V اس ا��

c ذ �ے (ۓ ہ�ں�ے دا��ہ ا.?��ر ��ں �8ا��7، =�ا2> اور ��2ے�L� ے۔  ز �ے# 

 ���و��
5(د23( 

ٹ ا�ٹ�C �2و�� �� �2و���  اور و8?� @�8?� ���ٹ �ے ا��و�ٹ، (�7 د�7 اور ا�ٹ�C �2و�� �ے ذر�'ہ @�اہW �4 "��ے  .18���
  اور �!� �� ��45 �ے �8ا��7 و/ وا(��J. 4ت +� 2�8- ا�Tق c�aH� 4����8ت ادا ��ے #�۔ ا�ٹ�C �2و�� �?'M9ہ ا��

 ز��دہ �ے ز��دہ �2و���  [�رج �ہ�ں ��ے #�۔ Jfہ  =�ا2> �ے GHF ا"�زت

 



��9 ہ� ,	7	 	� 1:
�2)�
ڈ
:1 اور >�ز 

ٹ اس �2ت �� )�EK2ل ��4 �'��9ہ �� �k({ �� ر��L ����(ا�ٹ�C �2و�� �ے د��� �MNق +� �4L ا�k ڈا(ے 2|��  .19��� ،
� د��� ر���8ت، وا"�5ت و��Yہ �JP 4م ادا���4 +� ���ٹ �4 �ٹ �ے ذر�'ہ ��ر"ZE�� 7\?� ہے �ہ ا�ٹ�C �2و�� ��

�ں �� (���ڈ�ٹ ���ےKم +�ز��EF �� 4��/7Kح �ے (���ڈ��T ر�\?� ہے اور اس VN �� ے��� J2/ -U�N ے �ے��� J2
�Kں +�ز�/ ا�ڈ"�ٹ �� ��?� ہے۔ اس 8�W �ے (���ڈ�7K �� ہ��ے وا(4 رW8 ��ں �ے، ا#� ���4 ہ�، ���ٹ �ے وا"�5ت 

2J ���ے �ے واj8 ہ��ے وا(ے �EFم ����aMت اور [�ر"� �� ���ٹ �� �2داGf ���� ہ�#�۔  �� 

 

20.  �� �ٹ �4 ��ت �� د��ا(�ہ �� اس �ے ڈ���9ر� و�Uل ���ے اور ادا���4 �ہ ����ے ��� ����رٹ��، "J��. 4� 7ار���
 �?�� �� Jٹ �ے 0رڈرد�� ہ�، �?M- �ہ ����ے ��U 4رت ��ں ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �ے (�7 د�2 �� 7��� �� G.و�@

kٹ �ے ا��� ��Pن �� د�aM� 4��kہ "�ت �ے �� ��?� ہے۔ ���ٹ �� اس �� ����د ��دہ @�د، اس ہے اور ہ��ے وا(ے �
 Cٹ �ہ ��ٹ ��ے �ہ ا�ٹ��ے وار7�k، اور �MNق v��LF ��دہ @�د اس �ے 2!4 ہ��4 رW8 �ے JMNار ہ�ں #ے۔ ���

 ����رٹ�� �4 �?49M ����د ��دہ @�د �ے VN ��ں ��ے #� �ہ �ہ 4����8 وارث �ے VN ��ں۔ /�2و�� @ڈز

 

21. 2 Cٹ �ے ذر�'ہ ادا���4 ا�ٹ���� 4�ڈ���9ر� �ہ �Rے "��ے اور ا�4 8�W �ے د��� .����ں �� �?'M9ہ ا�ٹ�C / �و�� �
ٹ ا�x ��ر+�ر�ٹ ادارہ ہ���� cٹ ���ے وا)�Lے #�۔ ا#� ڈ��c ں�� W9P ے�  �!�ٹ�� @�م ہ� �� ا�+�و+�/+�رٹ��f/  ا��

�4P 4����8 ادارہ ہ�، �F ڈا����ٹ�وںa� وں/+�و��ٹ�وں/���4 د����2\4 ا�ٹ�C �2و�� ��Lرش  +�و+�ا�ٹ��ے ��م �4/+�رٹ
 �!� "��ے #4۔  �ے +�س �4 �ے ذر�'ہ ا�ٹ�C ا��

 �0	ز?ہ �	 �<

  اور ��45 �4 راQ2ہ ���aLF 4ت @�اہW ��ے #�۔  .22�!� ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �� �?'M9ہ ا��

 

