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ء هیں اػالى کیب گیب رھب کہ اً ٍبل عوبػذ اٍالهی کب اعزوبع ػبم پٹٌہ ، ٕوثہ ثہبه هیں هٌؼول ہوگب۔ 47عٌوهی  

 هٌؼول کیے عبئیں گے اوه ٕوف ّوبلہی  ًیي عٌوثی اوه وٍٜ ہٌل کے ؽلوہ واه اعزوبػبد اعزوبع ػبم کے ثؼل هزٖالا 

ء کی ربهیقیں 47اپویل   4،5،6اکزوثو رک هلزوی هہے گب۔ پٹٌہ کے اعزوبع ػبم کے لیے هـوثی ہٌل کب  ؽلوہ واه اعزوبع

ثھی هووه کوكی گئی رھیں۔ هگو اً کے ثؼل پٌغبة، ٕوثہ ٍوؽل، اوه ثٌبهً هیں كَبكاد کب ٍلَلہ ّووع ہوگیب عٌ 

زو هٌوطغ اوه ثویہ  پوفطو کی وعہ ٍے ّوبلی ہٌلوٍزبى کے ثیْزو ههجے هیں اثزوی پھیل گئی، مهائغ آهل و هكذ ثیْ

اوه ؿیو هؾلوظ ہوگئے اوه عہبں كَبك ثبللؼل واهغ ًہ ہوا وہبں کے ؽبالد ثھی پوٍکوى و پواهي ًہ هہے۔ اً لیے اهیو 

کہ پٹٌہ ٕوثہ ثہبه کب  بے ٍے كیٖلہ کیهوعوبػذ کے هْ اوه  كٍوے هوبهی اهکبىِ  ّوهی   عوبػذ ًے هوبهی اهکبىِ 

ئے اوه اً کے ثغبئے ہٌلوٍزبى کے چبهوں ؽلووں کے الگ الگ ٍبالًہ ؽلوہ واه کوكیب عباعزوبع ػبم هٌَوؿ 

ء هیں کولیے عبئیں۔ چٌبًچہ اً اػالى کے هطبثن ہو ؽلوے کے الگ الگ اعزوبػبد هٌؼول 47اعزوبػبد اپویل اوه هئی 

 کئے گئے اوه اى کی هلٖل کبههوائی كهط میل ہے۔

 ؽلوہ هـوثی و وٍٜ ہٌل ثووبم ٹوًک

 ء1947اپویل  17،18ثزبهیـ 

ؽلوہ هـوثی و وٍٜ ہٌل )هاعپوربًہ ، ٍی پی، ثواه، ثوجئی اوه هیبٍذ ہبئے وٍٜ ہٌل( کب اعزوبع ٹوًک هیں  

ء کو هٌؼول ہوا۔ اً اعزوبع هیں هوکي ٍے اهیو عوبػذ اوه هین عوبػذ ّویک ہوئے۔ ّہو ثوجئی ، 47اپویل  17،18

والیبه، ثیزول، عجل الوه، گ،ثھوپبل ،، ثٌیب، عھبًَی، اًلوه، عبهٌیو، آکولہعوًب گڑھ ، گوكھواؤں، كوهاعی، بکلیبى ، علگ

ووًظ، ًیوب ہڑٍ، عے پوه،  ٍوائی هبكھو پوه اوه اعویو ٍے اهکبى اوه ہولهك ؽٚواد ٍوا ٍو ٍے ىائل پوه، ٹوًک، ٍ

 رؼلاك هیں رْویق الئے۔ اعزوبع کی هلٖل کبههوائی كهط میل ہے۔

 اپویل ثووى پٌچ ٌّجہ17

ثغے رک، كوٍوا اعالً ثؼل ًوبى ظہو ٍے ًوبى  11ثغے ٍے  8ً هوى ریي اعالً ہوئے۔ پہال اعالً ٕجؼ ا 

ػٖو رک اوه ریَوا اعالً ػٖو ٍے هـوة رک۔ یہ ریٌوں اعالً فبٓ اعالً رھے، اً لیے اعزوبع گبٍ کے 

ہو هوبم کے اهکبى اوه ہولهكوں ثغبئے هیبم گبٍ کے ہبل هیں هٌؼول کیے گئے۔ اى ریٌوں اعالٍوں هیں اهیو عوبػذ ًے 

ٍے هوبم واه هالهبد کی۔ اى ٍے هوبهی ؽبالد ثہ رلٖیل هؼلوم کیے اوه ہو هوبم کے هٌبٍت ؽبل آئٌلٍ کبم کےلیے 

 ہلیبد كیں۔ اهیو عوبػذ  کی اى ہلایبد کب فالٕہ ؽَت میل ہے۔

الگ کوکے هیبٍذ ؽیلهآثبك ؽلوہ هاعپوربًہ ، ٍی پی، ثواه، هیبٍذ ہبئے وٍٜ ہٌل اوه ثواه ٍے ثواه کو  1

 هیں ّبهل کوكیب عبئے اوه ثویہ ؽلوے کے هٌلهعہ میل پبًچ ڈویژى ثٌبكیے عبئیں۔ ہکے هین کے ؽلو

 ًک، ٍوائی هبكھو پوه، عے پوه، الوه اوه اعویو ّبهل ہوں گے۔وٹوًک ڈویژى عٌ هیں ٹ (1)

 ل ہوں گے۔عھبًَی ڈویژى عٌ هیں عھبًَی، ثھوپبل، ثٌیب،ٍووًظ، اٹبهٍی اوه ہوكٍ ّبه (2)

 لوه، هہو، هرالم اوه اعیي  وؿیوٍ ّبهل ہوں گے۔ًاًلوه ڈویژى عٌ هیں ا (3)

 عوًب گڑھ ڈویژى عٌ هیں عوًب گڑھ ، چوهكاڑ، كوهاعی وؿیوٍ  ّبهل ہوں گے۔ (4)

 عبهٌیو ڈویژى عٌ هیں عبهٌیو، ثھوٍبكل،  علگبؤں اوه هبلیگبؤں ّبهل ہوں گے۔ (5)

 یں گہوا هثٜ اوه رؼلن پیلا کوًے کی کوِّ کویں، وهزبا اى ڈویژًوں کے اهکبى اوه ہولهك ؽٚواد آپٌ ه 2

آپٌ هیں هلزے هہیں اوه کن ٍے کن ہو ریي هبٍ هیں ایک هورجہ کَی هٌبٍت هوبم پو ٍہ هبہی اعزوبػبد  كوهزبا 

هٌؼول کوکے اپٌے گنّزہ کبم کب عبئيٍ اوه آئٌلٍ هٌظن کبم کے لیے پووگوام ثٌبلیب کویں۔ ًیي ایَی ٕوهریں 
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یکغہزی پیلا  رلاثیو افزیبه کویں عي ٍے ثبہن رؼبوى هیں آٍبًی ہو اوه آپٌ هیں ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ ٍوچیں اوه

 ہو۔

)ثغي ثواه( کے اًچبهط اوه هین عٌبة هؾول یوٍق ٕبؽت ٕلیوی )ًيك هَغل ؿول، هؾلہ  ےاً پوهے ؽلو 3

هبكلہ، ٹوًک هاط( ثلٍزوه هہیں گے اوه هنکوهٍ ڈویژًوں هیں  ڈویژًل اعزوبػبد کے اًچبهط ػلی الزوریت 

عٌبة هؾول یوٍق ٕبؽت  ٕلیوی، عٌبة اكٚل ؽَیي ٕبؽت،)گوهًوٌٹ ًبههل اٍکول ، عھبًَی( هوالًب 

اًلوه ٍٹی( ؽکین ػجل الواؽل ٕبؽت )هؾلہ هالواڑٍ عوًب ، 3هؾول هكیغ ٕبؽت )هؾلہ لوہبه پلٹي، هکبى

 گڑھ( اوه عٌبة فوهّیل اؽول ىثیوی ٕبؽت )عبهٌیو ٙلغ هْوهی فبًلیِ( ہوں گے۔

کے روبم هوبهی عوبػزیں ، ؽلوہ ہبئے ہولهكاى، هٌلوك اهکبى اوه ہولهك اپٌی هبہواه هپوهٹیں اوه ڈویژًوں 

اًچبهط ٕبؽجبى ٍہ هبہی اعزوبػبد کی هپوهٹیں هوکي هیں اوه اپٌے ؽلوے کے هین عٌبة هؾول یوٍق 

 ٕبؽت ٕلیوی کو ثھیغب کویں گے۔

ہو ڈویژى کے اهکبى اوه ہولهك 4
i
عللی ٍے عللی اپٌب پہال اعزوبع هٌؼول کوکے كو كو ریي ریي آكهیوں کے  

زیوں هیں عبًب ّووع کوكیں ؽزی االهکبى ًواؽی ثَزیوں کے وكوك ثٌبلیں اوه وٍ وكوك اپٌے گوك ًواػ کی ثَ

ہوپڑھے لکھے اًَبى )هَلن و ؿیو هَلن(  رک اپٌب لٹویچو پہٌچب كیب عبئے اوه کوِّ کی عبئے کہ  ہو 

كیٌے کے لیے  فیو هیں ہوبها ٍبرھ ػوالا  ثَزی هیں کن ٍے کن ایک ایک ّقٔ ایَب هل عبئے عو اً کبه ِ

کھڑا ہوعبئے۔ اً کبم کے لیے هواثٜ پیلا کوًے کب اًلواكی ٛویوہ ہی افزیبه کیب عبئے۔ اً ٍے پیلا ّلٍ 

 هواثٜ هَزؾکن اوه هَزول ہورے ہیں۔

لیب عبئے لیکي یہ وهذ ارٌب اوه ایَب ہوًب چبہیے  اى وكوك کے ٍلَلے هیں وهذ ہو هکي اوه ہولهك ٍے الىهب ا

ٍکیں۔ عو ّقٔ هہیٌے هیں ایک ہی كى كے ٍکزب ہو اً ٍے ایک ہی كى پو ٍوكٍذ عو وٍ ثآٍبًی كے 

 اکزلب کیب عبئے۔ لیکي یہ وهذ ہو هبٍ ثبهبػلٍ لیب عبًب  چبہئیے۔

عہبں عہبں اهکبى اوه ہولهك ؽٚواد هوعوك ہیں اى کو چبہئیے کہ اپٌے ہبں كاهالوطبلؼہ یب گْزی الئجویوی  5

لٹویچو پھیالًے هیں ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ ٍہولذ ہو اوه عو لوگ  کزبثیں فویلًب اوه هکزجے کب اًزظبم کویں ربکہ 

 چبہیں وٍ فویلٍکیں۔

عوبػزوں ٍے افزالف کے هؼبهلہ هیں اًزہبئی اؽزیبٛ ثوری عبئے۔ اى کے  كوٍوی هَلن اوه ؿیو هَلن  6

ٙووه ٍبرھ کبهکٌوں هیں ٍے عو عٌ هله ثھی ہوبهے ٍبرھ چل ٍکزب ہو اوه چلٌے کےلیے ریبه ہو اٍے  

ثھی کَی ؿلٜ كہوی هیں ًہ هکھب عبئے کہ ہوبهے اوه اً کی عوبػذ لیب عبئے، هگو اٍے اً ثبة هیں 

 کیب كوم ہے۔ کے هَلک و ٛوین کبه هیں إوالا 

هؼبّی هْکالد کو ہوبهے اهکبى کی هاٍ هیں ؽبئل ًہیں ہوًب چبہئیے کیوًکہ ہن اپٌے اهکبى کو ٍوكٍذ  7

کوئی ایَب پووگوام ًہیں كے هہے ہیں عٌ کے لیے اًہیں کوئی ىیبكٍ الگ  وهذ كیٌب پڑے۔ اً وهذ اپٌے 

وربپب اٍالم کے اهکبى ٍے ہوبها هطبلجہ ٕوف یہ ہے کہ وٍ عٌ ؽبل هیں اوه عٌ کبم هیں ثھی ہوں ٍ

ہو ًوبئٌلٍ اوه اً کی رؼلیوبد کے پبثٌل ہوں۔ گھو هیں ہوں یب ثبىاه هیں، هَغل هیں ہوں یب کبهوثبه هیں، 

عگہ اى هیں یہ اؽَبً هوعوك هہے کہ وٍ هَلوبى ہیں اوه اًہیں اپٌے ہو ػول و ؽوکذ کب فلا کے هوثوو 

 ؽَبة كیٌب ہے۔

 /اپویل ثووى عوؼہ18

ثغے كوپہو رک عبهی هہب۔ ّوکبء کی رؼلاك ریي ٍو ٍے ىائل رھی۔  11ثغے ٕجؼ ٍے  8عو  یہ کھال اعالً رھب 

 اً کی اثزلاء اهیو عوبػذ کی ؽَت میل اكززبؽی روویو ٍے ہوئی۔
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ؽول و صٌب کے ثؼل كوهبیب: ؽٚواد! ہوبهی اً عوبػذ کب عو کچھ هوٖل ہےاً کو ثیبى کوًے کے لیے  

ہ کَی لوجی چوڑی روویو کی ٙووهد ہو لیکي ٹوًک کے لوگوں کے ٍبهٌے كوٍوے هوبهبد کے لیے رو هوکي ہے ک

اٍے ثیبى کوًے کے لیے کَی لوجی روویو کی ٙووهد ًہیں۔ یہبں رو یہ کہہ كیٌب کبكی ہے کہ ہوبها هوٖل وہی ہے عٌ 

ی کی، کے لیے ؽٚود ٍیل اؽول ّہیل کھڑے ہوئے رھے۔ یہ هوبم وہی ہے عہبں ؽٚود هولوػ ًے اپٌے کبم کی ریبه

اوه پھویہی وٍ هوبم ہے عہبں  اى کے لٹے ہوئے هبكلے ًے آکو پٌبٍ لی۔ اگوچہ اً واهؼہ کو ٍو ٍبل ہوگئے ہیں لیکي اى 

ثيهگوں کے آصبه اثھی رک یہبں هوعوك ہیں اوه اى کے کبهًبهوں کی كاٍزبًیں ثھی ثہذ ٍے مہٌوں هیں اة رک هوعوك 

اى ّقٖیزوں ٍے کوئی هوبثلہ ًہیں۔ وٍ پبک ًلوً ربهیـ کے اوهام هیں اوه ثبهی ہوں گی۔ اگوچہ ہوبهی ّقٖیزوں کب 

اپٌی ٍیود اوه کبم کے وٍ ًووُ چھوڑ گئے کہ كًیب هیں ایک هورجہ پھو ٕؾبثہ کی یبك ربىٍ ہوگئی۔ ہویں اى ٍے کیب 

اپٌب ٍت  ًےًَجذ؟ لیکي ہوبهی کوِّ اوه فواہِ یہی ہے کہ اٍی کبم کو عو اًہوں ًے کیب اوه عٌ کے لیے اًہوں 

ہو هَلوبى کب كوٗ ہے ، اپٌی هولهد کے هطبثن کوًے کی کوِّ کویں۔ اٍی هوٖل کے  بًکچھ لٹب كیب اوه عَے کو

لیے ہوبهی یہ عوبػذ هبئن ہوئی ہے اوه اٍی کبم هیں اپٌے ٍبرھیوں کب عبئيٍ لیٌے اوه ًئے ہوواہیوں کی رالُ هیں ہن 

 یہبں آپ کے ّہو هیں آئے ہیں۔

ہوبهے اعزوبػبد کی ؿوٗ یہ ًہیں ہوری کہ اپٌے کبم کب اّزہبه كیب عبئے ثلکہ یہ کہ اپٌے کبهکٌوں کو  

عوغ کوکے  اى کے کبم کب عبئيٍ لیں، کوربہیوں کو هؼلوم کوکے اى کو كوه کوًے کی کوِّ کویں اوه آئٌلٍ كوهزبا وهزب ا

هوبهی لوگوں کو اپٌے کبم ٍے واهق کوائیں ربکہ ہللا کو  کبم کب ًوْہ ثٌبلیں۔ اً کے ٍبرھ ہی یہ هوٖل ثھی ہورب ہے کہ

عو ثٌلے اً کبم کو کوًب چبہزے ہوں وٍ ہوبهے کبم کو كیکھیں اوه ٍوغھیں اوه اگو اى کب كل گواہی كے اوه هطوئي 

 ہورو ہوبها ٍبرھ كیں۔

ق كی ہے کہ آپ کل ٍبها كى ہن اپٌے عوبػزی اوه اًزظبهی کبهوں هیں هْـول هہے۔ آط آپ ؽٚواد کو رکلی 

ثھی ہوبهے کبم کو هؼلوم کویں۔ هیں ىیبكٍ کچھ کہٌے ٍے هؼنوه ہوں کیوًکہ هیں ثیوبه اوه ثہذ رکلیق هیں ہوں اوه 

 ًِ كوٗ اوه ٙووهد کی وعہ ٍے اً ؽبل هیں یہبں رک آگیب ہوں۔ عو کچھ هغھے کہٌب ہے وٍ اًْبء ہللا  هؾ٘ اؽَب

ی عوبػذ کے هین ٍے عوبػذ کے ٍبل ثھو کے کبم کی هپوهٹ ّبم کے اعالً هیں ػوٗ کووں گب۔ اة آپ ہوبه

 ٌٍیے۔

 کی ٍبالًہ  هپوهٹ پیِ کی۔ عو كهط میل ہے۔ اً کے ثؼل هین عوبػذ ًے عوبػذ 

 

 ء46،47ھ 65،66هوكاك عوبػذ اٍالهی 

لَِوْیيَ  ِ َهةِّ اْلؼ   والَالم ػلی هٍولہ الکوین وػلی آلہ وإؾبثہ اعوؼیي حوإال اَْلَؾْوُل لِِلّ 

 اهیو عوبػذ، هكوبئے هؾزوم ، ثہٌو اوه ثھبئیو! 

هیں آپ کی فلهذ هیں اً وهذ اً لیے ؽبٙو ہوا ہوں کہ عوبػذ اٍالهی کی گنّزہ ٍبل کی هوكاك آپ کے  

ٍبهٌے پیِ کوكوں۔ لیکي ہن ًے اً اعزوبع هیں اپٌے اهکبى اوه هویجی ہولهكوں کے ػالوٍ اپٌے اى هَلن اوه ؿیو هَلن 

ّوکذ کی كػود كی ہے عو اثھی ہن ٍے پوهی ٛوػ واهق ًہیں ہیں هگوہوبهے کبم کو هویت ٍے  ثھبئیوں کو ثھی

كیکھٌے اوه ٍوغھٌے کی فواہِ هکھزے ہیں، اوه ایَے ثہذ ٍے اؽجبة رْویق الئے ثھی ہیں، اً لیے یہ ٙووهی 

بظ هیں ثیبى کوكوں ہے  کہ هوكاك عوبػذ پیِ کوًے ٍے پہلے هیں عوبػذ کی كػود اوه هوٖل کو ثھی هقزٖو الل
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ربکہ ًئے اؽجبة کو ثھی اً اعزوبع کی کبههوائی ٍوغھٌے اوه ہوبهے پیِ ًظو کبم کو عبًٌے کب ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ هوهغ 

 هلے۔

 عوبػذ اٍالهی کی كػود اوه هوٖل

ٍبئٌٌ ، علیل وٍبئل رولى اوه هوعوكٍ مهائغ آهل وهكذ ًے كًیب کے هقزلق هوبلک کو ایک كوٍوے ٍے ارٌب  

هویت کوكیب ہے اوه آپٌ هیں اً ٛوػ هالكیب ہے کہ وٍ روبم عـواكیبئی اوه هلهری ؽلثٌلیبں فزن ہوگئی ہیں عو اة رک 

هقزلق هوبلک اوه اى هیں ثٌَے والی هوهوں کو ایک كوٍوے ٍے الگ کیے ہوئے رھیں۔ اً وهذ ایَب هؼلوم ہورب ہے 

اوه وٍ هطؼبد عي کو ہن پہلے الگ الگ هوبلک فیبل کورے  گویب یہ پوها کوۂ اهٗ )یؼٌی ىهیي( ایک هلک ثي گیب ہے

رھے اً ًئے هلک کے ٕوثے یب اٙالع ہیں۔ ىیبكٍ  هزولى هوبلک رو ایک كوٍوے کے اً هله هویت ہوگئے ہیں کہ 

ویَب هوة اوه آپٌ کب هیل عول گنّزہ ىهبًے کے هزولى ٍے هزولى هوبلک کے هقزلق اٙالع کیب اى اٙالع کی 

ؿیو هزولى هوبلک کے اکضو ؽٖوں هیں اة ثھی ًہیں پبیب عبرب۔  ں هیں ثھی ًہیں پبیب عبرب رھب، اوه ًَجزبا هقزلق رؾٖیلو

هقزلق هلکوں اوه هوهوں کے لوگ ٙووهد کے وهذ ایک عگہ اً ٛوػ عوغ ہوعبرے ہیں عٌ ٛوػ ایک هؾلے 

 هیں ثٌَے والے لوگ اپٌے اپٌے گھووں ٍےًکل کو ثبہو گلی هیں عوغ ہوعبرے ہیں۔

اً رولًی اوه ػلوی روهی اوه آپٌ کے هیل هالپ کب هلهری ًزیغہ رو یہ ہوًب چبہیے رھب کہ هلکوں اوه هلکوں  

هیں اوه هوهوں اوه هوهوں هیں هؾجذ ، ثواكهاًہ ثوربؤ ، فیو فواہی اوه رؼبوى کے عنثبد ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ پیلا ہورے 

ؿبلت آعبرے لیکي ہن كیکھزے یہ ہیں کہ اً کے ثبلکل ثوػکٌ م و اًَبًیذ كوٍوے روبم ؽیواًی عنثبد پو اوه افال

هقزلق هوبلک اوه هوهیں ایک كوٍوے کو پھبڑ کھبًے اوه هلیب هیٹ کوًے پو اً ٛوػ رلے ہوئے ہیں گویب کہ وٍ 

ثھوکے ثھیڑیے ہیں عي کو عـواكیبئی ؽلثٌلیوں کی آہٌی ٍالفوں ًے اً كًیب کے چڑیب گھو کے الگ الگ ؽٖوں هیں 

 ٹوٹ پڑے ہیں۔ ی وٍ ایک كوٍوے پوکوهکھب رھب اوه اة اى ٍالفوں کے ٹوٹزے ہثٌل 

یہ ٍوچٌب  فیو فواٍ لوگوں کو الىهبا   اً ٕوهد ؽبل کو كیکھ کو روبم ہوّوٌل اوه ثٌی ًوع اًَبى کے ٍچےّ  

یب كوك، عو عٌ اوه اً کی کیب وعہ ہے کہ هوم ہو چبہئیے اوه عگہ عگہ وٍ ٍوچ ثھی هہے ہیں کہ آفو ایَب کیوں ہے؟

هله ىیبكٍ هزولى ، روهی یبكزہ اوه ظبہو هیں كیورب ًظو آرب ہے وٍ اٍی هله ىیبكٍ اًَبًی اوٕبف ٍے فبلی اوه اپٌے ہن 

اى کے ّقٖی کبًبهوں ، اعزوبػی وں ٍے ىیبكٍ فطوًبک  اوه وؽْی كهًلٍ صبثذ ہوهہب ہے۔عٌَوں کے لیے کزّ 

کل عٌگلی چیزے اوه فوًقواه  یلوں کو كیکھ کو گوبى ہوًے لگزب ہے کہ ّبپووگواهوں اوه اًلهوًی اوه ثیووًی پبلیَی

 یوں پو هبث٘ ہوگئے ہیں۔ى اوه ؽکوهذ کی گلّ كهًلے ہیں عو اچھی اچھی پوّبکیں پہي کو وٍبئل رولّ 

هوگ  کی عڑ رالُ کوًے کے لیے آپ رھوڑا ٍب ؿوه كوهبئیں گے رو آپ کویہ  اً ػبلوگیوفواثی اوه اًَبًی 

ىًلگی کب الیب ہوا ہے  کبه و ًظویبد اوه اً ثے فلا كلَلۂپو هؼلوم ہوعبئے گب کہ یہ ٍبها كَبك اى ؿلٜ اك ٕبف ٛوه

ي کو ہو ایک وثب کی ٛوػ پھیل گئے ہیں اوه ع یں ایک ٍوے ٍے لے کو كوٍوے ٍوے رکعو اً وهذ پوهی كًیب ه

ں ی اپٌی هوهوں اوه  هلکوٌكاًَزہ یب ًبكاًَزہ اپں اوه اى کے  ًظبهہبئے رؼلین و روثیذ ًے هوم اوه ہو هلک کے لیڈهو

لک ایک افالهی پلیگ ٍت هوبْوم و هـوة کے ہ یہ ہے کہ  هغیال كیب ہے۔ ًزیهیں پلیگ کے عوصوهوں کی ٛوػ پھ

کی  ہوں ًے "وٛي پوٍزی"آئی ہیں، کہیں اً ًکل گئے ہیں۔ کہیں اً کی گلٹیب ں هوم پوٍزی کی ّکل هیںهیں هجزال ہو

"ٛجوبری ًياع" کے عٌوى کب ثقبه ثي کو۔  کہیں ًَلی اهزیبىاد" ثي کو آئی ہیں اوه، کہیں"ه کی ہےٕوهد افزیب

عوصوهہ اپٌب اصو ثہوؽبل ہو عگہ کوچکب ہے۔ کچھ هوهوں اوه هلکوں کی هود واهغ ہوچکی ہے اوه اى کی ٍڑی ہوئی 

د کے اًزظبه هیں ثَزو هوگ پو لوویہ کی افالهی ٕؾذ کو اوه ثھی فطوے هیں ڈال هہی ہیں، کچھ هلک االّیں ثو

هْوهے پو هْوهٍ لیزی ہیں ثبه ثالری ہیں، اى ٍے  اٍ هہی ہیں ، اپٌے اٛجبء هؼبلغوں اوه ثوعھ ثغھکڑوں کو ثبهپڑی کو
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کی ہو رلثیو الٹی اوه ہو  بئے عبهہبہے اوه هؼبلظ ایَے هلے ہیں کہ اىب لگب ہے کہ عَن و عبى کو کھایَ لیکي هوگ

 ہے۔ہبػالط هقبلق پڑه

ں کو هوم پوٍزی کب، هلکوں کو وٛي پوٍزی کب  اوه و ًظویبد اوه كلَلۂ ىًلگی ًے  هوهو هائظ الوهذ اكکبه 

اعزوبع کے ػالوٍ کَی كوٍوی اٍبً کب هؾزلق ًَلوں کو ًَل پوٍزی کب كهً كیب رھب اوه اى کے ہبں اى اٍبٍبد ِ

رؼلن هکھزی رھیں اًہوں ًے اپٌے ًَلی اهزیبىاد کی رٖوه هوعوك ثھی ًہیں رھب۔ چٌبًچہ عو هوهیں ایک ًَل ٍے 

ثٌیبكوں پو، عي هیں ًَلی اّزواک ًہیں رھب اًہوں ًے هوهیذ کی ثٌب پو اوه هوبلک ًے وٌٛیذ کی اٍبً پو اپٌی عزھے 

ثٌلیبں ّووع کوكیں اوه كًیب کے هقزق هوبلک اوه هوهوں هیں ثبلکل هزؼبهٗ اوه الگ الگ عوبػزیں اٹھ کو کھڑی 

 ں۔ہوئی

ہے کہ عت وهذ اوه كبٕلے پو كزؼ پبلیٌے کے ثؼل كًیب کے هقزلق هوبلک هزٖل اٙالع کی ٛوػ آپٌ ہوظب 

هیں هل گئےہوں اوه پھو اى هیں ثٌَے والی هقزلق هوهیں اپٌے "ًَلی اهزیبىاد" یب ًوی وٌٛیذ و هوهیذ کی ثٌب پو 

ىًلگی ٍوے  الئؾۂ ػول اوه هوٖلِ  کهْزو اپٌے الگ الگ عزھے اً ٛوػ ثٌبئے ہوئے ہوں کہ اى کے ٍبهٌے کوئی

ٍے ہو ہی ًہیں اوه اى کو آپٌ هیں هال کو هکھٌے والی کوئی چیي ثغي هوهی یب هلکی كبئلے اوه ڈه کے ثبهی ہی ًہ 

، کیوًکہ "هوم پوٍزی" اوه "وٛي کے لیے ثوٍو پیکبه هہٌب ًبگيیو ہےهہی ہو رو اى کب ایک كوٍوے ٍے ہویْہ ہویْہ 

ہو یب ثبٛل پو ہو ؽبل هیں اى کب ٍبرھ كیب  کہ اپٌی هوم اوه اپٌب وٛي فواٍ ؽن پوكطوی روبٙب ہی یہ ہے  پوٍزی" کب رو 

عبئے، هوم کب ایک ایک كوك اوه پوهی هوم اوه هلک کے كبئلے کے کبم کو کوًے اوه اى کے ًوٖبى کے ہو کبم کو 

ی هوهوں یب هلکوں کو اً ٍے کزٌب ہی ثڑا هوکٌے کے لیے اپٌی روبم هوریں ٕوف کوكے ثال لؾبظ اً کے کہ كوٍو

یب ًبعبئي اوه ؽن یب ثبٛل ہوًے کب هؼیبه ہی یہ هواه پبعبئے  کے ًيكیک کَی چیي یب کبم کے عبئي ًوٖبى پہٌچزب ہو، اى

اً  ہ هہے کہکب یہ پہلو ٍوے ٍے هبثل ؿوه ہی ً ٍ اوه اىکے لیے كبئلے هٌل ہے یب روٖبى كکہ یہ اى کی هوم اوه هلک 

 کب كوٍووں پو کیب اصو پڑرب ہے۔

كَبك عٌ ًے هْوم ٍے کہیں ثھی كو هائیں ًہیں پبئی عبریں کہ یہ هوعوكٍ ػبلوگیو  اً ثبهے هیں رو اة روویجبا  

ک پوهی كًیب کو اپٌی لپیٹ هیں لے لیب ہے۔ هائظ الوهذ اكکبه و ًظویبد کے رؾذ "هوهیذ"، "وٌٛیذ" لے کو هـوة ر

رک کہ عي لوگوں اوه هوهوں ًے اى اكکبه و  ہبئے ىًلگی کب پیلا کوكٍ ہے۔ یہبںکے ثے فلا كلَلہ  اوه "ًَلی اهزیبىاد"

ًظویبد کے ّغو فجیش کو ثویب اوه اپٌے فوى اوه پَیٌے ٍے اً کی آثیبهی کوکوکے اٍے اً هله ثبه آوه کیب رھب 

ػبعي آگئے ہیں کہ اى کے هلکو اوه كلَلی  اة اى  کے ہبرھوں اً هله یں روبم كًیبهیں پھیل گئیں وٍ فوكکہ اً کی عڑ

نثہ کزٌب عیذ" اوه وٌٛیذ ہی کے فالف ًہیں "ؽت الوٌٛی" کے عنثے کے فالف ثھی كہبئی كے هہے ہیں کہ یہ ه"هو

 افالم اوه ػول کو وٍیغ کوًے کیالوٌٛی کبكی ًہیں ، اًَبى کو اً ٍے کہیں ىیبكٍ ؽَي ِ ؽتی ہی اچھب ٍہی لیکي ًو

رو ًوے ػلن کے ثھی هبئل ًہیں هہے ثلکہ یہ کہٌے  كٍ رولًی وٍبئل کی رجبٍ کبهیوں کو كیکھ کو وٍٙووهد ہے۔ هوعو

لگے ہیں کہ اًَبى ًے كطود کب ػلن ثہذ کچھ ؽبٕل کولیب، لیکي اٍے فوك اًَبى اوه اًَبًیذ ٍے پوهی آگبہی ًہیں 

ػلن کی ٙووهد ًہیں عزٌی كاًبئی اوه ًیک بى کو ارٌے َہوئی عٌ ٍے وٍ فوك اپٌے ًلٌ پو هبثو پبٍکزب کیوًکہ اً

 فیبلی کی۔

هال کو ایک ػبلوگیو  هوً ًے هوهیذ اوه وٌٛیذ ٍے ایک هلم آگے ثڑھب کو روبم هوهوں کے هيكوهوں کو 

ہی  ًظو اً کے کہ وٍ اپٌے إلی هوپ هیں چٌل ٍبل  ثھی ًہ چل ٍکی اوه كوهاا   رؾویک کی كاؽ ثیل ڈالی لیکي هطغ

پوٍزی کب هًگ افزیبه کولیب، اگو ثلوٗ هؾبل  یہ رؾویک اپٌے إولوں کے هطبثن ٍو كی ٕلی اً ًے هوٍی هوم 

کبهیبة ہوثھی عبری رو ػالوٍ اً کے کہ یہ اًَبًی كطود اوه اً کے ثٌیبكی روبٙوں کے ثبلکل فالف ہوری، یہ 

ؽبل ایک هقٖوٓ وکے ثہ "هوهیذ" اوه "وٌٛیذ" کے كزٌوں ٍے کہیں ثڑا كزٌہ کھڑا کوكیزی کیوًکہ یہ ثھی كًیب
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کے لوگوں ہی کی كالػ و ثہجوك کو اپٌب ًٖت الؼیي ثٌب کو اٹھی رھی۔ چٌبًچہ اً رؾویک کی هقزٖو ربهیـ عو  ےٛجو

 ۔ى چکبں اوه وؽْذ ًبک ہے"هوهیذ" اوه "وٌٛیذ" کی ربهیقوں ٍے ثھی کہیں ىیبكٍ فوہے ہوبهے ٍبهٌے 

وهذ كًیب کی هہنة رویي اوه  ه "وٌٛیذ" اوه "اّزواکیذ" عو اًاة ٍوال یہ پیلا ہورب ہے  کہ اگو "هوهیذ" او 

رویي هوهوں کے هناہت اوه كیٌوں کی ؽیضیذ هکھزے ہیں اوه عي کو اًہوں ًے ہياهہب ٍبلوں کے رغوثے اوه اة هزولى 

ًہیں  ٍے پہلے کے روبم اعزوبػی اوه ٍیبٍی ًظبهوں کو هك کوکے افزیبه کیب رھب، اًَبًی ىًلگی کے هَبئل کو ؽل 

کورے اوه ؽبالد و واهؼبد اوه ہوبهے ػولی رغوثبد ثھی یہ ّہبكد كے هہے ہیں کہ  یہ ًظبم ہبئے ىًلگی ٍبثوہ 

هجبئلی ٍَٹن، كیوڈل ٍَٹن ، ثبكّبہذ اوه اهٍٹوکویَی وؿیوٍ( ٍے کَی ٛوػ ثھی کن ّو اًگیي ًہیں رو  ًظبهوں )هضالا 

 کیب ہے؟ٕؾیؼ هاٍ ػول 

ٍت ٍے ثڑا هَئلہ ہے اوه اٍی ًے كًیب کے ٍت ثڑے ثڑے كهبؿوں کو پویْبى یہی هَئلہ اً وهذ كًیبکہ  

کوهکھب ہے۔ کہیں هقزلق هوبلک اوه هوهوں کو هال کو وكبم کی ّکلیں ٍوچی عبهہی ہیں کہیں كولذ هزؾلٍ 

(common wealth)   ایْیبٹک کبًلوًٌ کب ڈھوًگ هچبکو هٌٖوػی اهي  کی ٕوهد رغویي کی عبهہی ہے اوه کوئی

لیے ہبرھ پبؤں هبه هہب ہے لیکي اهي ػبلوگیو کی گزھی ہے کہ ٍلغھبؤ کی ہو  کوِّ کے ٍبرھ اوه الغھزی چلی  کے

 عبهہی ہے۔

ظبہو ہے کہ هلکوں کی ٛوػ پوهی كًیب هیں اهي هبئن کوًے کب ثھی ایک اوه ٕوف ایک ہی ٛویوہ ہے اوه وٍ  

 -یہ کہ :

ؾویکوں کو فزن  کوکے ایک ٍوے ٍے اعزوبػی رگ الگ ٍیبٍی ًظبهوں اوه اً هیں چلٌے والے ال 1

 كوٍوے ٍوے رک ایک ہی ًظبم هبئن ہو اوه 

اً هیں ثٌَے والے روبم اكواك  اوه هوهوں کے مہٌوں ٍے اى کے ایک كوٍوے ٍے الگ هَزول رْقٔ  2

entities  كهإل ایک   کے رٖوه کو ًکبل کو یہ ػویلٍ اى کے كهبؿوں هیں پیوٍذ کوكیب عبئے کہ وٍ ٍت

 عو هلروں ایک كوٍوے ٍے كوه هہزے هہزے ثے گبًے ثي گئے ہیں۔ ی کٌجے کے اكواك ہیںہ

اة یہ اهو ثھی کَی كلیل کب هؾزبط ًہیں کہ عٌ ٛوػ اعزوبػی اهي اوه ٍیبٍی ًظبم کب هیبم آپٌ هیں الىم و هليوم  

کی ؿبلت اکضویذ کبکَی ایک  ہیں ، اٍی ٛوػ ٍیبٍی ًظبم اوه ؽلوہ هزؼلوہ کے هہٌے والے ٍت لوگوں کب ًہیں رو اى

اهزلاه کے ٍبهٌے اٛبػذ هیں عھک عبًب الىم و هليوم ہیں، یؼٌی عت رک کَی هلک یب ؽلوے کے ٍت لوگ  یب کن ٍے 

کن اى کی ؿبلت اکضویذ کَی ایک اهزلاه کے آگے ٍواٛبػذ فن ًہ کوكیں، کَی ٍیبٍی ًظبم کب رٖوه ہی ًہیں کیب 

اوه اهي هبئن هہزب ہے اوه عت یہ ٕوهد فزن یب اً هیں کوئی کويوه ی  نہے ًظ یہ ٕوهد هبئن هہزی رک عبٍکزب، عت

 واهغ ہوعبری ہے اٍی رٌب ٍت ٍے ثلاهٌی کی ّکل هوًوب ہوًی ّووع ہوعبری ہے۔

پٌ هؼلوم ہوا کہ اگو پوهی كًیب هیں اهي هبئن کوًے کی روٌب ہے )اوه اة هقزلق هوبلک کے آپٌ هیں هل عبًے ٍے 

ں الگ اهي هبئن کوًے کب اهکبى ثھی ًہیں هہب( رو ًبگيیو ہے کہ کَی ایَے می اهزلاه كوهبًووا کی کَی ایک هلک هی

 رالُ و رؼییي کی عبئے۔

عٌ کب اهزلاه هَزول اوه ؿیو هقززن ہوًے کے ٍبرھ ٍبرھ ًہ ٕوف پوهی كًیب پو هؾیٜ ہوٍکے ثلکہ اٍے  1

 ہو۔ كًیب کی روبم هوهوں پو ؽکوهذ کوًے کب كی الواهغ ؽن ؽبٕل

 عٌ کے ٍبهٌے کَی ّقٔ ، هوم، هلک یب ٛجوہ کے لوگوں کو ثھی عھکٌے هیں ػبه ًہ ہو۔ 2

 عو روبم ػیوة ٍے پبک اوه روبم کويوهیوں ٍے ثبالرو ہو۔ 3
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زبًہ عٌ کب ٍلوک روبم ثٌی ًوع اًَبى کے ٍبرھ یکَبں هوثیبًہ اوه روبم اًَبًوں کب رؼلن اً ٍے یکَبں هػیّ  4

 ہو۔

یَب ٕبؽت هود و عجوود ہو کہ کَی ثڑے ٍے ثڑے هلک، گووٍ یب هوم کے لوگوں عو فوك اپٌی ماد هیں ا 5

کو اوه پوهی كًیب کے لوگوں کو هل کو ثھی اً کے ٍبهٌے كم هبهًے کب یبها ًہ ہو ثلکہ وٍ پوهی پوهی 

هوهوں اوه پوهی كًیب ٍے ثیک وهذ ثبى پوً کوًے، ؽن كاهوں کو اى کے پوهے پوهے ؽووم كلواًے 

کو اى کے عوائن کی پوهی پوهی ٍيا كیٌے پو هلهد هکھزب  ہو اوه کوئی ّقٔ کَی ؽبل اوه هغوهوں 

 گوكذ ٍے ًہ ثچ ٍکزب ہو۔ هیں اً کی

عو اًَبًوں کی كطود، اى کی ًلَیبد، اى کے عنثبد، اى کی ٙووهیبد ، اى کی فلیہ اوه ظبہو هوروں  6

هوروں کب ثھی ٹھیک ٹھیک ػلن هکھزب ہو اوه اوه کويوهیوں ہی کب ًہیں ثلکہ اً کبئٌبد هیں کبهكوهب ٍبهی 

عٌ کی ًظو پوهی اًَبًی كًیب اوه اى کے هبٙی اوه ؽبل، اوه هَزوجل ٍت پو ؽبوی ہورب کہ وٍ اًَبًی 

ىًلگی کے ایَے إول اوه ٙبثطے ثٌبٍکے عو روبم هلکوں اوه هوهوں اوه ٛجووں کی وٍؼزوں اوه 

 ورے ہوں۔کويوهیوں اوه كالػ و ثہجوك کب یکَبں لؾبظ ک

عو ایَب ٍویغ و ثٖیو اوه ػلین و فجیو ہو کہ اً کے ػلن ٍے کوئی چیي ثبہو اوه اً کی ًظو ٍے کوئی  7

 -چیي پوّیلٍ ًہ هٍ ٍکزی ہو، اوه آفوی ثبد یہ کہ :

 عٌ کی ّبى اً هله ثلٌل ہو کہ اً کب هوبثل اوه ہوَو ًہ کوئی كوٍوا ہو اوه ًہ ہوٍکزب ہو۔ 8

ووا کی اى ٕلبد کو مہي هیں هکھ کو عت ہن اً ىهیي پو كوهبًووائی کے هقزلق اپٌے هطلوة ػبلوگیو كوهبً

كػویلاهوں کب عبئيٍ لیزے ہیں رو ثبلکل ثبكی الٌظو هیں یہ چیي  هزؼیي ہوعبری ہے کہ اى هیں ٍے کوئی ثھی اى 

 کہ هنکوهٍ ٕلبد کے ٹل اوه هبئن ہےٕلبد کب ّبئجہ ثھی اپٌے اًله ًہیں هکھزب اوه اكھو یہ ؽویوذ ثھی اپٌی عگہ ا

 بكوهبًووا کے ػالوٍ کَی كوٍوے كوهبًووا کی اٛبػذ کے لیے كًیب کی ٍت هوهیں کیب، اى هیں ٍے چٌل ثھی ثوٙ

 و هؿجذ ریبه ًہیں ہوٍکزیں کیوًکہ آفو کیب وعہ ہے کہ :

ایک هوم اپٌی ہی عیَی ایک  ،ایک ّقٔ اپٌے ہی عیَے گوّذ پوٍذ کے كوٍوے اًَبى کے ٍبهٌے 

ایک هلک اپٌے ہی عیَے ایک كوٍوے هلک کے ٍبهٌے اوه ایک ٛجوہ اپٌے ہی عیَے  ،كوٍوی هوم کے ٍبهٌے

 ایک كوٍوے ٛجوے کے ٍبهٌے ٍو عھکبئے۔

ہبں یہ ہوٍکزب ہے اوه ہوهہب ہے کہ ایک عوبػذ یب ایک هوم کچھ ػوٕے کے لیے كوٍوی عوبػذ یب هوم پو  

 هٍ ٍکزب ہے اوه یہ هػت ىیبكٍ كًوں رک چل ٍکزب ہے۔ هػت عوب لے لیکي ًہ یہ ؿلجہ هَزوالا  اپٌب ؿلجہ یب

اة عت ہن اً هطلوثہ ػبهلگیو كوهبًووا یب ثيثبى ػوثی "الہ الؼبهیي" کی رالُ هیں اپٌے گوك وپیِ اوه ىهیي  

ہی  و ؽویوزیں ہوبهے ٍبهٌے كوهاا اوه آٍوبى هیں پھیلی ہوئی فلا کی ثے ؽل و ؽَبة هقلوم پو ًظو ڈالزے ہیں رو ك

 -ًوبیبں ہوکو آعبری ہیں کہ:

اً کبئٌبد کے فبلن ًے عو ٙووهد اوه عٌ چیي کی ٛلت ثھی اًَبى کے اًله هکھی ہے اٍے پوها کوًے  1

ل كهعے کب اًزظبم اً کبئٌبد هیں کوكیب ہے اگو اًَبى کے اًله ثھوک اوه پیبً هکھی ہے رو پوهی بکب کو

کب وٍیغ كٍزوفواى ثچھبكیب ہے ۔ اگو اٍے ثوبء  رؼلاك اوه اًواع و اهَبم کی چیيوںپیٌے کی الىهیي پو کھبًے 

وں ٍے لے کو اً کی ٙووهد ہےرو ىهیي کے گوّے گوّے هیں پہبڑوں کی ؿبه ىًلگی کے لیے ہوا کی

هٌے اى رو اً ٍب ٚب کو اً ٍے ثھوكیب ہے، اگو اٍے هود گویبئی كی ہےثلٌل رویي پوواى  ٍے ثھی اوپو ك

ؽ ٍے ًواىا ہے رو اٍے ارٌے وٍیغ اوه ثے بى و گلزگو هکھ كیے ہیں، اگو اٍے ػول و كهگٌذ هوٙوػبد ثیب
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ّوبه هَبئل ىًلگی ٍے كوچبه کوكیب ہے کہ هیبهذ رک اٍے ؽل کورب چال عبئے اوه وٍ فزن ًہ ہوں۔ الوقزٖو 

 كیزی۔ ئی ًہیںبثھول كکھ یہ کہ عٌ ٛوف اوه عٌ ؽل رک ثھی آپ ًظو كوڑائیں کہیں کوئی کوی یب

کبئٌبد اوه اً کب ایک ایک كوٍوی چیي عو اً ٍے ثھی ىیبكٍ ًوبیبں اوه کھلی ہوئی ہے وٍ یہ کہ یہ پوهی  2

مّهٍ کَی ىثوكٍذ اوه ٕبؽت هود و عجوود كوهبًووا کے هواًیي اوه ٙبثطوں هیں کَب ہوا ہے اوه اى هیں 

ىهیي اوه بثی کب یبها ًہیں۔ ٍوهط ، چبًل، و ٍور ٍے کَی ّے کو ثھی اً کے ؽکن کے فالف ٍوهو ؽوکذ

ٍوے ٍت اعوام كلکی ، آگ، پبًی، ہوا، عوبكاد، ًجبربد اوه ؽیواًبد ، پیلائِ، ٕؾذ، ثیوبهی اوه هود، وك

ى بذ، هىم اوه كوٍوے وٍبئل کی کوی ثیْی ، كیکھٌے ٌٌٍے، ثولٌے کی اوه كوٍوی عو  هوریں اًَػيد و ملّ 

کوهہی ہیں۔ یہ آىاك و فوك هقزبه ًہیں ثلکہ ٕویؼ ٛوه پو کَی کے ؽکن کی ربثغ اوه  اوه اً کبئٌبد هیں کبم

کَی کے هبًوى کی پبثٌل ًظو آری ہیں ثلکہ اى هیں ٍے ہو ایک کے لیے ایک هلٖل الئؾۂ ػول ، ایک هزؼیي 

یي و ٙوثٜ ہیں هوٖل و  پووگوام اوه ایک اٹل هغووػہ هواًیي هوعوك ہے۔ اً کبئٌبد هیں کبهكوهب یہی وٍ هواً

   laws of nature عي کے لیے ٍبئٌٌ والوں ًے فلا کے اًکبه یب اً ٍے اًؾواف کے ثؼل "هواًیي هلهد" 

ی إطالػ هیں "آیبد الہی" یب "فلا کی ًْبًیبں" کہب ہے ٌکب ًبم رغویي کیب ہے اوه عٌہیں كیي اٍالم ًے اپ

ل کوٍکزب ئٌبد کی ؽویوذ کی ٛوف هہٌوبئی ؽبٕکبکیوًکہ اًَبى اگو چبہے رو اى کی هلك  ٍے اپٌی اوه اً 

 ہے ثْوٛیکہ ؽٚود اثواہین ػلیہ الَالم کی ٛوػ اٍے كی الواهغ رالُ ؽن کی لگي ہو۔

هنکوهٍ ثبال كو ؽویوزوں کو ٍبهٌے هکھ کو عت ہن اًَبًی ىًلگی پو ؿوه کورے ہیں رو هؼلوم ہورب ہے کہ عہبں اً 

ًلگی کے لیے ایک ػبلوگیو  كوهبًووا هوعوك ہے، اوه اً کے ػبلوگیو پوهی کبئٌبد اوه فوك اًَبى کی ٛجؼی ى

ٙواثٜ پوهے هہو و ؿلجہ کےٍبرھ ہو عگہ ًبكن ہیں اوه اًَبى کی ہو ٙووهد اوه ہو ٛلت کب ثہذ واكو ٍبهبى  کیب 

ہ  گیب ہے وہبں اًَبى کی ىًلگی کے افزیبكی ؽٖہ یؼٌی اً کی اعزوبػی ،افالهی اوه ٍیبٍی ىًلگی کے لیے ً

ہ اً کی ٛجؼی ٙووهروں ٍے ثھی ىیبكٍ اہن رو اً هبًووا ہے، ًہ ػبلوگیو ٙبثطہ اوهًثظبہو کوئی ػبلوگیو كو

کی ٙووهد کب کوئی ٍبهبى کیبگیب ہے۔ اكواك ٍے لے کو اهوام و هوبلک رک ہو ایک عو هاٍزہ اوه عو ٙبثطہ  

ًے ایَب ہی کو ثھی هکھب ہے۔ لیکي اً کبئٌبد ىًلگی چبہیں گھڑ اوه افزیبه کولیٌے کے لیے آىاك ہیں اوه اًہوں 

کے هياط اوه اً کے ثٌبًے والے کی هغووػی اٍکین کو كیکھزے ہوئے یہ ٕوهد ؽبل كطود کے ثبلکل فالف 

ٍے ثبلکل ثے عوڑ هؼلوم ہوری ہے کہ اًَبى کی ہو چھوٹی ٍے چھوٹی ٙووهد کب لؾبظ هکھٌے اوه ًظبم ػبلن 

اوه عوصوهے ٍے  ٍے لے کو ٍوهط رک هےم هد ہی کب فیبل ًہ هکھب ہو اوهوالے ًے اً کی اً اہن رویي ٙوو

ًے اًَبًی ىًلگی کے اً اہن رویي ظبم ىًل گی هووه کوًے والے ًایک کے لیے هکول  ولے کو ہبرھی رک ہ

ؽٖے ہی کے لیے کوئی هبًوى اوه ٙبثطہ ًہ ثٌبیب ہو۔ ػول، ٙویو ، وعلاى، هْبہلۂ کبًبد اوه ػلوم ٛجؼی کے 

کہزے  ی فالف ہے اوه وٍ ٍت یک ىثبى ہوکوپوهے مفیوے یؼٌی ٍبهے ٍبئٌٹلک ػلوم کب ووٹ اً رٖوه کے ثھ

اًَبى کی اعزوبػی اوه ٍیبٍی ىًلگی کے لیے ثھی ویَب ہی ایک ػبلوگیو كوهبًووها اوه  ایَب ًہیں ہوٍکزب۔ ہیں کہ

 ں کی ٛجؼی ىًلگی کے لیے هوعوك ہے۔ایک ػبلوگیو ٙبثطہ ہوًب چبہئے عیَب کہ اً کبئٌبد اوه فوك اًَبًو

یہ ہے وٍ هوبم عہبں رک کھلے كل اوه کھلی آًکھوں اوه ؿیو هزؼٖت مہي کب ہو اًَبى اپٌے ہوُ گوُ ٍے کبم  

لے کو پہٌچ عبرب ہے۔ اة اً هوبم پو کھڑے ہوکو عت ہن ّووع ٍے لے کو اة رک کی اًَبًی ربهیـ اوه واهؼبد 

چبه ًہیں، كو چبه ٍو ًہیں كو چبه  ہياه ًہیں الکھوں کی رؼلاك هیں اًَبًوں کب ایک ػبلن پو ًگبٍ ڈالزے ہیں رو كو 

ؽبهل ، مہٌی و افالهی اػزجبه ٍے اپٌے ایَب گووٍ ہوبهے ٍبهٌے آرب ہے عو ٍت کب ٍت ثہزویي ٍیود و افالم کب

کب یکَبں هؼزول ہے۔ عٌ هیں کے ایک ایک كوك ٍت  اپٌے ىهبًے کی ٍوٍبئٹی هیں ٍت ٍے هوزبى كوٍذ و كّوي

کے ثلرویي كّوٌوں ًے ہویْہ اى کی لـيّوں کی عَزغو کوًی چبہی لیکي کہیں ایک عگہ ثھی اًگلی ًہ هکھ ٍکے 

، ایک ٛجوے کے ًہیں، ایک ىهبًے کے ًہیں ثلکہ ٍت ایک هوم کے ًہیں، ایک هلک کے ًہیں، اوه پھو یہ کَی 
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قزلق هوبلک کے، هقزلق ٛجوبد کے، اوه هقزلق ىهبًوں کے لوگ ہیں هگو  ٍت کے ٍت هقزلق هوهوں کے، ه

هلکوں، اوه ىهبًوں کے لوگوں ٍے یہ ایک ہی ثبد کہزے ہیں کہ عٌ  ،اپٌی اپٌی هوهوں وکے ٍت یک ىثبى ہوک

اً  واهؼہ هیں ثھی ویَب ہی ہے۔چیي کب روہبهی ػول ، ٙویو، وعلاى اوه روہبهے ػلوم ٛجؼی روبٙب کورے ہیں، 

ہے اوه وٍ وہی ہے عٌ ًے  اجؼی ؽٖہ هیں عٌ ٛوػ ایک ػبلوگیو كوهبًووبهی ىًلگی کے ٛہکبئٌبد اوه فوك رو

اً کبئٌبد اوه اً کی ہو چیي کو فلن کیب ہے، عٌ کب هبًوى اوه ؽکن اً پوهے کبهفبًۂ ػبلن هیں پوهی هود ٍے 

رھ هیں روہبهی ىًلگی ، روہبهی بٌ کے ہیے هؾزبط ہو، علی ایک ایک ٙووهد کے ٌکبهكوهب ہے، عٌ کے رن اپ

 وہبها رٌيل ، روہبها هىم اوه روبهی ىیَذ کے ٍبهے ٍبهبى ہیںهی، رروہبهی ٕؾذ و رٌلٍزی ، روہبهی روهود، 

لگی کے ہبهے لیے الىم ہے کہ اپٌی ىًہے، رو بکن اوه إل كوهبًوواوہی روہبه  اوه اً ٍبهی کبئٌذ کب ؽویوی ؽ

هو ًبچبه كًیب  هیں چبعٌ ٛوػ ٛجؼی  ی ٛوػ کووكاهی اٍجوًکی اٛبػذ و كوهب اً افزیبهی ؽٖے هیں ثھی

 کوهہے ہو۔

اة  اً فبلن اوه هلثو کبئٌبد کو ػبلوگیو كوهبًووا کی اى ٕلبد کی هوٌّی هیں كیکھیے عو آپ ًے اوپو  

 هزؼیي کیے ہیں۔

یي و آٍوبى کی اٍے عٌ ٛوػ اً ىهوٍ هبئن ثبلناد ہے، اً کب اهزلاه هَزول ، ؿیو هقززن اوه هؾیٜ کل ہے،  

ثٌی ًوع اًَبى پو كوهبًووائی کب ہے اٍی ٛوػ اٍے روبم  هذ و كوهبًووائی کب ؽن ؽبٕلوكوٍوی چیيوں پو ؽک

ثھی پوها پوها ؽن ؽبٕل ہے کیوًکہ اٍی ًے ہویں فلن کیب، اٍی کی ىهیي پو ہن هہزے ہیں، اٍی کب كیب هىم 

هد و اؽزیبط وی ایک ایک ٙوٌیں، اٍی کی ہوا هیں ٍبًٌ لیزے ہیں، اپ، اٍی کب پیزے اوه کھبرے ہھبرے ہیںک

کےلیے اٍی کے هؾزبط ہیں، یہ آًکھ ، کبى، ًبک، ىثبى، كل ، كهبؽ اوه ہوبهے عَن اوه اً کبئٌبد کب ایک ایک 

ے برٍے کبم لیزے ہیں اوه كبئلٍ اٹھمهٍ اٍی کی هلک اوه اٍی کے ؽکن کے ربثغ ہے، عت رک وٍ چبہزب ہے ہن اى 

  ہیں اوه عت وٍ چبہزب ہے وٍ اى ٍے ہویں هؾووم کوكیزب ہے

پھو وٍ روبم ػیوة ٍے پبک، روبم کويوهیوں ٍے ثبالرو، روبم ثٌی ًوع اًَبى کب یکَبں هوثی کَی کے لیے اً کے 

و ٍبهٌے ٍو عھکبًب ثبػش ػبه ًہیں، اً کی هود و عجوود کب یہ ػبلن کہ اً کبئٌبد کے اًزظبم هیں کَی کی هلك 

ے چْن ىكى هیں رہ و رؼبوى کب هؾزبط ًہیں، پوهی پوهی هوهوں اوه هلکوں کو ثیک وهذ ثلکہ پوهی کبئٌبد کو عت چبہ

ی عو هوکي فٖوٕیبد ہوبهے مہي هیں آری ہیں اى ٍت کب وٍ  و یہ کہ ایک ػبلوگیو كوهبًووها کزٖثبال کوكے۔ هق

 ثلهعہ ارن ؽبهل ہے۔

ٌے کے ثؼل عت ہن هَزول ػبلوگیو اهي کی ہ" کب هَئلہ اً ٛو ػ ؽل کولیال  وؽلد "ا یؼٌی ًووایک ػبلوگیو كوهب

رو ہویں هؼلوم ہورب ہے کہ ثٌی ًوع اًَبى کی هقزلق  ورے ہیںكوٍوی ًبگيیو ٙووهد یؼٌی "وؽلد اًَبى" پو ؿوه ک

بك اوه هٌٖوػی اوه گووہوں هیں یہ اهزیبى اوه کْبکِ اوه ایک كوٍوے پو یہ رلوم ٍواٍو ثے ثٌی هوهوں اوه ًَلوں

ہے اوه اً کے لیے کوئی إل هوعوك ًہیں۔ عٌ افزالف هياط و ٛجیؼذ اوه هًگ و ػبكاد کی ثٌب پو لوگوں ًے 

ہوں هیں ثبًٹ کو آپٌ هیں یہ اوكھن هچبهکھب ہے ویَب افزالف رو ثَب و الگ الگ هوهوں ، ًَلوں اوه گوواپٌے آپ ک

اًَبى اوه اًَبى کے كههیبى بں کے كو ثیٹوں هیں ثھی پبیب عبرب ہے۔لوگوں هیں ثلکہ ایک ہی ه هوم کے ہیاوهبد ایک 

ارلبم یب افزالف کے لیے اگو کوئی ٕؾیؼ اوه كطوی ثٌیبك ہوٍکزی ہے رو وٍ ٕوف فیبالد، ػویلے اوه افالم کب 

وة کب ثؼل ارلبم ہے یب افزالف ہے، اوه یہ چیي ایَی ہے کہ اً ثٌیبك پو ایک هبں کے كو ثیٹے هقزلق اوه هْوم و هـ

ثٌبًب  یبكهکھٌےوالے كوآكهی هزلن ہوٍکزے ہیں، هہب ًَل یب هًگ یب وٛي یب ىثبى کے افزالف کو كوٍزی و كّوٌی کی ثٌ

