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:قوائد

انکار کوانکار سمجهنا چاہیے-
 اس کا مطلب ہےکہ جب کوئی مرد یا عورت کسی
 سے تعلق نہ رکهنے کا اشارہ کرےتواس کو اس
 کےحال پر سکون سے رہنے دیا جاے؛یه رائن لینڈ
 کے باهرکے لوگوں کے لیے سمجهنا شائد مشکل
 هو،که ایسا محسوس هوتا ہے کہ کوئی اصول
 الگو نہیں اور یہ ہی غلط فہمی اور جهگڑے کی
وجہ بنتی ہے

ُشنکےلن
 اس کا مطب ہے کہ واقف اورنہ وقف لوگوں کے
 ساته بازو مینبازو ڈال کرموسیقی میں جهومنا کسی
دهن پر اور زیادہ جزباتی هو نے کی ضرورت نیں؛

بیوٹسیے
 رئن،کے،عالقے کی زبان میں چهوٹے سے بوسہ
 کو کہتےہیں،بوسہ کسی ناواقف کو بهی دیا
 جاسکتا ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں،اور
 یہ لوگوں سے اچهے برتاو کے طورپر  دیا جا تا
 ہے یہ بوسہ کسی قسم کی  دعوت دینے کامطلب
نهیں

:آپ تبدیلیوں کے لئے کوئی سواالت، تجاویز یا درخواستوں ہے کریں؟

:کے بارے میں معلومات فراہم کریں

راین زیگ

: میں کارنیوال کا
 فنکشن کهلی ازادی کے ساته منایا جاتا

هے.مگربعض اصولوں تحت؛

Illustration: fotolia.com

Urdu



 ایک ایسا فیسٹیول ہے،جو عیسائیوں کے روزوں
 کے آغاز میں آتا ہے،جس میں مختلف حکومتی

 اور سیاسی افراد کا مزاق اُڑایا جاتا ہے؛جس میں
 زندگی کے عام معموالت سے آزاد ہوکر ا منایا

جاتاہے

اکارنیوال

 اس میں شراب کا بهی ایک آهم کردار ہے؛اس
 لیے اِن رسموں کےپیچهے وجوہات کا معلوم

 ہونا ضروری ہی اور چند قوائد کو مِدنظر رکهنا
ضروری ہے

ضروری نُکات

:وائبرفاسٹ نخٹ
 خاص طور پر عورتوں کا فنکشن ہے؛ جس میں 

عورتوں کو نمونه کے طور پرطاقت  دی جاتی هے؛

اٹرمین
وائبرفاسٹ نخٹ                       2017/2/23
روزنمونٹآگ؛                         2017/2/27
اشامیٹواخ                               2017/3/1

روزنمونٹاگ

 چلتا ہوا پیر ہے جس میں رسمی جلوس سب 
 سے زیادہ نکاال جاتا ہے اور اکثر گورمنٹ
 .اورسیاست کو تنقید کا نشانا بنایا جاتا ہے

.

:کمیلّے اور شٹریوزیر؛

 جلوس میں میٹهی چیزیں
 پهنکی جاتی هیں )کهمیلے

 میٹهی گولیوں کو کهتے
 ہیں( اور )شٹیوسیر گلدستے

 کو کہتے ہیں( یه دونوں تحفے
 خوشی کے اظہار کے یے دیکهنے والے تمشائیوں

کو دیے جاے ہیں