ٹ �����f 4ت �� ازا(ہ ���ے ��ں F'�ون ��ے  ا+ے ��F> �ے ا��Zم د�Rے #Rے ا�ٹ�C �2و�� .23��� V9'?� م (�7 د�7 �ے�EF
 �R�f �4 .�اب ڈ���9ر� دور ���ے ��� .�اب ڈ���9ر� �4 ا�Uح ���ے و��Yہ ��ں F'�ون ��ے #�۔  اور#� 

 

4 2\4 ���ٹ اور ا�ٹ�C �2و�� ڈ��sزٹ، ��ر"7 رW8 و��Yہ  .24�� V9'?� ے� ��Pے �8ا��7 / د�  �!��ز�Pت �� اس ا��F ��
��ٹ� "�ر� /اور ����9س"ہ�ں ٹ��ڈ ��E'F 4- ہ��4 ہ�ذ�49 �8ا��7 �ے ��k V2�Q(�4 �ے (ۓ Z�\2ے #� "ہ�ں و =�ا2>، 

 �Rے #Rے ہ�ں "� وI@�� �?8�@ �?8 ا('E- ہ� ��?ے ہ�ں۔ 

 

�زPہ ��k 4(�4 ��روا�4  ا�ٹ�C �2و�� ا+ے اور ���ٹ �ے ��7�2 ہ��ے وا(ے ��4 (�7 د�7 .25F 4\2 4��ے اٹ\ے وا(ے �
 4� ��F ذ �ے (ۓ�L� �9ں �ےa�@ 4�)�k ے "��ے وا(ےR� ے #� اور ان ��روا���ں ��ں��2 4�M� �� ہ��ے -E�� ے� �ر@?�ر

 ذ�ہ دار ہ�#�۔ 

 

Jے �ے ذر�'ہ ���ٹ /���ٹ .26��E� ز�Z� xے ہ�ں �ہ ا�?\ZE� �2و�� �ہ Cز/ا�ٹ��F �2و�� Cے (ۓ ا�ٹ�� -N ہ �ےP
ا�ٹ�C �2و�� �l��" 4 �ے �'��9ہ ���ے �4 ا"�زت ���ہ �4 رو �ے / ���ٹ �� "�ر� ��دہ ہJا��ت، ا#� ���4 ہ�، 

Jے �ے @�9aے ��E� رہ��I� ٹ�� ا�ٹ�C �2و�� دو��ں �� ���� ہ�#�۔ /���

 �	 اC@@	مرA@ہ 

  �� ��5E 48�2  ؛ ا#� ��4"��ے #�.?W ہ� �ہ رf?ہ  ا�ٹ�C �2و�� اور ���ٹ �� .27�!��l5 �ے ا�ٹ�C �2و�� ا�ٹ�C ا��
 ،�F�" 4 �� �2رڈ �ے ذر�'ہ �ہ�ں رہL'?ہ، ��ت، ا�EF�. �� G��EK2ل ا�ٹ�C �2و�� �ے ڈ��L(ٹ �ے �l5 اس �4 ر�

��.4 �4 و"ہ �ے ر��W?. G ہ���۔  ��ٹ���Lٹ �4 �

 



� ��ٹ�  .28���HF �� ہ�� xا� W� ے� W� ،4\2 2|�� ���4 و"ہ 2?��ے �� V��@ ٹ دو��ےا��ٹx �2و��، ذ�49 �2و�� اور ���
4 ��V9'F W?. 4 �ے �2"�د، اس .?V9'F W �ے R� -58ے #Rے (�7 �د��� @��V �� د��� اس W?. �� V9'F �� ��?ے ہ�ں۔ ا�

M��@ ق و ذ�ہ دار��ں، وا"�5ت�MN �F م�EF 4� 77، د��Eo?� ،7�9��P ،7�kداء ہ���ے اور وہ، ان �ے وارcا l"7 �ے ذ�ہ وا�
J#�ن �� "��7�K اس �ے (ۓ ذ�ہ دار ہ���ے۔ ��E� 4����8 

 

��خ ��د�Rے "��ے /ذ�49 �2و�� �4 ��ت .29� 7Kٹ���ا�ٹ�C / د��ا(�ہ ہ� "��ے ��U 4رت ��ں �� �2رڈ �ے ذر�'ہ اس �� ر"
  �ے ذر�'ہ ذ�49 �2و�� �4 +ہ!�ن �ے د�?�5دار ہ� "��ے ��U 4رت ��ں اور �!��� ا�ٹ�C �2و�� �ے ذر�'ہ ذ�49 / ا��

�4 2\4 و"ہ �ے ہ�، ���ٹ �� اس �ے �2رے ��ں ا�Tع د� �2و�� �ے �'�ہJہ .?W ��د�ے ��U 4رت ��ں، .�اہ �
����MN ' 4ق اور ذ�ہ دار��ں'"��ے #4 اور اس �Tح ���ٹ �2اہ را�G ا�ٹ�C �2و�� �� ���ٹ �ZE\� "��ے #� اور 

ہ ���ٹ د�?�و�� ��ں ��2ن ��دہ ا�ٹ�C �2و��، ذ�49 �2و�� اور ���ٹ �ے �2رے ��ں �EFم �Mfں �8�2ار رہ�ں �F ،4#و8?��
� ��ٹ� د��� ا�ٹ�C �2و�� �ے ا+ے ��رو�2ر� �M9'Fت �ے ا.??�م �4 ا�Tع دے۔ ���HF �� ہ�� xا� 

� ���ق اور ذ�ہ دار
	ںD	ا� 

ا�ٹ�C �2و�� ا+ے ذر�'ہ �Rے #Rے �'���ت ��ں ���ٹ �ے ڈ���ڈ �ے �MNق، �R�f ���2 �ے �aNل �� VN و��Yہ ��  .30
EP 4��� ��4 2��ے #� اور ا��M� ہ� "7 �ے (ۓ �� "7 ان - �ہ�ں ��ے #� "� �ے �?�� �ٹ �ے ��Lد �� ��aMن +ہ���

 �ے ��F_ ا�ہ�ں �ے ����رٹ�� ��ں �'���ت �4 ہ�۔ 

 

  ا��� اس ا��Zم +��F ہے ٹ��J"ہ�ں اور  ��T 4ف �ے ا�ٹ�C �2و�� اور ���ٹ و8?� @�8?� ��45 .31�!  ���T 4ف �ے "�ر
، ����9، ��ٹ� اور رہ�Q. �Eط �GM2�Q� 4 ��ں ا+ے ا��و�ٹ� �� "���ہ (ے �� ان �ے ��7ذ�49 �8ا �8ا��7 و =�ا2>،��دہ 

 ذ�ہ وا"l اcدا �4 ادا���4 ���ں #ے۔ 

 

�ا�ٹ�C �2و�� ا+ے M9Nہ �ے (ۓ ا�� .32 xدہ ٹ��ڈ �ے (ۓ ا��� -�E'F دہ @�ر��ٹ ��ں�� ���ZF �?8�@ �?8ے ذر�'ہ و�  �!
EF ے #� "� ��ں�� ��م (�7 د���aLF 4� 7ت �EK2ل 0رڈر ��5E، ٹ��ڈ ��5E، ٹ��ڈ �� وG8، ٹ��ڈ �4 ���ٹ���ٹ ��ٹ "�ر

، �EFم J��P �F ��دہ [�ر"� و��Yہ )دGE�8)4)c، ٹ��ڈ �J'F 4اد، ڈ�����ٹ�� ���ٹ���ٹ ���aLF 4ت، ���ٹ ��ڈ، �2و���  
�  �!�ے ذر�'ہ د� "��c 4ز�4 ہ�ں #4۔ ��f- ہ���ے �Pوہ از�ں اس ��ں وہ �EFم ��aLF �Fت ��"�د ہ�ں #4 "� ا��

ا�ٹ�C �2و�� ڈ�Zٹ- د�?�> �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ���ٹ���ٹ ��ٹ �����ہ ��روں �� ٹ��ڈ ��E'F 4- �ے ا�x  ��م �ے 
 �� ا(��ٹ�ا��f x- ��ں ار��ل ��ے #�۔ / دن �ے ا�Jر، [\4s  ہ���U 4رت ��ں اور 

 

33.  �  �ےاس ) "���U 4\2 4رت �Nل ہ�(ا�ٹ�C �2و�� @ڈز �ے +ے 0وٹ �� ����رٹ�� �4 ڈ���9ر�!�"ہ�ں ٹ��ڈ �4  ا��
ٹ �� ا�x ��م �ے دن �ے ا�Jر ��ے #�، �Fو8?��ہ ���ٹ ��E'F  l��" 4- ہ��4 ہ� +ے 0وٹ��� ،J'2 ل ہ��ے �ے�U��

�!�  �ے و���ZF �?8�@ �?8 ��دہ �fا�> و =�ا2> �ے ��Kوط ہ�#�۔ �ے اس �ے �2.�ف �ہ 2?��� #�� ہ� اور �ہ ا�ٹ�C ا�� 

 

