
 

S5(4)-1 

���ت 	�ے �ے ض����� 

 
S5(4) 

ر � ا���ل �ے 	�ے ز�ت �ے د��غ�ث� ح�ض �� ���ہ����ل �ے دا��
 ار�(���ں �� ا�'	�ے ل �ے � &%��$�ج "!  �

 )(4)5د��ہ �� 1983 �ٹ�ا �
	�ہ �ٹ��م(
 

       ��م �� ض��� .1

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

3.  �        ��س �� ��م�ہ�ں ر�"!ے وال��پ �

 
 ں 12�ڑ �/�� ہ�ں؟�وں (ہ�ہ ہ����ل ��ں �م

ں ر�"� �1 رہ� ��ے 0+* اس ہ/.
�ل م(4)5 د��ہ � �1983) �ٹ� ,+* (ے �
�)' ا�د��غ(�ٹ ��
	 ا��ٹ� ہ��پ �� م
�0 ہے 91 60 �ہ � ا�1زت د�ں ر�"!ے ��ار ہے 1� ��س �� اس و4* 60 �پ �� ہ/.
�ل م� ا5*�� ��4�ن�ہ ا� ۔ہے

ن ہے �ہ �پ �ق� ��س �� ۔ا �1<ے��	 �ہ ل�?ہ �پ �� د�ا ان �ے ��<9 �ے ذر�ہ دار =>;، �پ �ے �����ہ �ے ذ�

A ہ� ا5
Aل م�د��غB� ہ�ں� C!D
�ڑ �� �1(�6ں ہ�ں اور اس C4ر ,+"F پ� ۔ں�ں �ہ 

 
"9>�� "H� ہ �ے ذ�ہ دار =>; �ے��پ �ے ���� �ں � ,�رت م� اور I1ہ ہ��ے ��(ے ��اد وہ =>; ہے 1

��فK)�� ۔ ہے,)ے 
 

 ہ� ��:ے و89ے &7 ر�1� 6�5ے 4�؟��13ے 

�پ �� F	 L"!ٹ�ں 60 اس ہ/.
�ل م� �L�ہ �ہ �ا ان �� ��<9 �ا 91 60 �ہ �پ �ے �����ہ �� ذ�ہ دار =>; �ں ر�!� ہ

ے ہK)�1 �� ڑ�"F پ��پ ۔ں��ہCے �ہ  �L0ے ہ���1ے � ا�� O=��پ � � �Lہے، اور ا �
K) رو� �ں 0� ?D)ہ �پ �

�ڑ �� F)ے ہ"F0�1ے ہ� �P HQوا ��پ � ،�
� ہے�ں 0K)�1 ۔ا 
 


�م ذ��پ �ے ����)ے م
 :ل �ے و�Q *4 ہ���Lں F	 L"!ٹ�ں �� ا5
 

        و4*        خ��0ر

 
�پ �ے �����ہ �ے ذ�ہ دار =>;  �Lہ�ا� ��ڑ �� ��1ے �ں د�ا ان �ے ��<9  �ے اس و4* 60 �پ �"F پ�  ،��"� ہے 0

�زاد ہ�ں Lے ��ڑ �� ��1ے �� ف� ل۔�"F پ� �Lا Tہ ��ہ��(,ے ��س �0ے ہ� ل�(ہQ ے) 9) اہ ��م�U ،�ا ?D)ہ �ں 0
 ۔ں��BD� �L (ے �Uت ����ے د

 

 ا ہ�4�؟�ران �ہ�ں ر�1ے 6�(ے �ے دو��13ے 
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H� ہ(D? �� ل�
1� ان �ے خ�(ے �����ہ �ے �Uرے م� ا�ہ/. �L دے�
U ��پ �� �H۔ں �پ �� در��ر ہ���Lال م�ں �پ � � 
	Uپ �ہ� ا�� ��ص P�Vت م۔ں�ں ��وا�� �Fہ
ے ہ�(ے ?Aج (ے ا��Kر ���ے �� �V 'V,� ہے 1Y<� ف�, � �ں، 1


� دU ��پ راض�ش ��پ(� �����ہ �ں Lے، �پ �� ا�<ے �1ئ��پ � �Q H1 ہے �
K)�1 ں�ا� ۔ �ہ ہ
 

 ا ہ�&� ہے؟�اس �ے =�> �

��ہ ف�ا ان �� ��<9، ��پ �ے �����ے �� ذ�ہ دار =>;، \ �
� ہے �ہ �پ �K)�� ل م�,)ہ�
ں �ل �0 و4* �ے �[ے ہ/.