رو یہ  ایک ثے هؼٌی اوه هہول ثبد ہے۔ آفو یہ کہٌب کٌ هؼوول هٌطن و كلَلہ یب ػولی كلیل کی هو ٍے ٕؾیؼ ہوٍکزب 

ٛوف عو ثچہ پیلا ہورب ہے یب كالں ىثبى ثولزب ہے اوه كالں هًگ هکھزب ہے وٍ رو ہے کہ كالں كهیب، پہبڑ یب لکیو کے اً 
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اپٌب ہے اوه اٍے ہن پو ٍبهے ؽووم ؽبٕل ہیں لیکي عو  ثچہ اى کے اً پبه پیلا ہورب ہے یب كالں ىثبى ثولزب  اوه كالں 

ؼہ یہ ہے کہ ہن رو عت اً ىهبًے وٍ ؿیو ہے اوه اٍے ہن ٍے اوه ہویں اً ٍے کوئی رؼلن ًہیں ۔ واه هًگ هکھزب ہے 

کے هائظ الوهذ اى ًظویبد اوه اكکبه پو ؿوه کورے ہیں رو ؽیواى هٍ عبرے ہیں کہ کٌ ٛوػ یہ ًظویے اًَبًوں کے 

كل و كهبؽ هیں پیلا ہوئے اوه کٌ ٛوػ اى کے ػول و ٙویو ًے اًہیں هجول کیب اوه پھیالًے کی اعبىد كی۔ هوٹی ٍے 

ٍزبًی هیں وله عوهي اوه ہٌلوٍزبًی اوه ؿیو ہٌہ كیکھ ٍکزب ہے کہ گوهے اوه کبلے، اًگویي اوهوٹی ػول کب آكهی ثھی ی

عٌَیں هواه  الگ الگ وه ثکوی هیں ہے کہ اًہیںوڑے هیں ہے یب اوًٹ اہیں پبیب عبرب عیَب ثیل اوه گھویَب افزالف رو ً

ٍذ ٍے ثٌے ہٌلوٍزبًی ٍت ایک ہی گوّذ  پویو كیب عبئے۔ یہ گوهے اوه کبلے، اًگویي اوه عوهي، ہٌلوٍزبًی اوه ؿ

ہیں، عَن و كهبؽ اوه اػٚبء و عواهػ کی روبم هوریں ایک ٍی هکھزے ہیں، اى ٍت کے ًلَیبد، عنثبد، اؽَبٍبد اوه 

ًہیں عٌ ٍے اًہیں الگ ک ّے ثھی ایَی هوعوك یکہیں کوئی اكوٍوی ٍبهی ٕالؽیزیں اوه کويوهیبں یکَبں ہیں۔

اوه اًَبًی ػول اٍی کب روبٙب  هہٌوبئی کوری ہیں ٍکے اى ٍے هزؼلن روبم چیيیں اٍی ٛوفهواه یب عبالگ اعٌبً 

یکو کھڑے بں پھو عت ہن ػول و ّواہل کے اً روبٙے کو لہیں۔ یہٍ ٍت اًَبى ہیں اوه یکَبں اًَبى کوری ہے کہ و

رھب پھو  گیو كوهبًووا کب هَئلہ ثزبیبہ" یؼٌی ایک ػبلن َبًوں کب وہی گووٍ عٌ ًے ہویں"وؽلد ال  ے ہیں رو ثوگيیلٍ اًہور

ٍت اًَبى ؽن ہے، کب یہ روبٙب ثھی ثبلکل ہوکو کہزب ہے کہ ػول و  ّواہل ًوبیبں ہوکو ٍبهٌے آعبربہے اوه یک ىثبى 

گوهے ہوں یب کبلے، ػوثی ہوں یب ػغوی ٍت ایک ہی آكم کی اوالك ہیں اوه اى کی هجبئلی اوه هوهوں هیں روَین کی 

 ں۔یبكٍ کچھ ًہیں کہ یہ اى کے پہچبًے عبًے کب مهیؼہ ہیاہویذ اً ٍے ى

اًَبى" ہیں عي کی كػود اً ثوگيیلٍ گووٍ  ہ" اوه "وؽلدِ اً کبئٌبد کی یہی كو ثٌیبكی ؽویوزیں یؼٌی "وؽلد ال  

کے ایک ایک كوك ًے اپٌے اپٌے وهذ هیں اپٌے هقبٛت لوگوں کو كی اوه ہوبهی اوه فوك اٍالم کی كػود ثھی اًہی 

كو ثٌیبكی ؽوبئن کی ٛوف ہے۔ اٍالم کوئی ًیب  كیي ًہیں، هوآى کوئی ًئی کزبة ًہیں اوه ًہ هؾول ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن ًے 

ي کے ثوگيیلٍ ثٌلوں کی كػود ٍے الگ ہو۔ عي كیلا آئے ہوئے فًوکھی كػود پیِ کی کہ عو اى ٍے پہلے کوئی ا

کب ؽن  ٍے روبم هلکوں اوه هوهوں کے پیـوجو پیِ کورے هہے اٍی كیي اوه كػودِ کی اثزلاء  ؽن اًَبًیذاوه كػود ِ

ؽن کے آفوی  دِ هوآى ہے اوه اٍی كیي اوه كػو یْيؽن کب آفوی هَزٌل ایڈي اوه كػود ِهوعوكٍ ًبم 'اٍالم' ہے اٍی كی

ٍے آًے  کہ، ایواى، ػوة ہو عگہ فلا کی ٛوف، اهویل ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن رھے۔ ہٌلوٍزبى، چیي، یوهپػلوجوكاه هؾو

ل هوآى اوه هؾوی ًے د پیِ کیب رھب عَے اة ہللا رؼبل  بؽی ًے یہی ًظبمِ  هی اوه اعزوبػی ىًلگی کے هہٌوبؤںوالے افال

ہویْہ کے لیے هؾلوظ کوكیب ہے۔ یہ ٍت اًَبًوں کی هْزوک هیواس ہے ، کَی ایک  ہللا ػلیہ وٍلن کی ٍیود هیںٕلی 

ً ػود کو اكى کو هقبٛت کوکے اپٌی ثٌیبكی ًوع اًَب ں۔ اٍالم اوه هوآى ًے روبم ثٌی هوم، هلک یب گووٍ کی هلکیذ ًہی

 ٛوػ پیِ کیب ہے۔

"لوگو! ثٌلگی افزیبه کوو اپٌے اً هة کی عو روہبها اوه رن ٍے پہلے  عو لوگ ہو گنهے ہیں اى ٍت کب فبلن ہے، 

روہبهے )كًیب هیں ؿلٜ ثیٌی و  ؿلٜ کبهی ٍے اوه هوًے کے ثؼل فلا کے ػناة ٍے( ثچٌے کی روهغ اٍی ٕوهد 

وُ ثچھبیب، آٍوبى کی )ٍزبهوں ىهیي کب ك رو ہے عٌ ًے روہبهے لیےٍے ہوٍکزی ہے۔ )رن كیکھزے ًہیں کہ( وہی 

ثھوی( چھذ ثٌبئی، اوپو ٍے پبًی ثوٍبیب اوه اً کے مهیؼے ٍے اًواع و اهَبم کی  پیلاواه ًکبل کو روہبهے لیے 

ٌی اً کے ٍبرھ و كوٍووں کو ہللا کب هل هوبثل )یؼهىم کب ٍبهبى کیب، پٌ عت رن یہ ٍت کچھ كیکھزے اوه عبًزے ہو ر

ٌجھبلے ہوئے ہے اوه کیوًکہ ہللا وٍ ىًلۂ عبویل فلا عو روبم کبئٌبد کو ٍ'اٛبػذ کے ؽولاه( ًہ ٹھیواؤ"۔ اپٌی ثٌلگی و 

ًہ اٍے اوًگھ آری ہے ، ًہ ًیٌل آری ہے،  '۔وهبًووا ًہیںاٍے چال هہب ہے، اً کے ٍوا ؽویوذ هیں روہبها کوئی هؼجوك و ك

اً کی اعبىد کے ثـیو ٍلبهُ  عو اً کی عٌبة هیں کب ہے، کوى ہے ىهیي اوه آٍوبًوں هیں عو کچھ ہے  اٍی

اً ٍے ثھی وٍ واهق زب ہے اوه عو کچھ اى ٍے اوعھل ہے ًکوٍکے، عو کچھ ثٌلوں کے ٍبهٌے ہے اٍے ثھی وٍ عب

ذ آٍوبًوں اوه ىهیي پو چھبئی ہوئی ہے اوه اى کی ًگواًی اً کے لیے کوئی رھکب كیٌے واال کبم ہے' اً کی ؽکوه
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کی  ي )یؼٌی افالهی اوه اعزوبػی ىًلگی هیں فلا کی اٛبػذ کواًے( کے هؼبهلے هیں کوئی ىثوكٍزی ًہیںالجزہ كی ًہیں'

گئی ثلکہ روہیں ػول و رویي كے کو ٕؾیؼ اوه ؿلٜ كوًوں هاٍزے ٕبف ٕبف روہبهے ٍبهٌے هکھ كیے گئے ہیں' 

به کولی اً ًے ایک ایَب هٚجوٛ ٍہبها چھوڑ کو ہللا کی اٛبػذ و ثٌلگی افزی بں یہ عبى لو کو عٌ ًے ثبهی ٍت کوہ"

 رھبم لیب عو کجھی ٹوٹٌے واال ًہیں اوه عٌ کب ٍہبها اً ًے لیب ہے وٍ ٍت کچھ ٌٌٍے اوه عبًٌے واال ہے"۔

 ی عبى ٍے اً کب عوڑا ثٌبیب اوه اىلوگو! اپٌے هة ٍے ڈهو عٌ ًے رن کو ایک عبى ٍے پیلا کیب اوه اٍ 

كوًوں ٍے ثہذ ٍے هوك و ػوهد كیٌب هیں پھیالئے، اً فلا ٍے ڈهو عٌ کب واٍطے كے کو رن ایک كوٍوے 

 ہللا رن پو ًگواًی کوهہب ہے"۔ٍے اپٌے ؽن هبًگزے ہو اوه آپٌ کے رؼلوبد ثگبڑًے ٍے پوہیي کوو، یویي عبًو کہ 

ًویں اً لیے ثبًٹ كیب ہیں کٌجوں اوه هجیلواے لوگو! ہن ًے روہیں ایک هوك اوه ایک ػوهد ٍے پیلا کیب ہے اوه رو

اؽزوام رو وہی ہے عو  ہللا ٍے ىیبكٍ ڈهًے واال  اوه هبثلِ  ، وهًہ رن هیں ٍے ثيهگكوٍوے کو پہچبى ٍکوہے کہ ایک 

 اوه اً کے هبًوى کب ٍت ٍے ىیبكٍ پبثٌل ہے"۔

اوه عو عت اوه عہبں ثھی ی ہےعت اوه عہبں ثھی کوئی کزبة آئ، عو ى ہویں ثزبرب ہے کہ فلا کی ٛوف ٍے هوآ

اپٌی  ه اً کے هبًٌے والے روبم اًَبًوں کب كوٗ ہے کہ اًہی ثٌیبكوں پووئی پیـوجو آیب اً کی ثٌیبكی رؼلین یہی رھی اوک

ہو اً ّے کو فبهط  اًلواكی اوه اعزوبػی ىًلگی کی رؼویو و رْکیل کویں اوه اپٌی اوه هؼبّوے کی ىًلگی ٍے

 هزؼبهٗ ہو۔ بئن ٍےؽو ثٌیبكیکوكیں عو اى كو 

ٍالهی وعوك هیں آئی ہے اوه هْي کی ػلوجوكاهی کے لیے عوبػذ ایلٍ ثٌلوں کی اٍی كػود اوه فلا کے اى ثوگي

وٍ اپٌی اً كػود اوه اپٌے اً هوٖل کو روبم ثٌی ًوع اًَبى کے هوثوو اً ٛوػ ثال رویي هلک و هلذ پیِ کوری ہے 

ی هہٌوبؤں کے ٛویوے ی اًجیبء کوام ًے اٍے پیِ کیب رھب، ہن اپٌے اًہعٌ ٛوػ اً كػود کے إل ػلوجوكاهوں یؼٌ

م هوهی، ًَلی اوه هلکی رؼٖجبد روڑ کو ٍوربپب اٍی كػود اوه اً کے إولوں ٍے واثَزگی پیلا کے هطبثن روب

ل بکوًے کب ػيم اوه رہیّہ کوچکے ہیں، ہن روبم ثٌی ًوع اًَبى اوه ثبلقٖوٓ اى لوگوں ٍے عو هوعوكٍ ٕوهد ؽ

کے هلت و ٙویو هوى هوًوب ہوًے والے واهؼبد پو كى هاد کڑھزے ہیں، عو اهي  ٍے ثیياه اوه ؿیو هطوئي ہیں، عي

ے ىًلگی ٍے ًبالں اوه اى کے ثغبئے ؽن و اًٖبف اوه اهبًذ و كیبًذ کب كوه بلن کے فواہْوٌل ، هوعوكٍ ًظبم ٍػ

ؼٖجبد ٍے ثبالرو ہوکو ہوبهی اً ًَلی اوه كوٍوے ركوهٍ چبہزے ہیں، یہ كهفواٍذ کورے ہیں کہ وٍ روبم هوم، 

ٌٍیں ، اً کو ٍوغھٌے کی کوِّ کویں اوه اى کے ؽَي و هجؼ کو اٍی ٛوػ کھلے كل ٍے عبًچیں اوه  ود کوػك

اً وهذ كًیب کو کھلے كل ٍے عبًچزے اوه پوکھزے ہیں۔  ، عٌ ٛوػ وٍ كًیب کی كوٍوی كػوروں اوه رؾویکوںپوکھیں

اعزوبػی کی ٙووهد ہے عو پوهی اًَبًی كًیب کے عَن پو كٹ آعبئے اوه روبم هلکوں اوه َے ًظبم ِکو ثہوؽبل ایک ای

یؾلٍ یؾلٍ ػل  ثٌبكے۔ هلک هلک اوه هوم هوم کی الگ الگ رٌظین و هؼبّود اوه ػل   unitهوهوں کو هال کو ایک یوًٹ  

كػود اوه ًظویہ و هَلک پھیل ٍکے گب اوه ىًلٍ ب ىهبًہ گنهچکب۔ اة آئٌلٍ كًیب هیں وہی رؾویک و ًظبم ہبئے ٍیبٍی ک

ویو کوٍکزب ہو اوه یہ عیَب کہ هیں ثیبى کوچکب ہوں اعزوبػی رؼ هہے گب عو روبم اًَبًی كًیب کو ایک کوکے واؽل ًظبمِ 

ے اپٌے هَبئل اً لیے اگو كًیب كی الواهغ ٌٍغیلگی ٍ ،وهٍ ثبال كػود کے ٍوا اوه کہیں هوعوك ًہیںپیـوجووں کی هنک

اپٌے  ۔ یہ الگ ثبد ہے کہكػود کو هجول کیے ثـیو چبهٍ ًہیںں ہے رو اً کے لئے اً یه کے ٕؾیؼ ؽل کی رالُ

 ف هزوعہ ہو۔هيیل ًوٖبى اٹھبًے کے ثؼل اً ٛو رؼٖت، ٙل اوه ہٹ كھوهی کی وعہ ٍے وٍ کچھ

هَزول ؽل چبہزی ہے رو فلا لوگیو اوه کہ كًیب اگو واهؼی هْکالد کب ػب ہوبهی إل اوه ثٌیبكی كػود رو یہی ہے

اپٌب لیڈه ثٌبئے اوه یہی كػود ہن روبم ثٌی ًوع اًَبى  هی، اعزوبػی اوه ٍیبٍی ىًلگی هیںکے پیـوجووں کو اپٌی افال

۔ لیکي فبٓ ٛوه پو هَلوبًوں کے ٍبهٌے ، عو اپٌے آپ کو اًجیبء کے لذ پیِ کورے ہیںو ه هلککے ٍبهٌے ثال رویي

عبًْیي، اى کی كػود کے ػلوجوكاه اوه اى کی رؼلیوبد کے پیوو کہزے ہیں، ہن چٌل چیيیں اوه ثھی پیِ کورے ہیں اوه 
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وه  اى کی رؼلیوبد ه اکہ وٍ اًجیبء کے عبًْیي ، اى کی كػود کے ػلوجوكا ہ اگو وٍ واهؼی یہ كػوے هکھزے ہیںوٍ یہ ک

رو وٍ اپٌی اًلواكی، اعزوبػی اوه  ---اوه ظبہو ہے کہ اپٌے آپ کو هَلوبى ظبہو کوًے کے یہی هؼٌی ہیں کے پیوو ہیں

د، اپٌے رولى و هؼبّود، اپٌے لیي كیي اوه اپٌے هؼبّی اوه رغبهری کبهوثبه اوه وٍیبٍی ىًلگی، اپٌے افالم و ٍی

ثیي االهواهی رؼلوبد کب عبئيٍ لے کو كیکھیں کہ وٍ کٌ ؽل رک اٍالم کے هطبثن ہیں؟ اگو اوه  اپٌے روبم اًلواكی ، هوهی

اوه  کو اًلواكی ٛوه پو اپٌی ىًلگی هیںوٍ اٍالم کو اپٌب كیي هبًزے ہیں رو اً كیي کو واهؼی اپٌب كیي ثٌبئیں، اً 

 اوه ٕؾبكذ پٌی رؼلین گبہوں هیں، اپٌے اكةٌی ٍوٍبئٹی هیں، اًلاى  هیں، اپی ٛوه پو اپٌے گھووں هیں، اپٌے فباعزوبػ

یضیذ هغووػی اپٌی هوهی یں اوه ثؾوٌوں اوه هوهی اكاهوں هغًد هیں، اپٌی اهیں، اپٌے کبهوثبه اوه هؼبّی هؼبهال

كی الواهغ اٍالم ہی  هبئن کویں اوه اپٌے هول اوه ػول ہو چیي ٍے اً اهو کی ٍچی ّہبكد كیں کہ وٍوال اپبلیَی هیں ػ

ہوًے کی ؽیّضیذ ٍے كیي ًغبد یویي کورے ہیں۔ ہن اى ٍے کہزے ہیں کہ هَلوبى  هاٍ کو ٕؾیؼ اوه هاٍِ  ی ہوئیکی ثزبئ

روہبهی ىًلگی کب إل اوه واؽل هوٖل ہے اً لیے روہبهی روبم  ن کوًب اوه ؽن کی ٍچی گواہی كیٌب،کو ٹھیک ٹھیک هبئ

ٍؼی و ػول کبهوکي و هؾوه اٍی چیي کو ہوًب چبہیے ہو اً ثبد اوه کبم ٍے كٍذ کِ ہوعبؤ عو اٍالم کی ٙل ہو 

ی و ًظو صبًیہ پاٍالم کو ٍبهٌے هکھ کو اپٌے پوهے هولی اوه ػولی هواوه عٌ ٍے اٍالم کی ؿلٜ ًوبئٌلگی ہوری ہو۔

ن ہوعبئے، اً کی ّہبكد ٹھیک ٹھیک اكا ہو هبئهیں لگب كو کہ كیي پوها کب پوها ػوال ا کوو اوه اپٌی روبم کوّْیں اً هاٍ

ًیب پو فلا کے كیي کی ؽغذ روبم ہوعبئے، اوه اگو رن ایَب ك كی عبئے کہ اہلِ وه اً کی ٛوف كًیب کو ایَی كػود ا

اٍے ثلًبم ًہ کوو اوه اپٌے  پٌے ًؼووں هیں اٍالم کب ًبم لے کوا هیں اوهکوم اپٌے کبهوں کوًب ًہیں چبہزے رو ثواٍ ِ

ثھبئیوں  وبىلڑائی عھگڑوں هیں فواٍ هقواٍ اٍالم کو ایک كوین ثٌب کو اً ٍے كوٍووں کو هزٌلو ًہ کوو۔ ہن اپٌے هَل

ًوبئٌلگی کوکے كوٍووں کو ب اوه فلا کے كیي کی ؿلٜ ٌے ہیں کہ هَلوبى ہوکو ًبهَلوبى ثٌے هہٍے ٕبف ٕبف کہز

یب هیں ذ کب كهواىٍ ثٌل کوكیٌب وٍ عوم ہے عو آپ کو كًو کوًب اوه كوٍووں کےلیے ثھی ہلایي ٍے هزٌلثھی فلا کے كی

ی ہے وٍ آپ کو ی عو ٍيا هوآى ًے ثزبئود هیں ثھی هٍوا کوکے چھوڑے گب۔ اً عوم کثھی پٌپٌے ًہ كے گب اوه آف

وُ فلا کے كیي کے ٍبرھ افزیبه کی رھی ، اى کی هضبل آپ کی آًکھوں کے ٍبهٌے وكی هوم ًے یہی هہے۔ یہ هؼلوم

 ٍکزی۔ ہے۔ اگو کوئی كوٍوی هوم فلا کے كیي کے ٍبرھ ویَی ہی ثبىی کھیلے گی رو وٍ ثھی اً اًغبم ٍے ثچ ًہیں

هیں هکھ  اة عوبػذ کے کبم کی رلٖیالد ثیبى کوًے ٍے پہلے هیں آپ کے ٍبهٌے وٍ ؽبالد ثھی هقزٖو اللبظ

كیٌب چبہزب ہوں عي هیں ٍے ہویں اوه هلک کے كوٍوے ثبٌّلوں کو گنّزہ ٍبل هیں گنهًب پڑا ہے کیوًکہ کبم کی هكزبه 

 کب ٕؾیؼ اًلاىٍ کوًے کے لیے اى ؽبالد کو ٍبهٌے هکھٌب ثھی ٙووهی ہے۔

 هلک کے ػبم ؽبالد

ب ثلرویي ٍبل رھب، اً ٍے پہلے ثھی هقزلق هوهوں یہ ثبد کَی كلیل کی هؾزبط ًہیں کہ یہ ٍبل ہٌلوٍزبى کی ربهیـ ک 

اوه گووہوں هیں ًياع  ہوری رھی، كَبك ثھی ہوعبرب رھب اوه كوٍوی ثھی کئی هَن کی فواثیبں ٍبهٌے آری هہزی رھیں، لیکي 

اًَبًی هضبل كوه كوه رک اً ٍبل عو کچھ آًکھوں ًے كیکھب اوه اً ٍے ثھی ىیبكٍ عو کچھ کبًوں ًے ٌٍب اً کی کوئی 

کوئی گوّہ هؾلوظ  ًہ هٍ ٍکب ثلکہ ثؼ٘ ہ وٍیغ پیوبًے کے كَبك ٍے هلک کب ًہ ٕوف یہ کًہیں هلزی۔ ربهیـ هیں

ػالهوں هیں رو ایک پوهی هوم ًے  ثؾیضیذ هوم هزؾل اوه هَلؼ ہوکو كوٍوی کويوه ہوَبیہ هوم کو ثؾیضیذ هغووػی 

رک ًے اً هیں ؽٖہ  ٍوکبهی هالىهوں اوه اهي کے هؾبكظوں هلیبهیٹ کوكیٌے کب ثبهبػلٍ پووگوام ثٌب کو عٌگ کی، 

لیب اوه اً ٍے ثھی ىیبكٍ اكَوٌٍبک اوه ّوهٌبک یہ کہ واهؼبد و هوائي ًے یویي ٛوه پو ثزبكیب کہ ثؼ٘ عگہ هوبهی 

 کن اؿوبٗ اً هیں ّبهل رھب۔ کوهزوں کے وىهاء رک کب ایوبء یب کن اىؽ

لیڈهوں، هلَل هہٌوبؤں اوه ک کے اهي و اهبى کو عالرے هہے، هوم پوٍذ یہ كَبكاد عٌگل کی آگ کی ٛوػ پوهے هل 

افجبه ًویَوں ًے ًلود، ؿٖہ اوه اّزؼبل پھیالًے هیں کوئی کَو اٹھب ًہ هکھی، ىہو ٍے ثغھی ہوئی  فوك ؿوٗ
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ی کہ ؽزّ  روویووں، ثیبًوں اوه هٚبهیي ًے هقزلق هوهوں کے ػوام کو پبگل پي کی ؽل رک ؿٖہ اوه رلقی ٍے ثھو كیب۔ 

اً ٛوػ عت هلک ىاه اوه گبؤں گبؤں هیں پھیل گئی۔بهوهی هٌبكود اوه كّوٌی کی آگ گھو گھو، هؾلہ هؾلہ ، ثبىاه ث

ػٌٖو ہورب ہے ہ کي لهیں كَبك کی وثب پھوٹ پڑی رو هزوٍٜ اوه رؼلین یبكزہ ٛجوہ ثھی عو ہو ٍوٍبئٹی  هیں كهإل كیٖ

ّبیل گٌے  پوهی آثبكی هیںب اوه اً وهذ ؽبل یہ ہوگیب ہے کہ ہٌلوٍزبى کی آہَزہ آہَزہ ثہٌے لگ فبًہ عٌگی کی هو هیں

چٌے لوگ ہی ہوں گے عو واهؼبد وؽبالد کو فبلٔ اًَبًی اوه ؽن و اًٖبف کی ًظو ٍے كیکھٌے والے ہوں، وهًہ 

ف ػلاود ی ؽویق هوم کے فالٌآط ایک ػبم ہٌلو، ٍکھ اوه هَلوبى هوهی رؼٖت ٍے ثھوپوه ہے اوه اً کے كل هیں اپ

اوه ىیبكریبں رو  ھب ہوهہب ہے کہ كوٍووں کی ثوائیبںکی ثھٹی ٍلگ هہی ہے۔ اى هیں ٍے ہو ایک رؼٖت ٍے اً هله اًل

اٍے كکھبئی كیزی ہیں هگو فوك اپٌی هوم کے کورود اً کو ًظو ًہیں آرے، كوٍووں پو ًکزہ چیٌی کے لیے رو اً کی 

ل ٍے  ثبالرو ٍوغھ هہب ہے، کے هویہ کو وٍ رٌوی هوں اوه ٍیبٍی عوبػزوںهوم کے لیڈ ىثبى ًہبیذ ریي ہے هگو فوك اپٌی

ؽل یہ ہے کہ اة اى لوگوں کو  کو هؼٖوم كوّزہ ٍوغھ هکھب ہے اوهکو اً ًے ٍوربپب ػیت اوه فوك اپٌی هوم  كوٍووں

و یہ ثوی ٛوػ پبهبل کوهہے اى کی رؼلیوبد کیب ہیں اوه اى ک زے ہیںیلیہ اؽَبً ثھی ًہیں هہب ہے کہ عي هنہجوں کب یہ ًبم 

 ہیں۔

ثوپب ہو، هزل و فوًویيی اوه ٍلبکی و ؿبهرگوی کے واهؼبد كى هاد کہ عت هلک ثھو هیں كزٌہ و كَبك  ظبہو ہے 

چبهوں ٛوف هوًوب ہوهہے ہوں، هاروں کی ًیٌل اوه كى کب چیي هلک کے ایک ٍوے ٍے لے کو كوٍوے ٍوے رک 

یں پڑ گئے جبة اوه ہوَبیوں کے ہبرھوں فطوےهاوه آثوو اپٌے ہی كوٍذ اؽهفٖذ ہوچکب ہو، ہو ّقٔ کی عبى ، هبل 

کو هوم پوٍزی کی ّواة پال پال کو ثلهَذ اوه پبگل ثٌبهہب ہو، كیي و  ڈه اوه ایڈیٹو اپٌے عزھے کے لوگوںہوں، ہو لی

ك ہی هوهیذ اوه افالم اوه ؽن و اًٖبف کی ٛوف لوگوں کو ثالًے کے ثغبئے فو ،هنہت کے ػلوجوكاه رک فلا روٍی

ىهبًے هیں هلک کب اهزلاه ثھی ایک ًبفلاروً اعٌجی هوم کے  یکو کھڑے ہوگئے ہوں او هپھو اٍ وٌٛیذ کے پغبهی ثي

 هوهوں هیں هجزالل رھوں ٍے ًکل کو وهاصذ کے ٛوه پو ًہیں ثلکہ اًوالة ىهبًہ کی وعہ ٍے ؽویق اوه عٌگ و علابہ

 ذ هیں لوگوں کی ثے چیٌی، مہٌی اًزْبه اوه پواگٌلگی کب کیَب ؽبل ہوگب؟لؽبہب ہو رو ایَی کے ہبرھوں هیں هٌزول ہوه

 عوبػذ کب ؽلوہ اصو

کی عبٍکزی رھی کہ لوگ هائظ الوهذ ًظویبد و ػوبئل کے فالف کچھ ٌٌٍے کے  ؽبالد هیں ثظبہو رو یہ روهغ ًہیں اى 

ؾَوً کیب ثھی، لیکي ػبم ٛوه پو ہن ًے لیے ثھی ریبه ہوں گے، چٌبًچہ ثؼ٘ ؽلووں هیں ہن ًے اٍے واٙؼ ٛوه پو ه

یہی پبیب کہ ػبم اًَبًوں کی كطود اثھی رک ًہیں ثگڑی ہے، وٍ فوك ّواهد ًہیں کوًب چبہزے، ًہ کَی فواثی کو پٌَل 

ًہ کَی کو ہالک کوًب چبہزے ہیں اوه ًہ کوئی كوٍوا ًوٖبى پہٌچبًے کے لیے ریبه ہورے ہیں عت رک کہ اى کورے ہیں،

ًلود پیلا افجبهاد اى کے عنثبد کو ثھڑکب کو اوه اى هیں هوهی فوك ؿوٙی اوه ہوَبیہ هوهوں کے فالف  کے لیڈه اوه

عبًے کے ثؼل كَبك کے ٍوؿٌے ا هْبہلٍ ہے کہ وهزی عوُ ٹھٌڈا پڑہ ثٌبكیں۔ پھو یہ ثھی ہوبهکوکے پہلے اًہیں پبگل ً

زے ہیں اوه اگو اى کے ٍبهٌے ؽن و اًٖبف اوه هوك اوه ػوهریں ثالّجہ ٍوچٌے لگ فواٍ ٍوچیں یب ًہ ٍوچیں ػبم

 ے ثھی ہیں ، اوه ؿوه ثھی کورے ہیںفلاروٍی کی ثبد پیِ کی عبئے رو هَلوبى، ہٌلو اوه ٍکھ ٍت یکَبں اٍے ٌٍز

اوه اً کب ٍبرھ كیٌے کب وػلٍ ثھی کورے ہیں۔ یہی وعہ ہے کہ اى ٍبهے ہٌگبهوں کے ثبوعوك عوبػذ اٍالهی کی كػود 

 پھیلزی هہی ہے اوه اً ًے لوگوں کو اپٌی ٛوف هزوعہ کیب ہے۔ ہو ؽلوے هیں

 اًلهوى هلک

کے  ئی ہو اوه عہبںهہب عہبں ہوبهی آواى ًہ پہٌچ گ اوه ػالهہ ثغي اڑیَہ کے ایَب ًہیںکوئی ٕوثہ  کب اً وهذ هلک 

ثہ هیں کئی ٍوا ہو ٕو کچھ ًہ کچھ لوگ ہن ٍے کَی ًہ کَی ؽیضیذ ٍے واثَزہ ًہ ہوں۔ اڑیَہ، آٍبم اوه ثلوچَزبى کے
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اوه هٌلوك اهکبى هوعوك ہیں۔ ثلوچَزبى هیں اگوچہ اة رک ًہ ثبهبػلٍ کوئی عوبػذ ثٌی ہے اوه ًہ کَی کو  کئی عوبػزیں

آگئے ہیں عو یب گیب ہے لیکي وہبں کئی هوبهبد پو ایَے هٌلوك اهکبى و اّقبٓ اوه ؽلوے وعوك هیں باة ثبهبػلٍ هکي ثٌ

کَی ثبهبػلٍ هکي اوه عوبػذ ٍے پیچھے ًہیں ہیں۔ اهیل ہے اى ّبء ہللا ثہذ علل  ی هیںم کی پبثٌل اوعوبػزی کبم اوه پووگ

وہبں عوبػذ کی رْکیل ثھی ہوعبئے گی اوه هٌلوك اهکبى ثي عبئیں گے۔ آٍبم ٍے ثھی اً ٍبل کے كوهاى هیں هکٌیذ 

پہلے آًے والے لوگوں کو اًزہبئی ؽل  لیَی یہ ہے کہ کَی ػالهہ ٍےكهفواٍذ هوٕول ہوئی لیکي ہوبهی پبکی ایک 

ػذ هیں لیزے ہیں اً لیےاًہیں ثؾیضیذ ہولهك اوه اهیلواه هکٌیذ کے کبم کوًے کی ہلایذ برک پقزہ کولیٌے کے ثؼل عو

 کوكی گئی۔

هیبٍذ چزوال اوه ٍوؽل پبه آىاك هجبئل کے چٌل لوگ ثھی عوبػذ ٍے هزؼبهف ہوگئے اوه اى ہو كو ػالهوں ٍے  

 لیے ایک ایک كهفواٍذ ثھی آئی لیکي اًہیں ثھی ثطوه ہولهك کبم کوًے کی ہلایذ کی گئی۔هکٌیذ کے 

هیل، ڈاک اوه  یٌی کے ػالوٍچعوبػذ کب ؽلوۂ اصو ثہذ ىیبكٍ وٍیغ ہوعبرب لیکي هلک هیں ثلاهٌی کی وعہ ٍے مہٌی ثے  

كوٍوے وٍبئل آهل و هكذ پو عو اصو پڑا ہے اً کے ًزیغے کے ٛوه پو عوبػذ کب لٹویچو ایک عگہ ٍے كوٍوی عگہ 

هکب پڑا هہب۔ اة رک کئی ثڑے ّہووں کب ثکٌگ ثٌل ہے هہیٌوں یہ  هیں ثھی ًہ ٕوف كّواهیبں پیِ آئیں ثلکہ ےهٌزول کوً

زبثیں هٌگواکو کبم چالهہے ہیں۔ اً کے ثبوعوك ہوبها اًلاىٍ ہے کہ اً ڑی کواوه ڈاک کے مهیؼے ٍے لوگ رھوڑی ٹھ

 هلک کے ایک کووڑ ٍے ىائل لوگ کَی ًہ کَی ؽیضیذ ٍے اً رؾویک ٍے واهق ہوچکے ہیں۔

 ثیووى ہٌل

ػوة هیں اً وهذ ریي عگہ ہوبهے ریي ثبهبػلٍ ہولهك هوعوك ہیں۔ اى هیں ٍے كو رو كاهاالٍالم ثھی آچکے ہیں۔ اً کے 

هقزلق اّقبٓ کے عگہ  ں کئیػالوٍ گنّزہ ٍبل ہوبهے کئی اهکبى اوه ہولهك ؽظ کے لیے رْویق لے گئے اوه وہب

چھوڑ آئے، لیکي عت رک ہوبها ػوثی لٹویچو ریبه ًہ ہوعبئے وہبں کب کبم آگے ثڑھٌب  پبً لٹویچوکی ثہذ ٍی کزبثیں

وٍزبًی هَلوبى ثڑی رؼلاك هوعوك ہے، اگو وہبں کَی ہٌل هوکي ًہیں۔ الجزہ هکہ هؼظوہ هیں ہٌلوٍزبًی هَلوبًوں کی ثہذ

 اهكو لٹویچو کے مهیؼہ ٍے ثھی کبم کی اثزلا کی عبٍکے گی۔ کبهیبة ہوگئے رو اى لوگوں هیں کو ہن هزبصو کوًےهیں 

 لوگ ہی کےى ایواى، كلَطیي اوه ػوام هیں ثھی اً ٍبل هَلَل لٹویچو عبرب هہب لیکي اٍے هٌگواًے والے ہٌلوٍزب 

عي لوگوں ًے لٹویچو هٌگوایب وٍ ثہذ ٍوگوم ہولهك ہیں اوه عٌ عنثے اوه ایضبه ٍے  رھے۔ كلَطیي اوه ػوام هیں

 رولیل ہے۔ هّک اوه هبثلِ  عوبػذ رک کے لیے هبثلِ اًہوں ًے کبم کیب ہے وٍ كی الواهغ اهکبى ِ

ّبم، هواکِ اوه كهْن کے هوالًب هَؼوك ػبلن ٕبؽت هئیٌ كاهالؼووثہ کی کوِّ اوه هواٍلذ ٍے هٖو،  

کئی ػلوی اوه كیٌی اكاهے عوبػذ کی رؾویک ٍے واهق ہوچکے ہیں اوه اى ٍے ثؼ٘ کے ٍبرھ هواثٜ ثھی هبئن 

اهیل ہے کہ ػوثی لٹویچو کی اّبػذ ہوعبًے کے ثؼل رؼلوبد کب یہ ٍلَلہ روبم ػوثی هوبلک اوه هالیب ، ہوگئے ہیں۔

 عبوااوه ٍوبٹوا رک پھیل عبئے گب۔

هيثوکب)ّوبلی هوڈیْیب( هکوبًڈ )ًٹبلی( ٍٹیٌڈهٹي اوه عوہبًَجوگ یوہ هیں هوجبٍہ، اوه ًیووثی )کیٌیب کبلوًی(اكو 

اوه هٍبلے اوه لٹویچو کے فویلاه هوعوك ہیں )ٹواًَول( اوه ثلٌئیو)ًیب ٍبلیٌڈ( ٍبد هوبهبد پو ہوبهے ثبهبػلٍ ہولهك

 کچھ هٌظن کبم کی  كاؽ ثیل ڈال كی ہے۔ اوه هوجبٍہ هیں ایک ٕبؽت ًے، عو هَغل کے فطیت ہیں،

پوهٹ لوئیٌ عو عيیوٍ هبهیِْ کب كاهالَلطٌذ ہے وہبں ثھی كو ؽٚواد ہوبهے ہولهك اوه لٹویچو کے  

 فویلاه پیلا ہوگئے ہیں۔
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هیں ہوبهے لٹویچو اوه    bletchley bucksاًگلَزبى هیں اً وهذ هبًچَٹو ، لٌڈى، لیڈى اوه ثلیچلے ثکٌ  

هٍبلے کے فویلاه هوعوك ہیں۔ هبًچَٹو هیں ایک هکي اوه ریي ہولهك ہیں عو ایک ؽلوے کی ّکل هیں هٌظن ہیں، لٌلى 

ہیں عو اپٌی رؼلین کے ٍلَلےهیں  چلے ثکٌ هیں ایک ہولهك ہے۔ یہ ٍت ہٌلوٍزبًی ٛلجہیهیں كو ہولهك ہیں، لیڈى اوه ثل

 پٌی ؽل رک اً كػود کو پھیالًے کب کبم کوهہے ہیں۔وہبں گئے ہوئے ہیں اوه ا

اهویکہ هیں ثھی اً ٍبل ہوبهے ایک ہولهك اپٌی رؼلین کے ٍلَلے هیں پہٌچے ہیں، وٍ کیلی كوهًیب هیں هوین ہیں  

اوه وہبں لٹویچو هٌگواهہے ہیں۔ اى هوبلک هیں کبم کے آگے ثڑھٌے کب اًؾٖبه روبم رو اًگویيی لٹویچو پو ہے عٌ 

بهے پبً اة رک ثہذ کوی ہے۔ اگو آئٌلٍ ٍبل ہن اپٌب اًگویيی كاهاالّبػذ هبئن کوًے هیں کبهیبة ہوگئے رو اهیل کی ہو

 ہے کہ یہ هكزبه اچھی فبٕی ریي ہوعبئے گی۔

اكھو هْوم کی ٛوف هًگوى هیں ثہذ ٍے لوگ ہوبها لٹویچو هٌگواهہے ہیں اوه هؼلوم ہورب ہے کہ وہبں اة  

کزت ًے ثھی لٹویچو هٌگواًب  روعہ اً كػود کی ٛوف هٌؼطق ہوهہی ہے کیوًکہ هوبهی ربعواىِ  رؼلین یبكزہ لوگوں کی

وكیب ہے، ثٹبویہ )ثوهًیو( اوه هالکب )هالیب( هیں ثھی ہوبهی آواى پہٌچ گئی ہے۔ لیکي اة رک یہ روبم اّبػذ اى ّووع ک

هوین ہیں۔ كوٍوی هوهوں رک اً کے پہٌچٌے کب اًؾٖبه ػوثی اوه  یں ہوهہی ہے عو  ثیووًی هوبلک هیںہٌلوٍزبًیوں ه

 اًگویيی لٹویچو کی اّبػذ پو ہے۔

 ؿیو هَلن ؽٚواد

ؿیو هَلووں هیں اً ٍبل کوئی فبٓ هبثل مکو کبم ًہیں ہوٍکب اوه اً کی وعہ ہٌلؤں ، ٍکھوں اوه هَلوبًوں  

هو م ہی ٍے ًلود کوًے کی هوهی کِ هکِ ہے  عو اً وهذ اً كهعہ ثڑھ گئی ہے کہ ًہ ٕوف ایک هوم كوٍوی 

ئل رک ٍے هزٌلو ہوگئی ہے۔ اً لگی ہے ثلکہ اً کی رہنیت، اً کے رولى اوه اً کے اكکبهو ًظویبد اوه ػوب

کْوکِ کی ثلولذ ہوبهے ہٌلو اوه ٍکھ ثھبئیوں کو اٍالم اوه اً کی رؼلیوبد ٍے اً هله ثؼل ہوگیب ہے کہ ثؼ٘ 

هوبهبد ٍے ہویں یہ اٛالػبد هلیں کہ  وہبں اًہوں ًے ٕوف هَلن لیگ اوه اً کے هوهی هطبلجبد ہی کے فالف 

کہ فوك اٍالم اوه اً کے کلوہ کے فالف ثھی ًبهوا ثبریں کہہ گيهے۔ اى کی اً ًؼوے ثلٌل کوًے پو اکزلب ًہ کیب ثل

ًلود کب اًلاىٍ اً اهو ٍے ثآٍبًی کیب عبٍکزب ہے کہ گبًلھی عی عیَے اى کے هؾجوة لیڈه اوه هہٌوب ًے كہلی کی 

روبٙیب کیب  اوه اً  ثبلیکی هٌلههیں هوآى کوین پڑھٌے کی اعبىد چبہی رو ؽبٙویي ًے اى ٍے هٌله ٍے ًکل عبًے کب

 ىوه ٍے ٍے اپٌی ثواكووفزگی کب هظبہوٍ کیب کہ پولیٌ هلافلذ کوًے پو هغجوه ہوگئی۔

اظہبه کوچکے ہیں، ہوبها كیٖلہ اة ثھی یہی ہے  ثبوعوك عیَب کہ ہن ثبه ثبه اً کبلیکي اى ٍبهی چیيوں کے   

وه کہ ؿیو هَلووں کی ٍبهی كّوٌی اوه ػلاود كهإل اٍالم اوه اً کے إولوں ٍے ًہیں ہے ثلکہ هَلوبًوں ٍے ا

م اوه اً کے إولوں ٍے رو اى کو کجھی ٍبثوہ ہی پیِ ًہیں آیب، پھو کٌ ٛوػ الاى کے هوهی هطبلجبد ٍے ہے۔ اٍ

۔ اٍالم کے ًبم ٍے اًہیں عو کچھ ثھی رؼٖت ہے هقبلق کوئی هائے هبئن کوٍکے ہوں اً کے هواكن یب هوکي ہے کہ وٍ

ؽویق ہے ۔ لیکي  ایک ایَی هوم کب هنہت ٍوغھزے ہیں عو ٍیبٍی هیلاى هیں اى کی وٍ ٕوف اً لیے ہے کہ وٍ اٍے

ہی ًہیں کہ ػبم ؿیو هَلن اى کے فالف اگو اٍالم اوه هوآى اپٌی إلی ٕوهد هیں اى کے ٍبهٌے آئیں رو ہویں اهیل 

کوئی رؼٖت ثوریں گے۔ ثلکہ اى گئے گنهے ؽبالد هیں ثھی عت کجھی ہویں ؿیو هَلووں رک ہللا کب پیـبم اً کے هٍول 

ی ٹکے ثزبئے ہوئے ٛویوے پو پہٌچبًے کب هوهغ هال رو ہن ًے كیکھ کہ اى کی آًکھیں ؽیود و اٍزؼغبد ٍے پھٹی کی پھ

ے هواه ہوکو کہب کہ هٍ گئے اوه هَلوبى هوم کے ٍقذ ٍے ٍقذ كّوي ؿیو هَلووں ًے ث ے کھلےاوه هٌہ کھلے ک

لوگ واهؼی اٍی کے پبثٌل هہیں گے رو ہن كل و عبى  یویي ہوعبئے کہ كی الواهغ اٍالم یہی ہے اوه آپ ٕبؽت اگو ہویں

و هوم پوٍزی کب اوه ؿیو اٍالهی ٍے آپ کے ٍبرھ ہیں اوه آپ کے پیچھے چلٌے هیں ٍؼبكد ٍوغھیں گے۔لیکي ثوا ہ

 وكیب۔لیے فلا کے كیي کب كهواىٍ ثٌل ک رؾویکوں کے هَلوبى ػلوجوكاهوں کب کہ اًھوں ًے فلا کے ثٌلوں کو
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وه هَلوبًوں کو عبًی اوه هبلی َبكاد هیں عہبں ہٌلوؤں ، ٍکھوں اآپ یہ ٍي کو فوُ ہوں گے کہ اى هلک گیو ك 

ہوبهے اهکبى هیں ٍے اة رک فلا کے كٚل ٍے کَی کب کوئی فبٓ ًوٖبى ًہیں ہوا كوًوں هَن کب کضیو ًوٖبى پہٌچب، 

افالهی إالػ اوه لوگوں کو ؽن و اًٖبف کی  یں چھپے ہوئے ًہیں ثلکہ هیلاى هیںؽبالًکہ وٍ اً كوهاى هیں گھووں ه

ی کہ ایک عگہ کے ے، ؽزّ  ٛوف ثالًے کب کبم ثواثو کورے هہے، کئی هوبهبد پو وٍ كَبك کو هوکٌے هیں کبهیبة ثھی ہوئ

هوعوك ہوگی  ؿیو هَلووں ًے پجلک علَہ کوکے عوبػذ کب ّکویہ اكا کیب اوه لوگوں کو ثزبیب کہ عہبں عوبػذ اٍالهی

کوؿیو ے وہبں كَبك کب اهکبى ثھی ًہیں ہوٍکزب۔ ایک كوٍوے ّہو هیں عہبں هَلوبًوں یو اصو ہوں گاوه لوگ اً کے ى

ؿیو ئیوں کے ؽولے کو هوکٌے واال ایک پہٌچبیب وہیں عوبػذ کے هوبهی هکزجہ پو ؿیو هَلن ثلواٖبى هَلووں ًے کضیو ًو

هوعوكٍ  کہآپ کو یہ اًلاىٍ ہوعبئے گبهَلن رھب عَے عوبػذ کے لٹویچو اوه اً كػود ٍے واهلیذ رھی۔ اً ٍے 

عزٌب ہوهہب کي هکب ًہیں اوهب ہے لیھن رو پڑگیعہ ٍے ؿیو هَلووں هیں ہوبها کبم ایک ثڑی ؽل رک هلّ ٍیبٍی ؽبالد کی و

و اة ثھی م کی ٕؾیؼ ًوبئٌلگی کوًے لگیں رهہب ہے اوه كوٍوی ثبد یہ کہ اگو هَلوبى اٍالہے ثہذ ٕؾیؼ الئٌوں پوہو

 پو آعبئیں عو فلا اوه هٍول ًے اًہیں ثزبیب رھب۔  ؽبالد پلٹب کھبٍکزے ہیں۔ فلا کوے کہ وٍ اً هاٍزہ

ىیبكٍ ٍہولیذ اوه کبهیبثی کے ٍبرھ اپٌے هَلک  بء ہللا اپٌے ؿیو هَلن ثھبئیوں کو ہن ًَجزبا روهغ ہے کہ اگلے ٍبل اى ّ 

اوه كػود ٍے هوٌّبً کواٍکیں گے۔ ہن اپٌے لٹویچو کو ہٌلی ىثبى هیں هٌزول کوواهہے ہیں، کئی ایک کزبثوں کب 

ٚل ٍے اهیل ہے کہ ہن علل ہی اپٌے روعوہ ہوچکب ہے لیکي كَبكاد کی وعہ ٍے اى کی ٛجبػذ هکی ہوئی ہے۔ فلا کے ك

 ہٌلی لٹویچو کی ثبهبػلٍ اّبػذ ّووع کوكیں گے۔

 ؽلوۂ ًَواں

ؽلوۂ ًَواں هیں ہوبها کبم اً ٍبل کبكی پھیل گیب ہے۔ گنّزہ ٍبل ٍے پہلے ایک كو ثہٌوں کے ػالوٍ ہویں فواریي اهکبى  

عبئیں یب اى کے هاٍزے هیں هياؽن رھب کہ اگو اى کے گھو کے هوك فلاًقواٍزہ عوبػذ ٍے الگ ہو ںپو ارٌب ثھووٍہ ًہی

ں عوبػذ هیں آٹھ كً ثہٌی لم هکھیں گی لیکي اً وهذ کن ٍے کناپٌے ایوبى اوه اٍالم کے هوزٚیبد کو هو ہوں رو وٍ

لاًقواٍزہ اى کے فبًلاى کے ٍت لوگ عي کے ثبهےهیں ہن وصوم ٍے کہہ ٍکزے ہیں کہ اگو ف ایَی هوعوك ہوگئی ہیں

 رو وٍ ہللا اوه اً کے هٍول کی فبٛو كوٍوے ٍت هّزوں کو کبٹ ی اى کو اً هاٍ ؽن ٍے هوڑًب چبہیںهل کو ثھ

 پھیٌکیں گی۔

ایک ثہي عو اثھی پچھلے كًوں عوبػذ هیں ّویک ہوئی ہیں اًہوں ًے ثزبیب کہ وٍ ػوٕے ٍے عوبػذ هیں ّویک  

پ کو ریبه کوهہی رھیں کہ ارٌی پقزگی پیلا ہوعبئے کہ پھو ىهبًے کی کوئی هْکالد و ؽواكس ہوًے کے لیے اپٌے آ

کو رول لیب ہے اوه اً ًزیغے پو پہٌچی ہیں کہ اگو فلاًقواٍزہ ّوہو  هکبوٹ ًہ ثي ٍکیں چٌبًچہ اًہوں ًے اة اپٌے آپ

 ی ٍے كػب ہے کہھی چھوڑ كیں گی۔ ہللا رؼبل  چے ثھی هاٍزے هیں ؽبئل ہوں گے رو ہللا اوه هٍول کی فبٛو اى کو ثاوه ث

اً هورجہ پھو هیں اپٌی ثہٌوں  وٍ ہوبهی اً ثہي کو اوه ہن ٍت کو ثھی یہی ػيم اوه ایَی ہی هود ایوبى ػطبكوهبئے۔

اوه هكوبء کی اٛالع اوه اى کے عنثۂ ایوبًی کو هود پہٌچبًے کے لیے اپٌی ایک ثہي کی هبہواه هپوهٹ کب فالٕہ پیِ 

ؽن کی اهبهذ و اّبػذ هیں  ہوں ربکہ اًہیں هؼلوم ہوعبئے کہ ایک کويوه اوه ثیوبه ػوهد ثھی اگو چبہے رو كیيِ کورب 

 -کیب اوه کٌ ٛوػ ؽٖہ لے ٍکزی ہے وٍ لکھزی ہیں کہ:

پڑوٍي )لیڈی ایٌ ٹی ای( کی ثہٌیں هوآى ّویق اوه هیوی اپٌی ثھبوط هغھ ٍے كبهٍی پڑھزی هہیں اوه ٍبرھ  1

اهكو هیں اٍالهی کزبثیں ثھی۔ اى کے ػالوٍ ہوبهے ایک ہوَبئے کب لڑکب هغھ ٍے اًگویيی پڑھزب ہی ٍبرھ کچھ 

 یں ًے ؽنِ فواہِ کی رھی کہ کچھ اهلاك كوں،هہے۔ وٍ اً هٚووى هیں کويوه رھب اوه اً کی هبں ًے 

ؽن کی  يِ گھو كیٍبها  ہوَبئیگی اكا کوًے کے لیے اً هوهغ کو ؿٌیوذ عبًب۔ اة ا ً ٍے هزبصو ہوکو روویجبا 

ى هوىے یب کَی اوه ٛویوے ٍے ٛوف هبئل ہوهہب ہے۔ ؽبالًکہ اى کی ؽبلذ یہ رھی کہ پوهے گھو هیں ًوب
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ی کہ لڑکب گیبهٍ ثبهٍ ٍبل کب ہے اٍے ًوبى رک ًہیں ٍکھبئی اوه لڑکیبں بًی کب ًبم و ًْبى رک ًہ رھب ؽزّ  هَلو

كی الواهغ اًہیں هَلوبى ًہیں ٍوغھب رھب اوه عھغکی ٍی  هلٌے آئیں رو هیں ًے اوه ثیوی عت  ہویں پہلی هورجہ

هؼلوم کٌ هنہت اوه کي فیبالد کے لوگ ہیں، اً لڑکے کے چچب )عي کے پبً وٍ یہبں هہزب ہے(   اهہی کہ فل

آٹھ ٍبل ػیَبئی هٍ کو پھو هَلوبى ہوئے اوه وٍ ثھی ٕوف ًَلی اوه هواعی هَلوبى ہوًے کی ؽل رک۔ اى کی 

گي هہزے ہیں، هیں ًے اہلیہ کی ىثبًی هؼلوم ہوًے پو کہ هطبلؼہ کے ثہذ ّوهیي ہیں اوه ہو وهذ اٍی هیں ه

پوچھب کہ کچھ اٍالهی کزبثیں ثھی كیکھزے ہیں ؟ رو کہٌے لگی کہ هغھے هؼلوم ًہیں کیب کیب كیکھزے ہیں۔ پھو 

هیں ًے رٌویؾبد وؿیوٍ كکھب کو كهیبكذ کیب کہ یہ آپ کے گھو ہیں یب ًہیں اوه یہ هؼلوم ہوًے پو کہ ًہیں ہیں 

ہ لے عبئیں اوه اگو وٍ هطبلؼہ کے ثہذ ّوهیي ہیں رو اى کو ثھی پڑھ هیں ًے ایک پوللٹ اوه رٌویؾبد كی کہ ی

ڈالیں گے ، وٍ لے گئیں اوه عت عبکو هیبں کو كیں رو وٍ کہٌے لگے "واٍ کیب  یہ کزبثیں کوئی ہن ٍے ثھولی 

ّکو  کو ثوثبك  کو ہی كیب رھب کہ ہياه هٌذ ٍوبعذ ٍے اٍے ثبى هکھب"۔ فلا کب----ہوئی ہیں۔ اًہوں ًے ہی رو 

ہے کہ اة یہی ٕبؽت اپٌے ثھزیغے کی هؼوكذ کزبثیں هٌگواکو پڑھٌے لگے ہیں اوه هزبصو ہوهہے ہیں۔ آط یہ 

هؼلوم کوکے اًزہبئی فوّی ہوئی کہ ثچوں کے ٍوا گھو کے ٍت اكواك ًے هوىٍ هکھب اوه کچھ كًوں ٍے ًوبى 

 ثھی پڑھ هہے ہیں۔ آط کزبثوں کے هلٌے کب پزہ ثھی كهیبكذ کیب ہے۔

پوكٍ کی کزبة كی  ے کے ثؼل اوه کزبة هبًگی رو اًہیںجبد فزن کوًلہ كیٌیبد اوه فطیڈی ایٌ ٹی ای ًے هٍبل

گئی۔ اًہوں ًے کہب کہ هغھے ّوم رو ثہذ ہے لیکي ٍوغھ هیں ًہیں آری، اللبظ ثہذ هْکل ہیں۔ هیں ًے اًہیں پہلے کچھ 

گو ثبلکل ٍوغھ هیں ًہ آئے گب رو ڑھزی چلی عبئیں ۔ اپؽٖے کے هْکل اللبظ کے هؼٌی لکھ كیے اوه اى کو کہب کہ وٍ 

ٍبهی کزبة کے هؼٌی لکھ كوں گی۔ اة اًہوں ًے پوهی کزبة فزن کولی ہے اوه ثہذ هزبصو ہوئی ہیں ۔ اى کی وٍبٛذ 

ٍے اى کی ایک ٍہیلی ًے )عو پہلے اٍزبًی هٍ چکی ہیں( ثھی پڑھب ہے اوه ثے ؽل پٌَل کیب ہے۔ ہللا کی هہوثبًی ٍے 

ى كو ریي کزبثوں ًے ہی اى کے گھو کی كٚب کو کبكی ؽل رک رجلیل کوكیب ہے۔ پہلے اى کی چھوٹی هیٹوک پبً ثہي ا

 هیلوے هالىهذ کب اهاكٍ هکھزی رھیں لیکي اة یہ اهاكٍ روک کوکے هوآى ّویق پڑھ هہی ہیں۔

ًہیں ہوا ثلکہ چبه پبًچ هبٍ  كو ہٌلو پڑوٌٍیں  ثھی هیوے فیبالد ٍے هزبصو ہوئیں لیکي یہ کبم ایک هہیٌے هیں 

کی هَلَل روعہ اوه ربلیق هلت کی کوّْوں ٍے اى هیں ٍے رؼٖت کَی ؽل رک كوه ہوا ہے۔ ایک رو ماه كوه کی 

ہوَبئی ہیں اوه كیوٍوی ثبلکل هویت کی، ثلکہہوبهے ہی هکبى کے كوٍوے ؽٖے هیں هہزی ہیں ۔ یہ كوٍوی ىیبكٍ 

بئی کے ٍلَلےم یں کجھی کجھی هلك كیزی هہی، اة اهیل رھی کہ یہ اٍالهی لٹویچو هزبصو رھیں ، هیں اى کے ثچوں کی پڑھ

ٌٍزیں اوه اى کے فبوًل فوك پڑھزے لیکي اة اى کی یہبں ٍے رجلیلی ہوگئی ہے اوه وٍ کل عبهہے ہیں ۔ پہلی ہوَبئی 

اهكو لٹویچو هغھے پڑھ کو فوك کبكی پڑھی لکھی ہیں اوه هیلوے ہَپزبل کی لیڈی ڈاکٹو ہیں ، اًہوں ًے کہب ہے کہ 

 ٌٍبیب کوو۔

کوِّ کوکے هوبهی عبهغ هَغل هیں فطجبد اوه چٌل پوللٹ ثھغوائے ہیي ؽطیت اى کزبثوں ٍے ًبواهق رھے۔  

 اًہوں ًے کہب ہے کہ ههٚبى هیں لوگوں کو ایک ایک فطجہ ٌٍبیب کووں گب۔

ة پڑھ هہی ہیں ، گھو هیں ثھبئی اوه ثھبوط ہوبهی پواًی پڑوٍي هیوے ٍبرھ ثلٍزوه ہو افجبه اوه هٍبلہ اوه کزب 

رلہین الووآى ٌٍبری هہی ہوں لیکي هیں فوك ٍیبٍی کْوکِ ؽٖہ ٍوم اوه ٍیوح ثھی پڑھزے هہے ہیں، واللٍ ٕبؽجہ کو 