34.  -E�� xڈ اور ����رٹ�� �ے (ۓ ا�ٹ 0ف ��و�ٹ�'ا�ٹ�C �2و�� @�Eا�ٹ�ٹ ' �+ G8رہ و�M� �?8�@ �?8ے ذر�'ہ و�  �!�ا��
ٹ ��ں ��2ن ��� ہ�#� �ہ ���ٹ ��Q9Yں �J��K� 4ہM9'?� 4ہ �Eٹ �ے (ۓ ار��ل ��ے #�۔ اس ا�ٹ�ٹ��� xے ہ� ا�ا+

 G8ر ��دہ و�M� �?8�@ �?8ے ذر�'ہ و�  �!�ٹ ��ں ���4F�" 4��+ 4 ہ�ں۔ ا���Eر ہ4 ��ے، ا#� ا�ٹ�ٹJے ا�� 

 

35.  ،_F�� _F�� ں �ے�F�2 ٹ ��ں، د����Eے #�۔ روزا�ہ ��ر"7 ا�ٹ�ٹZ�\2 ٹ�Eٹ �� روزا�ہ ��ر"7 ا�ٹ�ٹا�ٹ�C �2و�� ���
ٹ +� وا"l ���/ د�?��ب ���M2 رjE") W8 ��دہ =��aLF 4� G��Eت۔ ا�?'�Eل ��دہ =G��E اور =�U 4� G��Eرت �Nل 

�ڈ ڈ��sزٹ ر���Jں، �2x #��ر�ٹ4 اور ����رٹ��aLF 4� 4ت �ے ��F_۔ ) اcداء�@ ،JM� 

 

36.  GP�Q?2�9ہ 4����8 ا�Q� ے (ۓ� V9'F �4 2��ے #� �ہ اس �ے +�س ا�ٹ�C �2و�� �ے ��F_ ��رو�2ر�M� �� ٹ اس ا�����
4 �� اہ- ہے۔ ���ٹ وہ �EFم =�ور� ��روا���ں ��E- اور ا+4 ذ�ہ دار� �4 ادا���ہ� ، اور وہ اس �� ��Zز ہ���"�د 



��ے #� "� ان �EFم (�7 د�EP �+ 7- درJ�0 �ے +ہ9ے ���ٹ �ے ��E- ���ے �� �8ار ��� GM2�Q� 4� �" �\F �ے (ۓ 
 =�ور� �ہ ��روا���ں ہ�ں۔ 

� ا
1(ا�2)ٹ�اF7 �	7ٹ�
)ٹ �7ٹ� �! Gا( 

��l ا� ا#� ���ٹ ���ٹ���ٹ ��ٹ ا(��ٹ�ا��f x- ��ں � .37� x�2و�� �� ا� Cوہ ا�ٹ� �F ،ہے �?��Uل ���ے �� ا.?��ر [
4� 49�J5F 4��0� ڈ� ��ں ہ��ے وا(4 � -�� �ا�4M�MN x .> �ے ذر�'ہ ا�Tع  ��- 4�0 ڈ� �ہ�� ��ے #�۔ ���ٹ ا+4 ا

�0 -�� �4 ڈ� ��ں 49�J5F �4 ا�ٹ�C �2و�� �� ار��ل ��ے #�۔ ا#� ���ٹ �ے ا�ٹ���ٹ ٹ��ڈ�r �� ا�?��ب ��� ہ� �F ا
ٹ �4 ا+�a�� 4ص 4�0 ڈ� اور +���رڈ �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ��LHظ ر���4 �ے ذر�'ہ ار��ل �4 "� ��� Gدر.�ا�

 ��?4 ہے۔ 

 

4 2��ے #� �ہ ان +� اس ا�ٹ�C �2و�� �EFم ا� ��- �ے ذر�'ہ �Rے "��ے وا(ے ا� �4 ا�7 �ے �9�9ے ��ں  .38�M� �� ا��
 ہ�ں، ان ��ں ���d��HF 4 �ہ �4 "� ��?4 ہ�، اور 4�0 ٹQ2�= 4ہ) ا���+ٹ�ڈ(���ت ��ڈ ��دہ ڈ��Zٹ- د�?�> ہ�ں، �'9

ٹ �GM2�Q� 4 ��ں ہ�ں۔ ا#� ا� �4 ا�7 ��4 ا� ��- �ے  ��Z�2000ہ �E!اٹ��F ے��" �Z�\2 ے� G���N 4�  اٹ�� �� -��@

2� �� ��LHظ ��د�� "��� [�ہRے۔  d��HF -2�8�� ٹ- د�?�>، ��ڈ �� �ے اور�Z2\4 ڈ� 

 

