غماوتؽی غكوار ؾمو یرمؽو ؽعمارو ؼوز یؽو بحمه غكوارو ؽدتؿف پراؾو وا ؾوغ حكاة بمرو غتابان ؼوز ین بو یان تكے ؽعؿوم بو یان غی
ٔ
غكوار ؾمو یرمؽو ؿتے ؽعمار ذاوس ؾو بمتی رمر غكموتمه غی ؽعماری ؾمورمؽو شر یؼہ ر یفو بو یان۔ غكوارو ؾمو یرمؽہ ؿفمذے دی بو
غـزوری رمفی۔ اوا غكوارو پراؾو حكاب بمرو غتابان وا ؾوغ حكاب بمرو غتابان ؾثری ادبو وا رعرو راضر یو غتابان ذوم رذاالن
ؼوز یتام ۔ ذػہ ؿمہ غـزوری ؽہ طمحكی ؿائے وا ؽت ـڥ دی ذار یتائے غی پرورٹو ذار ؽعمارہ څمق دی غـی ػمتی رمر۔
ُ
ؽزو ؼو ؿمہ غی ؽدتؿف ؾمو یراغان ؾمو یرؽا دور بمك غمہ ؼوث ؼو ؾو ؽؾن ای ؾمو یراؽ تان غتابہ یا تخر یرہ ای ؼػظو ای زػخا
ُ
ج و تروئے عذـہ ؾمو یری اذور۔ ای غتابو ذورہ تبزرہ غوراؽ ای ؼػظو دور عذـہ ؾمو یری اذور وا اؾدر یفو ؽزفف ـے ؼػظو تان
دور عذـہ ؾمو یری اذور۔ ای رذاال ؾمو یراغان تان ؽوشی اتػاؼ ؾؽی۔ ای ذروے غوری دی رو یان ۻاغلے ؾمو یرلے ؼوز یتام۔
ؿمت سؾدػمو ؿر ای رعبو ذوم تعؿق الغكاؽ روئے اوروؾی۔ ؿمتان ؽوشی تعؿمن یاظتہ ،غن تعؿمن یاظتہ وا اضؿی تعؿمن یاظتہ روئے
دی اذتاؾی۔
ُ
عابم طور ؼو ؿمہ اوروئے غی اؽال غمہ طؿطی غی پراؾو غتابو اوروؾی ؾوغ حكاة بمرو غتابان ؽوشو دی ــی طؿطی ـڥ تان
رمفی۔ ؿمغار ؿمہ ؽطؿب یی ؾمذران غی ودت رودڅمؽو ذوم جوذتہ وا روئے تعؿمن یاظتہ بمؽو ذوم جوذتہ دی تان غكوار
ؾمو یرمؽو ؽعمارو ووڥؽی توجہ ؾو دوؾمان۔ غتاب حكاب بوؾمان ،ظن پارہ تدؿمق بوؾمان ؽؾن ؾمو یرمؽو ازول اوحے اؽال
طؿطمان ذوری توجہ ؾؽی۔ ؿمغمه دیتی ـے جن ڥمؿی ؾمورمرو وا تدؿمؼی غوروم دی طمر ؽعماری طمحی ػوؾمان۔
بمرمرو زدیو اوالؾمتی غكوار سباؾہ ؾمورمك رروع ـوئے وا ؿمس اوالؾو درجو غوروم اوروئے۔ اذپہ بزرػاؾاؾه اذپہ ذورا ؼوث
اخذان غی ؿتے سؽاؾا غمہ ؾمو یرمؽو اوحے ر یؽو رواج ؾوبمؽو برابرہ اوروئے ؽؾن ؿتے ضظمن ـوڥ غوراؽ وا تان سبان اوحے
ثؼاظتو ذوم ؽخبت غوراؽ روئے تان وذہ تور یرو غورؽو ار یفی۔ سبان اوحے ثؼاظتو ای ڥمؿی رؽؿہ اذپہ ذوم تار یتاؾی۔ اذپہ
