
ء۲۰۱۸   ۔   اگست ۸   ۔   شمارہ ۲۹جلد 

ششااہ ہطقکیریمش ہطقک ہطقن ہطقن تت ہطقم ہطقغ ہطقااشلما ہطقک ہطقپ ہطقگئو ہطقعلما ہطقاانرور ہطق بب ہطققم ۲قرر
ننااص نن ہطق م ہطقعرور ہطقخ

تب ہطقک ہطقرورووش ہطقم ہطق( تت ہطقاال ہطقااصلحا ہطقک ہطقاافداداا نن نناا ہطقاام ینک ہطقن ہطقملو نن ہطقپ ہطقاا ا ۱۰)۴۵ااروردادوو ہطقتااج ہطققرراآ
ریریمش داڈدااک ہطقم ہطقاالید ہطقغرون

نن ہطقک ہطقمقو ہطقااوورور ہطقخدادما ہطقاالمرح ہطقک ہطقخااہ نن ہطقطاال ۱۵ااف
رااہ ہطقاالااشیریمش اابعرور ہطقرون

گزیگ ۱۸پووف ہطقفااداد ہطقس
ر ہطقنوویریمش غطرری ہطقشرون

ن
داڈدااک ہطقم ہطق

تنااروری ینک ہطقم ہطق نخدداا ہطق۔ ہطقم ہطقک ہطقاا نساان ہطق
ن
۲۳اا

ششااداد ہطقبروریریمش س ہطقرورااش ہطقرور

یناات ہطقملاط شب ہطقک ہطقت یندد ہطقعئا ہطقمئاس ہطق۔ ہطقف ہطقتاا بخدد ۳۱چ ہطق
نناا ہطقم ہطقرورف ہطقشااروریریمش ملو

تب ہطقس ہطق؟ یناا ہطقتیزعاا تت ہطقحووداد ہطقس ہطقم ہطقہ ہطق ۳۶تہو ہطقرورشاال
نناا ہطقم ہطقم ہطقااص ملو

تب تنااثاا تب ہطقااوورور ہطق ۵۰نلاپی ہطق۔چ ہطقمہاا
نناا ہطقع ہطقاال ہطقمیریمش ملو
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خاطرات
ننااص نن ہطق م ہطقعرور ہطقخ

تت ہطقم ہطقغ ہطقااشلما ہطقک ہطقپ ہطقگئو بب ہطققم قرر
ششااہ ہطقکیریمش ہطقک ہطقن ہطقن  ہطقعلما ہطقاانرور ہطق

نن ہطقہئو تب ہطقب بناا تب ہطقم ہطقی ہطق یناا ہطق روروواا شناان ہطقس ہطقم ہطقب ہطق روولاپی ہطق نزن
ن
االسلما ہطقک ہطق نناا ہطقم ہطقع ہطق شت ہطقم ہطقس ین ک ہطقح

ااوورور ہطقجی ہطقک ہطقمقوفو ہطقک ہطقدادی ر ہطقدادی ہطقگ،ے ہطقخیزع ہطقک ہطقق ہطقک ہطقدادی ہطقگ ہطق بت ہطقووہ ہطقتی ہطقلوئا ہطقگ ہطقت ہطقص ہطقک ہطقتروڈ بج ہ ہطقک ہطق
االسلما،ے ہطقرورق ہطق ییسی ہطقب ہطقمیر ہطقع ہطق ع روولاپی ہطق نزن

ن
بب ہطق بناا ییااء،ے ہطق بی ن

ن االو شت ہطق ین ااحداد بب ہطق ااشلما ہطقک۳۲۹۰گ۔ ہطق(بروریریمش،ے ہطقک ) ہطقووہ ہطقلگن ہطقک ہطق
لاعل ہطقااشلما ہطقک ہطقعلووہ ہطقشااروریریمش ہطقمن ہطقک ہطقختا ہطقک ہطقدادی ہطقگ۔ ہطق(س رمنا ہطقم ہطقاال ہطقت نن ہطقک ہطقرون تب ہطقدادی ہطقگ ہطقااوورور ہطقاا طفو ہطقدادع

بج ہطقاالجدلاپی،ے ہطقرورق ہطق بب ہطقخوو بناا بب ہطقاالملحا،ے ہطق )۳۸۲۶ااب ہطقدادااووداد،ے ہطقک
ااوورور روولاپی ہطقم ہطق ہطقک ہطقمقو ہطقپ ہطقک ہطقک ہطقختا ہطق نزن

ن
موممًا ہطقااس ہطقپ ہطقگئو ہطقک ہطقتیرش ہطقی ہطقک ہطقہ ہطقک ہطق شت ہطقنا ہطقع ین ششاارورح ہطقح

شب ہطقعلما نناامرور ہطقم تنااہ ہطقمضا ہطققرری ہطقک ہطق بناالو ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ ہطقااوورور ہطق ہطقااشلما ہطقک ہطقغ ہطقپروریریمش ہطقدادن ہطقپ ہطققئا ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ۔ ہطق ااشلما ہطقک ہطقبلاپی ہطق
ااشلما ہطقک پ ہطق ااس ہطقمقو ہطق تب ہطقم ہطق یناا روروواا ک ہطقک ہطقہ ہطقک ہطق نن ہطق اا ہہرر ہطقک ہطقہ۔ ہطق ظطاا تیلفو ہطق ج

ن
اا روراائا ہطقس ہطق ااس ہطق گزییریمش ہطقنا ہطق ششااہ ہطقک اانرور ہطق

وونااج ہطقک ہطقمصوصخ ااس ہطقک ہطقگداد ہطق ااوورور ہطق ششااما ہطق رمرح ہطقن،ے ہطقب ہطق رون رورووے ہطق ااس ہطقس ہطقمااداد ہطقپروریریمش ہطق دک ہطقہاا ہطقہ،ے ہطق
ن
دا ک ہطقج ہطق نا ہطق ا بت ہطقاآ غل

بخدداالاپی ہطقک وو نیگ ہطق بج ااوورور ہطق ااوورور ہطقااہ ہطقک ہطقک ہطقمبا ہطقک ہطق ااشلما ہطق تت ہطقااہ ہطق ااوورور ہطقج ہطقااس ہطقووق روولاپی ہطقہگ ہطق نزن
ن
نناا ہطقم ہطق ہطقک ہطق علقا ہطقہ ہطقجن ہطقس

ر ہطقہگ۔ ہطق مکزن
شت ہطقم ہطقوواارورداد ہطقم ہطقپ ہطقگئون ہطقک ہطقمعومج ین نن ہطقووح ا تت ہطقس ہطقم ہطققرراآ بب ہطققم بت ہطقک ہطقی ہطقروراائا ہطققرر ششااہ ہطقصج

ااشلما ہطقک ہطقپئو ہطقک ہطقتما ہطقم ہطقپئون ہطقک ہطق ہطقمعومج ہطقتظان روولاپی ہطقم ہطقک ہطقب ہطقغ ہطق نزن
ن
ااوورور ہطق ہطقاانن ہطقنا ہطق ف ہطقپ ہطقم ہطقہ ہطق

نن تت ہطقاا نن ہطقک ہطقن ہطقن ہطقک ہطقووضج نن ہطقپئون ہطقک ہطقحاال ہطقس ہطقاا نن ہطقک ہطقمکرورہ ہطقت ہطقپ ہطقک ہطقہ۔ ہطقاا م ہطق ہطقدادی ہطقہئا ہطقاا
بت ہطقک ہطقتیزعوون ششااہ ہطقصج نن ہطقسرور ہطقم ہطق تب ہطقپ ہطقمجداد ہطقہ۔ ہطقاا مم مقرفت ہطق ف ہطقاالروریریمش ہطقم ہطق طرور ہطقپ ہطق تناص،ے ہطقخصوصخ ہطق ک ہطق

موماًا ہطقووااض ہطقکنا ہطقک ہطقکشو ہطقک ہطقجدئا ہطقگ۔ ک ہطقرورووش ہطقم ہطقااس ہطقک ہطقبدادیریمش ہطقپوون ہطقک ہطقما
ک ہطقہ ہطقک ہطقووہ۱ تت ہطقک ہطقف ہطقااوورور ہطقاادادروراا نی لاعل ہطقک ہطقااس ہطقتیوک ہطقش ینک ہطقبدادیریمش ہطقن ہطقاال ہطقت گزیہ ہطقک ہطقن ہطقن ہطق ہطقم ہطقاا ششاا  ہطق۔ ہطقعلما ہطقاانرور ہطق

گ ہطق 2 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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روواالاپی وورون بج ہطق عوو تناا۔ ہطق ہطقااس ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطققومن ہطقک ہطق ع ہطقن ہطقک تب ہطق ووسداد طرور ہطقپ ہطقغ ہطق بیریمش ہطق اا ب ہطققوما ہطقک ہطق ک ہطق دادن ہطقم ہطق
تناا ہطقہ یناا ہطقجد رم

رون ا تت ہطقدادے ہطقک ہطقاآ طااق ااوورور ہطق قاارور ہطق اا تنک ہطق تب ہطق م ینک ہطقمصوصخ ہطق اا ت ہطق ہطققومن ہطقک ہطق ج ہطقک ہطق ہ ہطق مرور ہطق ک ہطقضبا ہطق
تناا ہطقہ۔ یناا ہطقجد داد دادووسیریمش ہطققوما ہطقک ہطقدادے ہطق ک ہطق نن ہطقس ہطقل ہطقک ہطق اا قاارور ہطق اا نن ہطقک ہطقمباط ہطق م ہطقہنا ہطقپ ہطقاال ہطقک ہطققن تب ہطق م ااوورور ہطق

تت ہطقک ہطقت ہطقدادی ہطقہ،ے ہطقچنان ہطقل ہطقہ:ںی نی س ہطقتیوک ہطقش قاارور ہطقک ہطقب ہطقاا تت ہطقم ہطقک ہطقغ ہطقااوورور ہطقاا بت ہطقاام ششااہ ہطقصج

میریمش ہطقک ت ہطق ااوورور ہطق ر ہطق لینزن اا ششااہ ہطقع ہطق شناان،ے ہطق اال ہطق مداد ہطق ک،ے ہطق اا ش ہطق ک ہطق ج ہطق عصر،ے ہطق ک ہطق ببے ہطق عل
ن
تت ہطقک ہطق اام “ااس ہطق

شت ہطقس ہطقہت ہطقہ ہطقک ین تناائ ہطقااب ہطقمجا ہطقک ہطقااس ہطقح ت۔ ہطقااس ہطقک ہطق راارور ہطقشاالاپی ہطق ہہرن ینک ہطق اا ک ہطقہ،ے ہطق ثء ہطقاال ہطقنا ہطق م ہطققضا ہطق
ن وورور رورہ ہطقگ،ے ہطق م ہطق ب ہطق ح ہطق ق ہطق بناا ک ہطق نن ہطق داد ت ہطق م ہطقرورہ ہطق ووہ ہطق ااس ہطقک ہطقب ہطق ااگ ہطق م ہطقگ۔ ہطق نن ہطق داد دادھ ہطق ا تت ہطقک ہطقاآ اام ’’میریمش ہطق
نن تب ہطقک ہطقداد خ ا نن ہطقس ہطقمااداد ہطقاآ ین ہطقداد ااتقرفت ہطقہ ہطقک ہطق ششاارورح ہطقک ہطق ہہلک ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ۔’’ ہطق ہہلک ہطقہنا ہطقوواالن ہطقک ہطقطج ہطق
شرور ہطقک ہطقمباط تمھاارورے ہطق

ت
نن ہطق اا ینک ہطق اا ہن ہطق بب ہطقک ہطق رور تے ہطق ش ہطق ’’ب ہطق تت ہطقم ہطقہاا ہطقہ ہطقک ہطق ین ا ااس ہطقاآ دک ہطق

ن
دا ک ہطق ج ہطق ہ ہطق

ع تب ہطقم ہطق صرور ک ہطق تناارور ہطق تناا ف ہطق ک ہطق دادی ہطقہ ہطق ہ ہطق گاا ک ہطق ااس ہطق ب ہطق تنااروری ہطق تناا ہطقہ۔’’ ہطق ہ بنزر ہطق بنزراا شاالاپی ہطقک ہطق راارور ہطق ہہرن ینک ہطق اا
لاعل ل ہطقاال ہطقت گ،ے ہطق ملزتلاپی ہطقہ ہطقک ہطقرورہ ہطق تب ہطق ج ہطقس ہطقدادید ہطقک ہطقعرور رلاپی ہطقہئو ہطق

ن
نناارو س ہطقشاالاپی ہطقک ہطقب ہطق ن ہطق پناا م ہطقہ ہطقپ ہطق

گ۔ ہطقااس تب ہطقپروریریمش ہطقہ ہطق راارور ہطقشاالاپی ہطقک ہطقم ہہرن ینک ہطق ت،ے ہطقااس ہطقپروراا ہطقک ہطقااوورور ہطق ہطقاا نن ہطقپ ہطقہ ہطقس ہطقج ہطقووعہ ہطقک ہطق بناا ر
ن
نا ہطقااپ ہطقرورسلاپی ہطقک ہطقرو

ببے ہطقک عل
ن
تت ہطقمی ہطقک ہطق اام رمن ہطق

ن
رو ی ہطق ااوورور ہطق ت ہطق بت ہطق نن ہطقپ ہطقغل یناا ااداد دادن ہطقک ہطقشاارورے ہطق بب ہطقم ہطق ووم مقرفت ہطق ااشلما ہطق تب ہطقم ہطق م

ببرروون ہطقک ہطقحلاپی ی
ن ااوورور ہطقم مروروون ہطق بب ہطقااشلما ہطقک ہطق اا ااوورور ہطق یناا ہطق ہطق م ہطقک ہطقداد پب ہطقک ہطق یرور ااہ ہطق اال ہطقنا ہطقہ ہطقپ ہطق ااس ہطقک ہطقب ہطق ت۔ ہطق رمن ہطق

ن
رو

بج ہطق )۱۶۳،ے ہطقصوصخ ہطق۲ووہن ہطقپ ہطقچ ہطقہ ہطقج ہطقت ہطقدادی ہطقرورہ ہطقہ۔’’ ہطق(ف ہطقاالروریریمش ہطق
نن ہطقک۲ بج ہطقس ہطقم ہطقپ ہطقگئون ہطقک ہطقاا بج ہطقک ہطقخوو بج ہطقوومج ینااج بت ہطقک ہطقن ہطقن ہطقک ہطقدادووسیریمش ہطقااہ ہطقبداد ہطق ششااہ ہطقصج  ہطق۔ ہطق

عصر طیو ہطق ینک ہطق اا م ہطقووااق ہطقک ہطقن،ے ہطقب ہطق ینک ہطق ک ہطقاا نن ہطقپ ہطقگئون ہطقم ہطق ہطق ج ہطقک ہطقمباط ہطقاا مصوصخ ہطقف ہطقہ ہطق
یناان ہطقپ ہطقہ ہطقچ ر ہطقک ہطقص غرون ا بج ہطقک ہطقاآ بج ہطقک ہطقخوو بج ہطقوومج ینااج تنااروری ہطقم ہطق دک ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطقااوورور ہطقی ہطقک ہطق

ن
تب ہطقک ہطقدا ق ک ہطقم ہطقس ہطقوواا

تت ہطقااس ہطقدادوورور ہطقم ہطقج ہطقرورہ ہطقہ۔ ہطق ہ ہطقااوورور ہطقہ ہطقااس ہطقووق
لنرق اا دوو ہطق

ن
اال ہطقم ہطقدا تہ ہطق سرور ینک ہطق اا گ ہطقہ:ںی ہطق تب ہطقپ ہطقک ہطق مم دک ہطقدادوو ہطق

ن
بج ہطقک ہطقدا بج ہطقک ہطقخوو بج ہطقوومج ینااج م ہطقم ہطق نن ہطق ا قرراآ

دوو
ن
دا ب ہطق ی ہطقک ہطق داد ک ہطق مس ہطق پ ہطق ک ہطق س ہطق ینک ہطق اا ک ہطق بج ہطق وومج بج ہطق ینااج ک ہطق گ ہطقہ ہطق ک ہطق ض ہطقم،ے ہطقجن ہطق ووااق ہطقک ہطق ک ہطق
تہ ہطقاال،ے رہ ہطقک ہطقدادے ہطقگ۔ ہطق(سرور ینزن رہ ہطقرور ینزن ئا ہطقگ ہطقت ہطقووہ ہطقااس ہطقب ہطقک ہطقرور ا تت ہطقاآ عے ہطقک ہطقووق بب ہطقک ہطقوو بت ہطقمے ہطقرور بج لنرق ہطقنا ہطقک ہطقک ہطق اا

تت ہطق ین ا تت ہطق۹۸اآ ین ا ییااء ہطقک ہطقاآ بی ن
ن االو تہ ہطق سرور مما ہطق شساان ہطقک۹۶) ہطقدادووساا ہطق ن

ن
تت ہطقک ہطق بب ہطققم بج ہطقک ہطق ہطققرر بج ہطقک ہطقخوو بج ہطقوومج ینااج  ہطقہ ہطقجن ہطق

نن ہطقک ہطقگ ہطقہ۔ طرور ہطقپ ہطقب
ح ہطقک اانئو ہطقماا باائو ہطقااوورور ہطق اا بج ہطقک ہطق بج ہطقک ہطقخوو بج ہطقوومج ینااج ین ہطقم ہطق ا نن ہطقدادوونن ہطقاآ ہ ہطقک ہطق ہطقاا ک ہطق ششااہ ہطق علما ہطقاانرور ہطق
بے ہطقک
ن ننکل ہہرر ہطق بناا بج ہطقک،ے ہطقااپ ہطقعلقا ہطقس ہطق بج ہطقوومج ینااج ج ہطقک ہطقب ہطق ٹٹو ہطقک ہطقہ ہطق لنرق ہطقک ہطق دوو ہطقاا

ن
س ہطقدا پ ہطقمحر ہطق دک ہطقہ۔ ہطق

ن
دا
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س ہطقم ی ہطق ک ہطق بج ہطق بج ہطقک ہطقخوو وومج بج ہطق ینااج بت ہطق بج پ ہطق دک ہطقہ۔ ہطق
ن
دا ک ہطق س ہطق اا اال ہطقم ہطق تہ ہطق سرور گ۔ ہطق شووع ہطقہ ہطقجدئا ہطق ع ہطق

رمن ہطقہگ تت ہطقک ہطققرری ہطقرون بناال ہطققم خیریمش ہطقمحر ہطقم ہطقدادااخ ہطقہگ ہطقت ہطق ہطقووہ ہطق ا فداد ہطقک ہطقاآ تہ ہطقااوورور ہطق تناا ہطقہاا ہطقدادن ہطقک ہطق گرور ح ہطقس ہطق ماا
بج ہطق گ ہطقہ۔ ہطق(ف ہطقاالروریریمش،ے ہطق ییااء ہطقم ہطقک ہطق بی ن

ن تہ ہطقاالو دک ہطقسرور
ن
بج ہطقک،ے ہطقدادن ہطقک ہطققومن۳۵۸،ے ہطقصوصخ ہطق۴ج ہطقک ہطقدا بج ہطقوومج ینااج یناا ہطق ) ہطقگ

س ہطقک ینک ہطقپرورے ہطق تب ہطقک ہطقاا نناا ہطقہ ہطقااوورور ہطقی ہطقووااق ن ہطقہ بناارور ہطقروروو بناارور ہطق ینک ہطقمتر ہطقن،ے ہطقب ہطق بج ہطق ہطقک ہطقووااق ہطق ہطقصفو ہطقاا تنااروراا تت ہطقوو نج تناا پ ہطق
ن تب ہطقم ہطقم ہطقہگ۔ ہطقاا پ ہطقح ہطقصرور رمنا ہطقم ہطقاا ی ہطقرون بناال ہطققرر تت ہطقک ہطق چ ہطقہ ہطقااوورور ہطق ہطقج ہطققم ر ہطقہ ہطق غرون ا ج ہطقک ہطقاآ نن ہطقہ ہطق ب
شت ہطقک ہطقمباط ین بج ہطقک ہطقااس ہطقگووہ ہطقک ہطقااحداد بج ہطقوومج ینااج روولاپی ہطقک ہطقب ہطقب ہطقہگ ہطق ہطقااوورور ہطق نزن

ن
نناا ہطقم ہطقک ہطق بج ہطقس ینک ہطقخوو م ہطقس ہطقاا

بج ہطق یناا ہطقجدئا ہطقگ۔ ہطق(ف ہطقاالروریریمش ہطق ہہلک ہطقک ہطقداد جا ہطقس ہطق نناا ہطقم ہطقک ہطقبدادع ہطقک ہطقوو )۱۹۷،ے ہطقصوصخ ہطق۴س
فداد ہ ہطق ہطقااوورور ہطق ہطقدادن ہطقم ہطق بج ہطقک ہطقااوولوداد ہطق بج ہطقمج ینااج ن ہطق بنزرطاا ن،ے ہطقااہ ہطقرورووس ہطقااوورور ہطقااہ ہطق بت ہطقک ہطقک ہطقہ ہطقک ہطقتک ہطق ششااہ ہطقصج

ترور بت ہطق ہطق ششااہ ہطقصج چ ہطقہ۔ ہطق تب ہطقم ہطقہ ہطق صرور حن ہطقک ہطق ملن ہطقک ہطق ر ہطق غرون ا بج ہطقک ہطقاآ نن ہطقک ہطقخوو ل ہطقاا ییلنا ہطقک ہطق پتھ تہ ہطق ااوورور ہطق
س ہطقپ ہطقگئو سن ہطقک) ہطقاا ہہلک ہطقک ہطقتہ ہطقکرورین ہطقک ہطق(ااوورور ہطقااس ہطقطج ہطقمب ہطقااقوااما ہطقک ہطقااسروریریمش ہطقچہ ہطقداد نن ہطقااوورور ہطق یبرنر ہطقخ یگ

ن پج ل،ے ہطق
بج ہطق ی ہطقہ۔ ہطق(ف ہطقاالروریریمش ہطق ینک ہطقمااقرفت ہطققرراارور ہطقداد )۱۹۷،ے ہطقصوصخ ہطق۴ک ہطقاا

االنرق دوو ہطق
ن
دا ل ہطق ک ہطقک ہطق روروو بج ہطقک ہطق بج ہطقوومج ینااج ت ہطقہ ہطقج ہطق ک ہطق ’’س”د ہطق ااس ہطق م ہطقم ہطق ہطقمکرور ہطق نن ہطق ا قرراآ تنک ہطق جن ہطق

بج بج ہطقوومج ینااج نن ہطقہاا ہطقہ ہطقک ہطق تت ہطقم ہطق ہطقب ین ینک ہطقروروواا نیہ ہطقک ہطقاا ہہرریزعہ ہطقرورضا ہطقاال ہطقغ نناا ہطقااب ہطق بناارورے ہطقم ہطقس ت ہطقت ہطقااس ہطقک ہطق یناا ہطق ب نا ہطق
تنک ہطقک ین ہطق ہ،ے ہطق ہ ہطق ننااکما ہطقرور ل ہطق ہ،ے ہطق رنا ہطقک ہطقکشو ہطقکتر ہطق ن ہطقااس ہطقک ہطقتروڈ راا ااوورور ہطقروروورون ہ ہطق ق ہطق پ ہطق “س”دک ہطق ااس ہطق
رمن ہطقہگ۔ ہطق(ااب ہطقمجا،ے بج ہطقک ہطقرون نن ہطقک ہطقخوو ہ ہطقاا بب ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ ہطقااوورور ہطق ہطقوو رنا ہطقم ہطقکما خ ہطقکرور ہطقااس ہطقتروڈ ا تت ہطقک ہطققرری ہطقووہ ہطقاآ قم

رورق ہطق بج،ے ہطق وومج بج ہطق ینااج بج ہطق ووخوو ع ہطقب ہطقمیر ہطق بج ہطق ووخوو االجدلاپی ہطق نیۃ ہطق ی
ت ف بب ہطق بناا نن،ے ہطق ی

ت االف بب ہطق ااس۴۱۱۲ک بت ہطقنا ہطق ششااہ ہطقصج ) ہطق
ااپ ووس ہطقنا ہطق ہطق ص ہطقاال ہطقع ہطق ن ہطق دک ہطقہاا ہطقہ ہطقک ہطق

ن
ج ہطقم ہطقدا یناا ہطقہ ہطق داد مفان ہطققرراارور ہطق تت ہطقک ہطق ین ص ہطقروروواا تت ہطقک ہطقبروریریمش ہطقک ہطق ین روروواا

بب بناا نن،ے ہطق ی
ت االف بب ہطق دادیریمش۔ ہطق(بروریریمش،ے ہطقک ااطلع ہطق ڈب ہطقجدنا ہطقک ہطق ٹ بنزر ہطق بنزراا ح ہطقک ہطق اان ہطقک ہطق ااوورور ہطق اانٹوگ ہطق ب ہطقک،ے ہطق رمنا ہطقم ہطق رون

بج،ے ہطقرورق ہطق بج ہطقوومج ہہرر ہطقک۶۷۵۳ینااج ظطاا نن ہطق ج یناا ہطقہ ہطقااوورور ہطقی ہطقرور ک ہطقنا ہطقمعلل ہطققرراارور ہطقداد تت ہطقک ہطقعلما ہطقااب ہطق ین یندد ہطقی ہطقک ہطقااس ہطقروروواا ر ) ہطقمرن
ن ہطقک ہطقااوورور ہطقرورااووین االوحارور ہطقس ہطق ک ہطق نیہ ہطقنا ہطق ہہرریزعہ ہطقرورضا ہطقاال ہطقغ ج ہطقااب ہطق تب ہطقم ہطقس ہطقہ ہطق ییاا ییل ن

ئ
ااساا ص ہطق ہ ہطقک ہطقی ہطقدادروراا

بج ہطق یناا۔ ہطق(ف ہطقاالروریریمش،ے ہطق بب ہطقک ہطقداد )۳۵۵،ے ہطقصوصخ ہطق۴نا ہطقغ ہطقس ہطقن ہطقص ہطقاال ہطقع ہطقووس ہطقک ہطقطفو ہطقم
ااوورور۳ ووسقرفت ہطق سقرفت ہطق ک ہطق شت ہطق ین ااحداد روولاپی ہطقم ہطقس ہطقم ہطق نزن

ن
بداد ہطق ااہ ہطق تیریمش ہطق ک ہطق روراائا ہطق ب ہطق ریزع ہطق رون ک ہطق بت ہطق ششااہ ہطقصج ۔ ہطق

ینک اا ااحطہ ہطقن ہطقکتر،ے ہطقب ہطق ہطق ک ہطق اارورضا ہطق تب ہطق ہطقپرورے ہطقکہ ہطق ووجئز تب ہطق ییل نفص
ت
شت ہطقم ہطقمکرور ہطقتما ہطق ین ااحداد نن ہطق اا محلاپی ہطقہ۔ ہطق

د ہطقکتر
ن
نخد بت ہطقااس ہطقس ہطقی ہطقاا ششااہ ہطقصج ن ہطقہن ہطقگ۔ ہطق تب ہطقروروو ق ہ ہطقکت ہطقہ ہطقج ہطقم ہطقی ہطقوواا نن ہطقداد شساا ن

ن
جطے ہطقک ہطق

ن
نی ہطق
ن یی م ر مصوصخ ہطقرون

ااس ب ہطق ہطق ت ہطق گ ہطقہ،ے ہطقااس ہطقک ہطق دک ہطقک ہطق
ن
تب ہطقدا بناا نن ہطقک ہطقختا ہطقک ہطقج ہطق یناا ااداد ببے ہطقااوورور ہطقدادی ہطق عل

ن
تب ہطقم ہطقااشلما ہطقک ہطق یناا نن ہطقروروواا ہ ہطقک ہطقاا

س۔ ہطقفررمتر ہطقہ:ںی یناا ہطقجد ہطق رمرح ہطقس ہطقم ہطققرراارور ہطقن ہطقداد جطے ہطقس ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقپرورے ہطقرورووئا ہطقرون
ن
مصوصخ ہطقجاافئو ہطق ہطق
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رمرح ہطقپ
ن
رو رورووئا ہطق دادید ہطقپرورے ہطق رمنا ہطقم ہطق

ن
رو وواالسلما ہطقک ہطق تہ ہطق االصلوو ع ہطقع ہطق ک ہطق مرور ہطقہ ہطق پ ہطق بناانن ہطق ر

ن
رو ج ہطق “ی ہطق

م ہطقک شت ہطقم ہطق ہطقصفو ہطقی ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطقک ہطقووہ ہطقشعومج ہطق ین نن ہطقن ہطقہئو۔ ہطقااحداد شت ہطقم ہطقب ین تب ہطقااحداد بناا ییل ہطقجدئا ہطقگ،ے ہطقی ہطق پتھ

تب ہطقن ہطقدادی ر
ن
بت ہطقپ ہطققئا ہطقرورہ ہطقک) ہطقااجدرو ہہ ااپ ہطقم نن ہطقک ہطقمنا ہطقوواالن ہطقک ہطق ن ہطقک ہطق ہطق(ی ہطقاا ناا تت ہطقااوورور ہطق ین یداد طرور ہطقپ ہطق

یناا ہطقجدئا ہطقگ،ے ہطقااوورور نرور ہطقکے ہطقگ،ے ہطقااس ہطقق ہطقک ہطقداد اا ب ہطقل ہطقگ ہطقااوورور ہطقج ہطق نن ہطقک ہطق پ ہطقجد اا قلاپی ہطقکے ہطقگ،ے ہطقووہ ہطق چنان ہطقج ہطقااشلما ہطق گ۔ ہطق
شت ہطقک ہطقحص ہطقی ہطقہ ین ف ہطقہگ ہطقجن ہطقاال ہطقک ہطقن ہطقع ہطقع ہطقاالسلما ہطقجداد ہطقکی ہطقگ۔ ہطقااحداد نناا نن ہطقعلقون ہطقم ہطق نن ہطقاا ی ہطققن
رلاپی ہطقہن ہطقگ ہطقت ہطقصفو ہطقااشلما ہطققلاپی ہطقک ہطقجدئا ہطقگ ہطقااوورور

ن
نناارو بت ہطقع ہطقع ہطقاالما ہطق بج ل ہطق نن ہطقجدروریریمش ہطقہ،ے ہطق یناا بج ہطقت ہطقت ہطقااداد ا ک ہطقاآ

ن ہطقہنا ہطقوواال بج ہطقم ہطقروروو ن ہطقک ہطقخرور نن ہطقہ ہطق ح ہطقک ہطقب شعومج ہطق چنان ہطقی ہطق ہ ہطقک ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ۔ ہطق اال ہطق تت ہطقشااروراا ہطقدادید ہطق ااس ہطقووق
ل ہطقی ہطقم ن ہطقک ہطقختا ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ)،ے ہطقااس ہطق تت ہطقااوورور ہطقناا ین موملًا ہطقیداد ک ہطقووااق ہطقک ہطق(ی ہطقی ہطقپ ہطقگئو ہطقن ہطقہ ہطقک ہطقعم
نن ہطقس اا گ ہطقت ہطقووہ ہطق پ ہطق تنک ہطق نن ہطق اا االسلما ہطق ع ہطقع ہطق ااگ ہطق اال ہطق رورہ،ے ہطق ق ہطق بناا ااوورور ہطقااہ ہطقک ہطق ب) ہطقک ہطق ہ ہطقک ہطق(ااس ہطقک ہطقب ہطق
تناا ہطقہ مداد ہطقہ ب ہطق شت ہطقس ہطقی ہطق ین تناا ہطقہ۔ ہطقااحداد بج ہطقک ہطقجد ا ج ہطقک ہطقاآ ن ہطقک ہطقجی،ے ہطق قلاپی ہطقکی ہطقگ،ے ہطق ااشلما ہطق صفو ہطقدادید ہطق
رلاپی

ن
نناارو ششااما ہطقااوورور ہطقااس ہطقک ہطقگداد ہطقوونااج ہطقک ہطقعلقا ہطقم ہطقہگ ہطقجن ہطقع ہطقع ہطقاالسلما ہطق ک ہطقی ہطقغ ہطقج ہطقک ہطقووعہ ہطقک ہطقگ ہطقہ،ے ہطق

ووااقو ہ ہطقک ہطقطفو ہطق ششااما ہطق ب ہطق طی ہطق ااوورور ہطقجیزعہ ہطق پناا ہطقہگ ہطق بنزر علقا ہطقم ہطق ااس ہطق ب ہطق فداد ہطق ک ہطق بج ہطق وومج بج ہطق ینااج ہن ہطقگ۔ ہطق
رمرح ہطقم

ن
ع ہطقع ہطقاالسلما ہطقدادجدلاپی ہطقک ہطقطج ہطقپروریریمش ہطقرو شت ہطقم ہطقی ہطقن ہطقمل ہطقک ہطق ین ک ہطقح ہ ہطق ہ۔ ہطقحص ہطقی ہطقہ ہطقک ہطق

رلاپی
ن
نناارو ووہ ہطق ااس ہطقعلقا ہطقم ہطقہگ ہطقجن ہطق ووہ ہطقصفو ہطق گ ہطقہ،ے ہطق ووعہ ہطقک ہطق ک ہطق ببے ہطق عل

ن
ج ہطق ل ہطق نن ہطقک ہطق اا ل ہطق ااس ہطق گم ہطقگ،ے ہطق

نن ہطقک ہطقک ہطقااحاالاپی ہطقہگ۔”د ب ہطقجدنا ہطقہ ہطقک ہطقاا دک ہطقن ہطقااوورور ہطقاال ہطقہ ہطق
ن
نن ہطقم ہطقکئو ہطقدا ق ہطقشااروریریمش ہطقدادن ہطقک ہطقحلاپی ہطقک ہطقاا بناا ہن ہطقگ۔ ہطق

بج ہطق )۴۰۰،ے ہطقصوصخ ہطق۳(ف ہطقاالروریریمش ہطق
نیگ ہطقن ہطقہ،ے بج تنک ہطقک ہطقتروریریمش ہطقیداد ہطقک ہطقشاات ہطق ہطق بت ہطق بج تت ہطققئا ہطقن ہطقہگ ہطق نن ہطقہاا ہطق ہطقہ ہطقک ہطق“قم شت ہطقم ہطقب ین ینک ہطقح اا
نن،ے ہطقی ہطقیدادیریمش ہطقمے ہطقپ ہطقچ ہطقہاا ہطقہ،ے ہطقااس تنک ہطقک ہطقووہ ہطقپ ہطقج ہطقک ہطقپ ہطقیدادیریمش ہطقہگ،ے ہطقپرورے ہطقگ ہطقک ہطقااے ہطقم ین ہطق

بب ہطققلاپی ہطقاالداد،ے ہطقرورق ہطق بناا یبرر،ے ہطق بب ہطقاالداد ہطقوواالس )۲۷۹۷ک ہطقق ہطقک ہطقدادوو۔”د ہطق(بروریریمش،ے ہطقک
نیگ ہطقک بج ج ہطقک ہطقشاات ہطق دک ہطق ہطقہ ہطق

ن
یدادین ہطقک ہطقدا ن ہطق اا ین ہطق ہ ہطقک ہطق فررمتر ہطق ششااہ ہطقااس ہطقک ہطقتیرش ہطقم ہطق علما ہطقاانرور ہطق

دادجدلاپی ہطقک یدادیریمش ہطقہن ہطقگ ہطقج ہطق ووہ ہطق ااوورور ہطقی ہطق یدادیریمش،ے ہطق دادن ہطقک ہطق شااروریریمش ہطق ن ہطقک ہطق رلاپی ہطقہن ہطقگ،ے ہطق نناارون االسلما ہطق نناا ہطقم ہطقع ہطق ل ہطقس
بج ہطق )۱۹۷،ے ہطقصوصخ ہطق۴پووکرور ہطقہن ہطقگ۔ ہطق(ف ہطقاالروریریمش،ے ہطق

ی نن ہطقدادکئو ہطقداد ج ی ہطقرور ب ہطق ہن ہطق صروگزیر ہطقک ہطق نن ہطق ر ہطقخ سفرراارون نناا ہطق شت ہطقملو ین ش ہطقاال ت ہطقم ہطق ب ہطقپ ہطقگئو ہطقک ہطق ریزع ہطق رون
ہ،ے ہطقچنان ہطقاانن ہطقنا ہطقل ہطقہ:ںی ہطق

م ہطقس ہطقپ ہطقدادن ہطقم ہطقج ہطقظ ہطقووجرور ہطقہگ،ے ہطقاال ہطقک ہطقف ہطقووکما ہطقس ہطقااقاارور ہطقم ا میریمش ہطقک ہطقپاائ ہطقااوورور ہطقاآ ”داامما ہطق
دادی ک ہطق نناابداد ہطق وو ن ہطق ک ہطق نفان ہطق اا نناا ہطق ااوورور ہطق گ ہطق کی ہطق قئا ہطق نفو ہطق وواا علاپی ہطق ووہ ہطق م ہطق علقا ہطق ااث ہطق ریزع ہطق

ن
رو ب ہطق ک ہطق نا ہطق ا اآ

گ ہطق 5 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا



___________________________________

ییعہ،ے ہطقصوصخ ہطق شس ششااداد ہطقاال ) ہطق۱۹۵گ۔”د(اارور
تب ہطقع ہطقع ہطقاالسلما ہطقک ہطقااقاارور ہطقہگ،ے ہطقووہن ہطقب ہطقااشلما ہطقک ”ددادجدلاپی ہطقل ہطقک ہطقق ہطقک ہطقب ہطقج ہطقعلقا ہطقم ہطقح

مومی،ے ہطقصوصخ ہطق ق ہطقن ہطقرورہ ہطقگ۔”د ہطق(اا بناا بت ہطق ہہ )۲۰۱ااوورورکئو ہطقم
تناائ ہطقہت۴ ب ہطقروراائا ہطقک ہطق ریزع ہطق بت ہطقک ہطقرون ششااہ ہطقصج ب ہطق نصوصخ ہطقس ہطق ی ہطق ہطق ئ ہطقووشااہ ہطقک ہطقعلووہ ہطقب ہطقداد ۔ ہطقمکرورہ ہطققرراا

نناا ہطقعوو ہطقب ہطقاالصوصخ ہطقرورضا ہطقاال ہطقع ہطقک ہطقم ہطقم ینک ہطقمقو ہطقپ ہطقس شیاالاپی ہطقک ہطقط ہطقرورپ ہطقص ہطقم ہطقم ہطقموویریمش ہطقہ ہطقک ہطقاا ہ۔ ہطقم
تااداد پ ہطقرورووم ہطقلگن ہطقک ہطق تت ہطقس ہطق "قم ن ہطقک ہطقک ہطق ششااداد ہطق ص ہطقاال ہطقع ہطقووس ہطقک ہطقاارور ن ہطق نیہ ہطقنا ہطق ش ہطقرورضا ہطقاال ہطقغ مرورداد ہطققرر
عوو ہطقب ت)۔ ہطق ااقوااما ہطقہت ہطق مب ہطق فما ہطق س ہطق رورووما ہطقس ہطقمااداد ہطق عفو ہطقم ہطق نیریمش ہطقک ہطق یناادادہ ہطقہگ۔" ہطق(ع ہطق ر

رون بت ہطقس ہطق س
ہ ہطقہن ہطقج ک ہطقرور ہ ہطق ک ہطقک ہطقم ہطقوو مرورداد ہطققررش ہطقنا ہطق ک ہطقرورہ ہطقہ؟“ ہطق ی!وھک ہطقک ہطق ”دداد ااوورور ہطقپچو ہطقک ہطق چنو ہطق س ہطقت ہطق لصوصخ ہطقنا ہطق اا
نن اا پ ہطق ت ہطق تب ہطقہ ہطق بناا ی ہطق اا ااگ ہطق یناا ہطقک ہطق فررم لصوصخ ہطقنا ہطق اا عوو ہطقب ہطق س ہطقہ۔ ہطق ووس ہطقس ہطق اال ہطقع ہطق ص ہطق اال ہطق رورسلاپی ہطق م ہطقنا ہطق

بت ہطقہن ہطقگ):ںی ق ہطققومن ہطق ہطقپ ہطقغل بناا جا ہطقس ہطقووہ ہطقدادن ہطقک ہطق روروومن ہطقم ہطقچرور ہطقخ ہطقمجداد ہطقہن ہطقگ ہطق(ج ہطقک ہطقوو
ہہررہ ہطقکی ہطقگ۔ بنااروریریمش ہطقک ہطقم بنزرداد یناادادہ ہطقت ہطقااوو ہطقرور ر

تت ہطقدادووسوون ہطقس ہطقرون رمیا ہطقک ہطقووق رون ا پتہلی ہطقی ہطقک ہطقووہ ہطقف ہطقااوورور ہطقاآ
یناادادہ ہطقت ہطقہن ہطقگ۔ ر

دادووسیریمش ہطقی ہطقک ہطقووہ ہطقم ہطقگرور ہطقجدنا ہطقک ہطقب ہطقس ہطقم ہطقدادووسے ہطقلگن ہطقس ہطقرون
وورور ہطقہنا ہطقوواال ہطقہن ہطقگ۔ ا بناارورہ ہطقجیریمش ہطقح ہطقاآ تیریمش ہطقی ہطقک ہطقووہ ہطقش ہطقک ہطقب ہطقدادوو

ی ہطقبلاپی ہطقم ہطقبید ہطقلگو ہطقہن ہطقگ۔ ہطق چتو ہطقی ہطقک ہطقووہ ہطقااپ ہطقین،ے ہطقمن ہطقااوورور ہطقکووروروون ہطقک ہطقداد
بب ہطقہگ ہطقک ہطقووہ ہطقلگن ہطقک ہطقحاانن ہطقک ہطقملاظ ہطقس چ ہطقااوورور ہطقخ پناانی ہطقخ ہطقب ہطقہگ ہطقج ہطقاا ینک ہطق نن ہطقم ہطقاا ااوورور ہطقاا
شبرر ہطقاالس،ے لعۃ ہطقوواالووما ہطقااک بب ہطقتما ہطقاا بناا لعۃ،ے ہطق نن ہطقووااشااط ہطقاا ی

ت بب ہطقاالف رھ ہطقک ہطقہن ہطقگ۔ ہطق(م،ے ہطقک بنزڈ بت ہطقس ہطق رورووک ہطقم ہطقس
)۵۲۸۹رورق ہطق

تب ہطقحلاپی ہطقپ صرور رمنا ہطقک ہطق تت ہطقک ہطقرون بب ہطققم قرر نن ہطقس ہطق اا ااوورور ہطق ہ ہطق ہطق غرور ہطق بنل ہطق ب ہطقح ہطقق ووشااہ ہطق قرراائ ہطق مکرورہ ہطقتما ہطق
تر ہطقہ۔ ہطق ا م ہطقاآ رااووی ہطقشاا مہذ ہطقتظان ہطقم ہطقغرور ہطقووف ہطقک ہطقل ہطقک ہطقااہ ہطقرون

دک
ن
س ہطقک ہطقدا سلاپی ہطقاال ہطقص ہطقاال ہطقع ہطقوو بب ہطقک ہطقلیرٹ ہطقم ہطقرور ااہ ہطقک

پب ہطقک ا دک ہطقک ہطقہ ہطقک ہطقاآ
ن
ل ہطقی ہطقدا یناان ہطقداد ینک ہطقن تب ہطقم ہطقاا تت ہطقک ہطقااث نن ہطقم ہطقنا ہطقن ہطقص ہطقاال ہطقع ہطقووس ہطقک ہطقرورشاال ا قرراآ

ووااقو ن ہطقصفو ہطق ووروریریمش ہطقس ہطق ا پب ہطقک ہطقتی ہطقاآ ا عء ہطقاآ بب ہطقک ہطق ااہ ہطقک ااوورور ہطق ن ہطقم ہطقمجداد ہطقہ ہطق وواا تب ہطق تروراا دک ہطق
ن
دا ک ہطق ب ہطق

پ ہطقااوولوداد ہطقک ہطقپناچہ ہطقہ۔ ہطق ہطق س ہطقطج ہطقپناچہ ہطقہ ہطقج ہطقاا پب ہطقک ہطقاا ا ہ،ے ہطقب ہطقااس ہطقک ہطقم ہطقب ہطقت ہطقااوورور ہطقووہ ہطقاآ
ص ہطقاال ہطقع ہطقووس ن ہطق صئاح ہطقم ہطق ییااء ہطقک ہطق بی ن

ن ن ہطقااوورور ہطق ہطقاا تب ہطقوواا تب ہطقک ہطقتظان ہطقم ہطقتروراا نناا نن ہطقب م ہطقک ہطقاا نن ہطق ا قرراآ
بیااقرفت ہطق ہطقااباا نط

ن
نن ہطقپ ہطقگئون ہطقک ہطقاا پب ہطقپ ہطقاا ا نن ہطقدادہ ہطقااوورور ہطق ہطققرراائ ہطقوودادلوئاس ہطقک ہطقرورووش ہطقم ہطقاآ شساا ن

ن
س ہطقم ہطقپ ہطقگئون ہطقک ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 6 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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حما ہطقااوورور ہطقاامما ہطقااب مسوت ہطقم ہطقااب ہطق ض ہطقم ہطقعلما ہطقدادوورور ہطق ہ ہطقہ۔ ہطق ہطقااس ہطق م ہطقک ہطقدادل ہطقک ہطقمضوع ہطقرور نن ہطق م ہ ہطق س ہطق
نناا ل)،ے ہطقملو اا کاانیریمش ہطق(ااظرور ہطق اال ہطق تت ہطق نناا ہطقرورحم قاارور ہطقک ہطقدادوورور ہطقم ہطق ہطقملو اا بنزرطاانیریمش ہطق بنزرص ہطقم ہطق تب،ےج ہطق ت اال ہطق ہطقک ہطق
ااوورور لبذ) ہطق اا ہ ہطق (م ہطق ہ ہطق فرراا االید ہطق ح ہطق نناا ہطق اال)،ےملو تب ہطق (س نن ہطق ش ہطق نناا ہطق ملو یندد)،ے ہطق جدوو یندد ہطق (ن دادہیریمش ہطق مرور ہطق ااب ہطق
قرری ہطقم ہ۔ ہطق ہطقمضا ہطق دک ہطق

ن
دا بنل ہطق ق برور ہطقخصوصخ ہطق ش ہطق کوو ک ہطق ووغہ ہطق نن) ہطق یی یی بی ی

ن اال شیااقرفت ہطق یی (م سہروروویریمش ہطق االحر ہطق ح ہطق نناا ہطق ملو
ت ہطقکبات ااوورور ہطق م ہطق نن ہطقگئون ہطقپ ہطق یی یی ش

ش یی پن بناائ ہطقک ہطقب ہطق غروریریمش ہطقنا ہطق لرور ہطق اا بب ہطقع ہطق ج ااوورور ہطق اال ہطق ہطق ااح ہطق ب ہطق نناا ہطق ملو
تس االوعالاع ہطق ہطقمدادوودادیریمش ہطقک ہطق ااب ہطق نناا ہطقس ہطق ااوورور ہطقملو ااح ہطقااصلحا ہطق نناا ہطقاامرح ہطق بناادادیریمش،ے ہطقملو یناا بخدد ہطقدادرور ل اا نناا ہطقع ہطق ج ہطقملو ہ،ے ہطق ل ہطق

تب ہطقپ ہطق ہطقق ہطقمااداد ہطقم ہطقہ۔ م ہطقب ہطقم ہطقمم
ہ ہطقہ۔ ہطقااس ہطقووجا ہطقس نعاالاپی ہطقرور تی شش تت ہطقووم ہطقک ہطقملاط ہطقس ہطقنعیریمش ہطقس ہطقہ ہطقاا ین یداد بناائ ہطقااوورور ہطق رورااق ہطقاالووفو ہطقک ہطق
بب ہطقب ہطقہ۔ ہ ہطقااوورور ہطقاا ن ہطقص ہطقاال ہطقع ہطقووس ہطقس ہطقم ہطقپ ہطقگئون ہطقپ ہطقل ہطقجدنا ہطقوواال ہطقلیرٹ ہطقس ہطقب ہطقدادل ہطقرور
لاعیریمش ہطقپ ہطقااتما نرور یداد ہطقوو ج ہطقپ ہطقگئون ہطقک ہطقحاال ہطقس ہطق ن ہطقک ہطق تب ہطقوواا نن ہطقم ہطقم ہطقتروراا ا ماا ہطقااحس ہطقی ہطقہ ہطقک ہطققرراآ
ااس ج ہطق ت ہطق نرور ہطق اا ووہ ہطق ااوورور ہطق تب ہطق یناا روروواا صروریریمش ہطق وواال ہطق نا ہطق ا چ ہطقاآ ہن ہطق بب ہطقک ہطق ااہ ہطقک چ ہطق ص ہطقمث ہطق اا ااس ہطقم ہطق گ،ے ہطق ک ہطق ح ہطق
ج ااسء ہطقک ہطقپ ہطقگئو ہطقک ہطقعلووہ،ے ہطق بب ہطق ت ہطقہ ہطقت ہطقک ک ہطق م ہطق صئاح ہطقک ہطق تنک ہطق ت۔جن ہطق ب ہطقعما ہطق رمنا ہطقم ہطق رون
یناا ہطقن ہطقرورہ ہطقدادیریمش ہطقگ ہطقک ہطقک تت ہطقک ہطقشاات ہطقمجداد ہطقن ہطق ی ہطقصااج ق ہطقپ ہطقگئزن ہطقاا بناا ئ ہطقہ،ے ہطق م ہطقب ہطقووااض ہطققرراا
لن ی ہطقوو تناارور تب ہطقک ہطق نناا ض ہطقم ہطقم ہطقب س۔ ہطقااس ہطق م ہطقک ہطقجد ہطق ص ہطقاال ہطقع ہطقووس ہطقپ ہطق ن ہطق اان ہطق ب ہطق رورداد ہطقووک ہطقک ہطق

ک ہطق ض ہطق ااس ہطق یندد ہطق ششاا ش ہطق کوو ک ہطق بت ہطق غروریریمش ہطقصج لرور ہطق اا ررورگو ہطقع ہطق بنزن ہرورے ہطقمحما ہطق latestتی ہطقک ہطقحاال ہطقس ہطق

researchتنااث ہطققئا ہطقہ۔ ہطقین ہطقمجدادہ ہطقتظان ہطقم نن ہطقک ہطقملاط ہطقک ہطقب ہطقب ہطقماا ہطقی ہطق ًاک ہطقح ہطقرورک ہطقہ،ے ہطقل ہطقاا
موممًا ہطقااس ہطقک ہطقکئو پ ہطقس ہطقع ح ہطقک ہطق یناا ہطقااتما ہطق تب ہطق ل ہطقدادع س ہطقہ،ے ہطق ب ہطقہ ہطق ن ہطقنعو ہطقک ہطق مظاناا یناا ہطق ااکمڈی ہطق ینک ہطق اا ی ہطق

تت ہطقم ہطقدادکئو ہطقن ہطقدادی۔ ین خصوصخ ہطقاافداد
دک ہطقم ہطقہ ہطقج ہطقپ ہطقمے ہطقخلاپی ہطقم

ن
یندد ہطقپوون ہطقک ہطقدا ر دخے ہطقم ہطقااس ہطقمضوع ہطقس ہطقم ہطقچ ہطقمرن

ن
اال ہطقااشلم ہطقدا

دک ہطقہاا،ے ہطقی ہطقی ہطقک
ن
ینک ہطقپ ہطقت ہطقووہ ہطقہ ہطقج ہطقک ہطقااووپ ہطقدا نن ہطقم ہطقس ہطقاا تب ہطقمجداد ہطقہ۔ ہطق ہطقاا ضوورور نن ہطقااوورور ہطق ی ہطقک ہطقاام دادااداد ہطقت ہطقداد

ت۔ م ہطق ب ہطقک ہطق ووس ہطقک ہطق ص ہطقاال ہطقع ہطق ن ہطق تب ہطقک ہطقرورووش ہطقم ہطق یناا وواال ہطقروروواا نا ہطق ا چ ہطقاآ نیہ ہطق یی بنس س ہطق بب ہطق عئا ہطقااہ ہطقک
م دکہ ہطق

ن
تند ینک ہطقعم ہطق اا تب ہطقک ہطق بناا ہن ہطقااس ہطق ع ہطقک ہطق ااہ ہطق ع ہطقک ہطق مسوت ہطق ااوورور ہطق ااباائو ہطق تنااروری ہطقک ہطق پ ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقااشلم ہطق دادووساا ہطق

بب ہطقک ع ااہ ہطق ب ہطقک ہطق پب ہطقک ہطق ا ل ہطقاآ ہ،ے ہطق ت ہطقکتر ہطق ن ہطقت ہطق س ہطق ووس ہطقک ہطقاال ہطقک ہطق ص ہطقاال ہطقع ہطق ن ہطق بب ہطق ہ ہطقک ہطقااہ ہطقک
بب،ے ہطقخصوصخ نن ہطقدادوونن ہطقحاالن ہطقس ہطقااہ ہطقک اا س۔ ہطق م ہطقن ہطق نن ہطقلونا ہطقک ہطق ی اا پب ہطقپ ہطق ا ل ہطقخصوصخ ہطققرراارور ہطقدادے ہطقک ہطقخداد ہطقک ہطقاآ
تب ہطقک تت ہطقک ہطقااث ہ ہطق ہطقن ہطقص ہطقاال ہطقع ہطقووس ہطقک ہطقرورشاال نن ہطقداد شساا ن

ن
تب ہطقک ہطق نناا ی ہطقشااہ ہطقووب یداد ہطقک ہطقمہذ ہطقلیرٹ ہطقم ہطق ہطقاا طرور ہطقپ ہطق

گ ہطق 7 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا



___________________________________

یندد ہطقم ہطقااوورور ہطقمط ہطقب ہطقس ہطقہ۔ ر ل ہطق ہطقک ہطقمرن ی ہطقداد تناارور تت ہطقبدادیریمش ہطق ین ینک ہطقن اا
ج ہطقس مل ہطق دادی ہطقک ہطقمقو ہطق تب ہطق ت ااس ہطقنعو ہطقک ہطقب ہطق ڈت ہطقپ ہطق ئن ینک ہطقووی ہطقشاا اا ہ ہطقم ہطقرورااق ہطقاالووفو ہطقک ہطق حلاپی ہطق

م ہطقہ۔ ہطق ہطق تت ہطق ین ت یندد ہطق ر مرن ک ہطق ااحس ہطق ننااما ہطقسhttp://old-criticism.blogspot.comمکرورہ ہطق ًاک ہطق
ڈت ہطقم ہطق ئن شاا ووی ہطق قط ہطقم’’النبی   صلی   ا   علیہ   وسلم   فی   التراث   الیہودی’’   قئا ہطق اا چرور ہطق نن ہطق عاا ریزع ہطق رون ک ہطق