��- ��ٹ�7K���L �ہ�ں ���Uل ہ��ے +� �ہ �2و��  ر�'ہذ���ٹ �� �ہ �2ت ده��ن ��ں ر�\4 [�ہRے �ہ ا�ٹ�C �2و�� �ے  .39
 ���� "��ے #� �ہ ���ٹ �4 ا� ��- 4�0 ڈ� +� اس ����F 4- ہ� #4R ہے۔ 

 

40.  4� -�� �  �ے ذر�'ہ ا�x و�U(��42 ��  ر��Jا�ٹ�C �2و�� ا� �4 ا�7 اور ا�!���@ٹ اور ���f ���HF -2�8- ��ں، ا��
  �ے و8?� @�8?� "�ر� / ��ں اور "� ���ZF2000  GM2�Q� 4� 45�� xF JN ��دہ 4�0 ٹQ2�= 4ہ ���Zہ �!�ا�ٹ�C ا��

�ٹW /����9س/=�ا2>/��دہ ���8ن� G8ے و?Z�\2 4 ���ٹ���ٹ ��ٹ#���ڈGM2�Q� 4� 7�c ��ں ر�\ے #�۔ ڈ���9ر� �� �5kت �'
  �ے �8اJP �ے �F V2�Q/ �ے ذر�'ہ ��Fر ��دہ cگ ر+�رٹ ا�ٹ�C �2و�� �ے ذر�'ہ ��45 �!����Z ��دہ ا�ٹ�C ا��

cگ ر+�رٹ ان ���ٹ���ٹ ��ٹ� ���aLF 4ت @�اہW ��ے #� "� ���ٹ �� ���aص �Jت �LH� xFظ ر�\4 "��ے #4۔ 
�?�د ہ�ا �� �2و�� �� #�� ہ�۔ ا�ٹ�C �2و�� / ڈ���9ر �ہ�ں ہ���ں� -�� �4 2��ے �ے (ۓ اJ8ا��ت ��ے #� �ہ ا�M� �� اس �2ت

  �ے /��45�!���Mر ��دہ وG8 �ے ا�Jر ہK�Eہ اس �� �2و�� ��- �ے ا�Tع ���ے  �ے GHF=�ا2>  .�ر"4ا�ٹ�C ا��
 ۔ ���Uل ہ� "���ں

 

41.  -�f �ٹ ا(��ٹ�ا�x @�رم ��ں ���ٹ���ٹ ��ٹ ���Uل ���ے �� ا.?��ر �ہ�ں �?�F�� lے، ا�ٹ�C �2و�� ا�ہ�ں ��د��� �"
� "�ر� ر�\ے #�۔ "l �5\4 ا� �4 ا�7 ���ٹ �� Z�\2 4�0 ��ں ���ٹ���ٹ ��ٹ -�� �ڈ� ڈ���9ر �ہ ہ�ں �� ���ٹ �4 ا

  �ے �8اJP �ے GHF ا��F ، / x ا�ٹ�C �2ور�� ��45 )��- �2و�� ہ� "���(�ے ذر�'ہ ��?�د ہ� "���ں �!�ا�ٹ�C ا��
��د� ���ٹ���ٹ ��ٹ، ���ٹ �� ��Mرہ �Jت �ے ا�Jر Z�\2ے #� اور ان ��د� ���ٹ���ٹ ��ٹ� �4 ڈ���9ر� �� �5kت ��LHظ 

 #�۔ ر�\ے 

 

ا� ��- ��ا�Uت �ے �Pوہ، ا�ٹ�C �2و�� ا� �4 ا�7 �� ا+4 و�l ���ٹ +� �LH� 4\2ظ  ا� �4 ا�7 �4 ���ٹ �� .42
j��f ��ے #�، ا#� ���4 ���ٹ ہ�، اور اس �JaM �ے (ۓ ���ٹ �� �?'M9ہ ر���4 �ہ�� ��ے #�، ���ٹ �� �ے M��Tہ 

ٹ �� �ہ ا.?��ر ہ�#� �ہ وہ اس ���ٹ���ٹ ��ٹ �� ا(��ٹ�ا��f x- ��ں ا��U xرف ��م اور +���رڈ @�اہW ��ے #� اور ���
 ��LHظ �� ��ے اور +��ٹ �� ��ے۔ 

 I	�7ن اور دا��ہ اC@�	ر

���4 دو��ے �MNق �ے  اس د�?�و�� ��ں �?'�7 ��دہ ���aص �MNق �ے �Pوہ، ا�ٹ�C �2و��، ذ�49 �2و�� اور ���ٹ .43
  �ے �8ا��7، ��2ے cز، =�ا2>  ا�?'�Eل �ے JMNار ہ���ے "� ا�ٹ�C �2و�� �� ���ٹ ���!��ے U�N GHF- ہ� اس ا��

�ے GHF "� اس �ے GHF "�ر� �Rے #Rے ہ�ں  ��ٹ��ں/����9 ان اور��?ے ہ�ں "ہ�ں ���ٹ ٹ��ڈ �� ا�?��ب ���F ہے 
GHF و =�ا2> �ے JP۔ ����45 �ے �8ا 



�ں، @�اہ4E ہK�Eہ و�� �4اس د�?� .44K���Lٹ��� ��ں ��45 �ے ذر�'ہ "�ر� ��دہ ، ����ر�c ں، #���ڈ�Q2�= ،7اور �8ا��
  �ے �8اJP، =�ا2> اور ��2ے cز�?'M9ہ ��ٹ� �ے ��GHF ہ�#4 اور /����9�!�، "ہ�ں ٹ��ڈ �ے ��GHF ہ�#4 ا�ٹ�C ا��

 ۔ ?ے ہ�ں"� وI@�� �?8�@ �?8 ہ� �� ��E'F 4- ہ��4 ہ�،

 

�ے �k GHF({ �ے ذر�'ہ د�Rے #Rے @�9aہ �� ���ٹ اور ا�ٹ�C �2و�� دو��ں ہ�k1996  4(�4 اور �GH)�a، ا��ٹ،  .45

  �ے ا�Jر ہ4 ا+�- ���ے �4 ����ں #ے۔ �!��FہW، ا#� �k({ �ے @�9aہ �ے ���7REQ� V��@ 4\2 4 �ہ�ں ہ�، �F ا�ٹ�C ا��
 Vf 2\4 ��"�د ہے۔

 

ا�?'�Eل ��دہ ا(�Lظ اور �k�Fات "7 �4 �ہ�ں +� p��KF �ہ�ں �4R# 4 ہے، ان �� وہl9Q� 4 ہے "� �8اJP، اس د�?�و�� ��ں  .46
 �!���ٹ��ں ��ں ��2ن ��� #�� ہے، �Fو8?��ہ اس �� /��9وں���45 �ے ذر�'ہ "�ر� ��دہ �/��2ے cز اور =�ا2> اور ا��
 ���ق و ��5ق اس �ے �2.�ف ہ�۔ 

 

47. �Mf م ا=�@4 ر=���را�ہ�EF�2و�� �ے ذر�'ہ/ں Cے  د�?�و��ات "� ا�ٹ�R� -��f �!���45 �ے /#Rے ہ�ں، ا�ہ�ں ا��
JPں/=�ا2>/ �8ا�� 15د�?�و��وں +� EP- درJ�0 �ے (ۓ /����9وں �ے �2.�ف �ہ�ں ہ��� [�ہRے۔ ان ر=���را�ہ �Mfں/��ٹ

 �!��ں واj8 ہ��ے وا(4 ��49�J5F 4 ��45 �ے ذر�'ہ و=j ��دہ �MNق و ذ�ہ دار��ں �/د��ں �� ��ٹ� =�ور� ہے۔ ا��
 �ے ���ٹ �� 2\4 واd8 ��ا�� ہ�#�۔ 

 

  �ے �8اJP و =�ا2> ��ں واj8 ہ��ے وا(4  .48�!�ا#� ��4 ��45 �ے �8اJP و =�ا2>، ��2ے cز، "ہ�ں ٹ��ڈ ہ�رہ� ہ� اس ا��
F 4 ہےFہ� j849 وا�J5F 4��� ق و ذ�ہ دار��ں ��ں�MN 7 �ے�M��@ �#49 �4 و"ہ �ے ا�J5F 4�� �ہ 49�J5F اس د�?�و�� ��ں �

 @��7�M �ے �MNق اور ذ�ہ دار��ں ��ں �aF -��fر �4 "��ے #4۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



� !ہ�J2 �� ����ٹ ا!ٹ	  ��و�� �ے ذر
$ہ� L7ڈ
  �DاہM ��دہہ ا7ٹ��7ٹ اور وا����2 >� �(�� ٹ�
�۔ ?�وہ از
ں، 
ہ	ں  ��ں ���Qر ہ�ں،) د!@	و
Pات(د!@	و
P ' ���ق اور ذ�ہ دار
	ں'وہ �0	م ��Aں ,�(S ق ہ�ں�Tا >�	I �U)!