الٌجی پبًچویں اوه چورھی علل کے ٍوٍوی ًظو ٍے كیکھٌے کے ٍوا کچھ هطبلؼہ ًہیں کوٍکی۔ ٛجیؼذ فواة هہٌے 

ٕبؽجہ یب کَی كوٍوے کی کوئی فلهذ ثھی ًہیں کوٍکی ثلکہ فوك اى ٍے ہی  فلهذ لیزی هہی کی وعہ ٍے واللٍ 

ٙبئغ کوری ہوں وٍ  ی هیوی ؿلطیوں کو هؼبف كوهبئے۔ اکضو اكواٛ و رلویٜ هیں پڑعبری ہوں اوه اپٌے هوی  ہوں ۔ ہللا رؼبل  

 ۔اػزلال کی هاٍ پو ڈل كے" یؽویوكٍزگیو ِ
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ہوبهی اً ثہي کو کبهل ٕؾذ و رٌلهٍزی ػطب كوهبئے اوه اپٌے كیي کی فلهذ و كلی كػب ہے کہ ہللا رؼبلی  

 اّبػذ کب ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ هوهغ اوه ہوذ ثقْے۔

عوبػذ ؽٚواد کی ثیویوں اوه اى کے گھو کی كوٍوی فواریي کو  اً کے ٍبرھ ہی هیں اهکبى اوه ہولهكاىِ  

فبٓ ٛوه پو ًٖیؾذ کوًب چبہزب ہوں کہ اى پو ہللا اوه هٍول کی ٛوف ٍے ػبم ػوهروں ٍے ثہذ ىیبكٍ مهہ كاهی 

ہے، اى کے پبً ٕؾیؼ كیي هؼلوم کوًے کے عو مهائغ هوعوك ہیں اٍی رٌبٍت ٍے اى کی مهہ كاهی ثڑھ عبری ہے ، 

یں پوها پوها ہبرھ ثٹبئیں ہللا کے كیي کی اهبهذ کے ٍلَلےه ب كوٗ ہے کہ اپٌے ّوہووں اوه ثھبئیوں اوه ثبپوں کواى ک

اوه اگو ىیبكٍ کچھ ًہیں کوٍکزیں رو کن ٍے کن گھو کے هؼبهالد ٍے رو اًہیں ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ كبهؽ اوه هطوئي 

 هاٍ هیں كے ٍکیں۔ هکھیں کہ وٍ پوهی روعہ اوه ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ وهذ ہللا کی

 ػبم هَلوبى ، اى کے لیڈه اوه ػلوبء

ء ؽٚواد کے هزبصو ہوًے کب رؼلن ہے اً کبکوئی ىثبى ٍے بوں، اى کے لیڈهوں اوه ػلوبًوعہبں رک ػبم هَل 

اى کے اهواه کوے یب ًہ کوے، لیکي یہ ؽویویذ اپٌی عگہ پو هبئن ہے اوه واهؼبد اً پو ّبہل ہیں کہ عوبػذ اٍالهی ًے 

ٌوں پو اً وهذ رک کبكی اصو ڈاال ہے۔ اى کےاػوبل اوه کوكاه هیں رو اثھی اى فیبالد کب اصو ظبہو ًہیں ہوا اوه ّبیل مہ

ہوگب رب آًکہ وٍ اپٌی ٍیبٍی ٍوگوهیوں کے ًزبئظ كیکھ لیٌے کے ثؼل ٌٍغیلگی ٍے ٍوچٌے پو  ظبہو ًہیںکبكی هلد رک 

هغجوه ًہ ہوعبئیں۔ لیکي یہ كیکھ کو هَود ہوری ہے کہ عہبں ایک ٛوف وٍ عوبػذ اٍالهی کو ثوا ثھال کہزے ہیں کہ 

اى کی هوهی  فی ٛوی ہے وہیں كوٍوؿلٜ اوه ؿیو اٍالهی کہز اى کو هوهی هوبٕل کب ٍبرھ ًہیں كیزی اوهوٍ اى کے 

ٍالم هیں کَی ّقٔ کو کلٌےلگے ہیں کہ "كی الواهغ اد ثھی ًبعلوعہل کے هبئلوں رک کی ىثبى ٍے اة یہ کلو

کو ہے وہی كوهبًووا اوه وہی هبًوى ٍبى ہے، اًَبى  یکب ؽن ؽبٕل ًہیں، ؽبکویذ کب ؽن ٕوف ہللا رؼبل  ؽبکویذ 

ى کو ًبكن کوًے واال ہوٍکزب ہے"۔ عہبں ایک ٛوف هوهی اوه وٌٛی رؾویکوں کو ٕوف اً کب فلیلہ اوه اً کے هبًو

وكیے کھی کھڑے کوًے ّووع ًله ہللا رؼبلی ًے کچھ ایَے لوگ ثعواى كیٌے والے ػلوبء هوعوك ہیں اًہیں کے ا ٌٍلِ 

کوًے لگے ہیں۔ ؽبالًکہ یہ  ہیں عو ػلوی اًلاى هیں ہی ٍہی۔" اى الؾکن اال لِل" اوه لہ القلن ولہ االهو کے ًؼوے ثلٌل

اپٌب ٍت کچھ چھوڑ کو اهبهذ كیي کی علوعہل هیں عوبػذ وہی ثيهگ ہیں عو چٌل ٍبل پہلے عت کوئی فلا کب ثٌلٍ 

ھ كیٌے کے لیے ًکل کھڑا ہورب رو اٍے وهؿالًے کی اًہزبئی کوِّ کورے اوه اگو وٍ ًہ هکزب رو فلا ٍے اٍالهی کبٍبر

 ے اً ثٌلے کو اً رؾویک ٍے پھیوكے اوه واپٌ لے آ۔ كػبئیں کورے کہ یب ہللا اپٌ

 ہن ًے اًلاىٍ کیب ہے اً وهذ عوبػذ ٍے هزبصو لوگوں کی رؼلاك روویجبپچبً ہياه ہوگی۔ عہبں رک 

ڈاال ہے وٍ یہ کہ فچواہہ وٍ  عوبػذ اٍالهی ًے ایک هؾَوً اصو عو ػبم هَلوبًوں اوه اى کی رؾویکوں پو  

کَی هَن کی هوهی یب وٌٛی رؾویک کو چالهہے ہوں وٍ کہزے یہی ہیي کہ وٍ ًظبم اٍالهی  کَی هاٍ پو عبهہے ہوں اوه

کے هیبم کے لیے علوعہل کوهہے ہیں اوه ہویں یویي ہے کہ اى هیں اکضویذ اى ٍبكٍ لوػ  لوگوں کی ہے عب اٍالم اوه 

ہے کہ وٍ اپٌے هول اوه ػول کب  اً کے روبٙوں ٍے ًبواهلیذ کی ثٌب پو ایَب کو اوه کہہ هہے ہیں اوه ہوبهی کوِّ

 رٚبك هؾَوً کولیں۔

 عوبػذ اٍالهی هیں كافلہ کے لیے كوفواٍزیں

عیَب کہ هیں پہلے ػوٗ کوچکب ہوں ثبوعوك اى ٍبهے ہٌگبهوں اوه ثلوؤں کے لوگوں کب هؽغبى عوبػذ اوه  

ء رک هکٌیذ 47هبهچ  31ء ٍے لے کو 46اً ٍبل یؼٌی یکن اپویل اً کی كػود کی ٛوف هوى اكيوں روهی پو ہے۔

 کی ٕوف اى كهفواٍزوں کی رؼلاك عو هوبهی اهواء عوبػذ اوه ؽلوہ واه هین ٕبؽجبى کے پبً ہوکو هوکي پہٌچیں، كو
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واه  ہرھیں۔ ىیبكٍ ًہیں رو کن ٍے کن ارٌی ہی رؼلاك اى كوفواٍزوں کی ہوگی عو هوبهی عوبػزوں اوه ؽلو 277ٍزہزو  ٍو

ػذ کی برھی۔ یؼٌی اً ٍبل عو 224گنّزہ ٍبل هکٌیذ کی كهفواٍزوں کی رؼلاك ٕوف  هین ٕبؽجبى کے ہبں هک گئیں۔

ٛوف هعوع ہوًے والوں کی رؼلاك پچھلے ٍبل کی ًَجذ ڈھبئی گٌب ىیبكٍ ہوگئي ہے۔ عوبػذ کی هکٌیذ کےلیے 

یود و ٍ هوک هہی ہے وٍ عوبػذ هیں كافلہ کی ّوائٜ اوه هؼیبهِ  ذ کوًے ٍے عو چیي لوگوں کو ىیبكٍكهفواٍ

کوكاه ہیں عي کے هزؼلن ثڑے ثڑے ثيهگ ػلوبء رک کی ىثبى ٍے یہ ٌٌٍے هیں آیب ہے کہ ّوائٜ ثے ؽل کڑی اوه 

وٍ آپ یویي کیغئے وٍ ہیں عو ّوائٜ اوه عو هؼیبه هووه کیے ہیں ٍیود ثہذ ىیبكٍ ثلٌل ہے۔ ؽبالًکہ ہن ًے عو  هؼیبهِ 

ہیں، اى ٍے ثھی اگو کوئی ّقٔ گوعبئے رو اٍے چبہیے کہ کزبة و ٌٍذ کی هو ٍے آٍبى ٍے آٍبى اوه کن ٍے کن 

هوآى و ؽلیش کی هو ٍے اپٌب هوبم فوك رؾوین کولے۔ ہن اپٌے اهکبى اوه هکٌیذ کے اهیلواهوں ٍے عٌ چیي کب هطبلجہ 

ًے ہو هَلوبى کے ٍبهٌے  کورے ہیں اوه عو کبم اى کے ٍپوك کورے ہیں وٍ هطبلجہ اوه وٍ کبم وہی ہیں عو اٍالم

کھے ہیں۔ ہن ًہ رو اٍالم کے إل هطبلجے پو مهٍ ثواثو کَی چیي کب اٙبكہ کورے ہیں اوه ًہ اً هیں ٍے کوئی چیي ه

کہ اً كیي یِ کوكیزے ہیں وه اً ٍے کہزے ہیں کن کورے ہیں ہن ہو ّقٔ کے ٍبهٌے پوهے اٍالم کو ثال کن کبٍذ پ

فیبالد اكا کوو۔ اپٌے  وں کو ٍوغھ کو ٹھیک ٹھیککو عبى ثوعھ کو پوهے ّؼوه کے ٍبرھ هجول کوو۔ اً کے روبٙ

ف ہو اوه اپٌی یي کے اؽکبم اوه اً کی هوػ کے فالکوكو عو ك ال و اػوبل هیں ٍے ہو اً چیي کو فبهطاوه اهو

پوهی ىًلگی ٍے اٍالم کی ّہبكد كو۔ پٌ یہی ہوبهے ہبں كافلہ کی ّوائٜ ہیں  ، اى کے ٍوا ًہ کوئی ّوائٜ ہیں اوه 

 کی كیٌ ًہ هکٌیذ کب چٌلٍ۔ًہ كافلہ 

ؽٚواد کو عوبػذ هیں لیب گیب اوه ثویہ کو ہو ایک کے ؽَت ؽبل  135كهفواٍذ کٌٌلگبى  هیں ٍے  277اى  

هٌبٍت ہلایبد كے کو کبم پو لگبكیب گیب عوں عوں اى کے ثبهے هیں اٛویٌبى ہورب عبئے گب اى کو عوبػذ هیں لیب عبرب 

 -ی هٌظوهی کی ٕوثہ واه رؼلاك ؽَت میل رھی:هہے گب۔ كوفواٍذ کٌٌلگبى اوه اى ک

 هٌظوه ّلٍ  كهفواٍذ ہبئے هکٌیذ ٕوثہ 

 47   104 پٌغبة 

 36   65 یوپی 

 9  20 ؽیلهآثبك كکي 

 14   19 ٍوؽل 

 3   13 وٍٜ ہٌل 

 6 11 هاعپورپبًہ  

 0 10 ثوچَزبى 

  3 8 هلهاً 

 5 7 ثہبه 

 6 7 كہلی 

 3 5 ٌٍلھ 
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 1 4 ثوجئی 

 2 3 ثٌگبل 

 0 1 آٍبم 

 0 0 هیَوه 

 135 277 کل 

 عوبػذ ٍے ػلیؾلگی

یؾلٍ ہوًے والے پبک کوكیب ہے۔ ػل   کلیۃا اً ٍبل ہن ًے عوبػذ کو کويوه اوه ًبهبثل اٛویٌبى اهکبى ٍے روویجب ا 

ٕبؽت ٕوثہ ٍوؽل،ٍیل  رھی اوه ریي هكوبء یؼٌی هوالًب ػجلالوبكه 85یب کیے عبًے والے اهکبى کی رؼلاك پچبٍی 

ػجل الولوً ٕبؽت هیَوهی اوه عٌبة كقواللیي ٕبؽت کبًپوهی کب اًزوبل ہوگیب۔ ہللا رؼبلی اى ثھبئیوں کی اثوالؼوكبى 

 لـيّوں کو هؼبف کوے اوه اى کی هـلود كوهبئے۔

پہلے یہ ؾلگی کے وعوٍ هقزلق رھے۔ چوالیٌ آكهی هیبٍذ ثہبولپوه ٍے ػلیؾلٍ کئے گئے۔ وہبں اً ٍے ػلی   

لوگ اًغوي اّبػۃ الووآى و الٌَۃ کے هکي رھے اوه یہ اًغوي اگوچہ عوبػذ اٍالهی ٍے ؿیو هٍوی ٛوه پو ہی هزؼلن 

رھی لیکي ہن اً کے اهکبى کو اپٌے اهکبى ہی رٖوه کورے رھے، اً ٍبل اهیو عوبػذ ًے كیٖلہ کیب کہ اًغوي اّبػذ 

رو اًہیں چبہیے کہ هی ٍے هل کو کبم کوًب چبہزے ہیں وبػذ اٍالالووآى والٌَۃ والوں کو لکھب عبئے کہ اگو وٍ ع

 بى کب عوبػذ اٍالهیاًغوي اّبػذ الووآى و الٌَۃ کے اهکبًچہ ثواٍ هاٍذ ّبهل ہوکو کبم کویں چٌعوبػذ اٍالهی هیں 

عوبػذ کے کے هؼیبه هکٌیذ کے هطبثن عبئيٍ لیب گیب رو اى هیں ٍے چوالیٌ آكهیوں کو چھبًٹ كیٌب پڑا۔ اة یہ ٍت 

 ہولهكوں اوه اهیلواهاى هکٌیذ هیں ّبهل ہیں۔

، اهکبى کو اً لیے عوبػذ ٍے الگ کوكیب گیب کہ وٍ عوبػذ کے کبهوں هیں فبٛو فواٍ كلچَپی ًہیں لے 31 

کے ثبهے هیں اًہوں ًے عوبػذ کی ؾلٍ کوكیب گیب کہ هَلوبًوں کی هوهی علوعہل اهکبى کو اً لیے ػلی   2هہے رھے۔ 

ؽٖہ لیب۔ ایک ٕبؽت کب ًبم كہوٍذ اهکبى هیں چال آرب رھب لیکي وٍ كی الواهغ  پبثٌلی ًہ کی اوه اًزقبثبد هیں کیلیَی پب

هکي ًہیں رھے اً لیے اى کب ًبم فبهط کوكیب گیب۔ كو اهکبى ٍے کچھ افالهی کويوهیبں ٍوىك ہوئیں اً لیے اًہیں 

ں کو پوهی ٛوػ كوه کولیں اوه عو كھجہ اى پو لگ گیب ہے ؾلٍ ہوکو اى کويوهیوهْوهٍ كیب گیب کہ وٍ عوبػذ ٍے ػلی  

 اٍے اپٌے افالم اوه هؼبهالد ٍے كھولیں۔

اوه اى کی ػلیؾلگی کے  اهکبى ایَے رھے عو اى فوك عوبػذ ٍے الگ ہوئے 5اهکبى هیں ٍے ٕوف  85اى  

 -وعوٍ یہ رھے:

ٍے کے ًبظن ثھی۔ وٍ عوبػذ کے ّلیل كیي ہیں اوه ایک ػوثی هله ایک ٕبؽت کے والل عو هبّبء ہللا ػبلنِ  

هورجہ ّبیل عال ثھی و چھیي کو ایک هقبلق رھے اً هله هقبلق کے اًہوں ًے اپٌے ٕبؽجياكے ٍے عوبػذ کب لٹویچ

قبللذ کب هوبثلہ کورے هہے لیکي آفو کبه وٍ اى ٍے كة گئے اوه بهے یہ هكین اى کی  ٍقزی اوه هكیب۔ ثوٍوں رک ہو

 ًبم اهکبى کی كہوٍذ ٍے فبهط کوكیب عبئے۔ ہویں لکھ كیب کہ اى کب



 هوكاك عوبػذ اٍالهی ؽٖہ پٌغن
 

22  

 

كوٍوے ٕبؽت کچھ ایَی کبهوثبهی هْکالد هیں هجزال ہوگئے کہ اًہوں ًے كهفواٍذ کی کہ اى کب ًبم اهکبى  

كو ؽٚواد ًے ٍے فبهط کوكیب عبئے کیوًکہ وٍ اپٌے هؼبهالد کی وعہ ٍے عوبػذ کی ثلًبهی کب هوعت ہوهہے ہیں۔

 عوبػذ کے ٍبرھ چلٌےهیں هبًغ ہوهہی رھیں۔ یبں اى کےافزیبهکی کہ اى کی فبًگی هغجوهیؾلگی اً لیے ػل  

اوه اً پوهے گووٍ هیں ٕوف ایک ٕبؽت ایَے رھے عو اً لیے عوبػذ ٍے الگ ہوئے کہ اًہیں عوبػذ  

ٍوی وعہ کے ًظویے ہی ٍے افزالف پیلا ہوگیب رھب، لیکي ًہ اًہوں ًے یہ افزالف واٙؼ كوهبیب اوه ًہ کوئی كو

 ؾلگی ثزبئی۔ػلی  

 اهکبى اوه هوبهی عوبػزوں کی رؼلاك

کو  85اهکبى کب اٙبكہ ہوا۔  135رھی اً ٍبل  486و هیں اهکبى عوبػذ کی کل رؼلاك گنّزہ ٍبل کے آف 

ہے۔ اپٌے اهکبى ٍے اً  533یؾلٍ کوكیب گیب اوه ریي کب اًزوبل ہوگیب۔ اً ٛوػ اهکبى کی هوعوكٍ رؼلاك عوبػذ ٍے ػل  

 عوبػزی کبم هیںکوهہے ہیں۔ ماى کے هطبثن یہ ٍت کن و ثیِ کب ہن عو اوه عٌ هَن کی روهؼبد هکھزے ہیں وهذ

كلچَپی اوه اً ثبهےهیں هَزؼلی هیں ٙووه  كوم پبیب عبرب ہے لیکي كٍزوه هیں هکٌیذ کب عو کن ٍے کن هؼیبه 

۔ لیکي اهکبى کو ا کے كٚل ٍے ٍجھی پوهے ہیںهکٌیذ هووه کیب گیب ہے اً پو عہبں رک ہوبها اًلاىٍ ہے اً وهذ فل

یہ هؼلوم ہوًب چبہیے کہ هلک اوه كًیب کے ثللزے ہوئے ؽبالد کے ٍبرھ ٍبرھ اى کی مهہ كاهیوں هیں ثہذ ریيی ٍے 

اوه رجبہی کے گڑھے کے هویت ہوری عبهہی ہے اٍی بهہب ہے اوه كًیب عٌ ٍوػذ کے ٍبرھ گوواہی عاٙبكہ ہورب 

 ٌے پووگواهوں پو ریيی ٍے ػول پیوا ہوًب چبہیے۔رٌبٍت ٍے اًہیں اپ

 اهکبى اوه عوبػزوى کی هوعوكٍ ٕوثہ واه رلٖیل ؽَت میل ہے۔ 

 هٌلوك اهکبى عوبػزیں کل اهکبى  ٕوثہ  

 68 36 664 پٌغبة 

 13 17 95 یوپی 

 5 4 39 ؽلهآثبك كکي 

  5 5 35 هلهاً 

 5 6 23 ٍوؽل 

 0 1 17 كہلی 

 2 2 11 ٌٍلھ 

 3 2 11 ثوجئی 

 2 2 10 ثہبه 

 1 1 8 ثٌگبل 

 4 1 8 هاعپوربًہ 
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 1 2 7 وٍٜ ہٌل 

 0 2 4 هیبٍذ هیَوه 

 1 0 1 اًگلَزبى 

 110 81 533 عولہ 

 ًئی عوبریں ؽَت میل هوبهبد پو ثٌیں۔ 17رھی۔ اً ٍبل کے كوهاى هیں  75کی رؼلاك  گنّزہ ٍبل عوبػزوں  

آثبك، هاهپوه، ٍوائے هیو، ؿبىی پوه، کلیبى، ٹوًک هاط،  پٹٌہ ، عھبًَی،  كی٘ آثبك، پوربة گڑھ، گوًڈٍ، هلیؼ 

پْبوه چھبؤًی، ًوّوٍ ٙلغ پْبوه،  پڑاًگ ٙلغ پْبوه، هعڑ ٙلغ پْبوه، ؿبىو ڈھیوی ٙلغ پْبوه، كهیب فبى هوی 

 ٙلغ ًواة ّبٍ ٌٍلھ۔

 -عوبػزیں روڑكی گئیں:6اوه ؽَت میل   

 پھگواڑٍ هیبٍذ کپوهرھلہ۔ 1

 عبعہ ٙلغ ہوّیبه پوه۔ 2

 ػٌبیذ پوه ٙلغ هلزبى۔ 3

 اوه ریي عوبػزیں هیبٍذ ثہبولپوه کی۔

 اوه یہ پبًچ عوبػبریں اهکبى کے هقزلق هوبهبد پو چلے عبًے کیوعہ ٍے هٌزْو ہوگئیں۔

 کووه ٙلغ هاولپٌڈی۔ 1

 کیزھل ٙلغ کوًبل۔ 2

 ؽٖبه ّہو۔ 3

 پھواًی پوه، هیبٍذ کپوهرھلہ۔ 4

 عوًب گڑھ۔ 5

 اك هیں کل چھ عوبػزوں کب اٙبكہ ہوا۔اً ٛوػ  هغووػی ؽیضیذ ٍے عوبػزوں کی رؼل

 ًظبم  عوبػذ

کب ثواٍ هاٍذ هوکي ہی ػزوں ٍت اهکبى اوه عوب گنّزہ ٍبل ٍے پہلے رٌظین عوبػذ کے ٍلَلے هیں روویجبا 

ٍے رؼلن رھب۔ ٕوف ٕوثہ ٍوؽل اوه ٕوثہ ثہبه هیں ثبهبػلٍ ؽلوہ واه هین هوعوك رھے۔ گنّزہ اعزوبع ػبم کے ثؼل 

ؽلووں هیں روَین کوکے ہو ؽلوے کے لیے الگ الگ ؽلوہ واه هین هووه کوكیے گئے ربکہ وٍ اپٌے  پوهے هلک کو ثیٌ

پوهی ٛوػ ًظن و ٙجٜ هبئن هکھیں  کبى اوه عوبػزوں هیںاپٌے ؽلوے هیں کبم کی ًگواًی اوه هہٌوبئی کوٍکیں اوه اه

 ائے کے ٍبرھ هطلغ کورے هہیں۔اوه اپٌے ؽلوے کے ٹھیک ؽبالد اوه وہبں کبم کی هكزبه ٍے هوکي کو اپٌی ه

 ؽلووں کی هوعوكٍ روَین ؽَت میل ہے۔

 ٕوهثہ ٍوؽل۔ ایک ؽلوہ 1

 -پٌغبة کے الگ الگ ٍبد ٛجوے ہیں: 2
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( 6( اًجبلہ کوٌْوی )5( هلزبى کوٌْوی۔ )4( عبلٌلھو کوٌْوی  )3( الہوه کوٌْوی )2ی )هاولپٌڈی کوٌْو (1)

 ( هیبٍذ عووں کْویو۔7) هیبٍذ ثہبولپوه

 كہلی کب پوه ٕوثہ ۔ ایک ؽلوہ ۔  3

 -یوپی کو ریي ؽلووں هیں روَین کیب گیب ہے: 4

 اوكھ-عٌوة هْوهی یوپی -ّوبلی هـوثی یوپی

 ٕوثہ ثہبه پوها ایک یکؾلوہ۔ 5

 ٕوثہ ثٌگبل پوها ایک ؽلوہ۔ 6

 هاعپوربًہ اوه وٍٜ ہٌل هؼہ ثواه کے ایک ؽلوہ۔ 7

 ٕوثہ ٌٍلھ پوها ایک ؽلوہ۔ 8

 ٕوثہ ثوجئ ایک ؽلوہ 9

 هلهاً پوها ایک ؽلوہ۔ ٕوثہ 10

 هیبٍذ ؽیلهآثبك ایک ؽلوہ اوه  11

 هیبٍذ هیَوه ایک ؽلوہ۔ 12

بهی ؽلوے رو ٍجھی ٹھیک چل هہے ہیں۔ لیکي یوپی هیں کبم اة ارٌب پھیل گیب ہے کہ ریي ؽلووں ٍے کبم ًہیں چل ث

هاعپوربًہ، وٍٜ ہٌل اوه ٍکزب اً لیے وہبں اة اً اعزوبع کے ثؼل ٍے اى ّبء ہللا پبًچ ؽلوے کوكیے عبئیں گے۔ 

 ثواه کب ؽلوہ ثھی ثہذ ىیبكٍ وٍیغ ہے اً هیں ثھی هٌبٍت رجلیلی ىیو ؿوه ہے۔

 

 ؽلوہ ہبئے کبه

گنّزہ ٍبل اهکبى عوبػذ اوه هویجی ہولهكوں  کو هال کو اى کی هقٖوٓ هبثلیزوں اوه ٕالؽیزوں کے لؾبظ 

کی هقٖوٓ هبثلیذ و ٕالؽیذ اوه هؽغبى ٛجیؼذ ؽلووں هیں روَین کوكیب گیب رھب ربکہ ہو ّقٔ کو اً  24ٍے 

کے لؾبظ ٍے اٍالهی ًٖت الؼیي کی فلهذ کب ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ هوهغ ثھی هل ٍکے اوه اً ٛوػ ٍے عوبػذ کے 

 ِِ ًظو ہو ّؼجۂ ىًلگی کے لیے کبهکي ثھی پیلا ہورے چلے عبئیں۔ اى هیں ٍے چبه ؽلووں  ثڑھزے ہوئے کبم کے پی

( كهٍی کزت اٍکول اٍٹیٌڈهڈ 4( ؽلوہ اًگویيی اكة اوه )3( ؽلوہ ٍیبٍذ  )2کھٌے والے )( ػواهی لٹویچو ل1یؼٌی )

کے ػالوٍ روویجب ٍجھی هیں اثزلائی کبم ّووع ہوگیب ہے ، اوه اى کے ًبظن ٕبؽجبى ًے ثنهیؼہ هواٍلذ اوه هالهبد 

اوه كوٍووں کے هزؼلن اهیل ہے یْزو کی ثٌب پڑ چکی ہے ٌب ڈالٌے کی کوِّ کی ہے۔ اکضو و ثاپٌے اپٌے ؽلووں کی ث

ے کے هبثل ہوعبئیں گے۔ ؽلووں کب کبم فبٛو فواٍ اوه هزوهغ هكزبه ٍے آگے ًہ ًوٌلٍ ٍبل وٍ ثھی کبم ّووع ککہ آئ

عوبػذ ٍبها ثڑھٌے کی وعہ هلکی ؽبالد کی فواثی اوه ػبم ثلاهٌی اوه پویْبًی کے ػالوٍ یہ ثھی هہی کہ اهیو ِ

به هہے، آپویْي ثھی ہوا اوه وٍ اً ثبهے هیں کوئی روعہ ًہ کوٍکے۔ ثؼ٘ ؽلووں ٍبل ؿیو هؼوولی ٛوه پو ثیو

 م کے ًوْے ہوبهے پبً هہیٌوں ٍے هکھے ہیں لیکي اة رک اى کے هزؼلن هائے ًہیں كی عبٍکی۔بکے ک

 هوکي هیں روثیذ گبٍ کب هیبم

کی روثیذ کے لیے هوکي هیں ایک  اعزوبع الہ آثبك کے هوهغ پو پچھلے ٍبل یہ ٛے کیب گیب رھب کہ اهکبى عوبػذ 

كى رک هکھ کو اى کو روثیذ كی عبئے ربکہ اًہیں  30روثیذ گبٍ هبئن کی عبئے عٌ هیں اهکبى عوبػذ کو پٌلهٍ ٍے 

مہٌوں کو ثبلکل  کے بػذ کب کیب اوه کیَے کبم کیب عبٍکزب ہے۔ اىٍکے کہ هقزلق هَن کے ؽبالد هیں عوهؼلوم ہو

کی عبئے اوه عوبػذ کب لٹویچو اً روریت ٍے اًہیں هطبلؼہ کواكیب عبئے کہ ہو  ٕبف اوه یکَو کوًے کی کوِّ

ًہ ٕوف وٍ فوك اپٌی كػود کی ٕلاهذ و ّؼجۂ ىًل گی کب اهکبًی ؽل رک واٙؼ ًوْہ اى کے مہٌوں هیں آعبئے اوه
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ذ کے هطبثن ؽوبًیذ کے ثبهے هیں پوهی ٛوػ هطوئي ہوں ثلکہ كوٍوے لوگوں کو ثھی اپٌی اپٌی هبثلیذ و ٕالؽی

 هطوئي کوًے کے هبثل ہوعبئیں۔

ء ٍے كاهاالٍالم هیں روثیذ گبٍ ّووع کوكی گئی اوه پٌلهٍ ٍے لے کے 46اً كیٖلے کے هطبثن عوالئی  

ء هیں هظلوهیي ثہبه کی اهلاك و 47ہو هبٍ پٌلهٍ یوم  کے لیے ثال ئے عبرے هہے۔ عٌوهی  ثیٌ آكهیوں رک روویجبا 

اػبًذ کے لیے ہن ًے پٹٌہ هیں عو کیوپ کھوال ہو اً ٍلَلے هیں روثیذ گبٍ کو كاهاالٍالم ٍے پٹٌہ هٌزول کوكیب گیب 

ی لیب عبئے اوه اً ٛوػ اًہیں مہٌی ، ربکہ عو لوگ روثیذ کے لیے ثالئے عبئیں اًہیں ٍے هیلیق پہٌچبًے کب کبم ثھ

روثیذ کب هوهغ هلے۔ اة ہن کوِّ کوهہے ہیں کہ ثہبه کب کبم وہیں کے اهکبى اوه افالهی اوه ػولی ریٌوں هَن کی 

ہولهكوں کے ٍپوك کوکے رٌجیذ گبٍ کو پھو هوکي هیں لے آئیں کیوًکہ عي هقٖوٓ ؽبالد کی ثٌب پو اٍے وہبں 

ہو عگہ کے  د اة ہو ٕوثے هیں پیِ آهہے ہیي اً لیے اة هوکي کی مهہ كاهیبں روویجبا ثھیغب گیب رھب ویَے ؽبال

لیے یکَبں ہیں اً لیے اة هیلیق کے ثبهے هیں ہن یہی ٛویوہ هبثل ػول ٍوغھزے ہیں کہ ہو ػالهے کے لوگ فوك 

ہ اًہیں ہوعگہ ثھیغب ہی هل کو اً کبم کو ٌٍجھبلیں۔ ہوبهے پبً اثھی کبهکٌوں کی رؼلاك ارٌی ىیبكٍ ًہیں ہے ک

 عبٍکے۔

 هوکيی هکزجہ ٍے عوبػذ کے لٹویچو کی اّبػذ

اة رک ہوبهے کبم کے پھلیبؤ اوه ّؼجۂ هبلیبد کے اٍزؾکبم کب ثڑا مهیؼہ عوبػذ کب هوکيی هکزجہ ہی ہے۔ یہ  

کب اة عي هْکالد ٍے ىهبًۂ عٌگ هیں كوچبه ہوا اى ٍے اة رک ًکلٌے هیں کبهیبة ًہیي ہوٍکب۔ کبؿن کی کوی 

عو ىهبًۂ عٌگ هیں رھب۔ پوهے ٍبل هیں گنّزہ ٍبلوں کی ٛوػ اة کے ثھی کوئی ایک كى ثھی 0رک وہی ؽبل ہے 

ؽیلهآثبك كکي ٍے کچھ ایَب ًہیں آیبد کہ عوبػذ کی ٍجھی کزبثیں رو کیب ثیْزو ثھی اٍٹبک هیں هوعوك ہوئی ہوں۔

ھپواڈالیں گے لیکي ہوبهی وٍ ک هورجہ رو ٍبهی کزبثیں چکبؿن هلٌے کی روهغ ہوئی رھی اوه فیبل رھب کہ کن ٍے کن ای

روهغ ثھی پوهی ًہ ہوئی اوه وٍ کبؿن ًہ هل ٍکب۔ پوٹ پو عو کبؿن هلزب ہے وٍ ہوبهی ٙووهیبد کے لیے ثہذ کن 

ہوًے کے  ػالوٍ ثؼ٘ هورجہ هہیٌوں کے اًزظبه کے ثؼل ؽبٕل ہورب ہے ۔ اً ٍبل ہویں ایک پوهٹ پو رو پوهے آٹھ 

 ثؼل کبؿن هال۔ هبٍ کے

پبئی کب  6/ آًے 15هوپے  38382م ہورب ہے کہ اً ٍبل هکزجہ کی ٍبالًہ هپوهٹ اوه گوّواهے ٍے هؼلو 

 -لٹویچو كًیب کے هقزلق ؽٖوں هیں گیب عٌ کی رلٖیل كهط میل ہے:

 ہٌلوٍزبى هیں ٍبالًہ كووفذ کزت ٕوثہ واه

 6آًہ  1هوپے  4716 یوپی: پبئی 0 آًہ 5هوپے  1013 ثٌگبل: پبئی 6آًہ  9هوپے  6383 پٌغبة 

 پبئی

 " " "6" 776 ٍی پی: " " "8" 2889 -هیبٍذ ؽیلهآثبك: "6"15" 894 ٕوثہ هلهاً: 

  "0" 2" 2287 ٕوثہ ثوجئی  " " "5" 484 ثلوچَزبى: " " "14" 2586 ثہبه" 

 "0" 7" 26 آٍبم: "0" 11" 1743 ٕوثہ كہلی: "0" 11" 167 هیبٍذ هیَوه: 

 "0" 0" 1271 ٍوؽل:  "0" 12" 31 اڑیَہ: "0"5" 1284 ٕوثہ ٌٍلھ: 

 "0" 0" 1090 هیبٍذ ہبئے وٍٜ ہٌل: 
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 پبئی 6آًہ  16هوپے  37648هیياى: 

 ہٌلوٍزبى ٍے ثبہو ٍبالًہ كووفذ کزت هلک واه

 14هوپے  24 اهویکہ: " 4"  157 اكویوہ: آًہ 2هوپے  26 كلَطیي: آًہ 8هوپے  168 ػوام: 

 آًہ

 "0 "4 ًیپبل: "11 "69 هبهیٌْ:  "7" 20 هالیب: "6 " 112 اًگلَزبى: 

 "1 "27 اكـبًَزبى: "6 "39 چزوال:  "0" 3 لٌکب: "7 "57 ثوهب: 

 "7 "24 هزلوم: 

 آًہ 9هوپے  734هیياى:  

  -6-6هوپے  37648اًلهوى ہٌل  هیياى کل:

 پبئی 6آًہ 15هوپے  38382 پبئی0آًہ  9هوپے 734ثیووى ہٌل:   

 

کزبثیں هکزجہ هیں هوعوك ہیں۔ ثویہ ٍزوٍ هیں ٍے ٍبد پویٌ  23چبلیٌ هطجوػبد هیں ٍے اً وهذ هکزجہ کی  

 هیں ہیں، چھ کی کزبثذ ہوهہی ہے اوه چبه کب اثھی کوئی اًزظبم هوعوك ًہیں۔

 اهكو کے ػالوٍ كوٍوی ىثبًوًن یں عوبػذ کے لٹویچو کی اّبػذ

ں کزبثیں ّبئغ ہوری ہیں۔ كوٍوی ىثبًوں هیں رواعن اوه اى هوکيی هکزجہ هیں ٕوف اهكو اوه اًگویيی ىثبى هی 

 کی اّبػذ کب کب م هلک کے هقزلق ؽٖوں هیں ہوهہب ہے اوه اً کبم کی رلٖیل ؽَت میل ہے۔

عیَب کہ گنّزہ ٍبل ػوٗ کیب گیب رھب ، ػوثی ىثبى هیں لٹویچو کےروعوہ و ربلیق کے لیے عبلٌلھو  ػوثی: 1

ٍے اكاهٍ هبئن کوكیب گیب ہے۔ اً اكاهے کے اًچبهط هوالى هَؼوك ػبلن ٕبؽت ًلوی ّہو هیں كاهالؼووثہ کے ٍبم 

 ہیں اً اكاهٍ هیں اة رک عو کبم ہو ا ہے اً کب فالٕہ یہ ہے:

رغلیل و اؽیبئے كیي، اٍالم اوه عبہلیذ اوه ٍیبٍی کْوکِ ریٌوں ؽٖوں کب اًڈکٌ یؼٌی اّبهیہ ریبه کولیب گیب  ا

 ہے۔

 کی چھبى ثیي کب کبم ثھی ایک ؽل رک ہوچکب ہے۔ علیل ػوثی هٖطلؾبد ة

ػلوی اوه كیٌی اكاهوں اوه هٍبئل و افجبهاهد کے ٍبرھ هواٍن هبئن هٖو، ّبم، كهْن اوه ػوام کے کئی  ط

 ہوگئے ہیں۔

رواعن هیں اة رک "كیي ؽن" "اٍالهی ؽکوهذ کٌ ٛوػ هبئن ہوری ہے" "ًظویہ ٍیبٍی" اوه هوآى کی چبه  ك

رو اً  ”إطالؽیں" کب روعوہ ہوچکب ہے اوه "رغلیل و اؽیبئے كیي " کب روعوہ ہوهہب ہے۔ "ًظویہ ٍیبٍیثٌیبكی 

وهذ پویٌ هیں ہے اوه اى ّبء ہللا ثہذ علل چھپ کو ریبه ہوعبئے گب۔ "اٍالهی ؽکوهذ" کی ًظو صبًی ہوهہی ہے 

 اوه ثویہ كوًوں روعووں کی ًظو صبًی ثبهی ہے۔
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هالؼووثہ ٍے ػوثی ىثبى هیں ّبئغ کوًے کی رغویي ہے اً کی عہبں رک ہوبهی ٛوف هٍبلہ "الہلی" عو كا ً

ٍے ریبهی کب رؼلن ہے وٍ ثبلکل هکول ہے۔ هکبوٹ ٕوف ڈیکلویْي کی ہے یہ ؿیو هؼوولی پبثٌلیبں ہٹ عبئیں رو یہ 

 عبهی کیب عبٍکزب ہے۔هٍبلہ كوها ا

 کئی ٍبل ٍے كاهاالٍالم هیںعوہ کے لیے اة عٌبة اػظن ہبّوی ٕبؽت هہبعو روکَزبًی عو روکی رو -روکی 2

هوین ہیں، اپٌب پوها وهذ كے هہے ہیں۔ اً وهذ رک هٍبلہ كیٌیبد، فطجبد، رلہیوبد، رٌویؾبد اوه پوكٍ کب روعوہ 

ٛجبػذ کب رؼلن ہے چوًکہ ہوچکب ہے اوه هٍبلہ كیٌیبد اوه فطجبد کی ًظو صبًی ثھی ہوچکی ہے۔ لیکي عہبں رک 

اثھی  کوئی ثٌلوثَذ ًہیں ہوٍکب۔ اة ہن اً کوِّ  بم هوعوك ًہیں ہے اً لیے ٛجبػذ کبہٌلوٍزبى هیں اً کب اًزظ

 هیں ہیں کہ عللی ٍے عللی ٛجبػذ کب ٍلَلہ ّووع ہوعبئے۔

هیں ٍے اى لوگوں کی عو عوبػذ ٍے  ه هَزؾکن هیبم کے لیے روک هہبعویيروکی اكاهے کے ثبهبػلٍ او 

ء هیں ایک کبًلوًٌ هوکي هیں ثلہبئی گئی رھی، لیکي پٌغبة هیں كَبكاد ّووع  47هزؼبهف اوه هزبصو ہیں هبهچ  

ہوعبًے کی وعہ ٍے ثوْکل ریي ؽٚواد یہبں پہٌچ ٍکے اوه اى کے هْوهے ٍے کبم کب ایک ایَب ًوْہ ثٌبلیب گیب 

ٌچبًے کے کبم هیں اى ی کہ روکی ىثبى ثولٌے والے هوبلک رک اً كػود کو پہعٌ کے هطبثن کوِّ کی عبئے گ

 کب رؼبوى ؽبٕل کیب عبئے عو اً وهذ ہٌلوٍزبى هیں هوعوك ہیں ۔ روکی هہبعویي

اً کے اًگویيی لٹویچو هیں اً ٍبل هٍبلہ كیٌیبد )اًگویيی ( ًظو صبًی کے ثؼل ّبئغ ہوا۔ اًگویيی۔ 3

وی ٕبؽت کی كو اًگویيی کزبثیں "اٍالم کیب ہے"اوه "الؾبك کے ثؼل کیب؟" ّبئغ کی ػالوٍ هولوی هظہواللیي ٕلی

گئیں۔ "اًَبى کب هؼبّی هَئلہ اوه اً کب اٍالهی ؽل"  ، "کیب ہٌلوٍزبى کی ًغبد ًیٌْليم هیں ہے؟" "ًظویہ ٍیبٍی" 

ی ًوطۂ ًظو" اوه "ىًلگی اوه "اٍالهی ؽکوهذ کٌ ٛوػ هبئن ہوری ہے؟" اً وهذ پویٌ هیں ہیں۔ "اٍالم کب افاله

" هٍبلذ پو ایوبى الًب کیوں ٙووهی ہے؟" ه ًظو صبًی ہوهہی ہے۔ "ؽویوذ عہبكثؼلهود" کب روعوہ ہوچکب ہے او

 اوه "ًجود  هؾولی کب ػولی صجود" کب اً وهذ روعوہ ہوهہب ہے۔

ه اً کبم کے لیے اًگویيی کب اً وهذ رک ٍبها کبم اهکبى اوه ہولهك ؽٚواد ثالهؼبوٙہ کورے هہے ہیں او 

پوها وهذ كیٌے واال اثھی رک کوئی آكهی ًہیں هال۔ اة ہن کوِّ کوهہے ہیں کہ کن اى کن ایک کبهکي کی هَزول 

 فلهبد اً ّؼجہ  کے لیے ؽبٕل کویں ربکہ ثبهبػلگی کے ٍبرھ هَلَل کب ہوٍکے۔

ہیں۔ "هٍبلہ  ہوچکے"فطجبد" الگ الگ آٹھ ؽٖوں هیں اوه یکغب کزبثی ّکل هیں ّبئغ  ٌٍلھی۔ 4

كیٌیبد" اً وهذ ىیو ٛجغ ہے۔ "اٍالهی ػجبكاد پو  ایک رؾویوی ًظو"  اوه "هوآى كہوی کے ثٌیبكی إول" کب 

روعوہ ہوچکب ہے۔ "اٍالم اوه عبہلیذ" اوه "ٍالهزی کب هاٍزہ" کب روعوہ ہوهہب ہے۔ اة رک کبم کی هكزبه ٍَذ 

ػول هیں آگیب ہے اوه ایک پویٌ ثھیٹھیکہ پو هل گیب ہے اً لیے هہیہے لیکي اة ٌٍلھی كاهاالّبػذ کب هیبم ثبهبػلٍ 

 روهغ ہے کہ آئٌلٍ ٍبل یہ هكزبه کبكی ریي ہوعبئے گی۔

 ٌٍلھی هٍبلے کے اعواء کی کوِّ ثلٍزوه عبهی ہے۔ 

"فطجبد" هیں ٍے پہلے ًو فطجے گنّزہ ٍبل ایک هغووػے کی ّکل هیں ّبئغ کیے گئے  گغواری۔ 5

هزی کب هاٍزہ" ّبئغ ہوا ہے۔ اً ٍَذ هكزبهی کی وعہ کبهکٌوں کی کوی اوه ثوجئی کے رھے۔ اً ٍبل ٕوف "ٍال

ب بػذ ثبهبػلٍ هبئن کیهَلَل كَبكاد ہیں۔ اة اهیو عوبػذ ًے ثوجئی کے ٍلو هیں ہلایذ کوكی کہ گغوری كاهاالّ

 عبئے اوه اً کے لیے ایک هَزول کبهکي کی فلهبد ثوؼبوٙہ ؽبٕل کولی عبئیں۔
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ہٌلی روعوہ کب اكاهٍ اً ٍبل فلا کے كٚل ٍے ؽبكع اهبم اللیي هام ًگوی کی ًگواًی هیں روویجب ثبهبػلٍ  ہٌلی۔ 6

 رؼبوى کے لیے آهبكٍ ہوئے ہیں۔ هبئن ہوگیب ہے۔ چٌل آكهی  اوه ثھی اى کےٍبرھ

وه "ًجود ؽن" ، "ٍالهزی کب هاٍزہ"، "ىًلگی  ثؼل هود"، "ٍووه ػبلن"، "هوآى اوه پیـوجو" ا اة رک "كیيِ  

كد کب بهؾولی کب ػولی صجود" کب روعوہ هکول ہوچکب ہے۔ "هٍبلہ كیٌیبد"، "اٍالم اوه عبہلیذ"، "اٍالم هیں ػج

 رٖوه" اوه "ػول کب كیٖلہ" کب روعوہ ہوچکب ہے اوه ًظوصبًی ہوهہی ہے۔

ّووع  ؽبكع ٕبؽت ایک ہٌلی پویٌ ٍے اى کی ٛجبػذ کے لیے ثبد چیذ کوهہے رھے کہ ثٌبهً هیں كَبك 

ہوگیب اً ٍے کبم هیں هکبوٹ پیلا ہوگئی وهًہ روهغ رھی کہ اً اعزوبع ٍے پہلے "كیي  ؽن"  "ٍالهزی کب هاٍزہ" 

 اوه "ًجود هؾولی کب ػولی صجود"  چھپ کو  ریبه ہوعبرے۔

ہٌلی هٍبلے کے اعوا کے لیے ثھی کوِّ کی عبهہی ہے لیکي اثھی رک ثظبہو  کبهیبثی کی کوئی روهغ ًظو  

 آری۔ ًہیں

ثٌگلہ ىثبى هیں "فطجبد اوه "هٍبلہ كیٌیبد" اوه  "ٍالهزی کب هاٍزہ"  کب روعوہ ہوچکب ہے اوه اى هیں  ثٌگلہ۔ 7

ٍے هٍبلہ كیٌیبد پویٌ هیں عبًے کےلیے ریبه ہے۔ الجزہ فطجبد کب روعوہ ثٌگلہ هزوعویي کی کویٹی ًے پٌَل ًہیں 

اة آٹھ ًو هبٍ ٍے ثٌگبل اوه ثہبه کے كَبكاد کی وعہ ٍے یہ کیب ، اً لیے اً پو كوثبهٍ ًظو صبًی کی عبئےگی۔

ٍبها کبم ثٌل پڑا ہے اوه هوبهی ٍبهے کبهکي وہبں هیلیق اوه كَبكاد کے هزؼلن كوٍوے إالؽی اوه  رجلیـی 

 کبهوں هیں هٖووف ہیں۔

ں ہے اوه وٍ فوك ؽبالد كهٍذ ہوعبئیں رو ثٌگلہ هیں هبہواه هٍبلہ عبهی کوًے کے لیے ثھی هوىوں آكهی ًظو هی

 ثھی اً کے اعوا کے لیے هٚطوة ہیں۔

پْزو ىثبى هیں اً وهذ رک "كػود اٍالهی اوه اً کے هطبلجبد" "ٍالهزی کب هاٍزہ"، "هَلوبًوں کی  پْزو۔ 8

ء"، "هَلوبًوں کب ثٌیبكی ػویلٍ" اوه 1945ٛبهذ کب إلی هٌجغ"، "ؽویوذ اٍالم"، "فطجہ عوؼہ اعزوبع كاهاالٍالم 

لٹویچو ٍے هقزلق اهزجبٍبد ّبئغ  ہوچکے ہیں۔ "هٍبلہ كیٌیبد" کب روعوہ ہوهہب ہے۔ ثڑی كّواهی  عوبػذ کے

 وں هزوعویي کی کوی ہے ، اة رک روعوے کب ٍبها کبم ہولهكوں ٍے لیب عبهہب ہے۔ىٕوف هو

گنّزہ ٍبل ٛجغ هلیبلن هیں )عو هبال ثبه کی هوبهی ىثبى ہے( "هٍبلہ كیٌیبد" اوه "ٍالهزی کب هاٍزہ"  هلیبلن۔ 9

کوائے گئے رھے۔ اة فطجبد پویٌ هیں عبچکے ہیں ۔ چوًکہ اً ػالهے هیں اهكو ثہذ کن ثولی اوه ٍوغھی عبری 

ہے اوه ہوبهے لٹویچو ٍے لوگوں کے لیے ثغي گلزگو کے اوه کوئی مهیؼہ واهلیذ کب  اة رک ًہیں رھب اً لیے 

ے گئے ہیں اى کے ًکبٍی کی هكزبه ثہذ ٍَذ ہے۔ "هٍبلہ كیٌیبد" اوه "ٍالهزی کب هاٍزہ " عو ٛجغ کوائ

"فطجبد" چھپ کو ریبه ہوگئی رو روهغ ہے کہ یہ كیٌی ٛجووں هیں ىیبكٍ ریيی ٍے پھیل ٍکے گی۔ هلیبلن ىثبى کب 

 كاهاالّبػذ "اٍالهک پجلٌْگ ہبؤً" کے ًبم ٍے اههجیلن هیں ثبهبػلٍ هبئن ہوچکب ہے۔

روعوہ ہوچکب ہے۔ "رٌویؾبد" اوه "هٍبلہ كیٌیبد" کب روعوہ ہوهہب ہے۔ اة اً ىثبى هیں "فطجبد" کب  ٹبهل۔ 10

روهغ ہے کہ كو هہیٌے کے اًله ٹبهل كاهاالّبػذ هَزول ٛوه پو هبئن ہوعبئے گب۔ اً کے لیے پوها وهذ كیٌے والے 

 كو کبهکٌوں کی فلهبد ؽبٕل کولی گئی ہیں۔

وعوے اوه اّبػذ کب کبم ّووع کو هکھب ہے۔ روعوہ رو هٌگلوه هیں ہوبهے ؽلوہ ہولهكاى ًے کٌڑی ر کٌڑی۔ 11

رک اًہوں ًے "ٍووه ػبلن" ہی کی کی ہے۔  یاثھ   وٍ چھوٹے چھوٹے کئی پوللٹوں کب کوچکے ہیں۔ لیکي ٛجبػذ
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ٛجبػذ اوه اّبػذ کب هؼیبه ثہذ اچھب هکھب ہے۔ روعوے کے هزؼلن ہن ًہیں کہہ ٍکزے لیکي عٌ اہزوبم اوه مهہ 

 کی عبری ہے کہ روعوہ ثھی اچھب ہوگب۔   ًہوں ًے یہ کبم کیب ہے اً کو كیکھزے ہوئے روهغ یہیكاهی کے ٍبرھ ا

اى ىثبًوں کے ػالوٍ اً ٍبل هلهاً کے ٍلو هیں اهیو عوبػذ ًے رلٌگی اوه هوہٹی كاهاالّبػذ هبئن کوًے  

 کی ثھی ہلایذ کی ہے اوه اً کے لیے هوىوں کبهکي رالُ کیے عبهہے ہیں۔

 عوبػذ اٍالهی كَبكاد اوه

ء ٍے 46ء کو یوپی کے كَبك ٍے ہی ّووع ہوگیب رھب لیکي اگَذ  46اپویل  13كَبكاد کب ٍلَلہ ویَے رو  

رویہ هلک هیں اً ٛوػ پھیلٌب ّووع ہوگیب عیَے فْک عٌگل کو کَی ًے آگ لگبكی ہو۔ ٕلہب هیل کے ػالهوں 

ٍے هٹب كیٌے کی هٌظن هہویں ػول هیں الئی گئیں۔ یہ هیں ثبهبػلٍ عٌگیں لڑی گئیں اوه وہبں کی اهلیزوں کو ٍوے 

كیکھ کو ہویں ثیؾل كکھ ہوا ہے هلک کے ایک ٍوے ٍے لے کو كوٍوے ٍوے رک كوًوں هوهوں کے لیڈهوں اوه 

افجبهاد ًے آگ لگبًے هیں رو پوها پوها ؽٖہ لیب لیکي کوئی ایک ثھی ہللا کب ثٌلٍ ایَب ٍبهٌے ًہ آیب عٌ ًے كی 

ل کے ٍبرھ یہ کوِّ کی ہو کہ یہ كَبكاد ًہ ہوں اوه كوًوں هوهوں کے رؼلوبد ػلاود و كّوٌی کے الواهغ فلوٓ ك

كوٗ یہی ہے کہ وٍ عہبں عزٌی ثھی هود هکھزے ہوں  ۔ ثہوؽبل ّویق اًَبًوں کبثغبئے ٕلؼ و هؾجذ پو هبئن ہوں

يوه ثبىو هلَل هوروں کو هوک فلا کی ىهیي پو اهي اوه اًٖبف هبئن کوًے کی کوِّ کویں اوه اگو هود ہو رو ث

 كیں۔

ھبًپ لیے رھے ثلکہ وٍ کئی ٍبل ٍے صبه ثعوبػذ اٍالهی ًے كَبكاد کی آگ ثھڑکٌے ٍے پہلے ہی اً کے آ 

ہٌلوٍزبى کے لوگوں کو یہ ثزبًے کی کوِّ کوهہی رھی کہ عٌ هاٍزے پو رن عبهہے ہو اً کب ًزیغہ ثغي ثبہوی 

ء هیں عت اً رجبہی کے آصبه ٕبف ًظو آًے لگے رو 46ں ہوٍکزب۔ ٍزوجو عٌگ  اوه ٍت کی رجبہی کے اوه کچھ ًہی

 کب اعالً هٌؼول کیب گیب اوه آًے والے كَبكاد کے ثبهے هیں عوبػذ کب هَلک اوه ٛوىِ  هوکي هیں هغلٌ ّوهی  

 میل ہلایبد ثھیظ كی گئیں۔ عوبػذ کے ًبم ؽَتِ  ػول واٙؼ ٛوه پو هزؼیي کوکے روبم اهکبىِ 

عبهہب ہے کہ اگو کہیں كَبكاد هوًوب ہوں رو ہن کیب هویہ افزیبه کویں۔ اً ٍلَلے هیں ػبم ہلایبد اً "ٍوال کیب  

 ٌِ میل ہلایبد كیزی  کبكی ؿوه و فوٗ کے ثؼل ؽَتِ  ّوهی   ٍے پہلے روعوبى الووآى هیں كی عبچکی ہیں۔ اة هغل

 ہے۔

ثڑا مهیؼہ اى کب اپٌب افالهی هویہ اوه ػبم كَبكاد کی ؽبلذ هیں اهکبى عوبػذ کے لیے اپٌے رؾلع کب ٍت ٍے  (1)

 كػود كیٌب ہے۔ اً هؼبهلے هیں اهکبىِ  اى کب هوهی و ًَلی رؼٖجبد ٍے ثبالرو هٍ کو فیو و ٕالػ کی ػوالا 

عوبػذ عزٌے ىیبكٍ هاٍذ هو اوه ثے ّو ہوں گے ، اوه عٌ هله ىیبكٍ ثھالئی کوًے اوه ثھالئی کی ٛوف 

له ىیبكٍ كزٌۂ ػبم کی آگ ٍے اى کب هؾلوظ هہٌب هزوهغ ہے اوه عٌ هله كػود كیٌے هیں ٍوگوم ہوں گے اٍی ه

 ىیبكٍ ثے ػول هہیں گے اٍی هله ىیبكٍ فطوے هیں هہیں گے۔

اگو كَبك کی ؽبلذ هیں کوئی هکي عوبػذ گھو عبئے اوه اً پو ؽولہ کیب عبئے رو ؽزی االهکبى اٍے ؽولہ  (2)

وٍ اپٌی هلاكؼذ کے لیے ہبرھ اٹھب ٍکزب ہے۔ اً آوهوں کو ًٖیؾذ کوًی چبہیے، اوه اگو اً کب هوهغ ًہ ہو رو 

ك هوزول ہی پو فو كاهی ّوػبا  ٕوهد هیں اگو اً کے ہبرھ ٍے کوئی هبها عبئے رو هوزول کے فوى کی مهہ

ہوگی، هلاكؼذ هیں ہبرھ اٹھبًے واال ػٌلا لِل ثوی ہوگب، اوه اگو هلاكؼذ کوًے واال فوك هبها عبئے رو وٍ اى ّبء 

 ہللا ّہیل ہوگب۔
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اگو کَی هکي عوبػذ کے ٍبهٌے ہٌلوؤں یب هَلوبًوں کب کوئی گووٍ کَی هظلوم پو كٍذ كهاىی کوهہب ہو رو  (3)

ی کہ اً ٍلَلے هیں فوك اپٌی ی اوه هظلوم کو ثچبًے کی ہو هوکي کوِّ کوًی چبہیے ؽزّ  اً کو هوکٌے ک

 عبى ثھی فطوے هیں پڑعبئے رو اً فطوے کو اًگیي کولیب عبئے۔

كَبكاد کی ؽبلذ هیں اگو کوئی ّقٔ یب فبًلاى فطوے هیں هجزال ہو، فواٍ وٍ هَلن ہو یب ؿیو هَلن اوه فواٍ وٍ  (4)

هبًگے ، اپٌی ٛوف ٍے کوِّ کوکے اٍے اپٌی پٌبٍ هیں لے لیب عبئے اوه اپٌے آپ کو  فوك پٌبٍ هبًگے یب ًہ

 فطوےهیں ڈال کو ثھی اً کی ؽلبظذ کی عبئے۔

بًے هیں عت کجھی اوه عہبں کہیں هوهغ هلے ػبهۃ الٌبً کو اوه اگو هوکي ہو رو كَبكاد كَبكاد کے ىه (5)

کو فلا ٍے ڈهایب عبئے، اگو هَلوبى ہوں رو اى  ثھڑکبًے والے ٍوؿٌوں کو ٍوغھبًے کی کوِّ کی عبئے اى

کو كیي کب ؽویوی هوٖل اوه اً کے ؽٖول کب ٛویوہ ثزبیب عبئے اوه اى پو واٙؼ کیب عبئے کہ یہ هوهی کْوکِ 

اوه اً کے لیے یہ كَبك کَی كهعے هیں ثھی ػٌلہللا هوجول ًہیں ہے اوه اگو ؿیو هَلن ہوں رو اى پو ًیٌْليم 

 (278۔ٕلؾہ 5ػلك29)روعوبى الووآى ، علل ؼ کیے عبئیں۔کے ثوے ًزبئظ واٙ

 ٌِ ّٖ  ّوهی   هغل ل اوه هجٌی ثو ل اوه هللّ ًے یہ ثھی كیٖلہ کیب رھب کہ هوعوكٍ ؽبالد اوه ػبم ٍیبٍی كٚب پو ایک هل