گ دک ہطقک ہطق
ن
دا ک ہطق شااہ ہطق ااہ ہطق نن ہطقک ہطقب ہطق م ااس ہطق دخے ہطقس ہطق

ن
دا یداد ہطقک ہطقمہذ ہطق ج ہطقم ہطق گ ہطقہ ہطق ئ ہطقک ہطق ششاا ینک ہطقتیزع ہطق اا

تناا ہطقہ۔ عء ہطقم ہطقس ہطقہ یدادیریمش ہطق بنزر ہطق عیریمش ہطقک ہطقااک صیریمش ہطق شرور ہطقدادووسیریمش ہطق یحئو ہطقک ہطق نن ہطقب ہطق ش طرور ہطقپ ہطقرورب ہطق شیاالاپی ہطقک ہطق ہ۔ ہطقم
تب ہطق وولوداد نن ہطقک ہطق تب ہطق۸۰اا ووف ج ہطق قرری۱۶۰ء ہطقم ہطق دادن ہطقک ہطقختا ہطقک ہطق ینک ہطقتیزع ہطقم ہطق اا پ ہطق اا اانن ہطقنا ہطق ء ہطقم ہطقہئو۔ ہطق

ب ووہ ہطق م ہطقی ہطقہ ہطقک ہطق ل ہطقہ ہطقک ہطقاال ہطقک ہطق ض ہطقم ہطق ااوورور ہطقااس ہطق دک ہطقک ہطقہ ہطق
ن
تب ہطقک ہطقدا ووااق یناان ہطق ن روروون ہطقہنا ہطقوواال ہطقچ ہطق

ااس نن ہطقنا ہطق ش رورب ہطق ع ہطقکے۔ ہطق قاارور ہطق اا ااوورور ہطق اان ہطق ہطقغ ہطق پ ہطق رمرح ہطق سرون ااس ہطق ااوورور ہطق شب ہطقکے ہطق م ن ہطق ینک ہطق اا ااسعام ہطقم ہطق
شسہااداد ہطقک ہطقہ۔ ی

ت ینااہ ہطقن ہطقک ہطقصئاح ہطقس ہطقب ہطقااش رک ییااہ ہطقن ہطقااوورور ہطقرون ینشع حاال ہطقس ہطق
م ہطقنا یبوو االف ئ ہطق نیاا ی

ت نن یدادیریمش ہطقعلاظ ہطق رے ہطق بنزڈ ینک ہطق اا ی ہطقک ہطق عیریمش ہطقم ہطق صیریمش ہطق بناارورہی ہطق ااوورور ہطق گرورہی ہطق ااس ہطقطج ہطق
ییااء ہطقک بی ن

ن اا پ ہطقم ہطققومن ہطقم ہطق رلاپی ہطقکنا ہطقس ہطق نناارون تب ہطقک ہطق ج ہطقتروراا ل ہطقہ ہطقک ہطقاال ہطقتللاع ہطق ہطق ینک ہطقرورشاال ہطقم ہطق اا ااپ ہطق
ج ہطقک س ہطقہ ہطق ب ہطق ن ہطق ی ہطقلگن ہطقم ہطق اا ب ہطق رلاپی ہطقہنا ہطقک ہطقب ہطق نناارون تب ہطقک ہطق س ہطقطج ہطقتروراا اا ہ ہطقہ،ے ہطق رور تناا ہطق شب ہطقک م
گ ب ہطق ن ہطقن ہطق پ ہطقکئو ہطق ج ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطقااس ہطقس ہطق بب ہطقم،ے ہطق ع ااہ ہطق ل ہطقاال ہطقتللاع ہطق ہطقنا ہطق س ہطق اا ن ہطقہ۔ ہطق پنااس ہطقدادید ہطق

س ہطقک ہطقطفو ہطقرورااہ ہطقنئو ہطقکے۔ نن ہطقک ہطقص ہطقروراا تنااک ہطقووہ ہطقاا تب ہطقک ہطقپ ہطقن ہطقم ہطقک ہطقب ہطق ہطق نن ہطقک ہطقضوورور ت،ے ہطقاا
ااوورور رورشاائو ہطق تت ہطق رورااس بنزرااہ ہطق تنک ہطق شب ہطق تاا یدادیریمش ہطق حاال ہطقس ہطق ااس ہطق ہطق م ہطق وواال ہطق رورک ہطق دادل ہطق بت ہطقس ہطق ہہ ماا ملاط ہطق
بے ہطقہ۔

ت شک تب ہطقج ہطقک ہطقجد ہطق نناا تت ہطق ہطقپاا ہطقک ہطقس ہطقت ہطقہ ہطقاام ہطقہ ہطقک ہطقااس ہطقنعو ہطقک ہطقب ہطقس ہطقشااہ ہطقااوورور ہطق ہطقب یب  ہطقااسدادہ ہطقک ہطقصلج

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 8 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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آرا وافکار
ریریمش داڈدااک ہطقم ہطقاالید ہطقغرون

ینک ہطقن نن ہطقپ ہطقاا ا ااروردادوو ہطقتااج ہطققرراآ
تب ہطقک ہطقرورووش ہطقم-ںی تت ہطقاال ہطقااصلحا ہطقک ہطقاافداداا نن نناا ہطقاام ۴۵ملو

ینک ہطقتجرمن دون ا) ہطق۱۴۶(  ہطقک ہطقاا
سقرفت ہطقک ہطقرورووش ظط ہطقم ہطقس ہطقہ ہطقج ہطقک ہطقمداد ہطقمن ہطقہتر ہطقہ،ے ہطقااوورور ہطقسقرفت ہطقوو ل نن ہطقاا نن‘‘ ہطقعب ہطقک ہطقاا ل ہطق’’دادوو

ین ہطقم ہطق ا یو ہطقاآ د
ن
دا جا ہطق مرور تناا ہطقہ،ے ہطق ہ ‘‘ ہطق ’’ساا م ہطق ینک ہطق اا ک ہطق نن ہطق دادوو تناا ہطقہ۔ ہطق جد ک ہطق خرور ہطق اا م ہطق تید ہطق بت ہطق مس ممنم ہطق

للہ   من  ال مجرت ہطقناددو ک ہطق ل ہطق ہطق اا خرور ہطقک ہطقہ،ے ہطق اا مجرت ہطقنا ہطق ت ہطق یناادادہ ہطق ر
رون م ہطق ی ہطق ک ہطق نن ہطق دادوو کتجر ہطقکتر ہطقہئا ہطق

یناادادہ ہطقہ،ے ر
س ہطقرون کنوی ہطقااس ہطقم ہطقوو بت ہطقہ ہطق یناادادہ ہطقمس ر

لک ہطقت ہطقرون ر ہطقک‘‘ ہطقتجر ہطقک۔ ہطقااوولاپی ہطقاا بئا ہطق’’چروڈ ‘‘ ہطقک ہطق ’’ساا
سے ہطقمداد ہطقب ہطقبتر ہطقہ،ے ہطقااوورور مداد ہطقمناچہ ہطقہ،ے ہطقااوورور ہطقاال ہطقک ہطقساا ہطقدادوو جدتر ہطقہ ہطقج ہطقاال ہطقک ہطق ا ااس ہطقم ہطقووہ ہطقلگو ہطقب ہطقاآ
سیریمش سے ہطقمداد ہطقبتر ہطقہ۔ ہطقج ہطقدادوو ر ہطقک ہطقدادوو جدتر ہطقہ ہطقج ہطقاال ہطقک ہطقمداد ہطقن ہطقمناچہ ہطقااوورور ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ ا ووہ ہطقلگو ہطقب ہطقاآ
ظط م قرفت ہطقک ہطق فرر ہ۔ ہطقااس ہطق مداد ہطقمناچہ ہطق سوون ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقدادوو ن ہطقم مداد ہطق ہ ہطقج ہطقاال ہطقک ہطق تر ہطق ا ہ ہطقلگو ہطقاآ ت ہطقم ہطقصفو ہطقوو
م ہطقم نن ہطق ا قرراآ سلاپی ہطقک ہطق اا ااس ہطق نن ہطقک ہطق ل ہطقجدس ہطقہ۔دادوو رہ ہطق نزن

ئ
ک ہطقجد ین ہطقک ہطقتجرن ہطق ا یو ہطقاآ د

ن
دا جا ہطق مرور ک ہطقہئا ہطق رور

دک ہطقک ہطقگ ہطقہ۔
ن
یو ہطقم ہطقدا د

ن
ی ہطقدا ا ک ہطقاآ ل ہطقہ،ے ہطق شیاا یناادادہ ہطقم ر

ب ہطقرون
اا۔۱ً( ففعْ نن نل  نو لراا  نض فم  دک ل

ن
دک  مل فم نی ل 

ن نما  مہ  ل
ل من ال ددو ممن  ن 

ن ددو دب فعْ نت أ
ن
فل  دق تہ:ںی)  لئام )76 ہطق(اا

خرور ب ہطقاا ک ہطق نن ہطقک ہطق ن ن ہطقااوورور ہطق ترورے ہطق ج ہطقک ہطق کن ہطقپسر ہطقکتر ہطقہ ہطق چ ہطقک ہطق ساا ہطقاای ہطق نخدداا ہطقک ہطق ت ہطق ’’ک ہطقک ہطق
ن‘‘ ہطق(ف ہطقمجدلاھدنیریمش)

نن‘‘ ن ن ہطق س ہطقہ ہطق پ ہطق ن ہطق ن ہطق ت ہطق تب ہطقکتر ہطقہ ہطقج ہطق عداد ااس ہطقک ہطق ر ہطقک ہطق چروڈ اال ہطقک ہطق ت ہطق بے!وھک ہطقک ہطق
ئ یی کہ نن ہطقس ہطق ’’اا

(ن)
نن ہطقک ن ااوورور ہطق ن ہطق ل ہطق ترورے ہطق تب ہطقکتر ہطقہ ہطقج ہطق عداد نن ہطقک ہطق اا ر ہطقک ہطق چروڈ اال ہطقک ہطق ت ہطق ک ہطقک ہطقک ہطق نن ہطقس ہطق اا پب ہطق ا ’’اآ

ملا ہطقب ہطقن ہطقہ‘‘(جاادادیریمش)

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 9 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

تیاا ہطقہ ہطقن خرور ہطقرورکھ نن ہطقک ہطقاا ر ہطقک ہطقاااس ہطقک ہطقپسر ہطقکتر ہطقہ ہطقج ہطقن ہطقترورے ہطقل ہطقن نن ہطقس ہطقک،ے ہطقک ہطقت ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ اا ’’ا
ن ہطقک‘‘ ہطق(س ہطقمدادوودادیریمش)

ررننا۔ً(النأعْام: ۲( دض نی نل  نو ننا  دعْ نف نین نل  نما  مہ  ل
ل من ال ددو ممن  دعو  فد نن أ

ن
فل  دق  (71(

بنزراا‘‘ ہطق(ف ہطقمجدلاھدنیریمش) بتھل ہطقکس ہطقن ہطق ی ہطقچ ہطقک ہطقپروری ہطقج ہطقن ہطقہروراا ہطق نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقاا ’’ک۔ ہطقک ہطقہ ہطق
نن‘‘(س ن ن ہطق ہ ہطق بے ہطق

ت شک دادے ہطق ن ہطق ہ ہطق ن ہطق ج ہطق پروری ہطق ک ہطق نن ہطق ااا ک ہطق ر ہطق چروڈ ک ہطق اال ہطق ہ ہطق ک ہطق چ ہطق پ ہطق س ہطق نن ہطق ’’اا
مدادوودادیریمش)

نن‘‘ ہطق(جاادادیریمش) بے ہطقہ ہطقااوورور ہطقن ہطقن
ت نن ہطقک ہطقپروری ہطقج ہطقن ہطقفئامہ ہطقپشک ر ہطقک ہطقاا نخدداا ہطقک ہطقچروڈ پب ہطقک ہطقدادی ہطقک ہطقہ ہطق ا ’’اآ

نن‘‘(ن) بے ہطقہ ہطقااوورور ہطقن ہطقن
ت شک نن ہطقک ہطقپروری ہطقج ہطقن ہطقہ ہطقن ہطقپ ہطق ر ہطقک ہطقاا ’’ک!وھک ہطقک ہطقہ ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ

دق    ون۔ً  (النح   ل:۳( نل فخ دی فم  دہ     نو اا  فیئْْ
ف
نش    نن  دق   و دل فخ نی نل  مہ  ل   

ل من ال ددو مم   ن  ن 
ن دعو فد نی    نن  فی مذ ل    

ل نوا  (
20(

بے‘‘(ف ہطقمجدلاھدنیریمش)
ت تر ہطقہ ہطقووہ ہطقکئو ہطقچ ہطقب ہطقت ہطقن ہطقبشک نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقپرور ’’ااوورور ہطقج ہطقلگن ہطقک ہطقی ہطق

ہ‘‘(س ب ہطقخلا ہطقن ہطق چ ہطقک ہطق تر ہطقہ،ے ہطقووہ ہطقک ہطق پرور ر ہطقک ہطقلگو ہطق ج ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ ہن ہطق ’’ااوورور ہطقووہ ہطقدادووسیریمش ہطق
مدادوودادیریمش)

تر ہطقہ ہطقووہ ہطقخداد ہطقہ ہطقمقرفت ہطقہ‘‘(جاادادیریمش) ’’ااوورور ہطقااس ہطقک ہطقعلووہ ہطقج ہطقی ہطقمکرش ہطقپرور
بے‘‘ ہطق(ن)

ت شک تر ہطقہ ہطقووہ ہطقکئو ہطقچ ہطقپاا ہطقن ہطقک ہطق ر ہطقک ہطقج ہطقک ہطقی ہطق(مک) ہطقلگو ہطقپرور ’’ااوورور ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ
اا۔۴ً( فیئْْ

ف
نش   مض  لفر

ن
نوا مت  نوا نما لس   نن ال ملم ا 

ا فزق مر فم  دہ ل
ن
دک  مل فم نی ل 

ن نما  مہ  ل
ل من ال ددو ممن  ن 

ن ددو دب فعْ نونی  (
)73(النحل: 

ااخرور ہطقن ب ہطق دروراا ہطق
ن
دا ک ہطق ی ہطق داد ریریمش ہطق روروورون رمرح ہطقم ہطق رون ااوورور ہطق ہطق سنن ہطق ا نن ہطقک ہطقاآ اا ہ ہطقج ہطق ااین ہطقک ہطقپجو ہطق ساا ہطق نخدداا ہطقک ہطق ’’ااوورور ہطق

یناا ہطقگ ہطقہ۔) نناا ہطقچہا،ے ہطقین ہطقم ہطقک ہطقتجر’’ ہطقم‘‘ ہطقکداد رورک ہطق‘‘(ف ہطقمجدلاھدنیریمش،ے ہطقم ہطقک ہطقتجر ہطق’’س‘‘ ہطقہ
ن دادی ہطقہ ہطق رقرفت ہطق روررون ب ہطق ک ہطق اان ہطق سنن ہطقس ہطق ا ن ہطقاآ ہت ہطقم ہطق ج ہطقک ہطق ہ ہطق نن ہطقک ہطقپجو ہطق ااا ر ہطقک ہطق چروڈ ک ہطق اال ہطق ’’ااوورور ہطق

رمرح ہطقس‘‘(س ہطقمدادوودادیریمش) رون
ملا ک ہطق رقرفت ہطق روررون ک ہطق رمرح ہطقم ہطق رون وو ہطق نن ہطق س ا ن ہطقاآ ج ہطق ہ ہطق تب ہطقکتر ہطق عداد ک ہطق نن ہطق اا ک ہطق ر ہطق چروڈ ک ہطق اال ہطق لگو ہطق ی ہطق ’’ااوورور ہطق

ہ‘‘(جاادادیریمش)
ریریمش ہطقپنا ہطقک رمرح ہطقس ہطقروروورون نن ہطقوو ہطقرون س ا نن ہطقک ہطقاآ تب ہطق(پسر) ہطقکتر ہطقہ ہطقج ہطقاا ر ہطقک ہطقااین ہطقک ہطقعداد ’’ااوورور ہطقی ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ

کئو ہطقااخرور ہطقن ہطقرورک‘‘ ہطق(ن)

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 10 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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مہ۔ً  (مریم: ۵( ل
ل من ال ددو ممن  ن 

ن دعو فد نت نما  نو فم  دک مزدل ت
ن فع أ

ن
نو  (48(

‘‘(ف ہن ہطق تناا ہطق ک کرورہ ہطق نن ہطقس ہطق اا ہ ہطق پروراا ہطقکتر ہطق ساا ہطق ک ہطق نخدداا ہطق پب ہطق ا ک ہطقاآ ج ہطق ااوورور ہطق لگن ہطقس ہطق پب ہطق ا ’’ااوورور ہطقم ہطقاآ
مجدلاھدنیریمش)

پروراا ہطقکتر ر ہطقک ہطق چروڈ نخدداا ہطقک ہطق پب ہطقلگو ہطق ا ج ہطقاآ ب ہطق ہن ہطقک ہطق نن ہطق تناا ہطقہن ہطقااوورور ہطقااا ر چروڈ ب ہطق پب ہطقلگن ہطقک ہطق ا ’’م ہطقاآ
ہ‘‘ ہطق(س ہطقمدادوودادیریمش)

نن ہطقاال ہطقک ہطقتجر م ہطقدادوو ‘‘(جاادادیریمش،ے ہطقااس ہطقم ہطق ون ہطقگ ہطق ل ہطقہجدوئ اا ر ہطقک ہطق چروڈ س ہطق مدادوون ہطق پب ہطقک ہطق ا پب ہطقک ہطقاآ ا ’’ااوورور ہطقاآ
ڈب ہطقگ ہطقہ) چ

تناا ہطقہن‘‘ ہطق(ن) تر ہطقہ ہطقکرورہ ہطقک ر ہطقک ہطقپرور پب ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ ا نن ہطقس ہطقج ہطقاآ پب ہطقلگن ہطقس ہطقااوورور ہطقاا ا ’’ااوورور ہطقم ہطقاآ
لزا۔ً (مریم: ۶( مع فم  دہ ل

ن
دکودنوا  نی لل م ۃ 

ا نہ مل مہ آ ل
ل من ال ددو ممن  دذوا  نخ لت نوا  (81(

تب ہطقوو) ہطقمداد ہطقہن‘‘(ف ع بت ہطق بج نن ہطقک ہطقل ہطق(م تنااک ہطقووہ ہطقاا نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقااوورور ہطقمداد ہطقبل ہطقہ ہطق نن ہطقلگن ہطقنا ہطق ’’ااوورور ہطقاا
مجدلاھدنیریمش)

نن ہطقہن‘‘ ہطق(س ہطقمدادوودادیریمش) نن ہطقک ہطقپ اا تنااک ہطقووہ ہطقا ک ہطقہ ہطق نخدداا ہطقب ہطقرور ر ہطقک ہطقااپ ہطقک ہطق نن ہطقلگن ہطقنا ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ اا ’’ا
شت ہطقہن‘‘ بنااغ تب ہطقک ہطق تب ہطقوو ہطققو ع نن ہطقک ہطق تنااک ہطقووہ ہطقاا ک ہطقہ ہطق نخدداا ہطقب ہطقرور ر ہطقک ہطقب ہطقس ہطق نخدداا ہطقک ہطقچروڈ نن ہطقلگن ہطقنا ہطق ’’ااوورور ہطقاا

(ن)
ب تب ہطق عع شت ہطق بنااغ ل ہطق نن ہطقک ہطق اا ووہ ہطق تنااک ہطق ہ ہطق ااخرور ہطقکل ہطق نخدداا ہطق دادووسے ہطق ر ہطقک ہطق چروڈ نخدداا ہطقک ہطق نن ہطقلگن ہطقنا ہطق اا ’’ااوورور ہطق

‘‘(جاادادیریمش)
نم۔۷ً( لن نہ نج دب  نص نح مہ  ل

ل من ال ددو ممن  ن 
ن ددو دب فعْ نت نما  نو فم  دک لن مإ ییااء:ںی ہطق)  بی ن

ن )98 ہطق(االو
ج ہطقک ہطقاایھدن ہطقہن ہطقگ‘‘ ہطق(ف ہطقمجدلاھدنیریمش)

ن
ر تب ہطقکتر ہطقہ ہطقدادوورون نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقعداد ’’ت ہطقااوورور ہطقج ہطقک ہطقت ہطق

ب ین ہطق ہ‘‘ ہطق(س ہطقمدادوودادیریمش،ے ہطق اایھدن ہطق نم ہطقک ہطق
عن بحہ ت ہطقپجو ہطقہ،ے ہطق ج ہطق ببووداد ہطق ا ووہ ہطقمع ترورے ہطق ااوورور ہطق ت ہطق ش ہطق ’’ب ہطق

ڈب ہطقگ ہطقہ) نن ہطقاال ہطقک ہطقتجر ہطقچ م ہطقدادوو
تب ہطقکتر ہطقت ہطقج ہطقک ہطقاایھدن ہطقہ‘‘ ہطق(م ہطقح ہطقن) ر ہطقک ہطقعداد ’’ب ہطقت ہطقااوورور ہطقووہ ہطقچی ہطقج ہطقک ہطقت ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ
یناا ہطقجدئا ب اایھدن ہطق ک ہطق عج ہطق ک ہطق بت ہطق س ہ ہطق کرورہ ہطق پسر ہطق ت ہطق ک ہطق چوون ہطق ج ہطق ااوورور ہطق خداد ہطق لگو ہطق ت ہطق ک ہطق ک ہطق رور ینااداد ہطق ’’

گ‘‘(جاادادیریمش)
لہ۔۸ً(

ن
دعْوا  نم نت فج مو ا ل

ن
نو اا  نباب دذ دقوا  دل فخ نی لن 

ن
مہ  ل

ل من ال ددو ممن  ن 
ن دعو فد نت نن  فی مذ ل

ل لن ا مإ ل:ںی ہطق)  )73 ہطق(اا
م بت ہطق س ل ہطق ک ہطق ااس ہطق ااگچر ہطق بے ہطق

ت شک ب ہطق ب ہطقن ہطق م ہطق ینک ہطق اا ووہ ہطق ہ ہطق تر ہطق پرور ساا ہطق ک ہطق نخدداا ہطق ت ہطق ک ہطق لگن ہطق ’’ج ہطق

گ ہطق 11 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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ہجدئا‘‘(جدلاھدنیریمش)
چہ ہطقت ہطقن ہطقک نناا ہطق ک پاا ہطق ب ہطق م ہطق ینک ہطق اا ک ہطق امل ہطق بت ہطق س ووہ ہطق ہ ہطق تر ہطق پرور ک ہطق ر ہطق چروڈ ک ہطق نخدداا ہطق ت ہطق ک ہطق مدادوون ہطق ’’ج ہطق

بے‘‘(س ہطقمدادوودادیریمش)
ت شک

بے ہطقہ ہطق‘‘
ت ینک ہطقم ہطقن ہطقپاا ہطقکشک بت ہطقم ہطقب ہطقجدئا ہطقت ہطقاا ر ہطقدادی ہطقہ ہطقی ہطقس وواارون ا ر ہطقک ہطقاآ نخدداا ہطقک ہطقچروڈ ’’ی ہطقلگو ہطقج ہطقت ہطق

(جاادادیریمش)
بت بت ہطقک ہطقس س بے۔ ہطقااگچر ہطقووہ ہطق

ت شک ینک ہطقم ہطقب ہطقپاا ہطقن ہطقک ہطق تر ہطقہ ہطقووہ ہطقاا ر ہطقک ہطقت ہطقج ہطقمدادوون ہطقک ہطقپرور ’’اال ہطقک ہطقچروڈ
ااس ہطقکما ہطقک ہطقل ہطقااک ہطقہ ہطقجدئا‘‘ ہطق(م ہطقح ہطقن)

من۹( ددو مم  ن  من  ی  
فف نہ ل

ن
مإ نی  م  

مل أ
د
نو فی  دذومنأ مخ    ت

ل مس ا لن  ا ملل ت 
ن دقل   نت  أن  

ن
أ
ن
نم  فرنی   نم نن  فب   س  ی ا فیسْن مع نی  ا  ہ 

د لل   نل ال نق  ا فذ  ومإ
ن  (

مہ۔ً ل
ل تہ:ںی ہطقال لئام )116 ہطق ہطق(اا

ت ک ہطق ینااداد ہطقدادلو ہطقک) ہطقاال ہطقفررمئا ہطقگ ہطقک ہطق''ااے ہطقع ہطقااب ہطقمیر!وھک ہطقک ہطقت ہطقنا ہطقلگن ہطقس ہطق تب ہطق نناا بت ہطق(ی ہطقااح بج صوصخ ہطق
ن
’’غ

نخدداا ہطقب ہطقل؟''(س ہطقمدادوودادیریمش) نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقم ہطقااوورور ہطقمیریمش ہطقمن ہطقک ہطقب ہطق ک ہطق
م ہطقااوورور ر ہطقک ہطق چروڈ یناا ہطقہ ہطقک ہطقاال ہطقک ہطق ک ہطقداد ت ہطقنا ہطقلگن ہطقس ہطقی ہطق لاعسی ہطقب ہطقمیر ہطقک ہطق یی ک ہطقک ہطقااے ہطقع بت ہطقاال ہطقنا ہطق بج ’’ااوورور ہطق

نن ہطقل ہطق‘‘(جاادادیریمش) نخدداا ہطقم میریمش ہطقمن ہطقک ہطق
ر ہطقک لاعل ہطقفررمئا ہطقگ ہطقااے ہطقع ہطقب ہطقمیر ہطقک ہطقت ہطقنا ہطقلگن ہطقس ہطقک ہطقت ہطقک ہطقاال ہطقک ہطقچروڈ بت ہطقاال ہطقت بج ینااداد ہطقکوو ہطق تت ہطق ’’ووہ ہطقووق

نخدداا ہطقب ہطقل‘‘ ہطق(ن) م ہطقااوورور ہطقمیریمش ہطقمن ہطقک ہطق
خلفو

ن
بناال ہطق تنک ہطقت ہطق ر ہطقک‘‘ ہطقتجر ہطقک ہطقہ،ے ہطقج ہطقعئون ہطقک ہطقح ہطق لک ہطقدادوونن ہطقمجرت ہطقنا ہطقین ہطقب ہطق’’چروڈ خ ہطقاا ا اآ

یناا،ے ہطقب ہطقاال ب مداد ہطقن ہطق نن ہطقک ہطقمن ہطقک ہطق ر ہطقک ہطقاان ہطقااوورور ہطقاا چروڈ عئون ہطقنا ہطقاال ہطقک ہطق ییسی ہطقع ہطقاالسلما ہطقک ہطقب ہطق ووااق ہطقہ۔ ہطقع
ر ہطقک ہطقتجر چروڈ ہہرر ہطقمما ہطقپ ہطق ی ہطق بت ہطقت ہطقاا ی ہطقووجا ہطقہ ہطقک ہطقصج ینک ہطقک۔ ہطقغل ہطق ش تب ہطقم ہطق عداد نن ہطقدادوونن ہطقک ہطق ک ہطقشاات ہطقاا
تب ہطقی ہطقہ ہطقک بناا خرورک،ے ہطقص ہطق ڈت ہطقک ہطقمووفو ہطقتجر ہطقاا ہہ تہوون ہطقنا ہطقااپ ہطقعما ہطقطیر ہطقس ہطق

ن
کتر ہطقہ،ے ہطقل ہطقااس ہطقمما ہطقپ ہطقاا

بت ہطقہ۔ یناادادہ ہطقمس ر
تب ہطقپ ہطقب ہطقرون بنااق ہطقتما ہطقمم ی ہطق ی ہطقتجر ہطقاا

ینک ہطقااوورور ہطقتجرمن دون ا ) ہطق۱۴۷( ک ہطقاا
مصراا۔۱ً( نت دمن نن  نکا نما  نو مہ  ل

ل من ال ددو ممن  ہ 
د نن درو دص نین ۃۃ  مفئْْ ہ 

د لل دکن  نت فم  ل
ن
نو )43 ہطق(اال:ںی ہطق) 

ک ف ہطق ا ااس ہطقاآ ہ ہطق پب ہطق ا ووہ ہطقاآ س ہطق ک ہطق ن ہطق ااوورور ہطق تناا،ے ہطق ک مداد ہطق ک ہطق ااس ہطق ج ہطقک ہطق پنااس ہطقکئو ہطق ااس ہطقک ہطق ک ہطق ر ہطق چروڈ ک ہطق اال ہطق ہاا ہطق ’’ن ہطق
مباق‘‘(س ہطقمدادوودادیریمش)

تت ہطقااس ہطقک ہطقمدادگرور ہطقن ہطقہئو ہطقااوورور ہطقن ہطقووہ ہطقبلد ہطقل ہطقس ہطق‘‘(ف ہطقمجدلاھدنیریمش) نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقکئو ہطقجغ تت) ہطق ’’(ااس ہطقووق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 12 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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ل ہطقوواالو ہطقب و ہطقکت ہطقااوورور ہطقن ہطقووہ ہطقخداد ہطقہ ہطقبلد ہطق تت ہطقن ہطقااٹ ہطقک ہطقاال ہطقس ہطقااس ہطقک ہطقکئو ہطقبوئ تت ہطقم ہطقکئو ہطقجغ ین ’’ااس ہطقک ہطقحماا
ھ) ر ننااگزڈ س ہطق‘‘(مج

بت ہطقااوورور ن ہطقہ ہطقووہ ہطقغل تناا ہطقااوورور ہطق مباق ہطقم ہطقااس ہطقک ہطقمداد ہطقک ب ہطقن ہطقت ہطقج ہطقاال ہطقک ہطق پنااس ہطقکئو ہطقاای ہطقگووہ ہطق بب ہطقااس ہطقک ہطق ’’اا
بنل ہطقت‘‘ ہطق(ن) بلد ہطقل ہطقک ہطقق

مہ۔۲ً( ل
ل من ال ددو ممن  ہ 

د نن درو دص نین ۃۃ  نء مف ممن  ہ 
د ل
ن
نن  نکا نما  نف ل:ںی ہطق)  )81 ہطق ہطق(اا

تناا‘‘ ہطق(س ہطقمدادوودادیریمش) ا ’’پ ہطقکئو ہطقااس ہطقک ہطقحمن ہطقک ہطقگووہ ہطقن ہطقت ہطقج ہطقاال ہطقک ہطقمباق ہطقم ہطقااس ہطقک ہطقمداد ہطقک ہطقاآ
تت ہطقااس ہطقک ہطقمدادگرور ہطقن ہطقہسو ہطق‘‘(ف ہطقمجدلاھدنیریمش) نخدداا ہطقک ہطقساا ہطقکئو ہطقجغ ’’ت ہطق

نخدداا ہطقک ہطقعلووہ ہطقبنا ہطقوواالو ہطقپاا ہطقہاا ہطق‘‘(جاادادیریمش) ’’ااوورور ہطقن ہطقکئو ہطقگووہ ہطق
رھ) ننااگزڈ تت ہطقااس ہطقک ہطقمداد ہطقک ہطقل ہطقترور ہطقن ہطقہئو ہطق‘‘ ہطق(مج ’’ااوورور ہطقاال ہطقک ہطقساا ہطقکئو ہطقجغ

تت ہطقتو ہطقج ہطقاال ہطقک ہطقمباق ہطقم ہطقااس ہطقک ہطقمداد ہطقکت ہطق‘‘(ن) ’’س ہطقن ہطقااس ہطقک ہطقحمن ہطقک ہطقکئو ہطقجغ
نصاراا۔۳ً( أن

ن
مہ    ل

ل من   ال ددو ملمن    دہم    ل
ن
ددوا    مج نی فم    ل

ن نف نناراا    دلوا    مخ فد أ
د
نف دقوا    مر غ

ف أ
د
فم    مہ مت ءا

ن فی مط خ
ن لما     مم (نج:ںی)     ہطق

25(
تہوون ہطقنا

ن
اا گ۔ ہطقت ہطق بے ہطق

ئ ین داد داڈداالاپی ہطق گو ہطقم ہطق ا پ ہطقاآ گ ہطق بے ہطق
ئ ین بب ہطقکداد غق پ ہطق بت ہطق بی نیااہن ہطقک ہطقش گ ااپ ہطق ووہ ہطق خ) ہطق ا ’’(اآ

ل ل ہطقکئو ہطق تت ہطقم ہطقااس ہطقک ہطق ین ا ،ے ہطقاآ ئام ہطقہ ہطق راا ‘‘ ہطقرون ’’پ ہطق ل ہطق یناا‘‘(ف ہطقمجدلاھدنیریمش،ے ہطق پناا ن ہطق مدادگرور ہطق پ ہطق اا ک ہطقک ہطق ساا ہطق نخدداا ہطقک ہطق

ن ہطقہ۔)
تہوون ہطقنا ہطقااپ ہطقل ہطقاال ہطقس

ن
گو ہطقم ہطقجننک ہطقدادی ہطقگ،ے ہطقپ ہطقاا ا ون ہطقک ہطقب ہطقپ ہطقہ ہطقووہ ہطقغقرفت ہطقک ہطقگ ہطقااوورور ہطقاآ نجطااوئ پ ہطق ’’اا

یناا‘‘ ہطق(س ہطقمدادوودادیریمش) پناا بنا ہطقوواالو ہطقکئو ہطقمدادگرور ہطقن ہطق
بنل ہطقااپ ہطقکئو ہطقمدادگرور ہطقن تہوون ہطقنا ہطقاال ہطقک ہطقم

ن
گو ہطقم ہطقدادااخ ہطقک ہطقگ ہطقت ہطقاا ا ون ہطقپ ہطقداڈدبئا ہطقگ ہطقپ ہطقاآ نجطااوئ پ ہطقک ہطق ’’اا

نن،ے ہطقل ہطق’’ک ہطق‘‘ ہطقین ہطقب ہطقم ہطقہ) یناا‘‘ ہطق(ااح ہطقرورض ہطقخ پناا
پ ہطقکئو اا ساا ہطق اال ہطقک ہطق ااوورور ہطق گ ہطق بے ہطق

ئ ین داد پ ہطق ج ہطقم ہطق ااوورور ہطق گ ہطق بے ہطق
ئ ین داد داڈدب ہطق نیااہن ہطقک ہطق گ ااپ ہطق بت ہطق بی ش ب ہطق لگو ہطق ’’ی ہطق

رھ) گزڈ نناا یناا‘‘ ہطق(مج پناا تہوون ہطقنا ہطقن ہطق
ن
مدادگرور ہطقاا

نخدداا ہطقک ہطقعلووہ ااوورور ہطق ہ ہطق گ ہطق بے ہطق
ئ ین عج ہطقم ہطقدادااخ ہطقکداد پ ہطق ہ ہطقااوورور ہطق گ ہطق ک ہطق غقرفت ہطق ب ہطقپ ہطق غن ہطقک ہطق پ ہطق اا بت ہطق س ’’ی ہطق

اان ہطقکئو ہطقمدادگرور ہطقن ہطقمل ہطقہ‘‘ ہطق(جاادادیریمش)
نمن۔۴ً( فح لر من ال ددو ملمن  دکم  در دص نین فم  دک لل ۃد  دجن نو  دہ فی  مذ ل

ل نذا ا نہ فن  لم أ
ن
)20 ہطق(اال:ںی ہطق)

(س س ہطقہ‘‘ ہطق ک ہطق مداد ہطق تروریریمش ہطق مباق ہطقم ہطق ک ہطق نن ہطق رورحماا ج ہطق پنااس ہطقہ ہطق ترورے ہطق ل ہطق نساا ہطق
ن
ک ووہ ہطق خ ہطق ا و،ے ہطقاآ ’’بوئ

گ ہطق 13 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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مدادوودادیریمش)
مجدلاھدنیریمش) (ف ہطق کس‘‘ ہطق مداد ہطق تروریریمش ہطق ساا ہطق ک ہطق نخدداا ہطق ک ہطق ہ ہطق بج ہطق ف تروریریمش ہطق ج ہطق ہ ہطق نن ہطق ک اای ہطق بتھل ہطق ’’

رھ) ننااگزڈ نن ہطقشاا ہطقل ہطقہ ہطقج ہطقتروریریمش ہطقمداد ہطقکس‘‘ ہطق(مج ’’ساائا ہطقاال ہطقک ہطقتروراا ہطقووہ ہطقک
ر ہطقک‘‘،ے’’علووہ‘‘ ہطق،ے ’’چروڈ ہ،ے ہطق تر ہطق ا م ہطقاآ چرور ہطقطج ہطقک ہطقتجر ہطقشاا داال ہطقت ہطق داڈ ین ہطقک ہطقتجرن ہطقپ ہطقن ہطق ا بناالو ہطقاآ بج ہطق دادرور

‘‘ ہطقااوورور ہطق’’مباق ہطقم‘‘۔ ’’ساا
ہ،ے ہ ہطقتجر ہطقکتر ہطق وو ب ہطق ین ہطق ہ،ے ہطق ساا ہطقتجر ہطقکتر ہطق پ ہطق تب ہطق مم دادووسے ہطق ج ہطقطج ہطق مجرت ہطق ب ہطق
یناا ہطقاال ہطقک ہطقساا ہطقک ہطقااوورور ہطقنا ہطقمداد ہطقن ہطقک،ے ہطقین حلونوی ہطقین ہطقااس ہطقک ہطقم ہطقن ہطقہ ہطقک ہطقاال ہطقک ہطقساا ہطقک ہطقااوورورنا ہطقمداد ہطقک ہطق
ین ہطقک ا نن ہطقاآ اا تب ہطقن ہطقہ،ے ہطق بناا ب ہطقک ہطق مدادگرور ہطق یناا ہطقاال ہطقک ہطق مداد ہطقہنا ہطقک ہطق اال ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق دک ہطقہ،ے ہطق

ن
بب ہطقک ہطقدا عاا اال ہطقک ہطق

مدادگرور وواالو ہطقکئو ہطق مباق ہطقکنا ہطق ک ہطق بب ہطق عاا ااس ہطق ااوورور ہطق وواالو ہطق بنا ہطق بب ہطقس ہطق عاا ااس ہطق پ ہطق جدنا ہطق ا بب ہطقاآ عاا ک ہطق اال ہطق مع ہطقی ہطقہ ہطقک ہطق
ن ہطقہاا۔

ر ہطقک‘‘ ہطقتجر ہطقک ہطقہ،ے ہطقی ہطقتجر ہطقب ہطقسقرفت ہطقک تب ہطقک ہطقطج ہطقین ہطقب ہطق’’چروڈ ب ہطقمجرت ہطقنا ہطقدادووسے ہطقمم
م ہطقن ہطقہ۔ بنزر س ہطقطج ہطق’’علووہ‘‘ ہطقب ہطق روون ہطقن ہطقہ۔ ہطقاا ظط ہطقس ہطقمرون ل

ظط اال م ہطق یناا ہطقااس ہطقک ہطقہ ہطق ’’مباق ہطقم‘‘ ہطق ل ہطق تت ہطق دادرورس ل ہطق نن ہطقک ہطقتجر ہطقکنا ہطقک ہطق ین ہطقم ہطقدادوو ا مکرورہ ہطقتما ہطقاآ
نن ڈب ہطقس،ے ہطقااوورور ہطقن ہطقکئو ہطقاا بب ہطقک ہطقمباق ہطقم ہطقن ہطقووہ ہطقخداد ہطقداڈد ین ہطقک ہطقووااض ہطقمما ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقاال ہطقک ہطقعاا ا نن ہطقاآ ہ۔ ہطقکنوی ہطقاا

ک ہطقمدادگرور ہطقہس۔
ل ہطقتجر ہطقکتر ہطقہ،ے ہطقج ل ہطقاا ین ہطقک ہطقاا ا بب ہطقوواال ہطقاآ س ین ہطقاا نن ہطق مجرت ہطقاا ب ہطقہ ہطقک ہطقب ہطق چ ہطقی ہطق دادی ہطقک ہطق
ت،ے ہطقااوورور ینکشوو ہطقن ہطقہس ہطق ہ ہطق د

ن
نن ہطقک ہطقدا ینک ہطقت ہطقک ہطقطفو ہطقاا ک ہطقاا تت ہطق ین ہطقک ہطقتجر ہطقکتر ہطقووق ا نن ہطقاآ تناا ہطقہ ہطقک ہطقاا ہہرر ہطقہ ظطاا س ہطق

ہ ہطقااوورور ہطقک ہطقن ہطقرورہ ہطقس۔ ہطق م ہطقک ہطقرور نن ہطقک ہطقشاا یناا ہطقجدنا ہطقوواالو ہطقفررقرفت ہطقاا پناا نن ہطق ما نن ہطقم ہطقتوون ہطقک ہطقدادرور اا

گ ہطق 14 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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حالت وواقعْات
رااہ ہطقاالااشیریمش  ہطقاابعرور ہطقرون

نن ہطقک ہطقمقو ہطقااوورور ہطقخدادما ہطقاالمرح ہطقک ہطقخااہ نن ہطقطاال ااف
عء۱۶ م ہطق وواال ہطق ہنا ہطق م ہطق ہما ہطق اا ریزع ہطق رون ک ہطق س ہطق ئو ہطق ا ااوو ہطقاآ م ہطق مما ہطق مکہ ہطق نا ہطق ااخرور ہطق قوم ہطق ینک ہطق اا ک ہطق جلوئو ہطق  ہطق

ظطہ ہطقاال ر ہطقجف لینزن اا نن ہطقب ہطقع ہطق س ششااہ ہطق شیر ہطق کنانرف ہطقااوورور ہطقداداانروروون ہطقک ہطقحلا ہطقکنانرف ہطقک ہطقحاالد ہطقس ہطقخدادما ہطقاالمرح ہطق
ااظرور ک ہطق اام ہطقک ہطققما ہطقک ہطقخااہ ہطق ج ہطق ر ہطق اارون ج ہطق نن ہطقم ہطق تیاا نش

ن
ااف تہوون ہطقنا ہطق

ن
اا ج ہطقم ہطق ئ ہطقک ہطقہ ہطق ششاا نن ہطق ینک ہطقب اا ک ہطق لاعل ہطق ت

یناا ہطقہ ہطقک ی ہطقم ہطقک ہطقح ہطقنل ہطقااوورور ہطقفررم درور
ن
تب ہطقک ہطقدا ک ہطقہ ہطقک ہطقووہ ہطقمااکاا نن ہطقس ہطق تت ہطقااوورور ہطقطاال نن ہطقخکووم کتر ہطقہئا ہطقااف

مما ک ہطق بب ہطق ع سدادیریمش ہطق ہ۔ ہطق م ہطق ششاا تب ہطقم ہطق تجر ک ہطق بب ہطق ع سدادیریمش ہطق قما ہطق ک ہطق م ہطق اا ج ہطق ر ہطق اارون ج ہطق م ہطق نن ہطق تیاا نش
ن
ااف

نناا ہطقچہ ہطقہ۔ تب ہطقپ ہطقک ششاا ن ہطقگاارور بناا تت ہطقم ہطقک ہطقمداد نخددم نن ہطقک ہطق تب ہطقک ہطقرورووش ہطقم ہطقہ ہطقاا ششااداداا فررمناوواا ہطقک ہطقاارور
ننااما ہطقک ہطقشاات ہطقخدادما نن ہطقک ہطق ر ہطقعلاظ ہطقااشلما ہطقک ہطقمما ہطقتید ہطقش ہطقہ ہطقااوورور ہطقاا لینزن نن ہطقب ہطقع ہطقاا ششااہ ہطقس بب ہطق تب ہطقم ع
نن ہطقم تیاا نش

ن
ااف تب ہطقہ ہطقک ہطق بناا ہہرر ہطق طاا

ظ تناا ہطقہ۔ ہطق ج ہطقجد بداد ہطق ر ہطقخداد اس ہطقنرون ک ہطق نن ہطق م ہہرر ہطق ہ ہطق دادی ہطق نن ہطق عاا ک ہطق شیر ہطق االمرح ہطق
نن ہطقک اا حااما ہطقک ہطقشاات ہطق اا وو ہطق بب ہطق ااداد رے ہطق بنزڈ م ہطقہ ہطق چہا؟ ہطق کشے ہطقہن ہطق یناا ہطق س ہطقہ ہطق کشے ہطقہ ہطق یناادادہ ہطق ر

رون نن ہطقس ہطق اا م ہطقک ہطقخااہ ہطق اا
نن‘‘ ہطقک ہطقمقو ہطقپ تیاا نش

ن
ااف ااشلما ہطق تب ہطق ’’اامرور س ہطقم ہطق ااس ہطق ررورااہ ہطقکما ہطق اارون ہ ہطقک ہطق چہ ہطق نناا ہطق صوصخ ہطقک

ن
ع تت ہطقم ہطقی ہطق نخددم

تت ہطقحص ہطقہ ہطقس ہطقہ۔ ہطق ر ہطقج ہطقنلاک ہطقم ہطقسل تت ہطقفررمئو ہطقجدئا ہطقت ہطقم ہطقک ہطقح ہطقج ہطقاارون رحم لاک ہطقک ہطقرون داا ینک ہطقن ہطقداڈ ب ہطقاا
تداد ہطقک اا اامیر ہطق ووہ ہطق ط ہطقس ہطقن ہطقب ہطق ک ہطق نن ہطقک ہطق تیاا نش

ن
ااف نیگ ہطق بج ک ہطق نن ہطق اا ک ہطقمقو ہطقی ہطقہ ہطقک ہطق نن ہطق طاال نن ہطق ااف

ل ت ہطقک ہطق ااشلم ہطق ااوورور ہطق راادادیریمش،ے ہطقخدادمروریریمش ہطق رون ا ووط ہطقک ہطقاآ ااپ ہطق خلفو ہطق
ن
وواال ہطقفجن ہطقک ہطق دادااخ ہطقہنا ہطق نن ہطقم ہطق تیاا نش

ن
ااف

نن‘‘ تیاا نش
ن
’’جداد ہطقااف نیگ ہطق بج خلفو ہطق

ن
ت ہطقک ہطق عیریمش ہطق ینرق ہطقک ہطق تت ہطق ین سوو تہوون ہطقنا ہطق

ن
اا ج ہطقطج ہطق ہ ہطق ل ہطقرورہ ہطق ااس ہطقطج ہطق

ت۔ ڈب ہطقک ہطق سرور ب ہطقاان ہطق بب ہطقنا ہطق ع سدادیریمش ہطق لا ہطقک ہطقطج ہطق مماا ی ہطق ب ہطقس ہطقداد تو ہطقااوورور ہطقدادن ہطقک ہطق لیریمش ہطق نن ہطقس ہطق عاا ک ہطق
تب ہطقک ہطقسرورے ہطققئا تت ہطقک ہطقااپ ہطقکئو ہطقم ہطقووجداد ہطقن ہطقہ ہطقب ہطقووہ ہطقبوون ہطقعیریمش ہطققو بنل ہطقک ہطقمجدادہ ہطقخکووم نن ہطقک ہطقک ہطقہ ہطقک ہطقک اا
کوولاپی ہطقحص ہطقن پ ہطق یناادادہ ہطق ر

رون رورق ہطقس ہطق ف ہطق ت ہطق نن ہطقک ہطق تیاا نش
ن
ااف ااس ہطق بنااووجداد ہطق اامااداد ہطقک ہطق وو ہطقمل ہطق عیریمش ہطق ت ہطق ااوورور ہطقتما ہطق ہ ہطق

ی ہطقاامیر ہطقک ہطقہ۔ فرریر ہطق تت ہطقک ہطقشاات ہطقن ہطقب ہطقووہ ہطقااص ہطق بنل ہطقک ہطقخکووم ل ہطقک ہ ہطق ترور ہطق ل ہطق تب ہطقک ہطق ل ہطقووہ ہطقمااکاا ااس ہطق
خل ہطقہگ۔

ن نت نن ہطقس ہطقاامیر ہطقااتداد ہطقک ہطقفجن ہطقک ہطقاا تیاا نش
ن
پتہلی ہطقشط ہطقااف تب ہطقک ہطق نن ہطقمااکاا تب ہطقکی ہطقگ ہطقااوورور ہطقاا شاات ہطقمااکاا

گ ہطق 15 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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دیو ہطقچ
ن
دا جا ہطق مرور س ہطقم ہطق ااس ہطق حاالد ہطقس ہطقک ہطقہ؟ ہطق ااس ہطق ک ہطقمقو ہطق تت ہطق خکووم اامیر ہطق دادووسیریمش ہطقطفو ہطق ج ہطق

جلاپی بنزرااہ ہطق س اامیر ہطقفجن ہطقک ہطق نن ہطقم ہطق تیاا نش
ن
ااف نن ہطق دادووروراا پج ہطقک ہطق مرور شاالاپی ہطق س ہطق اا ضووروریریمش ہطقہ۔ ہطق ک ہطق رور م ہطق شاا ک ہطق بنااتن ہطق

تب ہ ہطقک ہطقووہ ہطقمااکاا و ہطقداڈداالاپی ہطقرورہ ہطق بنااوئ تب ہطقک ہطقل ہطقداد نن ہطقپ ہطقمااکاا ت ہطقک ہطقہ ہطقطاال ک ہطق ینک ہطقپیر ہطقکنانرف ہطقم ہطق نن ہطقنا ہطقاا یبکلش ن
ن

تنااک ہ ہطق ہما ہطقک ہطقرورہ ہطق اا ک ہطق م ہطقکنا ہطق عء ہطقکااما ہطقک ہطقکنانرف ہطق لا ہطقم ہطق مماا ل ہطقم ہطق ااوورور ہطقااس ہطقک ہطق ئا ہطق ا م ہطقپ ہطقاآ ک ہطق
یبوو ہطقنا پی جا ہطقمئا ہطقپم ریزعخرور نن ہطقاامیر ہطقوورون نن ہطقک ہطقدادووروراا س۔ ہطقااس ہطقک ہطقب ہطقج داالو ہطقجد ہطق و ہطقداڈ بنااوئ ب ہطقداد نن ہطقپ ہطقمہذ ہطقحاالد ہطقس ہطق طاال
تو ہطقک ہطقہ ہطقااس ہطقک ہطقشاات ک ہطق تب ہطق بناا ی ہطق نیگ ہطقدادی ہطقہئا ہطق ینف بنزر ک ہطقک ہطق جا ہطقاامرور ہطقس ہطقم ہطق س ہطقک ہطقخرور ب ہطقاامیر ہطق
یناا ہطقجد تب ہطقک ہطقم ہطقپ ہطقلو ک ہطقہئا ہطقہ ہطقج ہطقمااکاا تت ہطقک ہطقس ہطقب ہطقجدروریریمش ہطقرور نج تب‘‘ ہطقک ہطقش تت ہطققداد نن ہطقم ہطق’’دادرورس شاات ہطقطاال

روروواان ہطقک ہطق ااب ہطقمہ ہطق ج ہطق یناا ہطقہ ہطقک۹س۔ ہطق فررم ی ہطق پ ہطق دادوورورہ ہطقک ہطقمقو ہطق ہم ہطق بنل ہطقک ہطق ک جا ہطقنا ہطق ریزعخرور وورون اامیر ہطق تنااروری ہطقک ہطق  ہطق
ر ہطقدادی۔ ہطق نرور ہطقچروڈ خل ہطقک ہطقاا

ن نت نن ہطقاامیر ہطقاا تب ہطقک ہطقح ہطقب ہطقک ہطقل ہطقترور ہطقہ ہطقل ہطقطاال نن ہطقس ہطقمااکاا اامیر ہطقطاال
فرریر دادووسے ہطق بئا ہطق رورک ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقطفو ہطق ج ہطقصفو ہطقطاال

ن
و ہطقک ہطقرور بنااوئ داد ااپ ہطق حاانن ہطقک ہطق م ہطق ااس ہطقتظان ہطقم ہطق

ر ہطقک ڈت ہطقدادھدنم ہطقچروڈ ہہ بناارورے ہطقم ہطق خل ہطقک ہطق
ن نت نن ہطقس ہطقفجن ہطقک ہطقاا تیاا نش

ن
نناا ہطقہگ ہطقک ہطقووہ ہطقااف تب ہطقک بناا ب ہطق تداد ہطقس ہطق ی ہطقاامیر ہطقاا

رورہ ہطقس ہطقکئو بہ ہطق پناان ہطق وورورن ہطقخل ہطق نل ہطق تب ہطق صرور تب ہطقک ہطق بنااووقرور ہطقمااکاا ااوورور ہطق م ہطق بناا نن ہطق ما دادرور فرری ہطقک ہطق ص ہطق اا
نیگ ہطقم ہطق بج وویما ہطقک ہطق تب ہطقہ ہطقک ہطقااس ہطقنا ہطق ضوورور ینااداد ہطقدادلونا ہطقک ہطق تب ہطق بناا بدادرور ہطقک ہطقی ہطق م ہطقن ہطقہگ۔ ہطقاامیر ہطق ا بنزراآ ء۱۹۶۱ن ہطق

تت۱۹۷۵س ہطق ین ’’وو ون ہطق جوئ ووہن ہطقک ہطق بناان ہطقک ہطقب ہطق قرر ک ہطق شین ہطقک ہطقجدنن ہطق اامیر ہطق یناادادہ ہطق ر
رون راارور ہطقس ہطق ہہرن تیاال ہطق ی

ن یی پن تنک ہطق ء ہطق
نلاک ہطقک ہطقب ہطق ااوورور ہطقفجو ہطق ت۔ ہطق ک ہطق ہ ہطق شط ہطقپ ہطق خل ہطقک ہطق

ن نت اا تب ہطقفجن ہطقک ہطق تت ہطقمااکاا رورااس بنزرااہ ہطق ننگ‘‘ ہطقس ہطق ء ہطقم۱۹۹۷ک
ل ہطق تنلفان ہطقک ہطق تب ہطقک ہطق نناا ن ج ہطق نیگ ہطقااس ہطقس۱۴۶وویما ہطقک ہطق بج نن ہطقک ہطقی ہطق تیاا نش

ن
تو۔ ہطقااف فررااہ ہطقک ہطق ب ہطق داال ہطقک ہطقرورق ہطق م ہطقداڈ  ہطق

م ہطققئا ہطقن ہطقک ہطقجد ہطقس ہطقگ۔ ل ہطقمرور ہطققئا ہطقک ہطقک ہطقاا م ہطقن ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقک ہطقل ہطقکئو ہطقیفرطک ہطقاا
تب ہطقہ ہطقک ہطقغ ہطقم ہطقفجن ہطقک ہطقمجدادگ ہطقپ ہطقااصاارور ہطقک ینااداد ہطقدادلونا ہطقک ہطقضوورور تب ہطقب ہطق بناا ینک ہطقااوورور ہطق تب ہطقک ہطقاا اامیر ہطققداد
ق ہطقتک ہطقک صیریمش ہطق ینک ہطق اا بب ہطقس ہطق اا شیاالاپی ہطق م ووااض ہطق ج ہطقک ہطق پناا ہطقن ہطقہتر ہطق دادیزع تب ہطق مہاا وواال ہطق ک ہطقجدنا ہطق محلاپی ہطقم ہطق