�۔Sق ہ��Tا >�	I �U� VA ذ�� ��دہ( 

  
1.  r4 ٹ��ڈ�اور وا��(�� ٹ���)"4 �ے ا�?'�Eل �ے ذر�'ہ ����رٹ�� ٹ��ڈ�( r 4�0 42 ٹ4(ا�ٹ�C �2و�� ا�ٹ���ٹ +� �5

و��Yہ "��ے c0ت �� ا�?'�Eل ��f-  ڈ�ٹ� ��رڈ ، "� ��ں ����2- @�ن، (�� ٹ�پ ����jے �4 �ہ�(G @�اہW ���ے �� اہ- ہے
وا��(�� ٹ���(�"4 /�� ا�?'�Eل ��Fے ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و�� ا�ٹ���ٹ +� �54 ٹ��ڈ�r) 4�0 +4(ہے اور "� ا�ٹ���ٹ +�وٹ���ل 

  �ے ذر�'ہ ���aص ��دہ �EFم 2�8- �!��� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ����رٹ�� �4 ٹ��ڈ�r �ے (ۓ ��45 اور �?'M9ہ ا��
 ت �GM2�Q� 4 ��ے #�۔ ا�Tق (�از��

 

2. �4 / ���ٹ ����ر�ٹ�� ��ں �����ہ ��رJ ہے اور اس �Yض �ے ���ٹ �� �F ا�ٹ���ٹ +� �5EKے �� .�اہ��� rٹ��ڈ�
 C�2و�� ا�ٹ� Cہ?� ہے۔ ا�ٹ��] ���� rے ہ��ے ����رٹ�� ٹ��ڈ�F�� ل�E'?4 �� ا�"�)�ٹ��ڈ�r �ہ�(G �� وا��(�� ٹ��

ا�ٹ�C /4 42 ٹ4 ��وس �ے، ������45ٹ �� @�اہW ��ے #�، اور ا�ٹ�C �2و�� �4 0 �2و��ورں �4 4�0 42 ٹ4 ��وس
�Zں �4 د@'�ت اور �fا�> و =�ا2> �ے ��Kوط �Tر +� ��?J�L ہ�#� "� ا�ٹ�C �2و�� �4 و�l ���ٹ +� ��2ن �4 �!�ا��

  �ے ���ZF ��دہ M��Tہ �ے �V2�Q ہ�ں۔/#4R ہ�ں، ��T�K2ہ وہ ��45�!� ا�ٹ�C ا��

 

3.  4"�)��4 اور ٹ���(�"4 �ے / ا�ٹ���ٹ / ا�ٹ�C �2و�� ����ر�ٹ�� ٹ��ڈ�I2 rر�'ہ وا��(�� ٹ��� �� r��Eرٹ 0رڈر راوٹ
وا2�?ہ .��U�aت، "��\W، ذ�ہ دار��ں و��Yہ، ���ٹ �ے W9P ��ں �cے #� �� ��4 اور ٹ���(�"4 �� �2و�� �� ���ٹ 

 �ے W9P ��ں ��c [�ہRے۔ 

 

ٹ �� اس �2ت �ے واd8 ��ا�ے #� �ہ ا�ٹ�C �2و�� �� 4�0 42 ٹ4 ��ٹI2 Wرات .�د اس �2ت �4 ا�ٹ�C �2و�� ��� .4
 �!���45 �ے ذر�'ہ ���ZF ��دہ M��Tہ +� و=G��E=/ j ہے �ہ اJ?2ا�4 +���رڈ اور اس �4 +���رڈ +�(��4، ا�ٹ�C ا��

 ��دہ ہ�ں۔ 

 

ٹ ا+ے .5��� W�� ے �� ذ�ہ دار ��زرہ�#� اور ا�ٹ�C �2و�� �ے 4�0 ٹ4 ��ٹW �ے ذر�'ہ �EFم  اور +���رڈ �� .�Lہ ر�\
ہ� .�د ذ�ہ دار ہ�#� "� ���ٹ �ےF دا.- ��دہ 0رڈر اور (�7 د�7 �ے (ۓ W�� ے ہ��ے  ��زرF�� ل�E'?اور +���رڈ �� ا�

ٹ اس ا�� �ے واd8 ہے��� #�� ہ�، [�ہے ا��� ���ے واc @�د ا��� ���ے ����Zز ہ� �� �ہ ہ�۔ ��� ،J���  ہ ا�ٹ���ٹ�
r4 /ٹ��ڈ�M�JaF ے (ۓ� Wٹ�� rوا��(�� ٹ���(�"4 �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ����ر�ٹ�� ٹ��ڈ�I2 rر�'ہ 0رڈر راوٹ