ؽبالد اوه یہ ٍیبٍی كٚب کٌ  یں اوه اً هیں یہ ثزبیب عبئے کہ یہعوبػذ هورت کوکے ّبئغ کو اًٖبف ثیبى اهیوِ 

ػول افزیبه کوًب چبہیے؟ لیکي هَلَل ثیوبهی اوه  ہے اوه ایک ؽن پوٍذ اًَبى کو اً وهذ کیب ٛوىِ ہ یي کب ًزیغچ

 ت ًہیں کوٍکے۔عوبػذ اة رک یہ ثیبى هورّ  آپویْي کی وعہ ٍے اهیوِ 

بد پو ہویں یہ هؼلوم کوکے ثہذ ىیبكٍ هَود ہوئی ہے کہ ہوبهے هكوبء اوه ہولهكوں اوه هزبصویي ًے اکضو هوبه 

ثہذ اچھب کبم کیب اوه اپٌے ٍیود و کوكاه اوه ػلل و اًٖبف پو هجٌی هوُ ٍے ہٌلوؤں اوه هَلوبًوں كوًوں کی 

ٕؾیؼ فلهذ کی۔ لیکي ظبہو ہے کہ اهکبى کی رؼلاك هلک هیں آٹے هیں ًوک ٍے ثھی کن ہے اً لیے عوبػذ کی 

ورَو، هاولپٌڈی، ٙلغ عہلن، ٙلغ کوجل پوه، ها وً ًہیں کوٍکزے۔ ربہنثھی ػبم ٛوه پو لوگ هؾَاً هوُ کب اصو ا

هوڑی ٙلغ ؽٖبه اوه ثبثب پوه ٙلغ ًظبم آثبك هیں ہوبهے اهکبى اوه ہولهكوں ًے عو کبم کیب ہے اً کب مکو هیں 

اً هپوهٹ هیں اً لیے کوًب چبہزب ہوں کہ ہوبهے عو هكین اوه ہولهك اثھی رک ؽیواى ہیں کہ هوعوكٍ ہٌگبهوں کی 

کبم کیب عبٍکزب ہے اًہیں هؼلوم ہوعبئے کہ اى کے كوٍوے هكوبء ًے اى ؽبالد هیں کٌ ٛوػ کبم  كٚب هیں کیَے

 کیب ہے۔

اهورَو کے ایک هؾلے هیں ہوبهے ایک ہولهك ًے كوًوں  هوهوں کے هَلؼ اوه هوبثل گووہوں کو هَلَل  

رے هہے اوه ثبآلفو اپٌے اہل چوثیٌ گھٌٹے اپٌی عبى کو فطوے هیں ڈال کو هوکے هکھب اوه هاد كى اى کو ٍوغھب

هؾلہ کو كَبك ٍے ثبى هکھٌے هیں کبهیبة ہوگئے۔ كَبك کے ثؼل عوبػذ کے لوگ ٍول ہَپزبل هیں پہٌچے اوه كیکھب 

ىفویوں اوه ریوبهكاهوں ٍت هیں كوهہ واهاًہ فیبالد کبم کوهہے ہیں ۔ ہوبهے هكوبء ًے روبم ىفویوں کی ثالرویي کہ 

اوه ًزیغہ یہ ہوا کہ ہٌلو اوه ٍکو اوه هَلوبى ٍت ىفوی اپٌے اػيا ٍے ثڑھ کو اى  هنہت و هوم فلهذ ّووع کی،

پو اػزوبك کوًے لگے اوه اى هیں ٍے ثیْزو لوگوں ًے ہوبهے هكوبء کے پزے ًوٹ کولیے کہ ثؼل هیں اى ٍے 

ے، رؼلوبد هکھیں گے اوه اً عوبػذ کے هَلک کو ٍوغھٌے کی کوِّ کویں گے عو ایَے لوگ ریبه کوری ہ

ہوبهے هكوبء کی اٍی افالهی ٍبکھ کب ًزیغہ رھب کہ ایک فبلٔ ؿیو هَلن آثبكی هیں عوبػذ کے هکزجہ کو ایک ٍکھ 

 ًے ہٌلو اوه ٍکھ ثلوائیوں کب هوبثلہ کوکے ثچبلیب۔

هاولپٌڈی هیں ہوبهے ایک هکي اوه ایک ہولهك کب کبم ثھی هبثل هّک هہب ۔ عٌ هؾلے هیں یہ هہزے ہیں وٍ ثغي  

ؤںاورسکھوںکاهحلہہےاوراىدوًوںکےگھربھیایکدوسرےسےکافیكو گھووں کے ٍبها ہٌلو اى کے

اپٌےًےاًہوںسےجذوجہذلگاتاراورهسلسلبلکہرہےهحفوظخودصرفًہدوًوںیہلیکيہیںپرفاصلے
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رکھابازسےفسادبھیکولوگوںهسلنغیرکےے افالهی اصو کب ًزیغہ رھب کہ اوه اً ٍے ثچبلیب، ثلکہ اى کهحلے

ہوبهے كوٍوے هوبهی هكوبء اوه ہولهكاى اى کی فجوگیوی کے لیے ػیي كَبك کے هوهغ پو هاد كى اً هؾلے هیں 

 عبرے هہے لیکي کَی ؿیو هَلن ًے اى کی  ٛوف آًکھ اٹھب کو ثھی ًہ كیکھب۔

هَلن كَبكیوں کی پوهی رولیل کی اوه ٙلغ عہلن، عہبں هَلوبى كَبكیوں ًے ثہبه اوه گڑھ هکزیْوه کے ؿیو  

ؿیو هَلن اهلیذ پو ثے پٌبٍ هظبلن روڑے ، وہبں ہوبهے هكوبء ًے اپٌے ؽلوك اصو هیں هظلوهوں کی ؽوبیذ و  ؽلبظذ 

کب كوٗ عٌ ٛوػ اًغبم كیب اً کب اػزواف فوك ایک هوبهی ہٌلو لیڈه ًے ہٌلوؤں کے ایک وكل کے ٍبهٌے اً 

 ٛوػ پیِ کیب:

ھو هیں ہویں اى لوگوں کی ہَزی پو كقو ہے اًہوں ًے اپٌے افالهی كوٗ کو اكا کوًے هیں اىؽل "اً ػالهہ ث 

اوه عٌب روڑ کوّْیں کیں۔ اى کی كی ہوئی چٌل اٍالهی کزبثیں "ٍالهزی کب هاٍزہ"، "اٍالم کب ًظویہ ٍیبٍی"، "اٍالم 

کوصو ثھی هزوارو پڑھزب هہب۔ اً وهذ اگو کوئی اوه عبہلیذ" اوه "عہبككی ٍجیل ہللا" کبهیں ًے هطبلؼہ کیب اوه افجبه 

ٕؾیؼ ٍوٍبئٹی ہے رو وٍ اى ؽٚواد کی ہے عو ٕؾیؼ اًَبًی افالهی إولوں پو کبم کوهہی ہے۔ هوعوكٍ 

لیڈهوں اوه افجبه ًویٌ ایڈیٹووں کو پوے ہٹبكیب عبئے رو آط ہی ہٌلو هَلن كَبك هٹ ٍکزب ہے اوه كوًوں هوهیں گلے 

 هل ٍکزی ہیں۔

 کیوجلپوه هیں ہوبهے ایک هكین کے کچھ کبّزکبه ثھی لوٹ هبه هیں ّویک ہوئے۔ اًہیں پزہ چال رو وٍ كوهاا  

ی هوهؼہ پو پہٌچے اوه عو هبل اى کے هجٚہ هیں پبیب گیب وٍ إل هبلکوں کو واپٌ  كالكیب ثیوبهی کی ؽبلذ هیں ہ

یں ہیں اًہیں کوئی فطوٍ ًہیں۔ وٍ پہلے هوعبئیں گے رو اوه ہٌلو اوه ٍکھ آثبكی کو اٛویٌبى كالیب کہ وٍ اى کی پٌبٍ ه

 اًہیں کوئی ہبرھ لگب ٍکے گب۔

هوڑی ٙلغ ؽٖبه هیں ثھی ػیل کے هوهؼہ پو كوًوں هوهوں هیں ثہذ کھٌچبؤ پیلا ہوگیب لیکي هوبهی عوبػذ  

 ٕبف ہوگئی۔رلثیو ًے ؽبالد کو ایَب فوّگواه ثٌبكیب کہ كٚب ثبلکل افالم اوه ؽَي ِ  کے اهیو کے ؽَيِ 

ثبثب پوه ٙلغ ًظبم آثبك هیں كوًوں هوهوں کے ؽبالد اً كهعہ فواة ہوگئے رھے کہ كوًوں كویووں ًے ہزھیبه  

کبم کوکے اوه اپٌے آپ کو فطوےهیں ڈال کو كٚبکو ہوواه  ًکبل لیے رھے لیکي هوبهی عوبػذ ًے هاد كى

هْزوک علَہ اوه چبئے کی كػود ہوئی اوه فوك ہٌلوؤں ًے  هَلوبًوں کبؤں اوه آفو کبه ًزیغہ یہ ہوا کہ ہٌلوکیب۔

اٍی هَن کے عولے کہے عو عہلن کے ٍلَلے هیں ثیبى ہوچکے ہیں اوه كوًوں هوهوں کو یویي كالیب کہ  روویجبا 

 اٛویٌبى  هکھو عہبں عوبػذ اٍالهی کے لوگ هوعوك ہوں گے وہبں اى ّبء ہللا كَبك ًہیں ہوگب۔

یہ فیبل پیلا ہوا رھب کہ عوبػذ اگوچہ اثھی رک ارٌی وٍیغ ًہیں ہوئی ہے  ؼل ہویں كوهاا ًواکھبلی کے كَبك کے ث 

کہ اً پو کَی ثڑے پیوبًے پو ویَی مهہ كاهیبں ػبئل ہوں عیَی كوٍوی ثڑی ہٌلو اوه هَلوبى عوبػزوں پو ہیں 

ثٌلھبًے کب اًزظبم کوًب لیکي ثہوؽبل عوبػذ کو اپٌی وٍؼذ وٍبئل کی ؽل رک هظلوهیي كَبك کی اهلاك اوهڈھبهً 

چبہیے۔ هگو ہویں اكَوً ہے کہ هْوهی ثٌگبل هیں ہوبها کوئی ایک هکي یب ہولهك ثھی ًہ رھب اوه ًہ وہبں ہوبهی آواى 

ہی پہٌچی رھی اً لیے ًواکھبلی هیں کوئی کبم ًہ کوٍکے اً کے ثؼل ثہبه هیں هَلوبًوں کب عت هزل ػبم ہوا رو ہن 

ذ کی اهلاك کے لیے هوکي ٍے اپٌے هؾزوم هكین هؾول ػجل بػئن کیب وہبں کی هوبهی عوًے پٹٌہ هیں اپٌب کیوپ هب

 الغجبه ؿبىی ٕبؽت کو هؼہ هوکيی روثیذ گبٍ کے وہبں هٌزول کوكیب اوه وٍ اة رک وہبں کبم کوهہے ہیں۔

ثہبه هیں اة رک عوبػذ ًے عو کبم کیب ہے اً کی کوئی واهؼی هپوهٹ رو اٍی وهذ پیِ کی عبٍکے گی عت  

کہ ہوبهے کبهکي اپٌے پووگوام کو پوها کوکے وہبں ٍے واپٌ آعبئیں گے کیوًکہ ہن ًے وہبں کے لیے کبم کب عو 

ی کبم کب ًوْہ ًہیں ہے ثلکہ وٍ ایک ًوْہ هورت کوکے اپٌے کبهکٌوں کے ؽوالے کیب ہے وٍ کَی ػبعالًہ اوه كوه
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ٕجو آىهب اوه كیو ٛلت پووگوام ہے۔ اً وهذ ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ اً کبم کب فبکہ ثزبیب عبٍکزب ہے عو وہبں ہوبهے 

میل کبم هكوبء کےٍبهٌے ہے اوه عٌ کی رکویل کے اهاكے ٍے وٍ اة رک وہبں عوے ہوئے ہیں۔ ثہبه هیں ہن ؽَت ِ

 کوًب چبہزے ہیں۔

لم کبم یہ ہے کہ وہبں کے هَلوبًوں پو اکضویذ کے ثے رؾبّب هظبلن اوه اى کی اپٌی رؼلاك کی ؿیو ٍت ٍے هو (1)

هؼوولی کوی کی وعہ ٍے فوف و ہواً کی عو ؽبلذ ٛبهی ہوگئی ہے اً کو كوه کوکے اى کی ہوذ ثٌلھبئی 

پیِ رھے اى  عبئے۔ اً ثبد کی ٙووهد کچھ رو اً وعہ ٍے رھی کہ عو لوگ ثہبه هیں هَلوبًوں کے پیِ

کے مہي فوك هٌزْو رھے عٌ کی وعہ ٍے اى ٍے یہ روهغ ًہیں کی عبٍکزی رھی کہ وٍ کَی ہوذ ہبهی ہوئی 

هغزوغ یب ثوعب ٍکیں اوه کچھ اً وعہ ٍے رھی کہ آط هَلوبى ثھیڑ کی پواگٌلگی كوه کوکے اً کو اى ٍو ًو 

وٍوی هوهوں پو هَلٜ ہے اً وعہ ٍے یہ هوگ هَلٜ ہے عو كًیب کی كلیڈهوں پو ثھی هوهیذ پوٍزی کب وہی  

هَلوبًوں کی پَذ ہوزی کو كوه کوًے کے لیے اگو کچھ کوٍکزے ہیں رو ٕوف یہ کوٍکزے ہیں کہ اى کے 

ہوبهے ًيكیک اً ٛوػ کب عوُ ثغبئے فوك ایک هوهی رؼٖت کو ثھڑکب کو اى کے اًله کچھ عوُ پیلا کوكیں۔

ذ کے ًبم ٍے پکبها ہے اً وعہ ٍے ہن ًے یہ چبہب کہ اً هہلک ثیوبهی ہے عٌ کو اٍالم ًے ؽویذ عبہلی

کی کوِّ کویں  پیلا کوًے ثھو ثہبه کے هَلوبًوں کے اًله وٍ ٕؾیؼ اٍالهی هوػ  اهکبىهوهؼہ پو ہن اپٌے 

کبه هیں ثھی رـیو كکو اوه ٛوین ِ عو هوعوكٍ فطوًبک ؽبالد هیں اى کی ہوذ ثھی ثٌلھبئے اوه اى کے ٛوىِ 

وعہ ٍے وٍ اپٌے آپ کو ایک اهلیذ کی ؽیضیذ هیں پبهہے ہیں اوه اى کے ؿیو هَلن پڑوٍی پیلا کوے عٌ کی 

ہیں کہ اگو  اى کو اپٌے لیے هؽوذ کے ثغبئے هٖیجذ فیبل کوهہے ہیں۔ ہن اً ثبد پو پوها یویي هکھزے

كی االهٗ  عو ّہلاء ہللا هَلوبى ٍچے هَلوبى ثي عبئیں اوهاپٌی اى مهہ كاهیوں کو ٹھیک ٹھیک ٍوغھ عبئیں

رو کن اى کن  هزؼلن ڈالی ہیںًے اى پو اپٌے ؿیو هَلن ثھبئیوں کی إالػ ٍے  ہوًے کی ؽیضیذ ٍے ہللا رؼبلی  

وك اى کب رؼلن ہے اى کب هویہ اپٌے ؿیو هَلن پڑوٍیوں کے ٍبرھ ہولهكاًہ ہوعبئے گب اوه روهغ ہے فعہبں رک 

 ه رجلیلیبں ہوں گی۔ اوه اپٌے اچھےذ فوّگواکہ اً کے عواة هیں ؿیو هَلووں کے هویہ هیں ثھی ًہبی

)عٌ کب اًلیْہ  ہ ہوااچھے ٍجن لیں گے۔ لیکي اگو ایَب ًپڑوٍیوں کی اچھی ثبروں اوه اى کے اچھے کبهوں ٍے 

هقبللذ اوه ػلاود ہی پو رلے هہے اوه اً ػلاود و هقبللذ کے عٌوى هیں اًہوں ًے اً  ٍوثہذ کن ہے( ثلکہ 

ئے ہیں رو اً ٍے هَلوبًوں پو اًہوں ًے ثہبه هیں پچھلے كًوں ڈھبوں پو ڈھبكئے عو ٍے ىیبكٍ هظبلن هَلوبً

وٍ فوف و ہواً ًہ ٛبهی ہوگب عو اً وهذ ٛبهی ہے ثلکہ اى کی ٍچی فلاروٍی کی وعہ ٍے اى هظبلن ٍے 

ّکَزہ كل ہوًے کے ثغبئے كوگٌے عوُ و ؽوٕلہ کے ٍبرھ ًہ  ٍوہوذ اوه هود هیں اٙبكہ ہوگب اوه اى کی 

ٌی ّلوذ و ٕوف اپٌے کبم کو عبهی هکھیں گے ثلکہ اپٌے اوپو ظلن ڈھبًے والے ؿیو هَلووں کے ٍبرھ اپ

هیں الىهی ٛوه پو ہللا کی هلك اى کے ٍبرھ ہوگی اوه کچھ ٌٍگلل  دیں گے۔ اً ٕوهہولهكی ثھی ثبهی هکھ

بئیں گے ، اى کو گھووں ٍے ًکبلیں گے، اوه اى کے عبى و هبل اوه ػيد و آثوو کے هَن کے لوگ اى کو ٍز

كهپے ہوں گے رو فلا اًہی ؿیو هَلووں کے اًله ٍے ایَے لوگوں کو اٹھبئے گب عو اپٌے اى ٕبلؼ اوه هٖلؼ 

بثوا ہو کہ پوها پوها ٍبرھ كیں گے لیکي هوم پوٍزی ک گے ثلکہ اى کب پڑوٍیوں کے ٍبرھ ًہ ٕوف ہولهكی کویں

اً ًے اً ٍیلھی اوه ٕبف هاٍ کی ٛوف آًے ٍے هَلوبًوں کو هوک كیب ہے۔ اوه اة اى هیں كو ہی هَن کے 

هیں هجزال ہوکو هَلن اوه ؿیو هَلن کب اهزیبى ہی  ٜلوگ پبئے عبرے ہیں یب رو وٍ لوگ ہیں عو وٌٛی هوهیذ کے فج

ذ کے رؼٖت هیں اً هله فوك ثبفزہ ہوگئے ہیں کہ ٍوے ٍے کھو ثیٹھے ہیں یب پھو وٍ لوگ ہیں عو ًَلی هوهی

 اپٌے اوه ؿیو هَلووں کے كههیبى ػلاود کے رؼلن کے ٍوا اوه کَی رؼلن کب اهکبى ہی ًہیں ٍوغھزے۔

كوٍوا کبم ہوبهے هكوبء کے ٍبهٌے یہ ہے کہ هَلوبًوں کو هْوهٍ كیں کہ اپٌی ثَزیبں الگ الگ فطوں  (2)

(pockets)   هْوهٍ كهؽویوذ ہے رو ؽکوهذ ہی کے کوًے کب ہے لیکي عي لوگوں کے کی ّکل هیں ثَبئیں۔ یہ

ہبرھوں هیں آط ؽکوهذ کی ثبگ ہے اى ٍے ہن کو یہ اهیل ًہیں ہے کہ وٍ اپٌے اؿواٗ کے فالف کوئی ثبد 
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هؾ٘ اً وعہ ٍے هبى لیں کہ وٍ هؼوول اوه اهي پٌَلاًہ ہے اً وعہ ٍے ہن ًے یہ هاٍ افزیبه کوًےکے 

فبٓ ؽلوہ هٌزقت کوکے وہبں کے کٌوں کو یہ هْوهٍ كیب ہے کہ وٍ هَلوبى ثَزیوں کب کوئی ثغبئے اپٌے کبه

ًب ہو اى کے عي لوگوں کو هٌزول ہواًله اًٖبه و هہبعویي کی اٍپوٹ  پیلا کوًے کی کوِّ کویں۔ کے ًوںبوهَل

ہوعبئے کہ اً کے لیے وٍ ہو ٛوػ اًله ایَب عنثہ پیلا کیب عبئے کہ اى کو اپٌب افالهی اوه كیٌی هلبك ارٌب ػيیي 

ًب ہو اى کے اًله ایضبه ئیں اوه عي لوگوں کی ٛوف هٌزول ہوکی ػَود اوه رکلیق ثوكاّذ کولیٌے پو آهبكٍ ہوعب

ی ىهیٌوں اوه اپٌی اهالک هیں ّویک ثٌبًے پو ٌقوّی اپعبئے کہ وٍ هٌزول ہوًے والوں کو ثکب وٍ عنثہ پیلا کیب 

كلوں کے اًله عگہ پیلا ہوًب ہے عت یہ چیي پیلا ہوعبئے گی رو ىهیي ثھی كواؿ هاٙی ہوعبئیں ۔ إلی چیي 

ہوعبئے گی اوه وٍبئل هؼیْذ هیں ثھی ثوکذ ہوگی۔ اً ٛوػ ایک پبکٹ ثھی اگو هَلوبًوں کی اپٌی ہوذ و 

هی ایضبه ٍے ثي گیب رو اً کب ٍت ٍے ثڑا كبئلٍ رو یہ ہوگب کہ اً کوِّ هیں آپ ٍے آپ هَلوبًوں کی افال

یہ ہوگب کہ یہ پبکٹ ایک ًووًہ کب کبم كے گب عٌ کی  روثیذ ًہبیذ اػلی كهعہ کی ہوعبئے گی اوه كوٍوا كبئلٍ

ًول كوٍوے فطوں کے هَلوبى ثھی کویں گے اوه اً ٛوػ آہَزہ آہَزہ یہ کبم ؽکوهذ کی هلك کے ثـیو ثلکہ 

کہ اهلیذ اپٌے رؾلع کے عبئي وٍبئل  اً کے ػلی الوؿن اًغبم پبعبئے گب اوه عت ؽکوهذ یہ هؾَوً کولے گی

َی ّکل پیلا یافزیبه کوًے رل گئی ہے رو ثبآلفو وٍ ثھی هغجوه ہوگی کہ اى کے اهالک و عبئلاك کے لیے کوئی ا

 ے ؽووم ٍے هؾووم ًہ هہیں۔ٌکوے کہ ؽولاه اپ

۔ اً ٍلَلہ هیں ہن ریَوا چیي ہوبهے هكوبء کے ٍبهٌے یہ ہے کہ اپٌی اٍزطبػذ پھو اهلاك کب کبم)هیلیق( کویں (3)

ًے اپٌے کبهکٌوں کو ہلایذ کی ہے کہ اً هؼبهلہ هیں هَلن و ؿیو هَلن کے كههیبى ہوگي کوئی رلوین ًہ کی 

عبئے۔ اگو ؿیو هَلن ثھی اهلاك کے هَزؾن ہوں رو اى کی ثھی ربؽل اهکبى ہو ٛوػ کی اهلاك کی عبئے۔ ًیي ہن کو 

ایک ثڑی رؼلاك ایَے لوگو ں کی ثھی ہے عو یوں رو ٍقذ هؾزبط  یہ هؼلوم رھب کہ ثہبه کے آكذ ىكٍ ػالهہ هیں

اپٌی ّواكذ اوه  ہهلك ہیں لیکي وٍ هیلیق کویٹیوں اوه اى کے اهلاكی کیوپوں ٍے کوئی كبئلٍ ًہیں اٹھبهہے ہیں۔ ی

ئی فوك كاهی کی وعہ ٍے هیلیق کویٹیوں اوه اهلاكی کیوپوں کے كهواىے کھٹکھٹبًے پو آهبكٍ ًہیں ہیں اوه کو

کھوط لگب کو اى کی اهلاك کوے۔ ہن ًے اً هیں هوعوك ًہیں ہے عو فوك اى کب  ایَب اهلاكی اكاهٍ اً ػالهہ

ٙووهد هؾَوً کوکے اپٌے کبهکٌوں کو یہ ہلایذ کی ہے کہ وٍ اهکبًی کوِّ کوکے اً ٛوػ کے هزؼلق 

ں۔ ػالوٍ اىیں ایَے لوگوں اوه فوك كاه لوگوں کب ٍواؽ لگبئیں اوه اى کے ؽبالد كهٍذ کوًے کی کوِّ کوی

کی رؼلاك ثھی كَبك ىكٍ ػالهہ هیں کچھ کن ًہیں رھی عو اپٌے هیوزی ٍبهبى اوه اهالک اى هَن ىیوهاد وؿیوٍ 

اوًے پوًے ثیچ هہے رھے۔ ہن ًے اً ٍلَلہ هیں ثھی کچھ ٙووهی ہلایبد اپٌے کبهکٌوں کو كی ہیں کہ اول رو 

ھٌے کی کوِّ کویں اوه اگو ثبى هکھٌب هوکي ًہ ہو رو کن اى کن اً وٍ لوگوں کو اً ٛوػ کے اهلام ٍے ثبى هک

ٕلؾہ  4۔ ػلك30کب ثٌلوثَذ کیب عبئے کہ اى کی چیيیں ثبىاه کے ًوؿ پو  ثک عبئیں"۔ )روعوبى الووآى علل 
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ہن ًے  هـوثی پٌغبة اوه هلزبى ڈویژى هیں عو كَبكاد ہوئے ہیں وہبں ثھی کبم ّووع کوًے کے لیےل اة ّوب

كوهے کے لیے عوبػذ کے هؼزول إؾبة کو ثھیغب۔ هاولپٌڈی ڈویژى کی هپوهٹ ہوبهے پبً آچکی ہے اوه 

ؿوه ہے۔ هلزبى ٍے اثھی کوئی هپوهٹ ًہیں پہٌچی لیکي اة یہ هیلیق کب کبم ارٌب  کبم کب ًوْہ اوه پووگوام ىیوِ 

ًب هوکي ًہیں هہب۔ اة یہی ہوٍکزب ہےاوه ہن کو پ هبئن کوٌل هیلیق کیووٍیغ ہوگیبہے کہ ثہبه کی ٛوػ کوئی کل ہ

ثھی یہی هہے ہیں کہ ہو ػالهہ کے اهکبى کو هوکي ٍے ہلایبد كے کو اٍی ػالهے هیں کبم پو لگبكیں اوه وٍ 

فوك اً کبم کو ٌٍجھبلیں اة یہ هوکي ًہیں ہے کہ كوٍوے ػالهوں ٍے کبهکي کَی عگہ ثھیغے عبئیں۔ اً لیے 

ػذ اوه اً ػالهے کے اهکبى اوه ہولهكوں بوہبں کے کبم  کو ثھی اة هوبهی عوگیب ہےثہبه هیں ثھی لکھ كیب 

 کے ٍپوك کوًے کے اًزظبهبد کی ٛوف روعہ کی عبئے۔

 ػبم ؽلوہ واه اعزوبػبد
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لیکي روثیذ گبٍ کی هٖووكیزوں اً ٍبل گنّزہ ٍبل کی ثہ ًَجذ ػبم ؽلوہ واه اوه ٙلؼی اعزوبػبد ىیبكٍ ہوئے۔ 

کی هَلَل ثیوبهی اوه ؿبىی ٕبؽت کے پٹٌہ چلے عبًے کی وعہ ٍے هوکي هیں کبم اً هله ، اهیو عوبػذ 

ىیبكٍ هہب کہ ثغي هاولپٌڈی ، ٍیبلکوٹ اوه ٍوائے هیو ٙلغ اػظن گڑھ کے اعزوبػبد کے کَی اعزوبع هیں ثھی 

 هوکي ٍے کوئی ًہ پہٌچ ٍکب۔

فبٕے کبهیبة اوه  لیکي وٍ ٍت کے ٍتثویہ اعزوبػبد هیں اگوچہ هوکي ٍے کوئی ثھی ّویک ًہ ہوٍکب  

هوصو صبثذ ہوئے۔ اة ٙووهد ثھی اٍی چیي کی ہے کہ ہو ػالهہ کے اهکبى اوه هین ٕبؽجبى اپٌے آپ کو ىیبكٍ 

کہ عوبػذ کے کبم کے پھیلٌے کے ٍبرھ ٍبرھ یہ ىیبكٍ ل ثٌبًے کی ٛوف روعہ کویں کیوًٍے ىیبكٍ فوك کلی

 ٍے ہو اعزوبع هیں کوئی آكهی ّبهل ہو۔ ٍے ىیبكٍ هْکل ہورب عبئے گب کہ هوکي

  ٌِ  کب اًزقبة ّوهی   هغل

عوبػذ کی اپٌی ٕواثلیل پو رھب۔ اعزوبع  کب اًزقبة اهیوِ  ّوهی  عوبػذ عت رک اثزلائی ؽبلذ هیں رھی، هغلٌ ِ  

کے اًزقبة هیں پوهی عوبػذ  ٍے اٍزٖواة کیب  ّوهی  الہ آثبك کے هوهؼہ پو اً ًئی پبلیَی کب آؿبى کیب گیب کہ هغلٌ ِ

عبئے۔ پچھلے ٍبل اً کی ٕوهد یہ رغویي کی گئی رھی کہ اهیو پوهی عوبػذ پو ًگبٍ ڈال کو ثبهٍ هوىوں رویي آكهی 

چي لے اوه پھو ہو هکي عوبػذ ٍے الگ الگ اٍزٖواة هائے کولیب عبئے کہ آیب اٍے اهیو عوبػذ کے اًزقبة ٍے 

هٌزقت کولے۔ ّوهی  عوبػذ هغلٌ ِ کوئی رجلیلی چبہزب ہے۔ پھو اهکبى کی هائیں ٍبهٌےهکھ کو اهیوِ ارلبم ہے یب وٍ 

ٌِ  چٌبًچہ ایَب ہی کیب گیب اوه ؽَتِ   کے اهکبى هٌزقت ہوئے۔ّوهی   میل ؽٚواد هغل

ؼیل ٕبؽت ( هوالًب هؾول اٍو  3( هوالًب هَؼوك ػبلن ٕبؽت ًلوی۔ )2هوالًب اهیي اؽَي ٕبؽت إالؽی۔ ) (1)

(  هلک ًٖو ہللا فبں 6( هوالًب ػجلالـلبه ٕبؽت هبلیو کوٹلہ۔ )5( عٌبة ػجل الغجبه ٕبؽت ؿبىی۔ )4هلهاٍی۔ )

ٕبؽت  ٕلیوی ( عٌبة هؾول یوٍق 8ؽت ٍوؽل۔ )( فبى ٍوكاه ػلی فبى  ٕب7ٕبؽت ػيیي الہوه۔ )

( ٍیل ػجل الؼيیي 11ٹ۔ )( هبٙی ؽویلہللا ٕبؽت ٍیبلکو10( ٍوكاه هؾول اکجو فبى ٕبؽت کیوجلپوه۔ )9ٹوًک۔)

 ( چوكھوی ّلیغ اؽول ٕبؽت یوپی۔12ّوهی ٕبؽت )

ٌِ  اى کے ػالوٍ   کے ثؾیضیذ ػہلٍ هکي هووه کیب گیب۔ ّوهی   هین عوبػذ کو هغل

عوبػذ  ایک ٍے  اة ًیب اًزقبة ریي ٍبل کے لیے کیب عبهہب ہے اوه اً کب ٛویوہ یہ هکھب گیب ہے کہ ہو هکيِ  

ٌِ لے کو عٌ هله رؼلاك ر کے لیے هوىوں اهکبى کے ًبم لکھ کو پوچہ اًزقبة هؼہ  ّوهی   ک هٌبٍت ٍوغھے هغل

عوبػذ ثبهٍ هوىوں رویي آكهیوں کو هٌزقت کولیں  اپٌے كٍزقٜ کے واپٌ ثھیظ كے۔ اى لوگوں هیں ٍے ثھی اهیوِ 

 گے۔

ٌِ  هین عوبػذ اة کے ثؾیضیذِ    کب هکي ہوگب۔ ّوهی   ػہلٍ هغل

 ہوبهی هْکالد

ًے كوٍوی هْکل ثہذ ٍی هْکالد ہیں لیکي اً وهذ هوکي اپٌب ًہ ہوًے کی رو عوبػذ کی هاٍ هیں ویَے   

ہیں اى ٍت کے ػول هیں آًے  روبم هْکالد کی اہویذ کو فزن کوكیب ہے۔ عوبػذ کے پیِ ًظو عزٌی رؼویوی رغویيیں

وهذ رک هوکي ًہیں ہے عت رک ٖبه اً پو ہے کہ ًئی ػوبهاد ثٌبئی عبئیں اوه ًئی ػوبهاد کب ثٌٌب اً کب اًؾ

ٌِ 46عوبػذ کے پبً فوك اپٌی ىهیي ًہ ہو۔ ٍزوجو  یہ كیٖلہ کوچکی ہے کہ کَی ایَے وهق کی  ّوهی   ء هیں هغل

اً كیٖلہ کی عوبػذ کو ثؾیضیذ ػہلٍ ؽبٕل ًہ ہو۔ىهیي پو عوبػذ کب هوپیہ ٕوف ًہ کیب عبئے عٌ کی رولیذ اهیو ِ

 وٍکزے اوه اٍی وعہ ٍے ہوبهے روبم کبم ایک ؽل پو آکو هک گئے ہیں۔ثٌب پو ہن یہبں کوئی رؼویو ًہیں ک
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ایکڑ ىهیي کب کوئی  60،50اة هوکي کے ثبهے هیں یہ اٍکین ثٌبئی گئی ہے کہ پٌغبة کے کَی هوىوں هوبم پو   

  ٹکڑا اهکبى اوه هویجی ہولهك هل کو اً ٛوػ فویلیں ًٖق ؽٖہ عوبػذ کو كیں اوه ًٖق اپٌے لیے هکھیں۔ ىهیي

ثبهی ًٖق کی هعَٹوی ّلٍ ٍوٍبئٹی کے ًبم فویلی عبئے گی اوه وٍ ًٖق ؽٖہ هکھ کو ٍبهی کی ٍبهی عوبػذ 

ؽَت ؽٖٔ فویلاهوں هیں روَین کوكے گی۔ یہ اٍکین هلٖل چھپوا کو ہو هکي عوبػذ کے پبً ثھیظ كی گئی 

عوبػذ کو هلذ هل عبئے گی کیوًکہ اگو یہ رغویي کبهیبة ہوگئی رو هوکي کی هوعوكٍ ٙووهیب د کے لیے ىهیي ہے۔

عوبػذ کی هبلی ؽبلذ اً وهذ ایَی ہے کہ اگو ىهیي ثھی فوك ہی فویل کویں رو پھو رؼویو کے لیے ہوبهے پبً کچھ 

 ثھی ًہیں ثچزب۔

ایکٹ اًزوبل اهاٙیبد، ّلغ اوه رٌَیـ ىهیي کی فویل کے هاٍزے هیں ثہذ ٍی هبًوًی هْکالد ثھی ؽبئل ہیں ،  

هکبوٹیں ہیں، ہن اپٌے اهکبى اوه ہولهكوں ٍے روهغ هکھزے ہیں کہ وٍ  پھلوه ٙلغ عبلٌلھو ٍے لے کو کی ثے ّوبه 

گھوبؤں کب ٹکڑا ىهیي رالُ اوه ؽبٕل  50،60عہلن، هاولپٌڈی رک هیي الئي پو اوه کَی اچھے اٍٹیْي ٍے هزٖل 

کہ رب ٛوف روعہ کوًی چبہیے کوًے هیں ہوبهی هلك کویں۔ ٕوثہ پٌغبة کے اهکبى عوبػذ کو فبٓ ٛوه پو اً

 عوبػذ کے هکے ہوئے کبم علل ٍے علل آگے ثڑھ ٍکیں۔

عوبػذ کے کبم هیں كوٍوی ثڑی هْکل عٌ کی وعہ ٍے هنکوهٍ ثبال هْکل اوه ىیبكٍ ّلیل ثي گئی ہے وٍ   

عوبػذ کی هَلَل اوه ؿیو هؼوولی ثیوبهی ہے۔ وٍ ڈھبئی ریي ٍبل ٍے گوكے کی رکلیق هیں هجزال ہیں۔ گنّزہ  اهیوِ 

الہ آثبك هیں وٍ رْویق رو لے گئے لیکي اً هیں کوئی ؽٖہ ًہ لے ٍکے۔ اعزوبع کے ثؼل آپویْي کب  ٍبالًہ اعزوبعِ 

هل کو کبًلوًٌ کی اوه اً ثبد پو ىوه كیب کہ آپویْي  فیبل رھب لیکي اٍی  اعزوبع کے هوهغ پو اٛجب اوه ڈاکٹووں ًے

ٍے پہلے پزھوی کو كوائیوں ٍے فبهط کوًے کی کوِّ کی عبئے۔ ػالط ّووع کیب گیب لیکي کوئی كبئلٍ ًہ ہوا ثلکہ 

پزھویبں ثوآهل  5ٛجیؼذ فواة رو ہوری گئی۔ آفو کبه اکزوثو کے هہیٌے هیں آپویْي کووایب گیب رو ثبئیں گوكے ٍے 

ئیں۔ فلا کب ّکو ہے کہ گوكٍ ٕؾیؼ ٍالهذ ثچ گیب۔ آپویْي ٍے اثھی ٕؾذ پوهی ٛوػ ثؾبل ثھی ًہ ہوئی رھی کہ ہو

ٌٌے لگ ثعٌوهی کے ریَوے ہلزے ٍے پھو گوكے هیں كهك ہوا۔ اکَوے کوواًے ٍے هؼلوم ہوا کہ پھو ریي پزھویبں 

رو اًہوں ًے آپویْي کو ًبگيیو ثزبیب لیکي اة آپویْي  گئی ہیں۔ ہٌلوٍزبى اوه والیذ کے هبہو ڈاکٹووں ٍے هْوهٍ لیب گیب

کب اهاكٍ روک کوکے ایک ؽکین ٕبؽت کب ػالط ّووع کیب گیب ہے اوه ًزبئظ ثہذ اهیل 
ii

اگو اهیو عوبػذ کی اكيا ہیں۔

 ٕؾذ ٹھیک هہزی رو کبم اة رک ثہذ آگے ثڑھ گیب ہورب۔

پھو ٍوهبئے اوه کبهکٌوں کی کوی کی وعہ ٍے ثھی اکضو کبم هکے پڑے ہیں اوه هْکالد کے هبئن هہٌے اوه   

ثیْزو واگو ہوبهے پبً ٍوهبیہ اوه کبهکي کبكی رؼلاك هیں هوعوك ہوں رو اکضو كوه ًہ ہوًے کی ثڑی وعہ یہ ثھی ہے۔ 

ہوبهی آهلًی پو ثہذ ىیبكٍ اصو ڈاال ہے۔ ًہ کبؿن وهذ پو هل هْکالد پو ثآٍبًی هبثو پبیب عبٍکزب ہے۔ هلک کی ثلاهٌی ًے 

هہب ہے، ًہ کزبثیں وهذ پو چھپ ٍکزی ہیں اوه عو هوعوك ثھی ہیں وٍ ثھی ثکٌگ کی پبثٌلیوں کی وعہ ٍے ہو عگہ 

 ؽَت ٙووهد ًہیں ثھیغی عبٍکزیں۔

 هوکيی ثیذ الوبل اوه اً کے ؽَبثبد

یذ الوبل کے ؽَبثبد پیِ کورب ہوں ربکہ آپ کو گنّزہ ٍبل هیں اة هیں آپ کے ٍبهٌے عوبػذ کے هوکيی ث  

 عوبػذ کی هبلی ؽبلذ کب ثھی ٹھیک ٹھیک اًلاىٍ ہوعبئے۔

 رلٖیل آهلًی هوکيی ثیذ الوبل عوبػذ اٍالهی

 ء1947ء رب كووهی 1946اى یکن اپویل
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 35187 13 9 كووفذ کزت 1

 17522 13 6 اػبًذ 2

 17436 6 0 حىکو   3

 02300 0 كووفذ پویٌ 4

 4789 15 6 هزلوم 5

 108 6 0 وٕولی هوٗ 6

 1354 12 0 اهبًذ 7

 78700 2 9  عولہ آهلًی

 23809 15 7 ثوبیب ٍبل گنّزہ

 101510 2 4  هیياى کل

 مووٕول ٛلت هه

 14719 13 0 ثول کزت

 4548 11 9 ثول هوٗ

 19268 8 9 عولہ

 اٍٹبک

 43120 4 6 کزت هوعوكٍ

 1500 0 0 کبؿن

 2765 8 6 كیگو

 47385 13 0 هیياى

 رلٖیل فوچ هوکيی ثیذ الوبل عوبػذ اٍالهی

 ء1947/كووهی 28ء رب 1946اى یکن اپویل 

 39469 1 9 ّؼجہ هکزجہ 1

 1416 14 3 ّؼجۂ رؼلین 2

 4451 15 0 ّجۂ رواعن 3
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 6111 7 9 ّؼجۂ اًزظبم و ًظن عوبػذ هوبهی وثیووًی 4

 401 9 3 اٍٹٌْوی 5

 428 13 6 ٍلو فوچ 6

  254 13 6 ڈاک فوچ 7

  263 1 6 روثیذ گبٍ  8

 1031 1 9 هہوبى فبًہ 9

 1841 12 3 اػبًذ هَزؾویي 10

 1445 3 9 اػبًذ هظلوهیي ثہبه اى هوکيی ثیذ الوبل 11

 6403 5 6 رؼویواد 12

 212 12 0 كوًیچو 13

 198 4 0 کزت فبًہ 14

 75 5 6 كاهالوطبلؼہ 15

 188 4 0 واپَی اهبًذ 16

 4548 11 9 هوٗ 17

 605 15 6 هزلوم 18

 1911 1 9 ؿلہ 19

 71261 3 3 کل فوچ

 101510 2 4 هیياى آهلًی

 71261 3 3 هیياى  کل فوچ

 3248 15 1 ثوبیب

اً کے ثؼل عٌبة هؾول یوٍق ٕلیوی هین ؽلوہ هاعپوربًہ و وٍٜ ہٌل ًے اپٌے ؽلوے کی ٍبالًہ هپوهٹ پیِ کی   

 اوه یہ اعالً فزن ہوا۔

ن ٕبؽت اپٌی ثیوبهی کی وعہ ٍے اعزوبع هیں ًہیں آٍکے رھے اً لیے وہبں کی ٕوثہ ثوجئی کے هی  -ًوٹ:  

 هپوهٹ  پیِ ًہ ہوٍکی۔

 



 هوكاك عوبػذ اٍالهی ؽٖہ پٌغن
 

38  

 

 

 

 

 

 كوٍوا اعالً  ثووى عوؼہ

یہ اعالً فبٓ رھب اوه ًوبى عوؼہ کے ثؼل ٹھیک ریي ثغے هیبم گبٍ کے ہبل هیں ّووع ہوا۔ اً اعالً هیں وٍ   

 ںعوبػزوں اوه اهکبى کی ٛوف ٍے آئے ہوئے رھے۔ پہلے هین عوبػذ اى هیرغبویي اوه ٍواالد پیِ ہوئے عو هقزلق 

زے رھے اً کے ثؼل هغوىیي اوه كوٍوے ؽٚواد کو هوهغ كیب عبرب یكھ کو ٌٍبٍے ایک ایک رغویي اوه ٍوال کو پڑ

کب اظہبه  كن یب هقبلق اپٌے فیبالد کب اظہبه کویں اوه آفو هیں اهیو عوبػذ اپٌے كیٖلے یب هائےاکہ وٍ اً کے هو

 کیے اوه ؽبٙویي کو پھو هوهغ كیب عبرب کہ اگو کوئی ٕبؽت اً ٍے هطوئي ًہ ہوئے ہوں رو اپٌے ػلم اٛویٌبى کور

اهیو عوبػذ ًے اپٌے عٌ كیٖلے یب  اوه ٍواالد اوه اى پووعوٍ ثیبى کویں لیکي اً کب کوئی هوهغ ًہ آیب۔ یہ رغبویي 

 هائے کب اظہبه کیب وٍ ًوجو واه كهط میل ہیں۔

ہوهلی ٍیٌڈل اًڈٍٹویي کبى پوه کی ٛوف ٍے عو رغبهری اٍکین ّووع کی گئی ہے اً کے  فالف  1ًوجو 

لًبهی کی هقزلق لوگوں کو ٛوػ ٛوػ کی ّکبیبد پیلا ہوهہی ہیں اوه اً اهو کب ٍقذ اًلیْہ ہے کہ وٍ عوبػذ کی ث

ٍے ثلگوبى  یهوعت ثلکہ اً کے لیے كزٌہ صبثذ ہو۔ ثؼ٘ لوگ اً اٍکین کی فواثیوں کو كیکھ کو رؾویک اٍاله

ہوں رو ہوں هگو إؾبة رؾویک یہبں ثھی اٍی ٛوػ  ےہوهہے ہیں اوه یہ کہٌے لگے ہیں کہ إول رؾویک اچھ

 فبٓ روعہ کی ٙووهد ہے۔عوغ ہیں عیَے كوٍوی رؾویکوں هیں ۔ اً لیے اً ٛوف كوهی اوه کے

ہوبهے پبً کچھ هلد ٍے اً هَن کی ّبیبد آهہی ہیں ۔ عت ہن ًے اً اٍکین کو هٌظوه کیب  -اهیو عوبػذ:  

رھب اً وهذ اً کی رلٖیالد اوه اً کے ثبهے هیں ػولی پہلو ہوبهے ٍبهٌے ًہیں رھے۔ اة اً اٍکین کو ؽبكع هّیل 

ب ہے اوه ؽلوہ رغبّه و اہل ٌٕؼذ کو اً ٍے الگ کوکے عٌبة ٍلطبى الؾَي ٕبؽت کی ماری اٍکین هواه كے كیب گی

اؽول ٕبؽت )كیئو پوائٌ ّبپ، الل ثبؽ ٍوکٌ لکھٌؤ( کے ٍپوك کوكیب گیب ہے۔ ؽبكع ٕبؽت کی اً رغبهری اٍکین 

بلوں کے ًظن و ًَن ٍے ہویں کوئی ٍووکبه ًہیں الجزہ اى کے فالف اگو ثلهؼبهلگی کی کوئی ّکبیذ ہورو وٍ واٙؼ هض

اوه رلٖیل کے ٍبرھ ہوبهے پبً آًی چبہیے ربکہ اً کی رؾویوبد کی عبئے اة رک عزٌی ّکبیبد ثھی ہوبهے پبً آئی 

 ہیں وٍ ثلاًزظبهی کی ّکبیزیں ہیں ثلهؼبهلگی کو کوئی ّکبیذ ہوبهے ٍبهٌے ًہیں آئی۔

كہوی كوه ہوعبئے اوه عوبػذ کے اً كیٖلے کو ّبئغ کوكیٌب چبہیے، ربکہ لوگوں کی ؿلٜ  -هغوى ٕبؽت:  

 آئٌلٍ وٍ اً اٍکین کو عوبػذ کی ٛوف هٌَوة ًہ کویں۔

 اً اعزوبع کی هوكاك هیں یہ ّبئغ ہوعبئے گب۔ -اهیو عوبػذ:  

رلہن الووآى عٌ هله ریبه ہوچکی ہے اً کی اّبػذ کب علل اى علل اًزظبم کیب عبئے۔ هوآى كہوی  -:2ًوجو   

 ہے۔کے ٍلَلے هیں اً کی اًزہبئی ٙووهد 
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هیوی ٕؾذ کی فواثی اوه اهكو اوه ػوثی کے کَی اچھے کبرت کب ًہ هلٌب عو هیوے پبً هٍ  -اهیو عوبػذ:  

کو کزبثذ کب کبم کوےاً کبم هیں هکبوٹ پیلا کوهہے ہیں۔ اى اعزوبػبد ٍے كبهؽ ہوکو اى ّبءہللا اً کب اًزظبم کیب 

 ے اٍے هؾَوً کوهہے ہیں۔عبئے گب۔ عہبں رک اً ٙووهد کب رؼلن ہے ہن فوك ثہذ ّلد ٍ

عوبػذ اٍالهی کی ٛوف ٍے ایک وكل هووه کیبعبئے عٌ کے اهاکیي هیں هوالًب اهیي اؽَي  -:3ًوجو   

و كیگو اوه ثب اصو ػلوبء اوه هْبئـ ---ٕبؽت اوه هوالًب ٕجـۃ ہللا ٕبؽت ٙووه ہوں اوه یہ وكل هوالًب۔۔۔اوه هوالًب

ؼیي اوه ٛوین کبه کے هزؼلن ىثبًی گلزگو کوے اوه عو ؿلٜ كہویبں ہوں کے پبً پہٌچ کو عوبػذ اٍالهی کے ًٖت ال

 اى کو كوه کوًے کی کوِّ کوے۔

اوه كوٍوے هَلوبى لیڈهوں کے پبً عبئے اوه اى کو اٍالم کے إل اوه ٕؾیؼ ---ًیي یہی وكل یب كوٍوا وكل  

 هوزٚیبد ٍے واهق کوًے کی کوِّ کوے اوه 

ٌلو اوه اچھود لیڈهوں کے پبً پہٌچ کو اى کےٍبهٌے اٍالم کی كػود پیِ اوه كوٍوے ہ---یہی كوٍوا وكل  

 کوے اوه اًہیں ثزبئے کہ اٍالم، اٍالهی هیبٍذ اوه اٍالهی ًظبم کی ؽویوذ کیبہے؟

یہ رغویي ہوبهے ٍبهٌے کئی ٍبل ٍے ثبه ثبه الئی عبهہی ہے۔ یہ كهإل لیڈهوں کی ٛجیؼذ  -اهیو عوبػذ:  

بواهلیذ کب ًزیغہ ہے۔ لیڈهوں کی ًلَیبد ػبم لوگوں ٍے ثبلکل هقزلق ہوری ہیں۔ کَی رؾویک اوه اى کی ًلَیبد ٍے ً

هیں لیڈه وہی ّقٔ ہوٍکزب ہے عو اً رؾویک کے هوٖل اوه ًٖت الؼیي هیں ٍت ٍے ىیبكٍ پقزہ ، ٍت ٍے ىیبكٍ 

کی اى هوبٕل کے لیے  صبثذ هلم اوه اً رؾویک کے إولوں پو ٍت ٍے ىیبكٍ ثڑھ کو ایوبى هکھٌے واال ہو، عٌ

پہٌچ چکی ہو کہ اى کے ؽٖول کے لیے ًہ ٕوف وٍ فوك ًزبئظ ٍے ثے پووا ہوکو هیلاى هیں  ّیلزگی اً كهعے کو 

کوك ٍکے ثلکہ اپٌے ػيم هاٍـ اوه هود ػول ٍے اپٌے گوك و پیِ کے لوگوں کو ثھی اى هوبٕل کی هؾجذ هیں 

اهو کی كلیل ہے کہ وٍ اپٌی عوبػذ کب آفوی ّقٔ ہے عَے  هزؾوک کوكے اً لیے کَی ّقٔ کب لیڈه ہوًب ہی اً

 اپٌے إولوں اوه هوبٕل ٍے ہٹبیب یب اى کے فالف هطوئي کیبعبٍکزب ہے۔

ًیي یہ عوہوهی رؾویکوں کو ىهبًہ ہے اوه اً وهذ هود و اهزلاه ػوام اوه عوہوه کے ہبرھ هیں ہے۔ اً وهذ   

اى کے پیچھے چلٌے والے ہیں اً لیے لیڈهوں کو هزبصو کوًے کب  کے لیڈه ثظبہو لوگوں کے آگے لیکي ؽویوذ هیں

ٕؾیؼ اوه هوصو ٛویوہ اى کو ثواٍ هاٍذ هقبٛت کوًب ًہیں ہے ثلکہ یہ ہے کہ اى لوگوں کو اپٌی ٛوف کھیٌچب عبئے 

اپٌے  عت رک اى کی ایک ثڑی رؼلاك آپثہذ آٍبى ہے۔ عي کے ثل پو وٍ لیڈهی کوهہے ہیں اوه عي کو کھیٌچٌب ًَجزبا 

ٍبرھ ًہ هاللیں لیڈه ٕبؽجبى آپ کی ثبد ٌٌٍے کے لیے ریبه ًہیں ہوٍکزے اوه ًہ ہی اى کو اً کی ٙووهد هؾَوً 

 ہوٍکزی ہے۔

ًیي کَی لیڈه کے پبً اً کی اپٌی كػود کے فالف کوئی كوٍوی كػود ثواٍ هاٍذ لے کو عبًب رلہین کب   

 ۔هوعت رو ًہیں الجزہ رٖبكم کب هوعت ٙووه ہوٍکزب ہے

هوکي ٍے ایک ہٌلی اوه ایک گغواری هٍبلہ یب افجبه عبهی کیب عبئے۔ ہٌلی اوه گغواری  -:4ًوجو   

 عبًٌے والے کضیوالزؼلاك هَلوبى اوه كیگو هوهیں كػود اٍالم ٍے ًبثلل ہیں۔

هوکي ٍے رو ایَے کَی هٍبلے یب افجبه کے اعواء کی کوئی  ّکل ًہیں ہے اوه ًہ پٌغبة  -اهیو عوبػذ:  

ں اً کب اًزظبم ہوٍکزب ہے ، الجزہ ہٌلو اوه گغواری كاهاالّبػذ اپٌے پبؤں پو کھڑے ہوعبئیں اوه اى ىثبًوں هیں کچھ هی

لٹویچو ریبه ہوکو كٚب ہوواه ہوعبئے رو آگے چل کو اى كاهاالّبػزوں ٍے هٍبلوں اوه افجبهوں کے اعواء کب ثھی کبم 
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کب عو اً وهذ گغواری كاهاالّبػذ کے اًچبهط ثھی ہیں پوها وهذ لیب عبئے گب۔ چٌبًچہ ثوجئی کی عوبػذ کے اهیو 

 لیٌے کب اًزظبم کیب عبهہب ہے۔

روثیذ گبٍ اٛلبل هبئن کی عبئے ربکہ آئٌلٍ ًَل ٹھیک اوه ٕؾیؼ الئٌوں پو روثیذ پبکو رؾویک  -:5ًوجو   

 کے کبهوں کے لیے ریبه ہوٍکے۔

ہوٍکے گب اوه كهٍگبٍ کے هیبم کے لیے ٙووهی ہے  یہ هوٖل كهٍگبٍ کے هیبم ٍے ؽبٕل -اهیو عوبػذ:  

کہ عوبػذ کے پبً اپٌب هوکي اوه ىهیي ہو ربکہ اً پو ػوبهریں رؼویو کوکے كهٍگبٍ ّووع کی عبٍکے۔ اً وهذ ہن 

 هوکي کے لیے اپٌی ىهیي ؽبٕل کوًے کی کوِّ کوهہے ہیں۔

 -عواة كهط کیے عبرے ہیں: میل ٍواالد کیے عو کہ هؼہ اى رغبویي کے ثؼل ایک ٕبؽت ًے ؽَتِ   

یہ رَلین ہے کہ هَلن لیگ کے پیِ ًظو عو پووگوام ہے وٍ ؿیو اٍالهی ہے لیکي اً وهذ ٕوهد  -ٍواالد: 

ؽبل یہ ہے کہ هَلوبًوں کی اکضویذ كیي ٍے ًبواهق ہے، ػلوبء ًے اًہیں اٍالم ٍوغھبًے کے کوِّ ًہیں کی، وٍ 

کو ہی ٕواٛ هَزوین اوه اٍالم کب ٕؾیؼ هاٍزہ ٍوغھ هہے ہیں اوه ؿیو اپٌے ٍیبٍی لیڈهوں کے ثزالئے ہوئے هاٍزے 

هَلن هوهیں اى کے وعوك کو هٹبًے کے لیے ٍلبکی و فوًویيی ٍے کبم لے هہی ہیں اى ؽبالد هیں اى کی هظلوهی 

 هیں عوبػذ اى کب ٍبرھ کیوں ًہ كے اوه ؿیو هَلووں ٍے اً هلاكؼبًہ عٌگ هیں ّویک کیوں ًہ ہو؟

هذ ثوٛبًیہ ہٌلوٍزبى کی ؽکوهذ ہٌلوٍزبًیوں کے ٍپوك کوهہب ہے اوه اً کی كو ٕوهریں ہیں۔ ایک یہ اً و -:2

کہ ہٌلوؤں کب ؽٖہ ہٌلوؤں کے ؽوالے کیب عبئے اوه هَلوبًوں کب ؽٖہ هَلوبًوں کے ؽوالے کیب عبئے، اوه 

بہو ہے کہ اگو آپ ًے كوٍوی یہ کہ پوهے هلک کی ثبگ ڈوه اکضویذ یؼٌی ہٌلوؤں کے ؽوالے کوكی عبئے۔ ظ

 هَلن لیگ کب ٍبرھ ًہ كیب رو ؿیو هَلن اکضویذ ٍبهے هلک پو اوه هَلوبًوں پو هَلٜ ہوعبئے گی۔

واٙؼ هطلت یہ ہے کہ هوعوكٍ ؽبالد هیں هَلوبًوں کی اً هوهی رؾویک کب  اى ٍوالوں کب -اهیو عوبػذ: 

ٍبرھ كیب عبئے اوه عت یہ ؽبالد فزن ہوعبئیں رو پھو اى کب ٍبرھ چھوڑ كیب عبئے ، کیوًکہ اٍے رو ٍبئل ٕبؽت 

کے ؽبالد کو فوك ثھی رَلین کورے ہیں کہ یہ رؾویک ؿیو اٍالهی ہے ۔ هگو هیں اى کو یویي كالرب ہوں کہ عٌ هَن 

كیکھ کو وٍ ہن ٍے اً وهذ یہ هطبلجہ کوهہے ہیں، ایَے ؽبالد کجھی فزن ًہ ہوں گے، هَبئل  پو هَبئل پیلا ہورے 

چلے عبئیں گے اوه ہو هَئلہ پہلے هَئلہ ٍے ّلیل رو ہوگب اوه آپ کہیں  ثھی لکیو ًہیں کھیٌچ ٍکیں گےکہ كالں 

یہ رو ہے اً ٍوال کب ے اوه وہبں  پہٌچ کو اى کب ٍبرھ چھوڑ كیں گے۔ؽل رک رو ہن اى هوهی رؾویکوں کب ٍبرھ كیں گ

وٍ یہ ہے کہ عت آپ ایک رؾویک کو فوك ؿیو اٍالهی  ؿوه ہے  ایک هؿ۔ كوٍوا هؿ عو اً ٍے کہیں ىیبكٍ هبثل

ه هبى هہے ہیں رو پھو کٌ هٌہ ٍے ایک هَلوبى ٍے یہ هطبلجہ کورے ہیں کہ اً کب ٍبرھ كیب عبئے۔ عي هَبئل او

ے اگو هَلوبى اٍالم کے ہیں ہورهٖبئت کب اً هله هوًب هویب عبهہب ہے یہ هَبئل اوه هٖبئت ٍوے ٍے پیلا ہی ً

ہورے اوه اگو هَلوبى اة ثھی ٍچے هَلوبى ثي عبئیں رو آط ہی یہ ٍبهے هَبئل فزن  ےكی الواهغ ٍچے ًوبئٌل

ٌبًے کو اپٌب اًزہبئی هوٖل ثٌبئے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہٌلوٍزبى کے ایک مها ٍے کوًے هیں پبکَزبى ثہوعبرے ہیں۔