ؿتمتان غاردو ؿمہ ؼوث ددؽتو وجقمه دیتی ؿتے رو یان جام ؾاؽو ذورہ یاد غوذمان۔ ؿتے ضظمن رو یان ؽوشی رقزادہ ؽخـد
ؾازراؼـؿك ،ؽرسا ؽخـد طػران ،خاجی ؽخـد جفاب راہ ،خاغن ؽخـد اؽمراؼدین ،رقزادہ ؽخـد خذام اؼـؿك وا ؿتے سؽاؾو
ؿمتان ؽؿؾمری اذمتاؾی۔ غؿہ پت غی غكوار سؾدہ ــی رو یان ؾام دی غكوارو ذوم جوذتہ سؾدہ بقحور۔ ـے ضظمن روئے غمہ
غورؽو غی غمہ شاطا غی اذپتے خواؼہ غوری اذمتاؾی اذپہ ؿتے شاطا رو پكی بقحمتام۔ ـے ذورہ غمہ طور ؾو ار یتام (ؿما ؽہ ؽطؿب
رذن اؼدط اوحے اؽال رمر)۔
ؿمہ ڥوئے ؽودو ؽوشی ای سر ین ؽوعع ـڥ اذپتے ؿائے غی غماوتؽی غكوار سبان خؽوؽتو ووڥؽمار ؾزابہ راؽم ـوئے۔ بو غكوار
ؾمو یراؽ وا غكوار دورداراؽ رو یان ای شاطا دی جـع بمؽو ؽوعع ؾمذتائے ؽؾن بدعذـتلمه اذپہ ؿمہ جن ؽوععو دی سائع
ار یتام۔ ؾزاب ذاس یو ؿمہ غوروم دی دؿص ـوئے ؿفمذے غتاب ؾمو یرمؽو ؽرخؿہ رروع بمتی رمر۔ اوالؾو غتاب حكاة بمتی
ذؽوؼہ ۻمۻكمفو بو یان ؽؾن ؿمہ غتابو ؼوزی ـڥ ذار یران غی اذپہ غكوار ؾمو یرمك ؿفمذے رروع بمتی رمر رے۔ ؾمو یرمؽو
ؽعمار پرورٹو ذار دی دراب بمتی رمر۔ خاالؾؽہ ٹمؽذٹ بك بورڈ ای ذؽہ دار ادارہ وا ـورو طمچ درائمہ حكاب بمرو غتاب اذپہ
ٔ
بحمه ای ؽثال ذاوس بمؿمك اوروؾی ؽؾن ؿمس ـڥ ؾو ـوئے۔ غور یؽوغی ؿمس ٹؽذٹ بك بورڈو ذؽہ داراؾان طؿطی ؾو اذپہ
تان طؿطی۔ ؿتمت اذپہ وارو ـوڥ ؾوغوؾمان ؽؾن اذپہ غاغی غكوار ـوڥ غوراؽ وا غتاب بوتمؽو بحمه اداران ذوم غوروم
ُ
غوذمان ؿمہ ووڥؽی پكوؽ توجہ دوذی۔ ؿما ؽہ ؼو دیؽو ؽطؿب ؿمہ غی اذپہ ــوؾمہ پت غكوار ؾمو یرمؽو بقتر غور یؽوتمه غمہ
اــمت ؾو دوذمان یا اذپہ اؽؿو اــمتار بے دبر اذوذی۔
اوا غكوارہ ــوؾمہ پت حكاة بمرو غتابان ؼوزی وا ـے رو یان ۻاغلے ؾمورلے جائزہ ػاؾی ؿمہ ؾتمجا تور یتام غی غكوارو
ؾمو یرمؽا (اؽال) ــی غـزور یان دودیری غور یؽو سرورت رمر :
 .1طمر تذؿذم ) :(inconsistencyغكوار ؾمو یرمؽا تذؿذم ؾؽی۔ ؽطؿب ای ؼػظو ؿر ای ؾمو یراؽ ؽدتؿف عذـہ