Jے / ٹ���(�"4 اور ��G ����ر�ٹ�� اJ8ا��ت �4 =�ورت ہ�4F ہے اور ���ٹ �ے +���رڈ اور ��E� ز�Z� اس �ے ��
 �ے #�، "7 ��ں ا�ٹ�C �2و�� �ے ��ز����f 4\2 7- ہ�ں۔ �ے +���رڈ �� ���k V��@ 4({ +� ا@�Kء �ہ�ں �

 

��ب �ے @�ق .6N ،ہے�F�� G@در�� �M� 4��� �2و�� �ے 4�0 42 ٹ4 ��ں Cرڈ 2\�ل "��ے، ا�ٹ����+ � ا+ے/ا#� ���ٹ ا+
W�� ہے ا��و�ٹ/+���رڈ /��زر �F�� G@ز ر���4 در���Z� ��Y xF / ٹ �� @�را اس��� �F ہے xfز�Z� ��Y E'?ل �4 ا��

�Fر��، (�7 د�M��T �� 7ہ، اور اس �Z� ��Yز ر���4 �ے ہ��ے وا(ے �?��kہ (�7 د�7 �� ��2ن ��Fے ہ��ے  ����aLF -Eت،
� �Tر +����HF �� �2و�� Cے #�۔  ا�ٹ��� j9Q� 

 

�����ر�ٹ�� �4 وا��(�� ٹ���(�"4 �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے /0ڈر د��� ��4 ��وس �� @��Jہ اٹ\��ے ���ٹ ا�ٹ���ٹ +� .7
rٹ��ڈ� V9'?� ے ���ے �ے+���رڈ �� /  ��زر ���E\��" Wں �ے �MN �Eہ واd8 ہے اور ا�ے �ZE\?� ہے، ��� ���ٹ ا+

�M��T 4\2 4ہ �ے ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے �Rے "��ے وا(ے ��4 2\4 ��م �ے (ۓ .�د ذ�ہ دار ہ�#�۔� 

 

/ا�ٹ�C �2و�� ا� ��- �ے ذر�'ہ 0رڈر .8��� V�JaF 4� ار��ل ��ے #�ٹ��ڈ �+ Gٹ "��?� ہے �ہ  ۔ٹ �4 در.�ا����
ٹ وا��(�� ٹ���(�"4 �� ا�?'�Eل ��Fے ہ��ے ٹ��ڈ �V�JaF 4 2\4 و�l +�رٹ- +� د���sب ��ا�4R# 4 ہے۔ ا#� ��/0رڈر�

 ٹ��ڈ �V�JaF 4 ار��ل ��ے #�۔ /ٹ��ڈ��F�� r ہے �F ا�ٹ�C �2و�� ���ٹ �ے ڈ��ا�� +� 0رڈر



9.  ،�Rٹ و�@�� ،�Rہ ہ�رڈ و�J�!�+ اور �U�P 4�M� ��Y 4R� ں�� rہے �ہ ا�ٹ���ٹ +� ٹ��ڈ� d8ٹ اس ا�� �ے وا���
  �!��ں، +��� @��ل و��Yہ ر��وٹ اور 2J +ڑ"��ے �� ��fر ہ� ��?ے ہ�ں۔ ا�ٹ�C �2و�� اور ا���c 4F�Uا�� ،�Eٹ��

��E� 4� ہ�ں د�?ے �� ان� G��E= 4��� 4� W�8 4�J#4 �ہ�ں ��Fے �ہ ا�ٹ�C �2و�� 4�0 42 ٹ4 ��وس ���ٹ� �� ہEہ �
 وG8 �2 ر��وٹ د�?��ب رہے #4۔ 

 

�ٹW ٹ4 ا�ٹ�C �2و�� �ے 4�0 42 .10� Wٹ�  �4 ��وس �� ��!��'49Q، ر��وٹ، JPم د�?��42، �� ���8  �4 �� ��وس �� ا��
  ��T 4ف �ے ��4 ا��4/ ا�ٹ�C �2و�� / �� ���ٹ  ��ر��د4#�!�  �ے /و"ہ �ے "� ا�ٹ�C �2و�� ا���!�ا��

-�E'F مJP 4� ہ��ے �4 و"ہ �ے اس �ے 0رڈر -�@ x  �� ا�ٹ�C �2و��  ���ٹ �ے (ۓ �ٹ�ول �ے �2ہ� ہ� (�!�ا��
� �ہ�ں ��ے #�۔ �ے �Pف ���4 د�.  