ج ہطقم ہطقتک ہطقس ہطق( نن‘‘ ہطقہ ہطق راا ’’مہہ ہطقلرون پناانا ہطقوواالو ہطق ط ہطق خلف ہطقک ہطقختا ہطق(۱شاات ہطق
ن
مخوسن ہطق(۲) ہطق شیر ہطقک ہطق )۳) ہطق

ریزع رون م ہطقفجن ہطقک ہطق غ ہطق ئ ہطق شاا دادسدادااروریریمش ہطقک ہطق وواال ہطقعلقون ہطقس ہطق رورہ ہطق تت ہطق ریزع ہطقخکووم رون خلف ہطقک ہطق
ن
ہہرر ہطق بناا ااوورور ہطقتک ہطقس ہطق

ااشلم ووق ہطقس ہطق عوون ہطقک ہطق ت ہطق ن ہطقکتر ہطقہئا ہطقصفو ہطق قلاپی ہطق ااس ہطق م ہطقتک ہطقعااما ہطقنا ہطق ت۔ ہطق گ ہطق لاائو ہطق شاای ہطق
تنک ہطقن ہطقصفو ہطقجدروریریمشاا بب ہطق یناا ہطقت ہطقج ہطقاا گزیش ہطقک ہطقدادوورور ہطقم ہطقشووع ہطقک ہطقداد نن ہطقمروریر ہطق نناا تب ہطقک ہطقطفو ہطقووااپ ہطقک ہطقس ہطقع یناا قاارور ہطقوو ہطقروروواا

دادااخ دادوورور ہطقم ہطق ن ہطق ینک ہطق اا ااس ہطقحاالد ہطقس ہطق تب ہطقک ہطقب ہطقتک ہطق بناا اان صاارورت ہطق ااوورور ہطقحلا ہطق رورہ ہطقہ ہطق پف ہطقک ہطق م ہطق ہ ہطقب ہطق
ااوورور ت ہطق جیریمش ہطق مہہ ہطق ی ہطق ک ہطق رورہ ہطقہ ہطق روراائا ہطق ی ہطق شووع ہطقس ہطق ہروریریمش ہطق پ ہطق طرور ہطق ک ہطق ع ہطق بت ہطق طاال تنااروری ہطقک ہطق ’’گ ہطقہگ ہطقہ۔ ہطق

جلاپی مہ ہطقک ہطق ااقوااما ہطق شاالاپی ہطق گشز ہطق ب ہطق نن ہطقنا ہطق ااروردادگ ط ہطق بت ہطق بج رور صرور ہطقحفا ہطق بب ہطقتک ہطقک ہطق اا م ہطق ت ہطق گ ہطق یناا ہطق پ ہطقکاا پاائ‘‘ ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 16 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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مومجاا ہطقم ہطقک ہطقگ ہطقت۔ نن‘‘ ہطقتک ہطققوما ہطقک ہطقروراائا ہطقل ہطقب ہطق راا یناا ہطقہ ہطقک ہطق’’مہہ ہطقلرون بب ہطقکتر ہطقہئا ہطقک ہطقداد نجطاا ااس ہطقس ہطق
ووہ س ہطقکی ہطقگ ہطقک ہطق

ش
گاارور حااما ہطقی ہطق اا وو ہطق بب ہطق ااداد ب ہطق تت ہطقم ہطق نخددم ر ہطقک ہطق لینزن اا نن ہطقب ہطقع ہطق س ششااہ ہطق بب ہطق م تب ہطق ع ہ ہطق

وو علاپی ہطق ااوورور ہطق حئاق ہطق مووضا ہطق ک ہطق شاات ہطقل ہطق ک ہطق حاانن ہطق ی ہطق داد ااشلما ہطقک ہطق ااوورور ہطقعلاظ ہطق تب ہطقکی ہطق بناا ب ہطق بدادرور ہطقس ہطق اامیر ہطق
ج پف ہطقکی۔ ہطقہ ہطق سہ ہطق اام ہطقک ہطقطفو ہطق نن ہطقم ہطققما ہطق تیاا نش

ن
ااف رورک ہطقہئا ہطق م ہطق شاا تضون ہطقک ہطق نفو ہطقک ہطق اا

ر ہطقن ہطقکی ینزن ب ہطقگ تت ہطقس ہطق نخددم وو ہطق نن ہطق ب ہطقم ہطقہاا ہطقتوو ہرورے ہطق تنک ہطق ااوورور ہطقجن ہطق دادعگ ہطقہن ہطقگ ہطق ل ہطق نن ہطقک ہطق اا نخددااما ہطق

تر ہطقہ تر ہطقداڈدرور ل ہطقداڈدرور ہ ہطقااس ہطق ح ہطقرورک ہطق پب ہطقک ہطق بناا ررورگو ہطق بنزن ل ہطق نن ہطقم ہطقدادن ہطقک ہطق ششااہ ہطقس لاعل۔ ہطق ششااء ہطقاال ہطقت نن ہطق گ،ے ہطقاا
بب اا ک ہطق ک ہطق ہ ہطق س ہطق ضووروریریمش ہطق ب ہطق ااضفرطک ہطق ک ہطق تب ہطق بناا ااوورور ہطق ینک ہطق اا شاات ہطق ک ہطق تت ہطق شس عضراا ااس ہطق پ ہطق اا تت ہطقم ہطق نخددم ک ہطق نن ہطق اا
دادی وواال ہطق جدنا ہطق ک ہطق ق ہطق صیریمش ہطق ینک ہطق اا شاات ہطق ک ہطق طااقن ہطق مب ہطق م ہطق لاعس ہطق وو مقرفت ہطق طج ہطق ک ہطق نن‘‘ ہطق راا لرون ’’مہہ ہطق
م ہطقی تب ہطقہ ہطق ضوورور تید ہطق ااہ ہطق ک ہطق تت ہطق اام ی ہطق خلاپی ہطقم ہطق ہرورے ہطق تب ہطقن ہطقہ؟ ہطق ضوورور ک ہطق شناان ہطق ب ہطقن پ ہطق تب ہطق مہاا

بے ہطقہ؟
ت شک تت ہطقہ ہطقخدادما ہطقاالمرح ہطقاالیر ہطقک ہطقساا ہطقااوورور ہطقک ہطقس ہطقک ہطق دادرورخااس

بخلس بب ہطق ہطق ہطقک ہطقم ہطقعملہ ہطقک ہطقاا نن ہطقشیر ہطقکن ہطقپ ک پناا
بخلس ہطق اا ک ہطق عملہ ہطق م ہطق بناائو ہطق ص ک ہطق بب ہطق پ کن ہطق شیر ہطق نن ہطق ییہ2018جلوئو ہطق18پنااک صینق م ہطق ک ہطق  ہطق

م ہطقہاا ہطق۔ ہطق تب ہطقم ہطق صاارور ااخ ہطقک ہطق ج ہطقاالحر ہطق نناا ہطققروریریمش ہطق لد ہطقم ہطقملو نن ہطقگجوااناا ڈنااوئو ڈت ہطق ئن ڈیل یی ینااش پناا ط ہطق بخلس ہطقم ہطق اااا
ع ہطقااوورور عاال ہطق نناا ہطققروریریمش ہطق نناا ہطقعااللا،ے ہطق ہطقملو پووروریریمش ہطق ہطقملو نن ہطق ن نناا ہطقم ہطقم ہطق ج ہطقاالحر ہطقااخ ہطقااوورور ہطقملو نناا ہطققروریریمش ہطق ک ہطقملو
ووووٹوون ہطقک ہطقتجا ااوورور ہطق اامووااروروون ہطق عۓاملکااما ہطق دادوورورہ ہطقکک ہطق ک ہطق شوون ہطق ووف ہطقم ہطق م ہطق پ ہطق نن ہطق اا نن ہطق رورم نن ہطق ع قروریریمش ہطقم ہطق
تب،ے ہطقسدادیریمش تت،ے ہطق ہطقت ہطقخ ہطقن نناامس ہطقرورشاال د ہطقااشلما،ے ہطقت ہطق ا

ن
دادلونا ہطقک ہطقکشو ہطقکے ہطقگ ہطقک ہطقاال ہطقک ہطقمقو ہطقپ ہطقم ہطقم ہطق ہطقندا

تب ہطقک بناا اان تنااک ہطق تب ہطقہ ہطق ضوورور دادی ہطقک ہطق تضون ہطقک ہطقتجر ہطق دادیوک ہطق ااجعومج ہطق تما ہطقک ہطق رورووک ہطق ک ہطق فش ہطق ااوورور ہطق نما ہطقک ہطقختا ہطق ہطق
یناا ہطقجدس ہطق۔ دروریرش ہطقب

ن
تب ہطقک ہطقچوئو ہطقک ہطقدا م ہطقک ہطقل ہطقب ہطققداد

تت نن ہطقخکووم ناا ااوورور ہطق گ ہطق مما ہطقک ہطق خ ہطق ک ہطق ف ہطق ڈب ہطقک ہطق ہئارور بنااداد ہطق ا ااشلما ہطقاآ س ہطقم ہطق تب ہطقک ہطق ن خ ہطق بخلس ہطقم ہطق اا
ک تضون ہطق سرور ہطقک ہطق داد ااوورور ہطق ر ہطقکے ہطق ینزن قااما ہطقس ہطقگ اا ک ہطق مفان ہطق تب ہطقک ہطق بناا د

ن
بخد مم ہطقم ہطقعاام ہطق ااس ہطق ووہ ہطق گ ہطقک ہطق ک ہطق س ہطق

ااحااما ہطقکے ہطق۔
نناا ہطققروریریمش ہطقعاال،ے ااخ،ے ہطقملو االحر ہطق ج ہطق نناا ہطققروریریمش ہطق :ںیملو شکر ہطقک ہطق تب ہطقنا ہطق حاا یو ہطق د

ن
دا جا ہطق مرور بخلس ہطقم ہطق اا

نن،ے ہطقم ن نناا ہطقم ہطقم ہطق نن،ے ہطقملو رورم نن ہطق نناامع االشر،ے ہطقملو مداد ہطق نناا ہطق االرورووق،ے ہطقملو ف ہطق نناا ہطق رروروول،ے ہطقملو رون م ہطقم ہطق
رااداد،ے ہطقحفا ہطقعاالحر ہطقمووی،ے ہطققروریریمش ہطقنرور ہطقااح۔ رون ا نناا ہطققروریریمش ہطقگاارور ہطقااح ہطقاآ نن ہطقاال،ے ہطقملو غاا
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حالت وواقعْات
ر ہطقنوویریمش غطرری ہطقشرون

ن
داڈدااک ہطقم ہطق

گزیگ پووف ہطقفااداد ہطقس
االا نناا ہطق وواا نناال ہطق اا گ۔ ہطق نلاپی ہطقک ہطق اا داداانرور ہطقپووف ہطقفااداد ہطقسگ ہطق ااوورور ہطق م ہطق ر ہطق

ن
مرو ااشلما ہطقک ہطق (گشز ہطقدادنن ہطقعلاظ ہطق

تب ہطقم ہطقمہاما نن ہطقک ہطقح تب ہطقک ہطقترورفو ہطقپ ہطقم ہطقی ہطقتیزع،ے ہطقج ہطقاا نخددم رنگ ہطقااوورور ہطقع ہطق
ن
تب ہطقرو نن ہطقک ہطقم ہطقحلو نن۔ ہطقاا رورااج

ہ ہطقہ۔) ت ہطقپ ہطقک ہطقجد ہطقرور ئ ہطقہئو ہطقتو،ے ہطقمکرورہ ہطقم ہطقک ہطقشی ہطقک ہطقشاا ششاا فرور ہطقم’’ ہطقدادہ ہطقم ہطق ’’اا

ہ ہطقہ۔ ہطقااس ہطقصیریمش ہطقک ہطقپ ہطقن ہطقم روواالاپی ہطقک ہطقصیریمش ہطقرور بج ہطقوو ہطقرون بی ہطقصیریمش ہطقمنن ہطقک ہطقسس ہطقوو ہطقع ہطقعوو
شناان ن ہطق صیریمش ہطقک ہطق ت،ے ہطقووہ ہطقااس ہطق پ ہطقرورہ ہطق روواالاپی ہطقک ہطقاان ہطقک ہطق مش ہطقرون سس ہطقوو ہطق ت ہطقااوورور ہطق ع ہطقوو ہطق انن ہطقعلاظ ہطقجن ہطق نناا م
ب ہطقشاارورے چنان ہطقجن ہطق ل۔ ہطق نن ہطق ینک ہطقدادووسیریمش ہطقدادااس اا تء ہطقک ہطق وواارور بج ہطق عوو نن ہطقم ہطق ماا ت ہطق وو ہطق ع ہطق تہوون ہطقنا ہطق

ن
اا م ہطق

پاا ہطقہئا ب ہطقس ہطقلگو ہطق نن ہطقم ہطق ماا ت ہطقک ہطق وو ہطق ف ہطق ووہ ہطق پناائو،ے ہطق تب ہطق ن چ ہطقس ہطق ااسرور ہطقک ہطق لا ہطقنا ہطق مماا م ہطق
رنہ ہطقکج ہطقک ہطقااشلفو تب ہطقک ہطقپ ہطقس ہطقرون یناا بہ ہطقروروواا تناا نن ہطق پج ہطقک ہطقاا ل ہطقااوورور ہطقب ہطقوو ہطقروری تناا جن ہطقنا ہطقع ہطقوو ہطقت،ے ہطقت ہطقوو
علووہ ک ہطق حاال(پس) ہطق م ہطق داڈدااک ہطق م ہطق تب ہطق ش م ہطق ااوورورع ہطق ریریمش ہطق بنزڈ نن ہطق اا ت۔ ہطق کت ہطق ہاا ہطق ر ہطق ییاارون ی

ت م اا ئہ ہطق ط ک ہطق
اانما تب ہطق نخددم یناان ہطق ن نن ہطقم ہطق ماا ااشلما ہطقک ہطق علووما ہطق ک ہطق ج ہطق ہ ہطق ب ہطق تب ہطق ش ج ہطق ووغہ ہطق پووففاادادسگ ہطق
مداد ہطقہ۔ نناا ہطق دااک ہطقفااداد ہطقسگ ہطق(تک) ہطقک ہطقم ہطقترورفو ہطقکاا ن ہطقداڈ گ۔ ہطقااگ ہطقسرور ہطقم ہطقاا راا ہطق ف ہطقاایاارورداڈد ہطقس ہطقناارون دادی ہطقپ ہطق
تت ہطقہگ ہطقااگ ہطقکئو ہطققروریریمش ہطقااس ہطقس ہطقم ین ریریمش ہطقع بنزڈ بنااووجداد ہطقن ہطقم ہطقس۔ ہطق س ہطقک ہطق

ش
تنل تب ہطقرورااق ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقگیرھ ہطقحلو اال ہطقاا

فررااہ ہطقکس۔ ہطقفااداد ہطقسگ ہطق تب ہطق مم یندد ہطق ر ااکبنزرFuat Sezgin(مرن چبو ہطق بنطلس1924) ہطق مما ہطق ء ہطقک ہطقتک ہطقک ہطق
سلاپی تہوون ہطقنا ہطقجدما ہطقاا

ن
گ،ے ہطقجن ہطقاا ا پناانا ہطقک ہطقب ہطقااسلاپی ہطقاآ باائو ہطقت ہطقووتبر ہطقااپ ہطقعلقا ہطقم ہطق م ہطقپاا ہطقہئا۔ ہطقاا

خ ہطقل ہطقااوورور ہطق ی ہطقس ہطقاایر ہطقااے ہطقک ہطقداڈدگیریمش ہطقحص ہطقکء1947م ہطقداداا ٹ ہطقس ہطقگیریوج ہطقک،ے ہطق رور ا فو ہطقاآ ا ف ہطقاآ  ہطقم ہطقااس ہطقک ہطق
تب ہطقم ہطق اادادب وو ہطق نن ہطق بناا ر

رون عب ہطق سلاپی ہطقمء ہطق1954ااوورور ہطق اا ناان ہطقجدما ہطق ج ہطقک ہطق داڈدیریمش ہطقک،ے ہطق ی ہطق اا پ ہطق س ہطقس ہطق ینورور س ہطق اا م ہطق
مقرفت ہطقپووفہرسی ہطقرورٹ ہطق جوم ہطق ینک ہطق ہہرر ہطقاا تب ہطقک ہطقم عب ہطقاادادب ٹ) ہطقHellmut Ritter(ااشلم ہطقعلووما ہطقااوورور ہطق ت۔ ہطقرور
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ل ہطقفااداد ہطقسگ ہطقنا ملد ہطقک ہطق اای ہطقداڈدیریمش ہطقک ہطق پ ہطق مرورے ہطقس ہطق نن ہطقک ہطق ت۔ ہطقاا ش ہطقکتر ہطق ب ہطق ششااگداد ہطقپ ہطق ااپ ہطقااس ہطق
اامما ک ہطق ک ہطقہ ہطق تت ہطق بن شناا تہوون ہطقنا ہطق

ن
اا کما ہطقم ہطق ت ہطق ااپ ہطق پ ہطق بروریریمش ہطق مدادرور ہطق ک۔ ہطق م ہطق مدادرورک ہطقمضوع ہطق ک ہطق بروریریمش ہطق

مرور ج ہطقک ہطق ج ہطقپ،ے ہطق ااوورور ہطقماا تب ہطق یناا بناان ہطقروروواا ر
ن ہطقک ہطقصفو ہطقرون عدادک ہطقہ ہطق اا وو ہطقمااج ہطقپ ہطق مدادرور ہطق ن ہطق موو وو ہطق مب ہطق گزییریمش ہطقنا ہطق برور

رمن رون ی ہطق قرر نن ہطقس ہطق اا ڈت ہطقپووف ہطقہگ۔ ہطق ین اا اایس ہطق س ہطقم ہطق ینورور ااس ہطق داڈدیریمش ہطقک ہطقب ہطقفااداد ہطقسگ ہطق اای ہطق پ ہطق عما ہطقہ۔ ہطق
لبرع ہطقک اا نعۃ ہطق لل اا بب ہطق داداا ا تنااروری ہطقاآ تب ہطقپ ہطق اادادب ااشلم ہطق ااوورور ہطق عب ہطق بنزرووک ہطقنا ہطق مقرفت ہطقکرورلاپی ہطق جوم ہطق مرور ہطق ااوورور ہطق ینک ہطق اا م ہطق
مق ہطقااوورور تناا ہطقہ ہطقک ہطق مما ہطقہ م ہطق ت ہطق ہ ہطق تر ہطقجدتر ہطقرور ا بنزرووک ہطقتک ہطقاآ ت۔ ہطقگچر ہطقکرورلاپی ہطق مط ہطقکما ہطقک ہطق ینک ہطق اا ننااما ہطقس ہطق

بب ہطقین ہطقت ہطقب ہطقت،ے ہطقم ہطقااوورور ہطقجدما نن ہطقک ہطقک یناا ہطقتدادلد ہطقخلاپی ہطقن ہطقہاا،ے ہطقکنوی ہطقاا نن ہطقک ہطقک ہطقااناای ہطق نن ہطقع ہطقس ہطقااا م
دک
ن
دا ع ہطقک ہطقکبن ہطقک ہطقکئو ہطق نن ہطق م ااوورور ہطق گ ہطقہ ہطق ل ہطق ج ہطقس ہطقکما ہطق وو ہطقماا مدادرور ہطق پ ہطق یرور ااس ہطقم ہطقصفو ہطق م ہطق س ہطقجدت ہطقہ ہطق
ک نا ہطق ااسلوون ہطق پ ہطق یرور ک ہطق کنا ہطق پنزر ہطق ا ک ہطق خلء ہطق

ن
ااس ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق بب ہطق ک ننااتما ہطق ووہ ہطق شت ہطق بنااغ ک ہطق خل ہطق

ن
ااس ہطق ہ۔ ہطق دکرور ہطقن ہطق

ن
اادا

ینک ہطقٹ ہطقنا ہطقم1950کشو ہطقک ہطقہ۔ ہطقچنان ہطق تنلفان ہطقک ہطقکما ہطقک ہطقم ہطقک ہطقاا بب ہطقک ہطقت ہطقااوورور ہطقکنکی ہطق ء ہطقم ہطقااس ہطقک
دما ہطقدادااروریریمش ہطقل۔UNESCOکک ہطقااوورور ہطقااس ہطقمب ہطقک ہطق

ن
تت ہطقک ہطقدا ششااغ پ ہطقنا ہطقااس ہطقک ہطقاا بنزرلاپی ہطق ن ہطق فررااہ ہطقک۔ ہطق ف ہطق ًانا ہطق

ااس بنزرووک ہطقک ہطق کرورلاپی ہطق تو۔ ہطق ق ہطق بناا تب ہطق ضوورور ااصلج ہطقک ہطق ک ہطق ب ہطق ااب ہطق م ہطق ب ہطقت ہطقہگ ہطق پ ہطقس ہطق کما ہطق ی ہطق ااس ہطقطج ہطق
تہوون ہطقنا

ن
چ ہطقطج ہطقووااض ہطقہگ ہطقااوورور ہطقاا نن ہطقپ ہطقاا بت ہطقفااداد ہطقسگ ہطقنا ہطقک ہطقت ہطقااس ہطقک ہطقنئاق ہطقااا بج بب ہطق بناالوسا بب ہطقک ہطقملاط ہطق ک

تنااروری) ع ہطقک ہطق شب ہطق ماا شب ہطقاالب ہطق(عبنکی ہطق تنااروری ہطقاالاا بب ہطق مرور ہطقعلاظ ہطقک نن ہطقک ہطق کک ہطقل۔ ہطقاا ل ہطق تب ہطقک ہطق تنلفان ہطقمف

ووہ ہطقکما پ ہطق دادوو ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق ط ہطقہچو ہطق جی ہطق پرورہ ہطق ااس ہطقک ہطق ااب ہطقجدروریریمش ہطقہ،ے ہطق س ہطق ئو۔ ہطقی ہطقکب ہطق ا شداد ہطقپ ہطقاآ م ہطق ااس ہطقطج ہطق
ئا ہطقگ۔ ہطق ا بب ہطقسہ ہطقجوون ہطقم ہطقاآ کرورہ ہطقہ۔ ہطقپروریریمش ہطقک

تہوون ہطقنا
ن
اا ااسدادوون ہطقم ہطق ااپ ہطق ہ۔ ہطق ووقو ہطق ل ہطق ک ہطق ااس ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق دادم ہطق ا ک ہطقاآ ووت ہطق فااداد ہطقسگ ہطقملاط ہطق

ہ ہطقت چہ ہطق ب ہطق ق ہطقااسل ہطق ’’ووہ ہطقوواا ت ہطقک ہطقااگ ہطق یناا ہطق مرورہ ہطقداد نن ہطقک ہطق جن ہطقنا ہطقاا قلاپی ہطقک ہطقہ ہطق یناادادہ ہطق ر
بت ہطقس ہطقرون س پف ہطقرورٹک ہطقااث ہطق

تنک ہطقااس ہطقپ ہطقع ہطقپاا بج ہطق ا بناانھ ہطقل ہطقااووروراآ تب ہطقک ہطقگہ ہطقس ہطق بناا سدادک ہطقااس ہطق تہوون ہطقنا ہطقاا
ن
پھڑ ہطقچہا‘‘۔ ہطقاا نن ہطقک ہطقسہ ہطقگ ہطقیما ہطق اا

ر ااہ ہطقمروڈ ک ہطق رنگ ہطق رون پ ہطق اا ووہ ہطق تب ہطقک ہطق ملق ٹس ہطق رور ہ۔ ہطق کما ہطقکتر ہطق گ ہطق چدادہ ہطق ووہ ہطق ب ہطق ع ہطقم ہطق شاالاپی ہطقک ہطق بج ہطقبس ہطق ا ااووروراآ ہ ہطق
بناارورہ ہطقپاا ہطقہاا)ًاککترThe time when I was born againمناچہ ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطق بت ہطقم ہطقدادوو بج ًا(اای ہطقل ہطق

نن ہطقم ہطقکئوہ۔ ہطقاا تب ہطقک ہطقماا ینااض تنااروری ہطقم ہطقرور تہوون ہطقنا ہطقرورٹ ہطقس ہطقمما ہطقکک ہطقک ہطقعبن ہطقااوورور ہطقمننکی ہطق
ن
نن ہطقاا ینک ہطقداد

نن ہطقک تنااروری ہطقم ہطقاا نساان ہطق
ن
ااووروراا ہ ہطق ینک ہطقجدہ ہطققوما ہطق اا بب ہطق ااوورورع نن ہطق م ت ہطقک ہطق گ ہطق یناا ہطق پھ ی ہطق ننااما ہطقن ہطقہ؟ ہطقرورٹک ہطقحلونوی ہطق راا ہطق بنزڈ

رے بنزڈ ک ہطق ینک ہطقن ہطق اا ینااک ہطق ب تہوون ہطقنا ہطقفااداد ہطقسگ ہطقک ہطق
ن
اا ت،ے ہطق دادم ہطق ا بج ہطقاآ راا مرن م ہطق ینک ہطق اا م ہطقرورٹ ہطق ننااما ہطقن۔ ہطق راا ہطقکرور بنزڈ کئو ہطق

شووع ہطقکدادیریمش،ے تہوون ہطقنا ہطقااس ہطقمضوع ہطقپ ہطقملاط ہطقووت ہطق
ن
اا ااوورور ہطق گ ہطق ل ہطق تب ہطق بناا نن ہطقک ہطقدادلاپی ہطقک ہطقی ہطق ت،ے ہطقاا پک ہطق ب ہطق ہ۔ ہطق ننااما ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 19 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

بب ہطق نن ہطقک ہطقک ن ہطقاا جوون ہطقم ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقمًاہ۔ ہطقNatural Sciences in Islamج ہطقک ہطق پناان ہطق بب ہطق ی ہطقک
نن ہطقک بداد ہطقپ ہطقب وو ہطقمااج ہطقک ہطق مدادرور ہطق م ہطق تت ہطق ین ن نناامن ہطقک ہطق کرور عبن ہطقک ہطق ااوورور ہطق منن ہطق علووما ہطقم ہطق شاائ ہطق تہوون ہطقنا ہطق

ن
اا

تہوون ہطقنا ہطقجومر ہطقک ہطقس ہطقک ہطقت۔
ن
پج ہطقوو ہطقت ہطقک ہطقل ہطقاا دیزع ہطقہنا ہطقس ہطقپ ہطقب ہطقروری

ن
پند ے۔ ہطقجومر ہطقم ہطقم ہطققما ہطق

تب ہطقہگ1960م ہطق ہطق27فااداد ہطقسگ ہطقتک ہطقک ہطقجدما ہطقااسلاپی ہطقم ہطقپھ ہطقرورہ ہطقت ہطقک ہطق ء ہطقک ہطقم ہطقم ہطقفج ہطقبوو
س ہطقک ہطق ینورور ک ہطق بت ہطق بی ش ک ہطق ب ہطق نا ہطق تت ہطق خکووم ن ہطق دادوو147ااوورور ہطق ک ہطق نن ہطق اا ااگچر ہطق یناا۔ ہطق کداد تت ہطق بنزرخااس ک ہطق پووفوون ہطق  ہطق

ئ فرراا ااپ ہطق س ہطقم ہطق ینورور بنااووجداد ہطق ااس ہطقک ہطق م ہطقسگ ہطقنا ہطق ت،ے ہطق گ ہطق ل ہطق تت ہطقم ہطقل ہطق حااس ب ہطق بئون ہطقک ہطق چٹوھ ہطق
یناا ہطقج ہطقم ہطقی ہطقخ نن ہطقک ہطقااخرور ہطقپاا ہطقداد ہک ہطقنا ہطقاا س ہطقجدرورہ ہطقت ہطقک ہطق نن ہطقووہ ہطقص ہطقص ہطقینورور ینک ہطقداد ک۔ ہطقاا ی ہطقجدروریریمش ہطقرور اانما ہطقداد

ک ہطق س ہطق ینورور نا ہطق تت ہطق خکووم ن ہطق ک ہطق ہ:ںی147تو ہطق ل ہطق ووہ ہطق بناارورے ہطقم ہطق ااس ہطق یناا ہطقہ۔ ہطق کداد تت ہطق س بنزرخاا پووفوونکوو ہطق
سن پھ ہطقک ہطق خ ہطق ت‘‘۔ ہطقووہ ہطقی ہطق ب ہطق پٓ ہطقن ہطق ا پنااس ہطقکئو ہطقاآ مے ہطق م ہطقااس ہطقک ہطقعلووہ ہطق ت ہطق چہا ہطق نناا ہطقن ہطق ر چروڈ ’’م ہطقتک ہطق
تب ہطقم ہطقتک ہطقم ہطقرورہ ط ہطقل ہطقک ہطقن ہطقحلو جطوو

ن
سنکوو ہطق پب ہطقم ہطقااپ ہطقدادوو ڈنھ ہطقک ہطقاامیر ہطقااوورور ہطقیرور یی بن ہن ہطق لوئایزعیریمش ہطقگ ہطقااوورور ہطقوو

ینک ہطقمہ ہطقک ہطقاانرور ہطقاانرور ہطقک ہطقجن ہطقس ہطقم نن ہطقک ہطقکئو ہطقمقو ہطقدادی ہطقگ؟ ہطقاا ہ،ے ہطقک ہطقووہ ہطقاا نناا ہطقم ہطقن ہطقرور نن ہطقک ہطقل ہطقکما ہطقک ک ہطقاا
ت۔ بناارور ہطقجدچا ہطق ب ہطقک ہطق پ ہطق پ ہطقک ہطقجن ہطقووہ ہطقااس ہطقس ہطق نناا ہطق س ہطقجد ڈب ہطقینورور ی فرر جومر ہطقک ہطق تہوون ہطقنا ہطق

ن
ئا۔ ہطقاا ا بب ہطقاآ جاا

ششااما پ ہطقروروواان ہطقک ہطق اا ’’تک ہطقس ہطق ہ:ںی ہطق ل ہطق بناات ہطقہگ،ے ہطق د
ن
بخد ب ہطق بناارورے ہطقم ہطقووہ ہطق ت ہطقااس ہطقک ہطق نناا ہطق ن ہطقہ نن ہطقک ہطقروروواا اا نن ہطق ج ہطقداد

بت ہطقگ۔ ہطقم ہطق نن سلاپی ہطقک ہطقشااح ہطقعلقا)ک ہطقجد بج ہطقک ہطققررااقوے‘‘ ہطق(اا بنزر تناا ہطق سلاپی20۔15م ہطق’’گل ‘‘(اا تنک ہطق’’ااووشکدداارور م ہطق
ت،ے ہطقم رورہ ہطق ب ہطق نٓ ہطق ا مے ہطقاآ م ہطق تو ہطق تب ہطق ریریمش ہطقخبورور بنزڈ تب ہطق روراا ی ہطق ہ۔ ہطق رور دادی ہطق ک ہطق منوی) ہطق بنااداد ہطق ا نن ہطقاآ گ ینک ہطق اا ک ہطق

ت۔‘‘ ردادہ ہطقضوورور صوصخ ہطقن ہطقم ہطقغ ہطقرون
ن
ننااروراا

گ ہطقااوورور چ ہطق جومر ہطق لاارورک ہطقح ہطقس ہطقکما1962ااس ہطقک ہطقب ہطقووہ ہطق رٹ ہطق س ہطقم ہطقوورون ینورور ڈب ہطق ی فرر ء ہطقس ہطق
یناا۔ کداد ع ہطق ووہ1965شوو پ ہطق اا شاالاپی ہطق ااس ہطق ااوورور ہطق ک ہطق داڈدیریمش ہطق ی ہطق اا پ ہطق پ ہطق پ ہطق تنااروری ہطق ک ہطق ئ ہطق شاا بب ہطق ع نا ہطق تہوون ہطق

ن
اا م ہطق ء ہطق

ننااما ہطقہ:ںی ہطق ک ہطق ج ہطق ل ہطق جوم ہطقم ہطق تہوون ہطقنا ہطق
ن
اا بب ہطق چ ہطقہ۔ ہطقی ہطقک ا ااووپ ہطقاآ دک ہطق

ن
دا ک ہطق ج ہطق ک ہطق ع ہطق شوو ل ہطق بب ہطق “مرورک

Geschechte des arabischen shehrefttrmsتنااروری ہطقہ ہطقج”د بب ہطقک ہطقمضوع ہطقااشلم ہطقعلووما ہطقک ہطق  ہطقااس ہطقک
:ںی ہ ہطق ننااما ہطق ریریمش ہطق اانینزن History of Arabi-Islamic sciences and technology in the”دک ہطق

Islamic worldعب”د ک ہطق ااس ہطق ک ہطقگ۔ ہطق تنااروری ہطق ک ہطق علووما ہطق ٹلج ہطقک ہطق وو شاائ ہطق عب ہطق ااشلم ہطق ااس ہطق ااروردادوو ہطقم ہطق ًا
ج ہطقم پتہلی ہطق گ۔ ہطقااس ہطقک ہطق م ہطقک ہطق ل ہطق ف ہطقاایاارورداڈد ہطقک ہطق نن ہطقک ہطق بداد ہطقپ ہطقاا مااوولاپی ہطقہ۔ ہطقااوورور ہطقااس ہطقک ہطق تجر ہطقہچ ہطقہ ہطقااوورور ہطق

ہ۔ ہطق م ہطق ششاا ب ہطق ج ہطقم ہطقمہذ ہطقعلووما ہطق ہ ہطق ااشلم ہطقعلووما ہطق وو ہطق ج1970عب ہطق ئ ہطقہئو ہطق ششاا ج ہطق دادووسیریمش ہطق ء ہطقم ہطقااس ہطقک ہطق
گ ہطقہ۔ ک ہطق ب ہطق س ہطق علووما ہطق ط ہطق ہ،ے1971م ہطق علووما ہطق ج ہطق کیریمش ہطق ک،ے ہطق ع ہطق ج ہطقم ہطق ئو ہطق ا جاآ تیریمش ہطق م ہطق

گ ہطق 20 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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ج ہطق دک ہطقہ۔ ہطق1974چتو ہطق
ن
نما ہطقووغہ ہطقعلووما ہطقک ہطقدا ع ہطق تب،ے ہطق ف ہ ہطق ہسدن ہطقااوورور ہطق ینااضا ہطق ج ہطقم ہطقرور ئو ہطق ا ء1978ء ہطقم ہطقاآ

دکہم ہطقااس ہطقک ہطق
ن
تند تت ہطقااوورور ہطقدادووسے ہطقلیریمش ہطقعلووما ہطقک ہطق غ

ن
بنل صوصخ،ے ہطقن ہطقوو ہطقصفو ہطقااوورور ہطق

ن
ششااعیریمش،ے ہطقعوو ئو ہطقج ہطقم ہطق ا ووہ ہطقج ہطقمعما ہطقپ ہطقاآ

ااسل ہطقااوورور رے ہطق بنزڈ ینک ہطق اا نن ہطقک ہطق پنااک نیااداد ہطقک ہطقمتر ہطقی ہطقک ہطق ی
ت ااہ ہطقااوورور ہطقااش بب ہطقک ہطق ااب ہطقجدروریریمش ہطقہ۔ ہطقااس ہطقک س ہطق ہ۔ ہطقی ہطقکب ہطق

نن بناا ر
تت ہطقملاط ہطقک ہطقل ہطقجوم ہطقرون اہ ہطقرورااس بنزراا بنل ہطقہ ہطقک ہطقااس ہطقک ہطق بب ہطقااس ہطقق ریریمش ہطقنا ہطقک ہطقت ہطقک ہطق’’ی ہطقک داداانرور ہطقداڈدااک ہطقمداد ہطقااح ہطقغرون

ریریمش۔ ہطقجروریریمش ہطقفررووروریریمش ہطق تت ہطقبداد ہطقداڈدااک ہطقمداد ہطقااح ہطقغرون ششااغ ء)2011س ہطقل ہطقجدئا۔‘‘ ہطق(ملحا ہطقہ،ے ہطقمہاما ہطقاالیرش ہطقک ہطقخصوص ہطقاا
ااداداارورے ہطق ت ہطق رے ہطق بنزڈ ینک ہطق اا دادنک ہطق بب ہطق اا فااداد ہطقسگ ہطق -Institute of Historical Arabپووف ہطق

Islamic Sciences at John wolfgang Goethe University Frankfurt Germany

س ہطقم ہطق ینورور س ہطق اا ااوورور ہطق ہ ہطق صرور ہطق وو ہطق بناان ہطق ببًاNatural Scienesک ہطق ع ااداداارورہ ہطق ی ہطق یٹ۔ ہطق اا فو ہطق ا پووف ہطقاآ م ہطق
صیریمش ٹٓی ہطق ا بج ہطقاآ عوو ر ہطق دادووروا ک ہطق ئ ہطق شاا م ہطق ک ہطق ہ ہطق ک ہطق تناا ہطقہ۔ ہطقسگ ہطق ک ت ہطق وو ہطق پج ہطق روری پ ہطق ک ہطق ی ہطق تناارور م ہطق

ک ہطق سگ ہطق بج ہطق ا ااسل ہطقاآ پ ہطق یرور ہ۔ ہطق ہ ہطق رور تنک ہطق صیریمش ہطق سلویریمش ہطق س ہطق Conqueror of a missingعیریمش ہطق

treasureترورًا م ہطق(ی ہطقااشلم ہطقدادوورور) ہطقک ہطق نن ہطق بب ہطقک ہطققرروو م تہوون ہطقنا ہطق
ن
اا کنوی ہطق ہ،ے ہطق ن ہطقک ہطقفتا)ًاک ہطق خاا (م ہطق

وو پج ہطق روری ہ ہطق ک ہطق عبن ہطق ااوورور ہطق منن ہطق دادرورااص ہطق ئ ہطق شاا ینااف ہطق بج ہطقک ہطقتق ہطق ا یناا ہطقہ ہطقک ہطقاآ ب ااوورور ہطق یناا ہطقہ ہطق تت ہطقکداد بن شناا غ ہطق ک ہطق
ئ ہطقک ااشلم ہطقشاا ووہ ہطق ہ ہطق دادوورورک ہطقرورہ ہطق ینک ہطق تناارور وواال ہطق بب ہطق م اادادوواارورک ہطق ج ہطق لاعس ہطقک ہطق وو نن ہطق قرروو ااوورور ہطق ثہ ہطقہ۔ ہطق ک ہطق ت ہطق
ن پناا ہ ہطقج ہطق بب ہطقپ ہطقکما ہطقکرورہ ہطق ااوورورک ینک ہطق اا ووہ ہطق بب ہطق اا بت ہطقہ۔ ہطق نعص

ت
ااوورور ہطق تت ہطق دادی ہطقجل قرراارور ہطق دادوورور ہطق ینک ہطق تناارور ااس ہطقک ہطق ااوورور ہطق ع ہطقہ ہطق

تنااروری ہطقک ہطقم ہطقگشن ہطقک ہطقااحطہ ہطقکے ہطقگ۔ جوون ہطقم ہطقہگ ہطقااوورور ہطقم ہطق
جوم نن ہطق بناا ر

نن ہطقک ہطقتیزعیریمش ہطقرون اا اال ہطق ہ،ے ہطق جوم ہطقبلو ہطق ااوورور ہطق ریریمش ہطق اانینزن عب،ے ہطقتک،ے ہطق پووف ہطقسگ ہطقروروواان ہطقس ہطق
تہوون ہطقنا ہطقجوم ہطقپ ہطقعرور ہطقحص ہطقکل۔

ن
پھتر ہطقت ہطقم ہطقجومر ہطقجدنا ہطقک ہطقب ہطقج ہطقہ ہطقاا ر ہطقم ہطقووہ ہطقتک ہطقم ہطق غرون ا ہ۔ ہطقاآ

ننا،ے نناادادرور ہطق ک ہطق ئ ہطق شاا م ہطق ج ہطقم ہطق ہ ہطق یناا ہطق ب ب ہطق ریر ہطق مرون ینک ہطق اا پ ہطق ئ ہطق شاا ااوورور ہطق ٹلج ہطق ااشلم ہطق تہوون ہطقنا ہطق
ن
اا

ن ااوورور ہطقتک،ے ہطق جومر ہطق ووہ ہطق علووہ ہطق ااس ہطقک ہطق ہ۔ ہطق ک ہطق ج ہطق ووغہ ہطق بب ہطق ااصلو وو ہطق تب ہطق لو ا شاائ ہطقاآ ااوورور ہطق بخددوول ہطق ینطے،ے ہطق ن،ے ہطقخ
وولیریمش رک ہطق رون ج ہطق

ن
مرور ینک ہطقتک ہطق اا ری ہطق اارون علووہ ہطق ہ۔ ہطق چا ہطق ل ہطق ب ہطق نئ ہطق ئ ہطقک ہطق شاا م ہطق پ ہطق جن ہطق بب ہطقم ہطقم ہطق م

ب ہطق تہوون ہطقنا ہطقتک ہطقم ہطق
ن
اا م ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقشاات ہطق قئا ہطقکًاIslamic Science Research Instituteطغ

نناان ی نن ہطقک ہطق اا ااشلم ہطقعلووما ہطقااوورور ہطق بب ہطق ع صیریمش ہطقم ہطق ب ہطقکما ہطقک ہطقہ ہطقااوورورشااتی ہطق ن ہطقنین ہطقپ ہطق م ہطق تہوون ہطقنا ہطق
ن
اا ہ۔ ہطق

تب ہطقتیزعکچا ہطقہ۔ نن ہطقک ہطقگیریمش ہطقن ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقمضوع ہطقپ ہطقووہ ہطقجوم ہطقوو ہطقتکر ہطقم ہطقسوون ہطقملو مدادرور ہطقپ ہطقب ہطقاا
م ہطق مووفو ہطق ک ہطق جومر ہطق سگ ہطق Journalفااداد ہطق  for  the  History  of  Arab-Islamic

Sciencesملج ہطق سج ہطقااوورور ہطق بب ہطق ع ت ہطقک ہطقمباط ہطق نن ہطقک ہطق ہ۔ ہطقاا ب ہطقرورہ ہطق ی ہطق د یندڈ اا پ1420ک ہطق ہ ہطقاامیر ہطق ء ہطقم ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 21 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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تب بناا ی ہطق تہوون ہطقنا ہطق
ن
اا ننن ہطقک ہطقملاط ہطقس ہطق ک ہطق قید ہطق شناارور ہطق ا ااووروراآ ینطوون ہطق خ فئو ہطق جاا ااوورور ہطق نن ہطق ت۔ ہطقم ہطق چا ہطق

ک ہطق نن ہطق اا تت ہطقک ہطقہ۔ ہطق بن دء1978شناا اایاارورداڈ ف ہطق اانما ہطق بنااووقرور ہطق ک ہطق ااشلما ہطق س ہطقم ہطقعلاظ ہطق تت ہطقک ہطق نخددم ااشلما ہطقک ہطق علووما ہطق  ہطقم ہطق
ل ہطقی تب ہطقک ہطق نخددم س ہطقشاالاپی ہطقااشلم ہطق ج ہطقاا ت ہطق ب ہطق گزییریمش ہطق نناا ہطقمدادووداد پناانا ہطقوواالن ہطقم ہطقملو د ہطق نن ہطقک ہطقشاات ہطقاایاارورداڈ ینااگ۔ ہطقاا داد

اانما ہطق مرور ہطق ک ہطق جومر ہطق ک ہطق نن ہطق اا علووہ ہطق ک ہطق اایاارورداڈد ہطق ف ہطق ت۔ ہطق گ ہطق یناا ہطق داد د ہطق Theاایاارورداڈ  great  medal  for

distinguised sciences of the federal republic of Germanyینااگ۔ ہطقووہ ہطقتک ہطقااکم ًاب ہطقداد
تب ہطقہ۔ ہطقااس بناا ر ہطقک ہطق عاارون اا ینک ہطق اا نناا ہطق م ہطقہ ج ہطقک ہطق ہ،ے ہطق م ہطق باادادک ہطق ااوورور ہطق ہہررہ ہطق دادم،ے ہطقق االبرع،ے ہطق نعۃ ہطق لل اا م ہطق بنزراائا ہطقعلووما،ے ہطق
علووما ہطقک عب ہطق وو ہطق ااشلم ہطق فااداد ہطقسگ ہطق پووف ہطق ااس ہطقطج ہطق ہ۔ ہطق رورک ہطق ک ہطق مااکر ہطق ئ ہطق شاا فو ہطق ا ااکم ہطقاآ علووہ ہطق ک ہطق
ج ہطقگ ع ہطق

ن
چاا ہ ہطق ک ہطق ع ہطقس ہطق

ن
چاا ج ہطقک ہطق ین ہطقک ہطقاامرح،ے ہطق ع ہطقروروواا ااوورور ہطقااشلفو ہطقک ہطق ہ ہطق ئہ ہطقنرور ہطق مرور ینک ہطق اا نن ہطقم ہطق ماا

س ہطقرورووش ہطقہن ہطقگ۔ ہطق ہطق ہطق
ش
بناان ہطقس ہطقک ہطقہ ہطقن تناا ج ہطقک ہطق ااوورور

س
ش
تنل من ہطقک ہطق ر

ن
ن ہطقرو

بب) تب ہطقک ہطقاان تب ہطقااوورور ہطقچرورل ہطقپس ہطقک ہطقملو ئ،ے ہطقسجام (ف ہطقشاا
وو ہطقتجر داد رور ب:اا  ہطقعصا ہطق

بدادی ہطق ہطقO ہطق ہطقحصہ     اول: ییاات ہطق یبع بی االط مب ہطق ک ہطق ئ ہطق شاا ط ہطق یندد ہطق علووما ہطقمOبخدد ط ہطق
ث ہطق ہطق تناا ملاپی ہطق غ ہطق ینااضا ہطقک ہطق ہئو ہطق ہطقOرور پیریمش ہطقس ہطقرور تت ہطق ین ئ ہطقک،ے ہطقمداد مOشاا م ہطقشاا ا شرور ہطقک ہطقاآ م ہطق

Oف ہطق ہطق تت ہطق پس نخدداا ہطق ثف ہطقم ہطق قرفت ہطق ہطقOسل ہطق ششقاا ن
ن
اا ک ہطق س ہطق ینورور اامیر ہطق ک ہطقختا:ںی ہطق عOت ہطق ًا

ر ہطقط؟ ہطق بناارون م ہطقک ہطق نناا تب ہطق تب:ںی ہطقدادع سجام

ف ہطق ہطقO ہطق ہطقحصہ دوم: تی ہطق ااوورور ہطقااس ہطقک ہطق عOچرورل ہطقپس ہطق تنااروری ہطقم ہطق تی ہطقک ہطق
مما ہطق ہطق تب ہطقOحض ہطقک ہطق ف:ںی ہطقچ ہطقتضو مOشاائ ہطق ک ہطق سما ہطق تب ہطقک ہطقاا عداداا :ںی ہطقاا عداد ت ہطقاا

تب ہطقک ہطقک ہطقووااض ہطقکی؟Oہ؟ ہطق ہطق پ ہطقتروراا اا

تب ہطق  ہطقرورووپ۶۵۰: ہطق۔ ہطقق ہطق۳۴۰:ص

ئ ہطقبرورداڈد ہطقلوہرور ہطق ہطق:ننااش ہطق 99205676, ہطق99205969-ںی042ااروردادوو ہطقشاا

گ ہطق 22 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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حالت وواقعْات
ششااداد ہطقبروریریمش س ہطقرورااش ہطقرور

تنااروری ینک ہطقم ہطق نخدداا ہطق۔ ہطقم ہطقک ہطقاا نساان ہطق
ن
اا

ج
ن
رور ن ہطق ک ہطق سچو ہطقک ہطق بناارورے ہطقم ہطق رنگ ہطقک ہطق رون پ ہطق رمرح ہطق رون ریزعملاط ہطقہ ہطقج ہطق رون بب ہطق دادل ہطقک ب ہطق ینک ہطق اا ک ہطق بج ہطق ا اآ

نخدداا ہطق۔۔ نساان ہطق
ن
(اا بب ہطق دیس ہطقک ہطقک داڈ ’ہم ہطق بب ہطق ہہررااروریریمش ہطقک ہطقک یوواالاپی ہطقنج ہطق تب ہطق سجام وو ہطق تنااروری ہطق ہہرر ہطق ااساائ ہطقم شاام ہطقلورورہ ہطقہ۔ ہطق

تت ہطقہئو ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقک نج تنک ہطقلوکن ہطقک ہطقتااداد ہطقم ہطقفرروو بب ہطق تت ہطقک ہطقب ہطقس ہطقاا ششااغ پتہلی ہطقاا تنااروری) ہطقااپ ہطق ینک ہطقم ہطق م ہطقک ہطقاا
تب تروراا غمریل ہطق غ ہطقروروواای ہطقااوورور ہطق بناارورے ہطقم ہطق نساانن ہطقک ہطقمضا ہطقااوورور ہطقم ہطقک ہطق

ن
اا گ ہطق ک ہطق بب ہطقم ہطقپ ہطق ووجا ہطقااس ہطقک

تب ہطقتو،ے ہطقااس ہطقطفو ہطقہروراا بناا بناال ہطقشاام ہطقک ہطق تب ہطقک ہطقپھڑ ہطقہئا ہطقل ہطقہ ہطقک ہطقی ہطقت ہطق نن ہطقخلو تب ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقاا بناا رے ہطقک ہطق ہ۔ ہطقمرن
پ ینااداد ہطقرورہ ہطقک ہطقااس ہطقس ہطق گ۔ ہطق کن ہطقن ہطق نن ہطق نساانن ہطقک ہطقم2011دادھ

ن
اا برنر ہطق۔۔۔ ہطق

ن یی پی یی ’س نن ہطق باا بب ہطق ینک ہطقک  ہطقم ہطقووہ ہطقاا
تنااروری ہطقک ہطقمضوع ہطقپ ہطقپ ہطقگئو بب ہطقک ہطقمما ہطقک ہطقجدس ہطقہ۔ ہطقم ہطقک ہطقم ہطق تنااروری‘ ہطقل ہطقچا ہطقہ ہطقج ہطقااس ہطقدادووسیریمش ہطقک

نن ہطقک ہطقم ہطقک ہطقاایاا ہطقہ ہطقک؟ نساا
ن
تناا ہطقہ ہطقک ہطقااص ہطقم ہطقاا ر ہطقااس ہطقساالاپی ہطقس ہطقہ غرون ا بب ہطقک ہطقاآ کت ہطقہئو ہطقدادووسیریمش ہطقک

نن ہ ہطقااوورور ہطقاا تت ہطقرورہ ہطق سفرس اایے ہطقم ہطق نن ہطقک ہطق نساا
ن
اا رے ہطقمئاس ہطق بنزڈ ت ہطق صین ہطقس ہطق م ہطقک ہطقک ہطقہ ہطقک ہطق

پ ہطقک ا بروریریمش ہطقااوورور ہطقاآ بک،ے ہطق لن ہطقم ہطق نیگ۔ ہطقدادووسے ہطق بج بناا ہطقااوورور ہطق ق ہطق،ے ہطقوو ی ہطق ب ہطقس ہطقہ،ے ہطق ت ہطقااس ہطقک ہطق بوون ہطقمئاس ہطقک ہطق
ن یی تن

تب ف ا ہ۔ ہطقی ہطقووہ ہطقاآ ئو ہطق ا نساانن ہطقک ہطقختا ہطقکت ہطقاآ
ن
تااداد ہطقم ہطقاا ہ ہطقس ہطقلوکن ہطقک ہطق ہ ہطقج ہطق تب ہطق ف ا ت ہطقاآ بخددلاپی۔ ہطقی ہطقووہ ہطق نیگ ہطقوو ہطق بج

نساانن ہطقک ہطقپروریریمش ہطقنن ہطقک ہطقم ہطقم ہطقک ہطقہ
ن
یناا ہطقک ہطقہ،ے ہطقاا رنگ ہطقک ہطقص نساان ہطقرون

ن
جطوون ہطقس ہطقاا

ن
ہ ہطقجن ہطقنا ہطقپرورے ہطقپرورے ہطق

بوون
ن یی تن نن ہطق اا نن ہطق نساا

ن
اا تنک ہطق ر ہطق غرون ا ی ہطقک ہطقاآ راارور ہہرن تے ہطق ل ہطق ہ۔ ہطق چ ہطقرورہ ہطق راا ہطق بنزڈ بت ہطقس ہطق س ن ہطقک ہطق نساا

ن
اا ہ ہطق ااوورور ہطقی ہطقمئاس ہطق

طرور شیاالاپی ہطقک ہطق نن ہطقہچ ہطقہ۔ ہطقم ر اایے ہطقپ ہطقگمرن بئا ہطقدادووااما ہطقک ہطق بب ہطقووہ ہطق بب ہطقہچ ہطقہ ہطقااوورور ہطقاا پناانا ہطقم ہطقکما تب ہطقپ ہطققب ہطق ف ا اآ
ہ۔ کنا ہطقس ہطقم ہطقجدتر ہطق یناادادہ ہطق ر

یناادادہ ہطقن ہطقمتر ہطقب ہطقرون ر
بک ہطقس ہطقرون بب ہطقلگو ہطق اا دادف ہطقہاا ہطقہ ہطقک ہطق پتہلی ہطق تنااروری ہطقم ہطق پ ہطق

ممن ہطقک ااوورور ہطق تت ہطقگدادوون ہطق شش ہہ داد جن،ے ہطق بب ہطقلگو ہطق اا ہ۔ ہطق رھپ ہطقس ہطقمتر ہطق بنزڈ برورین ہطقس ہطقن ہطقب ہطق یناادادہ ہطقلگو ہطق ر
رون

ر ہطقم غرون ا صیریمش ہطقک ہطقاآ ااکی ہطق ہ۔ ہطق کن ہطقک ہطقک ہطقم ہطقجدتر ہطق ج ہطقلگو ہطقخداد ہطق اات ہطقن ہطقمتر ہطق طرور ہطقپ ہطق ہتان ہطقمعومج ہطق
نن یروراا د ہطقک ہطقرور ننلدڈ جطررہ ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقک ہطقووہ ہطقموو