ؾمو یرفمان۔
 .2اذن ؽزدرہ طؿطی ) :(infinitiveضالؽت ؽزدر اؼل وا ؿمغار ؾمذمرو اؼػاصان ؾمو یرمؽا ذف ؾمو یراؽ ای
عذـہ ؾو ؾمو یرمفمان۔
 .3جـع واخدہ وا ایتو ۻاغلمؽا ) (inflectionبے عاضدػی :غكوارہ جـع واخدان ؾمو یرمؽو ای شر یؼہ ؾؽی وا غورہ غی ای
ٔ
رغن یا ؼػظ دور ؼػظہ ۻوغی ) (inflectبمتی ؾوغ ؼػظ ذاوس بو یان ؿتمرہ ذف ؾمو یراغان اؼل اؼل ؾمو یرمؽو اؾداس
رمر وا ؾمو یرمك ؽدتؿف رمر۔

 .4ؾمو یرمؽو بحمه ای ؽاڈل پرورٹہ ؾؽی غی غكوارو غی بوؼمو ؾمو یرمذی؟ ذف ای بمتی ای بوؼمو ؾمو یرمؽا دوذما یا ؿر غا
تان بوؼمہ ؾمو یرمر؟ یا ای بوؼمو ذورہ ؾمو یرمؽا اتػاؼ غی ار یتام ـذے غمواؼی بوئے؟
 .5س یر ،سبر ،پمش ) (diacriticsخرغاتان غورہ اذتعـال غوروذی وا غورہ سرورت ؾوبوئے؟
 .6واو یالن ) (Vowelsغورہ وا غمہ عذـہ اذتعـال غوروذی وا ؿمتان اذتعـاؼو غمہ دؼمم رمر۔
 .7اذؽوردی وا دروؾؾار واو یؿو ـواسان ) (Short vowel and Long vowelغمہ شر یؼا ؾمو یرمذی۔
 .8ذٹر یس ؽارؽ )  (Stress Markغكوار ؾمو یرمؽا ذٹر یذو ؾڥاؾو سرورتہ ؾو؟ ـورو اذتعـال ؾو غور یؽو ذورہ غكوار
ؾمو یرمؽا غمہ ؽرؽالت بوؾی وا اذتعـاؼو غمہ ظائدہ بوئے۔
 .9غـپاوؾڈ ورڈ ) :(compound wordؽرغب اؼػاصان غمہ عذـہ ؾمو یرمس؟ ایتو ۻاغلے ؾمو یرمذما یا اؼل غوری
ؾمو یرمذی۔
 .11ـوؽوؾمن اؼػاظ ) :(Homonymای ـواسی ؽؾر ؽدتؿف ؽعفی واال اؼػاصان غمہ شر یؼا ؾمو یرمذی؟ ای عذـہ
ؾمو یرمذما یا دور غوری ؾمو یرمذی۔
 .11اردو ؾمو یرمؽو بحمه ای ؽاڈل سبان اذپہ پرورٹہ رمر ،اذپہ غفدور یہ پت غكوار ؾمورمؽا اردو سباؾو ازوالن ذورہ ضـم
ٔ
غوذی وا غورہ غكوارو بحمه اؼك ازول ذاوس یذی۔
 .12غكوارو غمہ عذـہ ؾمو یرمؽو ڥمؿی بوئے؟ غور یؽو ڥمؿی دی ارتكوػراظمو ای زػت رمر۔
 .13غكوارہ خرػ "ہ " اردوا "ہ" ؽدتؿف رؽالن اذتعـاؼو دی ای ؽروج شر یؼہ رمر۔ غكوارہ ــو اذتعـاؼو غمہ ؽروج
شر یؼہ ؾؽی۔ ؿرغا تان حمتہ غمہ دی عذـہ اذتعـال غوؾمان وا ؿمہ دی طور غور یؽو بڥ ؼو۔۔۔۔ (جاری رمر)

