
 

S5(2)-1 

���ت 	�ے �ے ض����� 

 
S5(2) 

��ں ��ں ����د ����ہے �ے ہ����ل م���� ل� 

 )(2)5  د��ہ� ��1983ٹ ���
 ا��ٹ� ہ�م(
 

       ض �� ��م��� .1

        پ �ے �����ہ �ے ذ�ہ دار ��� �� ��م .2

 
 ں '&�ڑ �$�� ہ�ں؟�وں !ہ�ہ ہ����ل ��ں �م

ں ر��1 �0 رہ� ��ے /'& اس ہ,+��ل م(2)5 د��ہ � �1983) �ٹ� )'& %ے ���$# ا�د��غ(�ٹ ���
 ا��ٹ� ہ� پ �! م
ں اور �ں �>�: ہ� ا;�:ل م�ال ہے �ہ  پ د��غ�ا ان �ے ��78، �� خ�و�4ہ  پ �ے �����ہ �ے ذ�ہ دار ���، �ہے �

 ۔ ?�ورت ہے�ام ���ے ��ں ق�ہ,+��ل م
 
"78�� "B� ہ �ے ذ�ہ دار ��� �ے�ں � )!رت م� اور C0ہ ہ!�ے ��%ے ��اد وہ ��� ہے 0!  پ �ے ����

 ۔)$ے ��%4�� ہے�ف
 
 ہ�ں ��-ے و,+ے �* رہ�ں )�؟�ں �م

ا  پ �! �ں �ہ  ��
 %�F)$ہ ���ے �ے �Iے  پ �! د�ہ ف� G1Hٹ!ں /F ر��1 �0%4�� ہے /��ہ دو ڈا�ٹ�72 پ �! 
!Jل م���ے ہ,+I� ے �ےKLے ��ل /� وG1۔ ?�ورت ہے�ں ر� 
 


� �OG!ر �Nہ پ� )'& %ے ���$# �!ئ�د د��غ���P پ �! د��ہ ور ��د  ��H ۔�1ے 
ں �Nد �ے �Iے �)$ہ ���ے م�ہ ف�%� ��� ہ!/� ہے 0!  ��ہ ور ��د ا� )'& %ے ���$# �OG!ر �Nہ پ�د��غ

 ۔ ?�ورت ہے�ں ر�1ے ��0ے ��ہ,+��ل ما �!H!ں �!  �ا��ہ ہ!/� ہے �ہ  �ت � /�ب�;R!ص
 


P THے دوران ہ�� &L1!ڑ �� �ہ� پ �! اس وV ل��ہ,+ �&L�/ ےIہ�V ���0 ہ �� ذ�ہ دار ���، �ں�ا ان ��ہ  پ �ے ����
ں /! ]Z$ہ  پ �! رو� %4�� ہے، � �!�Y ��/ے ہ� ا�H  پ ��0ے �۔�� ��78،  پ �! 1V!ڑ �� ��0ے �ے �Iے �ہ �ہہ دے

!1V پ  �Hے ہاور ا$V �� �0/ے ہ�ڑ �\ B]ہے�ں /!،  پ �! وا ��۔ا �0%4 
 

ا /�1 /!، [�1 اس د��ہ �ے �ں ر��1 گ� ہ,+��ل م��ے /'& [ہ$ے %ے ہ(4)5 د��ہ ��ٹ ����
 ا��ٹ� ہ�ا�H  پ �! م

�ں ر��1 گ�/'&  پ �! اس %ے [ہ$ے 0�Gے وKLے /F ہ,+��ل مP 72 �ا ہے وہ�H!ر ہ�Z� ہR_ �� ٹ!ںG1H ۔ 

 
 :ل �ے وL& [� ہ!G1H ��Hٹ!ں �� ا;���م ذ72ں �$ے م پ �ے ����

 
        وL&        خ�/�ر

 ا ہ��� ہے؟�اس �ے /�. �

ں �ل /� وKLے �ے �Iے ہ,+��ل م�ا �0%4�� ہے �ہ  پ �! J!�)$ہ ��ہ ف�، ��ے �ے N�P ہ��
 ل�ڈا�ٹ� �ے  پ �! د
وں ��ہ ور ��د  پ �! P��8ے �H �ہ �� )'& %ے ���$# �OG!ر �Nہ پ�ا د��غ� ڈا�ٹ� ۔ ?�ورت ہے�ام ���ے ��ق



 

S5(2)-2 

���ت 	�ے �ے ض����� 

 
S5(2) 

KLے وG�� اس �ے �0راور F/ ے �� ا��4ن ہے�ےGے  پ �! ا ۔ رہI� ے �ے���P ا%ے �H!ہ 
a� !0ہ د�aP��� ا �� اور
�H ۔8�0ے �Hہ �ے د�( ?�ورت ہے /!، وہ �ام ���ے ��)$ہ ہ!ا ہے �ہ  پ �! ق�ہ ف� ا$Z[ ان�ا�<Z� �H ( پ �ے 