ن
یناادادہ ہطق ر

یناا ہطقاالعہ ہطقک ہطقح ہطقم ہطقمنا ہطقس ہطقرون بناا ہطق نن ہطقک ہطقق ہطق،ے ہطقوو نساا
ن
ینک ہطقعما ہطقاا اا
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ک اایوون ہطق تت ہطقک ہطق سس وو ہطق م ہطق ہہررید ہطق م ااوورور ہطق ون ہطق ہوئ روراا ب ہطقعلا ہطق بب ہطق اا ااگچر ہطق ن ہطقم ہطقجدئا۔ ہطق ییاارور ہطقخروریریمش ہطقس ہطق بنش م ہطق
ی پنا ہطقپ ہطقداد تنااروری ہطقک ہطقکئات ہطق ل ہطق ن ہطقہ ہطق تب ہطقس ہطق رع ج ہطقترون باانن ہطقااوورور ہطقدادن ہطقم ہطقجدروریریمش ہطق قدادیریمش ہطق اا ح ہطق بت ہطق غل
ق ہطق،ے بت ہطقک ہطقہ ہطقنا ہطق بج بب ہطق خلاپی ہطقہ ہطقک ہطقاا م ہطقک ہطق س ہطقہ۔ ہطق س ہطقک ہطق

ش
تنل ف ہطق اا ن ہطق ااٹ ہطقک ہطق ااپ ہطقنی ہطق نن ہطق نساا

ن
بب ہطقاا جدئا ہطقت ہطقاا

بت ہطقس م ہطقس پناال ہطقہ ہطقت ہطقہروریریمش ہطقااگ ہطقملاپی ہطقک ہطقہگ؟ ہطقااکی ہطقصیریمش ہطقم ہطقہرورے ہطقشاا تنک ہطققب ہطق ریریمش ہطقح ہطق بنزڈ نیگ ہطقپ ہطق بج بناا ہطقااوورور ہطق وو
بت ہطقہ بج یناا ہطق چو ہطقہ۔( ملاپی ہطقحص ہطقک ہطقجد ہطق م ہطقک ہطق اا ااوورور ہطق ص ہطق،ے ہطقخشول ہطق ی ہطقدادن ہطقم ہطقجن ہطق اا ینک ہطق اا ساالاپی ہطقک ہطقہ؟ ہطق راا ہطق بنزڈ
چ ہطقہ گ) ہطقت ہطقک ہطق نن ہطقم ہطقپ ہطقک ہطقجدئا ہطق م ئہ ہطق ا ک ہطقاآ ت ہطق ج ہطقک ہطق ہ ہطق،ے ہطق چا ہطق پ ہطق ب ہطققرری ہطق ملاپی ہطقک ہطق ااس ہطق
وواال ماانن ہطقم ہطقہنا ہطق ٹلج ہطقک ہطق اانرورم ہطق ااوورور ہطق ٹلج ہطق بناائو ہطق گ؟ ہطق نن ہطقل ہطق م اا ک ہطق دہنان ہطق

ن
دا ااوورور ہطق ہروریریمش ہطقتجا ہطق ج ہطق

تت ہطقحص ہطقک ہطقل ہطقہ طااق ط ہطقہ ہطقک ہطقہ ہطقنا ہطقج ہطق بب ہطق ااوورور ہطقفروریریمش ہطقجاا ااہ ہطق ب ہطق ااوورور ہطق ساالاپی ہطق ف ہطقک ہطقتظان ہطقم ہطقی ہطق رور پ ہطق
ااس ہطقک ہطقہ ہطقکی ہطقگ ہطقک؟

ت ا ہ ہطقن ہطقاآ بک ہطق تت ہطقااوورور ہطق بن غ تب ہطق،ے ہطق رع ج ہطقترون تت ہطقدادن ہطقم ہطقج ہطقاافررااتیریمش ہطق،ے ہطقمباس ہطق،ے ہطق تب ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقااس ہطقووق بناا س ہطق
تب جرور ریریمش ہطق بنزڈ ب ہطق ینک ہطق اا ل ہطقہ ہطق پناا ہطق تنک ہطققب ہطق ریریمش ہطقح ہطق بنزڈ نیگ ہطقپ ہطق بج ااوورور ہطق بروریریمش ہطق ،ے ہطق ق ہطق لاعیریمش ہطقک ہطقہ ہطقنا ہطق ہ ہطقااس ہطقک ہطقدادی ہطقہئا ہطقی ہطقدادع
رے ہطقمئاس بنزڈ رے ہطق بنزڈ نن ہطق تنک ہطقشاادادگ ہطقااوورور ہطقدادن ہطقک ہطقدادرورپ ہطقاا ب ہطقووقوفان ہطقک ہطقح ہطق لاعیریمش ہطق ینک ہطقی ہطقدادع رداد نزن

ن
ک ہطقلگن ہطقک ہطق تناا ہطقہ۔ ہطق مما ہطقہ

راان ن ہطقچاانا ہطقک ہطقماادادفو ہطقمس ہطقہگ۔ ہطقم ہطقک ہطقی ہطقح ہطقن ہطقہ ہطقک ہطقااب ہطقب ہطقدادن ہطقم ہطقااروربن ہطقلگو ہطقروروورون ا س ہطقاآ
مرور ہطقہ۔ ہطقک ہطقااس ہطقس ہطقاانرور ہطقک ہطقجدس ہطقہ ہطقک گاارورنا ہطقپ ہطق رنگ ہطق س ہطقپ ہطقرون تت ہطقک ہطق بن ب ہطقن ہطقک ہطقغ یناا ہطقااس ہطقس ہطق ک ہطقپ ہطق دادوو ہطقداڈداال ہطقس ہطق
جطررے ہطقس ہطقدادووچرور ہطقک ہطقرورک ہطقہ؟

ن
رنگدن ہطقک ہطقب ہطقاان ہطقت ہطقااوورور ہطقمووم ہطقک ہطق نساانن ہطقک ہطقرون

ن
بناا ہطقنا ہطقاا ر ہطقک ہطقوو درون یندڈ مومل ہطقاافرری ہطقم ہطقاا شی م

بت ہطقہ ہطقج ہطقس ہطقہ ہطقاانااادادیریمش ہطقطرور ہطقپ یی ش ا تت ہطقگدادیریمش ہطقووہ ہطقاآ شش ہہ تب ہطقہ؟ ہطقداد بناا ششااما ہطقااوورور ہطقعااقرفت ہطقم ہطقہنا ہطقوواال ہطقج ہطقق ہطقکن ہطقک ہطق ک ہطق
تب ہطقعلا بب ہطقک ہطقکئو ہطق بناا س ج ہطقک ہطق پ ہطق س ہطق ااوورور ہطقعلا ہطق ااوورور ہطققوم ہطق ہ ہطق ردادہ ہطق رون ج ہطقخفو ہطق ہہرر ہطق راارور ہطق بناارون ،ے ہطق م ہطق سلاپی،ے ہطق دادف،ے ہطق گ،ے ہطق ااپ ہطق
روون ااوورور ہطقمرون عن ہطق ح ہطق ل ہطق مباق ہطقک ہطق ااس ہطقک ہطق تت ہطق ہہرر ہطقخکووم دادن ہطقک ہطق ااوورور ہطق رورہ ہطق سجو ہطق نساان ہطقمہاش ہطقک ہطقن ہطق

ن
اا ااوورور ہطق طااقن ہطق

بے
ت نی ینک ہطقاای ہطقدادیملوئو ہطقکن ہطقہ ہطقج ہطقہ ہطقااپ ہطقداداادادیریمش ہطقاامن ہطقس ہطقش ننااکما ہطقہ۔ ہطقک ہطقی ہطقاا پناالن ہطقبنا ہطقم ہطقمووفو ہطقہ ہطقااوورور ہطقپ ہطقب ہطق
ینک ہطقاای ہطقدادیر ہطقم ہطقپ ہطقگ ہطقہ ہطقجن ہطقرورااوویریمش ہطقچ ہطقہ ہطقچ ہطقل ہطقہ ہطقااوورور ہطقح ہطقوو ہطقلف ہطقک بے ہطقس ہطقگ ہطقہ ہطقااوورور ہطقپین ہطقک ہطقاا

ت نی ش
دل ہطق،ے

ن
تند نساانن ہطقک ہطق

ن
راان ہطقک ہطقبداد ہطقپ ہطقہنا ہطقوواال ہطقاا تب ہطقم ہطقکئو ہطقم ہطقہ ہطقک ہطقہ ہطقروروورون بناا یناان ہطقہ ہطقپ ہطقج ہطقرورہ ہطقہ؟ ہطقک ہطقااس ہطق دادی

پناال ہطقک نیگ ہطقپ ہطققب ہطق بج ااوورور ہطق بروریریمش ہطق ،ے ہطق ق ہطق چااتر ہطقہئا ہطق ن ہطق ا جطرروون ہطقس ہطقاآ
ن
بنزروو ہطقک ہطقدادرورپ ہطق ا وو ہطقاآ تب ہطق ع نن ہطق،ے ہطقملاپی،ے ہطق نن ہطقک ہطقجد اا ااوورور ہطق

نساان ہطقکماباین ہطقپ ہطقج ہطقمئا؟
ن
شیاالاپی ہطقاا نن ہطقب ہطقم لاعیریمش ہطقکی ہطقااوورور ہطقااپ ہطقاا دادع

صیریمش ہطقک ہطقدادن ہطقپ ہ ہطقااوواائاس ہطقااکی ہطق ل ہطق ل ہطقااس ہطقک ہطق بب ہطقمجداد ہطقہ ہطق ساالن ہطقک ہطقجاا نن ہطق خلاپی ہطقہ ہطقک ہطقاا م ہطقک ہطق
رہ ہطقل ہطقس ہطقگ۔ نزن

ئ
نساانن ہطقک ہطقم ہطقم ہطقک ہطقجد

ن
نا ہطقوواال ہطقدادہئون ہطقم ہطقاا ا داال ہطقہگ ہطقااوورور ہطقپ ہطقہ ہطقاآ ینک ہطقگیریمش ہطقن ہطقداڈ اا
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ل ہطقہ؟ پناا ک ہطقہ ہطقنا ہطقق ہطقپ ہطققب ہطق
ف ہطقتو۔ ا ریریمش ہطقاآ بنزڈ ینک ہطقب ہطق یناان ہطقق ہطقدادن ہطقم ہطقق ہطقاا ینک1694صفو ہطقچ ہطقص م ہطقفرراانرف ہطقک ہطقش ہطقبایااس ہطقم ہطقاا

بناارورے ہطقم ہطقل ہطقک رھ ہطقہئو ہطققن ہطقک ہطق بنزڈ تب ہطقااوورور ہطقخرورااک ہطقک ہطق تت ہطقفرراانرف ہطقم ہطقجدروریریمش ہطقق ہطقک ہطقااثاا فرراان ہطقااف ہطقنا ہطقااس ہطقووق
ضوورورتن ہطقنا ہطقمنا ہطقک ااوورور ہطق بک ہطقنا ہطقلوغ ہطق م ہطق ج ہطق ہ ہطق غی ہطق اات ہطق لوتااداد ہطقلگو ہطق ض ہطقم ہطق پرورے ہطق ااس ہطق
بنزرقرراارور رنگ ہطقک ہطق ہ۔ ہطقااپ ہطقرون س ہطقرورک ہطق ینددنا ہطقک ہطق ن ہطقووہ ہطقکئو ہطقخرورااک ہطقخ ن ہطقکئو ہطقکما ہطقہ ہطق پنااس ہطق نن ہطقک ہطق یناا ہطقہ۔ ہطقاا قرری ہطقپ ہطقداد
روون ہطقک یبرروون ہطقس ہطقااٹ ہطقک ہطقمے ہطقہئا ہطقگروڈ دھ رے ہطقک ہطقداڈ بک ہطقمنا ہطقک ہطقل ہطقووہ ہطقبن ہطقااوورور ہطقکروڈ یندد ہطق رورک ہطقک ہطقل ہطقااوورور ہطقش

تت ہطقک ہطقرورہ ہطقہ۔ شس بنزرقرراارور ہطقرورک ہطقک ہطقکشو ہطقکتر ہطقہ۔ًاگاا ہطقگ نن ہطقک ہطقرورشز ہطق بناالاپی ہطقکجر ہطقوو ہطقجد یناا ہطقووہ ہطقپدادوون ہطقک ہطقسکو ہطقجی ہطقاا  ہطق
تو۔ ہطق تب ہطقحلاپی ہطق صرور ی ہطق فرراانرف ہطقم ہطق پرورے ہطق ش ہطقم ہطقن ہطق ینک ہطق اا تیرق1694 ہطقس ہطق1692صفو ہطق نن ہطق دادرورما  ہطقک ہطق

ک ہطق بناادادیریمش ہطق ا فرراان ہطق(پروریریمش ہطقاآ شاالاپی ہطق15ااٹئاھ ہطقلوکا ہطق ااگ ہطق ر ہطقک ہطقمگ۔ ہطق رورگزڈ ر ہطق رورگزڈ یناان ہطق ر ینزڈ اا بک ہطقس ہطق ف) ہطق  ہطقم1695 ہطق
پنااناان ہطقح ہطق( بناادادیریمش ہطقک ہطق ا پ ہطقگ ہطقااوورور ہطقاآ ہہلک ہطقہگ۔ ہطقااس ہطقس ہطقااگ ہطقشاالاپی ہطق25ااین ہطقم ہطقق ہطق  ہطقم ہطقف ہطقل ہطقک1696 ہطقف) ہطق

گ۔ ہطق ق ہطقس ہطقم ہطق تئو ہطقلگو ہطق ینک ہطق اا چتئو ہطقس ہطق ینک ہطق اا گ ہطقجن ہطق ا ل1698 ہطقس ہطق1695بنااروریریمش ہطقاآ ڈب ہطق س  ہطقک ہطقدادرورمان ہطق
ہہلک ہطقہئا۔ صلع ہطقم ہطقبو ہطقف ہطقک ہطققرری ہطقلگو ہطق

ن
نن ہطقق ہطقس ہطقک ہطقاا یین م ہطقبت

یناا ہ،ے ہطق تناا ہطق ہ مس ہطق ک ہطق ت ہطق جدئا ہطق ڈب ہطق چ نناا ہطق ک ک ہطق تت ہطق ووق ینک ہطق اا ک ہطق ہ ہطق جدناچہ ہطق لگو ہطق ب ہطقس ہطق س ہطق ہ ہطقم ہطق
پب ہطقپ س سیریمش ہطقک ہطق نن ہطقصفو ہطق داد یناا ہطقچ ہطق تت ہطقہجدت ہطقہ۔ ہطق تنک ہطقک ہطقحل ششااما ہطق رے ہطقک ہطقب ہطق نن ہطقک ہطقروروورون ینک ہطقداد اا نن ہطقم ہطق رورم
تنک ر ہطق روروورون ک ہطق ااگ ہطق م ہطقہ ہطقک ہطق نناا ہطق رہ ہطقک ااناارون ک ہطق تب ہطق بناا ااس ہطق ل ہطق ہ۔ ہطق پتر ہطق تب ہطق ااثاا ک ہطق پ ہطق تت ہطق یب یبع بی ط ت ہطق پے ہطق نناا ہطق ک گااروراا ہطق
تت ہطقہت س ہطقگ ہطقت ہطقک ہطقحل بب ہطقہ ہطق س تنک ہطقداد ک ہطق گل ہطقناالد ہطق اا کنا ہطقک ہطق ن ہطقہ ہطقک ہطق پ ہطق ب ہطق م ہطقااوورور ہطقی ہطق ن ہطق کنا ہطقک ہطق ک ہطق م ہطق

رہ ہطقت۔ چ ہطقطج ہطقااناارون ت ہطقہ۔ ہطقہ ہطقس ہطقپ ہطقگرورنا ہطقوواال ہطقنن ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقاا ا نن ہطقلن ہطقپ ہطقاآ ہ ہطقااوورور ہطقک ہطقطج ہطقجد
چو ہطقہ ہطقک ف ہطقہ ہطق سس ہطقپ ہطقرور مش ہطقااوورور ہطق ت ہطق اا ت ہطقتق ہطقک ہطقل ہطقہ ہطقااوورور ہطق اا ٹلج ہطقنا ہطق س ہطقشاالن ہطقم ہطق گشز ہطق
مومق جطوون ہطقم ہطقوو

ن
یناا ہطقجد ہطقچ ہطقہ۔ ہطقااب ہطقب ہطقدادن ہطقک ہطقب ہطق پناا تنک ہطققب ہطق تب ہطقحلاپی ہطقپ ہطقکفان ہطقح ہطق دادن ہطقم ہطقااس ہطقطج ہطقک ہطقق ہطقک ہطقصرور

تت ہطقہ۔ سس نساان ہطق
ن
اا یناادادہ ہطق ر

ف ہطقس ہطقرون ا قرورت ہطقاآ ک ہطق جا ہطق سئو ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقک ہطقوو تہ ہطقلوت ہطقہ ہطقووہ ہطقاا ق ہطقج ہطق بک ہطقااوورور ہطق مومق ہطق ف
بک ہطقس ہطقم ہطقرورہ صملا ہطقم ہطقلگو ہطق نن ہطقااوورور ہطق داا سداڈ ششااما،ے ہطق سس ہطقہ۔ ہطقااگ ہطق ق ہطقمجداد ہطقہ ہطقووہ ہطققرورت ہطقن ہطقب ہطق بب ہطقج ہطق اا

نن ہطقاای ہطقچہ ہطقہ۔ ہ ہطقت ہطقااس ہطقک ہطقووجا ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقک ہطقسسایاا
م ک ہطق تت ہطق ووق دادوو ہطق ج ہطق ہ ہطق شرور ہطق ک ہطق ک ہطق غاا ہطقک ہطق بک ہطقہ۔ ہطقلوکن ہطقلگو ہطق ااوورور ہطق تت ہطق بن غ ب ہطق بج ہطق ا نرف ہطقم ہطقاآ فرراا

نرف ہطقم ہطقااوورور ہطق بب ہطقااکی ہطقصیریمش ہطقک ہطقفرراا ل ہطقاا تناا۔ ہطق نناا ہطقم ہطقک ہطقی ہطقن ہطقہ نرف ہطقم ہطقب ہطقفررقرفت ہطقہ۔1694ک  ہطقک ہطقفرراا
ل شیاا م ک ہطق لا ہطق مماا ک ہطق ب ہطق ااوورور ہطق مل ہطقہ۔ ہطق ن ہطق ک ہطق کنا ہطق ک ہطق تنک ہطق ہن ہطق اان ہطق جا ہطقس ہطقن ہطقمتر ہطقک ہطق وو ااس ہطق بب ہطقلگو ہطق اا

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 25 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

ق تنک ہطق راارور ہطقشاالن ہطق ہہرن ل۔ ہطق شیاالاپی ہطقل ہطق چ ہطقک ہطقم م ہطق بناادادیریمش ہطقک ہطق ا یناادادہ ہطقاآ ر
بت ہطقس ہطقرون س تت ہطقااوورور ہطق بج ہطقک ہطقعلا ہطقطااق ا ہ۔ ہطقاآ مجداد ہطق

چ تنک ہطق پ ہطق ک ہطقدادہئزن ہطق پ ہطقک ہطقہ۔ ہطق تت ہطقک ہطق ہہررخکووم چ ہطقک ہطق تنک ہطق کنویمن ہطق ج ہطق
ن
س بوون ہطقس ہطقل ہطقک ہطق

ت ہہ ششاا بنااداد ررورداد ہطق
نا ہطقرون

ت۔ ہطق ماادادفو ہطق ک ہطقک ہطق ک ہطقک ہطق ننااما ہطقخروراا ’دادیریمش1958ک ہطق ل ہطق ص ہطقتق ہطقک ہطق چ ہطقم ہطق ت ہطقنا ہطق رے ہطق و ہطقرون بررمرح ہطقموئ
ئ پچ  ہطقم ہطق

چٹوھ ک ہطق خناانن ہطق راارور ہطق ہہرن ن ہطق پناا ک ہطق چن ہطق نا ہطق ج ہطق ت ہطق یناا ہطق ب مب ہطق شاالد ہطق ن ہطق پناا س ہطق ننااما ہطق ک ہطق د‘ ہطق فروروورورداڈ ل ہطق ڈت ہطق ین گ
تت ہطقن ررورااغ یناا۔ ہطقن ہطقم ہطقرون ل ہطقداد چٹوھ ہطقکمن ہطقم ہطق ص ہطقتق ہطقک ہطقچٹوھ ہطق یبوون ہطقم ہطقت ہطقک ہطقک ہطق ی

ڈ یی ن
ن
ک یناا ہطق بناادادین ہطق ا اآ

تنک ہطقل ہطقغ ہطقمروریریمش ہطقااضفرطک ہطقک ہطقت ہطقدادووسیریمش ہطقطفو ہطقف ر ہطقہگ ہطقااوورور ہطقچ ہطقنا ہطقااگچر ہطقص ہطقپااوواارور ہطقم ہطقک ہطقح ہطق ااناارون
ک ہطقرورپرورٹ ہطقک ہطقمباط ہطقصفو ہطق شرور ہطقہگ۔ ہطق ک ہطقک ہطق یندد ہطق غاا ہطقک ہطقش شت ہطق بنااغ ینک ہطقشاالاپی ہطقم ہطقدادوو1960ن ہطقہنا ہطقک ہطق اا  ہطقک ہطق

ک ہطقک ہطقک ہطقااوورور ہطقااس ہطقس ہطقم ہطقبرورین ہطقس ہطقم ہطقگ۔ یناادادہ ہطقچ ہطقبک،ے ہطقخروراا ر
ر ہطقس ہطقرون کووروڈ
ک ہطقک ہطقک ہطقک ہطقخفوک ہطقم1974 ل ہطقفداڈد ہطقکنانرف ہطقرورووما ہطقم ہطقم ہطقہئو ہطقت ہطقدادن ہطقک ہطقشاام ہطقخروراا پتہلی ہطقوورور م ہطق

بب ہطقلگن ہطقک اارور ینک ہطق اا ااپ ہطق ووہ ہطق رورااس ہطقن ہطقہ ہطقک ہطق پنااس ہطقکئو ہطق چ ہطقک ہطق گ ہطقک ہطق گ۔ ہطقپ ہطقگئو ہطقک ہطق ک ہطق نناام ہطقپ ہطق

بت س تنااروری ہطقک ہطق چ ہطق بت ہطق بج ت ہطق تت ہطق ی ہطقووہ ہطقووق ل ہطقدادرورح ہطق تو۔ ہطق م ہطق نن ہطقک ہطق تہ ہطقاا ریریمش ہطق بنزڈ ینک ہطق اا س۔ ہطق م ہطقک ہطق ک ہطق خروراا
ت۔ ہطق ہ ہطق رور رھ ہطق بنزڈ مے ہطقک ہطقطفو ہطق قدادیریمش ہطق اا رے ہطق بنزڈ گے1974س ہطق تت ہطقک ہطق بن غ چن ہطقک ہطق روون ہطق  ہطقک ہطقب ہطقس ہطقکووروڈ

ل ہ ہطق شرور ہطق ک ہطق تت ہطق بن غ ااوورور ہطق ک ہطق ک ہطق ک ہطق روون ہطقلگو ہطقخروراا ین ہطقکووروڈ ب ہطق ااب ہطق ااگچر ہطق گ ہطقہ۔ ہطق ل ہطق نلاپی ہطق کی ہطقس ہطق
یناا ہطقجد ہطقس ہطقہ۔ رااداد ہطقخ ہطققرراارور ہطقداد رون ا بناارور ہطقچ ہطقک ہطقق ہطقس ہطقاآ پتہلی ہطق تنااروری ہطقم ہطق مما ہطق

چو ہطقہ۔ ب ہطق م ہطق راا ہطق بنزڈ س ہطق ق ہطق ااوورور ہطق بک ہطق خروریریمش،ے ہطق ییاارور ہطق بنش م ہطق من ہطق س ہطق ب ہطق بج ہطق ا ک ہطقاآ ہ ہطق ی ہطق ح ہطق
م ہطقت ٹوھ ہطقن ہطق ت ہطقک ہطقااگ ہطقاان ہطقروروو سیناا ہطق م ہطقنا ہطقفقون ہطقس ہطقمتر ہطقعااما ہطقک ہطق خیریمش ہطق ا فرراانرف ہطقک ہطقاآ صیریمش ہطقم ہطق ااٹرورووی ہطق
بایرورل بت ہطق بج بج ہطق ا ک ہطقہ۔ ہطقاآ بناانھ ہطقرور پ ہطق ن ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقااس ہطق غی ہطقلگن ہطقنا ہطقاا یناادادہ ہطقت ہطق ر

بج ہطقرون ا ل ہطقکی۔ ہطقاآ ک ہطق ک ہطق ووہ ہطق
بن ہطقم ک ہطق ااوورور ہطق بناادادین ہطق ا چٹوھ ہطقاآ ہ،ے ہطق گاارورہ ہطقکتر ہطق پ ہطق پب ہطق س ااوورور ہطق چ ہطق شلداد،ے ہطق اامااء ہطق دادن ہطقک ہطق وواال ہطق رورہ ہطق پ ہطق ہ ہطق

تر ہطقپتر ہطقہ۔ ہطق راا رے ہطقااروڈ پنزن بنزرگ ہطقااوورور ہطق ک،ے ہطق ک ہطقک850 ہطقم ہطق2014رورہ ہطقوواال ہطقغی ہطق  ہطقم ہطقلگو ہطقدادن ہطقم ہطقخروراا
رہ ت۔ ہطقااناارون شرور ہطق یناادادت ہطقک ہطق ر

نن ہطقک ہطقرون ر ی ہطقوورون ڈنااپ،ے ہطق یناادادہ ہطقلگو ہطقم ر
بب ہطقس ہطقرون مباق ہطقم ہطقدادوو ہطقاارور نن ہطقک ہطق ج ہطقاا ت ہطق شرور ہطق ک ہطقک ہطق

ک ہطق گ۔ ہطق2030ہ ہطق تیل ہطقہجدئا ہطق بی م راارور ہطقم ہطق رون ا ڈنااپ ہطقک ہطقاآ م بناادادیریمش ہطق ا دادھ ہطقاآ ا ک ہطقاآ دادن ہطق تنک ہطق غاا ہطقک2010 ہطق ااوورور ہطق ق ہطق  ہطقم ہطق
ڈنااپ ہطقس ہطقمنا ج ہطقااس ہطقشاالاپی ہطقم ب،ے ہطق ہت ہطقدادھ ہطق نن ہطقس ہطق پ ہطقجد م ہطق(دادس ہطقلوکا) ہطقلگو ہطقاا ینک ہطق ب ہطقاا ل ہطق ق ہطقس ہطق

وواالن ہطقک ہطقتااداد ہطقت ہطقم ہطق(ت ہطقلوکا) ہطقتو۔

بب!وھک ون ہطقک ہطقعاا بنااوئ وو
پ ہطقت ینک ہطقعلقا ہطقم ہطق اا ک ہطق ت ہطق،ےج ہطق صوصخ ہطق

ن
بناائو ہطقااماا وو ش ہطق داد راا ہطق بنزڈ بت ہطقس ہطق س دادووسے ہطق نساانن ہطقک ہطق

ن
اا ق ہطقک ہطقب ہطق

گ ہطق 26 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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ینک اا ااگ ہطق ،ےووہ ہطق تب ہطقہ ہطق ب سحن ہطقک ہطق ااوورور ہطق تنااجووون ہطق ش ہطقجن ہطق بنااداد ہطق ا نن ہطقاآ گ ووہ ہطق تہ ہطقکدادی۔ ہطق ن ہطق نن ہطقک ہطق نساانن ہطقک ہطق
ن
اا

ک بج ہطقگہ ہطقہتر۔ ہطق م ا صوصخ ہطقک ہطقاآ
ن
بناائو ہطقااماا لاا ہطقوو نن ہطق ر ہطقب ہطقجدتر ہطقت ہطقدادووسیریمش ہطقطفو ہطقجد ثف ہطقک ہطقمکزن تی ہطقوو ہطق نساان ہطق

ن
طفو ہطقاا

ننااما ہطقس نھ ہطقک ہطق
ت ین د داڈ ب ہطق ہئو ہطقم ہطق داد تیریمش ہطق ک ہطق صیریمش ہطق چدادھی ہطق ہا۔ ہطق رور ک ہطق شبرر ہطقلگن ہطق ااک ک ہطقخفو ہطق شرور ہطقہجدنا ہطق ک ہطق بنااء ہطق وو

بناا وو عصر ہطقم ہطقی ہطق بو ہطقشاالاپی ہطقک ہطق ت۔ ہطققرری ہطق ہہلک ہطقہگ ہطق روون ہطقلگو ہطق ب ہطقم ہطقکووروڈ بناا ہطقس ہطقدادن ہطق وو مرور ہطقہنا ہطقوواال ہطق
بنااء ہطقس ہطق تنک ہطقپ ہطقچو ہطقتو۔ ہطقااس ہطقوو فرری ہطقس ہطقل ہطقک ہطقباالہ ہطقک ہطقشااخلوون ہطق پب،ے ہطقشل ہطقاا ی ہطقس ہطقیرور  ہطقم ہطقس ہطقل75اا

شرور ہطقہئاااوورور ک ہطق ااس ہطق چرور ہطقلگو ہطق دادس ہطقم ہطقس ہطق نن ہطقم ہطق اان ہہلک ہطقہگ۔ ہطق تنک ہطق ر) ہطقلگو ہطق م ہطق(بو ہطقکووروڈ س ہطق دادوو ہطق ک ہطق
پس شین ہطقم ہطقس ہطق ینک ہطقلوکا ہطق نرف ہطقک ہطقاا فرور گ۔ ہطق م ہطقرورہ ہطق ساا ہطقدادوو ہطق ک ہطقہ ہطقک ہطق م ہطقس ہطق ت ہطق رھ ہطق بناادادیریمش ہطقشااروڈ ا ووہن ہطقک ہطقاآ
نخدداا تب ہطقم ہطق رے ہطقدادعئا ہطقااجع بنزڈ رے ہطق بنزڈ ت ہطقااوورور ہطق ننااکما ہطقہچا ہطق م ہطق دنا ہطقم ہطق نندڈ دھ ح ہطقداڈ حما ہطقااس ہطقک ہطق گ۔ ہطق راارور ہطقمرورے ہطق ہہرن

تب ہطقک ہطقدادعئا ہطقک ہطقجدتر۔ بب ہطقس ہطقن س ہطقااس ہطقعاا
ریریمش بنزڈ ینک ہطققے ہطقس ہطقاات ہطق پناان ہطقک ہطقاا رہ ہطقن ہطقت ہطقک ہطقمریل ہطقم،ے ہطقم ہطقااوورور ہطق تنک ہطقک ہطقک ہطقااناارون نا ہطق ا یندد ہطقدادوورور ہطقک ہطقاآ بخدد
داداارور دما ہطق

ن
دا ک ہطق ہاا ہطق وو ہطق بب ہطق ا بنزریریمش ہطقاآ یناادادہ ہطق ر

رون س ہطق یناادادہ ہطق ر
رون ووہ ہطق ااس ہطق تنک ہطق پ ہطق س ہطق ااس ہطق ہ۔ ہطق س ہطق ییل ہطق پتھ یناان ہطق برور خفوک ہطق ااوورور ہطق

تب ہطقپ مق غ ہطقمئو ہطق ون ہطقس ہطق بنااوئ ی ہطقوو نناارورااضا ہطقک ہطقدادی،ے ہطقب ہطقاا ون ہطقک ہطق تنااوئ بتن ہطقااوورور ہطقدادی جن،ے ہطق یناا ہطقااس ہطقک ہطقاالزتااما ہطق تر ہطق ٹاا
رلاپی ہطقہئو۔ نناارون بب ہطقب ہطقک ہطق نساانن ہطقپ ہطقعاا

ن
بناا ہطقن ہطقج ہطقاا نھ ہطقہ ہطقووااح ہطقوو

ت ین د تناا۔ ہطقپ ہطقب ہطقداڈ نن ہطقااوورور ہطقپ ہطقہجد ی نن ہطقک ہطقاا اا
پج نزرس1520مرور

ئ
چ ہطقک ہطقوواا ااپ ہطقشاات ہطق پ ہطقااوورور ہطق م ہطق ر ہطق بیریمش ہطقجرون نی ہطق

ن یی پی س ینک ہطق بناا ہطقک ہطقشااح ہطقس ہطقاا ک  ہطقم ہطق
ینک ہطقم اا ک ہطق خن ہطقم ہطقس ہطق روون ہطق جر ہطقک ہطقکووروڈ ت ہطقک ہطقااس ہطقک ہطق مما ہطقن ہطق ک ہطق ج ہطق یناا ہطق ب ہطقلو ینک ہطقفج ہطقک ہطق اا شرور ہطق ک ہطق
چ ہطقنا پ ہطقک ہطق م ہطق ننااک ہطقہس ہطقہ۔ ہطق جطرر

ن
یناادادہ ہطق ر

ہرور ہطقس ہطقرون رے ہطق بنزڈ رے ہطقس ہطق بنزڈ ک ہطق چ ہطقہ ہطقج ہطق نزرس ہطق
ئ
وواا اای ہطق ینک ہطق اا

یناا ہطقگ ہطق،ےووہ ہطقب ہطقااس ہطقک ہطقشرور بج ہطقک ہطقل ہطقل ہطقجد نن ہطقک ہطقگ ہطقم ہطقعل پت ہطقل۔ ہطقااس ہطقج ہطقمم ہطقخناا ن
ن دھ جر ہطقک ہطقداڈ ااس ہطقک ہطقپرورے ہطق

پنااس ہطقک س ہطق ا نن ہطقم ہطقاآ ییل ہطقگ۔ ہطقصفو ہطقدادس ہطقداد پتھ بناادادیریمش ہطقم ہطق ا تنک ہطقپ ہطقااوورور ہطقین ہطقووہ ہطقپروریریمش ہطقاآ نن ہطقک ہطقپووس ہطق نن ہطقس ہطقاا ہگ ہطقااوورور ہطقپ ہطقاا
م ہطقااوورور بروریریمش ہطقنا ہطقپرورے ہطق پ ہطقااس ہطق ون،ے ہطققرری ہطققرری ہطق ون ہطقگوئ پ ہطقگوئ تو۔ ہطقااوورور ہطق چو ہطق تیو ہطقہ ہطق نن ہطقم ہطق قس بناادادیریمش ہطق ا پروریریمش ہطقاآ
ض غی ہطقاافااہ ہطقااوورور ہطق ع ہطقوو ہطق ل۔ ہطقلگن ہطقم ہطقااس ہطقک ہطقشاات ہطق ل ہطقم ہطقل ہطق ااپ ہطق تنک ہطقک ہطقعلقون ہطقک ہطق ہہرر ہطق بناا ااس ہطقک ہطق

ر ہطقکک نخدداا ہطقرورااتن ہطقک ہطقم ہطقعلقون ہطقم ہطقپوواارون ییل ہطقگ ہطقک ہطقبیریمش ہطقک ہطقت ہطق پتھ رلاپی ہطقاالوعدادیریمش ہطق نناارون بب ہطق جدتر ہطقہ ہطقااوورور ہطقووہن ہطقی ہطقعاا
تب ہطقااوورور دما ہطقداداارور ہطقٹااتر۔ ہطقجددادوو ہطقٹنا،ے ہطقع

ن
ون ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقدا نخددااوئ ینک ہطقدادووسے ہطقک ہطق کدادی ہطقہ۔ ہطقم ہطقفررقون ہطقک ہطقپووکرور ہطقاا

حما خ ہطق ا تناا۔ ہطقاآ ن ہطقک ہ ہطق بیریمش ہطقہتر ہطقااوورور ہطقکئو ہطقاان ہطقدادفونا ہطقک ہطق سکن ہطقپ ہطق گن ہطقااوورور ہطق تناا۔ ہطقلوش ہطق یناا ہطقجد روورور ہطقداد
تب ہطقپ ہطقرون عداداا

بناادادیریمش ہطقااس ہطقک ہطقشرور ا یناادادہ ہطقاآ ر
یناا ہطقجدئا۔ ہطقک ہطقعلقون ہطقم ہطقن ہطقس ہطقرون نن ہطقلوشن ہطقپ ہطقگاا ہطقداد پنااس ہطقک ہطقمنن ہطقک ہطقاا س ہطق ا یناا ہطقک ہطقاآ نا ہطقح ہطقداد

پج ہطق بناادادیریمش1520ہئو۔ ہطقمرور ا م ہطقک ہطقاآ ت ہطق پ ہطق م ہطق ر ہطق بت ہطقی ہطقجرون بج ک ہطقہ ہطقک22م ہطق بناادادیریمش ہطق ا تنک ہطقی ہطقاآ تو۔ ہطقدادس ہطق م ہطق  ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 27 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

بناائا14صفو وو ک ہطقااوورور ہطق خہ ہطقووغہ ہطق پ ہطقبرور،ے ہطق پ ہطقدادرور ہطق ل ہطقااس ہطقک ہطقب ہطق تو ہطق بناا ہطق ینک ہطقوو اا چ ہطقت ہطقصفو ہطق گ۔ ہطق م ہطقرورہ ہطق  ہطق
بناادادیریمش ہطقصفو ہطقدادوو ہطقم ہطقرورہ ہطقچو ہطقتو۔1580ین ہطقپٹوھ ہطقااوورور ا تنک ہطقین ہطقک ہطقاآ  ہطق

بت بج ک ہطق ر ہطق ینمرن بج ک ہطق سج ہطق بنزرطاانیریمش ہطق صین ہطقب ہطق جروریریمش ہطق18دادوو ہطق پ ہطقت1778 ہطق پ ہطق ہاائو ہطقک ہطقجیزعے ہطق  ہطقک ہطق
بناادادیریمش ہطق ا پب ہطقااوورور ہطقاامیر ہطقس ہطقدادوورور ہطقااپ ہطقجیزعے ہطقپ5ووہن ہطقک ہطقاآ تنک ہطقیرور تت ہطق ہن ہطقک ہطقلگو ہطقااس ہطقووق ل ہطقب ہطقتو۔ ہطقوو  ہطقلوکا ہطقک ہطق

دادم ا ااوورور ہطقااس ہطقک ہطقاآ ک ہطق ک ہطق بت ہطق بج تنااہ ہطق ت۔ ہطق ننااووااقو ہطق ب ہطق برورین ہطقس ہطق پ ہطقااوورور ہطقاامیر ہطق یرور ت ہطقااوورور ہطق ہ ہطق ت ہطقرور ل ہطق اا
ج
ن
ین ہطقک ہطقرور سحن ہطقنا ہطق پ ہطق یرور یندد ہطق ر مرن پ ہطق ب ہطقلوئا۔ ہطق یناان ہطق برور ج ہطق ک ہطق راا سرون ااوورور ہطق ٹوھ ہطقب ہطق ااپ ہطقشاات ہطقبرور،ے ہطق پ ہطقت ہطق ووہن ہطق

نکل ہطقک ہطق
ن
ی ہطق ن ہطق ک ہطق ااس ہطق یناا۔ ہطق داد کاا ہطق مرورفو ہطق چ ہطقس ہطق ااوورور ہطق د ہطق ئندڈ یبفاا ئن ڈناا ک ہطق ین ہطقک ہطقلگن ہطق ااوورور ہطق تنک ہطقہاائو ہطقک1853ک ہطق  ہطق

دادہئو دادووسیریمش ہطق صیریمش ہطقک ہطق بی ہطق راارور ہطقہگ۔ ہطق ہہرن س ہطق ک ہطق ک ہطقہ ہطق ن ہطقلوکا ہطقس ہطق پناا تااداد ہطق وواالن ہطقک ہطق ب ہطقجدنا ہطق رنہ ہطق رون پ ہطق جیزعے ہطق
ی بناادادیریمش ہطق ا تئو ہطقاآ ینک ہطق اا مومیرق ہطق ت تو۔ ہطقچ ہطقمہ ہطقم ہطقدادن ہطقک ہطق پ ہطق ننااما ہطقس ہطق ف‘ ہطقک ہطق س ہطق

ش نی یی پی ’ااش بنااء ہطق لاا ہطقوو نن ہطق ینک ہطقااوورور ہطقجد اا م ہطق
بناادادیریمش ہطق( ا ف ہطقاآ ن ہطق پناا یناا ہطقک ہطق د نندڈ شرور ہطقہئا ہطق(برور ہطقہئا)۔ ہطقاا نزرس ہطقک ہطق

ئ
بب ہطقلگو ہطقااس ہطقک ہطقوواا ن ہطقاارور م ہطقلگو)15قرری ہطق  ہطق

ینک مل ہطقک ہطقاا ک ہطق خ ہطقہگ۔ ہطق ح ہطق پنااناان ہطق ک ہطقک ہطق ف ہطقااوورور ہطق بو ہطق ک ہطقک ہطق ف،ے ہطق پرورہ ہطق ک ہطقجیزعے ہطقک ہطق ہہلک ہطقہگ۔ ہطق
مومب م ک ہطق رورہ ہطق ینااداد ہطق ہہلک ہطقہئا۔ ہطق بناا ہطقس ہطق وو ااس ہطق لگو ہطق تنک ہطق م ہطق س ہطق ینک ہطق اا م ہطقس ہطق پس ہطق  ہطقس1914شاالاپی ہطقم ہطق

نیگ ہطقع ہطقم ہطقچل ہطقم ہطقلگو ہطقمرورے ہطقگ ہطقت۔1918 بج پتہلی ہطق تنک ہطقجدروریریمش ہطقرورہ ہطقوواال ہطق  ہطق
بناائا ہطقم ہطقعلقون ہطقم ریریمش ہطقوو بنزڈ ب ہطقشرور ہطقچٹوھ ہطق ون ہطقک ہطقعلووہ ہطق بنااوئ ییلنا ہطقوواال ہطقوو پتھ س ہطقپ ہطقتہ ہطق ریریمش ہطقااوورور ہطقعلا ہطق بنزڈ نن ہطق اا
س ہطقک ااوورور ہطق ااضفا ہطق بناادادیریمش ہطقم ہطق ا صیریمش ہطقم ہطقاآ گشز ہطق ہہلک ہطقہجدتر۔ ہطق شاالاپی ہطق ہہرر ہطق ج ہطقس ہطقلوکن ہطقلگو ہطق ہ ہطق رور پ ہطق
گشز تنااہ ہطق گ۔ ہطق رھ ہطق بنزڈ یندد ہطق ر مرن جطررہ ہطق

ن
پ ہطقجدنا ہطقک ہطق جیریمش ہطقس ہطق ج ہطق ینک ہطقس ہطقدادووسیریمش ہطق ون ہطقک ہطقاا بنااوئ ب ہطقوو تب ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطق سل

تب رھ ہطقک ہطقبن ہطقک ہطقااماا بنزڈ بت ہطقس ہطق چو ہطقہ۔ ہطقس ا فرورم ہطقداڈدروراامئو ہطقک ہطقاآ تب ہطقااوورورپ ہطقک ہطقرور ون ہطقک ہطقااثاا بنااوئ ہئون ہطقس ہطقوو چ ہطقداد
ااوورور ہطقتق گ ہطقہ ہطق رورہ ہطق ک ہطق ب ہطق ف ہطقس ہطق ن ہطق پناا شج ہطقدادن ہطقم ہطق بب ہطقی ہطق اا ک ہطقہ۔ ہطق بت ہطقس ہطق س تنااروری ہطقم ہطق تت ہطق ااس ہطقووق شج ہطق ک ہطق
یناافن،ے دادرور ط ہطق وواال ہطق صیریمش ہطقم ہطقہنا ہطق بی ہطق مہ ہطق ی ہطق ک ہطقہ۔ ہطق ب ہطق ف ہطقس ہطق ینک ہطق اا شج ہطق ی ہطق من ہطقم ہطق ینااف ہطق

ہ ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطقم ہطقہاا ہطقہ۔ تب ہطقک ہطقفرراا ڈنک،ے ہطقااوورور ہطقبید ہطقط ہطقسل بناای ووی،ے ہطقاای ہطق
پ طرور ہطق شیاالاپی ہطقک ہطق ووہ1979م نن ہطقک۔ ہطقی ہطق ااعل ک ہطق ل ہطق تت ہطق یب بج نیگ ہطق بج خلفو ہطق

ن
چ ہطقک ہطق ص ہطقنا ہطق ااداداارورہ ہطق م ہطقعلا ہطق

م ہطقہاا۔ رمرح ہطقس ہطقختا ہطق ج ہطقک ہطقرون تو،ے ہطق بناا ہطق ک ہطقوو نناا جطرر
ن
مث ہطقہئا1967پتہلی ہطق م ہطقلگو ہطقااس ہطقس ہطق پرورہ ہطق ب ہطق تنک ہطق  ہطق

ل ہطق ت۔ ہطق ہہلک ہطقہگ ہطق م ہطق دادوو ہطق ج ہطقم ہطقس ہطق یناا۔2014ت ہطق ا م ہطقن ہطقاآ ب ہطقمیر ہطقشاا ینک ہطق اا چ ہطقک ہطقکئو ہطق م ہطق
بناا وو ن ہطق ہہرر ہطقچ ہطقشاالاپی ہطقب ہطقکئو ہطق ب ہطق ااب ہطق ب ہطقکدادیریمش۔ ہطق نناا ہطق ل ووی ہطق چ ہطقک ہطق ااداداارورے ہطقنا ہطقلگن ہطقک ہطق تنک ہطقک ہطقعلا ہطق ین ہطق

ج ہطق شاارورس،ے2002پٹوھ ہطقہ ہطق ف،ے2005 ہطقم ہطق د ہطق بنزرداڈ ف،ے ہطق2009 ہطقمرح ہطق ئ ہطق ساا ل2014 ہطقمرح ہطق یلو۔ ہطق اا  ہطقم ہطق
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ح ہطقک رورووک ہطقجدس۔ ہطق ب ہطققب ہطقہنا ہطقس ہطق پ ہطقک ہطقطج ہطق ون ہطقک ہطق بنااوئ وو نن ہطق اا یناا ہطقک ہطق ب م ہطق ی ہطق ئ ہطقنا ہطق شاا دی ہطق ییدڈ م یندد ہطق بخدد
ف ہطقہچو ہطقہ۔ ظط ہطقپ ہطقرور بنل ہطقل بج ہطقک ہطقس ہطقم ہطقب ہطقق صوصخ ہطقک ہطقعل

ن
دیریمش ہطقم

ن
ر ہطقج ہطقمدا درون یندڈ اا

ک ہطقجن ہطقک ہطقختا ہطقم ہطقہ؟
رم ہطقااوورور ینک ہطقلورون اا نیگ ہطق بج تنااروری ہطقک ہطقتما ہطقاادادوواارور ہطقم ہطق ہ ہطقہ۔ ہطق جن ہطقک ہطقختا ہطقہ ہطقرور خ ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقدادن ہطقس ہطق چ ہطق اا ینک ہطق اا
من ہطقک ج ہطقک ہطقمباط ہطقدادوو ہطق ت،ے ہطق ئ ہطق نن ہطقروراا ج ہطقک ہطققن تب ہطقم ہطق ت االوقواام ہطق تو۔ ہطقبا ہطق ح ہطق ینک ہطقعرورضا ہطق اا م ہطق اا

شیل ہطق ت۔ ہطقم ہا ہطق ہ ہطقمجداد ہطقرور پٓ ہطق ا نیگ ہطقک ہطقاآ بج ب ہطق م ہطقم ہطق اا تت ہطق نن ہطقحل جومر ہطقم1913دادرورما نرف ہطقااوورور ہطق فرراا م ہطقااگچر ہطق
ل ہطق ت ہطق م ہطق سسایاانن،ے1914اا س ہطقہ۔ ہطق شووع ہطقہ ہطق نیگ ہطق بج تت ہطق ووق ب ہطق ک ہطق نن ہطقم ہطق اا ت ہطقک ہطق بت ہطقجدناچہ ہطق س  ہطقم ہطق

نیگ ہطقک ہطقمب ہطقبیریمش بج تنااجووون ہطقااوورور ہطقعما ہطقلگن ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطقم ہطقک ہطقک ہطقب ہطقمب ہطقبیریمش ہطقک ہطقم ہطق جونرن،ے ہطق
تت ہطقااس ہہرر ہطقووق ش ہطق ہہرر ہطق رمرح ہطقپ ہطق تنک ہطقرون صروراا ہطق شل ہطقس ہطق ق ہطق تنک،ے ہطق رمنا ہطق پب ہطقک ہطقرون ب رمنا ہطقس ہطقاان ہطقااوورور ہطق پ ہطقک ہطقرون ت۔ ہطق
ش ہطقدادے ہطقدادے بج ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقف ح ہطقکدادے،ے ہطقاا نن ہطقپ ہطق س ہطقم ہطقاا پوو نن ہطقک ہطق تت ہطقاا ن ہطقجدنا ہطقک ہطقووق ت ہطقک ہطق ہا ہطق شرور ہطقرور نخددش ہطقک ہطق

رمرح ہطقپ ہطقق ہطقج ہطقل۔ نن ہطقک ہطقرون نن ہطقک ہطقلگن ہطقک ہطقق ہطقعما ہطقک ہطقک ہطقاا ااوورور ہطقاا
گ۔ پ ہطق ضوورور ہطق کوورور ہطق ل ہطق خ ہطقن ہطقہس ہطق ااگچر ہطق نن ہطق ک ہطقی ہطققن ج ہطق ن ہطقم ہطق دادووسے ہطق صیریمش ہطقک ہطق بی ہطق
وو ک ہطق نساان ہطق

ن
اا ااوورور ہطق جن ہطق ف ہطقلگو ہطق پرورہ ہطق مشوون ہطقم ہطق ررورعومج ہطق رون قیر ہطق ک ہطقہگ۔ ہطق نن ہطق اام ک ہطق نیگ ہطق بج جطوون ہطقم ہطق

ن
شبرر ہطق ااک

گ ف ہطقرورہ ہطق ن ہطق پناا تااداد ہطق نیگ ہطقس ہطقمنا ہطقوواالن ہطقک ہطق بج تداد ہطقااوورور ہطق نساان ہطق
ن
اا صیریمش ہطقم ہطق بی ہطق ت،ے ہطق ہہلک ہطقہتر ہطق نن ہطقس ہطق خ

ب۔ ن ہطق شساا ن
ن
ک ہطق بخددلاپی ہطق وو ہطق نیگ ہطق بج ف ہطقلگو ہطق ینک ہطق اا ر ہطقم ہطقصفو ہطق غرون ا صیریمش ہطقک ہطقاآ ااکی ہطق دادن ہطقم2012ااوورور ہطق  ہطقم ہطقپروریریمش ہطق

تااداد ہطق ک ہطق ک ہطق وواال ہطقلگن ہطق تداد ہطقس۵۶منا ہطق نساان ہطق
ن
اا فررااداد ہطق اا راارور ہطق ہہرن بو ہطق لوکا ہطق چ ہطق نن ہطقم ہطقس ہطق اا تو۔ ہطق م ہطق (چ) ہطق  ہطق

شرور ہطقہئا۔ ہطقااس ہطقک ن ہطقلوکا ہطقلگو ہطقجواائا ہطقک ہطق پناا جن ہطقم ہطقمرورے ہطقگ ہطقااوورور ہطق راارور ہطقلگو ہطق ہہرن ینک ہطقلوکا ہطقبو ہطق ہہلک ہطقہئا ہطقج ہطقاا
ک بروریریمش ہطق ک ہطق (شگ) ہطق ینااب ہطق د

ن
دا لگو ہطق لوکا ہطق پرورہ ہطق ااوورور ہطق تو ہطق لوکا ہطق ٹ ہطق ا تااداد ہطقاآ ک ہطق وواالن ہطق خدادک ہطقکنا ہطق مباق ہطقم ہطق

ک ہطقہچو ہطقہ۔ نناا جطرر
ن
یناادادہ ہطق ر

بنااروروودادیریمش ہطقہروروون ہطقس ہطقرون تت ہطقشگ ہطق نن ہطقس ہطقگ۔ ہطقااس ہطقووق ہتان ہطقجد
ینک اا ی ہطق ہروروون ہطقک ہطقب ہطق نوکوی ہطق ک ہطق ہ ہطق ل ہطق س ہطق ترور ہطق ق ہطق نناا ک ہطق نیگ ہطق بج ب ہطق ل ہطق ااس ہطق لگو ہطق ب ہطقس ہطق
ااوورور مدادلاپی ہطق ح ہطقک ہطق تب ہطقک ہطق رع وورور ہطققومن ہطقک ہطقترون تت ہطق طااق س ہطقخفو ہطقنا ہطق اا س ہطقہ۔ ہطق ہ ہطق ماادادفو ہطق ااجعومج ہطقخدادک ہطقک ہطق
پ بداد ہطق ک ہطق ع ہطق یناادادہ ہطق ر

رون ااش ہطقس ہطق مدادیریمش ہطق م ہطق شاات ہطقعلا ہطق شاات ہطق ااس ہطقک ہطق سن ہطقک ہطقطفو ہطقمئاس ہطقک ہطقہ۔ ہطق روراا م ہطق پاا
بوون

ت یی کھ گما ہطقک ہطق سنا ہطقک ہطقکنن،ے ہطق شیل ہطق ثن ہطق،ےم شناا اا ئ ہطقمدادیریمش ہطق دروراا
ن
دا کنا ہطقک ہطق تت ہطق ق ہطقدادوول ہ ہطقہ۔ ہطقااس ہطقس ہطق ساارور ہطقہرور اا

پب ہطقت ہطقک ہطقکی ہطقپ ا یرش ہطقع ہطقب ہطقچ ہطقہ۔ ہطقاآ درور
ن
تت ہطقک ہطقحلاپی ہطقک ہطقبدادیریمش ہطقدا بج ہطقدادوول ا ون ہطقپ ہطقم ہطقہتر ہطقت۔ ہطقاآ ااوورور ہطقت ہطقک ہطقکوئ

ووشاائاس ہطقک ااوورور ہطق تت ہطق دادوول بے۔ ہطق
ت ع ہطقحص ہطقن ہطقکشک ااس ہطقطیر ہطقس ہطق پب ہطق ا ل ہطقاآ ہ ہطق بے ہطق

ت شک ق ہطقک ہطق ی ہطق درور
ن
دا نیگ ہطقک ہطق بج
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بب اا ئو ہطقہ۔ ہطق ا ک ہطقاآ خیریمش ہطقم ہطق مفان ہطق نیگ ہطقک ہطق بج پناانا ہطقس ہطقی ہطقفئامہ ہطقہاا ہطقہ ہطقک ہطق قرراارور ہطق دروریرش ہطق
ن
دا بدادیریمش ہطق ع ہطق ل ہطق حلاپی ہطقک ہطق

مدادیریمش تنک ہطق ااب ہطق م ہطق ووغہ ہطقجن ہطق ی ہطق اا س ہطق وو ااوورور ہطق لاعس ہطق وو مقرفت ہطق مومل ہطق شی م ہ ہطق ہ ہطق ہرور تنک ہطقمووداد ہطق جطوون ہطق
ن
ن ہطق اا ج ہطق

