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	�� �� ��ول� ����ں رو��� �� ���دوں �� ; 

و�
ز �ے �����. ١�; 

��ول ُاس ز���ے �� ����� ز���� اور �
ر ����
ں ”



�� ہ
&� ہے %$ ��ں �ہ وہ  ��� ��� ہ'& �� “ 

 ;%ے ۔%ے ۔-�,ٹ*ے �ے �(����. ٢

��ول �����ہ ��1 ہے %$ ��ں ��0 � ��داروں اور ”

 “ وا�34ت ,ے ,�و��ر ہ
&� ہے

 ا��راۓ ��اۓ �� ��0ل ہے.. ٣

” 
����� ��ول �>�� رو���� �ہ�ں ہ
 ,�:� اس �ے  �9ے ����8 �
 “ ,ہ�را اور ����� ,
,�8ٹ� �� -A(@?� <�ور= ہے

 ;ا=۔ا�E ۔�Dر,ٹ� �� �ہ@� هے. ٤
 “ ��ول ا�I �0ص �
ا G �� ��1= 4ّ'ہ ہے”

��ول �ے �:3*� ا�I اہE ���4 را�D L8و�$ ا�I اہE ���ہ �� ْ ٥
 : و<��G اس ��ح ��&ے ہ�ں وہ  ��:ے ہ�ں

�ا�ے �	����� ��ول �ے ا

�ا�ے �	���� !�ت ہ�ں�  ��ول �ے ا

 

/6ّہ +4 .٢ +2ٹ .٣ وا/
ہ .٤ �	دار ۔٥ +*(�)	 ۔٦ ز$�ن و  ١
 $��ن .٧ .��7ہ �)	



 /6ّہ +4 ١

��ول �� �@��د ��A �ہ ��A وا34ے �� ��A 4ّ'ے -� ہ
&� ہے 
��ول �� 4ّ'ہ ����G -� �>@� ہ
&� ہے .4ّ'ہ -N �ہ��� �
 �ہ:ے 
 Gہ� ��
ہ�ں ا�I ��ول �ے  �9ے ��A �ہ ��A 4'ے �� ہ
 �OAP اس ��ں د 
& 
<�ور= ہ
&� ہے .��ول ��ں 4ّ'ہ -N �ہ ہ
�ہ�ں رہ:� ��ول و%
د ��ں ہ� اس ��ح Q&� ہے �ہ �� 4ّ'ہ 

ئ وا34ہ و%
د ��ں Q�� اور ا,ے  �S د�� ��� %
 ��ول -ڑه:� �.

ہے اس �� ,�ر= &
%ہ ا,� -� رہ:� ہے �ہ ��� ہ
ا اور �Qے 

 ��� ہ
�ے واU ہے� . 

 �- �OAP ول �� ������� �� دارو��ار 4ّ'ہ �� د�� ��� �A�
 . ہ
&� ہے

 +2ٹ ٢

��ول ��ں ا�I �ے ��3 ا�I وا�34ت -�Q V&ے رہ:ے ہ�ں %@�ے 
��ول ��Wر ,*��ے �ے ,�&S ا�I  ڑ= ��ں -�و د�:� ہے .وا�34ت 
 X�Yے� Gہ� X�&�& �� ٹ ہے وا�34ت�� ا,�  ڑ= �� ��م -
 
ہ
�� \�ہ�ے �3@� ا�I �ے �X% �3 دو,�ا وا34ہ -�8Q Vے &
�� . E�*A& _�Y ��ے �ہ ��[I ا��A ہ� ہ
�� \�ہ�ے &

 وا/
ہ ٣

��ول �ے وا�34ت ����G -� �>@� ہ
&ے ہ�ں ��ول �ے وا�34ت 
 I�ہ(�رے ,(�ج �� &�%(��� ��&ے ہ�ں اور اس �ے وا�34ت ا

ط ہ
&ے ہ�ں��� S&�, دو,�ے �ے . 