 ۔ں Hے�ں  پ %ے �Pت ����H /��ون �ے �Pرے م� د�اب �I��Bے د%&
 

ام ���� ہے /!،  پ 1V!ڑ �� ��0ے �ں ق�ا ہے �ہ  پ �! ہ,+��ل م�ا گ�ں P���ہ �ہ� G1Hٹے �ے ا;���م /F 72ا�H  پ �! 
ں �ت %ے  پ ہ,+��ل م�ث� ح�ض ��� ر?���ر ���ں �ہ ا�)$ہ ��%4�ے ہ�ہ ف��c  پ � ل۔�!  زاد ہ!ں Hے

ں /!، �Pاہ ��م %7 %ے [ہ$ے ��ے ہ �Vہ� G1Hٹے �ے ا;���م [� 1V!ڑ �� ���0 ہ72ا�H  پ  ۔ں�ام ���ے �ے ;!اہ�ں ہ�ق
B� ہ �ے$Z[��� ت�P ے% �<Z� ۔ں� 

 
 ل ���$�� ہ�ں؟�ں اپ�ا م��

 ?�ورت ہے،  پ د��ہ �ام ���ے ��ں ق�ں �ہ اب  پ �! ہ,+��ل م� ;!اہ  پ اس �Pت %ے ا/�Kق را8ے �ہ ��۔ں��ہ
 ۔ں�ں ��%4�ے ہ�ل �ہ�)$ے �ے ;:ف اپ�ہ�ں  پ �! ر�1ے ��0ے �ے ف� �ے /'& (2)5

 
 را 45ج ہ�)�؟�ا م��

B� ہ$Z[ �� ل��رے م� ا�ہ,+�P ہ �ے� � پ �! �B ۔ں  پ �! در��ر ہ!��Hال م�ں  پ �! P��دے �H 0! ان �ے خ�%ے ����

Pے ہ�%ے ]:ج %ے ا��4ر ���ے �� _# _�)� ہے 0!  پ �ہ� ا��ہ�V ص _�\ت م۔ں�ں ��وا��!R�� ں، 0! � )�ف

 ۔ �ہ ہ!ں�ا �0%4�� ہے B0 [�  پ راض�ش �������ہ پ%� �ں Hے،  پ �! ا�8ے �0ئ� پ �! P�� د
 

 ن ر�9ہ دار �� وا,8 ��ا!��ب ���6پ �ے ,�


 ا��ٹ� ہ� B0 �! م� 8�0ے گ� اس ��� �! د�� ��پ� ا�اس ���aPہ �����L �� ار �ب /���ٹ  پ�L ہ دار�ن ر�
 ۔/� ہے�د
 
��1 �0/� ہے�ب /��ں ��L �ہ�%& �!0!د ہے G0ہ�%ے ا��اد ��ں ا��ٹ م���
 ا��ٹ� ہ�مZ% ہ دار�ر [�،  ۔ن ر�!J م�[

� �ہ,+��ل �� ]Z$ہ  پ �! ا ۔ن ر��ہ دار ہ!/� ہے�ب /��  پ �� ��Lں 0! ��� %7 %ے او[� ہ!/� ہے وہ�اس �ہ�%& م
ب �ں  پ �ے C� ��LہNا�& اور �����ہ �ے %$,$ے م� اور  پ ��ز ��ں اس چ�ّا ��ا%4�� ہے B0 م����aPہ �ہ

 ۔ ہے� �kH )�ا_& ��ں ان ��j!ق _�)� ہن ر��ہ دار �! 0! _�/�
 

 :ل �� ��د ہے�ز ذ�ن ]�Tب /��ا ہے �ہ  پ �� ��Lا گ�ں P���ں، ہ�l پ �ے ����$ے م
 

      

 
 �ا ]Z$ے �ے ��B ��س � �!)!ل ہ! /!، �Pاہ ��م ا[�c ��پ�ں �ہ اس ��� �! ���aPہ ��ں �Vہ�ے ہ�ا�H  پ �ہ

 ۔ں�اور ر�P !� c��د
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S5(2) 

 ل ��!��ن ر�9ہ دار �� �;.�ب ���,�ا�-ے 

ں � �!رٹ م�ن ر��ہ دار ہ!�ے �ے �Iے �!زوں ہے /!،  پ ��ؤ�ٹ�ب /��ہ ��د  پ �� ��Lں �C�� ہے �ہ �ا�H  پ �! �ہ
��8ے ��B دے %4�ے ہ�]�ضP ں �ہ اس �ے��L �� ہ خ�ب /�� اور ��� �!  پ�۔ا 8�0ے�ال ��ن ر�  

 ۔ ہے� و?�_& ہ!ت�ں اس ����ا%4�� ہے B0 ما �� ���aPہ �ہ�ہ,+��ل �� ]Z$ہ  پ �! ا
  

  6پ �ے <=�ط


�ں  پ �ے ق�ہ,+��ل مP ط  پ �! د�ام �ے دوران  پ �ے ��م %ے!p; م�Z/ ےIH ے�8ے �0ئ�0ےH ۔ں B� پ �
P � 