لیکي اگو یہ كی الواهغ فلوٓ هلت ٍےاٍالم کی ًوبئٌلگی کے لیے کھڑے ہوعبئیں رو ٍبها ہٌلوٍزبى پبکَزبى ثي 

یب ػواهی  پبهلیوٌٹوی ؽکوهذ  secular  democratic stateٍکزب ہے اوه اً هیں ایک الكیٌی عوہوهی ؽکوهذ 

popular parliamentary govt.  ًہیں ثلکہ فبلٔ فلا کی ؽکوهذ کزبة و ٌٍذ کے إولوں پو هبئن ہوٍکزی

 ہے۔
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اٍالم کی لڑائی اوه هوهی لڑائی ایک ٍبرھ ًہیں لڑی عبٍکزی۔ اگو لوک اٍالم اوه اٍالهی ٛوین کبه کو اپٌی  

ے کے ثغبئے ٕبف فواہْبد ًلٌ کے فالف پبکو اى کو روک کوكیٌب چبہزے ہیں رو ہیو  پھیو کے هاٍزوں ٍے آً

 ٕبف کیوں ًہیں کہزے کہ ہللا اوه هٍول کے کبم کو چھوڑ یے اوه ہوبهے ًلٌ کے کبم هیں ؽٖہ لیغئے۔

 اهیو عوبػذ کی افززبهی روویو 

میل ہلایبد  اً کے ثؼل اهیو عوبػذ ًے ایک هقزٖو روویو کے مهیؼہ اهکبى عوبػذ اوه ہولهكوں کو ؽَتِ  

 كیں۔

اؽَبً مهہ كاهی اوه ٍوگوهی کن پبرب ہوں ۔ اول رو عو ػہل آپ ًے اپٌے هة ٍے کیب ہے هیں ثؼ٘ اهکبى هیں  ۔1

اً کب روبٙب یہ ہے کہ ہو آى اپٌے هة کے ٍبهٌے عواثلہی  کب اؽَبً هہے، كوٍوے اة اً هلک هیں اوه ثبہو 

لگب كیں۔ ّیطبًی  عو ؽبالد هوًوب ہوهہے ہیں وٍ ثھی روبٙب کورے ہیں کہ اة آپ اپٌی ٍبهی هوریں اً هاٍ هیں

هوریں اً وهذ پوهے ّل و هل کے ٍبرھ اپٌے روبم مهائغ و وٍبئل كًیب هیں كَبك پھیالًے کے لیے وهق کیے ہوئے 

ہو هوثبًی پیِ کوهہی ہیں۔ اگو ہوبها واهؼی یہ ایوبى ہے کہ  كیي ؽن ہی ثٌی ًوع اًَبى کی ہیں اوه اً کے لیے

یہ ٍوغھزے ہیں کہ اً هلک کے ثبٌّلے عٌ هاٍ پو عبهہے ہیں یہ كالػ اوه ٍالهزی کب ٙبهي ہے اوه اگو ہن 

رجبہی کی ٛوف لے  عبًے والی ہے رو ہوبها كوٗ ہے کہ اپٌی اً آواى کو اً هلک هیں ثٌَے والے ایک ایک 

ّقٔ رک پہٌچبًے کی کوِّ کویں۔ وٍ هبًے یب ًہ هبًے یہ اً کے هوٙی پو هٌؾٖو ہے ۔ ہوبها کبم پہٌچبكیٌب 

و کوئی ہوبها ٍبرھ كے یہ عبًزب ہوا ٍبرھ كے کہ وٍ کٌ چیي کب ٍبرھ كے هہب ہے اوه عو ّقٔ هقبللذ ہے ربکہ ع

 کے لیے کھڑا ہو وٍ ثھی یہ عبًزب ہوا هقبللذ کوے کہ کٌ چیي کی هقبللذ کوهہب ہے۔

ىیبكٍ  اً ؽلوے کے اهکبى اوه ہولهكوں هیں ثبہوی رؼبوى ثھی کن پبیب عبرب ہے، اًہیں آپٌ هیں اً ٍے ثہذ 2

هوثوٛ ہوًب چبہیے۔ پٌغبة هیں اً وهذ ہوبهے کبم کی هكزبه ثہذ ریي ہے اوه اً کی وعہ یہ ہے کہ ہو 

کوٌْوی کے اهکبى ٍہ هبہی اعزوبػبد کورے هہزے ہیں، ثؼ٘ اٙالع کے لوگ ہو هہیٌے عوغ ہورے ہیں، آپٌ 

اوه آئٌلٍ کے لیے کبم کو ثڑھبًے  هیں رؼبوى کی ٕوهریں ًکبلزے ہیں، اپٌے گنّزہ کبهوں کب عبئيٍ لیزے ہیں

کے پووگوام ثٌبرے ہیں ۔ هیں چبہزب ہوں کہ اً ؽلوے کے عو چبه ڈویژى ثٌبئے گئے ہیں وٍ ثھی اٍی ٛویوہ پو 

کبم ّووع کویں۔ ہو ڈویژى کے لوگ ہو ریَوے هہیٌے عوغ ہوں اوه یہ اعزوبػبد عگہ ثلل ثلل کو هقزلق 

هیں رؼبوى ثڑھے گب، کبهکٌوں کی كلچَپی ثھی ربىٍ ہوری هہے گی،  هوبهبد پو کیے عبرے هہیں۔ اً ٛوػ آپٌ

كػود کو پھیالًے کے ثھی ًئے ًئے هواهغ ٍبهٌے آئیں گے، اوه اعزوبػبد کی کِْ هزبصویي کو ثھی ٍویٹزی 

 چلی عبئے گی۔

کو ٍوغھیں۔ کی ٛوف روعہ ًہیں کوهہے ہیں۔ هیں چبہزب ہوں کہ وٍ اً کبم کی اہویذ  عوبػذ رؼلین ثبلـبىاهکبى  3

اگو آپ کو آگے چل کو ػوام هیں کبم کوًب ہے اوه اپٌی رؾویک کو كیہبریوں هیں، هيكوهوں هیں اوه ػبم 

ّہویوں هیں پھیالًب ہے رو اً کے لیے ٙووهی ہے کہ آپ ػوام ٍے هویت رو ہوًے کی کوِّ کویں، اوه اى 

ین ثبلـبى ٍے یہی هوٖل ہوبهے  پیِ ًظو کے اًله کبم کوًے کے لیے فوك اًہی هیں ٍے کبهکي ریبه کویں۔ رؼل

اپٌی اپٌی ثَزی کے اى پڑھ ػوام کے ٍبرھ هواثٜ ثڑھبئیے۔ اى کی هوىاًہ ىًلگی اوه هؼبهالد هیں كلچَپی  ہے۔

لیغئے، اى کے ٍبهٌے اى پڑھ هہٌے کے ًوٖبًبد واٙؼ کیغئے، پھو عت  ایک كو آكهی ثھی پڑھٌے کے لیے 

کو پڑھبًب ّووع کوكیغئے اوه اً ٍلَلہ هیں عٌ ٍبهبى کی ثھی ٙووهد ہو  ریبه ہوعبئیں رو ثال هؼبوٙہ اى

هٖیجذ هیں اى کے کبم  كی اوه هَبواد کب ثوربؤ کیغئے، ہووٍ فوك هہیب کیغئے، اى کے ٍبرھ هؾجذ، ہوله

هہیے۔ اى کی افالهی و كیٌی إالػ هیں ثے ٕجوی  هْیو ثي کو آئیے اوه اى کے ٍچے كوٍذ اوه هقلٔ

لیغئے۔ ثواٍ هاٍذ رجلیؾ کی ثہ ًَجذ ثہزو ٛویوہ یہ ہے کہ عت وٍ اهكو ػجبهد پڑھٌے کے هبثل  ٍے کبم ًہ
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ہوعبئیں رو اًہیں عوبػذ کے لٹویچو هیں ٍے آٍبى چیيیں  کوهً کے ٛوه پو پڑھبًی ّووع کوكی عبئیں۔ 

ئیں گے اوه اً ٛوػ آپ كیکھیں گے کہ هكزہ هكزہ اى کے  ػوبئل، افالم، اػوبل ٍت كهٍذ ہورے چلے عب

 آگے چل کو یہی لوگ اپٌے ٛجوے هیں اً رؾویک کے کبهکي ثي عبئیں گے۔

هین عوبػذ ًے ّکبیذ کی ہے کہ ثؼ٘ عوبػزیں هپوهٹیں ثھیغٌے هیں ٍَزی کوری ہیں اوه اً هؼبهلہ هیں  4

ے رھے هٌلوك اهکبى کب ؽبل اوه ثھی ىیبكٍ فواة ہے۔ یہ ٕوهد ؽبل اكَوٌٍبک ہے۔ پہلے ہن هپوهٹیں ًہیں لیز

پو عوبػزیں هوكٍ ہوگئیں اوه ہویں اً کب پزہ ثھی ًہ چال هپوهٹ اوه اً کب ًزیغہ یہ ہوا کہ ثؼ٘ هوبهبد 

ثھیغٌے هیں ٍَزی اً اهو کی كلیل اہے کہ عوبػذ کے کبم اوه پووگوام ٍے كلچَپی کن ہوهہی ہے۔ هغھے 

 اهیل ہے کہ آئٌلٍ یہ ّکبیذ پیلا ًہیں ہوگی۔

واه ثیذ الوبل ہوًب چبہیے ربکہ وٍ پوهے ؽلوے کے کبهوں هیں اٍزؼوبل ہوٍکے۔ ؽلوے هین ؽلوہ کے پبً ؽلوہ  5

هیوی هائے هیں هٌبٍت یہ کی روبم عوبػزوں اوه هٌلوك اهکبى کو اً ثیذ الوبل کے هیبم هیں ؽٖہ لیٌب چبہیے۔

ین ؽلوہ کے ثیذ ػ هووه کولیں کہ وٍ اپٌے ثیذ الوبلوں هیں ٍے ارٌے كیٖلی ههن ه0ہوگب کہ عوبػزیں ایک ّو

كً كیٖلی کبكی ہوگب۔ هین ؽلوہ کب ثیذ الوبل وہبں کی هوبهی  هیوے فیبل هیں هؼووالا الوبل هیں ثھیغزی هہیں گی۔

عوبػذ )اگو کوئی عوبػذ اً هوبم پو ہو( کے  ثیذ الوبل ٍے الگ ہوگب اوه اً کب ؽَبة هین ؽلوہ اپٌے ؽلوہ 

 کے اعزوبػبد هیں پیِ کیب کوے گب۔

عوكٍ فبًہ عٌگی هیں اگو فلاًقواٍزہ آپ کب ػالهہ هجزال ہوعبئے رو ایَی ٕوهد هیں عوبػذ کی هلک کی هو 6

پبلیَی کو ٹھیک ٹھیک هلؾوظ هکھ کو اً پو ػول کیغئے۔ اً ًياع هیي ہوبهی ؽیضیذ رو ایک  كاػی فیو 

آگ لگ ہی  گووٍ کی ہے اوه ہوبها کبم یہی ہے کہ اً آگ کو كوو کوًے کی کوِّ کویں، لیکي اگو کہیں

عبئے رو هلاكؼذ هیں ہوبها كطوی هوبم هَلوبًوں کو ٍبرھ ہے۔ الجزہ یہ رؼبوى ؿیو هْووٛ ًہ ہوگب ثلکہ ریي 

 ّوٛوں کے ٍبرھ ہوگب۔

a. ہن ٕوف هلاكؼذ هیں ّویک ہوں گے ۔ اگو هَلوبى ىیبكری کویں رو ہن اى کب ٍبرھ ًہیں كیں گے۔ 

b. یہ کہ ػوهروں ، ثچوں ، ثیوبهوں اوه ٙؼیلوں  ویں ۔ هضالا هَلوبى اً لڑائی هیں اٍالهی ؽلوك کی پبثٌلی ک

 پو اوه اکے كکے هَبكووں پو ؽولہ ًہ کویں۔ اگو وٍ ایَب کویں گے رو ہن اى ٍے الگ ہوعبئیں گے۔

c.  لڑائی کے ثؼل پکڑ كھکڑ اوه هولهبد کے وهذ ثھی اٍالهی هیوك کی پبثٌلی کویں۔ اگو وٍ عھوٹی گواہیبں

پکڑواًے  لگیں رو ہن اى ٍے الگ ہوعبئیں گے، کیوًکہ ہن اپٌے إول کَی كیٌے اوه ثے گٌبہوں کو 

كوٍوی ّے پو هوثبى  ًہیں کوٍکزے۔ كًیب کب فواٍ کوئی کبم ہو ، اً هیں ہوبهی ّوکذ ٕوف اٍی 

 ٕوهد ٍے ہوٍکزی ہے کہ اٍالهی ؽلوك و هیوك کی پبثٌلی کی عبئے۔

 ا۔اهیو عوبػذ کی اى ہلایبد کے ثؼل یہ اعالً فزن ہو

 علَۂ ػبم

/ اپویل کی هاد کو ًوبى هـوة کے ثؼل علَہ ػبم کب پووگوام رھب اوه اً هیں هوبهی هَلوبى، ہٌلواوه 18 

كوٍوی ؿیو هَلن آثبكی کو ّوکذ کی كػود كی گئی رھی۔ چٌبًچہ چھ ٍبد ٍو کے هویت لوگ اً علَے هیں ّویک 

 ہوئے۔ فواریي کے لیے الگ اًزظبم رھب۔

ے کی اوه کھبًَی اوه ًيلے کی ّلیل  رکلیق رھی۔لیکي اً کے ثبوعوك فطبة کے لیے اهیو عوبػذ کو گوك 

رْویق الئے هگو ثل هَوزی ٍے ػیي وهذ پو الؤڈ اٍپیکو كیل ہوگیب اوه اٍے كهٍذ کوًے کی کوِّ هیں ثیٌ پچیٌ 

بػذ ًے هوالًب هٌٹ  گنه گئے۔ اً کے ثؼل ثھی عت اً کے كهٍذ ہوًے کی ثظبہو کوئی ٕوهد ًہ هہی رو اهیو عو

ء هیں ٍیبلکوٹ کے 1946هؾول هكیغ ٕبؽت اًلوهی کو كوهبیب کہ وٍ اى کی روویو "ّہبكد ؽن" عو اًہوں ًے كٍوجو 
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ّووع کویں ربکہ ؽبٙویي کب وهذ ٙبئغ ًہ ہو۔ چٌبًچہ هوالًب هنکوه ًے یہ پوهی  اعزوبع هیں کی رھی، پڑھ کو ٌٍبًب

روویو پڑھ کو ٌٍبكی۔ اى کی آواى کبكی ثلٌل رھی اً لیے الؤڈ اٍپیکو کی ٙووهد پیِ ًہیں آئی۔ اً كوهاى الؤڈاٍپیکو 

ٌٹ ہی ثولے رھے کہ کھبًَی کب اً ٹھیک ہوگیب اوه اهیو عوبػذ ًے ثؼل ؽول و صٌب اپٌی روویو ّووع کی۔ اثھی آٹھ كً ه

 هله ّلیل ؽولہ ہوا کہ روویو کو  عبهی هکھٌبًبهوکي ہوگیب اوه یہ اعالً یہیں فزن کوكیٌب پڑا۔

اً روویو کو اهیو عوبػذ ًے اعزوبع كاهاالٍالم کے هوهغ پو اپٌے فطجہ عوؼہ هیں هکول کیب اً لیے ٹوًک  

 كاهاالٍالم هیں كهط کویں گے۔کی هوكاك کے ثغبئے ہن اٍے هوكاك اعزوبع 

 اعزوبع فواریي

ٹوًک هیں عوبػذ کی ہولهك اوه ہن فیبل فواریي ًے ثبہن هل کو ایک ؽلوہ هبئن کوهکھب ہے ۔ اً ؽلوے کی  

ٛوف ٍے كهفواٍذ آئی کہ اهیو عوبػذ کی ثیوبهی کی وعہ ٍے اعزوبع هیں فواریي کو اى کے فیبالد ٍے هَزلیل 

کب اً لیے اهیو عوبػذ اًہیں هوهغ كیں کہ وٍ اپٌے ٍواالد اوه ّکوک وّجہبد اى کے ہوًے کب هوهغ ًہیں هل ٍ

ء کی ٕجؼ 47/اپویل 20هوثوو پیِ کوکے آئٌلٍ کب کے لیے ہلایذ ؽبٕل کوٍکیں۔ چٌبًچہ اً كهفواٍذ کے هطبثن 

ہوئے رھے، ایک هؼيىیي عو اً وهذ هلٌے آئے  20،22كً ثغے ؽواریي کب اعزوبع ہوا۔ اهیو عوبػذ اوه ّہو کے 

کووے هیں رْویق كوهب رھے اوه كوٍوے کووے هیں پٌ پوكٍ فواریي عوغ رھیں۔ اً اعزوبع کی هقزٖو کبههوائی 

 كهط میل ہے۔

 ٍت ٍے پہلے اهیو عوبػذ ًے ؽَت میل اللبظ هیں فواریي کو هقبٛت کیب ۔  

اٍالهی رؾویک هوجول ہوهہی ہے اوه ثہٌو! هغھے یہ هؼلوم کوکے ثہذ فوّی ہوئی کہ یہبں فواریي هیں ثھی  

آپ ًے اً كػود کو پھیالًے کے لیے اپٌب ایک ؽلوہ هٌظن کولیب ہے۔ ہوبهے اً کبم هیں ػوهروں کی ّوھکذ اوه 

رؼبوى کی ارٌی ہی ٙووهد ہے عزٌی هوكوں کی ّوکذ اوه رؼبوى کی ہے۔ اًَبًی ىًلگی هیں آپ ثواثو کی ؽٖہ كاه 

ٍے  رؼلن هکھزے ہیں وٍ اى پہلوؤں ٍے کَی ٛوػ ثھی اہویذ هیں کن ًہیں ہیں عو  ہیں اوه ىًلگی کے عو پہلو آپ

هوكوں ٍے رؼلن هکھزے ہیں۔ عٌ ٛوػ گبڑی کے كو پہیوں هیں ٍے کوئی ثھی اً وهذ رک ٹھیک ًہیں چل ٍکزب 

ہیں چل ٍکزب عت رک كوٍوا پہیہ اً کب ٍبرھ ًہ كے، اٍی ٛوػ اًَبى کی اعزوبػی ىًلگی کب ًظبم  ثھی کجھی ٹھیک ً

عت رک کہ اً کے چالًے هیں هوكوں کے ٍبرھ ٍبرھ ػوهریں ثھی ثواثو کب ؽٖہ ًہ لیں۔ فلا ًے اً گبڑی کو ثٌبیب ہی 

اً ٛوػ ہے کہ یہ كو پہیوں پو ؽوکذ کوری ہے اوه اگو ایک پہیہ عن عبئے  یب الٹی ؽوکذ کوًے لگے رو رٌہب كوٍوا 

 ٍ كیو رک ًہیں گھَیٹ ٍکزب۔پہیہ اً کو لے کو ىیبكٍ كوه رک اوه ىیبك

  

یہ ایک ایَی ؽویوذ ہے عٌ کی ثٌب پو ہو اعزوبػی رؾویک ػوهروں کی ّوکذ اوه رؼبوى کو اہویذ كیٌے پو  

اً کی ایک وعہ رو یہی هغجوه ہے۔ هگو فٖوٕیذ کے ٍبرھ اٍالهی رؾویک رو اً کو ثہذ ہی ىیبكٍ اہویذ كیزی ہے۔

ہوئی ٍبفذ کے هطبثن اًَبًی ىًلگی کب ًظبم كهٍذ کوًب چبہزب ہے عٌ کے ہے کہ اٍالم ٹھیک ٹھیک فلا کی ثٌبئی 

لیے ػوهروں کب كهٍذ ہوًب ارٌب ہی ٙووهی ہے عزٌب هوكوں کو كهٍذ ہوًب ۔ لیکي اً ٍے ثھی ثڑھ کو كوٍوی وعہ 

عٌ كیي ہے۔یہ ہے کہ اٍالم عٌ فلا کی ثٌلگی کی ٛوف ثالرب ہے وٍ ػوهروں کب ثھی ویَب ہی فلا ہے عیَب هوكوں کب

عٌ ًغبد کو هوٖوك هواه كیزب کے لیے ثھی ویَب ہی ؽن ہے عیَب هوكوں کے لیے ہے، کو ؽن کہزب ہے وٍ ػوهروں

ہے اً کی ٙووهد ػوهروں کو ثھی ویَی ہی ہے عیَی هوكوں کو ہے،  عٌ كوىؿ ٍے ثچبًب چبہزب  ہے وٍ ػوهروں 

پٌی اوٍ ػوهروں کو ثھی  کے لیے ثھی ارٌی ہی فوكٌبک ہے عزٌی هوكوں کے لیے ہے، اوه عٌ عٌذ کی اهیل كالرب ہے 
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هوكوں کو اپٌی کوِّ ٍے۔ اگو کَی هوك کی ًغبد کے یہ ثبد کبكی ًہیں ٛوػ ہی کوِّ ٍے هل ٍکزی ہے ، عٌ 

کہ اً کی ثیوی یب هبں یب ثہي ایوبى الئی رھی اوه فلا کی فوٌّوكی کے لیے کوِّ کوری هہی رھی، رو ظبہو  یہوٍکز

ب رھب اوه اً ًے کہ اً کب ّوہو یب ثبپ یب ثھبئی ایوبى الی پبٍکزیہے کہ کوئی ػوهد ثھی هؾ٘ اً ثٌب پو ًغبد ًہیں 

۔ فلا کے ہبں کوئی ّقٔ  کچھ ثھی ًہیں پبٍکزب عت رک کہ اً اپٌے فلا کو فوُ کوًے کے لیے عبى کھپبئی رھی

ًے فوك کچھ پبًے کی کوِّ ًہ کی ہو۔ اً لیے اٍالم کب روبٙب یہ ہے کہ ػوهروں اوه هوكوں کو یکَبں اپٌی اپٌی 

د ثغبالئے عو اٍے فلا کی ٍيا ٍے ثچبئیں اوه اً کے اًؼبم کب ًغبد کی كکو ہو۔ ہو ایک كل و عبى ٍے وٍ فلهب

ؾن ثٌبئیں، کوئی هوك یب ػوهد اً ٛوػ اپٌے آپ کو كوٍووں کے ٍبرھ ًہ ثبًلھ لے  اٍی کے ٍبرھ ثٌلھے ثٌلھے هَز

ي كوىؿ هیں عبپہٌچے، اوه ًہ کوئی هوك یب ػوهد ایَی اًلھوں کی ٍی ىًلگی ثَو کوے کہ اً کے اپٌے گھو هیں كی

 و ایوبى کی هوٌّی هوعوك ہو هگو وٍ اً ٍے كبئلٍ ًہ اٹھبئے۔

رؾویک اٍالهی کی عو ربهیـ ہوبهے ٍبهٌے ہے وٍ ہویں ثزبری ہے کہ اثزلاء ٍے ػوهروں ًے اً رؾویک هیں  

هوكوں کے ثواثو کب ؽٖہ لیب ہے۔ ًجی ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن پو ایوبى الًے کی ٍؼبكد ٍت ٍے پہلے عٌ کو ًٖیت 

ٍ ایک فبروى  ہی رھیں۔ یؼٌی ہوبهی، آپ کی اوه ٍت هَلوبًوں کی هبں ؽٚود فلیغۃ الکجوی هٙی ہللا ػٌہب۔ ہوئی و

ےًے وهذ ؽٚوه ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن کے کبًپزے ہوئے كل کو رَکیي كی ، وہی روہی رھیں عٌہوں ًے ثبه ًجود کو اٹھب

هكین ثٌی هہیں، اوه اًہی کب ٍوهبیہ رھب عٌ ٍے هَن کی ٍقزیوں هیں ؽٚوه کی ثہزویي و كً ٍبل رک ہو رھیں ع

ػوهریں  9اّقبٓ ایوبى الئے رھے اى هیں  55ًجود کے پہلے ریي ٍبلوں هیں عو ْي چلزب هہب۔ هکی كوه هیں اٍالم کب ه

ؽجِ  چھوڑ کوگھو ثبه اپٌب اّقبٓ  83عو اًزہبئی ظلن و ٍزن ٍہٌے کے ثؼل ثوً رک هکہ هیں ّبهل رھیں۔ ٍبد آٹھ 

ػوهریں رھیں عٌہوں ًے كیي و ایوبى کی فبٛو عالوٌٛی کی هٖیجزوں  18رھے اى هیں ہغود کوکے گئے  کی ٛوف

هیں اپٌے ّوہووں اوه ثھبئیوں کب ٍبرھ كیب۔ هکہ هیں عي لوگوں ًے کلبه کے ہبرھوں ٍت ٍے ثڑھ کو ظلن ٍہے اى هیں 

عیَی ػوهریں ثھی رھیں اٍی ٛوػ هلیٌہ هیں عہبں یوٍ ًّ اگو ثالل اوه ػوبه عیَے هوك رھے رو ام ػجیٌ، ام ػوبه اوه ىِ 

اً اًٖبه کے هوكوں ًے اٍالم کی فبٛو هوثبًیبں کیں ، ػوهروں ًے ثھی اى هیں کچھ کن ؽٖہ ًہیں لیب، کیب آپ ًے 

ًیک ثقذ فبروى کو هٖہ ًہیں ٌٍب عَے عٌگ اؽل کے هوهغ پو ّوہو، ثبپ اوه ثھبئی کی ّہبكد کی فجو پہٌچی رو 

هغھے یہ ثزبؤ کہ هٍول ہللا رو فیویذ ٍے ہیں؟ اوه عت اً ًے آپ کو ثقیویذ كیکھ لیب رو کہٌے لگی اً ًے پوچھب 

"آپ ىًلٍ ہیں رو ہو هٖیذ ہلکی ہے"۔ اٍی عٌگ اؽل هیں ایک فبروى ام ػوبهٍ پبًی پالًے کی فلهذ کوهہی رھیں، 

ولیب ہے رو رلواه ٍوًذ کو ٍبهٌے ىفوی ہوگئے ہیں اوه کلبه ًے آپ پو ًوؿہ ک ملسو هيلع هللا ىلصعت اًہوں ًے كیکھب کہ ؽٚوه

آکھڑی ہوئیں اوه آپ کو ثچبًے کے لیے لڑری هہیں یہبں رک کہ ّبًے پو گہوا ىفن کھبیب۔ یہ اوه ایَے ہی ثکضود 

کچھ  کن ػوهروں ًے ًہیں کیب ہے۔ اًہوں واهؼبد ثزبرے ہیں کہ اٍالم کی هاٍ هیں عو کچھ هوكوں ًے کیب ہے اً ٍے 

ى و هبل کی هوثبًیبں ثھی کیں، اػي و اهوثب کو ثھی بثھی ٍہے، فطواد ثھی هول لیے، ع ًے اً كیي کی فبٛو ظلن

، ّوہووں اوه ثھبئیوں کے ٍبرھ ه ثبپوںچھوڑا، عالوٌٛی اوه كوو و كبهہ کی رکلیلیں ثھی اٹھبئیں، اوه اپٌے ایوبًلا

وكبكاهی کب ؽن ثھی پوهی ٛوػ اكا کیب۔ یہ آپ کی پیِ هو فواریي کے کبهًبهے ہیں عي کی ثلولذ اثزلاء هیں اٍالم كًیب 

پ اًہی عبًضبه فواریي اٍالم ہوٍکزب کہ آپو چھبیب رھب، اوه آط اگو كیي کو پھو كًیب پو چھبًب ہے رو یہ ثـیو اً کے ًہیں 

 چلیں اوه اًہی کی ٛوػ افالٓ ایوبًی کب  صجود كیں۔ هلم پو ِکے ًو

ہ ہے کہ وٍ اپٌے گھووں کو اوه اپٌے فبًلاى اوه اپٌے ہوَبیوں اوه ی  اً وهذ ػوهروں کے کوًے کب إل کبم 

کی یں، گھووں ہلیذ اوه كَن ٍے پبک کوًے کی کوِّ کوالوں کو کے گھووں کو ّوک و عبلٌے علٌے وه اپٌے

ں کو ثچبئیں ۔اى پڑھ ووے گھبئیں، پواًی اوه ًئی عبہلیزوں کے اصواد ٍے فوك ثچیں اوه كوٍوٌث یاٍالههؼبّود کو 

ٌی پھیالئیں، رؼلین یبكزہ فواریي کے فیبالد کی إالػ کویں، فوُ ؽبل ّهیں ػلن كیي کی هو اًلٍ ػوهروں اوه ًین فو

ك کو هیبں پھیلی ہوئی ہیں اى کو هوکیں اپٌی اوالٕول اٍالم ٍے اًؾواف کی عو ثیوبللذ اوه اگھووں هیں فلا ٍے ؿ
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و اٹھبئیں ، اپٌے گھووں کے هوكوں کو، اگو و ٍ كَن اوه ثے كیٌی هیں هجزال ہوں، هاٍ هاٍذ پو الًے کی اٍالم پ

هكبهذ اوه هؼبوًذ ٍے اى کب ہبرھ ثٹبئیں، رو اپٌی  کوئی فلهذ کوهہے ہوںهیں  م کی هاٍالگو وٍ اٍکوِّ کویں ، اوه ا

یے آپ کو ریبه کوًے لٌی ہوں گی اوه اً کے ًغبم م كیآگے چل کو اً كیي کے لیے آپ کو اوه كوٍوی فلهبد ثھی ا

م ہے اوه یہ آپ ہی کب کے لیے اً رؾویک هیں یہئے گب، لیکي ٍوكٍذ آپ ہللا اپٌے وهذ پو ہوعب زظبم  ثھی اى ّبءکب اً

 کو ًے کب ہے۔

كٍ بً پو چلٌے کے لیے آهؽن کو پبکو ا فوك هاٍِ ری ہے عت وٍ ػوهد کو ٍت ٍے ثڑی هْکل اً وهذ پیِ آ 

یک ثڑی هْکل ٕوهد ؽبل ہے عو واهغ ا۔ یہ كی الہیںرے ياؽن ہوهیں ه اً کی هاٍہوعبری هگو اً کے گھو کے هوك 

ل رولیل لیے اًہی فواریي اٍالم کب ًووًہ هبث هیں ثھی آپ کے ثہذ کچھ پویْبًی کی هوعت صبثذ ہوری ہے، لیکي اً هؼبهلہ

هی کی ہو۔ هلگو وہے عٌہوں ًے اثزلاء هیں اً هاٍ ؽن کو افزیبه کیب رھب۔ آپ کی پوىیْي کزٌی ہی ثے ثَی و کوي

ئی رھی۔ اٍی گوی ہوْي ں کی پوىیًہ عبہلیذ کے ػوة هیں ػوهروک ىهبہٌچزی عٌ ؽل رپ ؽبل اً ؽل کو ًہیںوثہ

الهی کے د اٍكػویب ہ الم ٍے ثوگْزكهپیِ ہو عو اٍَے هوك ػيیيوں ٍے ٍبثوہ یٛوػ آپ هیں ٍے عي کو ثھی ا

هگو عي فواریي کب هیں مکو کوهہب ہوں اى کب ٍبثوہ رو ہے، ں ٍے هَلوبًو ئےہوؽبل ثگڑے ہوهقبلق ہوں، اى کب ٍبثوہ ث

ٌ ع اوه بیپٌے كیي کے لیے کں ًے اك عو کچھ اًہواً كوم کے ثبوعو م ٍے رھب، ٍالا ٌبىِ ي كّوکلبه  اوه ثلروی

کب کوبل  پوٍزی هیں ؽن وٌی کے هوبثلہلذ اوه كّکی اًزہبئی هقبل ے ٍبرھ اپٌے فبًلاىذ اوه اٍزوالل کہود  وءعوا

ٌل کے ٍبهٌےچ آپ ه پو هیںوٍ ہویْہ روبم كًیب کی ػوهروں کےلیے ایک ثہزویي ًووًہ هہے گب۔ هضبل کے ٛوكکھبیب 

 فواریي کے ؽبالد ثیبى کووں گب۔

کے ٍقذ كّوي رھے۔  اٍالمہلے ؽٚود فلیغہ ہی کو لیغئے۔ اى کے فبًلاى کے ىیبكٍ رو لوگ ٍے پٍت  

ىهؼہ ، یہ لوگ رو ثیٹب طلت ، اوه اٍوك کب ثي هك ئی اٍوچچبىاك ثھب اى کباى کب ؽویوی ثھبئی ًوكل کے ٍبرھ فٖوٕیذ 

وك وٍ ؽٚوه کی هكبهذ اوه ے ثبوععہل کے كٍذ هاٍذ رھے۔ لیکي اً ککی هقبللذ هیں اثوًجی ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن 

 ًہوں ًے مهٍ ثواثو پوواٍ ًہیں کی۔پْذ پٌبہی کوری هہیں اوه فوك اپٌے هیکے والوں کی كّوٌی کی، ا

ؽٚود ام ٍلوہ کو كیکھیے ۔ اً کے ایک چچب کب ثیٹب اثو عہل رھب۔ كوٍوا چچب ولیل ثي هـیوٍ اوه اً کے ثیٹے  

کب اپٌب ؽویوی ثھبئی ػجلہللا ثي اهیہ ہو وهذ اٍالم اوه هَلوبًوں کی كّوٌی هیں فبلل ثھی اٍالم کے ٍقذ كّوي رھے۔ اى 

ٍوگوم رھب۔ هگو اً کے ثبوعوك وٍ ثہبكه فبروى اٍالم الئیں اوه عت فبًلاى والوں ًے ثہذ ىیبكٍ رٌگ کیب رو گھو ثبه 

 اوه فبًلاى کو چھوڑ کو ؽجِ کی ٛوف ہغود کوگئیں۔

لیغئے۔ اى کب ثبپ فطبة اوه اى کب هبهوں اثوعہل ، كوًوں اٍالم کی كّوٌی  ؽٚود كبٛوہ ثٌذ فطبة کی هضبل 

هیں ایک كوٍوے ٍے ثڑھ چڑھ کو رھے۔ اى کے ٍگے ثھبئی ؽٚود ػوو ثھی ىهبًہ کلو هیں اٍالم کی كّوٌی اوه 

۔ پھو ثھی هَلوبًوں پو ظلن کوًے هیں کَی ٍے کن ًہ رھے۔ ثبپ ، ثھبئی، اوه هبهوں کے اً هویہ ٍے وٍ واهق رھیں

ثہي ثہٌوئی كوًوں ہ عھغکیں۔ ؽٚود ػوو کو عت هؼلوم ہوا کہ ٍبرھ اٍالم هجول کوًے ٍے ً وٍ اپٌے ّوہو کے

هَلوبى ہوگئے ہیں رو وٍ ٹوٍ لگبًے آئے۔ اثھی كهواىے ہی پو رھے کہ اًله ٍے هوآى پڑھٌے کی آواى ٌٍی۔ گھو هیں 

کہ ثہي لہولہبى ہوگئی۔ هگو اً ہللا کی ثٌلی ًے ثھبئی ٍے  گھٌ کو ثہي اوه ثہٌوئی كوًوں کو فوة هبها یہبں رک

ٕبف کہہ كیب کہ چبہے  رن هبهڈالو، یہ ؽن عو هیں پبچکی ہوں اٍے چھوڑ ًہیں ٍکزی۔ اً پو ثھبئی کب كل کچھ پَیغب 

ے اوهام اوه اً ًے کہب الؤ ، مها هیں ثھی رو ٌٍوں کہ وٍ چیي کیب رھی عو رن كوًوں پڑھ هہے رھے۔ ثہي ًے  هوآى ک

ًکبل کو ٍبهٌے هکھ كیے عي هیں ٍوهٍ ٛہ لکھی ہوئی رھی ۔ ثھبئی ًے پڑھٌب ّووع کیب اوه عوں عوں پڑھزب گیب ؽن 

ھی رھوڑی كیو پہلے رک کلو اوه کی ربصیو كل هیں اروری چلی گئی۔ یہبں رک کہ عت ٍوهٍ فزن ہوئی رو وہی كل عو اث
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ہوا کہ وٍ ػوو كبهوم  ٛوػ ایک ػوهد ہی کو یہ ّوف ؽبٕل گیب۔ اً اٍالم ٍے ثھوا ہوا رھب ایوبى ٍے لجویي ہو ثـ٘

 عیَے ػظین الْبى اًَبى کو اٍالم کے كائوے هیں الئی عٌ کب ًبم ربهیـ اٍالم هیں ہویْہ ہویْہ كهفْبں هہے گب۔

ھیں عٌ کب ثچہ ثچہ فبًلاى ٍے ری ہے عو ثٌی اهیہ کے ؽجیجہ کے ىیبكٍ ٍجن آهوى هضبل ؽٚود ام ٍت ٍ 

 ٍبل 21ًوں کی كّوٌی هیں ٍبًپ اوه ثچھو ثٌب ہوا رھب۔ اى کب ثبپ اثو ٍلیبى ، وٍ ّقٔ رھب عو هَلَل بواٍالم اوه هَل

پیکبه هہب۔ اى کی هبں ہٌلٍ ثٌذ ػزجہ وٍ ػوهد رھی عو عٌگ اؽل هیں ؽٚود  ًجی ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن کے فالف ثوٍوِ 

ؽويٍ کب کلیغہ ًکبل کو چجب گئی رھی۔ اى کی پھوپھی ام عویل، اثولہت کی عوهو، وہی ػوهد رھی عَے هوآى هیں ؽوبلۃ 

اٍالم کی كّوٌی هیں ٍت  الؾطت کب فطبة كیب گیب ہے۔ اى کب ًبًب ػزجہ ثي هثیؼہ هویِ کے اى ٍوكاهوں هیں ٍے رھب عو

ھے۔ اًلاىٍ کیغئے کہ ایَے فبًلاى کی لڑکی کب اٍالم هجول کوًب کٌ هله هْکل رھب۔ هگو آپ کو رؼغت رِ پیِ یٍے پ

ہوگب کہ هکہ کے اثزلائی پبًچ ٍبلوں هیں عو لوگ ایوبى الئے رھے اى هیں ایک ام ؽجیجہ ثھی رھیں۔ اى کے ٍبرھ اى کے 

کیب اوه كوًوں فوة ٍزبئے گئے۔ كو ریي ٍبل ثؼل هغجوه ہوکو اًہیں اپٌے ّوہو کے ٍبرھ ّوہو ًے ثھی اٍالم هجول 

هبں  ؽجِ کی ٛوف ًکل عبًب پڑا۔ وہبں عبکو ّوہو ػیَبئی ہوگیب اوه اً ّیو كل فبروى ًے عہبں ایوبى کی فبٛو 

کی ىًلگی هیں وٍ رٌہب ایک ثچی  ثبپ اوه ثھبئی ثہٌوں کو چھوڑا رھب، اً هورل ّوہو کو ثھی چھوڑكیب۔ اً ؿویت الوٌٛی

کے ٍبرھ هٍ گئیں هگو اى کے ػيم اوه ایوبى کی هٚجوٛی هیں مها كوم ًہ آیب۔ اًہی ثلٌل ایوبًی اوٕبف کب اًؼبم رھب عو 

فلا ًے اى کو اً ّکل هیں كیب کہ ًجی ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن ًے اًہیں اپٌے لیے پٌَل كوهبیب اوه ؽجِ ہی هیں اى کب 

ؽٚوه کے ٍبرھ پڑھبیب گیب۔ عٌگ فیجو کے ىهبًہ هیں یہ ؽجِ ٍے واپٌ ہوکو هلیٌہ پہٌچیں۔ اً کے  ؿبئجبًہ ًکبػ

رھوڑے كًوں ثؼل اى کب ثبپ اثو ٍلیبى ٕلؼ کی ثبد چیذ کے لیے هلیٌہ آیب  اوه اً ًے چبہب کہ ثیٹی ٍے هل کو ٕلؼ 

ال هوهغ رھب کہ ثیٹی اوه ثبپ هل هہے رھے۔ کے هؼبهلہ هیں اً ٍے ثھی هلك لے۔ ثبهٍ ریوٍ ٍبل کی علائی کے ثؼل پہ

هگو آپ کو یہ ٍي کو ؽیود ہوگی کہ کبكو ثبپ عت هَلوبى ثیٹی کے ہبں گیب اوه هٍول ہللا ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن کے 

كوُ پو ثیٹھٌے لگب رو ثیٹی ًے كوڑ کو كوُ کھیٌچ لیب اوه ثبپ ٍے کہب کہ هیں هٍول ہللا کے كوُ پو ایک كّوي 

 ھٌے کی اعبىد ًہیں كے ٍکزی۔اٍالم کو ثیٹ

هَلوبى ػوهروں کے اوٕبف ، اوه اگو آپ کو اپٌی ًغبد كهکبه ہے رو یہی اوٕبف آپ  ییہ ہیں ٍچی اوه إل 

کو ثھی اپٌے اًله پیلا کوًے ہوں گے۔ فوة ٍوغھ لیغئے کہ واللیي ہوں، یب ثھبئی ثہي، یب ّوہو ،یب اوالك، کَی کب ؽن 

ل ٍے ثڑھ کو یب اى کے ثواثو ًہیں ہے۔ کوئی ثھی اً کب هَزؾن ًہیں کہ اً کو فوُ ثھی آپ کے اوپو فلا اوه هٍو

کوًے اوه هاٙی هکھٌے کے لیے آپ فلا اوه هٍول کی ًبكوهبًی کویں۔ کوئی آپ کو فلا اوه اً کے هٍول اوه اً 

ک ًہ ہوًب چبہیے کہ کے كیي ٍے ثڑھ کو یب ثواثو ػيیي ًہ ہوًب چبہیےاوه کَی کب فوف ثھی آپ کے كل هیں اً ؽل ر

آپ اً ٍے ڈه کو فلا ٍے ًڈه ہوعبئیں۔ یہ کیلیذ اگو آپ کے اًله پیلا ہوعبئے رو كیي کب هاٍزہ آپ کے لیے آٍبى 

 هوک ٍکے گی ًہ ہٹبٍکے گی۔ًہ ہوعبئےگب اوه کوئی ٛبهذ آپ کو هاٍ ؽن ٍے 

ًے اى کے عواثبد کیے اوه اهیو عوبػذ اً روویو کے ثؼل فواریي ًے اپٌے ٍواالد رؾویوی ّکل هیں پیِ  

 كیے۔ 

  

 ػوهروں کو اپٌے ؽلوك کے اًله هہزے ہوئے رجلیؾ کٌ ٛوػ کوًی چبہیے؟ -:1ٍوال ًوجو 

رجلیؾ کے لیے کوئی هٌٖوػی ٛویوہ افزیبه کٌے کی ٙووهد ًہیں ہے۔ إل رجلیؾ یہ ہے کہ اًَبى عٌ إول  -عواة:

وًہ فوك اپٌی ىًلگی هیں پیِ کوے اوه اپٌے کَی هول و ػول ٍے اً کے اوه هَلک پو ایوبى هکھزب ہوا اً کب ًو

فالف ّہبكد ًہ كے۔ اً کے ٍبرھ اگو آكهی ىثبى اوه هلن ٍے كوٍووں کو ٍوغھبًے اوه ًٖیؾذ کوًے کی کوِّ 
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اً کوے رو وٍ هلیل ہوٍکزی ہے۔ اًَبًی كطود کب فبٕہ یہی ہے کہ إول ٍے اٍی هله هزبصو ہوری ہے عٌ هله پقزہ 

کے ػلوجوكاهوں کب اً پو ایوبى ہو ۔ اپٌے إول کے هؼبهلہ هیں کَی ٍے کوئی هٖبلؾذ ًہ کیغئے ۔ اکو آپ 

كوٍووں کے اصو ٍے كثبؤ هجول کوًے لگیں رو پھو كوٍوے آپ کو كثبرے ہی چلے عبئیں گے۔ إول پوٍزی اوه 

هی کے هبئل ًہیں۔ اگو كوٍووں کو هٖبلؾذ ایک كوٍوے کی ٙل ہیں۔ اپٌے إول کے هؼبهلہ هیں ہن کَی هواكا

ہوبهی ؽن پوٍزی اوه هاٍذ هوی پٌَل ًہیں رو آفو ہن اى کی ؿلٜ هوی کب کیوں لؾبظ کویں۔ ؿلٜ هو اوه ؿلٜ کبه 

لؾبظ هہے کہ اپٌے إول کی پبثٌلی  لوگوں ٍے هٖبلؾذ هواكاهی ًہیں ثلکہ کويوهی اوه كیٌی ثے ؿیوری ہے۔ الجزہ

ی هله  آپ کو اپٌے إولوں کے پیِ کوًے اوه هقبللیي و هؼزوٙیي کو عواة كیٌے هیں آپ عٌ هله ٍقذ ہوں اٍ

 هیں ًوم اوه ّیویں ہوًب چبہیے۔

ػوهد کو ّبكی ٍے پہلے واللیي اوه ثھبئیوں کی اوه ّبكی کے ثؼل ّوہو اوه ٍَوال کے  -:2ٍوال ًوجو 

لیں اوه ؿلٜ هاہوں پو علٌے ٍے اًکبه کوكیں ثڑهوگوں کی ااٛبػذ کوًی پوحی ہے۔ اگو ہن اپٌی ىًلگی کو ثبلکل ثلل 

کوِّ کوًے لگیں رو ہوٍکزب ہے کہ ی لوگ ہوبهی هياؽوذ کویں۔ ایَے ؽبلذ هیي اى کے ٍبرھ اوه إالػ کی ػوالا 

 ہویں کیب ٍلوک کوًب چبہیے؟ واللیي اوه ّوہو کے ؽووم پو رو اٍالم ًے ثہذ ىیبكٍ ىوه كیب ہے۔

زب۔ اًَبى پو ھی ؽن ًہیں هکوه ماری کے ٍوا کوئی ثھی کَی پو کوئی إلی اؽویوذ یہ ہے کہ ہللا رؼبل    -عواة: 

 ٕل ہیںہیں۔ كوٍووں کو عو ؽووم ثھی ؽب ی کےاوه اً کبئٌبد کی كوٍوی ٍت چیيوں پو إل ؽووم ٕوف ہللا رؼبل  

ثھبئی، ثہي، ّوہو، ثیوی اوه روبم كوٍوے  ،وٍ إلی ؽووم ًہیں ثلکہ وٍ فلا کے ػطب کیے ہوئےؽووم  ہیں۔ واللیي

ی ًے هووه کوكیے ہیں۔ اى ٍے ىیبكٍ کوئی ؽن ًہیں هّزہ كاهوں کے ؽووم ثٌ وہی اوه اٍی هله ہیں عو ہللا رؼبل  

هکھزے۔ اوه اى کے یہ ؽووم ہللا کے ؽووم کے رؾذ اوه اً کی هووه کوكٍ ؽلوك کے اًله ہی اكا کیے عبٍکزے ہیں۔ 

ہ کوے کہ فل کی هوٙی اوه اً کب هبًوى فواٍ کچھ ہو رن کو طبلجوئی اپٌے هول یب كؼل ٍے یہ هاگو اى هیں ٍے ک

الىم ہوعبری ہے۔ اگو فلا کی ًبكوهبًی هیں  هیوی ثبد هبًٌی پڑے گی رو اً کی اٛبػذ کیب هؼٌی اً ٍے ثـبود ّوػبا 

 آپ ًے کَی کی اٛبػذ کی رو آپ کب ایوبى ہی ٍوے ٍے هْزجہ ہوعبئے گب۔

بں ہللا اوه هٍول ًے واللیي ،  ّوہو اوه كوٍوے ؽن كاهوں کے عو ؽووم هووه کوكیے ہیں وٍ ایک هَلوبى ہ  

ػوهد کو كوٍوی ػوهروں ٍے ىیبكٍ اچھی ٛوػ اكا کوًے چبہئیں اوه اً ثبد کوی پووا کیے ثـیو اكا کوًے چبہئیں 

لهيگی ًہ پیلا ہوًے كی عبئے، اپٌی ىثبى اوه کہ كوٍوا فوك اى کے ؽووم کہبں رک اكا کوهہب ہے۔ ؽزی الوٍغ کوئی ث

عنثبد پو پوها  هبثو هکھب عبئے اوه اپٌے إولوں هیں پوهی ٍقزی ۔ لیکي کالم اوه افالم هیں اًزہبئی ًوهی ثوری 

 عبئے۔

 ہویں روویو کٌ ٛوػ کوًی چبہیے ربکہ ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ ثہٌیں هزبصو ہوں۔ -:3ٍوال ًوجو   

ی ًے روویو کی ٕالؽیذ ثقْی ہے اى کو چبہیے کہ ہوبهے لٹویچو کو ثـوه ہللا رؼبل   عي هَزوهاد کو -عواة:  

ٍے اً ٍلَلے هیں "عت فیبالد اوه مہي ٕبف ہوعبئیں گے رو روویو کب ڈھٌگ فوك ثٌزب عبئے گب۔ "فطجبدپڑھیں۔

ذ کب آكهی ثھی آپ  کی ثیبى آٍبى ٍے آٍبى اوه ٕبف ہو ربکہ کن ٍے کن لیبه فبٓ ٛوه پو هلك لی عبٍکزی ہے۔ اًلاىِ 

کچھ ؿلطیبں ہوں رو گھجواًے  ثبد ٍوغھ ٍکے۔ هقبٛت لوگوں کے مہي اوه فیبالد کب لؾبظ ًہبیذ ٙووهی ہے۔ اثزلاءا 

 آرب ہے۔ ہیکی ٙووهد ًہیں۔ كوٍوے ٍبهے کبهوں کی ٛوػ یہ کبم ثھی کوًے ٍے

کہبں رک عبئي ہے؟ کیوًکہ ثؼ٘ کھیل ٍیٌوب عو آط کل وثب کی ٛوػ پھیال ہوا ہے اٍے  كیکھٌب  -:4ٍوال ًوجو 

 إالؽی اوه ٍجن آهوى ثھی ہورے ہیں۔
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اً ٍے ثبلکل پوہیي کیب عبئے۔ عي اً ٍوال کب عواة یہ ہے کہ ٍیٌوب كیکھٌب کَی ؽل رک ثھی عبئي ًہیں ۔ -عواة: 

ورے ہیں۔ عت رک یہ كي كلووں کو ػبم ٛوه پو رؼلیوی اوه افالهی کہب عبرب ہے اى هیں ثھی ثلافالهی کے عواصین هوعوك ہ

ذ ہی ًہیں اً وهذ رک کہیں کوئی لکیو ه و  هیواى لوگوں کے ہبرھ هیں ہے عي کے ًيكیک افالم کی ٍوے ٍے هل

ًہیں کھیٌچی عبٍکزی کہ اً ؽل رک رو آپ اً ٍے كبئلٍ اٹھبئیں اوه كالں هوبم ٍے  آگے ًہ ثڑھیں۔ هیں ًےآط رک ًہیں 

ٌ کوئی افالهی ؽِ الم ٍیکھب ہو ثلکہ هیوا فیبل رو یہ ہےکہ عٌ ّقٔ کے اًلهكیکھب کہ ٍیٌوب ٍے کَی ًے کوئی اف

هوعوك ہو وٍ اى هٌبظو کو ًہیں كیکھ ٍکزب اوه ًہ اپٌے ثیٹوں اوه ثیٹیوں ، ثھبئیوں اوه ثہٌوں کب اًہیں كیکھٌب گواها 

 کوٍکزب ہے عو ٍیٌوب هیں ػبم ٛوه پو پیِ کیے عبرے ہیں۔

ّبء ہللا كوٍوے كٌوى کے ٍبرھ اً كي  وهذ الیب اوه اهزلاه ہوبهے ہبرھ هٌزول ہوا رو ہن اى ی ًے کوئیاگو ہللا رؼبل    

کو ثھی هَلوبى ثٌبئیں گے اوه پھو یہ كیکھٌے کے هبثل ہوگب۔ اگو ٍیٌوب کب كی الواهغ ٕؾیؼ اٍزؼوبل کیب عبئے رو اً 

هؼلوهبد ثہذ آٍبًی ٍے كی عبٍکزی  کے مهیؼے ٍے ػوام کو هوعوكٍ ىهبًے کے ػبم کبلغوں کی رؼلین کے ثواثو

 کو ثیٌی ٍیٌوب ہوں چکب کہہ پہلے هیں کہ عیَب وهذ اً لیکي ۔گے ہیں۔ وهذ آًے پو ہن اًْبء ہللا كًیب کو یہ کوکے كکھبئیں

  چبہیے۔ كیٌبکو ک رو هطؼبا 

وه کي ؽبالد هیں عبئي ػوهروں کب لجبً کٌ هَن کب ہوًب چبہیے؟ ثوهغ اوڑھ کو ثبہو ًکلٌب کٌ ؽل رک ا -:5ٍوال ًوجو 

 ہے؟

"پوكٍ" هیں اً کی رلٖیالد هوعوك ہیں وہبں ٍے كیکھ لی عبئیں۔ كہلی ، یوپی، اوه ثھوپبل هیں ػوهریں   -عواة: 

عیَے چَذ لجب ً  ػبم ٛوه پو  پہٌزی ہیں وٍ عبئي ًہیں ہیں، فواٍ وٍ هوٹے کپڑے کے ہی ثٌے ہوئے ہوں۔ ٙووهد 

ثبہو ًکلٌب كهٍذ ہے لیکي ّوؿ هًگ کے هیْوی ثوهؼے عو آط کل هائظ ہیں اى کب کے وهذ ثوهغ پہي کو گھو ٍے 

اٍزؼوبل كهٍذ ًہیں۔ ثوهؼے اوه چبكه عَن اوه ىیٌذ کو چھپبًے کے لیے ہیں ًہ کہ اًہیں ًوبیبں کوًے کے لیے۔ 

کولی کہ اپٌی  پوكے کی ّوػی ؽلوك هؼلوم ًہ ہوًے کی وعہ ٍے هَلوبًوں کے ایک گووٍ ًے اً هله آىاكی افزیبه

ػوهروں کو ًین ثوہٌگی کی ؽل رک لے گئے اوه كوٍوے گووٍ ًے اًہیں گھو کی چبهكیواهی هیں اً ٛوػ هیل کوكیب 

کہ ٕوثہ ثہبه هیں هَلوبًوں کے هزل ػبم کے وهذ ثھی اى کی ػوهریں ڈولی کے ثـیو گھو ٍے ًہ ًکل ٍکیں۔ یہ كوًوں 

الد پیلا ہوهہے ہیں کہ ػوهروں کو اً کے لیے ریبه ہوًب چبہیے کہ ٛویوے ؿلٜ ہیں۔ اً وهذ رو هلک هیں ایَے ؽب

ثوهذ ٙووهد اپٌی ؽلبظذ کوٍکیں، ایک عگہ ٍے كوٍوی عگہ هٌزول ہوٍکیں اوه هٖیجذ کے وهذ هوكوں کے 

 لیے ثبه اوه هکبوٹ ثٌٌے کے ثغبئے اى کی هود هیں اٙبكہ کب هوعت ہوں۔ هیں رو یہ ثھی هْوهٍ كوں گب کہ ثھبئی اپٌی

کل کی ٍواهی ثھی ٍکھبكیں ربکہ ٙووهد کے وهذ اً ٍے کبم لیب یثہٌوں کو اگو هوکي ہوٍکے رو گھووں هیں ٍبئ

 عبٍکے۔

 کیب ػوهد پوكے هیں وٍ کو ٙووهد کے وهذ ؿیو هوك ٍے ثبد کوٍکزی ہے؟ -:6ٍوال ًوجو  

یکي لہغے هیں لوچ اوه ہبں ٙووهد کے وهذ ػوهد پوكے هیں هٍ کو كوٍوے هوك ٍے ثبد کوٍکزی ہے ل -عواة: 

هالئوذ ًہیں ہوًی چبہیے هجبكا کہ ّیطبى اً کے كل هیں کوئی ؿلٜ روهؼبد پیلا کوكے۔ ؽٚود ػبئْہ هٙی ہللا ػٌب ى 

ثھی كیے۔ كوٍوے هَبئل کی ٛوػ ےرو هوكوں کو كهً ثھی كیب ہے۔ ایک هوهغ پو فطجہ ثھی كیب اوه كوعوں کو اؽکبم 

ؾیؼ ہے کہ ػبم آىاكی ثھی ًہ ہو اوه یہ ثھی ًہیں کہ ٙووهد کے وهذ ثھی کَی اً هیں ثھی  اػزلال کی هاٍ ہی ٕ

 ٍے ثبد ًہ کی عبئے۔ 

ؽلیش هیں آیب ہے کہ آًکھوں کب ىًب ؿیو هوك کو كیکھٌب ہے اوه اکضو ؿیو هوك پو ًگبٍ  پڑعبری ہے۔ یہ  -:7ٍوال ًوجو 

 گٌبٍ هبثل هؼبكی ہے یب ًہیں؟
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ثؾش کی گئی ہے وہبں كیکھ لی عبئے ، كهإل هوكوں کے ػوهروں کو  اً هَئلے پو "پوكٍ" هیں -`عواة:

كیکھٌے پو عو پبثٌلی ہے وٍ پبثٌلی ػوهروں کے هوكوں کو كیکھٌے پو ًہیں ہے۔ اگو ػوهد پوكٍ کوکے ًکلے گی رو 

اوه  ظبہو ہے کہ اٍے هاٍزہ كیکھٌب ہوگب اوه اً ٍے اً کی ًظو هوكوں پو ثھی پڑے گی۔ ػوهد کب عو كیکھٌب هٌغ

 ىًب ہے وٍ ثوی ًظو ٍے كیکھٌب ہے۔

ثؼ٘ ػوهریں گٌڈے اوه رؼوینوں کو ثہذ اہویذ كیزی ہیں اوه اً کے لیے ربویل کوری ہیں کہ عٌ  -:8ٍوال ًوجو 

 ٛوػ ًظو پھکواًب عبئي ہے اٍی ٛوػ یہ ثھی كهٍذ ہے۔

آط کل عو رؼوین اوه گٌڈے ہورے ہیں وٍ اکضو ثیْزو هْوکبًہ اوه ّیطبًی ہورے ہیں ۔ اى هیں ٍے عو ثظبہو  -عواة: 

اى هیں ثھی اکضو و ثیْزو كیکھب گیب ہے کہ کچھ ًہ کچھ رؾویق ٙووه ہوری ہے۔ اً لیے اى ٍے  ہیںهوآًی کہے عبرے 

ی ؽیضیذ هیں ہی هکھٌب چبہیے۔ اى کے هزؼلن یہ اػزوبك كوٍوے ٕؾیؼ اوه هوآًی رؼوینوں کو ثھی كػب کہے۔ اؽزواى اولی  

آهام ہوعبئے گب كهٍذ ًہیں ہے۔ ٕؾذ و رٌلهٍزی ہللا کے ہبرھ هیں ہے اوه اً کے لیے اٍی  هکھٌب کہ اى ٍے الىهبا 

ٍے كػب کوًی چبہیے۔ رؼوین اوه گٌڈوں کی ٛوف هعوع کوًب ػبم ٛوه پو ثے ػول اوه پَذ ہوذ هوهوں کب ّیوٍ هہب 

 اوه اة ثھی اى کی ٛوف هعوع کوًے والے ایَے ہی لوگ ہیں۔ہے 

 هیالك الٌجی هیں ّوکذ عبئي ہے یب ًہیں؟ اً هیں پیلائِ کے وهذ کھڑا ہوًب کیَب ہے؟ -:9ٍوال ًوجو  