ک ووغہ ہطق پب ہطق ڈناا ل ہطق ااوورور ہطق نن ہطق ف بناائاس ہطق م یبے۔ ہطق ینکھ داد شیاالاپی ہطق م ینک ہطق اا ہ۔ ہطق رورہ ہطق ک ہطق اانرور ہطق پ ہطق درورین ہطق
ن
دا پاانا ہطق ک ہطق ووشاائاس ہطق

نن ہطقک ی
ڈ تب ہطقہت ہطقہ۔ ہطقدادن ہطقم ہطقکل ضوورور تب ہطقک ہطق دادھ سہ ہطقمئاس ہطق نناام ہطق نن ہطق ی

ڈ ل ہطقکل نزر80مفونیننگ ہطقک ہطق
ئ
دخ
ن
دا ف ہطق  ہطق

داا ہطقنا ہطق نندڈ م ہطقروروواا پووس ہطق ہ۔ ہطقکن ہطقک ہطق داا1998کن ہطقم ہطق نندڈ یناا۔ ہطقروروواا ح ہطقکداد ل ہطقکن ہطقپ ہطق تب ہطقلٹو ہطقک ہطق نن ہطقدادھ ی
ڈ  ہطقم ہطقکل

نن ہطقس ہطق ی
ڈ تو۔240نا ہطقااس ہطقلٹوھ ہطقگ ہطقکل ریریمش ہطقرورق ہطق بنزڈ ینک ہطق ل ہطقی ہطقاا م ہطقک ہطق غی ہطق داا ہطقج ہطق نندڈ  ہطقم ہطقداڈداال ہطقشاالون ہطقکئا۔ ہطقروروواا

ق ہطقکلر ہطقج ہطقدادن دروری ہطق
ن
دا نیگ ہطقک ہطق بج ووی ہطقپ ہطق نن ہطق س کرورن ہطقک ہطق ووہ ہطق ت ہطقک ہطق چ ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقکئو ہطقفئامہ ہطقن ہطق دادووسیریمش ہطقطفو ہطق

صوصخ ہطقووہ ہطقاای ہطقکب ہطقلر ہطقت ہطقووہن ہطقلٹو ہطقک ہطقل
ن
بناال رھ ہطقہ۔ ہطقااگ ہطق نیاالج ہطقک ہطقگزڈ ییک ن

ت
پب ہطق ڈناا بناائاس ہطقااوورور ہطقل ہطق کئو ہطقمئا ہطقن ہطقم ہطقم

نن ہطقک نن ہطقک ہطقک،ے ہطقاا ریریمش ہطقکن ہطقک ہطقشاات ہطقتوو بنزڈ ریریمش ہطق بنزڈ ت۔ ہطقااس ہطقک ہطقبئا ہطقچ ہطقنا ہطقاای ہطقااوورور ہطقمئاووشااف ہطقج ہطقووہن ہطقک ہطق
ج ہطقرورق ڈب ہطقک ہطق نن ہطقل ی

ڈ داا ہطقنا ہطقکن ہطقک ہطقکل نندڈ ییکوون ہطقس ہطقااروربن ہطقداڈداال ہطقک ہطقل۔ ہطقروروواا تھ
ڈ
یندد ہطقک ہطقااوورور ہطقمفونیننگ ہطقک ہطق شااف ہطقوویزع ہطقخ

نن ہطقم ہطقکل ینک ہطقداد دروری ہطقاا
ن
نن ہطقپ ہطقم ہطقپاام ہطقم ہطقک ہطقدا ینک ہطقشاالاپی ہطقم ہطقبئو ہطقچ ہطقنا ہطقاات ہطقرورق ہطقتوو ۔اا

طرور ت ہطقعرورضا ہطق م ہطق اام ہطقک ہطق رمنا ہطقم ہطق پ ہطقرون یناا ہطقہ۔ ہطق ا م ہطقاآ مما ہطقشاا ینک ہطقن ہطق اا م”د ہطقک ہطق “اا ل ہطق م ہطقی ہطقک ہطق
ہ۔ ااسلاپی ہطقکتر ہطق پ ہطق طرور ہطق ماادادفو ہطقک ہطق مووما ہطقکنا ہطقک ہطق نخددش ہطقک ہطق نیگ ہطقک ہطق بج ااس ہطق بج ہطقہ ہطق ا نناا۔ ہطقاآ ن ہطقہ ک ہطق نیگ ہطق بج پ ہطق

من1913 نن ہطقدادوونن ہطق اا ت ہطقک ہطق تناا ہطق م ہطقہ نن ہطقک ہطق م ہطقہ ہطقت ہطقاا اا جومر ہطقم ہطق ااوورور ہطق فرراانرف ہطق ت ہطقک ہطق ک ہطق بت ہطقلگو ہطق بج  ہطقم ہطق
بت بج وواالو ہطقہ۔ ہطق گ ہطقشاالاپی ہطقک ہطقہنا ہطق اا تو ہطقک ہطق خ ہطقن ہطق ک ہطق ک ہطقک ہطق نیگ ہطقرورک ہطقہئو ہطقہ۔ ہطق بج طرور ہطقپ ہطق نن ہطقعرورضا ہطق ک ہطقدادرورما
وواال نا ہطق ا تناا ہطقہ ہطقک ہطقم ہطقم ہطقاآ م ہطقی ہطقہ ہروراا ہطق ت ہطق اام ہطققئا ہطقہ ہطق جومر ہطقم ہطق ااوورور ہطق نرف ہطق فرراا ہ ہطقک ہطق ک ہطق بج ہطقہ ہطق ا اآ
ک م ہطق م ہطق اا وواالو ہطق نن ہطقن ہطقہ۔ی ہطقن ہطقحص ہطقہنا ہطق اام نیگ ہطقک ہطقکئو ہطق بج نن ہطق ما دادرور دادوونن ہطقک ہطق نن ہطق اا تب ہطقم ہطق م ہطقحلو
بت بج سدن ہطقکت ہطقہ۔ ہطق بب ہطقاام ہطقپ ہطقبوو ر ہطقب ہطقاا یبرن ی

ن شش ین پچی ہطقکرورپرور م ہطقااوورور ہطقلول بک ہطقخکوو تت ہطقک ہطق ت ہطقک ہطقپااوواارور ہطقن ہطقہ۔ ہطقطااق
نن ہطقک اام ووہ ہطقااس ہطق بت ہطقہ ہطقت ہطق ع ہطق ح ہطق تت ہطقک ہطق نج فرروو پ ہطقکروروون ہطقک ہطق اا پب ہطقم ہطق یرور مق ہطق ر ہطق ک ہطقمسرینزن م ہطقکروروون ہطقک ہطق
ردادوورور مرن وواال ہطق ل ہطق تب ہطق ااجو ک ہطق فئ ہطقس ہطق ک ہطق ح ہطقکس ہطقہ۔ ہطقج ہطق پ ہطق جومر ہطقپل ہطق ک ہطق بب ہطق اا مداد ہطقکدادی ہطقہ ہطقک ہطق
بخلس ہطقم اا ب ہطق بب ہطق اا گ۔ ہطق رے ہطق دادووروڈ چھ ہطق پ ہطق فئ ہطق دوون ہطق نندڈ اا شاالاپی ہطق گ ہطق اا ک ہطق تناا ہطق ہ نخددش ہطقن ہطق ی ہطق ک ہطق ااس ہطق ت ہطق ہ ہطق بنلت ہطق
بب ہطقداڈداال ن ہطقاارور پناا ریزع ہطقدادفع ہطقم ہطقپ ہطقمکہ ہطقمرور ہطقک ہطقی ہطقملاط ہطقن ہطقکس ہطقک ہطقیرورااگئا ہطقک ہطقف ہطقکنا ہطقک ہطقل ہطقاان ہطق یو ہطقک ہطقوورون ر بنزراارون
ی ہطقملاط ہطقکتر اا جونر ہطق بج ہطقک ہطق ف ااوورور ہطق دادفع ہطق ریزع ہطق وورون ہ ہطقجن ہطقک ہطق لا ہطق مماا ی ہطق اا دادن ہطقم ہطق ااب ہطق موم ہطق نیاا یی ینق دادی ہطقجدئا۔ ہطق

شیاال ہطقہ۔ سئو ہطقم بب ہطقاا م ہطقحص ہطقن ہطقہس،ے ہطقل ہطقی ہطقاا ہ،ے ہطقااوورور ہطقجن ہطقااب ہطقن ہطقاا
)www.tajziat.com(بی ہطق ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 30 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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مباحثہ ومکالہ
نناا ہطقم ہطقرورف ہطقشااروریریمش 1ملو

یناات ہطقملاط شب ہطقک ہطقت یندد ہطقعئا ہطقمئاس ہطق۔ ہطقف ہطقتاا بخدد چ ہطق
وواال کنا ہطق فررااہ ہطق بداد ہطق ن ہطق تی ہطق ااوورور مہا ہطق ک ہطق ”د ہطق نناا ر رون “جوما ہطق ہطق م ہطق ہطق کلس ہطق ک ہطق سرورس ہطق د داڈ سدن ہطق مرور نا ہطق ہ ہطق
ک ط ہطقک ہطق بیشوو االم بب ہطق جسی ہطقک ہطقک

ن
س اامما ہطق بب ہطقصحا ہطقنا ہطق ی سی ہطق داڈدااک ہطق ل ہطق ج ہطقک ہطق ت ہطق نناا ہطق ک ک ہطقتی ہطق ضون ہطق موو

ن ہطقصوصخ ہطق تب ہطق(ج ہطق نن۵۵-ںی۵۴ص اا جسی ہطق
ن
س اامما ہطق ک ہطق ج ہطق ت ہطقک ہطق ک ہطق ساالاپی ہطق بدادیریمش ہطق ااس ہطق پ ہطقہ ہطقنا ہطق ت۔ ہطق بب ہطقک ہطق اان ) ہطقک ہطق

ہ ہطقہ ہطق،ے ہطقااگ ہطقووہ پھئو ہطقجد ہطقرور ل ہطق م ہطقک ہطق ج ہطق شب ہطق کن ہطقک ہطقتاا ہ۔ ہطق ی ہطقک ہطقکشو ہطقک ہطقرورہ ہطق بب ہطقداد تب ہطقم ہطقجاا ص
حن ہطقم بت ہطق مس ک ہطق ک ہطق ح ہطق م ہطق ااس ہطق ااس ہطقک ہطقب ہطق م؟ ہطق ک ہطقک ہطق ج ہطق س ہطقک ہطق ت ہطق ن ہطقہ ہطق م ہطق شاا ساالاپی ہطق میریمش ہطق
ح ب ہطقم ہطق ریزع ہطق م ہطقرون ہ ہطق ج ہطقس ہطق ت ہطق،ے ہطق م ہطق یبف ہطقپ ہطق یی نک

ت
تیزع ہطقااوورور ہطق ک ہطقمئاس ہطقک ہطق م ہطق ح ہطق گ۔ ہطقی ہطق ت ہطقک ہطق

مما ہطقکنا ہطقک بب ہطق ااس تیلفو ہطقک ہطق ج
ن
اا ااس ہطق پخل ہطقک ہطق پ ہطق ر ہطقم ہطق ااناارون تباق ہطق پت ہطق پجش دادلاپی ہطق قرور ہطق ااس ہطق ک ہطق ہئا ہطقن ہطق ف ہطقن ہطق ششاا ااوورور ہطق

لاک ہطقک داا بب ہطقس ہطقااوورور ہطقجوویریمش ہطقدادلوئاس ہطقپ ہطقن ہطقداڈ تیلفو ہطقک ہطقااس ج
ن
گل ہطقح ہطقااس ہطقاا ینک ہطقفیریمش ہطقت ہطقمس ہطقہاا۔ ہطقااس ہطقک ہطقب ہطقاا اا

ضون ہطقک موو بدادیریمش ہطق یناا ہطق ااصلاپی ہطق فررااہ ہطقکنا ہطقوواال ہطقف ہطق بدادیریمش ہطقکداداارور ہطق ل ہطق ب ہطقک ہطق ح ہطقااس ہطق وواالو ہطق ت۔ ہطقااس ہطقک ہطقب ہطق
،ے ہطقک کاا ہطقہ ہطق ف ہطقن ہطقن ہطق ششاا یناا ہطق ح ہطق پ ہطق ج ہطق ،ے ہطق ضون ہطق موو یناا ہطق ااصلاپی ہطق بدادیریمش ہطق ااخ ہطقم ہطق ااوورور ہطق ت۔ ہطق شساانہ ہطقس ہطقم ہطق ن

ن

تب ہطقک ہطق نن ہطقپ ہطققئا ہطقجئز ف ہطقااوورور ہطقپ ہطقاا یناا بیااقرفت ہطقااوورور ہطقتسو ہطقک ہطقکماregulationدادرور نط
ن
ًاک ہطقب ہطقااس ہطقب ہطقک ہطقن ہطقمئاس ہطقپ ہطقاا

وواال نا ہطق ا م ہطقاآ شاا نن ہطقم ہطق نن ہطقتما ہطق اا ہ ہطق تر ہطق ا بب ہطقہ ہطقاآ اا ت۔ ہطق مرور ہطق ح ہطق خیریمش ہطق ا ک ہطقاآ تت ہطق شش
ش نن ااس ہطق ل ہطق ج ہطقک ہطق ،ے ہطق ت ہطق

ہ۔ ینک ہطقع ہطقتب ہطقرور بت ہطق،ے ہطقج ہطقااس ہطقطی ہطقکرور ہطقک ہطقاا نن ب ہطقک ہطقت ہطقک ہطقجد
ت:ںی۱ ک ہطق ساالاپی ہطق بدادیریمش ہطق داداارورین ہطقس ہطقمًا۔ ہطق دما ہطق

ن
دا ااوورور ہطق حقرفت ہطق ک ہطق باییریمش ہطق مان ہطق م ہطق ااس ہطق ااوورور ہطق نما ہطق خناان ہطق

تب ہطقپاا نناا ج دہلاپی ہطقک ہطقرور
ن
یناا ہطقع ہطقطرور ہطقپ ہطقس ہطقااوورور ہطقدا حما ہطقسم ہطقتی ہطق یبرنرما ہطقک ہطقن ہطقم ہطقب ہطقف ہطقاا ی

ن یی ینم اک ہطقف ین ت
تیریمش ہطقملاط ہطقک ہطقرورووش ہطقم ااوورور ہطق تباق ہطق شت ہطقک ہطق مج یندد ہطق بخدد ااوورور ہطق ف ہطق قیر ہطق ،ے ہطق مب ہطقدادن ہطقم ہطق لصوصخ ہطق بناا ہ۔ ہطق ہرورہ ہطق
ااس بداد ہطقک ہطقہگ؟ ہطق نن ہطقک ہطق اا ااوورور ہطق ہ ہطق بے ہطق

ت شک قلاپی ہطقہ ہطق بنل ہطق ننااق یناا ہطق قلاپی ہطق بنل ہطق تنک ہطقق ک ہطقح ہطق ،ے ہطقک ہطق ت ہطق ل ہطق رہ ہطق نزن
ئ
تب ہطقک ہطقجد نناا ج نن ہطقرور اا

بنااداد1 ا س،ے ہطقااشلما ہطقاآ یو ہطقاایر ہطقااسل،ے ہطقشیرش ہطقاای ہطقلوء،ے ہطقبا ہطقاالوقواام ہطقااشلم ہطقینورور یو ہطقاا اا

گ ہطق 31 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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ااس ت۔ ہطق وو ہطققنن ہطقمہا ہطق،ےس ہطق تب ہطقک ہطقف ہطق نعقاا
ت
ج ہطق لصوصخ ہطق بناا ،ے ہطق بداد ہطق تب ہطقک ہطق ت باییریمش ہطقک ہطق مان ہطق ااوولو ہطق ک ہطق م ہطق

تب ہطقک ہطق ت نن ہطق اا ن ہطقمئاس ہطقپNatureطج ہطق ت ہطقک ہطقب ہطق بج ہطقک ہطق راا مرن نما ہطقک ہطق ک ہطقکنا ہطقااوورورپرورے ہطقعئا ہطق ًاک ہطقاادادروراا
یناادادہ ہطقجدما ہطقک ہطقشاات ر

رون ت ہطق تب ہطقک ہطقمہا ہطقک ہطق ت ج ہطق باییریمش ہطقک ہطق مان ہطق س ہطقہ۔ ہطق نن ہطقہ ہطق شاا ا ع ہطقاآ ک ہطق ف ہطق وو ہطق غرور ہطق
اانرور ت ہطقک ہطق ج ہطق ب ہطق،ے ہطقج ہطق ینک ہطق اا نا ہطقوواال ہطق ا بیشووط ہطقک ہطقحووداد ہطقک ہطقمئاس ہطقم ہطقاآ االم بب ہطق جسی ہطقک ہطقک

ن
س س ہطقم ہطقاامما ہطق

ریریمش ہطقتجا نن ہطقمکزن گ۔ ہطقااس ہطقدادووروراا م ہطقک ہطق ح ہطقک ہطق ل ہطقااس ہطق تو ہطقااس ہطق م ہطق ت ہطقکت ہطقہ ہطق،ے ہطقس ہطق تب ہطقک ہطقکداداارور ہطقک ہطق مداد ہطقعرور
م”د ہطقپ ”د ہطق ر تروا وواال ہطق بل ہطقم ہطقخوون ہطقک ہطقااس ہطقپ ہطقحص ہطقہنا ہطق م ہطق ہطقک ہطق وواال ہطق ااداداا ہطقہنا ہطق باییریمش ہطقک ہطق ف ہطقم ہطق قیر ہطق
نن ہ ہطق،ے ہطقک ہطقاا ترور ہطقپ ہطقرور “ت”د ہطقک ہطق م ہطقوواال ہطق بت ہطقس ہطقمداد ہطقک ہطق نن تب ہطقک ہطقجد نن ہطقعرور رداد ہطقہنا ہطقک ہطقدادووروراا سرون جوما ہطق نناا ہطقک ہطق ر ااوورور ہطقرون

تب ہطقک ہطقہ؟ ک ہطقمہاف ہطقااوورور ہطقااطلق
یبف:ںی۲ یی نک

ت
تب ہطقک ہطق دکًا۔ ہطقم ہطقف ہطقجئز

ن
دا ااس ہطقک ہطق بئا ہطق گ ہطقک ہطقتجر ہطقک ہطق جسی ہطقک ہطق

ن
س نن ہطقتجا ہطق دادووروراا ااس ہطق

ین بدادیریمش ہطقمئاس ہطقک ہطق ی ہطق ہ۔ ہطقاا تب ہطقدادی ہطقپ ہطقرور صرور ش ہطقدادی) ہطق ییددیریمش ہطق(قعہ ہطقک ہطق نقع
ت
فررووعومج ہطقمئاس ہطقک ہطقااصل ہطقااوورور ہطق کدادہ ہطق

ت:ںی
ساا1 مرور ہطقکے ہطق۔ ہطقتمداد ہطقک ہطق بب ہطقپ ہطق ت نناا ہطقک ہطقاارور ر نن ہطقک ہطقرون “ااہ”د ہطقرورک ہطقوواال ہطقخت “ااہ”د ہطقرورک ہطقوواالو ہطقمداد ہطق -ںی ہطقااگ ہطق

تب ہطقک ہطقساا ہطقن ہگ ہطق،ے ہطقااوورور ہطقعرور
ساا2 بب ہطقپ ہطقمرور ہطقکے ہطق۔ ہطقمداد ہطقک ہطق ت نناا ہطقک ہطقاارور ر نن ہطقک ہطقرون “ااہ”د ہطقن ہطقرورک ہطقوواال ہطقخت -ںی ہطقااگ ہطق“ااہ”د ہطقرورک ہطقوواالو ہطقمداد ہطق

تب ہطقک ہطقساا ہطقن ہگ ہطق،ے ہطقااوورور ہطقعرور
س3 بنزرداد ر نن ہطقس ہطقرون ک ہطقخت پنااگ ہطقمداد ہطق یل ہطق

ش مرور ہطقکے ہطق(م نناا ہطقپ ہطق ر تب ہطقک ہطقرون م”د ہطقعرور ”د ہطق م”د ہطقمداد ہطق “غ ہطق ااگ ہطق -ںی ہطق
تب ہطقدادوونن ہطقک ہطقساا ہطقن ہطقہگ۔ نناا ہطقکے)۔ ہطقمداد ہطقوو ہطقعرور ر رون

پنااگ ہطقمداد ہطقس) ہطق۔ ہطقمداد4 یناا ہطق شیل ہطقب ہطق بب ہطقکے ہطق(م ت نناا ہطقک ہطقاارور ر م”د ہطقمداد ہطقس ہطقرون نن ہطقک ہطق“غ ہطق -ںی ہطقااگ ہطق“م”د ہطقخت
م”د ہطقہنا ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطقساا ہطقن ہطقہگ۔ نناا نناا ہطقک ہطق“ ر اف ہطقرون تب ہطقک ہطقب ہطقمداد ہطقک ہطق ک ہطقساا ہطقن ہطقہگ ہطقااوورورعرور

ت:ںی۳ تب ہطقپًا۔ ہطقفررووعومج ہطقمئاس ہطقک ہطق صطلح بدادیریمش ہطقااوورور ہطقااصل ہطقکداداارور ہطقااداداا ہطقکنا ہطقوواال ہطقاا ین ہطقف ہطقمئاس ہطقم ہطق
نناا ر ف ہطقہگ۔ ہطقنرون نناا م ہطقپ ہطقہ ہطق نناا۔ ہطقح ہطقک ہطقساا ہطقصفو ہطق یناا ہطقم ہطقہ تنااما ہطق ف ہطقک ہطق شیل:ںی ہطقااہ ہطق،ے ہطقت ہطقااوورور ہطقمداد ہطقک ہطق ہ ہطقم تجا ہطقرور
ااس ہطقک بت ہطق بج بت ہطقح ہطقجدروریریمش ہطقہگ ہطق تن پ ہطق نن ہطق علووہ ہطقخت ااس ہطقک ہطق م ہطقہ۔ ہطق ف ہطق ک ہطق بت ہطقمداد ہطق بج بت ہطقح ہطقہگ ہطق بج م بت ہطق تن جوما ہطق ک ہطق
پب ہطقااس ہطقع ہطقک ہطقپ ہطقب ہطقکے۔ ہطقااگ ا پ ہطقاآ پناائو ہطقجدئاااوورور ہطقووہ ہطقخداد ہطقمداد ہطقک ہطقاا نن ہطقت ہطقب ہطق نناا ہطقک ہطقدادووروراا ہطق ر بت ہطقس ہطقجوما ہطقرون نن جد
ع ک ہطق ت ہطق بت ہطقس ہطق نن نن ہطقک ہطقجد س ہطقجدئا ہطقگ ہطقک ہطقااس ہطقخت س ہطقک ہطقجدئا ہطقت ہطق بنزرداد ر رون ف ہطق ااس ہطقک ہطقشاات ہطقی ہطق ااوورور ہطق ن ہطقہ ہطق اای ہطق

بت ہطقح ہطقن۔ ا بج یناا ہطقگ ہطقلاا ہطقووہ ہطقم پناا ن ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 32 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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ک د ہطق
ن
یید بف

ن تن حما ہطقک ہطق اا شعومج ہطق ی ہطق ت ہطق اانرور ہطق ااس ہطقک ہطق ہ ہطقہ ہطقک ہطق رور ل ہطقہ ہطق ااس ہطق ساا ہطق تب ہطقم ہطقمداد ہطقک ہطق صرور پتہلی ہطق

ساا ہطقااس نن ہطقک ہطق ااوورور ہطقخت طرور ہطقپ ہطقہاا ہطقہ۔ ہطق م ہطق اھی ہطق بت صوورور ہطق ک ہطق ساا ہطق اما ہطق جو ااس ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ااوورور ہطق ،ے ہطق پناائو ہطقجدت ہطقہ ہطق “ااہ”د ہطق
ی “ت”د ہطق بت ہطقس ہطق نن ک ہطقااس ہطقک ہطقجد ی ہطق داد قرراارور ہطق بت ہطقح ہطق بج م ح ہطقم ہطق نن ہطقک ہطق ساا ہطقک ہطقخت اما ہطق جو ل ہطقن ہطقہگ ہطقک ہطق
تناا بت ہطقح ہطقہ بج م بت ہطق تن نناا ہطق ر اما ہطقرون جو تناا۔ ہطقماا ہطقی ہطقک ہطق یناا ہطقجد پناا نناا ہطق،ے ہطقبجا ہطقااکااہ ہطقن ہطق ک ہطقپ ہطقک نناا ہطق ر عا ہطق ہطقرون ک ہطقخداد ہطقکااس ہطق مداد ہطق
ین ہطقمداد ہطقم ہطقااہ ہطقت یناا ہطقجدئا۔ ہطقااوورور ہطق پناا ع ہطقب ہطق ت ہطقک ہطق بت ہطقس ہطق نن تب ہطقک ہطقجد اھی ہطقہ ہطقااوورور ہطقعرور بت م ہطق بت ہطقدادوونن ہطق بج ہ ہطق

تب ہطقک ہطقن۔ تب ہطقک ہطقاانرور ہطقت ہطقن ہطقااس ہطقل ہطقمداد ہطقک ہطقساا ہطقہگ ہطقااوورورعرور ہ ہطقم ہطقعرور
م ب ہطقہ۔ ہطق م ہطق نناا ہطق ر اما ہطقرون جو ب ہطقہ ہطقااوورور ہطقااوورور ہطقااس ہطقک ہطق م ہطق کن ہطقک ہطقووہ ہطق ساا ہطقہگ ہطق تب ہطقم ہطقمداد ہطقک ہطق صرور دادووسیریمش ہطق
بداد ہطقپ ہطقی ب ہطقہنا ہطقک ہطق یناا ہطق م ہطق غ ہطق نن ہطقک ہطق پناائو ہطقجدت۔ ہطقخت ااہ ہطقن ہطق کن ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقاانرور ہطق ساا ہطقن ہطقہگ ہطق نن ہطقک ہطق خت

بت ہطقساا ہطقن۔ ا بج تنااما/م ہطقن ہطقااوورور ہطقووہ ہطقب ہطقم نناا ہطقک ہطقم ہطقن ہطقلاا ہطقمداد ہطقک ہطقف ہطق ر اف ہطقرون ن ہطقک ہطقجدس ہطقک ہطق
تب ہطقک ہطقااس ہطقل ہطقساا ہطقن م ہطقہ۔ ہطقااوورور ہطقعرور تب ہطقم ہطقمداد ہطقک ہطقااس ہطقل ہطقساا ہطقن ہطقہگ ہطقک ہطقووہ ہطقغ ہطق صرور تیریمش ہطق

تناا۔ یناا ہطقجد پناا بت ہطقس ہطقت ہطقک ہطقع ہطقن ہطق نن ہگ ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقجد
ااوورور م ہطقہ۔ ہطق غ ہطق مداد ہطق کن ہطقک ہطق ساا ہطقن ہطقہگ۔ ہطق ک ہطق ک ہطق تب ہطقم ہطقس ہطق وو ہطقعرور تب ہطقم ہطقمداد ہطق صرور خیریمش ہطق ا اآ
تع ہطقم نناا ہطقم ہطقہاا ہطقت ہطقااس ہطقک ہطقاا نناا ہطق ر اف ہطقرون بت ہطقمداد ہطقک ہطق بج م ہطقہنا ہطقک ہطقبداد ہطقپ ہطق تب ہطقک ہطقااس ہطقل ہطقساا ہطقن ہطقہگ ہطقک ہطقغ ہطق عرور

م ہطقجوما ہطقپ ہطقح ہطقجدروریریمش ہطقن ہطقہت۔ نناا م ہطقہ ہطقااوورور ہطق نناا نن ہطقک ہطقف ہطقب ہطق خت
:ںی۴ وو ہطقتیرش ہطق ت ہطق ک ہطق تب ہطق ااصلن/مووض ننًا۔ ہطقم ہطق ما دادرور ک ہطق ششااف ہطق ااوورور ہطق ااحفو ہطق چت ہطقجئا ہطق ین ہطق

ف تب ہطقدادوونن ہطقک ہطق ااصلاپی ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقمداد ہطقوو ہطقعرور ین ہطق نن ہطقک ہطق ساا ہطقہگ۔ ہطقاا نن ہطقک ہطق ین ہطقخت ششااف ہطقک ہطق ف ہطقہک ہطق م ہطق
ح ہطقس ہطقدادی م ہطق ف ہطقک ہطق ینک ہطقک ہطق ہہرر ہطقاا تنااب ہطقن۔ ہطقب ہطق ف ہطقدادووسے ہطقک ہطق ینک ہطقک ہطق یناا ہطقاا ینک ہطقدادووسے ہطقپ ہطقمقوفو ہطق اا
جا نن ہطقک ہطقساا ہطقہگ ہطقااگچر ہطقمداد ہطقپ ہطقغ ہطقم ہطقہنا ہطقک ہطقوو تیاا ہطقہ ہطقت ہطقخت ئ ہطقرورکھ پ ہطقتما ہطقشاا تب ہطقک ہطقف ہطقاا جدئا ہطقگ ہطق۔ ہطقین ہطقعرور
تب ہطقک ہطقصفو ہطق“ت”د ہطقک ہطقبداد نناا ہطقک ہطقاانرور ہطقعرور ر ع ہطقااحفو ہطقک ہطقااصلاپی ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقرون بنزر ہ۔ ہطقااس ہطقک ہطق د ہطقن ہطقہرور

ن
س ہطقساا ہطقک ہطقندا

نناا ہطقک ر رون ین ہطق ااحفو ہطقک ہطق تب ہطقی ہطقہ ہطقک ہطق بناا دادووسیریمش ہطق ضووروریریمش ہطقہ۔ ہطق ب ہطق نناا ہطق “ااہ”د ہطقہ ک ہطق دادیریمش ہطقجدت،ےب ہطقمداد ہطق ساا ہطقن ہطق پ ہطق
ت ہ ہطق رور ہ ہطق ساا ہطقن ہطق ک ہطق ی ہطقمداد ہطق ص ہطق اا ااگ ہطق لاا ہطق ؛ ہطق م ہطقہ ہطق ک ہطق ف ہطق ااس ہطق م ہطق نن ہطق خت ااوورور ہطق ص ہطقہ ہطق اا ف ہطق ک ہطق اانرور ہطقمداد ہطق
ی شط ہطق بدادیریمش ہطق ینک ہطق اا ک ہطق ہنا ہطق ساا ہطق ک ہطق تب ہطق عرور ین ہطق ک ہطق ششااف ہطق ک ہطق بت ہطق بج ف ہطقن ہطقہگ۔ ہطق نناا ح ہطق ب ہطق پ ہطق تب ہطق عرور
ج ہطقم ہطقمداد ہ ہطقک ہطقک ہطق ن ہطقکحاالد ہطقدادی ہطق ا تت ہطققرراآ ین ا ششااف ہطقاآ تب ہطقی ہطقک ہطق بناا تیریمش ہطق پناائو ہطقجدت ہطقہ ہطقتساا ہطقہگ ہطق۔ ہطق “ت”د ہطق
دادووسے ینک ہطق اا ااوورور ہطق م ہطق ف ہطق ک ہطق دادوونن ہطق لاا ہطق گ ہطقہ۔ ہطق ک ہطق وواال ہطق وواالو/ ہطق نناا ہطقکنا ہطق ر رون ہہرر ہطق طرور ہطق م ہطق تب ہطقکدادوونن ہطق ااوورور ہطقعرور
دادووسے ہطقک سااہگ ہطق،ے ہطقااگچر ہطق م ہطقہ ہطقت ہطقااس ہطقک ہطق ت ہطق ئ ہطقک ہطقشاا شاا پ ہطقت ہطق اا ج ہطقکف ہطق بداد ہطقپ ہطق ب ہطقن۔ ہطقت ہطقااس ہطق تناا ک ہطق

گ ہطق 33 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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ہ ہطقہ۔ ک ہطقب ہطقشط ہطقک ہطقن ہطقہنا ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطقساا ہطقن ہطقہ ہطقرور
ف ہطقمقو ہطقک ہطقمباق ہطقم ہطقمجج ہطققرراارور ششاا ریوج ہطقک ہطق ہہرر ہطقک ہطقدادی ہطقہئا ہطقح ہطقپرون ظطاا نن ہطقک ہطق ا ب ہطقااہ ہطقع ہطقنا ہطققرراآ
گ ہطقمقو ہطقک ہطقشاات ہطقہ ک ہطق خرور ہطق تب ہطقم ہطقاا مم ح ہطقمقو ہطقدادی ہطق ننااتاان ہطقک ہطقمباط ہطق ان ہطق ہروریریمش ہطقداداا م ہطق یناا ہطقہ۔ ہطق داد
جر ہطقپ ہطقحص ہطقہنا ہطق؎وواال ہطقاافلاپی ہطقک ہطقج ینک ہطقدادووسے ہطقک ہطق باییریمش ہطقک ہطقاا اع ہطقنج ہطقک ہطقب ہطقمان ہطق م ہطقہ۔ ہطق تبکاا ہ ہطقااوورور ہطقم ا اآ
تب ہطقک ہطقجر ہطقس ئ ہطقک ہطقب ہطقعرور تناا ہطقہ ہطقااس ہطقک ہطقتجو ہطقح ہطقف ہطقک ہطقااعرور ہطقس ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقمداد ہطقم ہطقک ہطقااداداا تت ہطقہ ہطقجد بن شناا ر ہطق جاارون
بت بج تنک ہطقااس ہطقمداد ہطقک ہطقخصوصخ ہطقہن ہطقگ ہطق بت ہطق تن ع ہطق تیاا نم

ت یناا ہطقااس ئام ہطق تناا ہطقہ ہطقک ہطقووہ ہطقفاا بناای ہطقطرور ہطقملا ہطقہجد ع) ہطقک ہطق تیاا نم
ت ئام(ااس ج ہطقفاا

تناا جد ک ہطقملا ہطقب ہطق جر ہطق تب ہطقک ہطق ئ ہطقک ہطقب ہطقمداد ہطقعرور ااداداا م ہطقک ہطق ین ہطق ششااف ہطقک ہطق بت ہطقک ہطق بج نج ہطققئا ہطقہن۔ ہطق ع ہطق تنک ہطق

یبف یی نک
ت
نناا ہطقک ہطق ر اما ہطقرون جو بب ہطق تناا ہطقہ)۔ ہطقاا ب ہطقم ہطقہ ہطقجد ب ہطقک ہطقشاات ہطق ال ہطق نج ہطق اع ہطق نن ہطقک ہطقین ہطق ل ہطقاا یندد ہطقااس ہطق ششاا ہ۔ ہطق(ااوورور ہطق

تناا یناا ہطقجد پناا ریوج ہطقم ہطقتم ہطقک ہطقع ہطق بنل ہطقک ہطقجدئا ہطقت ہطقح ہطقپرون تت ہطقااخرور ہطقک ہطقگ ہطقمقو ہطقااوورور ہطقین ہطقک ہطقمقو ہطقک ہطقت ک ہطقووق
تت ا ی ہطقہ ہطقک ہطقبق تض ہطق ص”د ہطقہنا ہطقک ہطق “اا ص”د ہطقہ۔ ہطقت ہطق “اا ف ہطق ت ہطقک ہطقمداد ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقمقو ہطقی ہطق اا ہن ہطق کن ہطقک ہطقوو ہ۔ ہطق
صرورتن ر ہطق نزن

ئ
ننااجد وو ہطق ر ہطق نزن
ئ
“ت”د ہطقک ہطقدادوو ہطقجد ہ ہطق ینک ہطق اا گ ہطقک ہطق ملحا ہطقک ہطق ج ہطقک ہطق ب۔ ہطقت ہطق اھی ہطق بت “ملا”د ہطق ک ہطق ت ہطق ر ہطق نزن

ئ
نج ہطقجد

بت ہطقک بج تناا ہطقہ۔ ہطق مس ہطقہ پ ہطق ک ہطق تم ہطق ااوورور ہطق ین ہطق ینک ہطقگن ہطق اا دادوونن ہطقمقو ہطقم ہطق وواال ہطق ک ہطقجدنا ہطق خرور ہطق اا م ہطق
تم ہطقک یناا ہطق ہ ہطق ا م ہطقہ ہطقاآ تناا ہطق مس ہطقن ہطقہ تداد ہطق گ ہطقمقو ہطقم ہطقااگچر ہطق ک ہطق ااخرور ہطق ششااف ہطقک ہطقدادوونن ہطقمئاس ہطقم ہطق

ینک ہہرر ہطقدادوو ہطقک ہطقف ہطقم ہطقااوورور ہطقاا تب ہطقم ہطق نن ہطقک ہطقک ہطقہ ہطقک ہطقمداد ہطقوو ہطقعرور نناا ہطقک ہطقم ہطقم ہطقاا ر تناا۔ ہطقکن ہطقک ہطقرون یناا ہطقجد پناا ع ہطقب ہطقن ہطق
بت نن ینک ہطقجد بب ہطقااگ ہطقاا تناا ہطقہ۔ ہطقاا تت ہطقمداد ہطقااس ہطقک ہطقملا ہطقب ہطقجد نج ہطقک ہطقووق م ہطق تنااب ہطقن۔ ہطق یناا ہطق ف ہطقپ ہطقمقوفو ہطق دادووسے ہطقک ہطق
ف ہطقک س ہطق اا تیاا ہطقہ۔ ہطقت ہطق تت ہطقرورکھ یب ب ہطقک ہطقصلج ااحما ہطقک ہطق ااوورور ہطق پ ہطقووجداد ہطق اا طرور ہطقپ ہطق م ہطق ر ہطقخداد ہطق اارون چ ہطق ینک ہطق اا ت-ںی ہطقم ہطق ر ہطق نزن

ئ
ننااجد -ںی

صوصخ ہطقکی ہطقک ہطقین ہطقااس
ن
بناارورہ ہطقع تت ہطقااس ہطقک ہطقمک ہطقبنا ہطقک ہطقک ہطقف ہطقہس ہطقہ۔ ہطقہ ہطقدادوو تب ہطقی ہطقنج ہطقک ہطقووق ر ہطقصرور نزن

ئ
جد

ی ہطقک ہطقااگ ہطقبداد ہطقن ہطقت ہطق تت ہطقااوورور ہطقدادووسے ہطقک ہطقغ ہطققرراارور ہطقداد ینک ہطقمقو ہطقک ہطقدادرورس legalق ہطقک ہطقتم ہطقق ہطقک ہطقشاات ہطقاا

reasoningجا ہطقتجر ہطقضوورور ہطقہ ہطقس ہطقہ۔ ینک ہطقوو ًاک ہطقاا
شساانہ:ںی۵ ن

ن
یندد ہطقمئاس ہطقک ہطق بخدد تبًا۔ ہطق بناا ک ہطقااوورور ہطقااصلن ہطقک ہطق ہہرر ہطقدادوو ہطقمااقو ہطقک ہطق ف ہطق ششاا ح ہطقوو ہطق نن ہطق پتہلی ہطقب ہطقک ہطقدادووروراا

د
ن
ب ہطققرراارور ہطقدادے ہطقک ہطقح ہطقک ہطقندا تناا تب ہطقک ہطقف ہطقک ہطق ص ہطقااوورور ہطقعرور نناا ہطقک ہطقاانرور ہطقمداد ہطقک ہطقف ہطقکاا ر شیل ہطقااحفو ہطقک ہطقرون ا ہطقگ ہطقتو ہطق۔ ہطقم اھی ہطقاآ بت
د ہطقک
ن
ندا ون ہطقک ہطق سااوئ تنک ہطقحووداد ہطق نن ہطقک ہطقح ہطق مووض ہطقپ ہطقہ ہطقک ہطقااحفو ہطقاام س ہطق بداد ہطقاا ریوج ہطقک ہطق ی ہطقک ہطقپرون ب ہطقداد م ہطق یندد ہطق ر مرن ک ہطق

ف ہطقک کلسا ہطق ب ہطقک ہطق تب”د. ہطقااس ہطقپروریریمش ہطق بنہاا شش بناال “إدادرورءوو ہطقاالووداد ہطق یبے ہطقپ ہطقہ ہطقک ہطق کل مرور ہطق بداد ہطقااس ہطق ج ہطقک ہطق ہ ہطق چہ ہطق رورووک ہطق
رما ہطقن ہطق۔ ہطقمداد ہطقااس نناا ہطقلورون پنل ب ہطقک ہطقدادوودادھ ہطق تب ہطقپ ہطق تناا ہطقہ ہطقک ہطقعرور ا ساالاپی ہطقی ہطقاآ ینک ہطق م ہطقاا رورووش ہطقم ہطقدادی ہطقک ہطقب ہطقہرورے ہطقشاا
ئ ہطقک ہطقملاط ہطقکے ااداداا باییریمش ہطقرورق ہطقک ہطق ااگ ہطق یناا ہطق ،ے ہطق ب ہطقکس ہطقہ ہطق بووب ہطق یناا ہطقک ہطق داداا ک ہطق ئ ہطقک ہطقک ہطق ااداداا بنااقعہ ہطقرورق ہطقک ہطق ک ہطق

گ ہطق 34 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا



___________________________________

بناال تب ہطقااپ ہطقجر ہطقک ہطقک ہطقح ہطقک ہطقب ہطقس ہطقہ ہطق تناا ہطقہ ہطقک ہطقعرور ا دہ ہطقم ہطقاآ
ن
ہہرر ہطقی ہطقدا تت ہطقہ ہطق۔ ہطقااس ہطقس ہطقب بت ہطقب ہطقدادرورس تن

مب ہطقدادن ہطقم بب ہطق یناا ہطق۔ ہطقاا ب ہطقداد ع ہطقک ہطقملا ہطق تیاا سم جر ہطقس ہطقاا ااپ ہطق ااپ ہطقخوون ہطقک ہطق م ہطقک ہطقووصلاپی ہطقک ہطقک ہطق ج ہطقطج ہطق ااس ہطقطج ہطق
ًاب ہطقہئا ہطقہ ہطقجن ہطقخاات ہطقااپ ہطقسن ہطقس ہطقدادوودادھ ہطقنلاپی ہطقک ہطقم ہطقکن ہطقک ہطقب ہطقدادیMilk Banksبنااقعہ ہطق

ووغہ تت ہطق ن ہطقرورضغ ک ہطقہ ہطق شع ہطق کن ہطقک ہطققما ہطق نن ہطق اا بنااقعہ ہطق ہ۔ ہطقت ہطق دادی ہطق ب ہطق ینددااروروون ہطقک ہطق گ ہطقخ ا کن ہطقاآ ووہ ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق
دادن ہطقس مب ہطق ااوورور ہطق یبرنرما ہطق ی

ن یی ینم ف ینک ہطق ساالاپی ہطقج ہطقت دادووساا ہطق ہ؟ ہطق بے ہطق
ت شک ک ہطقجد ہطق تب ہطق قاام اا م ہطق مئاس ہطقک ہطقحاال ہطقس ہطقک ہطق

ف کلسا ہطق حما ہطقس ہطقروروو ہطقگداداان ہطقک ہطقجدت ہطقہ۔ ہطقک ہطق شعومج ہطقوو ہطقف ہطقاا یناادادہ ہطقم ہطقت ہطقجن ہطقخاات ہطقک ہطقحقرفت ہطقک ہطقخط ہطقک ہطق ر
رون

تیاا ہطقہ ہطقت ہطقااس ہطقم ہطقک ی
ن بن ئام ہطقک ہطقملا ہطق یناا ہطقااس ہطقک ہطقجر ہطقس ہطقحص ہطقہنا ہطقوواال ہطقج ہطقفاا نن ہطقک ہطقجر ہطق م ہطقج ہطقمداد ہطقک ہطقخت

شرور ہطقس روورور ہطقوو ہطق تت ہطقرون ین ن تب ہطق بناا بنزریریمش ہطقک ہطق بنزراا تب ہطقک ہطق بناالصوصخ ہطقااس ہطقدادن ہطقم ہطقجن ہطقمداد ہطقااوورور ہطقعرور تت ہطقک ہطقہ ہطق،ے ہطق ین م ترور ہطقک ہطق
صطلج یناا ہطقی ہطقاا ہ؟ ہطق بے ہطق

ت شک تیو ہطقک ہطق صطلج ہطقس ہطق اا بت ہطق مس ک ہطقدادووسے ہطق ترور ہطقک ہطق م ہطقک ہطقااس ہطق ک ہطقجدت ہطقہ ہطق۔ ہطقک ہطقہ ہطق
گ ہطقااوورور گ ہطقک ہطق ک ہطقک ہطق ساالاپی ہطقپ ہطق ت ہطقوو ہطقتیرش ہطقک ہطقہ۔ ہطقااس ہطق تت ہطق تب ہطقااس ہطقک ہطقدادرورس ضوورور تی ہطقہ ہطقااوورور ہطقااص ہطق بنل ہطق ننااق

یناا ہطقگ۔ پ ہطقروراائا ہطقک ہطقااظرور ہطقک ہطقمقو ہطقداد اک ہطقکرورس ہطقک ہطقم ہطقاا ین ہہرر ہطقش

نن بب ہطقک ہطقم یناارور ہطقم داد
یناان،ے ہطقلوئا ہطقع دما ہطقداداارور

ن
مئاس،ے ہطقدا

رااہ ہطقاالااشیریمشخطبات ونگارشات:   نناا ہطق ہطقااب ہطقعرور ہطقرون ملو
ننااص ہطق/ ہطقم ہطقینرف ہطققساترتیب وتدوین:   نن ہطق م ہطقعرور ہطقخ

تب:ںی ہطق ]۲۶۴[ص
بنااداد ا ییلگو،ے ہطقااشلما ہطقاآ ن

ئ
داا ی ہطقداڈ پج ہطقاا ی ڈب ہطقفرور ہطقرور ن ہطقٹ ننرٹ ہطقاا ش:ںی ہطقااقلاپی ہطقاا نناا
9262262-ںی051

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 35 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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آرا وافکار
نناا ہطقم ہطقم ہطقااص 2ملو

تب ہطق ہطقس ہطق؟ یناا ہطقتیزعاا تت ہطقحووداد ہطقس ہطقم ہطقہ ہطق تہو ہطقرورشاال
ق ہطق ہطقحووداد ی ہطقس ہطق بب ہطقداد ساالاپی ہطقک ہطقجاا تب ہطقس ہطق؟ ہطقااس ہطق یناا ہطقتیزعاا تت ہطق ہطقک ہطقجوما ہطقحووداد ہطقس ہطقم ہطق ہطقہ ہطق تہو ہطقرورشاال
تب ہطق ہطقس ہطقک ہطقمااداد ہطقہ ہطق؟ ہطقفء ہطق ہطقکااما تب ہطق ہطقک ہطقتی ہطق ہطقمما ہطق ہطقہن ہطقچہا ہطقک ہطقحووداد ہطق ہطقس ہطقک ہطقمااداد ہطقہ ہطقااوورور ہطقتیزعاا ااوورور ہطقتیزعاا
تناا ہطقہ ہطقتااس ہطق ہطقک ل ہطق ہطقبلو ہطقجد ک ہطق بت ہطقتیزع ہطق ہطق بج س ہطقطج ہطق ہطق ہطق اا ؟ ہطق تنااہ ہطق مااقرفت ہطقک ہطقہ ک ہطق ااس ہطق ہ ہطقت ہطق ااسلاپی ہطقکتر ہطق ک ہطق ل ہطقح ہطق بت ہطق ہطق بج
سہ ہطق۔ ا بب ہطقح ہطقااوورور ہطقتیزعک ہطقتی ہطقمما ہطقہنا ہطقس ہطقبب ہطقس ہطقاآ بت ہطقساالن ہطقک ہطقجاا نن ہطقس تنااہ،ے۔ ہطقاا مااقرفت ہطقک ہطق ہطقہ

نن ہطقکتر ہطقہئا ہطقلہ ہطق ہطق م ہطقاالء ہطقعلما ہطق ہطق ہطقکشاانگزی ہطقح ہطقک ہطقتی ہطقب
1عقوبۃ مقدرة واجبۃ حقا ا تعْالي   

بت ہطقہ ہطق ہطق۔ بج د ہطقاال ہطقتل ہطقک ہطقح ہطقک ہطقطرور ہطقپ ہطقوواا
ن
ی ہطقمرورہ ہطقساا ہطقج ہطقک ہطقندا اا

ینم ہطق ہطقمیریمش ہطقح ہطقک ہطقتی ہطق ہطقکتر ہطقہئا ہطقل ہطقہ ہطق:ںی بج ت
ن
رید ہطقاالید ہطق ہطقااب ہطق ف ہطقح ہطقک ہطقمووفو ہطقم ہطقعلما ہطقرون

2الحد عقوبۃ مقدرة ل،هل بيان لعْناه شرعا فخرج التعْزير لعْدم التقدير 
پ ہطق ہطقااس تت ہطق ہطقہ ہطق م ہطق ہطقک ہطقووضج شعومج ہطق مرور ہطقکدادہ ہطقہ ہطقی ہطقااس ہطقک ہطق اال ہطقتل ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق سااہ ہطق ہطقج ہطق ووہ ہطق  ہطقح ہطق

س ہطق ہطقتیزع ہطق ہطقن ہطقگ ہطق ہطق ہطقکن ہطقک ہطق ہطقووہ ہطقاال ہطقتل ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطقط ہطقشہ ہطقن ہطقہت ہطق ہطق۔
ع ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطقح ہطقاال ہطق ہطقک ہطقطرورپ ششاارور تب ہطق ہطقووااض ہطق ہطقہگ ہطق ہطقک ہطقحااس ہطقساا ہطق ہطقک ہطقک ہطقہ ہطقج ہطق بناا نن ہطقعرورتن ہطقسی ہطق  ہطقاا
ہ ہطق۔ ن ہطقہ ہطقووہ ہطقح ہطقن ہطقفء ہطقااس ہطقک ہطقتیزع ہطقس ہطقت ہطقکتر ہطق مرورشہ ہطق ع ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ششاارور مرورشہ ہطقہ ہطقااوورور ہطقج ہطقساا ہطق

نن ہطقکتر ہطقہئا ہطقل ہطقہ ہطق:ںی جسی ہطقح ہطقااوورور ہطقتیزع ہطقک ہطقتی ہطقب
ن
چنان ہطقعلما ہطق ہطق ہطقس

الح  د:اس  م لعْقوب  ۃ مق  درة  تج  ب  حق  ا ل   تعْ  الي  وله  ذا  لياس  مي  ب  ه التعْزي  ر
3لنه غیر  مقدر 

بت ہطق ہطقہ ہطقااس ہطقووجا ہطقس ہطقااس ہطقتیزع ہطق ہطقن بج ننااما ہطقہ ہطقج ہطقمرور ہطقشہ ہطقہ ہطقاال ہطقتل ہطق ہطق ہطقک ہطقح ہطق ہطقک ہطقطرورپ ہطقوواا ح ہطقااس ہطقساا ہطق ہطقک ہطق

بنااداد2 ا مرورس ہطقجدما ہطقااشلما ہطقااماادادی ہطقف ہطقاآ

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 36 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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ک ہطقجدئا ہطقگ ہطق ہطقکن ہطقک ہطق ہطقووہ ہطقم ہطقرورشہ ہطق ہطقساا ہطقن ہطق ہطقہت ہطق۔
ااوورور ہطقج مرور ہطقشہ ہطق ہطقہ ہطق اال ہطق ہطقتل ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطق ووہ ہطق ضووروریریمش ہطق ہطقہ ہطقک ہطق ل ہطق ہطق ساا ہطقک ہطقح ہطقہنا ہطقک ہطق ب ہطق ک ہطق  ہطق ہطق
ملسو هيلع هللا ىلص ہطقک اال ہطق رورسلاپی ہطق یناا ہطق ہ ہطق نن ہطقہئو ہطق نن ہطق ہطقکیر ہطق ہطقم ہطقب ا قرراآ ت ہطق یناا ہطق ووہ ہطق ہ ہطق مرورشہ ہطق ہطق اال ہطقتل ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ساائا ہطق ہطق
شت ہطقرورسلاپی ہطقس ہطقضووروریریمش ہطقہ ہطقل ہطقتیزعیریمش ہطقساا ہطقک ہطقل ین یناا ہطقح نن ہطقکیر ہطق ہطق ا تب ہطق ہطققرراآ شت ہطقمرورک ہطقم۔ ہطقح ہطقک ہطقساا ہطقک ہطقث ین ااحداد
مرور ہطقشہ ہطق ہطقن ہطقہت۔ ہطق ہطق ہطقح ہطقک ع ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطق ششاارور کن ہطقک ہطق ہطقووہ ہطق ضووروریریمش ہطقن ہطق شت ہطقس ہطق ین یناا ہطقح نن ہطق ا تب ہطققرراآ ث ااس ہطقک ہطق
مرور دروری ہطق ہطقس ہطق

ن
ن ہطقک ہطقدا بت ہطقاال ہطق ہطق ہطق نن م ساا ہطققس ہطقوو ہطقروراائا ہطق ہطقس ہطقن ہطقب ہطق ل ہطق ہطقح ہطقک ہطق ح ہطقاال ہطقس ہطقہ ہطق ہطقااس ہطق ت ہطق ساا ہطقک ہطق

جسی ہطق ہطقفررمتر ہطقہ ہطق۔
ن
تناا ہطق ہطقچنان ہطق ہطقاامما ہطقس پنااس ہطقن ہطقہ تت ہطق ہطقک ہطق ینااس شہ ہطق ہطقہت ہطق ہطقہ ہطقج ہطقم ہطق ہطقک ہطقووب ہطق ہطقک ہطقااخرور ہطق ہطقک ہطقب ہطق ہطقرور

4الحد بالقيا س  ليثبت  
نناا ہطقضووروریریمش ہطق ہطقہ ہطق،ے،ے یناا ہطقجد پناا تب ہطقک ہطقل ہطقن ہطق ہطق ہطقصیرش ہطق ہطقک ہطق تت ہطقن ہطق ہطقہت ہطقب ہطق ہطقااس ہطقک ہطقث بن شناا ی ہطق ہطق درور

ن
’’ح ہطققس ہطق ہطقک ہطقدا

ہ م ہطق ہطق ہ ہطق ب ہطق ہطقصفو ہطق ہطقدادوو ہطقطیر ہطق ہطق ل ہطق تب ہطق ہطقک ہطق ااث ااوورور ہطقااس ہطقک ہطق ب ہطقشااق ہطقہ ہطقجدت ہطقہ ہطق ش ہطقس ہطق ساا ہطق ح ہطقک ہطق ہطق
ن رااداداا رون ا بنزروو ہطق ہطقاآ روروو تت ہطق ہطقک ہطق عاال ت ہطق یناا ہطق مما ہطق ہطق تت ہطق ہطقن ہطقک ہطقجدس ہطق ہطق بن شناا جوما ہطق ہطقک ااس ہطق تے ہطقطیر ہطق ہطقس ہطق ک ہطق علووہ ہطق ہطق ااس ہطقک ہطق