P ط!p; !� ے ہ���د�ہ!ں �ے �ج %4G0 ہ �ہہ ر��1 ہے �ہ وہ  پ ��ں %!ا8ے اس ��� �ے�
P 0ے � 7��0 %ے

 ۔ان ا��اد �ے ��م ار%�ل ��دہ ;p!ط �! ہ,+��ل �� ]Z$ہ رو� %4�� ہے ۔ں�ں ہ���ے �ے ;!اہ�ں �ہIHے ;p!ط و)!ل �
 

?/��  AB5ۀ

 ا;�:ل �� ]:ج ���ے وا�ے ��ٹ اور د��غ���
 ا��ٹ� ہ� ]�Z �!0!د ہے B0 %ے ہ,+��ل �ے ]Z$ہ �! مۀ� ?��qPا
)$ے ��/ے وL& اس �Pت �� �ں ف� �ے �Pرے م �CہNا�&�]Z$ہ �!  پ � ۔ں �s!رہ _�)� ہ!/� ہے�ا��اد �ے �Pرے م

 �:_Oہ ���ے ���پ � ہ! /!،  پ اس ?�pPہ �� ��ض�ا�H  پ � ۔ا �ہ�G ہے�ال ر��G1 ہ!/� ہے �ہ ?�pPہ �� ��خ
 ۔ں��ے �Iے J$7 ��%4�ے ہ

 
 �ے درج ��وں؟�ت ��ں 9$��م


�ں �C� �BہNا�& اور ]:ج �ے %$,$ے م�ں ا[�cا�H  پ ہ,+��ل مP ر� چ��P ت درج ��وا�� �ں ���4ے مز �ے
وہ ہ,+��ل �ے  ۔ں�وہ اس ����$ے �� ازا�ہ ��%4�ے ہ ۔ں� �Z>� %ے �Pت ���ں /!، �Pاہ ��م ]Z$ہ �ے ��V�Bہ�ے ہ

�4���J رے م�ات �ے�Pہ ��ر �ےLے ہ��4%�� lم�ں  پ �! ��$!��ت ��اہ�j� ب�ں، 0,ے  پN/ � ر �ے ��م %ے �!%!م
%ے � اور ا�ان %ے �B ۔ں�ں �Pو8ے ��ر \%4�ے ہ� �!�Y م����ے �ت �� ازا�ہ � ���4 ����& ا[�c�ے ��وس


���� �ے �Pرے مP ہے�ں  پ ��ت درج ��وا�ے م� ہے 0! ���4 ��$!��ت _�)� ہ!%4&�ں ��د ��%4N� ۔ 
 

�L� cہ ��ر  پ �ے �Iے ���ون ہ!%4�� ہے /!،  پ ;!د ����ر ��lات �� ��Jں �C�� ہے �ہ ہ,+��ل �� ���4ا�H  پ �! �ہ
�ٹ ��J Bح ا%���Zل ہ!/� ���
 ا��ٹ� ہ��c اس �Pت [� ��Cہ ر�1�� ہے �ہ م��l ۔ں�ت درج ��وا %4�ے ہ��س ���4ے [

ں ہ!/ے �ض ہ,+��ل م�Lے %ے ہ!/� ہے اور 70 ���ح ��Jا 8�0ے �ہ اس �� ا%���Zل )��GP �tن�ق�ہ �ہے، /��ہ 
�c %ے �ں ��lا ��ا%4�� ہے B0 م� ���aPہ �ہ��ہ,+��ل �� ]Z$ہ  پ �! ا ۔ ہے��
 �1Pل ہ!ت� ��G%7 د�ں /! ان ��ہ

�J �� ے��� l8�L ہpPہ درج ہ!/� ہے�راL۔  
 

 

Cت����� د ���ون اور ��


 م� �Pت  پ ��ں ��u!ر �!ئ�ا �����ہ �ے �Pرے م� �CہNا�& �ا�H  پ ��Z% ے �� �ں  ت�ں �ہ�$Z[ ،!/ ہے 

 م� �Pت  پ ��ر �!ئں ��u!�ا�H اس ���aPہ م ۔ �!�Y ��ے N� ��Hد ���ے ���Z>�  پ ��Z% ں  ت�ں �ہ�� 

ں ہے /! �Pاہ ��م ]Z$ے �ے �Z>� %ے اس �ں درج �ہ�%� ہے B0 �� 0!اب اس ���aPہ م� %!ال ا�ا  پ �� �!ئ�ہے 
  ۔ں� و?�_& ���ے �! �ہ��
 

B� !� پ  �Hہ ��اaP��� ے اسI� 7 ���� اور ��پ� ا� اور ��� �ے$J اہ ��م�P !/ ۔ں� در��ر ہے 

 