ؽٚوه کی ٍیود ثیبى کوًے کے لیے عوغ ہوًب ٕؾیؼ ثلکہ ثہذ ًیک کبم ہے۔ لیکي اً کی ؿوٗ یہ  -عواة:  

ے ٍجن لیب عبئے۔ هگو یہ هیالك فواًی عو اً وهذ هائظ ہے یہ ٍبهی کی ٍبهی عبہالًہ اوه ہوًی چبہیے کہ اً ٍ

ثٌل کوكیب عبرب۔ عٌ  کے ىهبًے هیں ہوری رو اٍے ؽکوبا  یب ٕؾبثہ ملسو هيلع هللا ىلصهْوکبًہ هٍوم پو هْزول ہے اوه اگو ؽٚوه

ٛوػ ؽٚوه کی پیلائِ کو اى هؾللوں هیں ثیبى کیب عبرب ہے۔ اً ٛوػ اپٌی پیلائِ کے مکو کو کوئی ّقٔ ثھی پٌَل 

 ًہیں کوٍکزب۔

ّبكی ثیبٍ کے هوهغ پو اکضو گبًب هؼہ ٍبى کے گبیب عبرب ہے اوه اى روبهیت هیں ّویک ہوًب پڑرب ہے۔ اً  -:10ٍوال ًوجو 

 ب ؽکن ہے اوه ٍبى کٌ هَن کب  ٌٌٍب عبئي ہے؟کے هزؼلن کی

ٍبى ثغي كف کے اوه کَی هَن کب عبئي ًہیں۔ ّبكی ثیبٍ کے هوهغ پو اگو لڑکیبں ثبلیبں آپٌ هیں ثیٹھ کو کچھ  -عواة:

لیکي پیْہ وه گبثغبلیں رو اً هیں کوئی ؽوط ًہیں۔ ثلکہ ًجی ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن ًے فوك اً کی اعبىد كی ہے۔

اوه ٛوائلوں کب گبًب اوه ٍبى کے ٍبرھ گبًب کَی ٛوػ عبئي ًہیں۔ ایَی هؾللوں ٍے اعزٌبة کوًب چبہیے۔ عہبں  ڈوهٌیوں

ّبكی هیں اً کب اًزظبم کیب گیب ہو وہبں آپ ٕوف ًکبػ اوه ولیوہ کے هوهغ پو ّویک ہوں اوه ثبهی روویجبد ٍے الگ 

یيوں اوه ثھبئی ثٌلوں کے ٍت کبهوں هیں ّویک ہوں گے اوه ػي ػول یہ ہوًب چبہیے کہ ہن اپٌے  ہوعبئیں۔ آپ کب ٛوىِ 

 ًبعبئي کبهوں ٍے الگ هہیں گے۔

/اپویل ثوهذ گیبهٍ ثغے كو پہو اهیو عوبػذ اوه هین عوبػذ ٹوًک ٍے ثوجئی کے هاٍزے 21اگلے هوى ثزبهیـ   

 هلهاً هواًہ ہوگئے۔

 ؽلوہ عٌوثی ہٌل ثووبم هلهاً

 پہال اعالً 

  ثغے ثؼل ًوبى عوؼہ اعزوبع گبٍ کے پٌڈال هیں واهغ پوهجوه 2ء کو ثووى عوبػہ ٹھیک 1947 / اپویل25یہ اعالً  

ٍے ىائل اهکبى اوه  250 اوه هیَوه کے  رھب۔ ٕوثہ هلهاً، هیبٍذ ؽیلاهآثبكثیوکٌ هیں ّووع ہوا یہ کھال اعالً 
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کے لیے الگ اًزظبم کیب گیب رھب۔ ہولهك ؽبٙو رھے۔ هوبهی ؽٚواد ثھی کبكی رؼلاك هیں رْویق الئے رھے۔ هَزوهاد 

 کبههوائی کب آؿب

 -ى  اهیو عوبػذ کی اكززبؽی روویو ٍے ہوا عو كهط میل ہے:

ؽول و صٌب کے ثؼل كوهبیب : هكیوو اوه كوٍزو! اً ٍبل عوبػذ کب اعزوبع ػبم پٹٌہ هیں کوًب رغوى ہوا رھب۔ لیکي ہوبهے اً  

ه ہویں هغجوها یہ كیٖلہ کوًب پڑا کہ اعزوبع ػبم کو هٌَوؿ کوکے كیٖلے کے ثؼل هلک کے ؽبالد یکبیک ثلل گئے او

چبًوں ؽلووں کے الگ الگ اعزوبػبد هٌؼول کولیے عبئیں ربکہ آًے والے رـیواد کے آؿبى هیں ہن ثوٍو هوهغ پہٌچ کو 

ہ رھب کہ کہیں اپٌے هكوبء کو هٌبٍت اوه ٙووهی ہلایبد كے كیں۔ اگوچہ اى ؽلوہ واه اعزوبػبد کے ثبهےهیں ثھی اًلیْ

 پووگوام هیں کبهیبة ہوهہے ہیں۔کچھ ؿیو هزوهغ هْکالد پیِ ًہ آعبئیں لیکي فلا کب ّکو ہے کہ ہن اپٌے

اً وهذ ہٌلوٍزبى هیں عٌ ریيی کے ٍبرھ ثٌبهٌی اوه رجبہی کی ٛوف عبهہب ہے اٍے كیکھزے ہوئی کوئی   

کیَے ؽبالد پیِ آًے والے ہیں اً لیے ٙووهہی ہے  ّقٔ یہ ٹھیک ٹھیک اًلاىٍ ًہیں کوٍکزب کہ آئٌلٍ ٍبل کیب اوه

کہ ہوبہوے هكوبء اپٌی پوىیْي کو ٍوغھ لیں، اپٌے كوائ٘ کو عبى لیں، اوه اپٌی مهہ كاهیوں ٍے پوهی ٛوػ واهق 

ہوعبئیں۔ یہی وعہ رھی کہ هیں اً ثیوبهی کی ؽبلذ هیں اپٌے اوپو عجو کوکے ًکل آیب ربکہ هوعوكٍ ؽبالد کے ثللٌے 

ں وٍ پہٌچبكوں اوه اپٌی مهہ كاهی ٍے فلا کے ؽٚوه ثو لے پہلے عو ثبریں هكوبئے عوبػذ رک پہٌچبًی چبہییٍے پہ

ی النهہ ہوًے کی کوِّ کووں۔ آپ اى ؽلوہ واه اعزوبػبد کی اہویذ کو ٍوغھیں۔ یہ كو  ریي كى عو آپ کو یہبں هل 

ب ایک لوؾہ ثھی ٙبئغ ًہ کیغئے، اوه کبم فزن ہوًے کے كبئلٍ اٹھبئیے۔ اى ک ثیٹھٌے کے لیے هلے ہیں اى کو پوها پوها 

 ثؼل واپٌ عبکو اپٌے اپٌے هوبهبد پو ہلایبد کے هطبثن ػول ّووع کوكیغئے۔

اً کے ثؼل هین عوبػذ ًے عوبػذ کی ٍبالًہ هپوهٹ اوه هوکيی ثیذ الوبل کے ٍبالًہ ؽَبثبد پیِ کیے عو اعزوبع  

هوالًب ٍیل ٕجـۃ ہللا ٕبؽت  هین ؽلوہ هلهاً ًے اپٌے ؽلوے کی ٍبالًہ ٹوًک کی هوكاك هیں كهط ہوچکے ہیں۔ پھو 

 هپوهٹ پیِ کی۔

 كوٍوا اعالً

اً هوى ًوبى هـوة کے ثؼل كوٍوا اعالً هٌؼول ہوا یہ ثھی کھال اعالً رھب۔ اً اعالً هیں ؽبٙویي کی رؼلاك چھ  

ریي گھٌٹے ثیٹھٌے ٍے ثہذ رکبى اوه ٍبد ٍو کے كههیبى رھی۔ چوًکہ اهیو عوبػذ کو پہلے اعالً هیں هَلَل 

گوكےهیں کچھ رکلیق ثھی ّووع ہوگئی رھی اً لیے وٍ ّویک ًہ ہوٍکے اوه هوالى هؾول اٍوبػیل ٕبؽت کو اپٌی 

ًیبثذ کے لیے هووه کوكیب۔ ٍت ٍے پہلے هولوی هظہواللیي ٕبؽت ٕلیوی ًے عوبػذ کی كػود کو اًگویيی هیں 

ب۔ یہ روویو الگ پوللٹ کی ّکل هیں ّبئغ کوكی عبئے گی۔ پھو هین عوبػذ ًے لکھی ہوئی روویو کے مهیؼہ پیِ کی

 میل روویو کی۔ ؽَتِ 

ىًلگی چٌل إولوں پو هْزول ہورب ہے اوه اپٌے کچھ  ٕبؽت ٕله اوه هؼيى ؽبٙویي! كًیب کب ہو هَلک اوه ًظبمِ  

فبٓ هوزٚیبد و هطبلجبد هکھزب ہے۔ اً هَلک کو هبًٌے اوه هجول کوًے کب هطلت ہی یہ ہورب ہے کہ اً کے اى 

هوزٚیبد اوه هطبلجبد کو پوها کیب عبئے۔ عي عي ثبروں کو افزیبه کوًے کب اً کے إول روبٙبکویں اى کو ثالربهل 

وچوا روک کوكیب عبئے۔ اوه عٌ اوه عیَے رـیو  ولیب عبئے ، عي عي اهوه ٍے  وٍ هٌغ کویں اى کو ثال  چوىافزیبه ک

کب ثھی وٍ ىًلگی ، اً کے هؼبهالد اوه رؼلوبد هیں هطبلجہ کویں وٍ ثال روكك کوڈاال عبئے فواٍ ایَب کوًے ٍے کزٌے 

ًب پڑے۔ عو لوگ اً ٛوػ کَی هَلک کو هبًیں ہی ثڑے ًلغ ٍے كٍذ کِ اوه کزٌے ہی ثڑے ًوٖبى ٍے كوچبه ہو

وہی كهإل اً کے إلی اوه ٍچے هبًٌے والے ہورے ہیں، اًہیں کے مهیؼہ ٍے وٍ كًیب هیں كووؽ پبٍکزب ہے۔ اوه 

اگو اٍے ثبللؼل كًیب هیں ثوپب کوًب ہو رو ایَے ہی لوگوں کب ایک هٚجوٛ گووٍ اً کے لیے كهکبه ہورب ہے۔ ربهیـ ّبہل 
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ثبهی کجھی کوئی هَلک یب ًظبم ىًلگی كًیبهیں ثوپب ہوا ہے ایَے ہی هبًٌے والے لوگوں کے ہبرھوں ہواہے۔ ہے کہ عت

کوًے والے ہورے ہیں ۔ ىثبى ٍے رو اٍے هبًٌے کب اهواه کورے ہیں لیکي اى  هہے وٍ لوگ عو ٕوف ىثبًی عوغ فوچ

ٍ ًہ اً کے لیے اپٌب کوئی ًلغ یب کوئی كلچَپی کی ىًلگی اوه اػوبل اوه هؼبهالد یہ ّہبكد كے هہے ہورے ہیں کہ و

چھوڑًے کے لیے ریبه ہیں اوه ًہ کوئی رکلیق یب کوئی ًوٖبى ہی اٹھبًے کے لیے آهبكٍ، روایَے هٌبكن پیوو اً هَلک 

ل هیں عھوٹے ہیں اوه ہیں رو اپٌے هو کے ؽن هیں ٕویؼ هٌکووں ٍے کچھ کن ًہیں ہیں۔ وٍ اگو هبًٌے کب اهواه کورے

کے اً ػول کی هوعوكگی هیں اى کی رکنیت کے لیے کَی اوه ّہبكد کی ٙووهد ًہیں۔ اى کب هوبم فوك اٍی اى 

آٍزیي اوه  هَلک کی هو ٍے اوه اً کے ٍچے ػلوجوكاهوں کے ًيكیک ٕویؼ هٌکووں ٍے ثھی پیچھے ہے۔ وٍ هبهِ 

لوگ کَی عوبػذ یب پبهٹی هیں  چھپے كّوي ہیں عو كوٍزی کے هوپ هیں اًله ہی اًله عڑیں کبٹ هہے ہیں۔ ایَے

ٕوف اٍی وهذ رک پٌپ ٍکزے ہیں عت رک کہ وٍ ظبہو ًہ ہوں یب پھو عوبػذ هیں اً هله عوبػزی ّؼوه یب ایَی 

 رٌظین اوه هود هوعوك ًہ ہو کہ ایَے لوگوں کو کبٹ کو پھیٌکے۔

ڑے هَلکوں کو لے لیغئے۔ هیں ًے  عو کچھ ػوٗ کیب ہے اً کی وٙبؽذ کے لیے اپٌے اً هلک ہی هیں هائظ كو ث 

اى هیں ایک "ہٌلوٍزبًی هوهیذ" یب "وٛي پوٍزی" کب هَلک ہے عو هلک کی ریي چورھبئی ٍے ىیبكٍ آثبكی کے لیے 

كیي اوه كھوم کب هبئن هوبم ثي گیب ہے۔ اً کب روبٙب یہ ہے کہ  ہٌلوٍزبى ًبهی هلک اوه اً هیں ثٌَے والے لوگوں کی 

ں کی ہو ّے پو هولم هکھب عبئے۔ یؼٌی عو لوک اً هَلک کو هبًٌے کے كػویلاه ہیں وٍ اکضویذ کے هلبك کو كًیب  عہب

اً هلک کو كبئلٍ پہٌچبًے اوه اٍے ًوٖبى  ٍے ثچبًے کے لیے ہو ثبىی کھیلٌے کے لیے ہو وهذ ریبههہیں هطغ ًظو 

ووہوں کو کزٌب ہی اً ٍے کہ ایَب کوًے هیں كوٍوے هلکوں ، هوهوں یب فوك اٍی هلک کے ثؼ٘ كوٍوے چھوٹے گ

کزٌب ہی گھٌبؤًب اوه ّوهٌبک كؼل ہو۔ چٌبًچہ ثڑا ًوٖبى پہٌچزب ہو اوه فواٍ  ایَب کوًب اًَبًی اوه افالهی ًوطۂ ًظو ٍے 

"وٛي پوٍذ"  عوبػزوں هیں اٍی عنثہ و ػول کے لوگوں کو عگہ هل ٍکزی ہے اوه اگو اى کے اًله اً ٛوػ کب 

لیے اى عوبػزوں هیں عگہ پبًب رو كهکٌبه وٍ اى کے ثبؿی هواه پبئے ثـیو ًہیں هٍ عنثہ و ػول هوعوك ًہ ہو رو اى کے 

ٍکزے فواٍ وٍ افالم و اًَبًیذ اوه ٍیود وکوكاه اوه كوٍوے رولًی هؼیبهاد کے لؾبظ ٍے کزٌی ہی ثڑھ کو کیوں 

 ًہیں۔ ًہ ہوں۔ اً کی ثے ّوبه هضبلیں وٛي پوٍذ عوبروں کے ہبں هوعوك ہیں۔ کَی ؽوالے کی ٙووهد

اٍی ٛوػ كوٍوا هَلک "هوم پوٍزی" یب" ًوی هوهیذ" کب ہے ۔ اٍے هجول کوًے اوه هبًٌے کب روبٙب یہ ہے کہ اپٌی  

هوم کے هلبك کو ثبهی روبم كًیب کے هلبك پو هولم هکھب عبئے، ہو اً کبم کو ثے كهیؾ کوڈاال عبئے عٌ ٍے اپٌی هوم کو 

ہو اوه ہو اً کبم کو ثغجو هوک كیب عبئے عٌ ٍے اپٌی هوم کو کوئی ًوٖبى کوئی كبئلٍ پہٌچزب ہو یب پہٌچٌے کی روهغ 

هطغ ًظو کہ اً ٍے کہ اً ٍے كوٍوی هوهوں اوه هلکوں پو یب افالم اوه اًَبًیذ پہٌچزب ہویب پہٌچٌے کی روهغ ہو، 

م عبئي اوه پٌَلیلٍ ہے عٌ پو کزٌب اوه کیَب ہی اصو پڑرب ہو۔ "هوم پوٍزی" کب هَزول إول یہ ہے کہ ہو وٍ ٛویوہ اوه کب

ٍے هوم کو کچھ ثھی كبئلٍ پہٌچزب ہو اوه ہو وٍ کبم ًبعبئي اوه ؿلٜ ہے عٌ ٍے هوم کو کوئی ًوٖبى پہٌچزب ہو۔ اً هلک 

ی کہ فوك هَلوبًوں هیں ٍے عو لوگ كی الواهغ "هوم پوٍزی" کے ہیں ؽزّ  هیں اً کی ثیَیوں هضبلیں ہوبهے ٍبهٌے 

 اً کے ٍچے ػلوجوكاه ہیں اى کے ًيكیک  ثھی اگوچہ ٍوك، ّواة اوه ًبچ گبًب، ٍت هنہجبا  إول کو هبًٌے والے اوه

ًبعبئي اوه ؽوام ہیں۔ لیکي وٍ هَلن ثٌک، هَلن اًْوهًٌ کوپٌیبں، هلذ آهٹ پووڈکْي اوه كوٍوی كلن کوپٌیبں اً لیے 

پوهی  ڈھٹبئی کے ٍبرھ لیے اوه  كھڑاكھڑ کھولے عبهہے ہیں اوه ّواة اوه كوٍوی ؽوام چیيوں کے ٹھیکے اً لیے

اٍی "هوم پوٍزی " کب یہ ًزیغہ ہے کہ اپٌی كکھبئی كیزب ہے۔ یں اٍی هیںكیے عبهہے ہیں کہ هوم کب هلبك اً وهذ اًہ

ٍیبٍیذ، هؼبّود اوه هؼیْذ اوه ىًلکی اعزوبػی هؼبهالد هیں کَی عگہ اًہیں یہ كیکھٌے کی ٙووهد هؾَوً 

ے کی وعہ ٍے وٍ هَلوبى هوم اوه اپٌے ؽووم کے كػویلاه ثٌزے ہیں وٍ اً ثبهے هیں ًہیں ہوری کہ عٌ كیي کو هبًٌ

کچھ ہلایبد كیزب اوه ؽلوك هؼیي کورب ہے یب ًہیں، اى کے ہبں ہو اً ّقٔ کے لیے ًہ ٕوف هوجوی اوه لیڈهی کی، 

غ ًظو اً ٍے کہ طہو ه روهغ یثلکہ پیْوائی اوه هیبكد رک کی عگہ فبلی ہے عٌ ٍے هوم کو کوئی كبئلٍ  پہٌچٌے ک
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اً کی ىًلگی اوه ٍبهے هؼبهالد اٍالم کے ثٌیبكی إولوں رک کے ثبهے هیں کیَی ہی ّہبكد پیِ کوهہے ہوں 

و اً ٍے کہ اً ٍے اٍالم کو کزٌب ہی ثڑا ًوٖبى پہٌچ هہب ہو۔ یہ اً لیے کہ وٍ "هوم پوٍذ" ہیں اوه اى ًظاوه هطغ 

وی ّے پو هولم ہے۔ وٍ كیي کو گورب ہوا كیکھ ٍکزے ہیں لیکي هوم کو کوئی کے ًيكیک هوم کب هلبك كًیب کی ہو كوٍ

 ًوٖبى پہٌچزے ًہیں كیکھ ٍکزے۔

ؽٚواد! اٍالم ثھی، عٌ پو هیں اوه آپ ایوبى کے كػویلاه ہیں ، ایک الگ هَلک ہے۔ اً کے کچھ إول ہیں۔ یہ  

كوٍوے هلکوں اوه ًظبم ہبئے ىًلگی کی ٛوػ یہ ثھی ثھی اپٌے کچھ هؼیي هؼزولاد اوه هوزٚیبد  هکھزب ہے۔ كًیب کے 

اپٌے هبًٌے والوں اوه ػلوجوكاهوں ٍے کچھ ایَی ثبریں هٌوارب اوه کچھ چیيیں اوه ٛویوے چھڑوارب ہے اوه اى کو ؽکن 

ب كیزب ہے کہ وٍ اپٌی ىًلگیوں اوه هؼبهالد وؿیوٍ کو ثلل کو اً کے ثزبئے ہوئے ٍبًچوں هیں ڈھبلیں۔ وٍ اى ٍے روبٙ

کورب ہے کہ  اگو وٍ اپٌے ایوبى هیں واهؼی ٕبكم ہیں رو كًیب کی کَی كوٍوی ّے کی اً کے اوه اً کی رؼلیوبد کے 

هوبثلے هیں پوواٍ ًہ کویں، روبم اى کبهوں کو ثال ربهل کورے چلے عبئیں عي کے کوًے کب وٍ ؽکن كے اوه روبم اى 

عٌ ٛوػ كًیب کے كوٍوے هَلک ں عي ٍے وٍ هٌغ کوے۔چیيوں کو اپٌی ىًلگیوں ٍے ثال چوى و چوا فبهط کوكی

 إواه کورے ہیں کہ اى کے پیوو اپٌے ہوکبم اوه ہو هؼبهلہ هیں ہو آى یہ ّہبكد پیِ کویں کہ وٍ اپٌے ایوبى هیں ٍچےّ 

ؤںسےهطالبہکرتاہےکہاگرتناپٌےآپکوهسلواىاً ٛوػ اٍالم ثھی اپٌے پیووہیں،  اوه اپٌے إول کے پکےّ 

یہ ّہبكد پیِ کوو کہ رن عو کچھ ٍے کہتےہوتواپٌیپوریزًذگی،اسکےسارےهعاهالتاوراسکےتوامتعلقات

کہہ هہے ہو ٍچ کہہ هہے ہو۔ اپٌی اًلواكی ، فبًلاًی، افالهی، رولًی، هؼبّوری،  هؼبّی، ٍیبٍی اوه اعزوبػی ىًلگی 

۔ اً ثبد کب صجود پیِ کووکہ روہیں اٍالم كًیب کی ہو چیي اوه اً کے ہو  گوّے هیں اپٌے ایوبى کے ٍچے گواٍ ثٌو

ٍے، اپٌی ماد ٍے، اپٌے اہل و ػیبل ٍے اوه اپٌے فبًلاى ٍے ، اپٌی هوم اوه هجیلے ٍے، اپٌے هلک اوه وٛي ٍے 

 ثڑھ کو ػيیي ہے۔ رن اپٌے  آپ کو ، اپٌے فبًلاى کو، اپٌی هوم اوه هلک کو اوه پوهی كًیب کو ثھی فطوے هیں ڈال

ثڑے ٍے ثڑا ًوٖبى  بٍکزے ہو لیکي فلا کے كیي کو فطوے هیں پڑرے كیکھٌب روہبهے لیے هوکي ًہیں ہے۔ اى ک

ایَے ہی لوگ فلا ًبهوکي ہے۔ گواها کوٍکزے ہو لیکي عیزے عی فلا کے كیي کب کوئی ًوٖبى گواها کوًب روہبهے لیے 

كووؽ پبٍکزب ہے اوه اگو کجھی پھو اٍالم كًیب هیں كیي اوه هٍول کے ًيكیک ٍچے هَلوبى ہیں۔ اًہیں کے ہبرھوں اٍالم 

 ی کی ٍی ثہبه آئی رو ایَے ہی لوگوں کے ہبرھوں آئے گی۔اول   کی ؽیضیذ ٍے ثوپب ہوا اوه اً پو هووىِ 

ثبهی هہے وٍ لوگ عو اپٌے آپ کو هَلوبى ثھی کہزے ہیں اوه ٍبرھ ہی ٍبرھ "وٛي پوٍذ" اوه "هوم پوٍذ"   

یوًَٹ اوه کیب کیب ثھی ثٌزے ہیں رو یہ ثے چبهے یب رو اٍالم ہی کو ٍوے ٍے ًہیں ٍوغھے، یب اوه ٍوٍلَٹ اوه کو

پھو كوٍوے هَلکوں کی اثغل ٍے ثھی ًبواهق ہیں، یب پھو كوًوں ٛوف  ٍے کوهے ہیں۔ کیوًکہ عیَب کہ هیں اً ٍے 

یہ کَی ٛوػ هوکي ًہیں ہے  پہلے ػوٗ کوچکب ہوں، ہو هَلک اپٌے هقٖوٓ هطبلجبد اوه هوزٚیبد هکھزب ہے اوه

ا عو ّقٔ ایک کہ آكهی ثیک وهذ كو هقزلق اوه ثبہن هقبلق هَلکوں کے هطبلجے اوه روبٙے پوهے کوٍکے، لہن  

ہی وهذ هیں كو ایَے هَلکوں کب پیوو ثٌزب ہے وٍ الهؾبلہ ایک کب هوهي اوه كوٍوے کب هٌبكن ، ایک کب وكبكاه اوه 

ثبلقٖوٓ  "اٍالم"  رو پھو كوًوں ٛوف کے لوگوں ٍے كھوکہ ثبىی کوے گب۔كوٍوے کب ؿلاه ثي کو هہے گب۔ یب 

چوًکہ اپٌے هبًٌے والوں کی پوهی ىًلگی کو اپٌی لپیٹ هیں لیزب ہے اوه ىًلگی کے ہو ّؼجے کے لیے هؼیي ہلایبد 

ْلِن َكۗبكَّخا اُ  كیزب ہے اوه اً کب هطبلجہ ہی َِّ رو ایک وهذ هیں ثٌ هَلوبى ہی  کب ہے، اً لیے ایک هَلوبى  ْكُفلُْوا كِي ال

ہوٍکزب ہے اوه کچھ ًہیں اوه اگو وٍ کچھ اوه ثھی ہوًے کب هلػی ہے رو پھو یویي کولیٌب چبہیے کہ وٍ هَلوبى ًہیں عو 

فلا اوه هٍول کو هطلوة ہے۔ ایک هَلوبى کے لیے الىم ہے کہ وٍ اپٌے هول اوه ػول ٍے کن اى کن ؽَت میل چبه 

 پیِ کوے۔ ثٌیبكی اهوه کی ّہبكد

ػبلن کے ٍوا وٍ کَی کے لیے ثھی اً ىهیي پو فلائی ، هثوثیذ اوه ؽبکویذ کبؽن رَلین ًہیں یہ کہ فلاوًل ِ 1

 کورب۔



 هوكاك عوبػذ اٍالهی ؽٖہ پٌغن
 

53  

 

یہ کہ وٍ کَی ایَی اهبهذ ، پیْوائی، هہٌوبئی اوه هیبكد کو ًہیں هبًزب عو فلا اوه ٍول کی اٛبػذ وپیووی  2

 ٍے ثے ًیبى ہو۔

عبئي هبًوى اوه کَی ایَے كٍزوه کو عبئي كٍزوه ًہیں هبًزب عو فل کی ًبىل یہ کہ وٍ کَی ایَے هبًوى کو  3

 کوكٍ ہلایذ کو اپٌب هبفن اوه هوعغ رَلین ًہ کورب ہو۔

 یہ کہ وٍ اپٌے ہو هول و ػول اوه ہو هؼبهلہ کے لیے اپٌے آپ کو فلا کے هوثوو عوثلٍ ٍوغھزب ہے۔ 4

زی" کی عڑ کبٹ هہب ہے اً لیے کَی كوٍوی اى هیں ٍے ہو عي فلا پوٍزی کے ٍوا كوٍوی ہو  "پوٍ

 "پوٍزی" عوڑ اً فلا پوٍزی کے ٍبرھ کَی ؽبل هیں ثھی ًہیں لگبیب عبٍکزب۔

یہی وٍ اهوه ہیں عي کی ٛوف ہن اپٌے هَلوبى ثھبئیوں کو هزوعہ کوًے کے لیے كوڑ كھوپ کوهہے ہیں۔ ہن اى  

الد کب، اپٌے اوه کوّْوں  کب هؾبٍجہ کویں، اپٌے هؼبه کو كػود كیزے ہیں کہ وٍ اپٌی اپٌی عگہ فوك اپٌی ىًلگیوں

كیزوں کب ، اوه اپٌی ّقٖی اوه هوهی اهٌگوں  کب عبئيٍ لے کو كیکھیں کہ وٍ کٌ ؽل رک اٍالم وورؼلوبد کب، اپٌی هٖ

کے اى ثٌیبكی إولوں کے هطبثن ہیں اوه کہبں رک اى ٍے ہٹ گئے ہیں۔ هلزی اوه هبٙی آپ کے ایوبى و اٍالم کب  

ے ہوئے اپٌے زثناد الٖلوه عبًه ػلین اًلاىٍ کوًے هیں ؿلطی کھبٍکزے ہیں ، هگو آپ فوك اگو فلا کو ػبلن الـیت او

عٌ كیي کو آپ اپٌی كًیوی اوه افووی هلت پو ًگبٍ ڈالیں گے رو آپ کے اپٌے ٙویو ٍے یہ ثبد ًہیں چھپ ٍکزی کہ 

ًغبد کب ٙبهي هبًزے ہیں اً پو آپ کے ایوبى کی كی الواهغ کیب ؽبل ہے۔ یہ آپ کے ىثبًی كػوے اوه یہ كلک ّگبف 

کي ہے هوػوة کوكیں اوه اًہیں کَی ؿلٜ كہوی هیں ثھی هجزال کوكیں لیکي فلا کے هوثووه د ًؼوے اًَبًوں کو هو

ٍت ؽویوذ کھل کو ٍبهٌے آعبئے گی۔ وہبں ًؼوے اوه ًبم ًہیں ، ًیزیں اوه کبم كیکھے عبئیں گے۔ اٍالم کب عو ًووًہ 

کے کچھ كکھبئی ًہیں كیزب۔ آپ کے اً  آپ اً وهذ كًیب هیں پیِ کوهہے ہیں اً کب ًزیغہ رو ثغي فَواللًیب واآلفوح

اٍالم ًے كًیب ثھو کو إلی اٍالم ٍے ثلگوبى کوکے هکھ كیب ہے اوه فلا کی کزبة گواٍ ہے کہ ایَے اٍالم کی آفود 

هیں کوئی هله و هیوذ ًہیں ہوگی۔ كوٍوے هَلکوں اوه ًظبم ہبئے ىًلگی کی ٛوػ اٍالم ثھی كو  ہی ٕوهریں پیِ 

ٍے ٍبهے کب ٍبها هجول کوو یب پھو اً هؼبهلے ہی کو فزن کوو۔ یہ هَلوبى اوه ًبهَلوبى ایک ٍبرھ کورب ہے کہ یب رو ا

ثٌے هہٌے کی لیے کوئی گٌغبئِ ًہیں ۔ اوه اگو آپ اً پو إواه کویں گے رو پھو آپ ٍے پہلے کی هَلوبى هوم یؼٌی 

یں رو اً کی ٕوهد یہی ہے کہ فلا کے كیي یہوكیوں کب اًغبم آپ کے ٍبهٌے ہے۔ اگو آپ اً اًغبم ٍے ثچٌب چبہزے ہ

پو كی الواهغ ایوبى الئیں اوه اپٌی ىًلگی اوه اً کے هؼبهالد ٍے، اپٌے هول و ػول ٍے اوه اپٌی كوڑ كھوپ اوه ًول 

 و ؽوکذ ٍے اٍالم کی ٍچی ّہبكد پیِ کویں۔

وٍ یہ ہے کہ  "كیي اٍالم" ًہ هَلوبًوں کی هلکیذ ہے اوه ًہ  ے عو کچھ ہن کہزے ہیںاپٌے ؿیو هَلن ثھبئیوں ٍ 

ی کب ایک ہی ٕؾیؼ هاٍزہ ہے عو فلا ًے اپٌے ثٌلوں کی گاى کے ثبپ كاكا کی هیواس۔ یہ رو ٍت اًَبًوں کے لیے ىًل

کوئی هہٌوبئی کے لیے اربها ہے۔ یہ کوئی ًیب هاٍزہ ثھی ًہیں ۔ اثزلا ئے آكویٌِ ٍے عہبں ثھی فلا کی ٛوف ٍے 

یؼٌی یہ کہ اًَبى ٕوف فلا کے ثٌلے اوه اٛبػذ گناه اوه ربثؼلاه ثي کو هہٌوبئی آئی اً هیں یہی هاٍزہ ثزبیب گیب رھب۔ 

هہیں۔ ثھالئیوں اوه ًیکیوں کو افزیبه کویں، ثوائیوں ٍے ثچیں، کَی پو ظلن و ىیبكری ًہ کویں، ؽن كاهوں کے ؽووم 

َوں کو ٍہبها كیں، فلا کی ىهیي کب فلا کی هوٙی کے هطبثن اًزظبم کویں ٹھیک ٹھیک اكا کویں۔ کويوهوں اوه ثے ک

اى کی ّواهد اوه فجبصذ ٍے فلا کے كوٍوے ثٌلے  رو  اگو ثبهی ثھی هہیں اوه ّویو لوگ کیوًکہ فلا کے ًبكوهبى

اً هاٍزہ کب ًبم ػوثی هیں اٍالم ہے، كوٍوی ىثبًوں هیں کچھ اوه هہب ہوگب، هگو ىثبًوں کے كوم کے ۔هؾلوظ ہوں 

ثبوعوك اً کی ؽویوذ ہویْہ ایک ہی هہی ہے۔ آپ لوگوں کے پبً ثھی فلا کی ٛوف ٍے یہی كیي اٍی ٛوػ ثھیغب گیب 

هوهوں ًے عت اً کب کچھ ؽٖہ ٙبئغ رھب عٌ ٛوػ كًیب کی كوٍوی هوهوں کی ٛوف ثھیغب گیب۔ آپ ًے اوه كوٍوی 

کوكیب ، کچھ كوٍوی چیيوں کے ٍبرھ فلٜ هلٜ کوكیب اوه  عو ثبهی ثچب اٍے پٌ پْذ ڈال كیب رت ایک ایَی اهذ کے 

ا یہ آپ کی لہن  پبً اىٍوًو ثھیغب گیب عٌ ًے اٍے اوه اً کے الًے والے کی ٍیود کو ہویْہ کے لیے هؾلوظ کولیب۔ 
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ي ہے عو كوٍووں کے ہبرھوں آپ کے پبً واپٌ آئی ہے۔ اٍے پوائی چیي ٍوغھ کو ًبک ثھوں اپٌی ہی کھوئی ہوئی چی

ًہ چڑھبئیے ثلکہ فلا کب ّکو اكا کیغئے کہ عو کچھ آپ ًے کھویب رھب وٍ پھو واپٌ هل هہب ہے۔ اگو آپ اً کو إلی 

اوه اى کے ٕؾبثہ کی ىًلگیوں هیں ٕوهد هیں كیکھٌب چبہزے ہیں رو هوآى هیں كیکھیں اوه هؾول ٕلی ہللا ػلیہ وٍلن 

ًہ ٍوغھ ثیٹھیں۔ عٌ ٛوػ آپ لوگ كیي كھوم ٍے ثے  كیکھیں۔ هوعوكٍ هَلوبًوں کی ىًلگی اوه هؼبهالد کو اٍالم 

ًیبى ہوکو وٌٛیذ ، هوهیذ اوه كًیب پوٍزی هیں گن ہوگئے ہیں اٍی ٛوػ یہ ثھی اٍالم کو پٌ پْذ ڈال کو اًہی چیيوں 

اى کے ہبں اٍالم کب هٖوف ثغي اپٌے علَوں اوه علوٍوں هیں ایک هوهی ًؼوے کی ؽیضیذ  هیں گن ہوگئے ہیں اوه

ٍے اٍزؼوبل کوًے کے اوه کچھ ًہیں هہب ہے۔ آپ اٍالم کب کھلے كل ٍے هطبلؼہ کیغیے۔ اٍے ہو ؽیضیذ ٍے عبًچیے 

اٍے ٍوغھٌے کے  اوه پوکھیے۔ ہن ًے اٍے ایک ٍَٹن کی ؽیضیذ ٍے اً کی إل ّکل هیں پیِ کیب ہے اگو آپ

لیے ریبه ہوں رو ہن آپ کی اً ثبهے هیں ہو هلك کے لیے  ریبه ہیں۔ ؽیود ہے کہ آپ ٍوّليم ، کویوًيم ، ًبىی اىم 

اوه كبّيم اوه كًیبکی ہو رؾویک کب کھلے كل ٍے هطبلؼہ کورے اوه اً کے ؽَي هجؼ کی ثٌب پو  اً پو ؿوه کورے 

ػیٌک چڑھبلیزے ہیں اوه یہ ٕوف اً لیے کہ عي لوگوں ٍے آپ کی ہیں لیکي اٍالم کے هؼبهلے هیں رؼٖت کی 

"اٍالم " فلا کب كیي ہے اوه اً ایک هلد ٍے ٍیبٍی کْوکِ ہے وٍ اپٌے آپ کو اً کی ٛوف هٌَوة کورے ہیں۔

اوه فلا کی پیلا کوكٍ ىهیي  کے ثٌلوں کے لیے اٍی ٛوػ ًؼوذ ہے عٌ ٛوػ اً کب پبًی ، اًبط ، پھل ، پھول، ثبهُ

آٍوبى کی ثبهی ٍبهی چیيیں ۔ عت آپ اى ًؼوزوں کے اٍزؼوبل ٍے اً لیے ہبرھ ًہیں کھیٌچزے کہ هَلوبى ثھی اى کو و 

اٍزؼوبل کورے ہیں رو آفو اً ًؼوذ ٍے هؾ٘ هَلوبًوں کی ٙل هیں کیوں ثھبگزے ہیں۔ هیوے ػيیي ثھبئیو! یہ 

هقزلق هَن کی هکبوٹیں ڈالزب ہے۔ آپ اً کے اً ّیطبى کب ثہذ ثڑا كویت ہے ۔ وٍ اًَبى کو ؽن ٍے هوکٌے کے لیے 

كویت هیں هجزال ہوکو اپٌی كیٌب اوه آفود  فواة کوهہے ہیں۔ ہن فلا کے كیي کو آپ کے هوثوو  پیِ کورے ہیں۔ یہ  

ہوبها كوٗ ہے عو ہوبهے اوه آپ کے هة ًے ہوبهے مهے لگبیب ہے۔ فلا ًے اپٌے ثٌلوں کو یہ ؽکن كیب ہے کہ ًیکی 

ربکہ وٍ ثھی اى ٍے هَزلیل ہوں اوه  ئی کی ہو ثبد عو اًہیں هؼلوم ہو اٍے اپٌے كوٍوے ثھبئیوں رک پہٌچبئیںاوه ثھال

كًیب ٍے ثوائی فزن ہو۔ عت هوًے کے ثؼل آپ فلا کے هوثوو پیِ ہوں گے رو آپ ٍے پوچھب عبئے گب کہ هیوے ثٌلوں 

آپ ًے اً کی ٛوف روعہ ًہ ی كػود كی، لیکي ًے هیوا كیي آپ کے هوثوو پیِ کیب ، آپ کو اً پو ؿوه کوًے ک

کی، كوهبئیے اً کب آپ کیب عواة كیں گے؟ یہ  كى آًے واال ہے اوه اً کے آًے هیں هلت کی ایک ؽوکذ کے ٍوا 

 کوئی ّے ؽبئل ًہیں ۔

 هغھے اهیل ہے کہ هیوے هَلوبى اوه ؿیو هَلن ثھبئی هیوی اى گناهّبد پو ٹھٌڈے كل ٍے ؿوه كوهبئیں گے۔ 

 

  

 

 اعزوبع هلهاً کے ثؼ٘ ًبفوّگواه وهؼبد

عو لوگ ہوبهے ٛوین اوه هَلک ٍے واهق ہیں وٍ اچھی ٛوػ عبًزے ہیں کہ ہوبها ّیوٍ كوٍوے اكواك یب  

عوبػزوں ٍے فواٍ هقواٍ  لڑًے عھگڑًے کب ًہیں ہے اً لیے ہن ًہیں چبہزے رھے کہ ہوبهے هلهاً کے ؽلوہ واه 

كاه ّوهٍ پْذ لوگوں ًے عو ثلهيکی پیلا کوًے کی کوِّ کی اٍے هیکبهڈ هیں اعزوبع کے هوهغ پو ثؼ٘ ؿیو مهہ 

هوُ الئیں۔لیکي ػوام کی اى اكَوٌٍبک ؽوکبد کے ثؼل هلهاً کے ثؼ٘ مهہ كاه هہٌوبؤں اوه کبهکٌوں ًے عو 

افزیبه کی اوه ّواهد پھیالًے والے لوگوں کی عٌ ٛوػ ػالًیہ ربئیل کی اوه عوبػذ اٍالهی کے ثبهے هیں ؿلٜ 
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 وعہ ٍے یب ًب گيیو ہوگیب ہے کہ ہن هلهاً کے اً پوهے واهؼہ کو هقزٖواا  كہویبں پھیالًے کی عو کوِّ کی اً کی

 ٹھیک ٹھیک ثیبى کوكیں۔

ثغے ّبم کے هویت چبلیٌ  4ذ کی ٍبالًہ هوكاك ٌٍبئی عبهہی رھی کہ اعزوبع کے پہلے اعالً هیں عوبػ 

پچبً آكهیوں پو هْزول ایک گووٍ هَلن لیگ کب عھٌڈا لیے ہوئے ًؼوے ثلٌل کورب ہوا اعزوبع  گبٍ کے ٕله كهواىے پو 

و کے هووه آکو هکب اوه اً ًے ًؼووں اوه كوٍوے ٛویووں ٍے اً هله ّوه هچبًب ّووع کیب کہ  ثبوعوك الؤڈاٍپیک

کی آواى ٍبهؼیي رک پہٌچٌب هْکل ہوگئی۔ اهیو عوبػذ ًے عو اً وهذ اعالً کے ٕله رھے هین ٕبؽت کو هپوهٹ 

ثٌل کوكیٌے اوه ّوکبء اعزوبع کو ثبلکل فبهوُ اوه پو اهي هہٌے کے لیے کہب اوه اعزوبع گبٍ هیں فبهوّی چھبگئی۔ 

آكهی اعزوبع گبٍ هیں ثھی كافل ہوئے اوه اًہوں ًے اثزوی پھیالًے  ثبہو ٍے آًے واال گووٍ ثلٍزوه ّوه کورب هہب۔ کچھ

کی کوِّ کی اوه کچھ لوگ اعزوبع گبٍ کے ٕله كهواىے پو چڑھ گئے اوه اًہوں ًے كهواىٍ پو هَلن لیگ کب عھٌڈا 

ثھبئی ، لگبكیب۔ اً پو عوبػذ کے عو کبهکي عو كهواىٍ  پو هوعوك رھے اًہوں ًے اً گووٍ کے لیڈهوں ٍے کہب کہ "

اگو یہ عھٌڈا لگبًے ہی کی ثبد رھی رو اً هله ہٌگبهہ آهائی کی کیب ٙووهد رھی۔ آپ ہویں کہزے رو ہن فوك اٍے 

لگبكیزے۔ اة اًله رْویق لے چلیے اوه کبههوائی ٌٍیے۔ چٌبًچہ یہ ٍت لوگ اعزوبع گبٍ هیں ثیٹھ گئے اوهاعالً کی 

 کبههوائی پھو ّووع ہوئی۔

ثھی هٌبٍت ہوگب کہ اً ہٌگبهے کے كوهاى هیں پولیٌ کی گبهك عو اپٌے اًزظبهبد کے  یہبں یہ ثیبى کوكیٌب 

ٍلَلہ هیں آئی ہوئی رھی کئی هورجہ كفل اًلاىہوًے کی کوِّ کی لیکي ہوبهے کبهکٌوں ًے اى ٍے ٕبف کہہ كیب کہ 

ٌب چبہزے، آپ ہویں اپٌے ٛویوے اپٌے اعزوبع هیں اهي هبئن هکھٌے کے ہن فوك مهہ كاه ہیں، آپ ٍے ہن کوئی هلك ًہیں لی

 پو کبم کوًے كیں۔

كوٍوے اعالً هیں هولوی هظہواللیي ٕبؽت اوه هین عوبػذ  کی روویویں روبم  ؽبٙویي ًے عي کی رؼلاك  

پبًچ چھ ٍو رھی ًہبیذ ٕجو اوه فبهوّی ٍے ٌٍیں عت هین عوبػذ کی روویو عو اوپو كهط ہوچکی ہے ، فزن ہوئی رو 

 ٹ پو لکھ کو هین عوبػذ  کو كیب۔میل ٍوال چِ  وکوكٍ کبهکي ڈاکٹو ًؼوذ ہللا ٕبؽت ًے ؽَتِ هَلن لیگ کے ایک ٍ

 "کیب اٍالم اوه هَلوبًوں کی فلهذ ایک وهذ هیں ًہیں کی عبٍکزی۔ اگو ًہیں رو کیوں؟ 

میل ٍوال  كیي ًے عو ثہذ ثيهگ ٕوهد اوه ػوو هٍیلٍ رھے، ؽَتِ  اً کے ٍبرھ ہی ایک هَلن لیگی ػبلنِ  

 لکھ کو هین عوبػذ کو عواة کے لیے كیب:

 "اگو ہن کَی كبٍن و كبعو ّقٔ کو اپٌب هہٌوب ثٌبلیں رو ہن عہٌن هیں عبئیں گے؟"۔ 

هین عوبػذ هبئکووكوى پو اثھی آکو کھڑے ہی ہوئے رھے کہ كو ریي ٍو اى كوًوں ٍوالوں کو ہبرھ هیں لے کو  

اًہوں ًے "هَلن لیگ ىًلٍ ثبك" "هبئل اػظن ىًلٍ ثبك"، "پبکَزبى ىًلٍ ثبك" اوه"  آكهی یکلم اعزوبع هیں کھڑے ہوگئے اوه

عوؼیۃ الؼلوبء هوكٍ ثبك" ًؼوے ثلٌل کوًے ّووع کوكیے اوه اً هله ؿل هچبیب کہ کبًوں پڑی آواى ٌٍبئی ًہیں كیزی رھی۔ 

ی ہو ثبلکل فبهوُ اوه پواهي هہیں، هین عوبػذ ًے الؤڈاٍپیکو کی هلك ٍے روبم اهکبى اوه ہولهك ؽٚواد کو رلویي ک

ثلوائیوں کے کَی هول و  كؼل کب ًوٹٌ ًہ لیں، ًہ اى کی کَی ؽوکذ کب کوئی عواة كیں۔ عوبػذ اٍالهی كًیب هیں اهي 

اهبى هبئن کوًے اوه كَبك کو هٹبًے کے لیے اٹھی ہے، كَبك هچٌے کے لیے ًہیں اٹھی، اگو فلاًقواٍزہ ثلوائیوں کے و 

کو چوٹ ثھی آعبئے رو اٍے اً کو ٕجو ٍے ثوكاّذ کوًب چبہیے۔ كَبك هوکٌے کے لیے عبى كے كیٌب ہبرھ ٍے کَی 

یں كًیب کو افالم کب ٍجن كیٌب ہے، ثيكلی ًہیں ، ثہبكهی ہے۔ ہن اًجیبئے کوام کے هْي کو لے کو کھڑے ہوئے ہیں، ہو

لیے اپٌے عنثبد پو هبثو هکھیے"۔ چٌبًچہ روبم ہویں اپٌے پیْوا کی ٛوػ پزھووں کب عواة كػبئے فیو ٍے كیٌب ہے اً 

کوئی عواثی ؽوکذ ًہ کی۔ پھو ثلوائیوں ًے  اهکبى اوه ہولهك ؽٚواد اپٌی اپٌی عگہ فبهوُ ثیٹھے هہے اوه هطؼبا 
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اٍٹیظ کی ٛوف  آگے ثڑھٌب ّووع کیب اوه اكھو اكھو کچھ عورے ثھی پھیٌکے۔ یہ كیکھ کو ڈاکٹو ًؼوذ ہللا ٕبؽت ًے 

پہٌچ کو ثلوائیوں کو اهي کی رلویي کوًی چبہی، لیکي اًہوں ًے ڈاکٹو ٕبؽت کو ثھی ثوا ثھال کہٌب ّووع کوكیب۔  اٍٹیظ پو 

ڈاکٹو ٕبؽت ًے فلا اوه هٍول ، اوه هَلن لیگ اوه هبئل اػظن ہو ایک کب وٍطہ كے کو کہب کہ هیوی ثبد رو ٍي لو، 

، پبکَزبى کے لیے عبى كیٌے کو ؽبٙو ہوں۔ لیکي ٍت ثے کوچکب ہوںهیں لیگ کب کبهکي ہوں، اً کے لیے هوثبًیبں 

ثلوائی ثلٍزوه ہٌگبهہ ثوپب کورے هہے۔ آفو کبه ڈاکٹو ٕبؽت ًے لیگ کے ًؼوے لگبًے ّووع کیے اوه عت ٍوك۔

اًہیں ٍي کو هغوغ مها فبهوُ ہوا رو اًہوں ًے کہب کہ "یہ عویؼۃ الؼلوبء کب علَہ ًہیں ہے ثلکہ عوبػذ اٍالهی کب 

ع ہے عو اٍالم اوه پوهے اٍالم کی ػلوجوكاه ہے اوه عٌ کب هوٖل ًظبم اٍالهی کب هیبم ہے۔هیں ًے هووه کو اعزوب

ارٌی ثبد ہی ڈاکٹو ٍوال لکھ کو كیب ہے اً کب عواة اًہیں كیٌے كیغئے اوه عو کچھ وٍ کہٌب چبہزے ہیں اٍے ٌٍیے۔ 

اة ایک كیب اوه پہلے ٍے ثھی ىیبكٍ ہٌگبهہ ثوپب کیب۔ٕبؽت کہٌے پبئے رھے کہ اى لوگوں ًے پھو ّوه هچبًب ّووع کو

اوه لیگی کبهکي عو ّبیل کَی   ؽلوہ کی لیگ کے ٕله یب ٍکویٹوی رھے، اٍٹیظ پو رْویق الئے اوه اًہوں ًے ثھی 

آفو اًہوں ًے کہٌب ّووع  وٍ روبم رلثیویں اپٌے لوگوں کو فبهوُ کوًے کی کیں عو وٍ کوٍکزے رھے لیکي الؽبٕل۔ 

کہ "هیں پبکَزبًی ہوں، یہ ہوبهی ىًلگی کب هوٖل ہے۔ عو اً کی هقبللذ کوے گب وٍ ہوبها كّوي ہے، ہن اٍے پیِ کیب 

ڈالیں گے وؿیوٍ وؿیوٍ"۔ اً کے ثؼل ثلوائیوں کب عوُ مها  ٹھٌڈا ہوا رو اًہوں ًے كهفواٍذ کی کہ وٍ مها ٕجو کویں 

ٍے کچھ لوگ ثیٹھ گئے، کچھ کھڑے كیکھزے هہے، لیکي  اوه اپٌے لیڈه کے ٍوال کب عواة ٌٍیں۔ چٌبًچہ اى هیں

مل هقزٖو روویو کی اوه اعالً  اً پو هین عوبػذ ًے ؽَتِ اعزوبع گبٍ هیں کبكی ؽل رک فبهوّی پیلا ہوگئی۔

 ثوفبٍذ کوكیب۔

"هیوے ػيیي ثھبئیو! هغھے یہ  كیکھ کو ثے ؽل كکھ ہوا کہ آپ هیں کچھ ثھی ٕجو و رؾول هوعوك ًہیں اوه آپ  

اپٌی فواہْبد اوه عنثبد ٍے اً كهعہ هـلوة ہیں کہ آپ کو اپٌے، اپٌی هوم کے اوه اپٌے كیي و هنہت کے وهبه کب 

ثھی کوئی فیبل ًہیں هہزب۔ آپ کو ٍوچٌب چبہیے کہ آپ ًے گنّزہ آكھ پوى گٌٹہ هیں عو ؽوکبد کی ہیں وٍ کٌ إول و 

آپ کے ٍبهٌے کچھ ثبریں کہی گئیں اوه آپ کو اً کب ۔رہنیت اوه هؼیبه ّواكذ کی هو ٍے ٕؾیؼ کہی عبٍکزی ہیں

هوهغ كیب گیب کہ اى کے هزؼلن اگو آپ کو کچھ اػزواٗ ہو یب آپ کے كل و كهبؽ هیں کوئی ّک و ّجہ پیلا ہو رو اٍے ثال 

رکلق پیِ کیغئے، چٌبًچہ آپ کے كو هؼيى کبهکٌوں ًے كو ٍوال لکھ کو كیے ثھی۔ لیکي ثغبئے اً کے کہ آپ اى 

اً کب هطلت یہ ہوا کہ الوں اوه اى کے عواثبد کو ٌٌٍے اوه ٍوغھٌے کی کوِّ کورے آپ ًے ہٌگبهہ ثوپب کوكیب۔ ٍو

آپ کو کَی ثبد کے هؼوول یب ؿیو هؼوول ہوًے ٍے کوئی ثؾش ًہیں، آپ کی فواہِ کی پیووی ہوًی چبہیے فواٍ وٍ 

ل کے ٍبرھ آپ کے لیے كًیب هیں پٌپٌے اوه روهی یب اً کے فالف۔ آپ ؿوه کیغئے کہ اً ٛوى ػوعبئي اوه هؼوول ہو

کوًے کب کوئی هوهغ ہے؟ آپ هیں کوئی ثوائے ًبم ًظن و ٙجٜ ثھی هوعوك ًہیں ہو ّقٔ اپٌب آپ لیڈه ثي گیب ہے اوه 

اپٌی فواہْبد اوه عنثبد کب اً هله ؿالم ہوگیب ہے کہ عي لوگوں کو اً ًے فوك اپٌب لیڈه هٌزقت کیب ہے اى کی ثھی 

 هبًٌے کے لیے وٍ ریبه ًہیں۔ثبد 

فیو اً اهو ٍے هغھے کچھ فوّی ثھی ہوئی کہ آفو آپ لوگوں ًے اپٌے عنثبد  پو هبثو پبلیب اوه یہ هؼلوم  

ے عنثبد وٌ ثبلکل فزن ًہیں ہوئی ہے اگو اً کی پووهُ کی عبئے رو اٍے كوٍکوکے اٛویٌبى ہوا کہ اثھی افالهی ؽِ 

یہ ثبلکل واٙؼ  اً کے کہ ٍواالد کے ثبهے هیں هیں کچھ ػوٗ کووں هیں پو ؿبلت کیب عبٍکزب ہے۔ اة پیْزو

ہیں اوه ًہ  ی کورےہوبهی كػود اٍالم اوه فبلٔ اٍالم کی ٛوف ہے۔ ہن ًہ اً هیں کوئی کو کوكیٌب چبہزب ہوں کہ

ں کزبة و ٌٍذ رے ہیچیي پیِ کوہیں۔ ہن عوًئی افزیبه وک کَی چیي کب اٙبكہ ، کیوًکہ ہویں یب کَی كوٍوے کو اً کب

کی ٌٍل ٍے پیِ کورے اً لیے ہن پو اوه ہوبهی كػود پو عو اػزواٗ کیب عبئے کزبة و ٌٍذ کی ٌٍل اوه كلیل ہی 

ٍے کیب عبًب چبہیے اوه ہوبهے عواة کو ثھی اٍی هؼیبه پو پوکھٌب چبہیے۔ اگو کَی کے ًيكیک یہ هؼیبه هبثل هجول 

ًہیں۔ اً کے ٍبرھ ہی هیں یہ ثبد ثھی ثبلکل کھلے للظوں هیں ثزبكیٌب  ًہیں رو اً کے لیے ثھی ہوبهے پبً کوئی عواة
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چبہزب ہوں کہ ہن اٍی كػود کے لیے عیٌے اوه هوًے کب رہیہ کوچکے ہیں، كًیب کی کوئی هود ًہ اً ٍے ہویں ہٹب 

۔ اگو آپ اً ٍکزی ہے اوه ًہ هوػوة کوٍکزی ہے۔ ہبں كلیل و ثوہبى اوه کزبة وٌٍذ کو ٍبرھ لے کو هیلاى هیں آئیے

ثلکہ اپٌی ؿلطی کب ٍے ؿلٜ صبثذ کوكیں رو ہن ًہ ٕوف اٍے روک کوكیں گے  ی هوهاٍ کو فلا اوه هٍول کی رؼلین ک

اٍی اٍٹیظ ٍے اػالى کویں گے اوه آپ کے ّکو گياه ہوں گے کہ آپ ًے ہویں ٕؾیؼ  هاٍ كکھبئی۔ لیکي اگو کوئی 

ے وٍ ہویں هاٍ ؽن ٍے پھیو كے گب رو یہ اً کی ؿلٜ كہوی ہے یہ فیبل کوے کہ هؾ٘ كًگب اوه كَبك اوه ّوه کوک

 عَے علل ٍے علل كوه ہوعبًب  چبہیے۔

اة آپ کے ٍواالد کے ثبهے هیں یہ ػوٗ ہے کہ کل هـوة ثؼل فطبة ػبم کے لیے علَہ کیب عبهہب ہے عٌ  

لیے هوهغ ہوگب کہ عو  هیں ہوبهی عوبػذ کے اهیو اپٌی كػود کو آپ ؽٚواد کے ٍبهٌے پیِ کویں گے اوه آپ کے

اوه عٌ هله ٍواالد اوه اػزواٙبد و ّجہبد آپ پیِ کوًب چبہیں کویں۔ اً لیے هیوی هائے یہ ہے کہ یہ ٍواالد هیں 

اًہی کو كے كوں اوه کل وٍ اپٌی روویو هیں اى کو ثھی ٕبف کوكیں۔ اً ٍے آپ کو هغھ ٍے کہیں ىیبكٍ هَزٌل اوه 

ئے گب هوکي ہے کہ هیوے عواثبد ٍے آپ کی رْلی ًہ ہو اوه ثبد پھو وہیں کی هللل اوه اٛویٌبى ثقِ عواة هل عب

 وہیں هہے۔ اً لیےاة یہ اعالً  فزن کیب عبرب ہے۔

اً کے ثؼل ثلوائیوں ًے پھو ہٌگبهہ ثوپب کوًب ّووع کیب، علَہ گبٍ ٍے ًکل کو اٍٹوه اوه کچي هیں گھٌ گئے  

پچبً آكهیوں کب کھبًب لوٹ کو لے گئے اوه ًہبیذ ثے ؽیبئی کے ٍبرھ ٹھٹے هبهرے ہوئے ّبهع ػبم پو كو  ، روویجبا 

 هویہ کھڑے ہوکو اً لوٹے ہوئے کھبًے کو کھبرے هہے۔

اً كوهاى هیں پولیٌ کی گبهك ًے اپٌی اهلاك کے لیے ایک الهی پولیٌ کی اوه هٌگوالی اوه ثبه ثبه چبہب کہ  

یہبں رک کہ اًہوں ًے ہوبهے کبهکٌوں کو ثيكلی کب ٛؼٌہ ثھی كیب اوه کہب کہ رن ػغیت لوگ ہو کہ روہیں كفل اًلاى ہوں، 

روہبهی اً هله روہیي کی عبهہی ہے اوه رن الٹے ہویں هلافلذ ٍے هوک هہے ہو۔ لیکي کی ثھی پوواٍ ًہیں، اپٌی ػيد 

کی کوئی ٙووهد ًہیں ہے، ہن آپ کو یویي عوبػذ کے کبهکي ثواثو اى ٍے یہی کہزے هہے کہ آپ کے كفل كیٌے 