تب ہطق ہطقمجدادہ ہطق۔ خلفو ہطق ہطقشداد
ن
یناا ہطقااس ہطقک ہطق ااقرراارور ہطقجوما ہطقکے ہطق ہطق

چنان ہطقعلما ہطقکشاان ہطقفررمتر ہطقہ ہطق۔
5الحدود كلها تظهر بالبينۃ والقرار لكن عندا ستجماع شرائطها

ئ ہطقپروریریمش ہطق ہطقہن ہطق ہطق۔ بت ہطق ہطقااس ہطقک ہطقتما ہطقشاا بج تت ہطق تت ہطق ہطقہت ہطقہ ہطق ہطقل ہطق ہطقااس ہطقووق بن شناا تما ہطقحووداد ہطق ہطقگااہن ہطقااوورور ہطقااقرراارور ہطقس ہطق
تت ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطقطفو تر ہطقہ ہطقتہو ہطقرورشاال ا بب ہطقہ ہطقاآ بناارورے ہطقم ہطق ہطقضووروریریمش ہطقگ ہطقک ہطقب ہطقاا ح ہطقااوورور ہطقتیزعیریمش ہطقساا ہطقک ہطق ہطق
ااقواالاپی ہطق ہطقک فء ہطقکااما ہطقک ہطق ااوورور ہطق مرورک ہطق شت ہطق ین ااحداد نن ہطقکیر ہطق ا بت ہطققرراآ بج س ہطقم ہطق ،ےااس ہطق ساا ہطقہ ہطق یناا ہطقتیزعیریمش ہطق ووہ ہطقح ہطقہ ہطق یناا ہطق ا ک ہطقاآ
بت بج ینک ہطقااعرور ہطقس ہطقحہ ہطق ہطق ساا ہطقاا تت ہطق ہطقک ہطق تب ہطقووااض ہطق ہطقہجدت ہطق ہطقہ ہطقک ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال بناا می ہطق ہطق تنااہ ہطقت ہطقہرورے ہطق ہطقشاا ملاط ہطقک ہطقجد
ہ پ ہطق بب ہطقس ہطق ت اارور تت ہطقک ہطق رورشاال مما ہطقتہو ہطق ااگ ہطق ااوورور ہطق ہطق نن ہطق ہطقہ ہطق م ق ہطق بب ہطق ہطقس ہطق ت اارور تت ہطق ہطقک ہطق رورشاال مما ہطق ہطقتہو ہطق ک ہطق
ااجلاپی ئ ہطق ہطقااس ہطق ا بب ہطقاآ ہ ہطق۔اا ب ہطقت ہطقکتر ہطق سشۃ ہطق ہطقس ہطق فء ہطق ج ہطقک ہطق ینک ہطق ہطق ہطقتیزعہ ہطق اا ساا ہطق تت ہطقی ہطق پ ہطقااس ہطقووق کفررہ ہطقت ہطق

ک ہطقت ہطقک ہطقطفو ہطق۔
ااوورورپ تنااہ ہطق ہطق نم ہطق ہطقک

ت شس وو بت ہطق س ملسو هيلع هللا ىلصپ ہطق قس ہطق ہطق اا ن ہطق ن ہطق ہطق ووداداا ینددہ ہطق ہطق داد ش ہطق نن ہطق ہطق م ااگ ہطق ہطقکئو ہطق تت ہطق ہطقم ہطق س یناا رور ااشلم ہطق
ووہ بب ہطقس ہطق اارورت تت ہطق ہطقک ہطق کن ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال ساا ہطقق ہطقہ ہطق ااس ہطقک ہطق تناا ہطقت ہطق تنااہ ہطق،ےتب ہطقن ہطقک ڈب ہطقجد داڈد ف ہطق ہطقپ ہطق ااس ہطق ااپ ہطق
ششاات ہطقرورسلاپی ہطق ہطقااگ ہطقتب ہطق ہطقن ہطقکے ہطقت ہطقااس مت ہطقہگ ہطق ہطقہ ہطقااوورور ہطقمت ہطق ہطقااگ ہطقتب ہطق ہطقن ہطقکے ہطق ہطقت ہطقااس ہطق ہطقک ہطقساا ہطقب ہطق ہطقق ہطقہ ہطق ہطق،ےااس ہطقل ہطق ہطق
ک تت ہطق ہطقک ہطق ینااس س ہطق ہطقہ ہطقااشلم ہطقرور نن ہطقک ہطقمباط ہطق ہطقدادے ہطق م ہطققن ااپ ہطق تت ہطق ینااس ساا ہطقااشلم ہطق ہطقرور ب ہطقق ہطقہ ہطقااوورور ہطقی ہطق ساا ہطق ک ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 37 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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فرردادک ہطقی ہطقساا ہطق ہطقدادی ہطقک ہطقااخرور ہطق ہطقن ہطقہ ہطق۔
ششاات ہطقرورسلاپی ہطقک ہطقساا ہطق ہطقبرور ہطقح ہطقق ہطق ہطق ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطقپ یناا ہطقہک ہطق ہطق بناارورے ہطقم ہطققرراا ہطقرور ہطق ہطقداد تب ہطقک ہطق س ہطقصرور فء ہطقکااما ہطق ہطقنا ہطقاا

تت ہطق ہطقک ہطقااجع ہطق ہطقب ہطقن ہطق ہطقکہ ہطق ہطق۔ اام
صوصخ ہطقملا ہطق ہطقل ہطقہ:ںی

ن
چنان ہطققضا ہطقع

6أجمعْت المۃ على قتل متنقصه من السلمین وسابه"
تت ہطق ہطقک ہطقااجع ہطق ہطقہ ہطق۔ نن ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقپ ہطقاام ت ہطق ہطقکنا ہطقوواال ہطق ہطقم قس ہطق ہطقملسو هيلع هللا ىلصک ہطقتہو ہطق ہطقوو ن ہطقاا

نن ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطق ہطق:ںیًا تت ہطق ہطقک ہطقااجع ہطق ہطقب تب ہطق ہطقپ ہطق ہطقک ہطقہ ہطق ہطقج ہطقس ہطقااس ہطق ہطقم ہطقپ ہطقاام نن ہطق ہطق ہطقملا ہطق ہطقک ہطقعرور بوو
ن ششاام ہطقنا ہطقم ہطقب ہطقسج علما ہطق

"أجم    ع العْلم    اء عل    ى أن ش    اتم الن    بي ص    لى ا    علي    ه وس    لم التنق    ص ل    ه ك    افر
والوعيد جار عليه بعْذاب ا له وحكمه عند المۃ القتل ومن شك في كف  ره وع  ذابه

ق    ال الخط    ابي: "ل أعل    م أح    دا م    ن الس    لمین اختل    ف ف    ي وج    وب قتلهاذاک    ان     كف    ر".
7مسلما

اال ہطقک ااس ہطقپ ہطق ہطق ااوورور ہطق وواالو ہطقکفرر ہطق ہطقہ ہطق ووت ہطق ہطق ہطقکنا ہطق ملسو هيلع هللا ىلص ہطقک ہطقتہو ہطق قس ہطق اا ن ہطق ااجع ہطقہ ہطقک ہطق پ ہطق ااس ہطق ک ہطق عء ہطق
بب ہطق ہطقم ہطقش ہطقکے عاا ساا ہطقق ہطقہ ہطق،ےج ہطقش ہطق ہطقب ہطقااس ہطقک ہطقک ہطقوو تت ہطقک ہطقہن ہطقااس ہطقک ہطق ئو ہطقہ ہطق ہطق ہطقاام ا بب ہطق ہطق ہطقک ہطقووع ہطقاآ عاا
بب ہطقق ہطقپ ہطق ہطقااہ ہطقااشلما تت ہطق ہطقک ہطقمتر ہطق ہطقک ہطقووج نن ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال م ہ ہطق فررمتر ہطق نجطااب ہطق ہطق نن ہطق س ووہ ہطقخداد ہطقکفررہ ہطق ہطقااب ہطق

یلفو ہطق ہطقمے ہطقع ہطقم ہطقن ہطقہ ہطق۔
ت نج م ہطقس ہطقک ہطقک ہطق ہطقاا

ااوورورب ہطقم ہطقتب ہطقکلرہ ہطقت ہطقااس ہطقک تنااہ ہطق تت ہطقک ہطق ہطقمتر ہطق ہطقہ ننااداداان ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال طرورپ ہطق ہطق ش ہطقووق ہطق ااوورور ہطقااگ ہطقکئو ہطق
ساا جوما ہطقک ہطق فء ہطقک ہطقروراائا ہطقی ہطقہک ہطق ہطقااس ہطق جرور ہطق تیلفو ہطق ہطقروراائا ہطق ہطقووااقو ہطقہااہ ہطق،ے ہطق ج

ن
اا نن ہطق ہطق فء ہطق ہطقک ہطقدادرورما بناارورے ہطقم ہطق ہطق ساا ہطق ہطقک ہطق

تت تت ہطق ہطقووق بت ہطقک ہطق ہطقفء ہطق ہطقااحفو ہطق ہطق ہطقک ہطقروراائا ہطق ہطقی ہطقہک ہطق ہطقااس ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطقخکووم بج یناا ہطقجدئا ہطق ہطق ہہررحلاپی ہطقم ہطقی ہطقہک ہطق ہطقمما ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقکداد
ااگ ااوورور ہطق س ہطق ہطقہ ہطق ب ہطق ہطقدادے ہطق ساا ہطق ااس ہطقک ہطق ہطقق ہطقک ہطق س ہطق ہطقت ہطق بت ہطق ہطق مس تت ہطق ووق تت ہطق ہطق ،ےااگ ہطقخکووم یناا ہطقجدئا ہطق داد ر ہطق چروڈ پ ہطق یندد ہطق ہطق داد بب ہطق صاا ک ہطق ہطق
م ہطق ہطقی ااص ہطق ب ہطقک ہطق ہطقجدسہ ہطق ہطق ااکء ہطق ہطق ساا ہطقپ ہطق ک ہطقت ہطقتیزعیریمش ہطق تب ہطقس ہطق دادی ہطقم ہطق ہطقہتم ساا ہطق ہطق ک ہطقت ہطق م ہطق ہطقق ہطقس ہطق
نناا ح ہطق ہطقک نناامس ہطق ہطقپ ہطق پب ہطق ہطقک ہطق ا ب ہطقاآ ش ہطق ہطق ااوورور ہطق ہطقج ہطق مظط ہطق ہطقہ ہطق نناامس ہطق ہطق وو تب ہطق ع ااشلما ہطقک ہطق پ ہطق ہطق تت ہطق ہطقم ہطق ینااس ہک ہطق ہطقااشلم ہطق ہطقرور

تنااک ہطقااس ہطقجوما ہطقک ہطقختا ہطقہ ہطق۔ ننااف ہطقک ہطقجدئا ہطق ہطق ر ہطقرورک ہطقک ہطقل ہطقج ہطقساا ہطقب ہطق ہطقمث ہطقہ ہطقووہ ہطق بناارون چہاہ ہطقااس ہطقک ہطقااس ہطقف ہطقس ہطق
ل ر ہطقرورک ہطق ہطقک ہطق بناارون بب ہطق ہطقس ہطقلگن ہطقک ہطق اارورت تت ہطقک ہطق فء ہطقک ہطقرورااے ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال جرور ہطق س ہطقم ہطق ااس ہطق
فء بت ہطقک ہطق بج ضووروریریمش ہطق ہطقہ ہطق ساا ہطق ہطق ل ہطق ہطقق ہطقک ہطق جوما ہطقک ہطقختا ہطقن ہطقہگ ہطقااس ہطق ہطق ننااکفان ہطق ہطقہ ہطقااس ہطقس ہطق ہطقااس ہطق ساا ہطق ک ہطقت ہطق ق ہطق ہطقس ہطق
چہا ہطق ہطقک ہطقج ساا ہطقدادیوک ہطق ی ہطقتیزعیریمش ہطق بئا ہطق ہطقاا ساا ہطق ہطقک ہطق جوما ہطق ہطقپ ہطقق ہطق ہطقک ہطق تب ہطق ہطقم ہطقااس ہطق نن ہطق ہطقی ہطقہک ہطق ہطقعما ہطقحلو ج ووااحفو ہطق ہطقک ہطقرور
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ح ہطقک ہطقق ہطقک ہطقساا ہطقب ہطقہ ہطقس ر ہطقرورک ہطق ہطق ہطقم ہطقمث ہطقہ ہطق ہطقااوورور ہطقووہ ہطقکئو ہطقب ہطقساا ہطق ہطقہس ہطقہ ہطق ہطق بناارون ئہ ہطق ہطقااس ہطقجوما ہطقس ہطق ہطق ا مما ہطق ہطقک ہطقاآ
ننااب ہطقہسہ۔ ڈبکاا موملسل ہطقپ ہطقل شی یناادادہ ہطقس ہطقساا ہطق ہطقم ر

ہ ہطق،ےب ہطقااس ہطقس ہطقب ہطقرون
یناا ہطقق ہطق ہطقس ہطقک ہطقت تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقق ہطقہ ہطق ہطق تنااہ ہطق ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال یناا ہطقجد پناا تیلفو ہطق ج

ن
فء ہطقکااما ہطق ہطقک ہطقمبا ہطق ہطقااس ہطقاام ہطقم ہطقت ہطقاا

ینک ہطقتیزع ہطقیریمش ہطقساا ہطق ہطقہ ہطقج تیلفو ہطق ہطقن ہطقک ہطقی ہطقاا ج
ن
کئو ہطقساا ہطق ہطقہ ہطق؟ج ہطقک ہطق ہطقت ہطق ہطقب ہطقگروریریمش ہطق ہطقہ ہطقل ہطقااس ہطقاام ہطقم ہطق ہطقکئو ہطقاا

مرور ہطق ہطقی اال ہطق تب ہطقم ہطقدادیریمش ہطقجدت ہطق ہطقہ ہطق صرور ساا ہطق ہطقک ہطق ک ہطقت ہطق صرورتن ہطقم ہطقق ہطقس ہطق ااوورور ہطقب ہطق صرورتن ہطقم ہطقق ہطق ب ہطق
ل ن ہطقہنا ہطق ہطقم ہطقہ ہطق یناا ہطق ساا ہطقک ہطقح ہطقہنا ہطق تت ہطق ہطقک ہطق رورشاال تیلفو ہطق ہطقتہو ہطق ج

ن
اا ی ہطق نن ہطق ہطق ما ہطق دادرور فء ہطق ہطقک ہطق گ ہطقہک ہطق ہطق یناا ہطق کداد

تت ہطقن ہطق۔ تیلفو ہطق ہطقک ہطقی ہطقت ہطق ہطقک ہطقطرورپ ہطقب ہطقدادرورس ج
ن
اا

تیلفو ہطق ہطقہ ہطقعما ہطقطرورپ ہطق ہطقااس ہطقک ہطقت ہطق ہطقین ہطقکدادیریمش ج
ن
نن ہطقج ہطقاا بناارورے ہطقم ہطقفء ہطقک ہطقدادرورما تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطق تہو ہطقرورشاال

تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطقح ہطقی ہطق ہطقشیر ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطقم ہطقشہ ہطق ہطقسااہ ہطق ہطقااس ہطقک ینک ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال رداد نزن
ن
جدت ہطقہ ہطقک ہطقجرور ہطق ہطقفء ہطق ہطقک ہطق

ج ہطقک سااہ ہطق یندد ہطقیریمش ہطق بب ہطقداد صاا ینک ہطقتیزعیریمش ہطق ہطقااوورور ہطق ینک ہطق ہطقی ہطقاا رداد نزن
ن
فء ہطق ہطقااحفو ہطق ہطقک ہطق خرور ہطقن ہطقااوورور ہطق ک ہطق ہطقککئو ہطق ہطق ہطقاا تی ہطق ہطقک ہطق

تی ہطق ہطق ہطقک ہطقگئ ہطق ہطقبحلاپی ہطقمجداد ہطقہ ہطق ہطق۔
فء غ ہطق ہطقہ ہطقب ہطق ہطق بناال ہطق ہطق ووااض ہطق ہطقہجدت ہطقہ ہطقک ہطقی ہطقت ہطق ہطق تب ہطق ہطق بناا برور ہطقملاط ہطق ہطقک ہطقجدئا ہطق ہطقت ہطقی ہطق ااقواالاپی ہطق ہطقک ہطق فء ہطق ہطقک ہطق

تیلفو ہطق ہطقک ہطقنعو ہطق ہطقک ہطقن ہطقس ہطق ہطق ہطقک ہطقن ہطق ہطقہ ہطق ہطق۔ ج
ن
ک ہطقاا

ب ہطق ہطقفء ہطق ہطقکااما ہطق ہطقااوورور ہطقتما ہطق ہطقمثدح ہطق ہطقک تناا تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقجرور ہطق ہطقصب ہطق ہطقوو ننااق ہطق ہطق ہطقروراائا ہطق ہطقی ہطقہک ہطق ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال ہروریریمش ہطق
ہ فء ہطق ہطقک ہطقااقواالاپی ہطق ہطق ہطقم ہطق ہطق ب ہطق ہطق تناا صب ہطقوو ساا ہطق ہطقم ہطق تت ہطق ہطق ہطقک ہطق جا ہطق ہطقہ ہطقتہو ہطقرورشاال ی ہطق ہطقوو سااہ ہطق ہطق ہطق ینک ہطقتیزعیریمش ہطق ہطق ینک ہطق ہطق ہطقاا رداد نزن

ن

ت ساا ہطق ہطق ہطقک ہطق ،ے ہطق ہطقااس ہطق تو ہطق تب ہطق ہطقہت ہطق ہطق ع ہطقک ہطقمبا ہطق ہطق ہطقموورور ااہ ہطق بناارورے ہطقم ہطق ساا ہطق ہطقک ہطق تت ہطق ہطقک ہطق صب ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال دادوورور ہطق
ممن ہطق ہطقک تت ہطق ہطقک ہطق ف ہطق ہطق ہطقک ہطقرورووش ہطق ہطق ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال جدادیریمش ہطق ہطق ہطق اا پ ہطق ہطق ہطق ااوورور ہطق ت ہطق ک ہطقجدتر ہطق تب ہطق ہطق جداداا اا بناارورے ہطقم ہطق ہطق ہطق ک ہطق
ط طرورپ ہطق ہطق ساا ہطقک ہطق ہطق رم ہطق ہطق مرورشہ ہطق ہطقلورون شیر ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطق ت،ے ہطقحلونوی ہطق ہطقجساا ہطق ہطق ساائا ہطق ہطقجدروریریمش ہطقک ہطقجدت ہطق ہطق ہطق ہطق م ہطق ہطق

جداد ہطقک ہطقگئ ہطقہت ہطقہ ہطق۔ تناا ہطقااوورور ہطقن ہطقااس ہطقم ہطق ہطقاا تیلفو ہطق ہطقن ہطقہ ج
ن
ہت ہطق ہطقہ ہطقااس ہطقم ہطق ہطقااہ ہطقع ہطق ہطقک ہطقاا

ص ہطق ہطق ہطقت ہطق ہطق ہطقی ہطقہ تیلفو ہطق ہطقک ہطق ج
ن
اا نن ہطق ہطقہنا ہطقوواال ہطق ہطق فء ہطق ہطقک ہطقدادرورما بناارورےم ہطق ساا ہطقک ہطق تت ہطق ہطقک ہطق ین ہطقتہو ہطقرورشاال

غ ہطقمث ہطقہ جوما ہطقک ہطقرورووک ہطقم ہطق ق ہطق ہطق دادی ہطقااس ہطق ہطق ساا ہطق ہطق ک ہطق ساا ہطق ہطقق ہطق ہطقہ ہطق،ےق ہطق ہطقس ہطق ینک ہطق ہطقااس ہطقک ہطق رداد نزن
ن
فء ہطق ہطقک ہطق جرور ہطق ہطق ک ہطق

ااوورور سک ہطق ہطق ک ہطق ہطقجدنا ہطقوواال ہطق ہطق ت ہطق ہطقروروواا ہطقرور ممن ہطق ہطق ہطقک ہطقشاا تت ہطقک ہطق تنااب ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال صب ہطق ہطق ہطقوو ااوورور ہطقدادوورور ہطق نیریمش ہطق ہطق ،ےدادوورور ہطق
مما ہطقک دادی ہطق ہطقہئا ہطق س ہطق ہطقک ہطق ااوورور ہطق تت ہطق ہطق شغ جوما ہطقک ہطق تت ہطق ہطقک ہطق رورشاال تض ہطقی ہطقہک ہطق ہطقتہو ہطق ک ہطق بج ہطق راا مرن شیر ہطقک ہطقعم ہطق
مدادلاپی ی ہطق ہطق داد شاات ہطق ساا ہطقک ہطقشاات ہطق ہطق تب ہطق ہطقک ہطق ہطق جوما ہطقپ ہطق ہطق ہطقم ااس ہطق ینک ہطق ہطق ہطق رداد نزن

ن
ااحفو ہطق ہطقک ہطق بت ہطقک ہطق ہطق بج تب ہطق ہطقدادیریمش ہطقجدئا ہطق ہطق۔ سااے ہطقم

ممن ہطقک تت ہطقک ہطق نیریمش ہطق ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال دادوورور ہطق ااصلن ہطق ہطقک ہطقمباط ہطق ہطقمجداد ہطقہ ہطق ہطق ہطق شعومج ہطق ب ہطق ہطق گئ ہطق ہطق ہطق ون ہطق ہطقک ہطق ہطق ہطق ہطق سااوئ

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 39 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

پب ہطقنا ہطق ہطقااس ہطقطج ہطق ہطقک ہطقممن ہطق ہطقک ہطقمفو ہطق ہطقب ہطقک ہطق۔ ہطقدادوورور ا ف ہطقفررمئا ہطق ہطقووہ ہطق ہطقاآ پب ہطقملسو هيلع هللا ىلصنا ہطق ہطقق ہطقک ہطق ا شاات ہطق ہطقجن ہطقاآ
تب ہطقس ممن ہطق ہطقکساائا ہطق ہطقم تت ہطقک ہطق ت ہطق ہطقہ ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال ا تب ہطقحلاپی ہطق ہطقہ ہطقن ہطقاآ صرور ی ہطق ب ہطق ہطقم ہطقب ہطق ہطق تناا صب ہطق ہطقوو
ہہرر ظطاا بج ہطق راا مرن شیر ہطق ہطقک ہطقج ہطقعم ہطق ہطق گ ہطق۔ااس ہطق ہطقس ہطق ب ہطقک ہطق کء ہطق ہطق اا پ ہطق ون ہطق ہطق سااوئ ہ ہطق ہطق ت ہطق ک ہطق ہطق تب ہطقس ہطق ااوورور ہطقم گ ہطق چرور ہطق ہطقک ہطق دادوو ہطق ب ہطق
تب ہطق ہطقک ہطقدادی ہطق ہطقکمما ہطق ہطقک ہطقشاات ہطقکروروواائو ہطق ہطقک ہطقجدئا ہطق،ے ہطقااگ تب ہطق ہطقااوورور ہطقحلو تنااہ ہطق ہطقووہ ہطقی ہطق ہطقہ ہطقک ہطقجوما ہطق ہطقک ہطقنعو ہطق ہطق،ےااس ہطقک ہطق ہطقااثاا ہ
تب تب ہطق ہطقک ہطقتض ہطق ہطق ہطقساائا ہطقم تب ہطقدادیریمش ہطق ہطقجدئا ہطق ہطقااوورور ہطقااگ ہطقحلو تب ہطقدادی ہطق ہطق ہطقک ہطقہت ہطق ہطقساائا ہطق ہطقم تب ہطقک ہطقتض ہطق ہطقمما ہطقک ہطقساائا ہطقم حلو
ت ساا ہطقک ہطقح ہطق ہطق تت ہطقک ہطق فء ہطق ہطقنا ہطقتہو ہطقرورشاال ج ہطق ااکء ہطقک ہطقجدئا،ے ہطق ساا ہطق ہطقپ ہطق ہ ہطق پ ہطق ہطق دادی ہطقک ہطق ہطقہ ہطقت ہطق ساا ہطق ہطق ہ ہطق ک ہطقت ہطق ہطق س ہطق
ساا ی ہطق مرور ہطقشہ ہطق ہطقہ ہطقاال ہطقااوورور ہطق ہطقااس ہطقک ہطقرورسلاپی ہطق ہطقنا ہطق ساا ہطق ہطقشیر ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطق ہطق م ہطق ہطقی ہطقن ہطقک ہطق ہطقی ہطق کہ ہطقااس ہطق ہطقک ہطق
بب ہطقااس ہطقم ہطق ہطقت ہطقووتلاپی ہطق ہطقک ہطقکئو ہطقگئ ہطق ہطقن ہطقب ہطق ہطقااس ہطقک ہطقم ہطقصفو ہطقااوورور ہطقصفو ہطق ہطقی ہطقہ ہطقک م ہطق ہطقکدادیریمش ہطقہ ہطقااوورور ہطقاا
ینک ہطق ہطق ہطقمث ہطقہ ہطق ہطقااوورور رداد نزن

ن
نن ہطقک ہطق ساا ہطقاا ی ہطق ل ہطق ہطق تما ہطقک ہطق جوما ہطق ہطقک ہطقرورووک ہطق نیددہ ہطق ہطقااس ہطق یی ن

ئ
ا س ہطق ہطقااوورور ہطقاآ جوما ہطقک ہطق تت ہطق ہطقک ہطق تہو ہطقرورشاال

ف ہطق ہطقک ہطقف ن ہطق ہطقدادووسے ہطق ف ہطق ہطقک ہطقف ہطقک ہطق ک ہطق بج ہطق ہطقب ہطقی ہطقہ ہطقااس ہطقم ہطق راا شیر ہطقک ہطق ہطقعم ہطقمرن نن ہطقک ہطقف ہطقک ہطقمباط ہطق اا
اانرور ہطقک ہطقہ ہطقااوورور ت ہطق ہطقکنا ہطقس ہطق شعومج ہطق ہطق فء ہطق ہطق ہطقنا ہطقااس ہطقک ہطقح ہطق ی ہطق ہطق ہطق ل ہطق ہطقب ہطقداد ن ہطق ہطقس ہطقم ہطقہسہ ہطق ہطقااس ہطق ک ہطق
نناا تب ہطق ہطقملو بناا ی ہطق ہہ ہطق ہطق نن ہطق ہطقمجدادرور اام رمنا ہطقم ہطق ہہرررون ت ہطقووتلاپی ہطق ہطقک ہطق ج ہطقم ہطق یناا ہطقہ ہطق ساا ہطق ہطققرراارور ہطقداد ینک ہطق ہطقتیزع ہطقیریمش ہطق ااس ہطق ہطقک ہطقاا

نن ہطق ہطقک ہطقہ ہطق،ےچنان ہطق ہطقووہ ہطقل ہطقہ ہطق ہطق:ںی ننااص ہطق ہطقنا ہطقااپ ہطقمل ہطق ہطق ہطقم ہطقب نن ہطق معرور ہطقخ
گ مرور ہطق ہطقک ہطق شیر ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ووہ ہطق دادی ہطق ہطقک ہطق قرراارور ہطق رما ہطق

ن
ل ہطق ہطقلورو ااس ہطق ساا ہطقک ہطق ک ہطق ہطق ک ہطق م ہطق ہطق ااوورور ہطق ف ہطق ہطق ینک ہطق ’’اا

نفو علاپی ہطقوواا نناا ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقف ہطق ہطق ہطق ہطقک ہطقمباط ہطق ہطق ل ہطق ہطقااصاارور ہطقک ساا ہطقپ ہطقااس ہطق ک ہطق ااوورور ہطقااس ہطقک ہطق تب ہطقہ ہطق ہطق بناا ااوورور ہطق ل ہطق بناا ہ،ے
سیریمش ل ہطق ہطقدادوو بناا ینک ہطق ہ ہطقااس ہطقک ہطق ہطققرراارور ہطقووااق ہطق ہطق ہطقساا ہطقب ہطقہ ہطق ہطقاا صلن ہطق ہطقک ہطقروروو ہطقس ہطقوو ک ہطقعم ہطق ہطقتضون ہطق ہطقااوورور ہطقشعومج ہطق ہطقووف ہطق ہطق ہطقاا
فء ہطق ہطق ہطق ہطقک سے ہطق ہطق دادوو ااوورور ہطق ااحفو ہطق ہطق ئ ہطق ہطق اا ،ے ہطق ہ ہطق س ہطق ہطق فررقرفت ہطق ہطقکبب ہطق ہطق بنااتن ہطق ہطقک ہطق دادوونن ہطق ہطق نن ہطق اا ع ہطق ہطق ااہ ہطق ااوورور ہطق ہطق تب ہطقہ ہطق بناا

ل ہطق رہ ہطق نزن
ئ
سایلولاپی ہطق ہطقک ہطقبرور ہطقجد تب ہطقہ ہطق،ے ہطقجرور ہطق ہطقفء ہطق ہطقک ہطقاا بناا سیریمش ہطق تب ہطق ہطقن ہطق،ے ہطق ہطقب ہطقدادوو بناا پتہلی ہطق یلفو ہطق ہطقک ہطقمرور ہطقیریمش ہطقن ہطق ہطق

ت نج ساا
شناارور ہطقک ہطقحاالد ہطقدادرورااص ا تب ہطقوواآ یناا بب ہطقم ہطقروروواا بناا تب ہطقک ہطق تت ہطقپ ہطقساائا ہطقم نن ہطقک ہطقہن ہطقتہو ہطقرورشاال تب ہطقووااض ہطقہت ہطقہک ہطقاا بناا ی ہطق
د
ن
نخد ااص ہطقم ل ہطق ہطق تت ہطقکناک ہطق بن شناا شعومج ہطق ساا ہطقک ہطقح ہطق ن ہطقک ہطقااس ہطق ہطق تنااہ ہطق ینااجد طرورپ ہطقداد تناائیریمش ہطق ح ہطقس ہطق نزر ہطقک ہطق

ئ
ن قنن ہطق

تنااہ ہطق ہطقک ہطقووہ ہطقااس ہطقسااک ہطق ہطقااسایلولاپی کطرورپ ہطق ہطق ہطقجرور ہطق ہطقفء ہطق ہطقک ہطقمقو ہطق ہطقک ہطقااص ہطققنن ہطق ہطق ہطقااشااس ہطقی ہطقن ہطقہ ہطقج ہطق ہطقصفو ہطقب
8ااوورور ہطقااسط ہطقپ ہطقم ہطقس ہطقہ ہطقن ہطقک ہطقشیر ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطقم ہطقرور ہطقکدادہ ہطق ہطقکئو ہطقح ہطق ہطق۔’’

شناارور ہطقم ہطقااس ا شت ہطق،ےاائ ہطقمید ہطقااوورور ہطقفء ہطقکااما ہطقک ہطقااقواالاپی ہطقوواآ ین نن ہطقووح ا یناا ہطققرراآ ا تر ہطقہ ہطقدادلوئاس ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقک ہطقاآ ا بب ہطقاآ اا
نن ہطقکیر ہطق ہطقک ہطقملاط ہطقکتر ہطقہ ہطقت ہطقہ ہطق ہطقصفو ہطقطرورپ ہطق ہطقی ا بت ہطق ہطقہ ہطققرراآ بج یناا ہطقن ہطق ہطق؟ ہطق ہطقااس ہطقس ہطقم ہطق ساا ہطقک ہطقح ہطق ہطقت ہطق ہطقک ہطقگ ہطق ہطقہ ہطق
پب ہطقک ا ووتقو ہطقاآ ت ہطق پب ہطقک ہطق ا ،ےاآ ووع ہطق تب ہطق ع ملسو هيلع هللا ىلص ہطق ہطقک ہطق تب ہطقم ہطق ح پ ہطق ااپ ہطق اال ہطقتل ہطق ہطق ہطقنا ہطق م ہطقہ ہطق ہطقک ہطق تب ہطق بناا

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 40 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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روورور یناادادہ ہطق ہطقرون ر
بب ہطقپ ہطقب ہطق ہطقرون پب ہطقک ہطقاادادن ہطقت ہطق ہطقدادی ہطقس ہطقااج ا تت ہطق ہطقااوورور ہطقاآ ین حااما ہطق ہطقک ہطقرورع بب ہطقوو ہطقاا داداا ا پب ہطقک ہطقاآ ا ئ ہطق ہطق ہطق،ےاآ حقرفت ہطق ہطقک ہطقااداداا

ت نن ہطقن ہطقک ہطق،ے ہطق ہطقج ہطقس ہطقاا تب ہطق ہطقک ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطقک ہطقطرورپ ہطقب نن ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقووت ہطق ہطقپ ہطقساائا ہطقم ششاا پب ہطقک ہطق ا ینااہ ہطق ہطقااووروراآ داد
تب ہطق ہطقس یناا ا نن ہطقن ہطقہئو ہطقاال ہطق ہطقفئا ہطق ہطقنا ہطقب ہطقاآ تیاا ہطقب نن ہطق ہطقم ہطقصااج ا تت ہطقک ہطقساا ہطققرراآ تب ہطقت ہطقووااض ہطق ہطقہئو ہطقک ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال بناا

یناا ہطقہ ہطق۔ تت ہطق ہطقک ہطقح ہطقشعومج ہطققرراارور ہطقداد تب ہطقک ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال بیااط ہطقطرورپ ہطق ہطقساائا ہطقم ی
ت ااش

ئا ا تب ہطقپ ہطقاآ ق مداد ہطق ہطقوواا تت ہطقک ہطق ملسو هيلع هللا ىلص ہطقک ہطقدادوورور ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال قس ہطق ن ہطقاا مرورک ہطقک ہطقہ ہطق شت ہطق ین ی ہطقحلاپی ہطق ہطقااحداد
ک ہطقکمفو ،ے ہطق یناا ہطق یناا ہطق ہطق،ےک ہطقک ہطقق ہطق ہطقکااداد فررم سک ہطقن ہطق ج ہطق ینک ہطق اا ممن ہطقک ہطقشاات ہطق ہطق ہطق ہطق ملسو هيلع هللا ىلصنا ہطق پب ہطق ا ج ہطقم ہطق ہطق ہطقاآ
پب ہطقنا ہطقااپ ا یدادیریمش ہطق ہطقک ہطقاآ فان ہطق یناا ہطق،ےک ہطقب ہطقااشفو ہطق ہطق،ےااب ہطقروراا شط ہطققرراارورداد مفان ہطق ہطقک ہطق قلاپی ہطقکنا ہطق ہطقک ہطق یناا ہطق ہطق،ےک ہطقک ہطق ہطقااشلما ہطق کداد
ج
ن
ننااب ہطقصب ہطقک ہطق ہطقگ جطل ہطق ہطقک ہطقق ہطق،ے ہطق ہطق

ن
یناا ہطق ہطقااوورور ہطقق ہطقکنا ہطقوواالن ہطقس ہطقخش ہطق ہطقک ہطق ہطقااظرور ہطق ہطقب ہطقک ہطق۔ ہطقع ہطقاال ہطقب ہطق ح ہطقس ہطقق ہطقکااداد

قس اا ن ہطق ک ہطق ہطق تنااہ ہطق ہ ما ہطق ہطق م ہطق ،ےج ہطقس ہطق ہ ہطق شیاال ہطق ہطق م ک ہطقق ہطقی ہطقچ ہطق ہطق نن ہطق ب ہطقموواا غصمااء ہطق ااوورور ہطق نناا ہطق ہطق ہطق ک دیریمش ہطق ہطقکق ہطق نندڈ ل
یناا ہطق۔ نن ہطقک ہطقق ہطق ہطقکداد تت ہطق ہطقک ہطقجوما ہطق ہطقم ہطقاا یناا ہطقصب ہطق ہطقنا ہطقتہو ہطقرورشاال یناا ہطق ہطق،ے ہطق پ ہطقتہو ہطق ہطق ہطقکنا ہطقوواالن ہطق ہطقک ہطقق ہطقکااداد ملسو هيلع هللا ىلصنا ہطقاا

نن ہطقممن پب ہطقنا ہطقاا ا ئا ہطقک ہطقاآ ا ی ہطقب ہطقپ ہطقاآ رنگ ہطق ہطقم ہطقاا پب ہطق ہطقک ہطقرون ا تب ہطق ہطقاآ ق تت ہطقک ہطقک ہطقوواا ااس ہطقطج ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال
عما ہطق ہطقب رہاش ہطق ہطق سج ہطق،ےک ہطقب ہطقرون ج ہطقم ہطقع ہطقاال ہطق ہطقب ہطقااب ہطق یناا ہطق مفو ہطق ہطقکداد نن ہطقک ہطق بئا ہطقاا پنا ہطقک ہطق تنک ہطق ککو ہطق ہطقکداداارور ہطق
پب ہطقک ہطق ہطق ہطقتہو ا ممن ہطق ہطقنا ہطقاآ نن ہطق م ہطق ہطقہ ہطق،ے ہطقاا ششاا ئاھ ہطقاالفانم ہطق ہطقع ہطقاال ہطقب ہطقااب ہطق رن ہطق ہطقاالئا ہطق ہطقااوورور ہطقرور نرف ہطقب ہطقرون ااب ہطقج ہطق ہطقااوورور ہطقاا
ملسو هيلع هللا ىلص ہطقنا پب ہطق ا قلاپی ہطقک ہطق ہطق ہطقاآ بت ہطق ہطقنا ہطقب ہطقم ہطق ہطقتب ہطقک ہطقااوورور ہطقااشلما ہطق س بنااق ہطق بب ہطق ہطقک ہطقع ہطقاال ہطقب ہطقااب ہطقک ہطقعلووہ ہطق ت اارور ووت ہطق ہطقک ہطق

یناا ہطق۔ نن ہطقک ہطقتب ہطق ہطقک ہطققلاپی ہطقک ہطق ہطقااوورور ہطقمفو ہطق ہطقکداد اا
تنااہ ہطق،ےس ہطقس ا ع ہطق ہطق ہطقم ہطق ہطقناآ پب ہطق ہطقک ہطقرورداد ا تت ہطق ہطقک ہطقممن ہطق ہطقک ہطقشاات ہطق ہطقاآ شناارور ہطقس ہطقتہو ہطقرورشاال ا تب ہطق ہطقوواآ یناا نن ہطقروروواا اا
تت ہطقک ہطقل ہ ہطق ہطقہ ہطقج ہطقس ہطقاام رور ا بناال ہطق ہطقمفو ہطقکدادی ہطق ہطق ہطقکنن ہطقب ہطقووااض ہطقطرورپ ہطقن ہطقاآ ی ہطقک ہطقب ہطقنن ہطق ہطقااوورور ہطق س ہطقساا ہطق ہطق ہطقداد
دادووسے ااوورور ہطق نناا ہطق نن ہطقک طرورپ ہطق ہطقب شعومج ہطق ہطقک ہطق ساا ہطق ہطقح ہطق مرور ہطقشہ ہطق ااوورور ہطق ح ہطق ہطق تت ہطقک ہطق ننا ہطق ہطقک ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال ینک ہطقطفو ہطق ہطقک ہطق اا
ننا ملسو هيلع هللا ىلص ہطق ہطقک ہطقدادوونن ہطق ہطق ہطق مما ہطق ن ہطق ہطق ل ہطق تت ہطق ہطقک ہطق اام تت ہطق ہطقن ہطق ہطق ہطق ب ہطقدادرورس طرورپ ہطق ک ہطق نناا ہطق ہطق ر ہطق ہطق ہطقک ااناارون ل ہطق ہطقن ہطق بناا ننا ہطقک

بنل ہطقع ہطق ہطقہ ہطق۔ بنل ہطق ہطق ہطقح ہطق ہطقااوورور ہطقق رمنا ہطق ہطقک ہطقااعرور ہطقس ہطقق ااپ ہطقااپ ہطق ہطقرون
ع ر ملسو هيلع هللا ىلص ہطقک ہطقی ہطق ہطقدادوونن ہطق ہطقطرون قس ہطق ن ہطقاا ب ہطق ہطق صب ہطق ہطق ہطقکااما ہطق ہطقک ہطقدادوورور ہطق ہطقم ہطق تب ہطق حاا ہطق ملسو هيلع هللا ىلص ہطق ہطقک ہطقب ہطق نیریمش ہطق ہطق دادوورور ہطق
تب حاا ج ہطق ہطقم ہطق ئا ہطق ہطق ا تب ہطق ہطقپ ہطقاآ ووااق مداد ہطق ہطق تت ہطق ہطقک ہطق رورشاال ب ہطق ہطقتہو ہطق ہطق دادوورور ہطق ہطقم ہطق صب ہطقکااما ہطقک ہطق ہ ہطق ہطق ہطق جدروریریمش ہطق ہطقرورہ ہطق
وواال ہطق ہطقااس ہطقک پنا ہطق پ ہطق مشے ہطق ہطق جوما ہطق ہطقک ہطقنعو ہطق ہطق ہطق بئا ہطق ہطق ی ہطقک ہطق ہطق داد ساا ہطق ہ ہطق ینک ہطق اا ممن ہطق ہطقک ہطق صب ہطقکااما ہطقنا ہطقتما ہطق
ممن ہطق ہطق ہطقک ہطقم ااوورور ہطق فررمئا ہطق ہطق ف ہطق ہطق ل ہطقم ہطق ہطق ہطق ساا ہطقک ہطق ااس ہطقک ہطق ی ہطقک ہطق ہطق داد ک ہطق ہطقک ہطق وو تت ہطق ہطق مما ہطقک ہطقحل ااوورور ہطق ،ے ہطق تب ہطق ااثاا

ی ہطقااس ہطق ہطقجوما ہطقک ہطق ہطقختا ہطق ہطقک ہطق۔ ساائا ہطق ہطقداد

گ ہطق 41 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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گزی ہطقنا وداد ہطق تنااہ۔ ہطقاامما ہطقاابدادااوئ نن ہطقک ہطقجد فن ہطق ہطقک ہطقب ااک رب ہطق ہطقک ہطق صیر ہطق نناا ہطق ہطق تب ہطقس ح پ ہطق ہطق بت ہطقس ہطق س س ہطقم ہطق ااس ہطق
صیر ہطق رب ہطق ہطق ہطقک تب ہطق ہطقااب ہطقب ہطق س ہطق ہطقک ہطقمجدادگ ہطق ہطق ہطق ہطقم ہطقح رہ ہطق ہطقاا بنزررون تب ہطق ہطقااب ہطق نن ہطقک ہطق ہطق ہطقہ ہطقک ہطقح تت ہطق ہطقب ین پ ہطق ہطقس ہطق ہطقک ہطقاانرور ہطقی ہطق ہطقروروواا اا
ط ہطقک ہطقت تب ہطق ہطق ر ااجدرون ش ہطقک ہطقق ہطق ہطقکنا ہطقک ہطق ب ہطق ہطقس ہطقااس ہطق ہطق ااب ہطق تب ہطق ح رہ ہطق ہطقنا ہطق بنزررون ااب ہطق ،ے ہطق صوصخ ہطق ہطق ہطقہئا ہطق

ن
ننااروراا اانئو ہطق ہطق ش ہطق ہطقپ ہطق

پب ہطق رب ہطق ہطقنا ا تت ہطق ہطقم ہطقاآ ین رن ہطق ہطقااس ہطق ہطقروروواا نزن
ئ
ب ہطقتہو ہطقپ ہطقق ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقجد ملسو هيلع هللا ىلص ہطق ہطقکب ہطقک ہطق ہطقک ہطق قس ہطق ہطق ن ہطقاا یناا ہطق ہطق:ںی ہطق فررم پب رب ہطق ہطق ہطقنا ہطق ا اآ

تنااہ ہطق ہطقااس ہطقساا ہطق ہطقک ہطقبداد ہطق ہطقووااشااس ہطق ہطقک ہطقہ ہطق ہطق؟ ہطق ہطقااس ہطقس ہطقس ہطق ہطقم ہطققضا نن ہطقفررمئو ہطق ہطقہ ہطق تب ہطقب قس ہطق ہطقک ہطقتہو ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقم ن ہطقاا
نن ہطق ہطقکہ ہطق:ںی ظط ہطقم ہطقب نن ہطقاال تب ہطقاابب ہطق ہطقک ہطقتضو ہطق ہطقک ہطقاا بت ہطقک ہطقاالعماالاپی ہطق ہطقنا ہطقح علوواالید ہطق ہطقصج

ان ح    د النبی    اء لی    س  یش    به الح    دود  فم    ن تعْ    اطي   ذل    ك  م    ن مس    لم  فه    و
9مرتد  او معْاهد  فهو محارب  غادر   

تنااہ ہطق ہطقت ہطقووہ بب ہطق ہطقک اارورت ااس ہطقک ہطق نن ہطق ہطق م ااگ ہطقکئو ہطق ون ہطقک ہطقطج ہطق ہطقن ہطقہ ہطق ہطق ساا ہطقوئ ساا ہطق ہطقعما ہطق ییااء ہطق ہطقک ہطقتہو ہطق ہطقک ہطق بی ن
ن ’اا

بب ہطق ہطقااوورور ہطقب ہطقع ہطقہ ہطق۔’’ تنااہ ہطقتووہ ہطق ہطقمرور بب ہطق ہطقک دم ہطق ہطق ہطقااس ہطقک ہطقاارورت
ن
مت ہطق ہطقہ ہطقااوورور ہطقااگ ہطق ہطقکئو ہطقغ ہطقم ہطقدا

مجوب ہطق ہطقااما ہطقک ہطقف ہطق ہطق ہطقملحا تب ہطق ہطق یما ہطق ہطقک ہطقوواال ہطق ہطق ہطقح خلف ہطق ہطق ہطقم ہطق
ن
صیر رب ہطق ہطقک ہطقدادوورور ہطق تب ہطقاابب ہطق ح ااس ہطقطج ہطق

نن ہطق ہطقم ہطقگخوسن ہطق ہطق ہطقک ششاا قس رب ہطق ہطق ہطق ہطقک ہطق تب ہطق ہطقکپ ہطقک ہطقگ ہطق ہطقج ہطقنا ہطقن ہطق ہطقاا نناا ہطقگنا ہطقوواال ہطقعرور ینک ہطقگ تت ہطقم ہطق ہطقاا نخددم نن ہطقک ہطق فررمئ ہطق ہطق ہطق،ےاا
تت ہطقناا نن ینک ہطق ہطق ہطقہت ہطقااوورور ہطقدادوو ہطق ہطقداداا جداد ہطق ہطقکتر ہطقہئا ہطق ہطقی ہطقف ہطق ہطقک ہطق ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقاا تب ہطق ہطقمجو ہطق ہطقنا ہطقاا تت ہطق ہطقہنا ہطقپ ہطق ہطقح بن شناا تو ہطق،ےجوما ہطق
نن ہطق ہطقک یناا ہطق ہطق ہطقااگ ہطقمجو ہطق ہطقنا ہطقااس ہطقخت پب ہطق رب ہطق ہطقنا ہطقفررم ا تب ہطقااب ہطقب ہطقصیر ہطق رب ہطق ہطقک ہطقااطلع ہطق ہطق ہطقدادیریمش ہطقگ ہطق ہطقت ہطقاآ م ہطق ہطق ہطقح دادی ہطق،ےب ہطقم ہطق ہطقااماالموئو

نن ہطقک ہطقہ ہطق ہطق۔ ششاات ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقک ہطقساا ہطقدادی ہطق۔ ہطقاامما ہطقااب ہطقجویزع ہطقطیریمش ہطق ہطقنا ہطقی ہطقووااق ہطق ہطقب 10پ ہطق ہطقساا ہطق ہطقن ہطقدادیریمش ہطقہت ہطق ہطق ہطق ہطقت ہطقم ہطقااس ہطق
مرور ہطقشہ تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقشعومج ہطق ہطقطرورپ ہطقکئو ہطقم ہطق ہطقوو ہہ ہطقک ہطقدادوورور ہطقصب ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال ااس ہطقووااق ہطق ہطقس ہطقووااض ہطق ہطقہرور
ساا ہطق ہطقح ہہرر ہطق ہطقہ ہطق ہطقج ہطق ظطاا ت ہطق ہطق م ہطق ہطقکتر ہطق ساا ہطق ہطق جداد ہطق ہطقسااس ہطقک ہطق اا ااپ ہطق ہطق ااپ ہطق صب ہطق ہطق ہطق س ہطق ہطقم ہطق تو ہطقب ہطق ہطقااس ہطق ساا ہطقن ہطق ہطق
تب تنااہ ہطق ہطقپ ہطقح جداد ہطق ہطقہ ہطقغ ہطقمصوصخ ہطق ہطقمئاس ہطقم ہطقہ تناا ہطق۔اا جداد ہطقن ہطقہ شعومج ہطق ہطقک ہطقطرورپ ہطق ہطق ہطقمرور ہطق ہطقہ ہطقت ہطق ہطقااس ہطقم ہطقاا
مرور شیر ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ہطق ہطق ساا ہطقق ہطق ہطق تت ہطق ہطق ہطقک ہطق ساا ہطقن ہطقدادیریمش ہطق ہطق ہطق۔ااگتہو ہطق ہطق ہطقرورشاال نن ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقک ہطق ب ہطق ہطقااس ہطقخت اابب ہطق ہطق رب ہطقنا ہطق
شعومج ہطقح ااوورور ہطق دادی ہطق ہطق ساا ہطق ہطق ششااتا ہطقک ہطقق ہطق ہطقک ہطق ضوورور ہطقااس ہطق صیر ہطق ہطق ب ہطق ہطق تب ہطقااب ہطق ح ط ہطقہت ہطقت ہطق طرورپ ہطق ہطق شعومج ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقک ہطق شہ ہطقح ہطق

ف ہطق ہطق ہطقفررمتر ہطق ہطق۔ نناا ااس ہطقپ ہطق
م ہطق ہطقووم ہطقرور ہطقشہ ہطقن ہطق،ےب ساا ہطق ہطقکئو ہطق تت ہطق ہطقک ہطق ی ہطق ہطقہ ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال ب ہطق ف ہطق ہطق عس ہطقک ہطق تب ہطقع ہطقاال ہطقب ہطق ح

نن ہطقک ہطقااث ہطقملاپی ہطقہ ہطق:ںی رااداداالداد ہطق ہطقم ہطقاا مما ہطق ہطقااوورور ہطقااس ہطق ہطقک ہطقجوما ہطقک ہطقدادی ہطقک ہطقااس ہطقک ہطقساا ہطقم ہطق ہطقک ہطقجد ہطقس ہطق ہطقہ ہطق۔ ہطقچنان ہطق ہطقرون
ايم   ا مس   لم  س   ب ا     ورس   وله   او س   ب  اح   دا م   ن  النبي   اء  وفق   د   ك   ذب
برس ول   ا    وه ي ردة  ياس تاب  فان رج  ع   وال  قت ل  وايم ا  معْاه د عائ د  فس ب

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 42 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

11ا  او سب  احدا  من النبياء اور جهد  له فقد  نقض  العْهد  فاقتلوه  ،هل 
ملسو هيلع هللا ىلص ہطق ہطق ہطقک اال ہطق رورسلاپی ہطق ہطق ووہ ہطق ،ے ہطق ہطق ک ہطق بتھل ہطق اا ہطق بنزر ہطق ن ہطق ہطقک ب ہطق ک ہطق ہطق یناا ہطق ک ہطق رورسلاپی ہطق ہطق ہطق ااس ہطقک ہطق ہطق ااوورور ہطق اال ہطق ہطق ب ہطق نن ہطق م ج ہطق
ٹ ک ہطقجدئا ہطق ہطقگ ہطق ہطق،ے ہطقااگ ہطقووہ ہطق ہطقرورجع ہطق ہطقکے ہطقت ہطق ل ہطق ہطق ہطق تنااہ ہطق،ے ہطق ہطقااس ہطقس ہطق ہطقتب ہطقک ہطق بب ہطق ہطقک تااداد ہطق ہطقک ہطقاارورت تناا ہطق ہطقااوورور ہطقاارور تی ہطق ہطق ہطق ہطقک
بتھل بنزراا ہطق ن ہطقک ہطق ک ہطق ہطق یناا ہطقااس ہطقک ہطق ظرور ہطقکتر ہطقہے ہطقاال ہطق ہطق عداد ہطقک ہطقاا مہ ہطق م ہطق ہطق غ ہطق یناا ہطقجدئا ہطق ہطقااوورور ہطقج ہطق ن ہطق ہطقااس ہطقق ہطق ہطقکداد وورور

یہ ہطق ہطق،ے ہطقااس ہطقل ہطق ہطقااس ہطقک ہطقق ہطقکدادوو۔ رداد پ ہطقع ہطق ہطقتروڈ ک ہطقااووروراا ہطق ہطقعلن ہطق ہطقاای ہطقکے ہطق ہطقووہ ہطقاا
،ے تو ہطق ووم ہطقرورشہ ہطقن ہطق م ہطق ہطق ساا ہطقکئو ہطق تت ہطق ہطقک ہطق صب ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال دادوورور ہطق تب ہطقسمما ہطق ہطقہاا ہطقک ہطق ہطق یناا روروواا نن ہطق اا
ساا ہطقجدروریریمش تااداد ہطق ہطقک ہطق اارور ااس ہطقپ ہطق ااوورور ہطق ت ہطق ہطق ی ہطق داد قرراارور ہطق ااس ہطق ہطقمت ہطق صب ہطق ہطق ہطق ت ہطق ہطقت ہطق تناا ہطق بب ہطق ہطق ہطقک اارورت ک ہطق تت ہطق ہطق رورشاال ااگ ہطقتہو ہطق نن ہطق ہطق م
ساا ہطق ہطقجدروریریمش جا ہطق ہطقس ہطقق ہطق ہطقک ہطق وو ع ہطقک ہطق ن ہطق ہطق ت ہطق ہطق ہطقتااس ہطقک ہطق تناا ہطق بب ہطق ہطقک اارورت ک ہطق جوما ہطق ہطق م ہطقااس ہطق غ ہطق ااوورور ہطقااگ ہطقکئو ہطق ت ہطق ہطق کتر ہطق
تت ہطق ہطقک ہطقساا تنااہ ہطق ہطقک ہطقصب ہطق ہطقکااما ہطقتہو ہطقرورشاال تب ہطقہ ہطق،ے ہطقج ہطق ہطقس ہطقمما ہطق ہطقہ ق کتر ہطق ہطقت ہطق۔ ہطقی ہطق ہطقااس ہطق ہطقطج ہطقک ہطق ہطقدادی ہطق ہطقک ہطقوواا