ے ہ�  �پ ر^���را�ہ \�ر �Q ر�!ے �� ف۔ ^�ورت ہے�ر�!ے �K)�� ۔ں�,)ہ 

 
	U C�U پ اس �ے� �Lل م ہ/.�ا�
ا ان �ے ��<I� � ،9ہCا=* �ے ذ�ہ دار =>;، �ں، اور �پ ��ں �Fہ
ے ہ�ں ر�!� �ہ�

 ��ڑ �� �ہ���ر ہ�ن ہے �ہ �پ اس C4ر ب�ق��"F ے ہ�ں �ہ
K)�1 ا�ہ�ں ،��ٹ ��
	 ا��ٹ� ہ�ہ�ں �Q م�ں �پ �� �ں 0
��H� ہے� �
K)ڑQ �!"د ۔ اور د��ہ �ے 0+* ر��
U �ہ�ں ر�"� �وa4ے 60 �پ �� وں اور �
!ے �ں Lے �ہ ��وہ �پ �


��ے �ے �[ے �پ �� اU ا(ے �L�1� �b	 ہ C�U اور اس �ے ،�L ہ د��1<ےbU�
 ۔ا �1<ے ���L اور �
 

�پ �ے �����ہ �� ذ�ہ دار =>;،  �Lر�!ے ��ہ ف�ا ان �� ��<9، �ا �ں ہے 0�،  � ^�ورت �ہ�,)ہ ���0 ہے �ہ �پ �
�پ �ے �[ے د(*�ا ?D)ے �� ��ئ�وہ  �BD� اب� اورH� رے م� د��U ��0ون �ے �L��� ت�U پ (ے� ۔ں Lے�ں 
 

 ل ���/�� ہ�ں؟�ں اپ�ا م��

 ^�ورت ہے، �پ د��ہ �ام ���ے ��ں ق�ں �ہ اب �پ �� ہ/.
�ل م� 5�اہ �پ اس �Uت (ے ا�a0ق را<ے �ہ ��۔ں��ہ

ے ہ�ل �ہ�,)ے �ے A5ف اپ�ہ�ں �پ �� ر�"ے ��1ے �ے ف� �ے 0+* (4)5K)�� ۔ں�ں 

 

 ن ر"�ہ دار �� واB9 ��ا(��ب &��@پ �ے �9

� م� �1<ے گ� اس =>; �� د�� ��پ� ا�اس �
�bUہ �� H1 ا��ٹ� ہ� 	
ن ر=
ہ دار �4ار �ب ���0ٹ �پ �� ��4�
 ۔�0 ہے�د
 
1�د ہے 1!ہ�(ے ا��اد ��ں ا��ٹ م��
	 ا��ٹ� ہ�م�?�م \�ر �Q،  ۔ن ر=
ہ دار (�D"� �0�1 ہے�ب ��0ں ��4 �ہ�(* �

� �ہ/.
�ل �� ?D)ہ �پ �� ا ۔ن ر=
ہ دار ہ��0 ہے�ب ��0 �پ �� ��4 (ے او�Q ہ��0 ہے وہں 1� =>; (�9اس �ہ�(* م

� ہے H1 م��
�bUہ �ہK)پ ��ز ��ں اس چ�ّا ��ا�ب �ں �پ �ے I� ��4ہCا=* اور �����ہ �ے ()/)ے م� اور 

�ق �V,� ہ��0fV �1 � ۔ ہے� �gL ,�اV* ��ں ان ��ن ر=
ہ دار �
 

�پ �ے ����)ے م�hں، ہ�U ں�
 :ل �� ��د ہے�ز ذ�ن ?�iب ��0ا ہے �ہ �پ �� ��4ا گ�
 

      

 
�پ �ہ �Lے ہ�ا

�bUہ ��ں �Fہ� �0�، �Uاہ ��م ا�TQ ��پ�ں �ہ اس =>; � ��ل ہ,� �ا ?D)ے �ے ��H ��س � �


�دU �� T۔ں�اور ر� 
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 ل ��(��ن ر"�ہ دار �� &D>�ب &��اC:ے �9

�پ �� �ہ �Lہے �ہ �ا �
I� پ �� �4ہ �ں��پ ��ؤ�ٹ�ب ����0د  ،�ں � ��رٹ م�ن ر=
ہ دار ہ��ے �ے �[ے ��زوں ہے 0

ے ہ�?�ضK) دے �H� ے>��U پ �� ��4ں �ہ اس �ے� �  ۔ا �1<ے�ال ��ن ر=
ہ خ�ب ��0 اور =>; �


� ہے H1 م�� �
�bUہ �ہ�ہ/.
�ل �� ?D)ہ �پ �� اK)ت�ں اس ��ا ��ا� ۔ ہے� و^�V* ہ
 

 @پ �ے �F�ط

�پ �ے قں �ہ/.
�ل م�	U پ �ے ��م (ے��ط �پ �� د�ام �ے دوران m5 م�D0 ے]L ے�<ے �1ئ�1ےL ۔ں H� پ��	U � 
	U ط�m5 �
ے ہ���د �K) ں �ے �ج�1ے � 9��1 (ے U	�ہ �ہہ ر�"� ہے �ہ وہ �پ ��ں (�ا<ے اس =>; �ے 1!ہ