ے كالرے  ہیں کہ یہبں کوئی كَبك ًہ ہوگب۔ کیوًکہ كَبك  ہویْہ عواثی کبههوائی ٍے ہوا کورب ہے اوه ہن  كیٖلہ کوچک

ن اً کے لیے ہوگي ریبه ًہیں ہیں گے۔ ہ کہ یہ لوگ فواٍ کچھ  کویں ہن اى کے عواة هیں کوئی کبههوائی ًہ کویں ہیں

 ثھبئیوں  پو  آپ ٍے الٹھیبں اوه گولیبں چلوائیں۔ کہ اپٌے

گیبهٍ ثغے کے هویت عت ثلوائی هٌزْو ہوئے اوه ثبلکل اهي ہوگیب اوه کَی فواثی کب اًلیْہ ثبهی ًہ هہب رت  

 ٕله اعالً هوالًب هؾول اٍوبػیل ٕبؽت اوه هین عوبػذ اٍٹیظ ٍے اٹھے اوه اپٌی اپٌی هیبم گبٍ کو چلے گئے۔

هین عوبػذ ًے اً واهؼہ کی پوهی هپوهٹ اهیو عوبػذ کو كی اوه اًہوں ًے كوهبیب کہ چوًکہ ہن لوگوں کی  

فلهذ اوه إالػ کے لیے آئے ہیں ، اى کو كَبك هیں هجزال کوًے ًہیں  آئے اً لیے اعزوبع گبٍ کو چھوڑ كیب عبئے 

ي ٕبؽت هٖوهی( پو ہو۔ ًیي کل فطبة ػبم کب اوه کل کی ٍبهی کبههوائی هیوی هیبم گبٍ )کوٹھی هولوی ًنیو ؽَی

هلهاً ٌٌٍے کے  گو اہلِ ہزے۔ اًہیں چبعلَہ ثھی هوهوف کوكیب عبئے کیوًکہ ہن ىثوكٍزی اپٌی ثبد لوگوں پو ٹھوًٌَب 

 فواہِ هٌل ًہیں ہیں رو ہویں ثھی اًہیں ٌٍبًے پو إواه ًہیں۔

ػجلالؾلیع ٕبؽت رھب اهیو عوبػذ کے پبً رْویق  )/اپویل کو( ایک ٕبؽت عي کب ًبم ؿبلجبا 26اگلے هوى  

الئے اوه  کہٌے لگے کہ هغھے اوه كوٍوے كہویلٍ هَلوبًوں کو کل کے واهؼبد  ٍے ثہذ رکلیق ہوئی اوه ہن  ٍقذ 

فوك هَلن لگ کے لیڈه اٍے  هؾَوً کوهہے ہیں اوه ًبكم ہیں کہ هلهاً کے ػوام ًے ایَی افالم ٍوى ؽوکبد کیں۔ 

ے کہ آپ ًے آط اپٌے فطبة ػبم کی روویو کب پووگوام هٌَوؿ کوكیب ہے ٍت پڑھے لکھے لوگ اكَوً یہ هؼلوم کوک

کوهہے ہیں۔ آپ کب لٹویچو ػوٕے ٍے هلهاً هیں پھیل هہب ہے اوه ثہذ هلد ٍے ہویں آهىو رھی کہ آپ کی كػود 



 هوكاك عوبػذ اٍالهی ؽٖہ پٌغن
 

58  

 

رھب کہ کچھ ّویو لوگوں ًے یہ ٕوهد ی ًے یہ هوهغ الیب ل  کجھی آپ کی ىثبى ٍے  ثھی ٌٌٍے کب هوهغ هلے۔ اة ہللا رؼب

ؽبل پیلا کوكی ۔ آپ ہویں اً هوهغ ٍے هؾووم ًہ کیغئے، ہن آپ کو یویي كالرے ہیں کہ اة پھو ایَی ٕوهد پیِ ًہیں 

 آئے گی۔

اً پو اهیو عوبػذ ًے كوهبیب " آپ کو هؼلوم ہے کہ ڈھبئی ریي ٍبل ٍے هیں گوكے کی ٍقذ رکلیق هیں هجزال  

اً  اً وهذ هیں هطؼبا ے اکزوثو هیں هیں ًے آپویْي کووایب رھب لیکي اً کے ثؼل پھو هوٗ ػوك کوآیب۔ہوں۔ اثھی پچھل

 ًِ كوٗ کی  هبثل ًہیں کہ ارٌب لوجب ٍلو اپٌے آپ کو فطوے هیں ڈالے ثـیو کوٍکوں۔ لیکي ؽبالد کی ًياکذ  اوه اؽَب

كیي کی عو اوه عزٌی هوٌّی هغھے ػطب كوهبئی ہے ثٌب پو اٍی ؽبل هیں گھو ٍے ًکل کھڑا ہوا کہ ہللا رؼبلی ًے اپٌے 

اٍے اپٌے ثھبئیوں رک پہٌچبًے کی کوِّ کووں اوه اًہیں یہ ٍوغھبؤں کہ ثؾیضیذ هَلوبى اوه اهذ هَلوہ کے اى کے 

ػول ٍے یہ ثزبكیب کہ وٍ هیوی  كوائ٘ کیب ہیں اوه وٍ کیب کوهہے ہیں؟ لیکي هلهاً کے هَلوبًوں ًے کل اپٌے ٛوىِ 

ثبد ًہیں ٌٌٍب چبہزے اً لیے هیں ًے فطبة ػبم کب پووگوام هٌَوؿ کوكیب۔ کیوًکہ عو لوگ هیوی ثبد ٌٌٍب ًہ چبہیں 

وٍ هیں ًے اكا کوكیب ۔ اة اگو یہ  باًہیں ٌٍبًے پو هغھے کوئی إواه ًہیں۔ عہبں رک هیوے كیٌی كوٗ کب رؼلن رھ

کے لیے ؽبٙو ہوں۔  وً کورے ہیں اوه هیوی ثبد ٌٌٍب چبہزے ہیں رو ثَن ہللا، هیں فلهذ لوگ اپٌی ؿلطی کو هؾَ

لیکي هَلن لیگ کے هوبهی لیڈهوں کی ٛوف ٍے هغھے یہ یویي كالیب عبًب چبہیے کہ وٍ اپٌے ىیو اصو ػوام کو هبثو هیں 

کی كػود کی روہیي کَی ؽبل هیں  هکھیں گے۔ هغھے اپٌی روہیي کی پوواٍ ًہیں لیکي هیں فلا کے كیي اوه اًجیبء

 عت کہ اً کے هورکت هَلوبى ہوں"۔ ثوكاّذ ًہیں کوٍکزب۔ فٖوٕبا 

ػجل الؾلیع ٕبؽت یہ پیـبم لے کو چلے گئے۔ اً کےثؼل كى هیں اوه ثھی کئی ٍوکوكٍ لوگ رْویق الئے اوه  

یں وہی عواة كیب عو اًہوں ًے اًہوں ًے ثھی ؽلیع ٕبؽت ہی کی ٛوف اكَوً کب اظہبه کیب اوه اهیو عوبػذ ًے اًہ

ؽلیع ٕبؽت کو كیب رھب۔ اوه ٍبرھ ہی اًہیں یہ ٍوغھبًے کی کوِّ کی کہ هوعوكٍ هوهی رؾویک هیں هَلوبًوں کی ػبم 

هوهی ثے كاهی کے ًبم ٍے اى کے افالهی ؽبلذ عٌ هله گوگئی ہے  یہ كهؽویوذ ایک ًہبیذ رْویٌْبک  ؽبلذ ہے۔

ی گئی ہیں اوه اى کے عنثبد ثھی ثھڑکبكیے گئے ہیں، هکوًہ اى کی افالهی روثیذ کی اًله کچھ فواہْبد رو پیلا کوك

گئی ًہ اى هیي کوئی ٙجٜ پیلا کیبگیب، اوه ًہ اى کے اًله کوئی ٍوغھ ثوعھ پیلا کی گئی۔ ػوام الٌبً کو اً هله فوك ٍو 

هذ یہ ایَی ؽوکذ ًہ کو ثیٹھیں عٌ کب اوه ثے لگبم ثٌبكیٌب ہو لؾبظ ٍے ًہبیذ فطوًبک ہے اًلیْہ ہے کہ کہیں کَی و

فویبىٍ ّہو هلهاً ہی کے هَلوبًوں کو ًہیں ثلکہ پوهے عٌوثی ہٌل کے هَلوبًوں کو ثھگزٌب پڑے۔ اگو یہ لوگ اٍی 

هاٍ پو چلزے هہے رو  ثہذ علل یہ کَی فوكٌبک ؽبكصے ٍے كوچبه ہوں گے۔ اى کب اپٌے هٌزقت کوكٍ لیڈهوں رک  کی 

کوًب ٍقذ رْویٌْبک ٕوهد ؽبل ہے، آپ لوگوں کو اً ٛوف علل اى علل روعہ کوًی چبہیے۔ اگو  مهٍ ثواثو پوواٍ ًہ

آپ ًے اً کی عللی إالػ ًہ کی رو هیں كیکھ هہب ہوں کہ ایک كى آپ کے یہی پیوو فوك آپ لوگوں کی پگڑیبں 

ی کب ٍب ہورب ہے کہ اگو اى پو هبثو اچھبلیں گے اوه آپ اى کے ہبرھوں ملیل و فواه ہوں گے۔ ػوام کب هؼبهلہ آگ اوه پبً

 اوه کٌٹوول ًہ هکھب عبئے رو یہ اپٌے گھو کو ثھی اٍی ٛوػ ثوثبك کوٍکزے ہیں  عٌ ٛوػ كوٍوے کے گھو کو۔

اى ٍت ثبروں کے ثبوعوك ہن ٍقذ اكَوً اوه هًظ کے ٍبرھ اً اهو کب اظہبه کوًے پو  هغجوه ہیں کہ ثغي  

اى هیں لوگوں ایَے رھے عي کو اً ٕوهد ؽبل پو كی الواهغ اكَوً ہواہو۔  ٍیٹھ ٍو هؾول عوبل ٕبؽت کے ثہذ کن

ٍے اکضو رو اً ثبد پو كقو کوهہے رھے کہ هلهاً کے هَلوبًوں کے اًله هَلن لیگ ٍے اً هله گہوا رؼلن پیلا 

کی كػود کوكیب گیب ہے کہ اة وٍ هَلوبًوں هیں کَی كوٍوی عوبػذ کے وعوك کو گواها ہی ًہیں کوٍکزے فواٍ اً 

 کیَی ہی ؽن اوه ٕؾیؼ ہو۔

اً هوى هـوة ٍے چٌل هٌٹ هجل هَلن لیگ کے چھ ٍبد لیڈه عي هیں هَٹو کے ٹی ّویق ٕبؽت ٍکویٹوی  

هَلن لیگ، هَٹو ػطبہللا ٕبؽت)این ایل اے ٌٍٹول( هَٹو ػجلالؾویل ٕبؽت این ایل اے  لیڈه هَلن لیگ اٍوجلی پبهٹی 
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رؾویو کوکے كیب رھب رْویق الئے اوه هین  2ًے هاد کے اعالً هیں ٍوال ًوجو اوه وٍ ثيهگ ثھی ّبهل رھے عٌہوں 

عوبػذ  ٍے هلٌے کی فواہِ کی۔ چٌبًچہ هین عوبػذ ، عوبػذ کے اعالً ٍے اٹھ کو اى ٍے هلٌے کے لیے گئے۔ 

ذ کیب رؼبهف کے ثؼل هَٹو ّویق ٕبؽت ًے اهیو عوبػذ کے فطبة ػبم کی روویو کے پووگوام کے ثبهے هیں كهیبك

اوه هین عوبػذ ًے وہی ثبریں اى کے ٍبهٌے پیِ کوكیں عو اهیو عوبػذ ًے ػجلالؾلیع ٕبؽت ٍے کہی رھیں اوه اى 

ٍے کہب کہ اة اً روویو کب ہوًب یب ًہ ہوًب آپ لوگوں کی هوٙی اوه فواہِ پو ہے۔ اثھی یہ ثبریں ہوہی هہی رھیں کہ 

ً هله ّوه هچب کہ اهیو عوبػذ کی هیبم گبٍ هیں ثھی عہبں آط کے ہٌگبهہ ّووع ہوگیب  او ه ا اعزوبع گبٍ هیں ایک

اعزوبع کی کبههوائی ہوهہی رھی کبم کوًب هْکل ہوگیب۔ ہن ًے اپٌے کبهکٌوں کو کہلوا ثھیغب کہ وٍ کوئی عواثی 

اًہیں هؼنوه کبههوائی ًہ کویں ثلکہ ثلوائیوں کی ہو ثیہوكگی اوه ىیبكری کو فٌلٍ پیْبًی ٍے ثوكاّذ کویں کیوًکہ ہن 

ٍوغھزے ہیں عي لوگوں کے ہبرھ هیں اى کی ثبگ ڈوه ہے اًہوں ًے کجھی یہ ٍوچب ہی ًہیں کہ اًہیں کَی افالم اوه 

ًظن و ٙجٜ کی روثیذ كیٌے کی ثھی ٙووهد ہے عو اى ثے چبهوں ًے ٍیکھب ہے وہی کچھ وٍ کوهہے ہیں۔ آپ وٍ 

 کیغئے عو آپ کو ٍکھبیب گیب ہے۔

هین عوبػذ ًے هَلن لیگ کے هنکوهٍ لیڈهوں ٍے كهفواٍذ کی کہ پہلے آپ عبکو اپٌے اً کے ٍبرھ ہی  

 لوگوں کو هبثو هیں الًے کی کوِّ کویں کیوًکہ اً کے ثـیو ًہ آپ کچھ كیٖلہ کوٍکزے ہیں اوه ًہ ہن۔

کی ثیَیوں یہ ٍت لیڈهٕبؽجبى اعزوبع گبٍ هیں رْویق لے گـے۔ ثلوائیوں ًے پوهے اعزوبع گبٍ هیں هَٹو عٌبػ  

رٖویویں لٹکب هکھی رھیں۔ ہو ٛوف اثزوی هچبهہے رھے اوه اوثبّی کب وٍ هظبہوٍ کوهہے رھے کب االهبى الؾلیع۔ اى 

کے لیڈهوهں ًے کوئی گھٌٹہ ثھو کی هَلَل علوعہل اوه هكوکل کے ثؼل ہغوم کو مها هبثو هیں کجیب اوه اى کے عنثبد 

ایک كو روویویں ثھی کیں اوه اًہیں ثزبیب کہ آپ ًے اٍٹیظ رو كزؼ کولیب کو اپیل کوًے کے لیے کچھ ًؼوے ثلٌل کئے۔ 

ہے، اة ثزبئیے کہ هوالًب هوكوكی ٕبؽت کی روویو ٌٌٍب چبہزے ہیں یب ًہیں؟ اگو آپ چبہیں گے رو وٍ روویو کویں گے 

ة كیب کہ ہوگي ًہیں اوه ًہیں چبہیں گے رو ًہیں کویں گے۔ اً عواة هیں ہغوم ًے عٌ کی رؼلاك چھ ٍبد ٍو رھی عوا

ٌٍیں گے۔ اً پو لیڈه ٕبؽجبى ًے اًہیں هٌزْو ہوعبًے کے لیے کہب۔ لیکي ہغوم اً کے ثؼل ثھی كیو رک ّوه هچبرب 

هہب اوه ہٌگبهہ ثوپب کورب هہب۔ اگلے هوى عت اعزوبع گبٍ کے ٍبهبى کب عبئيٍ لیب گیب رو ثہذ ٍے ثوري اوه چٹبئیبں  ؿبئت 

 رھیں۔

  

ی پولیٌ ثہذ ثڑی عوؼیذ هیں هوعوك رھی اوه اً ًے کبكی اًزظبم کوهکھب رھب، کیوًکہ هذ ثھہٌگبهے کے واً  

ٕجؼ ہی ٍے یہ هْہوه رھب کہ آط ثلوائی كَبك کی ریبهی کوکے آئیں گے اوه اعزوبع گبٍ کو آگ لگبئیں گے۔ لیکي پولیٌ 

هٌغ کیب اوه اى ٍے کہب کہ عو لوگ کے ّلیل إواه کے ثبوعوك عوبػذ کے کبهکٌوں ًے اًہیں كفل اًلاى ہوًے ٍے 

عنثبد کے عوُ هیں آکو پبگل ہوگئے ہوں اوه اپٌب رواىى کھوچکے ہوں اى پو الٹھیبں اوه گولیبں چالًب ظلن اوه ىیبكری 

ہے۔ ہویں اى پو ؿٖہ ًہیں هؽن آهہب ہے۔ ہویں روهغ ہے کہ اى ّبء ہللا ایک هوى ہن اى کی ثیوبهی کو كوه کوًے هیں 

 ئیں گے۔کبهیبة ہوعب

ہویں روهغ رھی کہ اً واهؼہ کے ثؼل هلهاً کے هَلوبى اکبثو ٍوعوڑ کو ثیٹھیں کے اوه ٍوچیں گے کہ اً  

ٕوهد ؽبل پو هبثو کٌ ٛوػ پبیب عبئے اوه اً کی إالػ کی کیب رلثیو کی عبئے۔ لیکي ہویں یہ  كیکھ کو ثہذ 

بًت ٹھیواًے کے لیے كالئل وٙغ کیے عبًے لگے۔ هبیوٍی ہوئی کہ اگلے ہی هوى ثلوائیوں کی اى ؽوکبد کو ؽن ثغ

ھ ہوا، کَی ًے کہب کہ هَلن لیگ ۔۔ماری ػلاود کی ثٌب پو یہ ٍت کچکَی ًے کہب کہ ًبظن اعزوبع ٍے ثؼ٘ لوگوں کی۔۔

کے لوگوں کو اعزوبع کے اًزظبم هیں ّویک ًہ کوًے کی وعہ ٍے یہ ہوا۔ کَی ًے كوهبیب کہ عوبػذ کے کَی کبهکي 

ٍے عت پوچھب گیب کہ یہ اعزوبع کٌ لیے هٌؼول کیب عبهہب ہے رو اً ًے عواة كیب کہ لوگوں کو هَلوبى ثٌبًے کے 
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یہیں پو فزن ًہیں ہوئی ثلکہ ل پھیل گیب وؿیوٍ وؿیوٍ۔ اوه پھو اى كالئل کی رٌٖیق و ایغبكلیے، اً ٍے ػوام هیں اّزؼب

چٌل هوى ثؼل هلهاً پواوًْل هَلن لیگ کے ٕله عٌبة هؾول اٍوبػیل ٕبؽت این ایل اے ًے ثہذ ٍے افجبهاد هیں 

ػ ٕؾیؼ صبثذ کوًے کی کوِّ اًہوں ًے ثلوائیوں کے اً ٛوى ػول کو اً ٛوئغ کووایب عٌ هیں  ایک ٛویل ثیبى ّب

کی کہ اعزوبع هیں عو روویویں کی گئیں اى هیں هَلن لیگ اوه اً کے لیڈهوں پو ًہبیذ ًبىیجب ؽولے کیے گئے رھے۔۔۔۔ 

)اٍی لیے( اً هَن کے چلي کے فالف ٍقذ اهلام کوًب )ہی( چبہیے )رھب( اٍی ٍلَلہ هیں هلهاً کے ایک اوه هوزله 

 -اهیو عوبػذ  کے ًبم هوٕول ہوا:هَلن لیگی کب عَت میل فٜ 

 ثؼبلی عٌبة ٍیل اثوالػلی هوكوكی ٕبؽت هلظلہ 

الَالم ػلیکن وهؽوۃ ہللا ۔ ثؼ٘ ؽٚواد ٍے یہ ثبد ٌٌٍے هیں آئی ہے کہ آپ هلهاً ٍے هًغیلٍ ہوکو  

ے آپ کے رْویق لے گئے ہیں اوه آپ  ًے یہبں کی پجلک کو ثلرہنیت وؿیوٍ کہب۔ اً هیں کوئی ّک ًہیں کہ پجلک ً

علَے هیں ہٌگبهہ ثوپب کیب لیکي یہ ػوام کی ؿلطی ًہیں رھی ثلکہ فوك آپ کے ثؼ٘ کبهکٌوں کب ؿلٜ هویہ رھب۔ ہن یہ 

رَلین کورے ہیں کہ ثبٌّلگبى هلهاً هَٹو عٌبػ پو ثھووٍہ هکھزے ہیں اوه اى کو اپٌب لیڈه رَلین کورے ہیں لیکي اً 

 وں کے فیبالد و هؼزولاد ٌٌٍے ٍے اًکبه کوكیں۔ٍے یہ الىم ًہیں آرب کہ وٍ كوٍوی عوبػز

إل ثبد یہ ہے کہ هلهاً هیں عو  کچھ ہوا اً کی پوهی مهہ كاهی ٕوف۔۔۔۔پو ػبئل ہوری ہے۔یہ ٕبؽت  

هلهاً هیں کبًگویَی هْہوه ہیں کیوًکہ وٍ ہویْہ هَٹو  عٌبػ کو ثواثھالکہزے ہیں اوه هَلن لیگ پو رٌویل کورے هہزے 

ک اى ٍے پہلے ہی ًبهاٗ رھی اً لیے اة عو علَہ ہوا اوه ًبظن اعزوبع یہ ٕبؽت هووه ہوئے رو ہیں۔ چوًکہ پجل

کے فالف ہے۔ لیکي ثؼل هیں إل ؽویوذ هؼلوم ہوئی کہ آپ کی عوبػذ کو پجلک کو یویي ہوگیب کہ یہ علَہ هَلن لیگ 

کہ اگو آپ یہ چبہزے ہیں کہ عوبػذ کبًگویٌ یب عوؼیۃ الؼلوبء ٍے کوئی رؼلن ًہیں۔ ہن هوكثبًہ ػوٗ کورے ہیں 

اٍالهی کب کبم ػولگی کے ٍبرھ هلهاً هیں ہوٍکے رو كو ہَزیوں کو یہبں ٍے ہٹبًب ٙووهی ہے، ایک۔۔۔۔ اوه كوٍوے 

 روهی ًہیں ہوٍکزی ۔۔۔۔ عت رک یہ كوًوں ٕبؽت یہبں هہیں گے آپ یویي عبًیے کہ یہبں عوبػذ اٍالهی کی هطؼبا 

 کیوًکہ یہ كوًوں یہبں کی پجلک کی ًظووں هیں ؽل كهعہ ٍبهٜ االػزجبه ہیں۔

هیں اهیل کورب ہوں کہ آپ ہوبهی اى ؿلطیوں کو هؼبف کوكیں گے  عي کے ثبػش آپ کو رکلیق هؾَوً ہوئی ۔  

 عواة ٍے ٍوكواى كوهبئیں رو ثڑی ًواىُ ہوگی۔

 كوٜ والَالم            

 كٍزقٜ۔۔۔۔            

 ء47/اپویل 29            

 اً فٜ کب عواة اهیو عوبػذ ًے ؽَت میل كیب۔ 

هؾزوهی و هکوهی۔ الَالم ػلیکن وهؽوۃ ہللا ۔ آپ کب ػٌبیذ ًبهہ هغھے کل ہی هال۔ اً هیں ّک ًہیں کہ هیں  

ڑے ہوئے هلهاً ٍے هًغیلٍ آیب ہوں لیکي یہ گوبى ًہ کیغئے کہ هیوا یہ هًظ کچھ اپٌی ماد کے لیے ہے یب اپٌے ثگ

هَلوبى ثھبئیوں پو هغھے کوئی ؿٖہ ہے۔ ثلکہ هًظ اً ثبد کب ہے کہ هلهاً هیں هیں ًے هَلوبى ػوام کو عٌ ؽبلذ 

هیں پبیب وٍ ثہذ اكَوٌٍبک ہے اوه اً ٍے هغھے فطوٍ هؾَوً ہورب ہے کہ هَزوجل هیں هَلوبًوں کو ثہذ ًوٖبى 

ثھی کہہ چکب ہوں کہ ػوام کباً هله فوكٍو، ثے ٍو اوه  ثے ٍے ىثبًی  ءّوكبپہٌچے گب۔ هیں هلهاً کے ػوبئل اوه 

کوئی اچھی ؽبلذ ًہیں ہے اوه اً ٍے اًلیْہ ہے کہ وٍ کَی وهذ اپٌے لیڈهوں کے ًوْے کے ثبلکل  بلگبم ہوعبً

فالف کوئی عٌگ چھیڑكیں گے اوه اً ٍے پوهے  عٌوثی ہٌل کے هَلوبًوں کی ىًلگی پو ًہبیذ ثوا اصو  پڑے گب۔ یہ 
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و ثبد ہے کہ هلهاً هیں ػوام ًے عو کچھ کیب وٍ ًہ رو هَلن لیگ کے لیڈهوں کے اّبهے ٍے رھب اوه ًہ لیڈه اً ظبہ

ٍے هاٙی ہی رھے۔ اة اى کی ؽوکبد کی اً کے ٍوا کیب روعیہ کی عبئے کہ وٍ اپٌے لیڈهوں کے هبثو ٍے ثبہو 

ذ اوه ؿیو مهہ كاه آكهی کے ثھڑکبًے ٍے ہوچکے ہیں، اپٌے لیڈه آپ ثي گئے ہیں اوه کَی هلَل اوه ّوهٍ  پْ

ثآٍبًی ایک ّوهُ ثوپب کوٍکزے ہیں۔ آط یہ چیي ہوبهے فالف ہوئی اً لیے اً کب کوئی ثوا اصو ًہیں ہوا۔ کیوًکہ ہن 

ثہوؽبل  اى کے فیوفواٍ ہیں اوه وٍ ہوبهےٍبرھ ثوائی ثھی کویں رو ہن اى کے ٍبرھ ثوائی کوًے کو ریبه ًہیں ہیں۔ لیکي 

و اًہوں ًے کَی ایَی پبهٹی کے فالف اً هَن کی کوئی ؽوکذ کی عو اًہی کی ٛوػ ّوهٍ پْذ ہو اوه عٌ کل اگ

کی پْذ پو ؽکوهذ کی اکضویذ ثھی ہورو یہ چیي ًہبیذ فطوًبک كَبكاد کب پیِ فیوہ ہوٍکزی ہے۔ یہ ثبریں ہیں عي کو 

 اى کی إالػ کی كکو کویں۔ هیں چبہزب ہوں کہ هلهاً کے ّوكبء اوه ػوبئل اچھی ٛوػ ٍوغھیں اوه

۔۔۔۔اوه۔۔۔۔ٕبؽجبى کے هزؼلن آپ ًے عو لکھب ہے وٍ اگو ٍو كیٖل ٕؾیؼ ثھی ہو رت ثھی کیب هلهاً کے ػوام  

اعزوبع هیں گھَیں۔ عورے  کے لیے یہ عبئي ہوٍکزب رھب کہ وٍ ّواة پئے ہوئے ثلهؼبّوں کو لے کو ہوبهے هوبمِ 

اچھبلیں، کھبًب لوٹ کو لے عبئیں، اعزوبع گبٍ کی كوٍوی چیيیں چوائیں اوه ایک  كیٌی عوبػذ کے  پٌڈال هیں 

ىثوكٍزی رٖویویں ال کو لٹکبئیں۔ هیں ؽیواى ہوں کہ آفو آپ لوگ ۔۔۔۔ٕبؽت یب کَی اوه ّقٔ پو مهہ كاهی ڈال کو 

کبد کو ؽن ثغبًت صبثذ کوًے کی کوِّ کیوں کورے ہیں۔ ثبللوٗ اگو یہ کبًگویَی ػوام کی اى ًبعبئي اوه ثیہوكٍ ؽو

 هَلوبًوں کب اعالً ہورب رت ثھی کیب یہ کویٌہ ؽوکبد عبئي ہوٍکزی رھیں؟

هیں ًے هلهاً کی عوبػکذ کے اهکبى ٍے ثوٍو هوهغ کبكی ثبىپوً کی رھی، اى روبم الياهبد کی رؾوین کی  

اوه اى کو هؾزبٛ هہٌے کی ربکیل کوكی رھی۔ لیکي یہ هیوے لیے هوکي ًہیں ہے کہ  رھی عو هغھ رک پہٌچے رھے

عولوگ ہوبهی اً كػود پو لجیک ًہیں کہزے اى کی فبٛو هیں اى چٌل لوگوں کو اپٌے ٍے كوه پھیٌک كوں عو 

كهی اً هلهاً کے الکھوں هَلوبًوں هیں ٍے اً كػود پو لجیک کہٌے کےلیے آگے ثڑھے ہیں۔ هلهاً کے ثہزو آ

کبم کے لیے پیِ هلهی کویں رو اى ّبء ہللا وٍ آپ ٍے آپ عوبػذ هیں آگے ہوعبئیں گے اوه عو لوگ هبثلیذ اوه افالم 

 هیں اى ٍے کن رو ہوں گے وٍ پیچھے چلے عبئیں گے۔

 فبکَبه             

هئی  7اثوالػلی ،             

 ء1947

ٹھیک ثیبى کوكیب ہے اوه ہویں اهیل ہے کہ اً ٍے وٍ روبم ؿلٜ ہن ًے یہ ٍبها واهؼہ ثال کن و کبٍذ ٹھیک  

كہویبں عو ثے ثٌیبك پووپیگٌڈے اوه ؿلٜ ثیبًبد کی اّبػذ ٍے عٌوثی ہٌل کے ثؼ٘ ؽلووں هیں پھیالئی عبهہی ہیں كوه 

 ہوعبئیں گی۔

 ء47/اپویل 26اعالً ٍوم ثووى ہلزہ 

هٌؼول ہوا۔ اً اعالً هیں ٕوف اهکبى اوه ہولهك ہی یب اعالً فبٓ رھب اوه اهیو عوبػذ کی هیبم گبٍ پو  

 میل کبههوائی ہوئی۔ ّویک ہوئے اوه اً هیں ؽَتِ 

 ٕوثہ هلهاً کی هپوهٹ کب ثویہ ؽٖہ هین ٕوثہ ًے پیِ کیب۔ 1

 هولوی هؾول یوًٌ  ٕبؽت هین ؽلوہ هیبٍذ ؽیلهآثبك )كکي( ًے اپٌے ؽلوہ کی ٍبالًہ هپوهٹ پیِ کی۔ 2

 ؽلوہ هیبٍذ هیَوه ًے اپٌے ؽلوہ کی ٍبالًہ هپوهٹ پیِ کی۔ ٍیل ػجلالؾکین ٕبؽت هین 3
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اً کے ثؼل عٌوثی ہٌل کے اهکبى اوه عوبػزوں کی ٛوف ٍے رغبویي اوه هْوهے آئے ہوئے رھے وٍ پیِ ہوئے ۔ 

پہلے هین عوبػذ رغویي یب هْوهے پڑھ کو ٌٍبكیزے رھے۔ اً ثؼل هغوى ٕبؽت اوه كوٍوے لوگوں کو هوهغ كیب 

اهیو عوبػذ اپٌے كیٖلے یب هائے کو  ںوٍ اً کے هواكن یب هقبلق کچھ کہٌب چبہیں کہیں، اوه آفو هی عبرب رھب کہ

ثیبى کوکے پھو ؽبٙویي کو هوهغ كیزے رھے کہ اگو اى کو اى کے كیٖلے یب اظہبه هائے ٍے اٛویٌبى ًہ ہوا ہو رو 

 كیٖلے ًوجو واهكهط میل ہیں۔ اپٌے ّجہ کو پیِ کویں۔ لیکي اً کب هوهغ ًہیں آیب۔ رغبویي اوه اى پو

هیبٍذ ؽیلهآثبك هیں چوًکہ رؼلین ثہذ کن ہے  اً لیے ایَے لوگوں کی رؼلاك ثہذ ىیبكٍ  -:1رغویي ًوجو  

ہے عو ٕوف هؼوولی  اهكو ٍوغھ ٍکزے ہیں۔ اى کو  اٍالم کی كػود ٍے واهق کواًے اوه إالػ کی ٛوف 

هیوذ اوه هزوعہ کوًے کے لیے ٙووهی ہے کہ فطجبد کو الگ الگ پوللٹوں کی ّکل هیں ّبئغ کیب عبئے۔ اى کی 

ٕلؾبد کن ہوًے کی وعہ ٍے ػوام اًہیں ثآٍبًی فویل اوه پڑھ لیزے ہیں اوه اً ٍے آئٌلٍ کے لیے هاٍزہ کھل 

 ٍکزب ہے۔ 

اً رغویي کی وٙبؽذ کورے ہوئے هولوی هؾول یوًٌ ٕبؽت ًے  هوبهی ؽبالد کی کچھ هيیل رلٖیالد  

 -كهیبكذ کیے: ثزبئیں اوه اً پو اهیو عوبػذ ًے ؽَت میل كو ٍواالد اى ٍے

کیب اً ٍے یہ ثلگوبًی رو پیلا ًہ ہوگی کہ یہ پیَے ثٹوهًے کی هقزلق ٕوهریں ہیں کہ ایک ہی چیي کو  1

ئغ کیب عبرب ہے اوه ۔پھو اٍی کو کزبثی ّکل هیں ّبئغ کوکے كوثبهٍ  الگ الگ پوللٹوں کی ّکل هیں ّب

 هیوذ وٕول کی عبری ہے؟

ایک عیي پیِ کورے ہیں۔ اى کو الگ الگ کوکے پیِ کوًے ہوبهی کزبثوں کے ٍبهے هٚبهیي هل کو  2

کی هضبل ایَی ہوگی عیَے کَی آكهی کے هقزلق اػٚبء کو الگ الگ کوکے كکھبیبعبئے۔ اً ٍے 

پڑھٌے والے کے ٍبهٌے پوهی ثبد ًہیں آئے گی اوه ًہ وٍ ہوبها هوٖل ٍوغھ ٍکے گب۔ آپ اً هجبؽذ 

 کو کٌ ٛوػ كوه کویں گے؟

اة هیں هولوی هؾول یوًٌ ٕبؽت ًے کہب کہ هیبٍذ ؽیلهآثبك هیں اً اهو کب کوئی اًلیْہ اى ٍواالد کے عو

ًہیں کہ ػوام رک كػود پہٌچبًے کی ہوبهی اً رلثیو کو کزت كووّی پو هؾوول کیب عبئے گب۔ ثلکہ لوگ رو اً کے 

ک كیٌے ٍے ؽیلهآثبك لیے فوك إواه کوهہے ہیں اوه هوکي کی ہلایبد کے هبرؾذ فطجبد کی الگ الگ اّبػذ هو

 هیں رجلیـی کبم کو ثہذ ًوٖبى پہٌچب ہے۔

كوٍوے ٍوال کے عواة هیں یوًٌ ٕبؽت ًے کہب کہ اگو ایک ایک فطجہ الگ الگ ّبئغ کوًے هیں یہ اًلیْہ 

ے والے کی ٍبهٌے ًہیں آئے گی رو فطجبد کو پبًچ ؽٖوں هیں روَین کوکے ّبئغ ہے کہ ہوبهی کوئی پوهی ثبد پڑھٌ

عہبك۔ اً ٛوػ ہو ثبد پوهی آعبئے  ؽظ اوه ؽویوذِ  وح۔۔۔ ؽویوذِ ىک    ًوبى ، ؽویوذِ  اٍالم، ؽویوذِ  ؽویوذِ  بئے۔ هضالا کوكیب ع

 گی۔

اگو یہ ثبد ہے رو هیبٍذ ؽیلهآثبك کے هقٖوٓ ؽبالد کے لؾبظ ٍے وہبں کے لیے اً کی  -اهیو عوبػذ:

اٍزؼوبل کویں۔ اً کب کوئی اّزہبه ًہ كیب عبئے اوه ًہ اٍے اعبىد ہے لیکي اٍے ٕوف آپ کے کبهکي اپٌی رجلیؾ هیں 

 ػبم هکزجوں هیں هکھب عبئے او ه اگو ثؼل هیں کوئی ثلگوبًی پیلا ہوری كیکھیں رو یہ اّبػذ  ثٌل کوكی عبئے۔

هلهاً کے ؽبالد ثھی ثبلکل وہی ہیں عو ؽیلهآثبك کے ثیبى کیے گئے ہیں اوه یہبں  -هوالًب ٕجـۃ ہللا ٕبؽت:  

آپ اپٌی ٙووهیبد کے هطبثن ؽیلهآثبك ٍے  -اهیو عوبػذ : ھی فطجبد کے پوللٹوں کی ّلیل ٙووهد ہے۔ ث

 هٌگوالیب کویں لیکي یہبں ثھی اى کب اّزہبه ًہ كیں اوه ًہ ػبم ٛوه پو هکزجوں هیں اًہیں كووفذ کیبعبئے۔
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َلوبًوں کو پیِ ًظو هکھ کو لکھب گیب ہے ہٌلوٍزبًکی اکضویذ ؿیو هَلن ہے اوه ہوبها لٹویچو ٕوف ه -:2رغویي ًوجو  

اً لیے ؿیو هَلن ٛجوہ هیں كػود کو پھیالًے کے لیے ٙووهی ہے کہ ؿیوهَلووں کی ًلَیبد کو پیِ ًظو هکھ کو 

 هوکي ٍے آٍبى لٹویچو ریبه کیبعبئے عٌ کب روعوہ ؿیو هَلووں کی ىثبًوں هیں ثھی کیب عبئے۔

ایک یہ کہ هوعوكٍ هٚبهیي ہی کو آٍبى اوه ٍلیٌ ىثبى هیي هٌزول کیب عبئے  اً ٍوا کل كو پہلو ہیں، -اهیو عوبػذ: 

اوه كوٍوے یہ کہ کـیو هَلووں کی ًلَیبد اوه ٙووهیبد کو ٍبهٌے هکھ کو الگ هٚبهیي لکھے عبئیں ۔ آپ کی 

 هواك کٌ کبم ٍے ہے؟

 هیوی هواك پہلی ّکل ٍے ہے۔  -هولوی هؾول یوًٌ ٕبؽت )هغوى(:

ؽلوہ ثٌبیب رھب لیکي اً ؽلوے ًے ٹویچو کے لیے ایک ػواهی ل ے اعزوبع هیںہ آثبك کن ًے گنّزہ ٍبل ال  ہ -اهیو عوبػذ :

هیں هلم اٹھبًب  چبہیے۔ هیوے لیے اة هْکل یہ ہے لہ ٍلَ وك اًاوه ہولهكوں کو ف اة رک کوئی کبم ًہیں کیب ۔ اهکبى

ی هغھے ارٌی ہی ٛبهذ كیلے کہ رلہین الووآى کو هکول  رؼبل  کہ هیں کوئی ًیب کبم ّووع کووں۔هیں رو كػب کورب ہوں کہ ہللا

کولوں اوه ایک كو هيیل کبم عو هیوے پیِ ًظو ہیں اًہیں اًغبم كے ٍکوں ۔ هیں کبم کے لیے ہلایذ كے ٍکزب ہوں اوه 

ثیبى  ًلاىِ وك کچھ ىیبكٍ کبم کوًب اة هیوے لیے هْکل ہے۔ عہبں رک ىثبى اوه اٍکزب  ہوں هگو فاً کی ًگواًی ثھی کو

کے ٍہل کوًے اوه ػبم كہن ٛویووں ٍے ثبد کو ٍوغھبًے کب رؼلن ہے اً کی كی الواهغ ٙووهد ہے ۔ هگو ؿیو 

لووں کب کوئی ایک گووٍ ًہیں ہے ثلکہ ثے یں۔ ؿیوهَلٹویچو ریبه کوًے کی کوئی ٙووهد ًہ لگاووں کے لیےهَل

ي ہے اوه ًہ اً کی کوئی واهؼی ٙووهد ہے۔ ہو كػود ۔ اى ٍت کو الگ الگ هقبٛت کوًب ًہ رو هوکہیںّوبه  گووٍ 

ٛت لوگوں کو ہی ٍبهٌے هکھ کو فطبة کیب کوری ہے اوه اٍی ٍے ٍت لوگ یہ هؼلوم کولیزے باپٌے ثواٍ هاٍذ هق

ِِ  ہی ٛوى افزیبه کیبہے۔ هوآى ًے ثھی ی کہ یہ کیب ہے اوه کیب چبہزی ہیں ًظو پوهی كًیب کی  ہے اگوچہ اً کے پی

وں پو اً ی کی گوواہیاً کے هقبٛت اول رھے، اًہ ت کیب عوکو هقبٛ ٕوف ػوثوںإالػ ہے لیکي اً ًے 

هٌے هکھ کو اپٌی كػود کو  وں کو ًوبیبں کیب اوه اًہی کی ًلَیبد اوه ٙووهیبد کو ٍب، اًہی کی فواثیےرٌویل کیً

عو هوآى کو  ٔگیب ۔ ہو وٍ ّق م پھیلاٍال ثیْو ؽٖے هیں ب کےكًیاٍی هوآى ٍے کہ  ے ہیںب لیکي آپ كیکھزیِ کیپ

ٍوی اعزوبػی كػوریں ثھی اپٌے كوہزب ہے۔ اٍی ٛوػ كًیب کی اٍالم کیب ہے اوه کیب چب ہے کہ یہ هؼلوم کوٍکزبھے پڑ

کو ٍوغھزی ہے۔  ٍبهی كًیب اً ٍے لوگوں کے ؽبالد ہی کو ٍبهٌے هکھ کو پیِ کی عبری ہیں اوه اًہیں تهقبٛ

یں کے و ؽل کورب ہےاوه اًہہی ککبٍبها یوهپ کے لوگوں کے هَبئل ےے وٍ ٍبهلیغئ ہی کو لےنیت و كلَلہ ہر یوهپیي

كػود کورب ہے لیکي اٍی ٍے پوهی كیٌب اً كلَلے کو ٍوغھ هہی ہے اوه اصو لے هہی ہے۔ اً لیے ش ؾؽبالد ٍے ث

 لٹویچوہی چو کی ٙووهد ًہیں ثلکہ و یوگ لٹاللیے ثھی کَی ے ِ کوًے کں کے ٍبهٌے پیووالهی کو ؿیو هَلٍا

د ایک هٌظن ہوگب۔ إل ٙووه اٍالم ٍوغھبًے کے لیے کبكی کوگیب ہے وہی ؿیو هَلووں  بھبًوں کے لیے لکهَلو عو

 ی ػولی ىًلگی هیں كکھبكے کہ اٍالم یہ ہے۔ٌهزؾوک عوبػذ کی ہے عو اً كػود کو لے کو اٹھے اوه اپ  و

هیں كهط ہے۔ اً لیے  3رغویي وہی رھی عو ٹوًک کے اعزوبع هیں پیِ ہوًے والی رغبویي ًوجو ریَوی  -:3رغویي ًوجو  

 اٍے كہواًے کی ٙووهد ًہیں۔

هواى کی وٍ آیبد فطجوں کی ّکل هیں هورت کی عبئیں عي ٍے ایوبى ثبلِل، ایوبى ثبلوٍول اوه ایوبى  -:3رغویي ًوجو 

کبى اوه كوٍوے لوگ هوآى هغیل کب گہوا ػلن ًہیں کھزے اوه فوك اى آیبد ثبآلفود پیلا اوه هَزؾکن ہورب ہے ربکہ عو اه

کو هوآى ٍے رالُ اوه هورت کوًے کی ٕالؽیذ ًہیں هکھزے وٍ اى فطجبد کی هلك ٍے اٍالم کی ثٌیبكی كػود کو 

 هوآى ہی ٍے ٍوغھ ٍکیں اوه اى کو هوآى کب ٛوین كػود ثھی هؼلوم ہو۔
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ی عبئے اوه ؽلوہ هواًی هٚبهیي والوں کو كیلی عبئے کہ وٍ اً ٛوف روعہ کویں۔ یہ رغویي ًوٹ کول -اهیو عوبػذ: 

ثبهی هہب هوآى کب ٛوین كػود  رو اً پو هوالًب اهیي اؽَي ٕبؽت هلٖل کزبة لکھ هہے ہیں اوه وٍ ػٌوویت ّبئغ 

ہوعبئے گی۔
iii
 

هوبلک اوه اهوام هیں ثبلؼووم ثولی اوه اهكو کے ػالوٍ ػوثی اوه كبهٍی وٍ ىثبًیں ہیں عو هَلوبى  -:5رغویي ًوجو  

ٍوغھی عبری ہیں۔ اى ىثبًوں هیں لٹویچو کے رواعن اوه اّبػذ کی هكزبه کو عٌ هله ریي کیب عبئے گب اٍی هله عللی 

كوٍوے هوبلک هیں ٍے ٕؾیؼ اللکو اوه ٍلین الطجغ لوگ اً كػود کی ٛوف هزوعہ  ہوں گے اوه اى کے مهیؼے یہ 

ى کو پھیل عبئے گی۔ اً لیے اً ٛوػ فبٓ ٛوه  پو روعہ کی عبًی چبہیے۔ ًیي اًگویيی ىثب كػود اى هوبلک  هیں

یں ؽبٕل ہے اً ٍے ثھی اًکبه ًہیں کیب عبٍکزب۔ اً لیے اًگویيی رواعن کی علل ٍے ه عو اہویذ اً وهذ هزولى كًیب

 علل اّبػذ کب اًزظبم کیبعبئے۔

ؽل رک کوهہے ہیں اوه ہوبهی کوِّ ہے کہ اً کبم  وٍؼذ و وٍبئل کیپی ہی اً کبم کو اً ہن پہلے -اهیو عوبػذ: 

هوعوك ہیں ، ًہ  هزوعن هل هہے ہیں ی رؼلاك هیں کو ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ ریي کیب عبئے، لیکي ًہ رو ہوبهے پبً کبهکي کبك

 ہیںهلے  اوه ًہ کبؿن ہی ٙووهد کے هطبثن هہیب ہوهہب ہے ۔ كبهٍی هیں اة رک ایک ہی ٕبؽت کبم کوًے کے لیے

کی کوی کی وعہ ٍے  یؼ هَن کے کبهکٌوںٕؾ وثی کب کبم ثھیاوه وٍ ثھی گوًبگوں هْکالد هیں گھوے ہوئے ہیں۔ ػ

هیں ثبوعوك هَلَل کوِّ کے اثھی رک ہویں کوئی ایَب آكهی ًہیں هال عو اً کبم هیں ثہذ آہَزہ ہوهہب ہے۔ اًگویيی 

کو ثھی ٍکزب ہو۔ وهًہ ہن اً ٙووهد ٍے ًہ ًبوهق ہیں اوه  پوها وهذ اوه هؾٌذ ٕوف کوے اوه اً کو فبٛو فواٍ

 ًہ ؿبكل۔

ہ آثبك هیں اهاکیي کی ٕالؽیزوں کے لؾبظ ٍے عو ؽلوہ ثٌلی کی گئی رھی اى ؽلووں کی اعزوبع ال   -:6رغویي ًوجو  

یں ّبئغ کوكی عبیب اى کی ٍہ هبہی هپوهٹیں کوصو ه هلزی هہٌی چبہیے هضالا  كوهزبا  کبهگناهی کی اٛالع اهکبى کو وهزبا 

 کویں۔

رَلی ثقِ کبم ًہیں ّووع ہوا۔ عت اى هیں کچھ کبم ہوًے لگے گب رو پھو اثھیزک اى ؽلووں هیں کوئی  -اهیو عوبػذ:\

 اً رغویي پو ػول کیب عبٍکے گب۔

هوىٍ یب ہلزہ اًگویيی رؼلین یبكزہ اوه ؿیو هَلووں هیں رجلیؾ کوًے کے لیے اًگویيی ىثبى ایک پٌلهٍ  -:7رغویي ًوجو  

 واه افجبه یب هٍبلہ عوبػذ کی ٛوف ٍے عبهی کیب عبئے۔

اً کی ٙووهد ہن فوك هؾَوً کوهہے ہیں ، لیکي هٌبٍت آكهیوں کب كولاى هبًغ ہے۔ عو لوگ اً  -اهیو عوبػذ: 

 ثبهے هیں ہوبهی هلك کوٍکزے ہیں وٍ ہوبها ہبرھ ثٹبئیں۔

هیں ایک رغویي پیِ کی گئی رھی کہ هقزلق عوبػزوں کے ٍہ هبہی ہ آثبك  ال   ٍبل اعزوبعپچھلے  -:8رغویي ًوجو  

اعزوبػبد کی کبههوائیبں ّبئغ کوًے اوه كوٍوے عوبػزی کبهوں اوه پووگواهوں کے ثبهے  هیں ٙووهی هؼلوهبد 

کیب ثہن پہٌچبًے کے لیے  آٍبى اهكو ىثبى هیں ایک پٌلهٍ هوىٍ یب ہلزہ واه افجبه یب هٍبلہ عوبػذ کی ٛوف ٍے عبهی 

 عبئے او یہ رغویي هٌظوه کی گئی رھی۔ هؼلوم ًہیں کہ کي هواًؼبد کی وعہ ٍے یہ رغویي اة رک ػول هیں ًہیں آٍکی۔

عي چیيوں کی اّبػذ ٙووهی اوه هلیل ہے وٍ کوصو هیں ّبئغ ہوری هہزی ہیں۔ ہن پجلَٹی کب چَکب لگبًب  -اهیو عوبػذ : 

وٍ ٍت عبًزب ہے۔ ہن ٕوف وہی چیيیں ّبئغ کورے ہیں عي کی اّبػذ ًہیں چبہزے ۔ عٌ کی فبٛو ہن کبم کوهہے ہیں 

هؾ٘ اً ؿوٗ کے لیے رو کَی الگ نا كػود و رجلیؾ کے لیے ًبگيیو ہو۔ یہ ٙووهد کوصو پوهی کوهہب ہے۔ لہ  
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رو ایک  افجبه کے اعواء کی ٙووهد ًہیں الجزہ اگو عوبػذ کی كػود کو ریي کوًے کے لیے ٙووهد هؾَوً ہوئی

 اه پوچہ عبهی کوكیب عبئے گب۔ہلزہ و

 عٌوثی ہٌلکی ىثبًوں هیں اّبػذ کب اًزظبم 

رغبویي کے ثؼل عٌوثی ہٌلی کی ثڑی ىثبًوں ، )ٹبهل، رلٌگی، هوہٹی، کٌڑی اوه هلیبلن ( هیں كاهاالّبػذ  هبئن   

پیلا ہوهہے ہیں عي کی  کوًے کب هَئلہ ىیو ثؾش آیب۔ اهیو عوبػذ ًے عٌوثی ہٌل کے اهکبى کو ثزبیب کہ اة ؽبالد ایَے

هو ٍے عٌوثی ہٌل هیں اوه ہٌلو اکضویذ کے كوٍوے ػالهوں هیں اهكو ىثبى کی هلك ٍے كػود کب کبم کوًب هْکل رو 

ہورب چال عبئے گب۔ ؿیو هَلووں هیں رو اهكو کے مهیؼہ ٍے اً كػود کب پھیالًب پہلے ہی هْکل رھب۔ هگو اة هكزہ هكزہ 

ہوگب، اً لیے کہ آئٌلٍ مهیؼہ رؼلین ہو ػالهے کی اپٌی ىثبى ہوگی اوه وہی ٍوکبهی ىثبى فوك هَلوبًوں هیں ثھی هْکل 

ثھی هواه پبئے گی۔ اهكو کب چلي کن ٍے کن رو ہورب چال عبئے گب۔ اگو اً ؽبلذ کے هوًوب ہوًے ٍے پہلے  پہلے اى 

هَلوبى ًَلوں کو ثھی اٍالم ٍے هوٌّبً  هہیب ًہ کیبگیبرو آئٌلٍ فوك اك هیںهوبهی ىثبًوں هیں اٍالهی لٹویچو فبٕی رؼل

ہن اى ىثبًوں هیں اٍالهی لٹویچو هٌزول کوًے کب علل ی  کواًے کب کوئی مهیؼہ ًہیں هہے گب اً لیے ٙووهی ہے کہ

 ٍے عللی اًزظبم کویں۔

 ٹبهل كاهاالّبػذ کے هیبم کے لیے ہن ػوٕے  ٍے کوِّ کوهہے ہیں لیکي اة رک اً ثبهے هیں کبهیبثی -ٹبهل: 

ًہیں ہوئی۔ اً ٍلَلے کے ٍبهے ؽبلذ کو ٍبهٌے هکھ کو ثہذ لوجی ثؾش و گلزگو ہوئےی اوه آفو کبه اهیو عوبػذ 

ًے كوهبیب کہ هولوی ّیـ ػجل ہللا ٕبؽت ولزٌب کپن ٹبهل كاهاالّبػذ کے هٌیغو کی ؽیضیذ ٍے کبم کویں۔ عٌبة هؾی 

۔ ثؼل هیں عت ػجلالٖول ٕبؽت ًلوی ًلوٍ ٍے كبهؽ ہوکو اللیي ػجلالوبكه عیالًی ٕبؽت کیبپٹٌن روعوے کب کبم کویں

آعبئیں رو اى ٍے ثھی کبم لیب عبئے۔ اً کے ػالوٍ كو ریي آكهیوں کی کویٹی اً ؿوٗ کے لیے ثٌبئی عبئے عو 

كاهاالّبػذ کے هؾزلق کبهوں هیں ٙووهی اهلاك اوه هْوهے كے۔ آپ لوگوں )ٕوثہ هلهاً کے اهکبى ( کو كو هبٍ 

عبری ہے۔ اً كوهاى هیں ایک ٛوف یہ هؼلوم کیبعبئے کہ هوبهی ٛوه پو کٌ هله وٍبئل و مهائغ كواہن کی هہلذ كی 

کیے عبٍجکزے ہیں، اوه كوٍوی ٛوف هولوی ػجلالغجبه ّویق ٕبؽت ّہو هلهاً یب اً کے هٚبكبد هیں ایک 

ٍکوًذ اوه ككبرو کے لیے ایَے هکبى کی رالُ کویں عو ٹبهل كاهاالّبػذ کے کبهکٌوں اوه هین ٕوثہ هلهاً کی 

کبكی اوه هوىوں ہو۔ پھو اى كوًوں کبهوں کو ایک عگہ عوغ کوكیب عبئے ربکہ هولوی ّیـ ػجلہللا ٕبؽت اوه 

کبم کی ًگواًی كاهاالّبػذ کے كوٍوے کبهکي رٌظیوی کبهوں هیں هین ؽلوہ کب ہبرھ ثٹبئیں اوه هین ؽلوہ كاهاالّبػذ کے 

  و اهلاك کوٍکیں۔

اى كوًوں ىثبًوں هیں روعوے کواًے اوه كاهاالّبػذ هبؿن کوًے کے لیے ؽیلهآثبك كکي کی  -:هوہٹیرلٌگی اوه  

عوبػذ ًے اپٌی فلهبد پیِ کیں اوه کہب کہ وٍ اً کب ٍبها اًزظبم اپٌے مهے لیٌے کو ریبه ہیں۔ ؽیلهآثبك هیں عوبػذ 

ٍوهبئے ٍے اً کبم کو کوے گب۔ اوه هزوعویي کب کب عو اكاهٍ كاهاالّبػذ ًْبح الضبًیہ کے ًبم ٍے هبئن ہے وٍ اپٌے 

 اًزظبم ثھی اى ّبء ہللا کولیب عبئے گب۔ 

 اً كاهاالّبػذ کی اٍکین هکول کوًے کے لیے اهیو عوبػذ ًے ؽیلهآثبك کی عوبػذ کو كو هبٍ کی هہلذ كی۔

اً کے هزؼلن اؽول ًوهی ٕبؽت هٌگلوهی ہولهك عوبػذ اوه اًچبهط کٌڑی كاهاالّبػذ ًے ثزبیب کہ  -کٌڑی: 

ّبئغ کوچکے ہیں، ثٌیبكی ػویلٍ اً وهذ ىیو ٛجغ ہے، اوه ثھی کچھ پوللٹ اّبػذ کے لیے ٍووه ػبلن کب روعوہ وٍ 

ی وعہ ٍے پیِ آهہی ہے۔ اً ثبهے ریبه ہیں، کبهکي ثھی کچھ هوعوك ہیں، لیکي هْکل کبؿن اوه ٍوهبئے کی کوی ک

 هیں هیَوه کی عوبػذ ًے اهلاك و رؼبوى کب وػلٍ کیب اوه اهیو عوبػذ ًے کچھ ٙووهی ہلایذ كیں۔
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 اً پو اً اعالً کب پووگوام فزن ہوا۔ ثبهٍ ثظ چکے رھے اً لیے یہ اعالً ثوفبٍذ ہوا۔  

اهیو عوبػذ کی افززبهی روویو اوه ہلایبد کے  یہ اعالً فبٓ رھب اوه -ء:47/ اپویل 26اعالً چہبهم ثووى ہلزہ 

هیبم گبپو ٹھیک ڈھبئی ثغے ّووع ہوا اوه اً اعالً هیں اهیو  پووگوام اهیو عوبػذ کی لیے هقزٔ رھب۔ اعالً ؽَتِ 

 -میل روویو کی: عوبػذ ًے ؽَتِ 

 ػلی هٍولہ الکوین۔الؾول لِل الؼلی الؼظین والٖالح واٍالم  -اهیو عوبػذ کی افززبهی روویو اوه ہلایبد: 

هكیوو اوه كوٍزو! اً وهذ ہن ہٌلوٍزبى کی ربهیـ کے ایک ثہذ ًبىک اوه كیٖلہ کي هوؽلے ٍے گنه هہے ہیں اوه یہ  

هوؽلہ عٌ ٛوػ ہٌلوٍزبى کے ثبٌّلوں کی هَوذ کے لیے كیٖلہ کي ہے۔ اً لیے یہ ًہبیذ ٙووهی ہے کہ اً هوهغ 

هوٖل کو عٌ کے لیے ہن کبم کوًب چبہزے ہیں، اوه اى ؽبالد کو عي هیں ہن پو  ہن پوهی ہوّوٌلی کے ٍبرھ اپٌے اً 

کو کبم کوًب ہے، اوه اً هؿ کو عٌ کی ٛوف یہ ؽبالد عبهہے ہیں اوه عٌ هیں ہویں اپٌب هاٍزہ ًکبلٌب ہوگب، اچھی 

د هیں اٍے کٌ ٛوػ ٍوغھ لیں، اوه ہوبها ہو کبهکي پوهی ثٖیود کے ٍبرھ یہ عبى لے کہ هوعوكٍ اوه آئٌلٍ ؽبال

 ؽکوذ ػولی پو کبهثٌل ہوًب ہے۔

ہوبهی اً رؾویک کب هوٖل ، عیَب کہ آپ ٍت عبًے ہیں، ٕبف اوه واٙؼ اللبظ هیں یہ ہے کہ ہن اً ٕؾیؼ ٛوین  

هبئن کویں، اپٌے هول و ػول ٍے اً کب ٹھیک ٹھیک  ىًلگی کو عٌ کب ًبم اٍالم ہے اًلواكی اوه اعزوبػی ٛوه پو ػوالا 

ں، كًیب کو اً ثبد پو هطوئي کوًے کی کوِّ کویں کہ اٍی ٛوین ىًلگی هیں اً کے لیے والػ اوه هظبہوٍ کوی

ٍؼبكد ہے، اوه هوعوكٍ ثبٛل ًظبهوں کی عگہ وٍ ًظبم ؽن ثوپب کوًے کی علوعہل کویں عو ٍواٍو اً ٛوین ىًلگی 

ہوبهے کبم  بًی هیں کوًب ہے، لیکي كطوح اپو هجٌی ہو۔ اً هوٖل کے لیے اگوچہ ہویں کبم رو ٍبهی كًیب اوه روبم ًوع اًَ