بت ہطقہ ہطق ہطق ہطقت ہطقااس ہطقجوما ہطق ہطقپ ہطقم ہطق ہطقساائا ہطق ہطقجدروریریمش ہطقکتر ہطقت ہطق ہطق۔ تن ک ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطقن ہطقس ہطق ہطقت ہطق ہطق
نن ہطق ہطقک تب ہطق ہطقووااض ہطق ہطقہجدت ہطق ہطق ہطقہ ہطقک ہطقاا بناا ر ہطقہ ہطقل ہطقجدئا ہطق ہطقت ہطقی ہطق نزن

ئ
شناارور ہطق ہطقک ہطقجد ا ب ہطقک ہطقااقواالاپی ہطق ہطقوواآ ب ہطق ہطقک ہطقب ہطقفء ہطق ہطقاارور تناا صب ہطق ہطقوو

تت ہطق ہطقک ینک ہطق ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال رداد نزن
ن
جرور ہطق ہطقفء ہطق ہطقک ہطق تیلفو ہطق ہطق ہطقمجداد ہطق ہطق ہطقہک ہطق ہطق ہطق ہطق ج

ن
بناارورے ہطقم ہطق ہطقت ہطقاا تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطق مبا ہطق ہطق ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال

ساا ک ہطقت ہطق ہطق جوما ہطقک ہطقنعو ہطقک ہطقدادی ہطقہئا ہطق ہطق ہطقق ہطقس ہطق ینک ہطق ہطق ہطق رداد نزن
ن
ااحفو ہطق ہطق ہطقک ہطق فئا ہطق ہطق ج ہطق ہطق شع ہطقق ہطق ہطقہ ہطق ہطق ر ہطقرورووئا ہطق ساا ہطق ہطقاارون

تیلفو ہطق ہطقن ہطق۔ ج
ن
ب ہطقدادیریمش ہطقجد ہطقس ہطق ہطق ہطقہ ہطقل ہطق ہطقااس ہطقساا ہطقک ہطقح ہطق ہطق ہطقم ہطقکئو ہطق ہطق ہطقاا

ینک ہطق ہطقااس ہطقساا ہطقک رداد نزن
ن
تب ہطقووااض ہطقہت ہطقہ ہطق ہطقک ہطقتما ہطق ہطقفء ہطق ہطقک ہطق بناا رہ ہطقل ہطقجدئا ہطق ہطقت ہطقی ہطق نزن

ئ
تب ہطق ہطقک ہطق ہطقک ہطقجد ب ہطق ہطقک ہطق ہطقاام فء ہطقاارور

تت ہطقک ہطق ہطقساا ہطقک ہطقحشعومج ہطق ہطقن ہطقس ہطق ہطقت ہطق۔ ح ہطق ہطقتیزعیریمش ہطق ہطقساا ہطقک ہطقہ ہطق ہطق،ےصب ہطقک ہطقطج ہطقفء ہطق ہطقاارورب ہطقب ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال
نناا ن ہطقک نن ہطق شعومج ہطق ہطقک ہطقب ساا ہطقکبرور ہطقح ہطق تت ہطق ہطقک ہطق پ ہطق ہطقکبن ہطق ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال نن ہطقک ہطقاا ہرورے ہطقااس ہطقدادعے ہطقک ہطقدادل ہطق ہطقاا
شیر ہطق ہطق ہطقک ہطقطفو ہطقس ااوورور ہطق ہ ہطق ہطق ہطق دادااخ ہطق ساائا ہطق ہطقحووداد ہطقم ہطق ج ہطق ی ہطقہک ہطق تض ہطق ہطق ہطق ک ہطق ووقس ہطق ہطق ع ہطق ک ہطق ہطق ،ےکن ہطق ہ ہطق
ااحما ہطق ہطقک ہطقکئو ہطق ہطقمعومج شعومج ہطق ہطق یناا ہطق نن ہطق ہطقکے ہطق بب ہطق ہطقم ہطقب پ ہطق ہطق ہطقک اا ون ہطق ہطق ہطقک ہطق سااوئ نن ہطق اا ااوورور ہطقعلاظ ہطق ہطق ف ہطق ہطق بت ہطقکئو ہطق بج ہ ہطق مرورشہ ہطق ہطق
تناا ہطق ہطقت دک ہطق ہطقن ہطقک

ن
ساا ہطقک ہطقدا ک ہطق ون ہطق ہطق ہطقم ہطق ہطقس ہطق نن ہطقسااوئ نناا ہطقضووروریریمش ہطق ہطقہ ہطقااگ ہطقاا دک ہطق ہطقک

ن
ون ہطق ہطقک ہطقدا نن ہطقسااوئ بت ہطقکے ہطق ہطقت ہطقااس ہطقم ہطق ہطقاا تن م

ون ہطق ہطقک سااوئ ل ہطق ااس ہطق ،ے ہطق ہطق شعومج ہطق ہطقن ہطق ساا ہطق ہطقح ہطق ووہ ہطق ینک ہطق ہطق رداد نزن
ن
ااس ہطقک ہطق سہ ہطق ہطقک ہطق ہ ہطق ااوورور ہطقک ہطق ساا ہطق ہطق ااس ہطقک ہطق م ہطق ک ہطق ااس ہطق

ر ہطق ہطقک سط ہطق ہطقساا ہطقت ہطقن ہطق ہطقااناارون جدادیریمش ہطق ہطقوواا نن ہطقکتر ہطقہئا ہطق ہطقتیزعیریمش ہطق ہطقااوورور ہطقاا تت ہطق ہطقب نن ہطقک ہطقت ہطق ہطقووضج حاال ہطقس ہطقشعومج ہطق ہطققن
ااصلاپی ہطق ہطقک ہطقپ ہطقن ہطقرورک ہطق ہطقہئا ااوورور ہطقشاادادہ ہطق ہطقس ہطق م ہطق ہطق ،ے ہطقااس ہطق س ہطق ہطق ر ہطقن ہطقک ہطقجد ہطق ااناارون شعومج ہطقک ہطقن ہطق ل ہطق ہطقح ہطق س ہطق ہطقہ ہطق جد ہطق

رہ ہطقل ہطقجدئا ہطق ہطقت ہطقہرورے ہطق ہطقدادعےک ہطقتیر ہطق ہطقہ ہطقجدئا ہطقگ ہطق۔ نزن
ئ
تب ہطقک ہطقک ہطقجد ب ہطق ہطقک ہطقاام فء ہطق ہطقاارور

ف ہطقملا:ںی
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ااس دک ہطقن ہطقک ہطق ہطق
ن
شت ہطق ہطقدا ین بناارورے ہطقم ہطقکئو ہطقح ساا ہطقک ہطق تت ہطقک ہطق االطااء ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال بب ہطق ہطق پ ہطقک  ہطقاامما ہطقملاگزی ہطق ہطقنا ہطقاا

شرور ہطقف ب ہطق ننۃاالیریمش ہطق ہطقم ہطق االوو دک ہطقن ہطقک ہطق ہطقحلونوی ہطق ہطق
ن
دا ح ہطق س ہطقم ہطقکئو ہطق ااس ہطق ب ہطق ہطق ہطق االیریمش ہطقم ہطق ننۃ ہطق االوو طج ہطق

م ہطقن ششاا تت ہطقک ہطقساا ہطق ہطقحووداد ہطقم ہطق ہطق ینک ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال رداد نزن
ن
تت ہطقہااک ہطق ہطقاامما ہطقم ہطقلا ہطق ہطقک ہطق بن شناا دک ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطقااس ہطقس ہطق

ن
مئاس ہطقدا

نن ہطقکتر ہطق۔ ینک ہطقی ہطقساا ہطق ہطقح ہطقم ہطقدادااخ ہطقہت ہطقت ہطقووہ ہطق ہطقضوورور ہطق ہطقااس ہطقک ہطقااپ ہطق ہطقکبن ہطقم ہطقب رداد نزن
ن
نن ہطقک ہطق ااگ ہطقاا

:ںی ف ہطق ششاا ف ہطق
یناا ضوورور ہطق ہطققرراارور ہطقداد تنااہ ہطق ہطقی ہطق نن ہطقن ہطقک ہطق ہطق ساا ہطق ہطقب تت ہطقک ہطق تت ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال بنزرااہ ہطقرورااس بب ہطقاالوما ہطق ہطقم ہطق پ ہطق ہطقک فگزی ہطق ہطق ہطق ہطقنا ہطقاا ششاا  ہطقاامما ہطق
ن ووہ ہطق ط ہطقک ہطقجدئا ہطق ہطقک ہطق طرورپ ہطق ہطق شط ہطقک ہطق ضوورور ہطق تب ہطق ہطق بناا مہہ ہطق ہطقک ہطقجدئا ہطق ہطقت ہطقی ہطق بت ہطق ہطقکئو ہطق بج شاات ہطق دما ہطقک ہطق

ن
دا ااہ ہطق ہ ہطقک ہطق

ڈب دما ہطقت
ن
دا ع ہطق ک ہطق نن ہطق اا ن ہطق ہطق وورور پئا ہطقگ ہطق ہطق اا رورووی ہطقن ہطق م ہطق ہطق ا بناارورےم ہطقکئو ہطق ہطقتہو ہطقاآ ااشلما ہطقک ہطق نزر ہطق

ئ
ش ااوورور ہطق ملسو هيلع هللا ىلص ہطق قس ہطق اا

پناائا ہطقگ۔ نن ہطق ہطقووملاپی ہطقمج ہطققرراارور ہطق نن ہطقک ہطقجد جدئا ہطقااوورور ہطقاا
فگزی ہطق ہطق ہطقل ہطقہ ہطق۔ ششاا چنان ہطقاامما ہطق

 وعلي ان ليذكرو  رسول ا    _ ال بما  ه  واهله  ول يطعْن وا  ف ي دي ن الس لم
12ول ياعْيبو  من حكمه  شيا فان  فعْلوا  فل ذمۃ  لهم  

دکہ ہطقااس ہطقااحااما ہطقس ہطقل ہطقگ ہطقج
ن
تند قس ہطقملسو هيلع هللا ىلص ہطقک ہطق مہہ ہطق ہطقک ہطقجدئا ہطقگ ہطقک ہطقووہ ہطقن ہطق ہطقاا دما ہطق ہطقس ہطقااس ہطقشط ہطقپ ہطق

ن
ااہ ہطقدا

نن ہطق ہطقک اای ہطقک ہطقت ہطقاا تہوون ہطق ہطقنا ہطق
ن
اا پ ہطقااگ ہطق رن ہطقن ہطقکی ہطقگ ہطق ہطق

ن
ع ہطقجئو ہطقااوورور ہطقط ہطقرو ہ ہطقااوورور ہطقدادید ہطقااشلما ہطق ہطقم ہطق ک ہطقووہ ہطقااہ ہطق ہطق

یناا ہطقجدے ہطقگ ہطق،ے ہطق ر ہطقداد دما ہطقک ہطقتروڈ
ن
ع ہطق ہطقدا

بب ہطقکل ہطقت ت تت ہطقن ہطقکنا ہطقک ہطقشط ہطقط ہطقن ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطقپ ہطق ہطقووہ ہطقااس ہطقک ہطقاارور ئ ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال ااوورور ہطقااگ ہطق ہطقمہہ ہطق ہطقک ہطقشاا
تنااہ ہطققولاپی یناا ہطقجد پناا تیلفو ہطق ج

ن
اا ششااف ہطق ہطقک ہطقمبا ہطق فء ہطق م ہطقم ہطق ااس ہطق یناا ہطقن ہطق؟ ہطق گ ہطق ساا ہطقجدروریریمش ہطقک ہطقجدئا ہطق نن ہطقک ہطقق ہطقک ہطق اا ک ہطق

تب ہطقم ہطقق ششااف ہطقک ہطقروراائا ہطق ہطقی ہطقہک ہطق ہطقااس ہطقصرور مرور ہطقی ہطقہک ہطق ہطقق ہطقک ہطقساا ہطقپ ہطقب ہطقجدےگ ہطق ہطقل ہطقب ہطقفئا ہطق
نناامرور ہطقعلاظ ہطقہ ہطق ف ہطق ہطقک ہطق ششاا ریریمش ہطق ہطق ہطق ہطقک ہطقمقو ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقب ہطقی ہطق ہطقہ ہطقج ہطقف ہطق سقرفت ہطقشاارون ک ہطقساا ہطقن ہطقدادیریمش ہطقجدئا ہطقگ ہطق ہطق۔ ہطقااب ہطقاا

شعومج ہطق ہطقن ہطقب ساا ہطق ہطقح ہطق تت ہطقک ہطق شاان ہطقک ہطقمقو ہطقک ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال بب ہطق االھ اامما ہطقع ہطق ف ہطق ہطق ششاا مرور ہطق ااس ہطقطج ہطق ہطق
ینک ہطقتیزعیریمش ہطقسااہ۔ اا

قال العْلماء  وفيه دليل  علي ان من  توجه عليه تعْزير  لحق ا    تعْ  الي  ج  از
13للمام تركه    

ساا ت ہطق ہطقرورسلاپی ہطق ہطقک ہطق ششاا ہ ہطقک ہطق ل ہطق تب ہطقپ ہطقداد بناا تب ہطق ہطقااس ہطق ق تت ہطقک ہطقی ہطقتما ہطق ہطقوواا یناا ہطقہ ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال فررم عء ہطقنا ہطق
تب ہطقک ہطقپ ہطقن ہطق ہطقمفو ہطق ہطقب ہطقک ہطقجدسہ ہطق۔ تیزعیریمش ہطق ہطقسااہ ہطق ہطقج ہطقحلو
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ح:ںی ف ہطق
شعومج ہطقن ساا ہطق ہطقک ہطقح ہطق تت ہطق ہطقک ہطق ووہ ہطقتہو ہطقرورشاال تنااہک ہطق تت ہطقہ بن شناا ی ہطق ب ہطق تب ہطقس ہطق نناا بیل ہطق ہطقک ہطقب ی

ن ااح ہطقب ہطقخ اامما ہطق
نن ہطقہ ہطق بیل ہطقکب ہطق ی

ن ششااگداد ہطقخ نن ہطقک ہطق ی ہطقہ ہطق،ےچنان ہطق ہطقاا سط ہطق ہطقساا ہطققرراارور ہطقداد جدادیریمش ہطق ہطقوواا ینک ہطقاا س ہطقب ہطق ہطقااس ہطقاا
 سمعْت  ابا عب د ا   یق ول  ك ل م ن  نق ض العْه  د واح دث  ف ي الس لم ح دثا

14مثل هذا  رأيت  عليه القتل  ليس علي هذا  اعطوا العْهد  والذمۃ  
بناارورے ااشلما ہطق ہطقک ہطق ااوورور ہطق ر ہطقدادے ہطق ہطق مہہ ہطق ہطقتروڈ ب ہطق دم ہطق ہطق

ن
دا س ہطقک ہطقج ہطق ک ہطقہئا ہطق بیل ہطق ہطقک ہطقی ہطق ی

ن ااح ہطقب ہطقخ اامما ہطق م ہطقنا ہطق
ت نن ہطقک ہطقشاا اا کن ہطقک ہطق ہطق ساا ہطقق ہطقہ ہطق ااس ہطقک ہطق ہطق روراائا ہطق ہطقم ہطق میریمش ہطق ،ے ہطق جوما ہطقک ہطقمتر ہطق ہطقہ ہطق ک ہطق ااس ہطقطج ہطق ہطقک ہطق م ہطق

تب ہطقپ ہطقن ہطقک ہطقگ ہطق ہطقت ہطق۔ بناا مہہ ہطق ہطقااس ہطق
ساا ہطق ہطقک ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطقن ہطقس ہطق ہطق ہطقب تت ہطقک ہطق ہ ہطقہ ہطق ہطقک ہطقووہ ہطقتہو ہطقرورشاال رور ا س ہطقاآ اامما ہطقااح ہطقک ہطقااس ہطقااث ہطقس ہطق ہطقووااض ہطقطرورپ ہطق
ااس ہطقک ت ہطق ہطق ط ہطق مہہ ہطق نن ہطقس ہطقج ہطق اا جا ہطقس ہطق ہطق وو تت ہطقک ہطق ہطق ہ ہطقک ہطقتہو ہطقرورشاال ل ہطققئاس ہطق ااس ہطق ساا ہطق ہطقک ہطق ل ہطقق ہطقک ہطق دم ہطقک ہطق

ن
دا

ریریمش ہطقک ہطقگ ہطق ہطقہ ہطق۔ خلفو ہطقووروررون
ن

ف ہطقح ہطق ہطق:ںی
سااس شعومج ہطق ہطقن ہطقب ہطق ساا ہطقح ہطق تت ہطقک ہطق ہ ہطقی ہطقہک ہطقتہو ہطقرورشاال بب ہطقک ہطقت ہطقمقو ہطق ص اا نن ہطقک ہطق اا ااوورور ہطق ح ہطق ااب ہطق اامما ہطق  ہطق

تیزعیریمش ہطق ہطقسااہ ہطق ہطقج ہطقک ہطقکئو ہطق ہطقح ہطقمرور ہطق ہطقن ہطقااس ہطقس ہطق ہطقم ہطقف ہطقح ہطق ہطقک ہطقدادوو ہطقم ہطق ہطقحاال ہطقپ ہطقک ہطقجدتر ہطقہ ہطق
اامما ہطقطوویریمش ہطق ہطقل ہطقہ ہطق:ںی

وم    ن ك    ان  ذل    ك من    ه م    ن الكف    ار  ذوي  العْه    ود  ل    م يك    ن  ب    ذلك  خارج    ا م    ن
15عهده وامر ان ل ياعْاوده  فان  عاوده ادب عليه  ولم يقتل  

دما ہطق ہطقن ہطقٹٹوھ ہطقگ ہطقااس ہطقس ہطقک ہطقجدئا
ن
ع ہطقدا تت ہطقک ہطقمتر ہطق ہطقہت ہطقااس ہطقس ہطق م ہطق ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال غ ہطق دم ہطق

ن
ااگ ہطقکئو ہطقاادا

گ ہطق،ےل ہطقق ہطقن ہطق ہطقک دادیریمش ہطقجدئا ہطق ساا ہطق ااس ہطقتیزعیریمش ہطق ہطق اای ہطقکے ہطق ہطقت ہطق ااگ ہطق پ ہطق ن ہطقکے ہطق ہطق غ ہطق ہطق اای ہطق بناارورہ ہطق ہطق دادوو ووہ ہطق ہطق گ ہطق ہطقک ہطق
جدئا ہطقگ ہطق ہطق۔

ششاام ہطق ہطقفررمتر ہطقہ ہطق۔ علما ہطقااب ہطقعبید ہطق
16ان الساب  اذاكان  كافرا  ليقتل  عندنا  ال اذا  رآه المام  

ینک ہطق ہطقااس ہطقق ہطقن ہطق ہطقک ہطقجدئا ہطقگ ہطق ہطقاال ہطقاامما ہطقااگ رداد نزن
ن
دم ہطقہت ہطق ہطقہرورے ہطق

ن
بب ہطق ہطقکنا ہطقوواالو ہطقکفرر ہطق ہطقدا ت تت ہطقک ہطقاارور ااگ ہطقتہو ہطقشاال

بت ہطقس ہطقت ہطقاای ہطقکسہ ہطق ہطق۔ ااس ہطق ہطق ہطقک ہطقق ہطقمس
تنااہ ہطق۔ رہ ہطق ہطقپ ہطقک ہطقجد نزن

ئ
روراا ہطق ہطقک ہطقجد ا روراا ہطقک ہطقب ہطق ہطقاائ ہطق ہطقمثدح ہطق ہطقک ہطقاآ ا فء ہطقکااما ہطقک ہطقاآ
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ااوورور ہطقمثدح نہبج ہطق ہطقہ ہطق
ن م ل ہطق اا ک ہطق فء ہطق ہطق تووید ہطق ہطقووتتر ہطق ہطق ہطقم ہطق بت ہطق ہطقک ہطق ہہ ہ ہطقک ہطق ہطقف ہطقماا ع ہطقجدناچہ ہطق ااہ ہطق تب ہطق ہطقت ہطق بناا ی ہطق

نن ج ینک ہطقرور ہ ہطق،ےاا تب ہطق ہطق نناا ج اال ہطقرور ل ہطق اا ج ہطقووتتر ہطق ہطقم ہطق شت ہطق ہطقک ہطق ین ہن ہطق ہطقااحداد ف ہطقہ ہطق ہطق،ےمثدح ہطقک ہطق نہبج ہطق ہطق
ن ل ہطقم اا ب ہطق ظطااما ہطقک ہطق ہطق غ

ااوولاپی ہن ہطقدادوورور ہطق تت ہطق ہطق ہطقمثدح ہطق ہطق ہطقک ہطق ین ع ہطق ہطقروروواا م ہطق ہطق ہطق ینک ہطق اا بج ہطق ہطقکہج ہطقک ہطق ساا سط ہطقوواا اا حما ہطق ہطقک ہطق اا شت ہطقس ہطق ہطقف ہطق ہطق ین ااحداد
ئاق ہطق ہطقہ ہطق جصاا

ن
ئام ہطقوو ہ ہطقہ ہطق ہطقااس ہطقک ہطقااپ ہطق ہطقفاا رور ا س ہطقچ ہطقاآ

ب ہطقمضوع ہطق ہطقس ک ہطق تت ہطق ہطق ووضج نن ہطق ہطقک ہطق ج رور ااوورور ہطق دووقرفت ہطق ہطق ہطق
ن
دا ااپ ہطقف ہطق طرورپ ہطق عما ہطق ووہ ہطق ک ہطقطی ہطقہک ہطق مثدح ہطق ہطق

نن ہطقااوورور ہطقااس عاا بب ہطقک ہطق بناا ،ے ہطق ہ ہطق ہطق دروری ہطقس ہطقکتر ہطق
ن
دا نن ہطق ہطققئا ہطقکنا ہطقک ہطق عاا نن ہطقپکئو ہطق ہطق اا بب ہطق ہطقااوورور ہطق اان شت ہطق ہطقک ہطق ین م ہطقااحداد

نہ رااووی ہطق ہطق بت ہطقک ہطقہ ہطق۔ااس ہطقرون ہہ بب ہطق ہطقک ہطقف ہطق ہطقم بت ہطقک ہطق بناارورے ہطقم ہطق ہطقصج تناا ہطقہک ہطق ہطقااس ہطق چ ہطقجد پ ہطق شت ہطق ہطقس ہطق ین بج ہطق ہطقح م ہطقدادرور
نن ہطقک ہطقمقو اا ااوورور ہطق دووقرفت ہطق ہطق

ن
دا یناا ہطقتیزعیریمش ہطق ہطقہ ہطق ہطق؟ ہطقم ہطق ہطقمثدح ہطق ہطقک ہطق شعومج ہطق ہطقہ ہطق ساا ہطقح ہطق تت ہطق ہطقک ہطق م ہطق ہطق ہطق ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال ریزعب ہطق ہطق س ہطق ہطقرون

ینک ہطق ہطقی ہطقساا ہطقح رداد نزن
ن
نن ہطقک ہطق کئو ہطق ہطقدادیہ ہطقک ہطقووہ ہطقااس ہطقک ہطق ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطقن ہطقس ہطق،ے ہطقکن ہطقک ہطقااگ ہطقاا مما ہطقک ہطقجدئا ہطق ہطق ہطقت ہطقصفو ہطقداد

کن ہطقن نن ہطق ساا ہطقب ی ہطق شت ہطقم ہطق ہطق ہطق ین ہئا ہطق ہطقح وواال ہطقمعومج ہطق بت ہطقہنا ہطق تن پ ہطقم بب ہطق ااباا نن ہطقک ہطقف ہطق ہطق اا شعومج ہطق ہطقہ ہطقتپ ہطق
ب ہطقحووداد ساا ہطق ہطق تت ہطق ہطقک ہطق ااگ ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال ہ ہطق گ ہطق ہطق نن ہطق ہطقک ہطق ووہ ہطقب ہ ہطق ساا ہطق ہطقئا ہطق ہطقج ہطقحووداد ہطقس ہطقم ہطق شعومج ہطق ق ہطقتما ہطق ہطق بناا ،ے ہطق ہئو ہطق

تناا ہطق،ےل ہطق ہطقاای ہطقن ہطق ہطقہاا ہطق۔ نن ہطق ہطقک ہطقجد ون ہطقک ہطقشاات ہطق ہطقضوورور ہطقب نن ہطقسااوئ م ہطقدادااخ ہطق ہطقہت ہطق ہطقت ہطقااس ہطق ہطق ہطقاا
نن ہطقم ہطقحووداد ی ہطق ہطقل ہطقاا پب ہطقداد ا مااوولاپی ہطق ہطق ہطقکبن ہطقک ہطقاآ بت ہطقہنا ہطقوواال ہطق ہطقتما ہطق تن تب ہطق ہطقکت ہطق ہطقم نناا بب ہطق ہطقووعاا ف ہطق ہطقااباا
دکن ہطقمثدح ہطقک ہطقااس

ن
ساا ہطق ہطقک ہطقکئو ہطقدا تت ہطقک ہطق نن ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال ل ہطق ہطقاا ہ ہطق گ ہطق ہطق ک ہطق ب ہطققئا ہطق ہطق بب ہطق ہطق تب ہطق ہطقک ہطقااباا تیزعاا

ینک ہطق ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطقن ہطق ہطق۔ رداد نزن
ن
نن ہطقک ہطق تت ہطقک ہطقساا ہطقاا تناا ہطقہ ہطقک ہطق ہطقت ہطقہو ہطقرورشاال بب ہطق ہطقس ہطقی ہطقووااض ہطق ہطقہ س ر ہطق ہطقااوورور ہطقاا طرون

شی ہطق ہطقکشاات ن ہطقک ہطق اا خرور ہطق ہطق اا ت ہطق ہطقپ ہطقک ہطقہ،ے ہطقااس ہطقک ہطق ننااص ہطق ہطق ہطقنا ہطقج ہطق نن ہطق نناا ہطقعرور ہطقخ ااس ہطقمضوع ہطقپ ہطق ہطقملو
تنااہ ہطق ہطق۔ ین ہطق ہطقپ ہطقک ہطقجد

ر ہطق ہطقب غرون ا رے ہطقک ہطقاآ نزن
ئ
راا ہطقمما ہطقحص ہطق ہطقہ ہطقااس ہطقلااس ہطقس ہطقم ہطق ہطقااپ ہطقجد بنزڈ شت ہطقک ہطقکبن ہطق ہطقم ہطقصج ہطقس ہطقک ہطق ہطق ین ااحداد

ہہ ہطق ہطق۔ س ہطق ہطقس ہطقک ہطقجدرور صج ہطقس ہطق ہطق ہطقک ہطقچ ہطق ہطقم ہطقس ہطقت ہطق ہطقکبن ہطق ہطق ہطقص ہطقم ہطق،ے ہطقس ہطق ہطقتمیریمش ہطق ہطق ہطقااوورور ہطقس ہطق ہطقااب ہطقمجا ہطق ہطقکصج ہطق
نن ہطق ہطققئا ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطق ہطق۔ دک ہطقک ہطقگ ہطق ہطقہ ہطقااوورور ہطقن ہطقہ ہطقعاا

ن
شت ہطقدا ین تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطقس ہطق ہطقم ہطق ہطقن ہطقکئو ہطق ہطقح بب ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال م ہطق ہطقااباا

بب ہطقب ہطققئا ہطق ہطقک ہطقگ ہطق ہطقہ ہطقااوورور ہطقااس ہطق ہطقک ہطقت تت ہطقس ہطق ہطقم ہطق ہطقااباا وداد ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال نساائو ہطق ہطقااوورور ہطقس ہطقااب ہطقدادااوئ
ن
س ہطق

طرورپ ہطق ہطقی ق ہطق ہطق ل ہطق ہطقااس ہطقس ہطق دک ہطق ہطقہ ہطق
ن
دا ک ہطقجدنا ہطق ہطقک ہطق ممن ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطق ی ہطق اا ج ہطقم ہطق ہطق ہ ہطق ئ ہطق

ئ گ دک ہطقک ہطق
ن
دا ب ہطق شت ہطق ہطق ین ااحداد

تب ہطق ہطقپ ہطقب مم ن ہطقکبن ہطق ہطقم ہطقدادووسے ہطق اا کن ہطقک ہطق ہطق ہ ہطق س ہطق ب ہطق ہطق شعومج ہطق ہطقح ہطق ساا ہطقک ہطق تناا ہطق ہطقک ہطقووہ ہطق ہطقااس ہطق مما ہطقن ہطقہ
شیل ہطق ہطقہ ہطقج ہطق ہطقپس ہطق ہطقک ہطقساا ت ہطق ہطقہ ہطقم ا نزرے ہطق ہطقم ہطقاآ

ئ
تب ہطق ہطقک ہطقداداا نیاا ہطقتیزعاا یی ینق دک ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطقج ہطق

ن
دادووسے ہطق ہطقجواائا ہطق ہطقپ ہطقق ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطقدا

م ہطقن ہطقس ہطق ہطق،ے ہطق ششاا نن ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطقج ہطقکئو ہطقب ہطقحووداد ہطقم ہطق یناا ہطقسرور ہطق ہطقب ق ہطق ہطق ہطق

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 46 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

بب شیل ہطق ہطقک دک ہطقرورک ہطق ہطق ہطقہ ہطقم
ن
تب ہطق ہطق ہطق ہطقدا یناا تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطقم ہطق ہطق ہطقب ہطقروروواا ص ہطقبروریریمش ہطق ہطقم ہطقاامما ہطق ہطقبروریریمشگزی ہطق ہطق ہطقنا ہطقتہو ہطقرورشاال

بب ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاالووداد لی ہطق ہطقااوورور ہطقک ہطق بب ہطق ہطقاا ل ہطقک ہطق ہ ہطق ہطق ہطق ملاپی ہطق ہطق ہطق ہطق تب ہطق ہطق یناا فان ہطق ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقک ہطقروروواا ک ہطق ہطقب ہطقااشفو ہطق ہطقااوورور ہطقاابروراا ریریمش ہطق ہطق ہطقم ہطق نعاارون االم
ن ووااق ہطق نن ہطق ہطقم ہطقس ہطقکئو ہطق ہطق ہن ہطقاا ت ہطق ہطقوو چہا ہطق ہطق بج ہطقہن ہطق بب ہطق ہطقک ہطقمباط ہطق ہطقدادرور س اا تب ہطق ہطقاامما ہطقبروریریمش ہطق ہطقک ہطق یناا جن ہطقی ہطق ہطقروروواا

دک ہطقک ہطقگ ہطقہ ہطق ہطق۔
ن
ن ہطقک ہطقگ ہطق ہطقااوورور ہطقن ہطقااس ہطقساا ہطق ہطقک ہطقکئو ہطق ہطقدا

ینک ہطق ہطقی ہطقساا ہطقشعومج ہطق ہطقح ہطقن ہطق ہطقااس رداد نزن
ن
نن ہطقک ہطق تنااہ ہطق ہطقک ہطقاا ر ہطقس ہطقی ہطقم ہطقما ہطقہ بب ہطقااوورور ہطقطرون اامما ہطقبروریریمش ہطقک ہطقااس ہطقااس

نا ہطق ہطق بت ہطق اامما ہطق ہطقصج ک ہطق ی ہطقہ ہطق ووہ ہطق ہ ہطق ہت ہطق ہطق ہطق ب ہطق ہطق تب ہطقس ہطق بناا ااوورور ہطق ینک ہطق اا ک ہطق بروریریمش ہطق ہطق اامما ہطق ئ ہطق ہطق تناا کتاب      استتابۃک ہطق
دک ہطقک ہطق ہطقہ:ںی ہطقالرتدین      والعْاندین      وقتالھم   

ن
دا نن ہطقس ہطق عاا ااس ہطق بب ہطق ہطق بناا ینک ہطق اا باب      اذا   عرض   الذمی ہطقم ہطق

قس ہطقملسو هيلع هللا ىلصوغیرہ  بسب النبی  ملسو هيلع هللا ىلصولم یصرح  ر ہطقم ہطقن ہطقاا یناا ہطقکئو ہطقدادووساا ہطق ہطقش ہطق ہطقکئا ہطق ہطقک ہطقااناارون دم ہطق ہطق ہطق
ن
 ہطق(ااگ ہطقکئو ہطقدا

ن یدادیریمش ہطق ہطقنا ہطق ینک ہطق دک ہطقک ہطقہ ہطق ہطقک ہطقاا
ن
تت ہطق ہطقدا ین مرور ہطقروروواا نن ہطق ہطققئا ہطقکک ہطقی ہطق عاا ن ہطقکے ہطق) ہطق ہطقک ہطق تیاا ہطق ہطق ل ہطق ہطقصااج ک ہطقتہو ہطق ہطقکے ہطق

قس ہطقملسو هيلع هللا ىلص ہطق ہطقک ہطقشلما ہطقکتر ہطقہئا ہطق کک ہطقک ہطق ہطق ہطقہالسام علیک  (اا ظط ہطق ہطقک ہطق ہطقت ہطقصب ہطق ہطقنا ہطق جدئا ہطق) ہطق ہطقک ہطقاال ا تب ہطقاآ ت ہطقپ ہطقم
یناا ک ہطقداد ووع ہطق ہطق ت ہطقصفو ہطق ہطق ت ہطق ہطقشلما ہطقکی ہطق ہطقت ہطق بب ہطق ہطق بت ہطقااہ ہطقک ہطق بج یناا ہطق ہطقک ہطقن ہطقب ہطق ہطق فررم پب ہطقنا ہطق ا ن ہطقکدادی ہطق ہطق؟ ہطق ہطقاآ ااس ہطقق ہطق ہطق

کوو ہطق۔
بت اامما ہطق ہطقصج د ہطقک ہطقہ ہطق ہطقک ہطق

ن
نخد اا ن ہطق ہطق ی ہطق ب ہطق شی ہطقنا ہطق ہطق ششاارورح ہطق ہطقبروریریمش ہطق ہطق ہطق بب ہطق ہطقس س اا ااس ہطق اامما ہطقبروریریمش ہطق ہطقک ہطق

ساا تت ہطقک ہطق بت ہطق ہطق ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال ہہ ح ہطق ہطق ہطقم یناادادہ ہطق ہطققرری ہطقہ ہطقااوورور ہطق ر
بت ہطق ہطق ہطقک ہطقرون ہہ س ہطقم ہطقح ہطق ہطقم تت ہطقک ہطقساا ہطق ہطقک ہطق تہو ہطقرورشاال
یبرر ہطق ہطقل ہطقہ ہطق ہطق:ںی ی

ن حووداد ہطقم ہطقدادااخ ہطقن ہطق ہطق۔ ہطقچنان ہطق ہطقااب ہطق ہطقاالم
 كان البخاري  كان علي  مذهب  الكوفین  ف ي ه  ذه  الس  الۃ وه  وان ال  ذمي  اذا

17سب  ياعْزر وليقتل  
ک تت ہطق ہطق رورشاال دم ہطق ہطقتہو ہطق

ن
دا ااگ ہطق ووہ ہطقی ہطقہ ہطقک ہطق ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق ہطق پ ہطق بت ہطق ہطق ہہ م ااہ ہطقکفرطک ہطق ہطقک ہطق م ہطق ہطقم ہطق ااس ہطق اامما ہطقبروریریمش ہطق ہطق ہطق ہطق یناا ہطق گ

بب ہطقکے ہطقت ہطقااس ہطقتیزعیریمش ہطق ہطقساا ہطقدادیریمش ہطق ہطقجدئا ہطق ہطقگ ہطقااوورور ہطقق ہطقن ہطق ہطقک ہطقجدئا ہطق ہطق۔ ت اارور
بب پ ہطقک ش ہطقنا ہطقاا ی ہطق ہطقہ ہطقاامما ہطقااب ہطقااب ہطق ب ہطق تب ہطقحلاپی ہطق ہطق صرور شت ہطق ہطقک ہطقکبن ہطق ہطقک ہطق ین ی ہطق ہطقااحداد س ہطق ہطقک ہطقعلووہ ہطق ہطقداد صج ہطق
ن ہطقن ہطقک تت ہطق ہطق ین روروواا بناارورے ہطقم ہطق ہطق ہطقکئو ہطق ساا ہطق ہطقک ہطق تت ہطقک ہطق رورشاال یبرر ہطقم ہطق ہطق ہطقتہو ہطق االس بب ہطق ااوورور ہطقک االووداد ہطق ہطق ہطق بب ہطق نبف ہطق ہطقک ہطقک االمص
قس تب ہطقک ہطقن ہطق ہطقاا ینک ہطقیدادیریمش ہطق ہطقعرور دک ہطقک ہطقہ ہطق ہطقج ہطقم ہطقاا

ن
تت ہطق ہطقدا ین دادھ ہطق ہطقروروواا ا ینک ہطقاآ ی ہطق ہطقمااقو ہطقپ ہطقااس ہطقس ہطق ہطقک ہطقاا ااگچر ہطق ہطقب ہطق ہطقداد

تناا ہطق ہطقک ہطقووہ ہطقااس ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطق ہطقس ہطق ہطقہ ہطق۔ تت ہطق ہطقن ہطقہ بن شناا تنااہ ہطق ہطقااس ہطقس ہطقی ہطق دکہ ہطق ہطق
ن
ملسو هيلع هللا ىلص ہطقک ہطقتہو ہطق ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطقق ہطق ہطقکنا ہطقک ہطقدا

دک ہطقن ہطقک ہطق ہطقہ ہطق ہطق۔
ن
تت ہطق ہطقدا ین یبرر ہطق ہطقم ہطقااس ہطق ہطقس ہطقم ہطقکئو ہطقروروواا بب ہطقاالس بب ہطقاالووداد ہطق ہطقااوورور ہطقک اام ہطقما ہطقداداارورم ہطق ہطقنا ہطقب ہطقااپ ہطق ہطقس ہطق ہطقک ہطقک

دک ہطقن ہطقک
ن
شت ہطق ہطقدا ین یبرر ہطق ہطق ہطقم ہطقااس ہطقس ہطقم ہطق ہطقکئو ہطقح بب ہطق ہطقاالس بب ہطق ہطقاالووداد ہطق ہطقااوورور ہطقک م ہطقک ہطقک پ ہطق ہطق ہطق ن ہطق ہطقنا ہطقاا اامما ہطقااب ہطقعاا

گ ہطق 47 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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نن تت ہطق ہطق ہطقب ین نن ہطققئا ہطقک ہطقہ ہطقااوورور ہطقن ہطق ہطقہ ہطقکئو ہطق ہطقروروواا تت ہطق ہطقس ہطقم ہطق ہطقن ہطقکئو ہطق ہطق ہطقعاا پ ہطق ہطقص ہطق ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال نن ہطق ہطق ہطقنا ہطقاا اامما ہطقااب ہطقحا
تب ہطق ہطقپ ہطقملاپی ہطقہ ہطق،ےاامما ہطقاابم بب ہطق ہطقم ہطقدادووسے ہطقمم تب ہطق ہطقااس ہطقک جطل ہطق ہطقووغہ ہطق ہطقک ہطقق ہطقک ہطقووااق

ن
ک ہطق ہطقہ ہطق ہطق ہطقحلونوی ہطق ہطقااب ہطق ہطق

ہ ہطق ہطقااس ن ہطق دک ہطقک ہطقہ ہطقااوورور ہطق
ن
شت ہطقدا ین ک ہطقح ن ہطق بقی ہطق ہطقم ہطقااس ہطقس ہطقم ہطق ہطق

ت نی م ہطق ہطقمعومج ہطق ہطقاالم شت ہطقااحما ہطقپ ہطق ین لروروودادنا ہطقااحداد ااب ہطقاا
نن ہطقک ہطقہ ہطق۔ س ہطقم ہطق ہطقکئو ہطقح ہطق ہطقب

ن ہطقک ہطقہ تت ہطق ہطق ہطقااگچر ہطق ین روروواا عس رب ہطق ہطق ہطقک ہطق ااب ہطق تب ہطق ہطقم ہطق ہطق یناا وواال االووداد ہطق ہطق بب ہطق پ ہطقس ہطق ہطقم ہطقک اا نی ہطق ہطقنا ہطق
ن قط داداارور ہطق اامما ہطق  ہطق

تناا ہطقک ہطق ہطقووہ ہطقااس تت ہطق ہطقن ہطقہ بن شناا تنااہ ہطق ہطقااس ہطقس ہطقی ہطق نن ہطقہاا ہطق ہطقہ ہطق تب ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقک ہطقووااق ہطق ہطق ہطقب ینک ہطق ہطقعرور ج ہطقم ہطقتہو ہطق ہطقکنا ہطق ہطقوواال ہطقاا
نن ہطقتو ہطق ہطقااوورور نن ہطق ہطقم تنااہ ہطقک ہطقووہ ہطقخت بب ہطق ہطقسی ہطقمما ہطق ہطقہ س نن ہطقک ہطقاا ہہرر ہطق ہطقاا ظطاا یناا ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطق ہطقک ہطق،ے تب ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقس ہطق ہطقہ ہطق رورداد
نی ہطق ہطقنا

ن قط داداارور اامما ہطق ہطق یناا ہطق ہطقک ہطق گ ہطق ہطق ہطقگ ووجا ہطقس ہطق ہطقدادیریمش ہطق تااداد ہطق ہطقک ہطق اارور ساا ہطق ہطقااس ہطق ااوورور ہطقق ہطق ہطقک ہطق جا ہطقس ہطقمتہ ہطقہگ ہطق ہطق وو تہو ہطقکنا ہطقک ہطق
نن ہطقن ہطقک ہطق ہطق۔ بب ہطق ہطقم ہطقب پ ہطقک تیاا ہطق ہطقغ ہطقم ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقاا صااج

تب ہطق ہطقپ مم دک ہطقن ہطقک ہطق ہطق ہطقاال ہطق ہطقدادووسے ہطق ہطق
ن
م ہطق ہطقک ہطقکئو ہطق ہطقدا بب ہطقاالووداد ہطق ہطقم ہطقااس ہطق ب ہطق ہطقنا ہطقاال ہطقاالیریمش ہطق ہطقک ہطقک ہطق اامما ہطق

لی ہطق ہطقک ہطق اا بب ہطق شیل ہطقک ہ ہطق ہطقم نن ہطقک ہطق تب ہطق ہطق ہطق ہطقب ق سااکوواا تت ہطقک ہطق ’’باب ياشرط  علیهم    ان  ل  يذكرو  اتہو ہطقرورشاال
ینک ہطقم ہطق ہطقتہو ہطقروررسول ا ال  بماهوا هلہ،هل،هل دکک ہطق ہطق ہطقہ ہطقاا

ن
تب ہطق ہطقدا یناا نن ہطقک ہطقت ہطق ہطقدادووروروواا تت ہطقک ہطق ہطقک ہطقعاا جا ہطقسشاال وو

کیریمش ہطق ہطقک شب ہطق غفرطک ہطق ہطقب ہطقحرور تب ہطق ہطق ح تت ہطق ہطقم ہطق ین سیریمش ہطقروروواا دادوو بت ہطقک ہطق ہطق بج دک ہطقہ ہطق
ن
تب ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقکنا ہطقک ہطقدا یدادی ہطقعرور ینک ہطق ہطق ہطق اا

ق ہطق ہطق ووااق ہطق ہطق ہطقسوواا ااس ہطق تو ہطق ہطق دادیریمش ہطق ر ہطق ک ہطقتروڈ نناا ش ہطق ہطقک ہطق ناان ہطق ینک ہطق اا بداد ہطقپ ہطق تت ہطقک ہطق تہوون ہطقنا ہطقتہو ہطقرورشاال
ن
اا نن ہطقہااہ ہطق ہطقک ہطق ب

گ دادیریمش ہطق ساا ہطق رنا ہطقک ہطق ہطق ک ہطقتروڈ نناا ت ہطقب ہطق ہطقصفو ہطق گ ہطق ہطق ناان ہطق ہطقک ہطقق ہطق ہطقن ہطقک ہطق چ ہطق ہطقہک ہطقتہو ہطق ہطقک ہطقمتر ہطق ہطق پ ہطق ہطق صفو ہطق ہطق
ساا تت ہطق ہطقک ہطق ینک ہطق ہطقتہو ہطقرورشاال رداد نزن

ن
نن ہطقک ہطق ل ہطقہک ہطق ہطقاا تب ہطقک ہطق ہطقداد بناا نناا ہطقااس ہطق دکک

ن
ین ہطق ہطقدا تت ہطق ہطق ہطقک ہطق ین ب ہطق ہطق ہطقک ہطقااس ہطقروروواا تو ہطق ہطق۔اامما ہطق

ق ہطق ہطقضووروریریمش ہطقن ہطق ہطقب ہطقق ہطق ہطقس ہطقہ ہطقساا ہطقب ہطقدادیریمش ہطقجدس ہطق ہطقہ ہطقااوورور ہطقی ہطقک ہطقق ہطقک ہطقساا ہطق ہطقکئو ہطقح ہطقشعومج ہطق ہطقن۔ ہطق
’’اال ہطق ہطقبا ننااما ہطق ک ہطق ہطق ج ہطق ج ہطق ہطقک ہطقہ ہطق ر ہطقم ہطق ااناارون ک ہطق ہطقخصوصخ ہطق شت ہطق ین ااحداد ک ہطق ص ہطق ہطق ہطق ییلی ہطق ہطق ہطقنا ہطق بی ش

ش
االو ل ہطق ہطق اا اامما ہطقع ہطق

دک ہطقن ہطقک ہطقگ ہطق ہطق۔
ن
تت ہطق ہطقدا ین یناا ہطقااس ہطقس ہطقم ہطق ہطق ہطقکئو ہطقروروواا تت ہطق ہطقک ہطقساا ہطق ہطق بب ہطق ہطقم ہطقب ہطقتہو ہطقرورشاال نن ہطق ہطق ہطق‘‘ہ ہطقااس ہطقک یی ینخ ج

لص
اا

م ہطق ہطقس ہطقکئو ب ہطق ہطق ہطقااس ہطق بقرری ہطق ہطق،ے،ےم ہطق ہطق
ت شج ہطقاال فان ہطق شبرری ہطق ہطق ی

ت بب’’طج ہطقاال پ ہطقک عااق ہطق ہطق ہطقنا ہطقاا رید ہطقاالید ہطق ہطق اامما ہطق ہطقرون
صوصخ ہطقن ہطق ہطقک ہطق۔

ن
ت

تب ہطقک یناا ک ہطقموو بیل ہطق ہطق ی
ن خ ااح ہطقب ہطق اامما ہطق لعت ہطق ہطقنا ہطق اا نن ہطق ہطق االحماا ااح ہطقع ہطق علما ہطق شب ہطق ہطق ع ہطقم قرری ہطق ہطقک ہطق مضا ہطق

بب دخہ ہطق ہطقااس ہطقک
ن
یناادادہ ہطق ہطق ہطقدا ر

ب ہطقرون شت ہطق ہطقک ہطق ین بت ہطقک ہطق ہطقہ ہطقااحداد تن ننااما ہطقس ہطقم بناان ہطق ہطقک ہطق اال ہطق ہطقاال رس ہطق ہطق ہطق تی ہطق ہطقک ہطقااناارون مضوعت ہطق ہطق ہطق
نن ہطقن ہطقہئو ہطق ہطقااوورور ہطقن ہطقااس ہطقس تت ہطق ہطق ہطق ہطقب ین تت ہطق ہطقک ہطقسااس ہطقم ہطق ہطقکئو ہطقروروواا بت ہطق ہطقہگہ ہطق ہطقل ہطقااس ہطقم ہطقتہو ہطقرورشاال تن م ہطقم

نن ہطقک ہطقگ ہطق ہطقہ ہطق۔ م ہطقکئو ہطقح ہطق ہطقب

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 48 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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جوما ہطق ہطقحووداد ہطقس ہطق ہطقم تت ہطقک ہطق ب ہطقتہو ہطق ہطقرورشاال ہن ہطق یناا ہطقجدسہ ہطق ہطقک ہطقمثدح ہطق ہطقک ہطق ل رہ ہطق
ت ہطقس ہطقااناارون مکرورہ ہطق ہطق

ظطااما ااوورور ہطقمثدح ہطق ہطقغ مید ہطق ہطق اائ ہطق ہطق ب ہطق ہطق تناا وو صب ہطق ااحفو ہطق ہطق فء ہطق ہطق تب ہطقس ہطقم ہطقہ ہطق ہطقااس ہطقحاال ہطقس ہطق ن ہطقب ہطقتیزعاا
تت ہطق ہطقکجوما ہطق ہطقحووداد ہطقس تنااہ ہطق،ےک ہطقتہو ہطقرورشاال یناا ہطقجد پناا بت ہطقم ہطقااتقرفت ہطق ہطق س فررقرفت ہطقن ہطق ہطق۔قرری ہطققرری ہطق ہطق ک ہطقمقو ہطق ہطقم ہطقکئو ہطق ہطق ہطق

تب ہطق ہطقس ہطقم ہطقہ ہطق ہطق۔ م ہطق ہطقن ہطقب ہطق ہطقتیزعاا
تب حاالد ہطقجد

بج۱ ئ ہطق ئ ہطقفان ہطقتتر ہطق ہطقاالاا نیاا ئ ہطقاالص ۱۷۷صوصخ۹۔ ہطقباا
بج۲ ئاق ہطق ۲صوصخ۵۔ ہطقاالاالاا
بج۳ ط ہطق بیشوو ۳۶،ےصوصخ۹۔ ہطقاالم
بج۴ بیشووط ہطق ۱۱۰صوصخ۹۔ ہطق ہطقاالم
بج۵ ئ ہطق ہطق نیاا ئ ہطقاالص ۲۲۹صوصخ۹۔ ہطقباا
لرورما ہطقاالمسلوولاپی ہطق ہطق ہطقصوصخ۶ ۳۔ ہطقاا
لرور ہطقصوصخ۷ ۴۔ ہطق ہطق ہطقن ہطقاا
بنزرااہو ہطقصوصخ۸ ۴۵۶۔ ہطق ہطق
یو ہطقاالووداد ہطق،ے ہطقرورق ہطق۹ د

ن
بب ہطقاالووداد ہطق،ےدا ۱۳۹۹۲۔ ہطق ہطقکاالعماالاپی ہطقک

لرور۱۰ ۔ ہطقن ہطقاا
بج ہطق۱۱ رااداداالداد ہطقفان ہطقہیریمش ہطق ہطقخ ہطقاالداد ہطق،ے

ن
۵۵صوصخ۵۔ ہطقرو
بج۱۲ بب ہطقاااالوما ہطق،ے ۲۱۸صوصخ۴۔ ہطقک
بج۱۳ عمہ ہطق

ن ۱۸۹صوصخ۲۔ ہطقک ہطقاال
۱۶۔ ہطقاالرورما ہطقاالمسلوولاپی ہطقصوصخ۱۴
۲۶۲۔ ہطقم ہطقاالطخااوویریمش ہطقصوصخ۱۵
تہ ہطقوواالجکااما ہطقصوصخ ہطق۱۶ ۳۸۔ ہطقت ہطقااللو
بج۔ ہطقاالااروریریمش ہطقعا ہطقاا۱۷ بب ہطقاالروریریمش ہطق ۳۴۶صوصخ۱باا

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 49 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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اخبار وآثار
نناا ہطقع ہطقاال ہطقمیریمش ملو

تب تنااثاا تب ہطقااوورور ہطق نلاپی ہطق۔چ ہطقمہاا
االء ہطقک تہ ہطق نوو ااوورور ہطق پووف ہطق س ہطق ہطقک ہطق ینورور داڈدیر ہطق ۔ ہطقنٹے ہطق مل ہطق ک ہطقمقو ہطق س ہطق ت ہطق دادووسیریمش ہطقمتر ہطق نلاپی ہطقم ہطق
یناا ہطقس ہطق ہطقپس ہطقک د نندڈ نن ہطقااوورور ہطقاا ک پناا دسرورس ہطق" ہطق ہطقم ہطق سدن ہطقداڈ "مرور ع ہطقک ہطقگ ہطق بنزرااہاف ہطقمسو ہطق ہطقک ہطقناان ہطقم ہطقشوو فضا ہطقداڈدااک ہطقاا
ک ک ہطق اا ل ہطق ک ہطق پب ہطق ک وورور ت ہطق یشوو ہطقم ہطق ہطق ہطق

ن یی ی
ڈ نن اا ن ہطق وو ااوورور ہطق س ہطق ک ہطق ہطق گووپن ہطق دادوونن ہطق نن ہطق اا ۔ ہطق ہ ہطق ینک ہطق ش لگو ہطق قرری ہطق

یشوو ہطقق ہطقم ہطقت ہطق ہطقااوورور ہطقااس ہطقشاالاپی ہطقس
ن یی ی
ڈ نن دوو ہطقم ہطقت،ے ہطقوون ہطقاا نیدڈ نم

ڈ تت ہطقکھ یشوون ہطقلاپی ہطق ہطقک ہطقداداارور ہطقاالم
ن یی ی
ڈ نن تنااہ ہطق۔ ہطقپ ہطقشاالاپی ہطقس ہطقاا جد

تیرق دوو ہطقس ہطق نیدڈ نم
ڈ کھ ییل ہطقہ ہطق ہطقج ہطقک ہطق ج

ن
دادھلی ہطق مما ہطقپ ہطقہ ہطق۔ ہطقی ہطقعلقا ہطق ہطق ینک ہطقپفر ہطق ہطق اا ریریمش ہطقعلقا ہطقم ہطق ہطق پروڈ یشوو ہطق ہطقنلاپی ہطقک ہطق

ن یی ی
ڈ نن اا

ااوورور ہ ہطق تر ہطق ا داداان ہطقاآ وو ہطق ع ہطق بب ہطق بناا اارور لا ہطقس ہطق مماا وورورکپ ہطقم ہطقم ہطق نن ہطق اا ۔ ہطق ہ ہطق مما ہطق ہطق ریریمش ہطق پروڈ دادوورور ہطق ڈبرر ہطق یی م ک ہطق ت ہطق
وو فما ہطق اا ااوورور ہطق بب ہطق وو ہطقجاا ساالاپی ہطق گ ہطقم ہطق ،ے ہطق ہ ہطق گ ہطقکتر ہطق س ہطقحص ہطق تب ہطق ہطقپ ہطق ااپ ہطقم ہطقمضوع ینک ہطقلگن ہطقس ہطق ہطق ش
ااوورور ہ ہطق ب ہطقہتر ہطق س ہطقک ہطق ینورور داڈدیر ہطق طء ہطقنٹے ہطق ک ہطق نن ہطقدادووگووپن ہطقک ہطقشاات ہطق اا تنااہ ہطق۔ ہطق ینااجد داد روورور ہطق