�ط و,�ل ���ے �ے 5�اہ�ں �ہm5 ے]L۔ں�ں ہ� �
�ط �� ہ/.m5 ہےان ا��اد �ے ��م ار(�ل ��دہ �
K) ہ رو�(D? �� ۔ل 
 
�ے درج ��وں؟�ت ��ں "/��م 

�پ ہ/.
�ل م �Lا�TQج �ے ()/)ے م�ں اA? ا=* اورCہI� �H� ں�	U رے م� چ��U ز �ے��K= ت درج ��وا�� �ں

ے ہ ۔ں� ��BD (ے �Uت ���ں 0�، �Uاہ ��م ?D)ہ �ے ��F�Hہ
ے ہK)�� ہ�ل �ے  ۔ں�وہ اس ����)ے �� ازا�
وہ ہ/.

�K=��\ رے م�ات �ے�Uے ہ�4ہ ��ر �ے
K)�� hت ��اہ���(�� ��م � C0ب�ں، 1/ے �پ ��fم�ں �پ �)�ر �ے ��م (ے �

ے ہ� ��=O م�ت �� ازا�ہ ���ے �� =��K ����* ا�TQ�ے ��وسK)P و<ے ��ر�U ۔ں�ں H� ے � اور ا�ان (ے)

���ت �V,� ہ�(K*�ں U	�=>; �ے �Uرے م(�� ��K= �
� ہے �Cد ��ں �پ ��ت درج ��وا�ے م� ہے 1K)۔� 
 

�پ �� �ہ �Lا��K= �� ل�

� ہے �ہ ہ/.I� ات �� \��ں�h� ر�
�پ 5�د �> ،�
� ہے 0K)�=T �4ہ ��ر �پ �ے �[ے ���ون ہ
�K= س�Q ے ہ��ے
K) ۔ں�ت درج ��وا hہے �ہ م�� �

	 ا��ٹ� ہ�=T اس �Uت �I� �Qہ ر�"�� �0��ٹ �H \�ح ا(
��Dل ہ

ں ہ�0ے �ض ہ/.
�ل م�4ے (ے ہ��0 ہے اور 91 ���ح \��ا(
��Dل ,oا �1<ے �ہ اس �� � U!��ن�ق�ہ �ہے، ��0ہ 

� ہے H1 م�� �
�bUہ �ہ�ہ/.
�ل �� ?D)ہ �پ �� ا ۔ ہے��	 U"�ل ہ�ت� �!�(9 د�ں 0� ان ��ہK)ا ��ا�h� ے �ں) T=

  ۔4ہ درج ہ��0 ہے�راmUہ h>�4 ���ے �� \�
 

G=�Hۀ�J$  

1�د ہے H1 (ے ہ/.
�ل �ے ?D)ہ ��ۀ� ^��pUا�� �D? ا��ٹ� ہ� م 	
 ا5
Aل �� ?Aج ���ے وا�ے ��ٹ اور د��غ��
�رہ �V,� ہ��0 ہے�ا��اد �ے �Uرے مr� پ � ۔ں� �,)ے ��0ے و4* اس �Uت �� �ں ف� �IہCا=* �ے �Uرے م�?D)ہ �

�پ � ۔ا �ہ!� ہے�ال ر�"!� ہ��0 ہے �ہ ^�mUہ �� ��خ �Lہ �� ��ض�اmU�^ پ اس� ،�0 � �sVAہ ���ے � ��پ� ہ

ے ہ�ے �[ے \K)�� 9(۔ں� 

 
 

Kت����� د &��ون اور ��

�پ � �Lا=* �اCہI� رے م��U ہ �ے��ئ�ا �����ر ��t� پ ��ں� ہے 0�، ?D)ے �� �ں �ت�ں �ہ� (�D	 م� �Uت 
�پ � �BD��� د ���ےC� ��L ے�� O=��ر ��ئ�ا�L اس �
�bUہ م ۔ ��t� پ ��ں� �ں �ت�ں �ہ� (�D	 م� �Uت 

1�اب اس �
�bUہ م(� ہے� (�ال ا�ا �پ �� ��ئ�ہے  �� H1 ے اس �ں درج �ہ�) �BD� ے �ے(D? اہ ��م�U �ں ہے 0
  ۔ں� و^�V* ���ے �� �ہ��
 

H� ��پ � �Lہ ��اbU�
 ۔ں� در��ر ہے 0� �Uاہ ��م \)9 ���� اور ��پ� ا� اور =>; �ے �[ے اس �

 