 �	دار �:�ر9 ٤

��ول ��ں �Y _A*A(_ ہ
&� رہ:� ہے �3@� وا�34ت -�Q V&ے رہ:ے 
ہ�ں �ہ وا�34ت ا�Dاد �ے ذر�3ے ہ� -�Q V&ے ہ�ں ان ا�Dاِد 4ّ'ہ 

 ��دار �ہ:ے ہ�ں .��داروں �� -�V� V ��دار ��Wر= �

س ہ
�� \��8ے �ہ Ae� ہ�8ے 
�ہ&� ہے .��ول -ڑه:ے ہ
 fر� �� G���� ز���� ,ے  �ے �ے ہ�ں ان ��ں �*gدار ا��
�� 
 . %:@� ز��دہ ہ
 �� ا&@� ہ� ��ول �����ب ہ

اور  (Round) ��دار دو ��ح �ے ہ
&ے ہ�ں ا���P�- Iہ

 ��دار %�:ے %��:ے ہ
&ے ہ�ں اور .( flat) دو,�ے ,�Oٹ%
ز���� �ے �L*:i -ہ*
 -�V ��&ے ہ�ں وہ -���Pہ �ہ&ے ہ�ں 
اور %
 ز���� �� �gف ا�I رخ -�V ��&ے ہ�ں �1ً ا\�ے 
ہ�ں &
 ا\�ے .اور ��ے ہ�ں &
 ��ے .وہ ,�Oٹ �ہ&ے ہ�ں ��
ں 
 �ہ اg_ ز���� ��ں ا��Aن ��Uت �ے ����� &>��_ ہ
&� ہے

٥ �;� 	(��/ 	(�)*+ 

�����ب �@?� �[� ��ول �
 د �V اور -� &���m �@� د�:� ہے 
��*X �ہ �ہ ��A ���م �� ذ�� ��� %� رہ� ہے �� �
�8 وا34ہ ���ن 
��@n دے اور -ڑه@ے � ��
��� %� رہ� ہے &
 ND ��ر اس �� &'

م ہ
 �ہ وہ 0
د %�ۓ واردات -� ��%
د ہے اور *3� 
وا ے �

ں ,ے د��S رہ� ہے �
�� �@?� ��Wر= -$ ���Q �@-ا SP� X,
�@?� �� ہ� ا�I �ّ'ہ ہے .�@?� ��Wر= �ے ���ہ �?� ,ے 
 . ا��اؤ %�ن ادا ا�I �����ب ��ول ہے



 ز$�ن و $��ن ٦

�@ے �� ,X ,ے ا\�� ذر�3ہ وہ ��ت p), ے اور@��% 
��دار �
 �&
 ��� (ہ �ہW:q� ہ�ں ��&ے ہ�ں �� $-Q دار�� 
\�G ہے %

 ��ت �ہ@� \��8ے ND ��ر % �- r4
� $% 
ہے %$ ��دار �
�ے  �9ے <�ور= ہے �ہ اس �ے �@S ,ے وہ� ��ت ادا 

زوں اور �. X,�@�. =��D (ے ��ہ �ے �� X*�� واۓ��
 Nداروں �ے ذہ�� 
�i:'� ہ
ں .��ول �ے ��� (ے ہ� ہ�ں %
 �@\ E��- ا اور
,ے -�دہ ہٹ�&ے ہ�ں .�t�� ا�(� .,� �sر .ر,
 . ��� (ہ ��Wر= ��ں �ہ�رت ر��:ے ہ�ں

 ��7ہ �)	 ٧

ہ� ND ��ر �� ا-@� ���ہ �?� ہ
&� ہے اور ا,�� ہ� &i*�� ��ں ��ر 
���D رہ:� ہے  ���A� N ��ول ��ں ���ہ �?� �ہG وا<u اور 
 �A� ں �(� ا %�&� ہے�� NA� ول �ے�� 
�(���ں ہ
 %�ۓ &
 

ج &ہ �[�N �� ��ح ���ہ �?� �
 ��ول ��ں %�ر= ,�ر= &�
 
<�ور ہ
�� \�ہ9ے ��W ا��A �ہ ہ
�� \�ہ�ے �ہ ND -� ��و= ہ

 ��pوح �� دے۔� NA� ۓ اور ��ول �ے�% 

 

 