ت ہطقپ ہطقخصوصخ ہطقرون
سشو یناا ہطق ر ہطق

ینزن د ڈیدڈ ااس ااشلمڈی ہطق ااوورور ہطقب ہطق ہ ہطق سدن ہطقگیرٹ ہطق مرور ج ہطقم ہطقب ہطق ہ ہطق ب ہطق ی ہطقس ہطق فرر اا طء ہطق ک ہطق ااس ہطقشاالاپی ہطق
ر ہطقپ اایرون سہ ہطق ئا ہطقہئا ہطقلگو ہطقم ہطق ا د ہطقس ہطقاآ نندڈ ب ہطقگااوئو ااوورور ہطق جن ہطق ہ ہطق۔ ہطقی ہطقم ہطق ش ہطقس ہطقم ہطق شاائ ہطقک ہطق
ک ہطقخصوصخ ہطقمضوع ج ہطقم ہطق تناا ہطقہ ہطق م ہطقک ہطقجد بنااقعہ ہطق ڈناائا ہطقت ہطق ک ہطق ل ہطق ج ہطقک ہطق ہ ہطق ب ہطقکتر ہطق س ہطق د پ ہطقم ہطقداڈ ا اآ

پ ہطقگ ہطقک ہطقجدت ہطقہ ہطقااوورور ہطقنائ ہطقف ہطقدادی ہطقشااتن ہطقس ہطقش ہطقک ہطقجدتر ہطقہ ہطق۔ ہطق
وواال ل ہطق ج ہطق نن ہطقس ہطق اا ااوورور ہطق تب ہطق ااثاا نن ہطقک ہطق اا ،ے ہطق تیدبن ہطق ااہ ہطق وواال ہطق شبرر ہطقمجدادہ ہطقہنا ہطق ااک تب ہطقم ہطق ہطق ہطق نن ہطقمضوع اا
بت بج وواال ہطقلگو ہطق ہطق رورک ہطق ت ہطق ثفن ہطقس ہطق ااوورور ہطق ،ے ہطقعلقون ہطق دہن ہطق

ن
دا ،ے ہطق بت ہطق ہہ ج ہطقپ ہطقم ہطقماا ،ے ہطق ہ ہطق ساالاپی ہطقہتر ہطقہتر ہطق

ہئ رور کوون ہطقم ہطق ہطق یناا ہطق ب ہطق ہ ہطق۔ ہطقگووپن ہطقم ہطق جدتر ہطق ا م ہطقاآ پ ہطقشاا ب ہطقس ہطق تب ہطقک ہطق بناا ہ ہطق ینک ہطق اا ہ ہطقت ہطق گ ہطقکتر ہطق
ک ہطقن ہطق ہطقہجدئا ہطقج ہطقس ہطقب ینک ہطقہ ہطقعلقا ہطقااوورور ہطقپ ہطقم ہطق ہطقک ہطقلگو ہطقاا تناا ہطقہ ہطقک ہطقاا ک ہطقجد تب ہطقک ہطقخلاپی ہطقرور بناا نن ہطقااس ہطق ک ہطقدادووروراا
تب ت ن ہطق ااک ہطقرورہ ہطقس ہطق ہطق یناا ہطقدادووہ ہطق ہ ہطق ینک ہطق مہ ہطق۔ ہطقاا س ہطقک ہطقمقو ہطق بناان ہطق ر

نن ہطقک ہطقرون طرور ہطقپ ہطقدادووسوون ہطقک ہطققرری ہطقس ہطقاا
اافرور ہطق ہطقک تی ہطق،ےمہذ ہطق ثفاق ہطق،ے ہطق ااوورور ہطق شئو ہطقہت ہطقہ ہطق ا بنااہ ہطقاآ م ہطقرورک ہطقوواالن ہطقک ہطق پ ہطق ہ ہطقااوورور ہطقدادووم ہطق ب ہطق تت ہطق ااوورور ہطقدادووس

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 50 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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تنااہ ہطق۔ تدادلد ہطقہ
ج تب ہطقووااقو ہطقہ ہطق برور بنااق ہطقااطاافو ہطقپ ہطق چ ہطقااوورور ہطق سح ہطقپ ہطق شل ہطق ج ہطقک ہطق م ہطقہ ہطق ریریمش ہطق پروڈ ی ہطقم ہطق اا جب ہطق نلاپی ہطق
بخدداا ہطقک ااس ہطقس ہطق ح ہطق ک ہطق ک ہطق یناا ہطق د نندڈ اا ک ہطق نن ہطق ڈناا ب ااوورور مہ ہطق یا ہطقس ہطق داد ب ہطق ڈبرر ہطقہ ہطق یی م ک ہطق سئاھ ہطق ح ہطقج ہطقک ہطق ک ہطق ک ہطق ااس ہطق
ڈت نن موئو ر ہطق پروڈ تید ہطق ع ہطق ک ہطق دادن ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق تناا ہطق گرور ح ہطقم ہطقس ہطق مب ہطق ااوورور ہطق شل ہطق ک ہطق ااس ہطق ہلا ہطق کہ ہطق س ہطق ۔ ہطق دادیہ ہطق ہطق
ریریمش ہطقچٹون ہطق ہطق ہطقب ہطقین ہطقہ ہطق،ے ہطقااس ہطقک ہطقعلووہ ریریمش ہطقپروڈ بنزڈ ی ہطقدادس ہطق تناا ہطقہ ہطق،ے ہطقج ہطقدادن ہطقک ہطقداد یناا ہطقجد پناا ڈت ہطقااس ہطقک ہطقسحوون ہطقم ہطق اایرورس
ت ل ہطقااس ہطقک ہطقشاا ہ ہطق تب ہطقنلاپی ہطقم ہطق ہطق مم ب ہطقس ہطق مظانک ہطق تب ہطق قرورت ہطقخبورور جن ہطقااوورور ہطق روون ہطق،ے ہطقوواادادین ہطق،ے ہطق پروڈ
تب ہطقپت ہطقہ ہطق۔ ہطققرورت ہطقح ہطقمظان ہطقک ہطقعلووہ ہطقنلاپی ہطقم ہطقب یناا ہطقک ہطقضوورور د نندڈ سرور ہطقن ہطقل ہطقہ ہطقج ہطقک ہطقل ہطقااس ہطقک ہطقاا

۔ ہطق ہ ہطق ہطق تب ہطق مم ی ہطق تناارور ااس2015س ہطق ،ے ہطق مث ہطقک ہطق ک ہطقطج ہطقس ہطق ک ہطق رلزتل ہطقنا ہطقنلاپی ہطق رون س ہطق وواال ہطق نا ہطق ا ء ہطقم ہطقاآ  ہطق
دی ہطقاادادااروروون ہطقااوورور ہطقدادن ہطقک ہطقدادی ہطقتن

ن
تنااہ ہطقااقوااما ہطقمہ ہطق ہطقک ہطقدا ئا ہطق ا تر ہطقب ہطقاآ تنااروری ہطقعرور رلزتل ہطقک ہطقتہ ہطقم ہطقب ہطقس ہطق رون
نن ہطقک ہطقبلاپی ہطقکنا ہطقک ہطقکما ہطقب ہطقت ہطقیریمش ہطقس ہطقجدروریریمش ہطقہ ہطق۔ ہطق م ہطقکشون ہطقس ہطقاا ااوورور ہطقخکوو

بت ہہ ی ہطقم شبرر ااک ین ہطقک ہطق ہ ہطق۔ ہطقگ ہطق ر ہطق م ہطقک ہطقمااکزن بھن ہطقک ہطق شت ہطق بنااغ تب ہطقک ہطق ش یناادادہ ہطق ر
ی ہطقعرورتن ہطقم ہطقرون تناارور نن ہطق اا

ااہ م ہطقک ہطقخصوصخ ہطق ہن ہطقااس ہطق بھن ہطقک ہطق پاائ ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطق بھ ہطقک ہطقجدئا ہطق تت ہطقگت ہطق بھ ہطقم بناان ہطق تنااہ ہطق تت ہطقہ،ے ہطق ہووم
رے ہطقتید ہطقااسپن ہطقم ہطقس بنزڈ تت ہطقک ہطق ی ہطقچی ہطقہ ہطق۔ ہطقبھ ہطقم تناارور پناا ہطقااوورور ہطقدادی نن ہطقک ہطقااس حص ہطقہ ہطق ہطق ہطق،ے ہطقااس ہطقم ہطقم ہطقاا
ااوورور رااروروون ہطق ہہرن ن ہطق راا روروورون تناا ہطقہ ہطقجن ہطق ہ شرور ہطق پناا ہطقم ہطق س رے ہطق بنزڈ بت ہطقس ہطق س دادن ہطقک ہطق ی ہطق ۔ ہطق ووااقو ہطقہ ہطق ین ہطق نناات ہطق بدادھ ہطق ینک ہطق اا
پھڑ برر ہطق

ت نی م ل ہطق ت ہطق ہتان ہطقم ہطق لگو ہطق ہ،ے ہطق تر ہطق ا ل ہطقاآ ک ہطق طاافو ہطق ااوورور ہطق تب ہطق یناارور ر
رون ک ہطق ااس ہطق ڈت ہطق بھش لوکن ہطق شاالون ہطق

تب،ے ہطقن ہطقووغہ)طاافو ہطقکتر ہطقہ۔ ہطقت ہطقااوورور ہطقطاافو ہطقک ہطقترور ہطقہرورے ن،ے ہطقشاا پناا بت ہطقتف ہطق(طااقرفت ہطقعداد ہطقی ہطقت ہطق،ے ہطق ہئا ہطقجش
ہت حص ہطق کر ہطق بنزر وو ہطق خ ہطق س ہطق گنا ہطق ک ہطق ج ہطق ہ ہطق بلاپی ہطق س ہطق ب ہطق م ہطق پناا ہطق ااس ااس ہطق ۔ ہطق تنااہ ہطق ہطق ہطق ہطق ینااجد پناا ب ہطق ہن ہطق
خلاپی ہطقہ بناارورے ہطقم ہطقبھن ہطقک ہطق ج ہطقک ہطق ن ہطقب ہطقہ ہطق ہطق ا پناا ہطقک ہطقااووپ ہطقدادوو ہطقاآ ہاہ ہطق۔ ہطقااس ہطقااس تناارور برروون ہطقک ہطقوورورداد ہطقہ

ت نی ہااوورورم
تب ہطقکتر ہطقہئا ہطقدادی ہطقج ہطقکے ہطقہتر ہطقہ ن ہطقہ ہطق۔ ہطقااس ہطقک ہطقااروردادگ ہطقداد ہطقلگن ہطقک ہطقعداد ا تت ہطقااوورور ہطقح ہطقک ہطقاآ ک ہطقی ہطقرورحم
نن یقل ہطقم ہطقہتر ہطقہ ہطقااوورور ہطقگ

ت ااوورور ہطقسھ ہطقل ہطقجدتر ہطقہ ہطقااوورور ہطقپ ہطقفروراا ہطقکے ہطقہجدتر ہطقہ ہطق،ے ہطقین ہطقب ہطقس ہطقلگو ہطقمس
فررقرفت چن ہطقم ہطق ااوورور ہطق صفء ہطقک ہطقمااقن ہطق ہرورے ہطق تب ہطقااوورور ہطق تروراا نن ہطقک ہطق نن ہطقدادھ گ ہ ہطق،ے ہطق ہ ہطق ہطق مووفو ہطقرور نن ہطقم ہطق دادھ
ل ہطقہئا ل ہطق کر ہطقک ہطق بنزر وو ہطق خ ہطق جے ہطق نن ہطقپ ہطقم ہطقدادعئ ہطق ن ہطقرور پناا چروروون ہطقطفو ہطق ین ہطق ۔ ہطق م ہطقہ ہطق ب ہطق نناا ہطق ک
تب ہطق،ے س پ ہطق جوون ہطق ہطق نن ہطق ۔اا ہ ہطق ل ہطقہتر ہطق جے ہطق رورنن ہطقک ہطق بنااروروون ہطقپ ہطقم ہطق دادرور ہرورے ہطق ج ہطقطج ہطقک ہطق ہ ہطق

تب ہطقل ہطقگ ہطقہ۔ ہطق بت ہطقک ہطقدادعئا ہطقک ہہ بناانن ہطقم ہطقبھ ہطقم ر
ی ہطقرون تت ہطقااوورور ہطقداد بب تن

ینک ہطقدادوو ہطقم ہطقخداد ہطقجد اا ہ ہطقجن ہطق ماارورس ہطققئا ہطق یوک ہطق ی ہطقداد ر ہطق ننااسینزن ڈت ہطقم بھش ب ہطقس ہطق پنااس ہطقم ہطق س ہطق ا ااس ہطقک ہطقاآ

گ ہطق 51 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا



___________________________________

خرورک ہطقہتر ہطقہ ہطقب ہطقس ہئا ہطقلگن ہطقم ہطق ہطقج ہطقک ہطقرورہن ہطقاا نن ہطقرور ہئا ہطقلگن ہطقک ہطقدادی،ے ہطقاا نن ہطقک ہطقطی ہطقت ہطق ہطقااوورور ہطقرور ک ہطقاا
عت ہ ہطقہئا ہطق جن ہطقپ ہطقرور نن ہطق اا بب ہطقی ہطق ل ہطقاا ت ہطق پھڑ ہطقن ہطق بت ہطقی ہطق بج ت ہطق ینک ہطقدادوورور ہطق اا یبوون ہطقک ہطقمہہ ہطقک ہطق۔ ہطق ینل ت رمن ہطق رون
ہ ہطق ہطق۔ ہطق ہطقااس ہطقک ہطقعلووہ پناائو ہطقجدت ہطق تب ہطق سل ی ہطقتما ہطق داد دادن ہطقک ہطق ب ہطق ااوورور ہطقروراا بناائاس ہطق پنااس ہطقم نن ہطقک ہطق اا ،ے ہطق ہ ہطق ت ہطقحص ہطقکتر ہطق
ہ نناات ہطقم ہطق پ ہطق پ ہطق مرور ہطق ہوو ہطق ااہ ہطق ینک ہطق اا ہ ہطق۔ ہطق ب ہطق ی ہطقعرورتر ہطق تناارور تت ہطقک ہطق ہوو ہطقم ااوورور ہطق مرور ہطق شرور ہطق ب ہطق نلاپی ہطقم ہطق
رہ تب ہطقک ہطقشاات ہطقچ ہطق" ہطقم ہطق" ہطقک ہطقج ہطقہئا ہطقدادی ہطق۔ ہطقم ہطقک ہطقج ہطقہئا ہطقدادی ہطقک ہطقااناارون ی ہطقرورسم تقرفت ہطقہاا ہطقووہن ہطقداد جدنا ہطقک ہطقاا
پت ہطقہ ج ہطق ب ہطقکفان ہطقپیرن ہطق رنہ ہطقلگن ہطقک ہطق ہطق بب ہطقس ہطقرون ت ہطقااوورور ہطق م ہطقک ہطقتہو ہطقہ ہطقب ہطق ن ہطقصفو ہطق ہاا ہطقک ہطقااس ہطقم ہطق ہطق
کا یناائا ہطقبگو ہطقم ہطقبہ ہطقج ہطقم ہطقچ ہطقک ہطقروراا شت ہطقہ ہطق۔ ہطقااس ہطقمرور ہطقک ہطقشاات ہطقہ ہطقدادرور بنااغ برورین ہطق ہطقک ہطقب ہطق ن ہطقی ہطق ا بنزراآ یندد ہطق ر مرن

تنااہ ہطق ہطق۔ ہطق یناا ہطقجد ک ہطقپ ہطقداد
تہ ون ہطقک ہطق ہوووئ ت ہطق ج ہطقک ہطق تقرفت ہطقہاا ہطقکل ہطق مرور ہطقم ہطقجدنا ہطقک ہطقاا ہ ہطقکل ہطقج ہطقک ہطق نناات ہطقمرور ہطقک ہطقعلووہ ہطق پ ہطق پ ہطق
راارور ہہرن تیرق ہطق مرور ہطق ک ہطق نن ہطق اا ۔ ہطق تنااہ ہطق جد س ہطق تناا ہطق دادی ک ہطق تہ ہطق ب ہطق ک ہطق ج ہطق کل ہطق ل ہطق ااس ہطق ہ ہطق شاات ہطق ک ہطق شج ہطق تناا ہطق دادی ک ہطق
ب نرورہ ہطق ییل ہطقااوورور ہطقگدادوو ہطقنااج ہطقک ہطقعلقون ہطقک ہطق ج

ن
ھلی ہطق بیریمش ہطقس ہطقداد بیریمش ہطقپ ہطقووااقو ہطقہ ہطقااس ہطق بے ہطقک ہطقب ہطقکفان ہطق

ن ھ چ سھن ہطق
تب ینک ہطقشاادادھ ہطقس ہطقہروریریمش ہطقملق بناارور ہطقم ہطقاا بناارورم ہطقکل ہطقج ہطقک ہطقم ہطقن ہطقہ ہطق۔ ہطقااس ہطقدادرور تناا ہطقہ ہطق۔ ہطقااس ہطقدادرور ا تب ہطقن ہطقاآ خبورور
یین تم

ڈ
ف شاات ہطق ااس ہطقک ہطق شاات ہطقہ ہطقنا ہطق ااسئاس ہطقک ہطق ااس ہطقک ہطقمصوصخ ہطق ت ہطق رھ ہطقہئا ہطق ااووروڈ کے ہطق ن ہطق نناارور ک ہطق ج ہطق ہئو ہطق

م ہطقک ہطقکنر ااپ ہطق ب ہطق س ہطقہ ہطقنا ہطق ت ہطق شقو ہطق ج ہطقکنا ہطقک ہطقکفان ہطق لا ہطقک ہطقکنر ہطق مماا دادووسے ہطق ج ہطق باائا ہطق۔ ہطقشاادادھ ہطق
نن گ نن ہطقک ہطق ت ہطقج ہطقم ہطقاا ن ہطق م ہطق راا ہطق بنزڈ ینک ہطقب ہطق س ہطقم ہطقبھ ہطقک ہطقاا مرورک ہطقروراا نن ہطقک ہطقتدادیریمش ہطق۔کل ہطقج ہطقک ہطق ینااداد ہطقاا برور ہطق
ک تنااک ہطق ر ہطقک ہطقکپ ہطقکنا ہطقک ہطقکشو ہطقک ہطق ااناارون ااس ہطقمصوصخ ہطق ب ہطق ت ہطقہ ہطقنا ہطق گ ہطق یناا ہطق ک ہطق داد ر ہطقم ہطق ااناارون نن ہطقک ہطقمصوصخ ہطق دادھ
ااوورور ہطقشاات ااخرور ہطقک ہطق رورااس ہطق ک ہطق ج ہطق اا ہطقک ہطقہ ہطقنا ہطق ااہ ہطقکما ہطقی ہطقہ ہطق سم ہطق ااس ہطق ۔ ہطق س ہطق ن ہطقہ ہطق ب ہطق ہ ہطق نن ہطق دادھ نن ہطق گ
ہ ی ہطق وو ش ہطق بناارور ع ہطقہگ،ے ہطقنلاپی ہطقم ہطق شوو س ہطق

ش
بناارور ننک ہطق ااچ ل ہطق ہطق ل ہطق ااووپ ہطقجدنا ہطق س ہطقکتر ہطقہئا ہطق ک ہطق ج ہطق م ہطق

چیریمش ل ہطق ااس ہطق ع ہطقہجدت ہطقہ ہطق شوو س ہطق
ش
بناارور تت ہطق ووق ب ہطق ک ہطق ت ہطقجن ہطق ریریمش ہطقعلقا ہطق پروڈ پ ہطقی ہطقخلا ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق یناادادہ ہطقہت ہطق ر

رون
س ہطق ہطقااوورور ہطقج ہطقم

ش
بناارور ت ہطق ٹے ہطقمسو ہطق ہطق،ے ہطق ہطق جا ہطقس ہطقہ ہطقنا ہطق ن ہطقرورک ہطقک ہطقوو ت ہطق تنااہ ہطق،ے ہطقچیریمش ہطقشاا ضووروریریمش ہطقہ ک ہطق شاات ہطقرور

ناائا ہطقک۔ ہطق ہطق بب ہطقاا ہ ہطقک ہطقعلاظ ہطقک ہطقخ
ہ ہطق،ے بنزراا ون ہطق نخددااوئ رے ہطق بنزڈ ت ہطق ہطق ااوورور ہطق تناا ہطق دادی تہ ہطقک ہطق ک ہطق ووون ہطق ہوئ گ ہطقج ہطقک ہطق مرور ہطقم ہطق ج ہطقک ہطق ش ہطق ااس ہطقک ہطقعلووہ ہطقہ ہطق

بیریمش ہطق ج ہطقک ہطق ن ہطقہ ہطق ہطق م ہطق راا ہطق بنزڈ بت ہطقس ہطق س شج ہطقک ہطقدادن ہطقک ہطق ین ہطق شاا ہطقم ہطقس ہطقہ ہطق۔ ہطق ف ہطقہ ہطق ہطقہ143ووش ہطقااوورور ہطق  ہطق
،ے گ ہطق پ ہطق مروروون ہطق ک ہطق ب ہطق ااس ہطقک ہطقعلووہ ہطق ل ہطق۔ ہطق یین ہطق تم

ڈ
ہ ہطقکشاات ہطقف بنزرید ہطق ااک دادی ہطق ااوورور ہطق م ہطقک ہطقشاای ہطقم ہطق ااس ہطق نا ہطق

نن ہطقمصوصخ ہطقہتر ک ہطقداد بنااروروون ہطقم ہطق ج ہطقطج ہطقدادرور یناا ہطق۔ ہطق ا ن ہطقاآ فررقرفت ہطقن ہطق بنااروروون ہطقک ہطقدادن ہطقم ہطقکئو ہطقخصوصخ ہطق مروروون ہطقااوورور ہطقدادرور

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 52 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا
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بناارور ہطقم ہطقپ ہطقداڈداالاپی نن ہطقک ہطقل ہطقجدتر ہطقہ ہطق،ے ہطقکئو ہطقدادرور یی نسک
ت
ہن ہطقرورووحن ہطقک ہطق تب ہطقمصوصخ ہطقہتر ہطقہ ہطقلگو ہطقوو ہ ہطق،ے ہطقک ہطقااووق

ہ ہطقکئو مک ہطقہتر ہطق بت ہطقک ہطق س ج ہطق بناا بناا رورووک ہطق وواال ہطقککئو ہطقن ہطق نا ہطق ا ۔ ہطقاآ یہ ہطق داد ت ہطقک ہطق ل ہطق ااوورور ہطقکئو ہطق دادی ہطقہ ہطق
تو ہطق۔ مروروون ہطقم ہطق ین ہطق تلاپی ہطق صرور ی ہطق ک ہطق تنااہ ہطق،ے ہطق س ہطقک ہطقہ ن ہطق دروراا

ن
نند ر ہطقااوورور ہطق ل،ے ہطقنرون یبے ہطق،ے ہطق پن کئا ہطق ب ہطقووہن ہطقرورہ ہطق،ے ہطق

ر ہطقت ہطقکنا نن ہطقکنا ہطقوواال ہطقااوورور ہطقل ہطق،ے ہطقنرون بناا نن ہطقمروروون ہطقک ہطقل ہطقجدنرور ہطققرر بخلنا ہطقوواال ہطق،ے ہطق ہطقاا ت ہطقک ہطقدادی ہطق،ے ہطقااگ ہطقبن ہطق ہطق
ااوورور بنااروروون ہطق دادرور م ہطق ج ہطق چ ہطق ااوورور ہطق ینک ہطق اا ۔ ہطق تو ہطق چ ہطق س ہطق مک ہطق ب ہطق ی ہطق ج ہطق ااوورور ہطق چم ہطق ،ے ہطق ٹ ہطق ۔ ہطقمت ہطق ت ہطق شرور ہطق ب ہطق وواال ہطق
تب ہطقااوورور ہطقحجان یناا ضوورور پ ہطق ب ہطقس ہطقلگن ہطقنا ہطقاا گ ہطقت ہطقووہن ہطق بناارور ہطقم ہطقہ ہطق ینک ہطقدادرور ئو ہطق،ے ہطقاا ا مک ہطقناآ مروروون ہطقم ہطق
ااوورور ہ ہطق دادی ہطق ھ ہطق بناان ہطق تناالو ہطق ننگ ہطقک ہطق ہطق م ہطقم ت ہطق۔طی ہطقی ہطقہ ہطقلگو ہطقکئو ہطق لئا ہطقہئا ہطق تناال ہطق ل ہطق ک ہطقپروراا ہطقکنا ہطقک ہطق
ین ئو ہطق۔ ہطقاال ہطق ا ب ہطقن ہطقاآ مروروون ہطقم ہطق ررورگن ہطقک ہطق بنزن ی ہطق ج ہطقااوورور ہطقداد ہ ہطقکل ہطق چ ہطق ی ہطق ہ ہطق،ے ہطق ی ہطق کلاپی ہطقداد پرورااہنا ہطقپ ہطق
یناادادہ ر

رون تت ہطق م ہوو ہطق ک ہطق ہاا ہطق مما ہطق پ ہطق تت ہطق یب پج تب ہطق بناا ہوو ہطقس ہطق ینک ہطق اا ۔ ہطق ہطق ب ہطقہ ہطق چ ہطق ک ہطق بے ہطق
ن ھ بناان گن ہطق شاات ہطق تناالن ہطقک ہطق

یناادادہ ر
یناا ہطقس ہطقرون د نندڈ اا ی ہطقرورسما ہطق ااوورور ہطقداد اال ہطق تب ہطق،ے ہطقرورسو ہطق س نن ہطق ہطق بناا ر

تت ہطقک ہطقرون ہوو ہطقم پناائو ہطقجدت ہطقہ ہطق،ے ہطق ش ہطقم ہطقنلاپی ہطقم ہطق خلا ہطق
ہوو بناادادیریمش ہطق ا تنک ہطقک ہطقاآ ف ہطق س ہطق س ہطقس ہطقاا م ہطقہ ہطق ہطقک ہطقااس ہطقک ہطق ہوو ہطق شبرری ہطق ااک کنوی ہطقی ہطقاای ہطق ہطق ہ ہطق ین ہطقروراائ ہطق مط ہطقس ہطق
چ پناا تت ہطقپ ہطقغ ہطق ہووم رما ہطق سلاارون جا ہطقس ہطق وو رااحا ہطققوتن ہطقک ہطق مرن ی ہطق داد یناا ہطقم ہطق د نندڈ اا ج ہطق رااحا ہطقکئو ہطقن ہطقہ ہطق مرن ین ہطق ااوورور ہطق ہ ہطق

ہ ہطق۔
ف ہطقہ ہطق،ے ہطق نناا رما ہطق بب ہطقسلاارون تت ہطقک ہطقبئا ہطقاا رما ہطقک2008ین ہطق ہطقب ہطقسس ہطقطرور ہطقپ ہطقہوو ہطقم بت ہطقسل ہطقاارون بج  ہطق ہطقووہ ہطقشاالاپی ہطقت ہطق

عصر بیہ ہطق ینک ہطقلم اا سشو ہطقحمن ہطقنا ہطق ت ہطقک ہطق رے ہطق ورون ہ ہطق ہطقموئ چ ہطقرور تت ہطقم ہطق سس نن ہطقک ہطق گ ہطق،ے ہطقااس ہطقک ہطقعلووہ ہطقاا ف ہطقک ہطق نناا

ک ین ہطق ہ ہطق گے ہطق کفان ہطق تب ہطق ااثاا رما ہطقک ہطق سلاارون ۔ ہطق ل ہطقہ ہطق ک ہطق مما ہطقحص ہطق یناان ہطق ن بب ہطق اا ب ہطق نیگ ہطقک ہطق بج ینل گرور تنک ہطق

ہ ت ہطق ا فلاپی ہطقناآ رااداد ہطقااوورور ہطق رون ا ب ہطقاآ تر ہطق طرور ہطقپ ہطقعرور ت ہطقہ ہطق،ےخصوصخ ہطق ا راادادیریمش ہطقن ہطقاآ رون ا ب ہطقکفان ہطقاآ طرور ہطقطیرن ہطقم ہطق لگن ہطقک ہطق ہطق ہطق ہطق
پ ب ہطق مشے ہطقم ہطق تنک ہطق تب ہطقااب ہطق ہوو ہطقرورسم ہوو ہطقہنا ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطق بناادادیریمش ہطقک ہطق ا شبرری ہطقاآ ااک بنااووجداد ہطق ل ہطقااس ہطقک ہطق

ہ ہطق۔
مومیرق ہطق5 ہطقنلاپی ہطقم ہطقتیرق ہطق ہطق م600ف ہطقم ہطقب ہطقہ ہطق ہطق ہطق،ے ہطقین ہطقت ا  ہطقشاالاپی ہطقپ ہطق ہطقااشلما ہطقدادااخ ہطقہ ہطقچ ہطقت ہطق ہطق،ے ہطقااشلما ہطقک ہطقاآ

ک شت ہطق ثف ت ہطقم ہطق م ہطق م ہطق ااس ہطق س ہطق ووجا ہطق ااس ہطق یندد ہطق ششاا ۔ ہطق ہئو ہطق سن ہطقس ہطق روراا ت ہطق تت ہطق بب تن ااوورور ہطق ،ے ہطقک ہطق نن ہطق س ہوو
م بت ہطقک ہطق س ل ہطقہ ہطق،ے ہطق اا بت ہطق س پ ہطقک ہطقطی ہطق کنا ہطق نن ہطق،ے ہطق ہطق بناا ر

ل ہطقرون اا ل ہطق اا ب ہطق نن ہطقہک ہطق م بت ہطقنل ہطق س ہ ہطق م ہطق نن ہطق م
ہتان صفء ہطقکااما ہطقک ہطق ش ہطقن ہطقک ہطق ب ہطق ااس ہطقم ہطق تیاا ہطقہ۔ ہطق ی

ن بن بت ہطق بی ش ک ہطق ت ہطق فررقرفت ہطق ی ہطق تب ہطق ااووق ب ہطق تناا ہطقہ ہطق جد یناا ہطق پناا ل ہطق اا
بناال م ہطقک ہطق ہ ہطق ششاا راارور ہطق مرن شب ہطقاالید ہطقک ہطق غ ششااہ ہطق ررورگو ہطق بنزن ینک ہطق اا وواال ہطق ااشلما ہطقک ہطقکشو ہطقکنا ہطق ین ہطق پ ہطق ہطق ہطق ین ہطقااشلما ہطق

م ہطقک ہطق ج ہطقااس ہطقک100شاا م ہطق ہطقب ہطقہ۔ ہطق تنااس ہطقکدادہ ہطقکیریمش ہطق نناا ہطقہ ہطقااوورور ہطقووہ ہطقاان ہطقک ہطق یناا ہطقجد پناا ڈبرر ہطقک ہطقفصا ہطقپ ہطق یی م

لیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقااگ ہطق 53 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاا



___________________________________

م بنزریرھیریمش ہطق م ہطق م ہطقملا ہطقک ہطقتظان ہطقم ہطقک ہطقیریمش ہطق بنزرص ہطقم ہطقمجدادہ ہطق ب ہطقہ ہطق،ے ہطق م ہطق ہ ہطقنل ہطقجدما ہطق شاات ہطق
نن ہطقک اا ووہن ہطق ہ ہطق تیزع ہطق تع ہطقک ہطق ااشلما ہطقک ہطق ااوورور ہطقملا ہطقجن ہطق می ہطق دادوو ہطق پنااس ہطقہ ہطق۔ ہطقی ہطق دادیبک ہطق م ہطق ج ہطقنل ہطق
موون ہطقک نن ہطقدادوو ہطقنن ہطق ہ ہطق ہطق۔ ہطقاا ب ہطقہئا ہطق بنااووجداد ہطق ااق ہطقم ہطقہنا ہطقک ہطق نن ہطق م ن ہطقہنا ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطق تقرفت ہطق اا پ ہطق ا اآ
تیلفو ج

ن
ک ہطقمتر ہطقاا موون ہطقک ہطق نن ہطقدادوونن ہطق چوون ہطقپ ہطقاا چن ہطقااوورور ہطقدادی ہطق ع ہطقک ہطق ہ ہطق،ے ہطق ہ ہطق ہہرر ہطقہتر ہطقرور ظطاا تب ہطقووق ہطقفق ہطق ہطق تیلف ج

ن
اا

ہما اا بب ہطق نن ہطقک ہطقخ ہ ہطقاا بناارور ہطق ررورگن ہطقک ہطقدادرور بنزن م ہطقم ہطقج ہطق ئو ہطقک ہطقک ہطقیریمش ہطق ا چ ہطقی ہطقدادی ہطقم ہطقاآ ین ہطقدادل ہطق چہ ہطق۔ ہطق ہ ہطق
مہ ہطقہ پناالاپی ہطقک ہطق ب ب ہطق م ہطقک ہطقشاات ہطق ج ہطقنل ہطقجدما ہطق دووقرفت ہطقہ ہطق

ن
دا ک ہطق م ہطق بنزریرھیریمش ہطق ج ہطقک ہطق گ ہطقہ ہطق رورااس ہطقک ہطق ا س ہطقاآ

نن ہطقک کنوی ہطقخناا تو ہطق ر ہطققرراارورداد ہطقیریمش ہطق نزن
ئ
حاان ہطقجد تب ہطقک ہطق تنیریمشگزی ہطق ہطقنا ہطقعرور عا ہطق ااشفو ہطق نناا ہطق ل ہطقملو ج ہطقک ہطق ہ ہطق ب ہطق ووہ ہطق (ی ہطق

راان اارون ششاادادیریمش ہطقب ہطق نن ہطقک ہطق اا ،ے ہطق ینااجدئا ہطق ب نن ہطق حاا نن ہطقک ہطق اا ت ہطقک ہطق ضووروریریمش ہطق ل ہطق حاان ہطقک ہطق منن ہطقک ہطق ،ے ہطق ت ہطق کئو ہطقمداد ہطق ہطقن ہطق
ہما ہطقن ہطقن اا ااوورور ہطق رورااس ہطق ا ج ہطقم ہطقکئو ہطقاآ ہ ہطق) ہطق نن ہطق مف ااوورور ہطقی ہطقنلاپی ہطقم ہطق تو ہطق نن ہطقس ہطقہئو ہطق ح ہطقخ صیر ہطق بب ہطق ناا
تت ررورااغ نن ہطقرون م یین۔نلاپی ہطقم ہطق یی ہہ ہ ہطقہناچ پنااس ہطق م ہطقک ہطق بنزریرھیریمش ہطق مے ہطق خلاپی ہطقم ہطق مے ہطق ل ہطق تناا ہطق۔ ہطقااس ہطق ہطق ا اآ

تب ہطقکوورور ہطقہ ہطق۔ قدادیریمش ہطقحلو نن ہطقک ہطقاا ٹوھ ہطقحص ہطقکتر ہطقہ ہطقاا ریریمش ہطقروروو پ ہطقروروورون یناا ہطقچٹوھ ہطقچٹوھ ہطقدادکنن ہطقس ہطقاا
نن ہطقنل ہطقہ ہطقم ہطقین ہطق بناا ر

بناان ہطقس ہطقجدت26نلاپی ہطقک ہطقدادفیریمش ہطقرون ر
بناان ہطققوم ہطقرون ر

بناان ہطقبل ہطقجدت ہطقہ ہطقااوورور ہطقتما ہطقرون ر
 ہطقرون

یناا ہطقک د نندڈ اا ااوورور ہطق جا ہطقت ہطقنلاپی ہطق وو ینک ہطق اا ااس ہطقک ہطق ہطق س ہطقہ ہطق بناآاشاان ہطق نن ہطقک ہطق بناا ر
رون ہیریمش ہطق بناادادیریمش ہطق ا برر ہطقاآ

ش ااک ین ہطقک ہطق علووہ ہطق ہ ہطق۔ ہطقنل ہطقک ہطق
دید ہطقفن ہطقااوورور نندڈ ئو ہطقک ہطقاا ا م ہطقاآ جا ہطقی ہطقشاا نن ہطقک ہطقوو تب ہطقہ ہطقااوورور ہطقدادووسیریمش ہطقحاا بنااہ ہطقگے ہطقسج ہطقااوورور ہطقترورت ہطقت ووون ہطقک ہطق ہوئ
تت ہطقک ہطقک ششااغ بناآاشاان ہطقس ہطقہ ہطق۔ ہطقف ہطق،ے ہطقداڈدرورااما ہطقااوورور ہطقگنا ہطقااپ ہطقک ہطقک ہطقاا نن ہطقک ہطق بناا ر

نن ہطقک ہطقرون گنن ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطقین ہطقک ہطقلگو ہطقاا
ہ ہطقااس ہطقووجا ج ہطق ینک ہطق چنوی ہطقبلاک ہطقم ہطقاا ہیریمش ہطقااوورور ہطقااروردادوو ہطق رہ ہطقک ہطقجدس ہطقہ ہطق۔ ہطق ہ ہطقااس ہطقس ہطقااناارون بے ہطق

ت شک دروریرش ہطقہ ہطق
ن
راا ہطقدا بنزڈ قرور ہطق

م چ ہطقی ہطقشاا ک ہطق نن ہطق حاا ینک ہطقااوورور ہطق نن ہطقک ہطقحاال ہطقس ہطقاا بناا ر
بناآاشاان ہطقہ ہطقجدت ہطقہ ہطق۔رون ش ہطق گ ہطقوو ہطق س ہطق ہطقنلاپی ہطقک ہطقلگن ہطقس ہطق

نن ریریمش ہطقم ہطقہت ہطقہ ہطقااوورور ہطقاا چ ہطقاانینزن نن ہطقک ہطقت ہطقاا بنااووجداد ہطقاا ئو ہطقک ہطقلگن ہطقک ہطقغی ہطقااوورور ہطقعلقا ہطقک ہطقپنہ ہطقہنا ہطقک ہطق ا اآ
ر ہطقبلاپی ہطقل ہطقہ ہطق۔ ی ہطقہ ہطقس ہطقبرورج ہطقب ہطقہ ہطقعما ہطقلگو ہطقب ہطقہ ہطقپ ہطقاانینزن یگوو

ن یی ریریمش ہطقل ک ہطقاانینزن
نن یناا ہطق ہطقک ہطقاا د نندڈ تنااہ ہطقاا کجدئا ہطقت ہطقب ہطقجدن ہطقہگ ہطق تب ہطقک ہطقکلن ہطق تنااہ ہطق،ے ہطقااس ہطقک ہطقبرور نلاپی ہطق ہطقک ہطقشرور ہطقغی ہطقمن ہطقم ہطقہ
کگ ہطقم ااس ہطق ،ے ہطق ہ ہطق کہ ہطق ک ہطق تب ہطق ت جا ہطقس ہطق وو ک ہطق تیل ہطقکنا ہطق بی م بب ہطقم ہطق ییل س ک ہطق نن ہطق اا ااوورور ہطق بنا ہطق داڈدیر ہطق پ ہطق پناان ہطق ک ہطق
ن راا تنک ہطقدادوونن ہطقمن ہطقک ہطقب ہطقس ہطقلگو ہطقروروورون تنااہ ہطقااب ہطق تب ہطقک ہطقب ہطقکداداارور ہطقہ ہطق۔ ہطق ٹوھ ہطقااوورور ہطقچئا ہطقس ہطقت پناارور سشو ہطق
ب ہطقب ہطقب ہطقمط ہطقہ ہطق،ے ہطقب بیریمش ہطقن ہطقہ ہطق ہطق،ے ہطقترورت ہطقروروواا پناا ڈب ہطقک ہطقکئو ہطق سرور پناا رہ ہطقااوورور ہطق

ینزن تر ہطقجدتر ہطقہ ہطق،ے ہطقوو ا ک ہطقبداد ہطقپ ہطقاآ
بج ہطقمک ہطقہ ہطق۔ س ہطقجن ہطقپ ہطقف

ہ ہطق۔ ہطقنلاپی ت ہطق بنل ہطق اانئو ہطقااہ ہطقااوورور ہطقق ئا ہطقووہ ہطق ا داات ہطقمہے ہطقس ہطقشاام ہطقاآ
ن
ک ہطقخبن ہطقج ہطقدا نلاپی ہطقک ہطقلگن ہطقک ہطق

گ ہطق 54 ہطق ہطق__________ ہطق ہطق ہطق ہطق____ء ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق ہطق۲۰۱۸مہاما ہطقاالیرش ہطق ہطق ہطق/ ہطق ہطق ہطق ہطق ہطقاا
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بپرورہ ہطق۔ ہطقہ م ہطقس ہطق ااوورور ہطق ئ ہطق ششاا ،ے ہطق دادھ ہطق نئو ہطق اا ر ہطق ااناارون ک ہطق گ ہطق نن ہطقک ہطق اا ہ ہطق۔ ہطق تب ہطقک ہطقحم ہطق خلق
ن
اا ااع ہطق ک ہطقلگو ہطق

گلاظ ،ے ہطق لتر ہطق بنااہ ہطق ب ہطقلگو ہطق ک ہطق رورہ ہطق ہطق ب ہطق ییل ہطق ج
ن
ھلی ہطق داد ون ہطق گوئ ر ہطق دادروراارون دادوورور ہطق ااوورور ہطق رورہ ہطق ب ہطق تت ہطقم ہطق االم داداارور ہطق نلاپی ہطقک ہطق

نن ہطقلگن ہطقس ہطقکئو بب ہطقطیر ہطقس ہطقگ ہطقکتر ہطقب ہطقن ہطقدادی ہطق۔ ہطقاا یناا ہطقغ ہطقم بنااہ ہطقااوون ہطق تنک ہطقک ہطق پج ہطقکتر ہطقین ہطق گ
چ ک ہطق بئا ہطقگ ہطق،ے ہطق ف ہطقمیریمش ہطقس ہطق تت ہطق ہطقااوورور ہطق بب ہطقدادی ہطقگ ہطق،ے ہطقرورااس ہطقدادرورس چ ہطقطج ہطقجاا تت ہطقاا ین ن تب ہطقپچو ہطقااس ہطقک ہطق بناا ب ہطق
بب ہطقدادی ہطقہ ہطق۔ تت ہطقااوورور ہطقم ہطقجاا تب ہطقپچو ہطقااس ہطقک ہطقدادرورس بناا ہئو ہطقکی ہطقگ ہطق۔ ہطقکئو ہطق تت ہطقرور پب ہطقک ہطقدادرورس ا یندد ہطقنا ہطقم ہطق ہطقاآ ک ہطقخ
ینک ہطقااوورور ہطقااہ ہطقخب ہطقج ہطقک ہطقہ ہطقااپ نن ہطقک ہطقاا یناا ہطق۔ ہطق ہطقاا کئو ہطقداد یناان ہطقداد ن نااروریریمش ہطقک ہطقع ہطق یناا س ہطقخ ہطقک ہطقشاات ہطقداد

ش
نن ہطقم ہطقخ صوصخ ہطقاا

ن
غ

ہ ت ہطق ا ض ہطقم ہطقاآ راا ہطقککر ہطقک ہطق ہ ہطق،ے ہطقی ہطقلگو ہطقااضفان ہطقااوورور ہطقفلاچی ہطقج ہطقکروڈ تر ہطق پناا نن ہطق فاا یناادادہ ہطق ر
ب ہطقرون مشے ہطقم ہطق

ینک یناا ہطق،ے ہطقاا ا نن ہطقک ہطقن ہطق ہطقخصر ہطقااچو ہطقن ہطقاآ نن ہطقچوون ہطقک ہطقحاال ہطقس ہطقاا یناا ہطقگن ہطقم ہطقن ہطقپ ہطقہ ہطقاا نن ہطقک ہطقسکن ہطق،ے ہطقرورووداڈدوون ہطق اا
تت ہطقتاا ہ ہطق،ے ہطقب ہطقب ہطقک ہطقحل ت ہطقشہ ہطقن ہطق چ ہطقطج ہطق اا گن ہطق ااوورور ہطق سکڑ ہطق ووجا ہطقس ہطقااس ہطقک ہطق م ہطقہنا ہطقک ہطق غی ہطق
ب ،ے ہطق ہطق تاکڑ ہطق نن ہطقک ہطق پناا ہ ہطق،ے ہطق ت ہطق ا چی ہطقن ہطقن ہطقاآ پ ہطقہئو ہطق سکن ہطقپ ہطقااضفان ہطق بنااووجداد ہطق ل ہطقااس ہطقک ہطق خ ہطقہ ہطق نئو ہطق
بناارور ل ہطقب ہطق چوون ہطقک ہطقااسلاپی ہطقک ہطق ی ہطق ہ ہطق۔ ہطقاا ت ہطق ا بناال ہطقن ہطقن ہطقاآ ق ہطقک ہطقچی ہطق ہطقسکن ہطقپ ہطق ڈت ہطقااوورور ہطقااس ہطق ین س ہئو ہطق

نن ہطقک ہطقااسلاپی ہطقعما ہطقن ہطقہ ہطق۔ نن ہطقک ہطقووہ ہطقااسلاپی ہطقکتر ہطقہ ہطق،ے ہطقاا ب ہطقہنا ہطقہئا ہطقہ ہطق،ے ہطقلگو ہطقاا
م ہطقس م ہطقوو ہطق ہ ہطق،ے ہطق تر ہطق ا س ہطقن ہطقاآ

ش
طرور ہطقپ ہطقخ یناادادہ ہطقہ ہطق،ے ہطقی ہطقلگو ہطقعما ہطق ر

ب ہطقرون ب ہطق د
ن
بخد م ہطقک نن ہطقلگن ہطقم ہطق اا ہطق

س نناا ہطق غی ہطقہ بنااووجداد ہطقم ہطقک ہطق چ ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقک ہطقہ۔ ہطقم ہطقک ہطقعم ہطق ط نن ہطقک ہطقہن ہطقاا بنااووجداد ہطقاا کما ہطقکنا ہطقک ہطق
ٹلج ہطقس ہطقہت ہطقہ ہطق۔ ااوورور ہطق برریریمش ہطق

ن یی ش
ش م ،ے ہطق ص ہطق بج ہطقتق ہطق ا ی ہطقہ ہطقک ہطقدادن ہطقم ہطقاآ ووجا ہطق ریریمش ہطق بنزڈ ااس ہطقک ہطق یندد ہطق ششاا تناا ہطق ا م ہطقن ہطقاآ

ریریمش ہطقخصوص ہطقک ہطقحم ہطقہن ہطقگ ہطق۔ ییاارون ی
ت م چ ہطقم ہطقاا ینک ہطق نن ہطقم ہطقس ہطقک ہطقاا ی ہطق ہطقل ہطقووہ ہطقاا ج ہطقب ہطقداد لا ہطق رے ہطقمماا بنزڈ رے ہطق بنزڈ

تنااہ ینک ہطقہ ہطق ہطق ہطقب ہطقین ہطقمس ہطقہ رنگ ہطقم ہطقپرور ہطقیریمش ہطقطج ہطقش بناارور ہطقرون تر ہطقب ہطقکروروو نن ہطقک ہطقعرور ت ہطقاا نن ہطقک ہطقمدادوون ہطقک ہطقشاا اا
ہ ہطقجدنا ب ہطق قرور ہطق ج ہطق مرورک ہطقم ہطق ااوورور ہطق دادکنن ہطق کنوی ہطق ہ ہطق یناادادہ ہطق ر

رون تر ہطق ااوورور ہطقعرور ک ہطق تب ہطقم ہطقمداد ہطق ح بناارور ہطق کروروو ک ہطق
ج ہطقطج تب ہطقم ہطقک ہطقن ہطقہ ہطق وو ہطقعرور نن ہطقک ہطقمداد ہطق اا ئو ہطق۔ل ہطق ا تب ہطقن ہطقاآ شبرر ک ج ہطقعرورتن ہطقک ہطق ہہرر ہطق ہ ہطق تقرفت ہطقہاا ہطق کاا
تت ہطقپ ہطق ہطقمشوون ہطقم ہطقہ ہطق۔ ہطقااس ہطقک ہطقووجا ہطقی ہطقہ ہطقک ہطقعرورتن ہطقک ہطقحاال ہطقس ین یناا ہطقدادی ہطقروروواا ک ہطقہرورے ہطقمشے ہطقم ہطق
تب نوون ہطقنا ہطقعرور لنا ہطقوواال ہطق یندد ہطقدادن ہطقک ہطقدادلاپی ہطق بخدد ج ہطق ہ ہطق ترور ہطقن ہطق ل ہطق ر ہطقک ہطق نزن

ئ
کووم چوون ہطقم ہطق س ہطق ب ہطق ہ ہطق

پنا ہطقک ہطقکشو اا قاارور ہطقک ہطق اا یندد ہطق بخدد ک ہطق ہطقعرورتر ہطق مشے ہطقم ہطق ہرورے ہطق ل ہطق ااس ہطق مث ہطقک ہطقہ ہطق سن ہطقپ ہطق س ہطق ب ہطق ک ہطق
نن ہطقعرورتن ہطق ہطقک شت ہطقہ ہطقاا بنااغ تت ہطقب ہطقک ہطقع ہطقمئاس ہطقم ہطقج ہطقک ہطقعرورتن ہطقک ہطقل ہطقم ہطقک ہطق ین شبرر ق ہطقااک بناا م ہطقہ ہطقج ہطق
ع ہطقمئاس ہطقک تت ہطق ین شبرر ااک ج ہطق کاا ہطقہ ہطق ہطق بت ہطق نن ع ہطقجد بنزر بناال ہطق نن ہطقک ہطق ط ہطقت ہطقاا ہروراا ہطق ہطقمہذ ہطقروروواای ہطق ہ ہطق۔ ہطق ت ہطق ا بوواا ہطقن ہطقاآ

ن ہہم
ک و ہطقک ہطق ینک ہطقتوئ ل ہطقاا ہ ہطق۔ ہطقااس ہطق ب ہطقحم ہطقن ہطق بناال ہطق قاارور ہطقک ہطق اا مشت ہطق مب ہطق بنااووجداد ہطق ہطق تت ہطقرورک ہطقک ہطق ہہ چ ح ہطقک ہطق
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ج ہطقم ینک ہطق اا ااوورور ہطقتما ہطقلگو ہطق پل ہطقہ ہطق ہطق ہطق اا طرور ہطقپ ہطق م ہطق ف ہطقک ہطق ر ہطق ااوورور ہطقطرون نما ہطق پب ہطقک ہطق یرور مشوون ہطق ہطقنا ہطق نن ہطق اا ج ہطق ہ ہطق
ہروریریمش ط ہطقہ ہطقااوورور ہطق صوو

ن ب ہطقم نن ہطقلگن ہطقک ہطقف ہطقااسکرٹ ہطق ک ہطقخ ہطقہچو ہطقہ ہطق۔ ہطقاا و ہطقک ہطق نن ہطقک ہطقہن ہطقتوئ ل ہطقاا سچو ہطقہ ہطقااس ہطق
ی اا ۔ ہطق ہ ہطق ک ہطقطج ہطق مداد ہطق یریمش ہطقم ہطق مرور ہطق خداد ہطق ااوورور ہطق راادادیریمش ہطق رون ا تب ہطق ہطقاآ عرور تنااہ ہطق ہ ہطق ہ ہطق رور ہ ہطق م ہطق ف ہطق لگو ہطق ی ہطق ہ ہطق طج ہطق
ہا ہ ہطق۔ ہطقعرورتن ہطقک ہطقدادی ہطقرور ک ہطق ہطق ر ییسرن ک ڈت ہطق ہطقک ہطق نب سم ہہرراا ل ہطقعرورتن ہطقک ہطق ینددم ہطقہن،ے ہطق ششاا ع ہطقمئاس ہطق مشوون ہطقک ہطق
ہ بناا نن ہطق تب ہطق ہطقم ہطقتوو چ ہطق ہطقااوورور ہطقخشواارور ہطقت تب ہطقاا نن ہطقک ہطقہن ہطقک ہطقہ ہطق۔ ہطق ہطقین ہطقمداد ہطقوو ہطقعرور نناا،ے ہطقی ہطقخاابن ہطقاا ا ااوورور ہطقگ ہطقپ ہطقک ہطقاآ

تر ہطقہ ہطق۔ رنگ ہطقگاارور ک ہطقااصلن ہطقک ہطقمباط ہطقرون
چ ک ہطق ااس ہطقک ہطقطفو ہطق سج ہطق ب ہطقک ہطق دادن ہطق ووجا ہطقس ہطق ج ہطقک ہطق چ ہطقہ ہطق ااہ ہطق نئو ہطق اا ووہ ہطق ن ہطق ششاا ااوورور ہطق اام ہطق نلاپی ہطقم ہطق
ش ہطقکی ا م ہطقوو ہطقاآ تر ہطقہ ہطق۔ ہطقاا ا سج ہطقین ہطقن ہطقاآ ریریمش ہطقعلقون ہطقک ہطقووجا ہطقس ہطقدادن ہطقب ہطقک ہطق پروڈ تب ہطق تر ہطقہ۔ ہطقنلاپی ہطق ہطقک ہطقخبورور ا اآ
ئا ہطقجدئا ہطق ہطقکئو ا چہ ہطقاآ پب ہطقجن ہطق ا تب ہطقپ ہطقکئو ہطقگرورداڈد ہطقن ہطقہ ہطق۔ ہطقاآ سکروریریمش ہطقعرور ب ہطق ک ہطق ااس ہطقلاپی ہطقوو ہطقکلا ہطقااوورور ہطق علاظ ہطقہ ہطقک ہطق
نن ہطقہ ہطق،ے ہطقلاائو ہطقجے ہطقووغہ ڈت ہطقک ہطقعلقئو ہطقطرور ہطقپ ہطقب ہطقاام ہطقوو ہطقاام ہہ یگزردادیریمش ہطقس ہطق

ت شش ہہ پب ہطقس ہطقک ہطقن ہطقپچ ہطقگ ہطق۔ ہطقداد ا ب ہطقاآ
کئو ہطقدادی ہطق۔ ن ہطقداد

نن فاا تب ہطقک ہطق سل ااوورور ہطق غی ہطق م ہطقک ہطق ،ے ہطق چہا ہطق س ہطق دادووسوون ہطقک ہطقخباین ہطقس ہطق ہ ہطق کلما ہطقی ہطقک ہطق خلصر ہطق
ن

بنل ہطقت ہطقہ ہطق۔ نن ہطقلگن ہطقک ہطقخبن ہطقق بنااووجداد ہطقاا ک ہطق

ااطلع
کبنزر ہطق اا ااوورور ہطق س ہطق ہطق جا ہطقس ہطق وو ح ہطقک ہطق س ہطق لیرش ہطقک ہطق اا ششااء ہطقاال۲۰۱۸میزع ہطق نن ہطق اا شرورہ ہطق مک ہطق ک ہطق ء ہطق

ڈب ہطقفررم ہطقل۔ ہطق ہطق(ااداداارورہ) ئ ہطقن ئ ہطقک ہطقجدئا ہطقگ۔ ہطققرور ششاا کبنزر ہطقم ہطق اا
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