کی عگہ وہی ٍوىهیي ہے عہبں ٍ هپیلا ہوئے ہیں، عہبں کی ىثبى ہوبهی ىثبى ہے، عہبں کی هٍن و هوا ٍے ہن واهق 

ہیں، عہبں کے ًلَیبد ٍے ہن آٌّب ہیں اوه عہبں کی هؼبّود ٍے ہوبها پیلائْی هّزہ ہے۔ فوك پیـوجووں کے لیے ثھی 

ے اى کے اپٌے وٛي ہی کو عبئے ػول اوه هوبم كػود هواه كیب رھب، ؽبالًکہ اى کب پیـبم ٍبهی كًیب کے لیے ہللا رؼبلی ً

رھب کَی پیـوجو کے لیے عبئي ًہ رھب کہ اپٌے اً كطوی ؽبلن کبه کو چھوڑ کو کہیں اوه چال عبئے عت رک اً کے 

کوِّ ٕوف کوًے کے ثؼل اى ٍے هبیوً ًہ ہوعبئے۔ اہل وٛي اٍے ًبکبل ًہ كیں یب ہو فوك كػود و رجلیؾ هیں اًزہبئی

لہنا ہوبهی اً عوبػذ کب كطوی كائوۂ ػول ثھی یہی ٍوىهیي ہے عَے فلاًے ہوبهی ٍکوًذ کے لیے هٌزقت كوهبیب 

ہے۔ پوهی عوبػذ کب كائوۂ ػول پوها هلک، ہو ػالهے کے اهکبى کب كائوٍ اى کب اپٌب ػالهہ، اوه ہو ّہو هٖجے، یب گبؤں 

بى کب كائوٍ اى کب اپٌب وٛي۔ ہن هیں ٍے ہو ّؾٔ کب كوٗ ہے کہ پوهے اٍزوالل کے ٍبرھ اپٌی عگہ عن کو کے اهک

اً کب وہبں هہٌب هطؼی  كػود إالػ اوه ٍؼئی اًوالة هیں هٌہوک هہے۔ اوه اپٌے هوبم ٍے ہوگي ًہ ہٹے عت رک کہ

ئی اهیل ثبهی ًہ هہے۔ آًے والے ؽبالد هیں آپ ؽن کے ثبه آوه ہوًے کی کو ؿیو هوکي ًہ ہوعبئے یب پھو وہبں كػودِ 

ثہذ کچھ ہغود و هہبعو د کی آواىیں ٌٍیں گے اوه ثؼیل ًہیں کہ ػبم هو کو كیکھ کو ، یب فیبلی اًلیْوں ٍے ٍہن کو 

کبهطبلجہ یہ ہے کہ آپ هیں ٍے عو  کے ؽبهل ہیں اًآپ عٌ هْي آپ هیں ٍے ثہزوں کے پبؤں اکھڑًے لگیں، لیکي 

ٌی كػود کو اپٌے ہی ػالهے کی ىًلگی پو ؿبلت کوًے کی کوِّ کوے۔ آپ کب وه اپّقٔ عہبں ہے وہیں ڈٹ عبئے ا

کو ثچبًے کوِّ کورب هہزب ہے اوه ڈوثزے  اپٌے عہبىؽبل عہبى کے اً ثہبكه کپزبى کب ٍب ہوًب چبہیے عو آفو وهذ رک 

لوں هیں ٍت ٍے آفوی ّقٔ وہی ہورب ہے۔ آپ عٌ هوٖل پو ایوبى الئے ہیں اً کب روبٙب ہوئے عہبى کو چھوڑًے وا

ٍذ پو الًے کی کوِّ کویں۔ اً اه يًلگی کو ثللٌے اوه هاٍِ ہے کہ عٌ ػالهے هیں آپ هہزے ہیں وہیں کے ًظبهِ 

کی اعزوبػی ىًلگی هیں ػالهے پو آپ کو اوه آپ پو اً ػالهے کب ؽن ہے اوه وٍ ؽن اٍی ٛوػ اكا ہوٍکزب ہے کہ اً 

ى کیے عٌ ہلایذ ٍے آپ ٍوكوا عو فواثیبں پبئی عبری ہیں اًہیں كوه کوًے هیں آپ اپٌب پوها ىوه ٕوف کویں اوه

 گئے ہیں اً کب كبئلٍ ٍت ٍے پہلے اٍے پہٌچبئیں۔
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اوه هیں كیکھ  ہٌلوٍزبى هیں اً وهذ عو ؽبالد هوًوب ہیں وٍ ثظبہو ہوبهی كػود کے لؾبظ ٍے ًہبیذ هبیوً کي ہیں، 

هہب ہوں کہ آپ ٍت لوگوں پو اى کب كل ّکي اصو پڑهہب ہے۔ هلک کی هقزلق هوهیں فوك ؿوٙی هیں ثوی ٛوػ هجزال ہیں 

اوه هوم پوٍزی کب عٌوى ثڑھزے ثڑھزے اً ؽل رک پہٌچ گیب ہے کہ اى ٍے وٍ ؽوکبد ٍوىك ہوهہی ہیں عٌہیں اگو 

روہیي ٍوغھیں۔ هوهی کْوکِ ًے عٌگ کی اوه عٌگ ًے وؽْذ و عبًوهوں ٍے ثھی هٌَوة کیب عبئے رو وٍ اپٌی 

كهًلگی کی ّکل افزیبه کولی ہے ۔ پہلے رو ثبد یہیں رک رھی کہ ہو هوم ایک كوٍوے ٍے ثڑھ کو اپٌے كػوے اوه 

هگو اة ًوثذ یہ آگئی ہے کہ یہ هقزلق هوهیں ایک عواة كػوے پیِ کوهہی رھی اوه رلـ کالهی کب ٍلَلہ چل هہب رھب۔

وٍوے کب ًبم  و ًْبى رک هٹبكیٌے کے كهپے ہیں۔ اًہوں ًے اپٌی هہٌوبئی کب کبم ایَے ایَے لیڈهوں اوه افجبه ك

کو ؿوٙبًہ هوم پوٍزی کی ّواة، ًلود و ػلاود کب ىہو هال  وكًویَوں کے ٍپوك کوكیب ہے عو اًہیں ہو هوى ف

هیں اًٖبف اوه افالم کی ٍبهی ؽلوں کو ی ہوئی هوهی فواہْبد کی وکبلذ پالرے ہیں اوه اى کی ؽل ٍے ثڑھ

پھبًلرے چلے عبرے ہیں۔ افالهی رٖوهاد کے لیے اى کے كلوں هیں اة كی الواهغ کوئی گٌغبئِ ًہیں هہی ہے۔  روبم 

ہْبد کے هطبثن ہے وہی ٍت ٍے ثڑا اعو کچھ هوهی هلبك اوه هوهی فوافالهی هؼیبهاد هوهیذ کے ربثغ ہوگئے ہیں۔

یب کوئی ایَی چیي ہو عو كًیب کے هؼووف ھوٹ ہو، فیبًذ ہو، ظلن ہو، ٌٍگللی اوه ثے هؽوی ہو، افالم ہے فواٍ وٍ  ع

افالهیبد هیں ہویْہ ٍے ثلی ٍوغھی عبری هہی ہے، ثقالف اً کے ٍچبئی، اًٖبف، كیبًذ، هؽن، ّواكذ، اًَبًیذ 

 کے ؽٖول هیں هبًغ ہوں۔ ٍت گٌبٍ هواه پبچکے ہیں اگو وٍ هوهی هلبك کے فالف پڑرے ہوں یب هوهی فواہْبد

اى ؽبالد هیں کَی ایَی كػود کے لیے کبم کوًب ٍقذ هْکل ہے عو هوهیزوں کو ًظو اًلاى کوکے اًَبًیذ کو فطبة  

ْبد کو چھوڑ کو فبلٔ إول ؽن کی ٛوف ثالری ہو، اوه هوهی فوك  ؿوٙیوں کو روڑ کو واہکوری ہو، عو هوهی ف

هوهیذ کے اً كوه هیں ایَی كػود کی آواى ٌٌٍے کے لیے ًہ ہٌلو ریبه ہیں  ٌوىِ ػبلوگیو اًٖبف هبئن کوًب چبہزی ہو۔ ع

ًہ هَلوبى۔ هَلوبى کہزے ہیں کہ رن ہوبهی هوم کے اكواك ہو، روہبها كوٗ رھب کہ هوم کے عھٌڈے رلے کھڑے ہوکو هوهی 

ّووع اهكی۔ روہبهی اً ٕلائے یہ رن ًے الگ عزھب ثٌب کو كیي و افالم اوه إول ؽن کی هٹ کیب لگبًب لڑائی لڑرے ۔

ثےہٌگبم ٍے هوم کی ٛبهذ هٌزْو ہوری ہے اوه هوهی هلبك کو ًوٖبى پہٌچزب ہے۔ لہنا ہن روہیں هوم کب كّوي ٍوغھزے 

ہیں فواٍ روہبهی كػود اٍی اٍالم کی ٛوف ہو عٌ کب ًبم لے کو ہن یہ هوهی لڑائی لڑهہے ہیں۔ كوٍوی ٛوف ہٌلوؤں 

کورے ہیں کہ اى لوگوں کی ثبد كل کو رو ٙووه لگزی ہے هگو اً چھبچھ کو مها  پھوًک  کے پبً عبئیے رو وٍ فیبل

کو پیٌب چبہیے کیوًکہ یہ ہیں رو اٍی هوم کے اكواك عٌ ٍے ہوبهی لڑائی ہے، کیب فجو یہ إولی كػود  ثھی هَلوبى 

 هوهیذ ہی کو كووؽ كیٌے کے لیے ایک كوٍوی رلثیو ہو۔

ؽوٕلہ ّکي اوه ٕجو آىهب ہوں ، ثہوؽبل هَزول ًہیں ہیں ثلکہ ػٌوویت ثلل عبًے والے لیکي ؽبالد فواٍ کزٌے ہی  

افالم ٍے اپٌب کبم کیے عبئیں، الغھٌے والوں ہیں۔ اً وهذ آپ کے لیے ٕؾیؼ ٛوى ػول یہ ہے کہ ٕجو اوه ؽَي ِ

ذ اوه كّوي رک کی رویي ثبهی کے ٍبرھ ًہ الغھیں، ًبكاى لوگوں کی هقبللزوں پو ثواكووفزہ ًہ ہوں، عي لوگوں هیں كوٍ

ہوُ ًہیں هکھزے وٍ اگو عہبلذ اوه  ں اة فوك اپٌے ثھلے اوه ثوے رک کبًہیں هہی ہے اوه عو لوگ عوُ عٌوں هی

عبہلیذ پو ارو آئیں رو آپ ّویق آكهیوں کی ٛوػ اى کےهوبثلے ٍے ہٹ عبئیں اوه اً کی ىیبكریوں کو فبهوّی ٍے 

ے کہ ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ هؼوول ٛویوہ ٍے اپٌی كػود هَلن اوه ؿیو هَلن ٍوٍبئٹی ٍہہ لیں۔ اً کے ٍبرھ آپ کو چبہی

ً کے اى ٍت لوگوں رک پہٌچبئیں عو هؼوول ثبد کو ٌٌٍے اوه اً پو کھلے كل ٍے ؿوه کوًے کے لیے ریبه ہوں۔ ا

ٛوف وٍ مہٌی ایک ٛوف آپ کی افالهی ثوروی کب ٍکہ ثیٹھ عبئے گب اوه كوٍوی  ٛویوہ پو اگو آپ ًے ػول کیب رو

 بئے گی عو آًے والے ؽبالد هیں هؤصو کبم کے لیے ٙووهی ہے۔ریبه ہوعكٚب ایک ؽل رک 

ؤںکواىکیاکثریتکےوٍ یہ ہے کہ ػٌوویت هلک روَین ہوعبئے گب، ہٌلو ںعٌ رـیو کی ٛوف هیں اّبهٍ کوهہب ہو 

دوًوںاپٌےاپٌےعالقوںهیںپوریطرحعالقےاورهسلواًوںکواىکیاکثریتکےعالقےالگالگهلجائیںگے۔

ّے کو ثبلکل ثلل خودهختارہوںگےاوراپٌیهرضیکےهطابقاپٌےاسٹیٹکاًظامچالئیںگے۔یہبڑاتغیراسًق
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رک ؽبالد چلزے هہے ہیں۔ اً کی وعہ ٍے ہٌلوؤں اوه هَلوبًوں اوه كوٍوی هوهوں کے  ذكے گب عٌ پو اً وه

یِ آئے گب۔ عٌ ٍبثوہ پں ثبلکل ثلل عبئیں گی۔ اى کو ثبلکل ایک كوٍوی ہی ٕوهد ؽبل ٍے هَبئل اوه اى کی ًوػیزی

هوهی هویہ اوه اپٌی رؾویبد اوه عوبػزی ًظبهوں کو هبئن کوهکھبہے وٍ ثڑی ؽل  ًے اپٌےڈھٌگ پو اً وهذ رک اًہوں 

اة رک وٍ کورے هہے ہیں  اً رک ًبکبهٍ ہوعبئے گب۔ ثللے ہوئے ؽبالد هیں اى ٍت کو ٍوچٌب پڑے گب کہ عو کچھ 

ًے اًہیں کہبں الکھڑا کیب ہے اوه اة اً ًئے كوهىًلگی هیں اى کے لیے هاٍ ػول کیبہے۔ آط کے ثٌے اوه عوے ہوئے 

آط کے ًؼوے ػویلے اً وهذ هہول ہوعبئیں گے ۔ آط کے فیبالد اوه رٖوهاد کے لیے اً وهذ کوئی عگہ ًہ ہوگی۔

کوئی هلذ کو ثھی ًہ پوچھے گب۔ عي ثٌیبكوں پو آط کی هوهی رؾویکیں اوه اً وهذ کھوٹے ٍکے ہوں گے عٌہیں 

عوبػزیں هبئن ہیں وٍ فوك ثقوك ڈھ عبئیں گی۔ اً لیے ٕوف یہی ًہیں کہ آط کی لیڈهیبں اپٌی ٛجؼی هود هوعبئیں گی 

ت و آالم کب إلی ٍجت ٍوغھ هہے ہیں کل وہی اى کو اپٌے هٖبئثلکہ ثؼیل ًہیں کہ  عو لوگ آط اًہیں اپٌب ًغبد كہٌلٍ 

 ٍوغھٌے لگیں۔

آًے والے اً كوه هیں ہٌلو ہٌلوٍزبى  اوه هَلن ہٌلوٍزبى کے ؽبالد ثبلکل ایک كوٍوے ٍے هقزلق ہوں گے، اوه  

چوًکہ ہویں كوًوں ػالهوں هیں کبم کوًب ہوگب اً لیے ہویں ثھی اپٌی رؾویک کو كو هقزلق ٛویووں پو چالًب پڑے گب، 

ًظبم عوبػذ کو ثھی ثڑی ؽل رک كو ؽٖوں هیں ثبًٹ كیٌب پڑے ربکہ ہو ؽٖہ اپٌے اپٌے ػالهے کے  ثلکہ ثؼیل ًہیں کہ

ؽبالد کے هطبثن هٌبٍت پبلیَی پو فوك چل ٍکے اوه اً کے لیے ٙووهی اًزظبهبد فوك کوٍکے۔ عہبں رک هَلن 

ىوں هوبم  ّوبل هـوثی ؽلوہ کب ػالهے کب رؼلن ہے اً پو رو هیں یہبں کوئی ثؾش ًہ کووں گب، کیوًکہ اً کے لیے هو

اعزوبع ہے  عو ػٌوویت ہوًے واال ہے۔ آپ کے ٍبهٌے هغھے ٕوف ہٌلو ہٌلوٍزبى کے هَزوجل پو گلزگو کوًی ہے کہ 

یہبں هَلوبًوں اوه ہٌلوؤں کو آئٌلٍ کي ؽبالد ٍے ٍبثوہ پیِ آًے واال ہے اوه اى ؽبالد هیں آپ کو کٌ ٛوػ کبم کوًب 

 ہوگب۔

هَلوبًوں کے هؼبهلہ کو لیغئے۔ ہٌلو اکضویذ کے ػالهے هیں هَلوبى ػٌوویت یہ هؾَوً کولیں گے کہ ٍت ٍے پہلے  

هوگ هیں ال کو چھوڑ گئی ہے  عٌ هوم پوٍزی پو اًہوں ًے اپٌے اعزوبػی هویہ کی ثٌیبك هکھی رھی وٍ اًہیں  ثیبثبىِ 

لڑهہے رھے، ایک ایَے ًزیغہ پو  اوه اى کی هوهی عٌگ ، عَے وٍ ثڑے عوُ و فووُ ٍے ثـیو ٍوچے ٍوغھے 

فزن ہوئی ہے عو اى کے لیے رجبہی کے ٍوا اًپے اًله کچھ ًہیں هکھزب۔ عي عوہوهی إولوں پو ایک هلد ٍے 

ہٌلوٍزبى کب ٍیبٍی اهروبہوهہب رھب، اوه عٌہیں فوك هَلوبًوں ًے ثھی هوهی ؽیضیذ ٍے رَلین کوکے اپٌے هطبلجبد کی 

ؽکوهذ هیں  كیکھ کو ثیک ًظو هؼلوم کیب عبٍکزب رھب کہ اى إولوں پو ثٌے ہوئے ًظبمِ كہوٍذ هورت کی رھی ، اًہیں 

عوکچھ هلزب ہے اکضویذ کو هلزب ہے، اهلیذ کو اگو هلزب ثھی ہے رو فیواد کے ٛوه پو كٍذ ًگو ہوًے کی ؽیضیذ ٍے، 

ؽویوذ رھی ، هگو هَلوبًوں  ًہ کہ ؽن کے ٛوه پو ؽویق اوه هلهوبثل اوه ّویک کی ؽیضیذ ٍے۔یہ ایک ظبہو و ثبہو

ًے اً کی ٛوف ٍے عبًزے ثوعھزے آًکھیں ثٌل کیں اوه اً كوہوی ؽوبهذ کب اهرکبة کیب کہ ایک ٛوف رو ًظبم 

ے هـوة  کے اًہی عوہوهی إولوں پو هاٙی ہوگئے اوه كوٍوی ٛوف فوك اپٌی ٛوف ٍے روَین یؽکوهذ کے ل

وہبں اکضویذ هیں ہو  اوه عہبں رنں ہیں وہبں ہن  ؽبکن اوه رن هؾکوم ہو، هلک کب یہ إول پیِ کیب کہ عہبں ہن اکضویذ هی

هوؽلے  کےؽبکن اوه ہن هؾکوم ہوں۔ کئی ٍبل کی رلـ اوه فوًویي کْوکِ کے ثؼل اة یہ هوکت ؽوبهذ "کبهیبثی" رن

ٌی اکضویذ کی هیں پہٌچ گئی ہے اوه عٌ چیي کے لیے اهلیذ کے هَلوبى فوك لڑهہے رھے وٍ ؽبٕل ہوا چبہزی ہے، یؼ

آىاك و فوك هقزبه ؽکوهذ عٌ هیں وٍ ثؾیضیذ ایک هوم کے هؾکوم ہوں گے اوه هؾکوم ثھی اً اکضویذ کے عٌ ٍے 

 وٍ هوهی عٌگ لڑهہے رھے۔

ي هہب ہے وٍ  ہٌلوؤں کب هوهی اٍٹیٹ ہوگب۔ هوهیذ و عوہوهیذ کے ثعو اٍٹیٹ اة هَلن اهلیذ کے ػالهو ں هیں   

عي ًظویبد کو هَلوبى اوه ہٌلو یکَبں رَلین کوکے اپٌی هوهی رؾویکوں کی اٍبً ثٌبچکے ہیں ، اى کی ثٌیبك پو کوئی 

گ اپٌی هوهی اٍٹیٹ اپٌے اًله کَی كوٍوی ایَی هوم کے وعوك کو گواها ًہیں کیب کورب عو ؽکوواں هوهیذ ٍے ال
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یہ هَزول هوهیذ کی هلػی ہو اوه پھو اً هوهیذ کے كػوے کے ٍبرھ اپٌے هقٖوٓ هوهی هطبلجبد ثھی هکھزی ہو۔

ایک ثیووًی هوم کب رھب اوه ہٌلو اوه هَلوبى كوًوں اً  اٍی وهذ رک چل ٍکزی رھی عت رک هلک ػوالا  چیي ٕوف

اوه کن کوے۔  یذ کی ٛوػ اپٌی الگ هوهیذ کب كػوی  کے هؾکوم رھے۔ ٕوف اٍی وهذ یہ هوکي رھب کہ اهلیذ ثھی اکضو

ثیِ اپٌے هَزول ؽووم هٌوالے۔ هگو عت عوہوهی إول پو اہل هلک کی آىاكؽکوهذ ثي عبئے گی رو ہٌلو ہٌلوٍزبى 

هیں اکضویذ کب هوهی اٍٹیٹ ثي کو هہے گب اوه اً هیں کَی اهلیذ کی علاگبًہ هوهیذ اوه هقٖوٓ هوهی هطبلجبد 

ِ ًہ ہوگی۔ هوهی اٍٹیٹ ایَی کَی هوهیذ کو رَلین کوکے اً کے هطبلجبد کجھی پوهے ًہیں کیب کورب ، کے لیے گٌغبئ

ثلکہ وٍ پہلے رو یہ کوِّ کورب ہے اٍے رؾلیل کوکے اپٌے اًله ہٚن کولے، پھو اگو وٍ ارٌی ٍقذ ًکلزی ہے کہ ہٚن 

ی ثٌب پو هَزول هوهی هطبلجوں کی آواى ثلٌل ہوًے ًہ ہوٍکے رو اٍے كثبكیٌب چبہزب ہے کہ علاگبًہ هوهی وعوك اوه اً ک

ہی ًہ پبئے، اوه ثبآلفو اگو وٍ هوهیذ كثبؤ کے ًیچے ثھی چیقے ہی چلی عبئے رو پھو هوهی اٍٹیٹ اٍے ثبهبػلٍ كٌب 

کوًے کی کوِّ ّووع کوكیزب ہے۔ یہی کچھ ہٌلوؤں کے هوهی اٍٹیٹ هیں هَلن اهلیذ کو پیِ آًے واال ہے۔ اً کے 

 یہی ریي هاٍزے پیِ کیے عبئیں گے۔ ھی ػوالا ٍبهٌے ث

یب رو اپٌی علاگبًہ هوهیذ کے كػوے اوه اً کی ثٌب پو هَزول ؽووم کے هطبلجے ٍے كٍذ ثوكاه ہوکو اٍٹیٹ   

 کی هوهیذ هیں عنة ہوعبئے۔

یب اگو وٍ اً کے لیے ریبه ًہ ہو رو ہو هَن کے ؽووم ٍے هؾووم کوکے ّوكهوں اوه اچھوروں کی ٍی ؽبلذ   

 هیں هکھی عبئے۔ 

اً پو ثھی اٍزیٖبل کب پیہن ػول عبهی کوكیب عبئے یہبں رک کہ هوهی اٍٹیٹ کے ؽلوك هیں اً کب ًبم و یب   

 ًْبى رک ثبهی ًہ هہے۔

کے ایک عوہوهی ًظبم هیں هوهیذ کی اٍبً پو اپٌی ٍیبٍی پبلیَی کی  یہ الىهی ًزیغہ ہے هـوثی ٛوى  

ػوبهد اٹھبًے کب ۔ ثٖیود کی آًکھیں اً ًزیغہ کو اٍی وهذ كیکھ ٍکزی رھیں عت یہ پبلیَی افزیبه کی عبهہی رھی 

کو كّوي  اوه ًزیغہ اثھی ثہذ كوه رھب۔ هگو اً وهذ كیکھٌے ٍے اًکبه کیب گیب اوه كکھبًے کی کوِّ کوًے والوں

 ٍوغھب گیب۔ اة یہ ًزیغہ ثبلکل ٍبهٌے آگیبہے اوه اكَوً کے اٍے كیکھٌب ہی ًہیں ثھگزٌب  ثھی پڑے گب۔

هَلوبًوں کی ٍیبٍی هہٌوبئی کے لیے عو گووٍ اً وهذ پیِ پیِ ہیں اى هیں ٍے ایک "ًیٌْلَٹ" هَلوبًوں   

یيی كوه هیں فبى ثہبكه ٛجوہ  اكا کوچکب ہے۔ یہ کب گووٍ ہے عو آًے والے كوه هیں وہی پبهٹ اكا کوے گب عو اًگو

گووٍ هَلوبًوں کو كػود كے گب کہ پہلی ٕوهد کو ثوٙب و هؿجذ هجول کولیں، یؼٌی اپٌی هوهی اًلواكیذ کے كػوے 

لؿن ہوعبئیں۔ اً گووٍ کی اوه هؾ٘ ؽووم کے هطبلجے ٍے كٍذ ثوكاه ہوکو ٍیلھی ٛوػ اٍٹیٹ کی هوهیذ هیں هُ 

یں چلی ہے هگو هغھے اًلیْہ ہے کہ آگے ثہذ کچھ چلٌے لگے گی، کیوًکہ آئٌلٍ یہی لوگ ٍوکبه ثبد اة رک رو ًہ

هیں ہوں گے ۔ اًہی کی هلك ٍے ًوکویوں اوه ٹھیکے اوه رؼلین گبہوں کے گواًٹ وؿیوٍ هال کویں گے اوهیہی ؽکوواں 

ًوں کی ایک هؼزل ثہ رؼلاك کو اً ؽل هوم اوه هؾکوم هوم کے كههیبى واٍطہ و وٍیلہ ثٌیں گے۔ اى کی کوّْیں هَلوب

ٹیبں ّویوزیبں ثٌیں اوه لجبً ، ىثبى ، ثیویبں اوه ثیرک گواالًے هیں کبهیبة ہوعبئیں گی کہ وٍ فوك هہبّے اوه اى کی 

، فیبالد ہو چیي هیں ؽکوواں هوم ٍے اً كهعہ ہن هًگ ہوعبئیں کہ "ربکٌ ًگویل ثؼل اىاں هي كیگوم رو هؼبّود

کی ایک ثڑی رؼلاك اً ٍے پہلے هَٹو اوه هٌ ثي چکی ہے آفو اً کے لیے اة یہ ًیب رـیو  هومكیگوی"۔ عٌ 

عت کہ آئٌلٍ هوٹی اوه فوّؾبلی اوه روهی کب اًؾٖبه اٍی پو ہوگب۔ لیکي هغھے اهیل  ًبهوکي کیوں ہوًے لگب، فٖوٕبا 

هی ؽیضیذ ٍے اى کی کوِّ یہی ًہیں کہ هَلوبى هي ؽیش الووم اً ٛوػ ٍپو ڈال كیٌے پو هاٙی ہوعبئیں گے ۔ هو

 ہوگی کہ اً عنة اًغناة کی هياؽوذ کویں۔
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اٍی گووٍ کی ٕوف هعوع کویں گے عو اً وهذ ٍیبٍی هیلاى هیں اى کی  هياؽوذ کے لیے وٍ اثزلاءا   

هگو رغوثہ ثہذ عللی هَلوبًوں کو ثزبكیگب کہ اة اً گووٍ کی ٍیبٍذ پو چل کو وٍ ٍیلھے رجبہی هہٌوبئی کوهہب ہے۔

کے گڑھے  کی ٛوف عبئیں گے۔ اکضویذ کے هوهی عوہوهی اٍٹیٹ هیں هٍ کو اگو اهلیذ هوهی عٌگ لڑے گی رو ہو 

ٛوف ٍے پیَی اوه کچلی عبئےگی، ىًلگی کے ہو ّؼجے ٍے ًکبلی عبئے گی، ہو هَن کے ؽووم ٍے هؾووم کی 

آواى اٹھزی هہی رو اٍے اً ٛوػ  عبئے گی، اچھوروں ٍے ثھی ثلرو ؽبلذ هیں گواكی عبئے گی اوه پھو اگو اً کی

 هٹبیب عبئے گب کہ اً پو ًہ ىهیي هوئے گی ًہ آٍوبى۔

 -کہب عبرب ہے کہ اهلیذ کے هَلوبًوں کو اً اًغبم ٍے ثچبًے کے لیے ریي مهیؼہ ہیں:  

ایک یہ کہ پبکَزبى کی هیبٍذ ہٌلوٍزبى کی هیبٍذ ٍے ٍوكا کوے گی ، یؼٌی وٍ کہے گی کہ پبکَزبى کی ہٌلو   

اهلیذ ٍے ہن وہی ٍلوک کویں گے عو رن ہٌلوٍزبى هیں هَلوبى اهلیذ ٍے کووگے اوه اً هوػ هَلوبًوں کو وہی آئیٌی 

رؾلظبد هل عبئیں گے عو ہٌلو پبکَزبى هیں ہٌلوؤں کے لیے چبہیں گے۔لیکي آؿبى کبه هیں یہ رغویي فواٍ کیَی ہی 

ہن ٕبف كیکھ هہے ہیں کہ ًبکبم ہوگی۔ ہ آگے چل کو یہ هطؼبا فوُ آئٌل ًظو آئے، هغھے یویي ہے اوه رغوثہ ثزبكے گب ک

ہٌلوٍزبى اوه پبکَزبى كوًوں هـوثی ٛوى ٍیبٍذ کی هاٍ پو چلے عبهہے ہیں۔ اً ٛوى ٍیبٍذ کے عو ًزبئظ هـوة 

ں هیں ًکل چکے ہیں وہی یہبں ًکل کو هہیں گے۔ اهلیذ کی علاگبًہ هوهیذ اوه هوهی ؽووم اوه هطبلجوں کو وٍ هَلوبًو

عت یہ كوًوں اهلیزیں اپٌی اپٌی  کو هوهی اٍٹیٹ  ىیبكٍ هلد رک ثوكاّذ کوٍکے گب ًہ ہٌلوؤں کب هوهی اٍٹیٹ۔ فٖوٕبا 

ہن هوم ثیووًی هیبٍذ کی ٛوف اٍزولاك کب ہبرھ پھیالئیں گی اوه اپٌے هلک کی ؽکوهذ کے ثغبئے ثیووًی ؽکوهذ 

ب وعوك ہٌلوٍزبى اوه پبکَزبى كوًوں کے لیے ًبهبثل ثوكاّذ ٍے وكبكاهی ، كلچَپی اوه پیٌگیں ثڑھبئیں گی رو اى ک

هیں فواٍ کیَے ہی اٛویٌبى ثقِ آئیٌی رؾلظبد كوًوں ًے ایک كوٍوے کی اهلیزوں کو كیے ہوں ،  ہوعبئے گب۔ اثزلاءا 

چل پڑے  اى کو فزن کوكیب عبئے گب، هوى هوٍ کے ثوربؤ هیں اهلیزوں کب اٍزؾٖبل کوًے والی پبلیَی هكزہ هكزہ ػوالا 

کی فبٛو ایک كوٍوے پو كثبؤ ڈالٌے کی کوِّ کویں گی اوه ثبآلفو یب  هی اهلیزوںگی، كوًوں ؽکوهزیں اپٌی اپٌی هو

رو عٌگ رک کی ًوثذ پہٌچے گی۔۔۔۔عٌ کے ًزیغے کے هزؼلن کوئی پیٌْگوئی ًہیں کی عبٍکزی۔۔۔ یب كوًوں کو اً پو  

 عو ثوربؤ چبہے کوے۔ ھ اوه كوٍوی ؽکوهذ هَلوبًوں کے ٍبرھهاٙی ہوًب پڑے گب کہ ایک ؽکوهذ ہٌلوؤں کے ٍبر

ٍے اً   (united nations organization)كوٍوا مهیؼہ رؾلع یہ  ثزبیب عبرب ہے کہ اهوام هزؾلٍ کے ًظبم   

هؼبهلہ هیں هلك لی عبئےگی۔لیکي عو لوگ اً ًظبم کے هياط کو کچھ ثھی عبًزے ہیں وٍ ثآٍبًی اًلاىٍ لگبٍکزے ہیں کہ 

اً مهیؼہ رؾلع کے ثل پو کوئی كثی ہوئی هوم کزٌے كى عی ٍکزی ہے۔ اول رو اهوام هزؾلٍ کے ًظبم ٍے هواكؼہ کَی 

کوئی ثہذ ثڑی اوه ًوبیبں ظبلوبًہ کبههوائی کی گئی ہو۔ هوى هوٍ کے ایَے ہی هؼبهلہ هیں کیب عبٍکزب ہے عٌ هیں 

واكؼہ ثل هچھوٹے چھوٹے هؼبهالد فواٍ هغووػی ٛوه پو  هل کو کزٌب ہی ثڑا ظلن ثي عبئیں ، ثہوؽبل اً ًظبم هیں هب

به کے لؾبظ ٍے ًہ اى ثظبہو هؼٖوم پبلیَیوں کو وہبں ىیو ثؾش الیب عبٍکزب ہے عو هـوثی هؼی ًہیں هواه پبٍکزے ۔

پھو ثبلکل ثوؽن ہوری ہیں۔ هگو ہوبهے ًوطۂ ًظو ٍے هَلوبًوں کی ؽیبد كیٌی و هلی کو ثبلکل فزن کوكیٌے والی ہیں۔

اً ًظبم ًے اة رک رو یہ صبثذ ًہیں کیب ہے کہ وٍ ثبلکل ثے الگ اًٖبف کوًے کے لیے ریبه ہے۔ اً کے اهکبى 

کیَب ہے اوه اً هیں اًٖبف کب روبٙب کیب ہے۔ ثلکہ یہ ثھی كیکھزے ہیں ٕوف یہی ًہیں كیکھزے کہ هؼبهلہ ثغبئے فوك 

کہ ّکبیذ عٌ ؽکوهذ کی کی گئی ہے اً ٍے ہوبهی اپٌی ؽکوهزوں کے رؼلوبد کیَے ہیں اوه آیب اٍے هطؼوى 

م کوًب ہوبهی ؽکوهزوں کی هٖلؾذ کے هطبثن ہے یب فالف۔ اً لؾبظ ٍے کوى کہہ ٍکزب ہے کہ آئٌلٍ ىهبًہ هیں ًظب

 اهوام هزؾلٍ کے اًله ہٌلوٍزبى اوه پبکَزبى کی اٙبكی پوىیْي کیب ہوگی اوه کٌ کی ثبد وہبں ىیبكٍ وىى كاه ہوگی۔

ریَوا مهیؼہ ہغود اوه رجبكلہ آثبكی کب ثیبى کیب عبرب ہے۔ ہغود کب هطلت یہ ہے کہ هَلوبى فوك ہٌلوٍزبى چھوڑ   

لۂ آثبكی کب هطلت یہ ہے کہ كوًوں ؽکوهزیں ثبہوی هواهكاك ٍے ایک چھوڑ کو پبکَزبى هیں عبثٌَے ّووع ہوں، اوه رجبك
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ًظن کے ٍبرھ اپٌی اپٌی ہن هوم آثبكی کو اپٌے ػالهے هیں هٌزول کولیں۔ اى هیں ٍے پہلی ٕوهد هبثل ػول ہے هگو وٍ 

ٕوف کھبرے پیزے لوگ یب ثہذ  كوهزبا  ہٌلوٍزبى کے هَلوبًوں کب هَئلہ ؽل ًہ کوٍکے گی۔ کیوًکہ اً ٕوهد هیں وهزبا 

ثوكاّزہ فبٛو اكواك و فبًلاى یب کچھ هي چلے هَوذ آىهب لوگ ہی ػول کوٍکیں گے ۔ هَلوبًوں کی ػبم آثبكی عہبں اة 

ثٌ هہی ہے وہیں ثَزی هہے گی اوه اً کب کَی ثڑے پیوبًے پو فوك هہبعود کوًب هوکي ًہ ہوگب، اال یہ کہ کَی وهذ 

یِ آعبئیں عو ثہبه وؿیوٍ هیں پیِ آئے ہیں۔ هہی كوٍوی ٕوهد ، رو هغھے اهیل ًہیں کہ آئٌلٍ فلاًقواٍزہ وٍ ؽبالد پ

پچبً ٍبل رک ہٌلوٍزبى اوه پبکَزبى کی ؽکوهزیں ٍبڑھے چبه کووڑ هَلوبًوں اوه ڈھبئی ریي کووڑ ؿیو هَلووں کو 

ٍ وٍ كل ٍے ایَب کوًب چبہیں ربہن اگو کوئی كھو هٌزول کوًے کب اًزظبم کوٍکیں گی، فواكھو ٍے اِ كھو اوه  اُ كھو ٍے اُ اِ 

 اً اهیل پو عیٌب چبہزب ہو رو ٙووه عیے۔

یہ ہے اى مهائغ کی ؽویوذ عي کی ثٌب پو اهیل کی عبهہی ہے کہ هوم پوٍزبًہ ٍیبٍذ عٌ ٛوػ اًگویيی اهزلاه   

کے گی۔ آط هَلوبى ہٌلوٍزبى کی هوهی ؽکوهذ ثي عبًے کے ثؼل ثھی چل ٍکے كوههیں چلزی هہی ہے ، اٍی ٛوػ 

کی وعہ ٍے اى ؽوبئن کو ًہیں ٍوغھ هہے ہیں، هگو وٍ وهذ هویت ہے عت یہ ؽوبئن فوك اپٌی عہبلذ اوه کن ًگبہی 

اوه اً وهذ الهؾبلہ اى کو ریي هاٍزوں هیں ٍے ایک  کب اًزقبة کوًب پڑے اپٌے آپ کو اى کی ٍوغھ هیں اربهكیں گے۔

 گب۔

 پبلیَیوجول کوکے ہٌلو هوهیذ هیں عنة ہوًے پو ریبه ہوعبئیں۔ ایک یہ کہ ًیٌْلَٹ هَلوبًوں کو  

 كوٍوے یہ کہ هَلن هوم پوٍزی کو هوعوكٍ هوُ پوثلٍزوه چلزے هہیں یہبں رک کہ هٹ عبئیں۔  

ریَوے یہ کہ هوم پوٍزی اوه اً کے ٛوه ٛویووں اوه اً کے كػووں اوه هطبلجوں ٍے روثہ کوکے اٍالم   

ٌ کب روبٙب یہ ہے کہ هَلوبى اپٌی هوهی اؿواٗ کےلیے ٍؼی وعہل کوًے کے ثغبئے اپٌی کی هہٌوبئی هجول کولیں ع

روبم کوّْوں کو ٕوف اٍالم کی إولی كػود پو هوکوى کویں اوه هي ؽیش الووم اپٌے افالم اػوبل اوه اعزوبػی 

ی ماد کے لیے ًہیں ثلکہ ىًلکی هیں اً کی ّہبكد كیں عٌ ٍے كًیب یویي کوٍکے کہ كی الواهغ یہ وٍ هوم ہے عو اپٌ

هؾ٘ كًیب کی إالػ کے لیے عیٌے والی ہے اوه كهؽویوذ عي إولوں کو یہ پیِ کوهہی ہے وٍ اًَبًی ىًلگی کو 

 ی واهكغ اوه إلؼ ثٌبكیٌے والے ہیں۔اًلواكی اوه اعزوبػی ٛوه پو ًہبیذ اػل  

ثھی اٍی هیں اى کےلیے ًغبد ہے۔ هیں یہی آفوی هاٍ هَلوبًوں کے لیے پہلے  ثھی هاٍ ًغبد رھی اوه اة   

ٍ افزیبه کوًے کے ثغبئے اً هاٍ اهں۔ اگو یہ هوم پوٍزبًہ ٍیبٍذ کی کئی ٍبل ٍے اى کو اٍی کی ٛوف ثال هہب ہو

ٛبهذ کو اً هاٍ پو لگبیب ہے اٍی وکوافزیبه کورے ، اوه عٌ ٛوػ پچھلے كً ٍبل هیں اًہوں ًے اپٌی پوهی هود 

یب ہورب رو آط ہٌلوٍزبى کی ٍیبٍذ کب ًوْہ ثلال ہوا ہورب اوه كو چھوٹے چھوٹے پبکَزبًوں کی ٛوػ کہیں اً هاٍ پو لگب

لیکي اً وهذ هیوی كػود عگہ ٍبهے ہٌلوٍزبى کے پبکَزبى ثي عبًے کے اهکبًبد اى کی آًکھوں کے ٍبهٌے ہورے۔

گھیو کو ًبچبه هَلوبى ّو کے  اًہیں كّوي کی كػود یب ایک كیوًے كوٍذ کی كػود هؾَوً ہوئی۔ اة واهؼبد اًہیں 

کی إلی اوه ؽویوی  ک ہی هٍ گئی ہے اوه وٍ اٍالم۔ اة اى کے لیے ىًلگی هاٍ ٕوف ای هوبم پو فوك کھیٌچ الئے ہیں

اوه هقلٖبًہ اٍالم کی هاٍ ہے ۔ كوٍوی هاہیں ىًلگی کی ًہیں ثلکہ فوكکْی یب ٍيائے هود یب ٛجؼی وكبد کی هاہیں 

 ہیں۔

کہ ہٌلوٍزبى کی ٍیبٍذ کب ی فجو كے هہب ہوں اة ثبلکل هویت آگیب ہے عوًہ ًے کی هیںیہ وهذ عٌ کے آ  

یي پوىیْي کب ػبم کو ًیب كوه ّووع ہوا اهلیذ کے ػالهوں هیں هَلوبًوں کو اپٌی واهؼی یبً اًگكوه فزن ہو ٍ وكهوع

یہ ایک ثڑی رؾویک کے اًہلام کب وهذ ہوگب عو رؾویک فالكذ کے اًہلام ٍے کئی گٌب  ىیبكٍ بئے گب۔اؽَبً ّووع ہوع

فطوًبک ہوگب۔ رؾویک فالكذ کی ًبکبهی ًے هَلوبًوں پو عو  عووك و اًزْبه ٛبهی کیب رھب وٍ اگوچہ ًہبیذ ًوٖبى كٍ 
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صبثذ ہوگی۔ اپٌے اً وهذ رک کے هہٌوبؤں  هہلک رھب هگو هہلک ًہ رھب۔ اة اگو وٍ کیلیذ کہیں پھو ٛبهی ہوئی رو هطؼبا 

ٍے هبیوً ہوکو کوئی ٕؾیؼ هہٌوہئی اوه کوئی ّؼبع اهیل اکو هَلوبًوں ًے ًہ پبئی رو اى پو  گھجواہٹ اوه ٛوائق 

کوئی کویوًَٹ گووٍ کی ٛوف لپکے  گب، الولوکی هَلٜ ہوعبئے گی۔ کوئی "ًیٌْلَٹ" هَلوبًوں کی ٛوف كوڑے گب،

ی کوے گب، کوئی هبیوٍی کی ؽبلذ هیں ہبرھ پبؤں  روڑ کو ثیٹھ عبئےگب اوه کوئی كل ثوكاّزگی کوئی ہغود کی ریبه

کے ػبلن هیں، یب هؾ٘ اؽووبًہ عھٌغھالہٹ کی ثٌب پو ہبهی ہوئی هوهی عٌگ کو پھو ربىٍ کوکے ًہ ٕوف اپٌے اوپو 

ے گب۔ اً ًبىک وهذ کے لیے اثھی ٍے ایک ثلکہ اپٌے ہياهوں الکھوں ثے گٌبٍ ثھبئیوں پو ثھی رجبہی کب ٛوكبى اٹھب الئ

ایَب هٌظن  گووٍ ریبه هہٌب چبہیے عو ہوُ هیں آًے والے هَلوبًوں کے ٍبهٌے ثووهذ ٕؾیؼ هاٍ ػول پیِ کوٍکے، 

اى کی هبئل ثبًزْبه هوروں کو ؿلٜ کبهیوں اوه فبم کبهیوں ٍے ثچب کو ایک هوّي ًٖت الؼیي کے گوك ٍویٹ ٍکے، 

ل ؽویوی کبهیبثیوں کی ثْبهد كے ٍکے۔ هیوی كػب ہے کہ آپ ہی کب یہ گووٍ اً فلهذ کے اًغبم اوه اى کو یبً کے ثؼ

كیٌے کی  روكین پبئے اوه اً وهذ کے آًے ٍے پہلے اً ؽل رک ٛبهزوه اوه هٌظن اوه هَزؼل ہوعبئے کہ یہ فلهذ 

 اًغبم كے ٍکے۔

وجل کب ثھی عبئيٍ لیں۔ هیں آپ لوگوں ٍے اکضو اة هیں چبہزب ہوں کہ آپ مها ہٌلو ہٌلوٍزبى کی اکضویذ کے هَز  

کہزب هہب ہوں کہ اٍالهی اًوالة ثوپب کوًے کب عزٌب اهکبى هَلن اکضویذ کے ػالهوں هیں ہے هویت هویت ارٌب ہی اهکبى 

ؿیو هَلن اکضویذ کے ػالهوں هیں ثھی ہے۔ هیوی اً ثبد کو ثہذ ٍے لوگ ایک ؿوم رقیل آكهی کب فواة ٍوغھزے 

اً لیے یہ رٖوف کب کوئی ًکزہ ہے عو ہوبهی ٍوغھ ٍے ثبہو ہے۔   ثؼ٘ لوگ یہ فیبل کورے ہیں کہ ؿبلجبا ہیں، اوه 

وٛ ، هزؾل اوه هٌظن اى کو ٕویؼ ٛوه پو یہ ًظو آهہب ہے کہ ؿیو هَلن اکضویذ هَلوبًوں کے هوبثلہ هیں ایک هٚج

ؽکوهذ ًہبیذ هَزؾکن  ہے ، اً پو هوم پوٍزی کب ًْہ پوهی ٛوػ هَلٜ ہے، ہٌلو اًڈیب کب پوها ًظبمِ  ثالک ثٌی ہوئی

ی ہوئی عبری ہے۔ اً ؽبلذ کو ٛویوہ ٍے اً کے ہبرھ هیں آچکبہے اوه عو رھوڑی ٍی کَو ثبهی ہے وٍ ػٌوویت پوه

اٍزہ کلھو ٍے ًکل آئےگب۔هگو هیں کہزب ہوں ے ہوئے اى کی ٍوغھ هیں ًہیں آرب کہ آفو یہبں اٍالهی اًوالة کب هكیکھز

ہو ٹھوً ثھی هؾَوً ہورب ہے اً کی ٍبفذ کو مها بکہ یہ هٚجوٛ ثالک عو آپ کے ٍبهٌے ًظو آهہب ہے، اوه ثظ

 ٍے هوکت ہے اوه اى کی پیوٍزگی کی ًوػیذ کیبہے۔ھٌے کی کوِّ کیغئے کہ یہ کي اعياء ٍوغ

ٌ چیي ًےهزؾل اوه هٌظن کیب ہے وٍ کوئی هَزول ًظویۂ ؽیبد ، ہٌلوٍزبى کے اى کووڑوں ؿیو هَلووں کو ع  

کوئی هٚجوٛ كلَلۂ ىًلگی اوه کوئی ّؼوهی ًٖت الؼیي ًہیں ہے کہ اً کب هزيليل ہوًب اوه ثلل عبًب هْکل ہو،ثلکہ 

وٍ هؾ٘ ایک هوم پوٍزی کب عنثہ ہے عو ایک ٛوف اعٌجی اهزلاه کے فالف اوه كوٍوی ٛوف هَلن هوم پوٍزی کے 

هوم پوٍزی کب كطوی فبٕہ یہ  ہورب ہے کہ وٍ ٕوف کَی هقبلق و هياؽن اوه هجبهى ٛبهذ وبثلہ هیں ثھڑکبیب گیب رھب۔ه

عوًہی کے هياؽوذ فزن ہوئی اوه هوم ہی کے هوبثلہ هیں پیلا ہوا کورب ہے، اً کی ّلد اٍی وهذ رک ثبهی هہزی ہے ۔

ے، اًلهوًی ىًلگی کے كوٍوے اہن رو هَبئل لوگوں کی پوٍزی کب هوٖل ؽبٕل ہوا یہ عنثہ آپ ٍے آپ كة عبرب ہ

روعہبد کو اپٌی ٛوف کھیٌچ لیزے ہیں اوه وٍ ػٌبٕو عو هؾ٘ هوم پوٍزی کے عنثہ ٍے ثبہن پیوٍزہ ہوئے رھے، 

ثکھوًے لگزے ہیں۔ ہٌلو هوم پوٍزی کب هؼبهلہ ثھی کچھ ایَب ہی ہے یہ عي كو پبؤں پو کھڑی ہوئی رھی اى هیں ٍے ایک 

ػٌوویت گوا چبہزب ہے۔ اً کے ثؼل ٕوف كو  ٍوا پبؤں ثبهی هٍ ----ٌی اًگویيی اهزلاه ٍے ًغبد پبًے کب عنثہ یؼ---

هوبثلہ کب عنثہ۔ ٍو پبکَزبى کے ثي عبًے کے ثؼل اً کب هبئن هہٌب ثھی هْکل ہے، عبرب ہے، یؼٌی هَلن هوم پوٍزی کے 

ؽل کوًے کی کوئی ایَی هاٍ ًکبل لے عٌ ٍے ًہ رو  ثْوٛیکہ ہٌلو ػالهے  کی هَلوبى اهلیذ ، اپٌے هَئلے کو

ہٌلوٍزبى اوه پبکَزبى کے كههیبى  کْیلگی و ًياع کے اٍجبة پیلا ہوں اوه ًہ ہٌلوٍزبى کے اًله هَلن هوم پوٍزی کے 

یہ ؽکوذ اگو فلا كػوؤں اوه هطبلجوں کو كثبًے  کے لیے ہٌلو هوم پوٍزی کے هْزؼل ہوًے کب کوئی هوهغ ثبهی هہے۔

هَلوبًوں کو ػطب کوكی رو آپ كیکھیں گے کہ ًیٌْلَٹ لیڈه اوه هوهی و هنہجی ػٖجیزوں کے هجلـیي هٌٖوػی  ًے

فطوے اوه عؼلی ہّوے پیِ کوکوکے هوعوكٍ هوم پوٍزی کو ىًلٍ اوه هْزؼل هکھٌے کی فواٍ کزٌی ہی کوِّ کویں، 
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ٍے یہ هوم پوٍذ  ثالک ثٌب ہے، ثکھو کو وٍ ثہوؽبل هوکے هہے گی اوه وٍ هقزلق و هزٚبك ػٌبٕو، عي کی روکیت 

هہیں گے۔ اً لیے کہ اً ثالک کے اًله فوك اً کے اپٌے ػٌبٕو روکیجی کے كههیبى عو رولًی و هؼبّی ثے 

اًٖبكیبں عو هؼبّی علبکبهیبں ، عو اؿواٗ و هلبك کی کْبکْیں، اوه عو ٛجوبری هٌبكوریں هوعوك ہیں، وٍ ثیووًی 

کو ثيوه هؾَوً کوائیں گی اوه هلک کے آئٌلٍ اًزظبم، افزیبهاد کی روَین ، ؽووم کے  فطواد کے ہٹزے ہی اپٌے آپ

رؼیي اوه ٍوبعی ًظبم کی رْکیل کے هَبئل الهؾبلہ اى کو آپٌ هیں پھبڑ كیں گے۔ اً رلوهہ کے لیے ایَے هوهی اوه 

 كطوی اٍجبة هوعوك ہیں کہ اٍے هوًوب ہوًے ٍے کوئی ٛبهذ هوک ًہیں ٍکزی۔

ہٌلوٍزبى کب هوعوكٍ ٍوبعی ًظبم کچھ اً ٛوى پو ثٌب ہے کہ وٍ  ثے ّوبه ٛجوبد پو هْزول ہے عي هیں ٍے   

ثؼ٘ ثؼ٘ پو چڑھے ہوئے اوه ثؼ٘ اى ٍے كثے ہوئے ہیں ۔ اى ٛجووں کے كههیبى پیلائْی ثوروی و پَزی اوه اٹل 

كلَلے ٍے اوه ىیبكٍ هٚجوٛ کوكیب گیب  اهزیبىاد کب رٖوه گہوی عڑوں کے ٍبرھ عوب ہوا ہے اوه اً کو رٌبٍـ کے

ہے۔ پَذ ٛجووں کے ؽن هیں یہ یویي پیلا کیب گیب ہے کہ وٍ پَزی ہی کے لیے پیلا ہوئے ہیں اوه یہ اى کے پچھلے 

کوهوں کب الىهی ًزیغہ ہے۔ عَے اًہیں ثہوؽبل ثھگزٌب ہی پڑے گب، عَے ثللٌے کی ہو کوِّ ثے ٍوك ہے اوه اوًچے 

ہ امػبى پیلا کیب گیب ہے کہ وٍ پیلا ہی ثوروی کے لیے ہوئے ہیں، ثوروی اى کب ؽن اوه اى کے ٛجووں کے ؽن هیں ی

پچھلے کوهوں کب ًزیغہ ہے اوه اً کو ثللٌے کی کوِّ هبًوى هلهد کے فالف ہے۔ اً ٍوبعی ًظبم هیں ہو اوپو کب 

بّود کے ہو پہلو هیں اوًچ ًیچ کب ٛجوہ ًیچے والے ٛجوہ کے ٍو پو پبؤں هکھے کھڑا ہے اوه اٍے هوًل هہب ہے۔ هؼ

ثے اًٖبكیبں ہیں۔ رولى کے ہو گوّے هیں اهزیبى کب ثوربؤ ہے فواٍ کھبًے پیٌے کب اهزیبى ہے۔ هلم هلم پو ثے ّوبه 

هؼبهلہ ہو یب هہي ٍہي کب ، ّبكی ثیبٍ کب، اوه اً اهزیبى هیں ٕوف رلوین ہی کب ًہیں ثلکہ رؾویو اوه رنلیل کب ػٌٖو ثھی 

ؽل یہ ہے کہ اوًچے ٛجوے اً ثبد کوثھی گواها کوًے کے لیے ریبه ًہیں ہیں کہ ًیچے  ٛجوے کے هوك اوه  ّبهل ہے

کے گوعووں اوه عبٹوں ًے اً ثبد پو  ػوهریں اى کے ٍے لجبً اوه ىیوه پہي لیں۔ ؽبل ہی کی ثبد ہے کہ هاعپوربًہ

ی وعہ ٍے فوّؾبل ہوگئے ہیں اوه کچھ ثبہو کی ک عو عٌگ---به وؿیوٍ ًیچے ٛجووں ًےہٌگبهہ ثوپب کوكیب رھب کہ چو

ہوا ثھی کھب آئے ہیں۔۔۔اپٌی ػوهروں کو اى کی ػوهروں کے ٍے لجبً اوه ىیوه پہٌبًے ّووع کوكیے ہیں۔ ثبوعوك یکہ 

هاعپوروں کے ایَے ہی ٍلوک کی رلقی هؾَوً کورے ہیں، هگو پھو ثھی یہ عبٹ اوه گوعو فوك ثھی اپٌے ٍبرھ 

ہوَو ثٌیں۔ چٌبًچہ هغووػی ٛوه پو اى کو اپٌی روہیي هواه كیب کہ چوبه اٹھ کو هؼبّود هیں اى کے  اًہوں ًے اً ثبد

کی ثواكهی ًے ىوه لگبًب ّووع کیب کہ اى ؿویجوں کو ىثوكٍزی اٍی پَزی هیں پھیٌک كیں عٌ ٍے  وٍ اٹھٌب چبہزے 

 ہیں۔

ہے اوه اً کے هلین ظبلوبًہ پہلوؤں پو علیل  هؼبّی ًظبم  ثھی ثڑ ؽل رک اٍی ٍوبعی ًظبم کی روریت پو هبئن   

ٍوهبیہ كاهی کی فٖوٕیبد کب اوه اٙبكہ ہوگیب ہے۔ عو ٛجوے هلهی اعزوبػی ًظویبد اوه هبثؼلالطجؼی كلَلوں کی 

هلك ٍے اوپو کی ٍیڑھیوں پو هزوکي ہوچکے ہیں اًہوں ًے ٕوف ارٌے ہی پو اکزلب ًہیں کیب ہےکہ هلک کی رولًی 

کو اپٌے لیے هقٖوٓ کولیں ثلکہ اً کے ٍبرھ ٍبرھ وہی هلک کی كولذ اوه اً کے وٍبئل و  ىًلگی هیں ثوروی

مهائغ پو ثھی هبث٘ ہوگئے ہیں اوه ًیچے کی ٍیڑھیوں پو هہٌے والی ػبم آثبكی کے لیے اًہوں ًے ىًلگی ثَو کوًے 

اً هؼبّی ًظبم ی کویں۔کی کوئی ٕوهد اً کے ٍوا ًہیں چھوڑی ہےکہ وٍ ملذ کے ٍبرھ اى کی فلهذ اوه هيكوه

هیں هؾووم اوه هؾٌذ پیْہ ٛجووں کے ٍبرھ عو ثے اًٖبكیبًبوه ىیبكریبں پبئی عبری ہیں اى کب ّوبه کوًب هْکل ہے۔ 

ه کوهکھی ہیں عي کی ثٌب پو کن پھو اوًچے ٛجووں ًے فوك اپٌے كائوے هیں ثھی ثـی و ظلن کی ثہذ ٍی ّکلیں افزیب

 joint family)ل ہیں۔ اى کی ٍوكفواهی ، اى کب هْزوک فبًلاًی عبئلاك کب ٛویوہ فوّؾبل اوه ىیبكٍ لوگ ثلؽب لوگ

system)  ِ اکجو کب هبًوى  اوالكِ  اى کب روهیش(law of primogeniture)   اوه اٍی ٛوػ کے اوه ثہذ ٍے ٛویوے

 ٍوں کو هؾووم اوه كٍذِ ٹ کو چٌل کے ہبرھ هیں كے كیزے ہیں اوه ثہذ یایَے ہیں عو كولذ اوه اً کے مهائغ کو ٍو
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ًگو ثٌب كیزے ہیں۔ اًہی ٛویووں ٍے عي ہبرھوں هیں كولذ ٍوٹی ہے وٍ اة علیل ٍوهبیہ كاهی کے ڈھٌگ افزیبه کوکے 

 هلک کی ٌٕؼذ، رغبهد اوه هبلیبد پو هَلٜ ہوئے ہیں اوه ہورے عبهہے ہیں۔

 social)جہ عوہوهیذ، اعزوبػی اًٖبف اة عو ٍیبٍی ًظبم ثٌبیب عبهہب ہےاً کی رٌٖیق هیں کبؿن پو رو ثالّ  

justice)   هَبواد اوه هواهغ کی یکَبًی(equal opportunities)   کے ثڑے ثڑے ًلیٌ رٖوهاد ثہذ ٍزھوی اوه

كلکِ ىثبى هیں ههن کیے عبهہے ہیں، لیکي ظبہو ہے کہ  اى اللبظ کی إل هیوذ اى کے رللع هیں ًہیں ، اى پو واهؼی 

عوکچھ ہن كیکھ هہے  ہیں وٍ یہ ہے کہ اً ٍیبٍی ًظبم کی رْکیل، رؼویو اوه رٌلین کے ٍبهے  ػوالا ػوللهآهل هیں ہے۔

کبم پو وہی ٛجوے ؽبوی ہیں عو ٍوبعی اوه هؼبّی ًظبم کی اوپو والی ٍیڑھیوں پو رْویق كوهب ہیں۔۔۔ًہیں ، ثلکہ پیلا 

ھ كیب ہے هگو ثڑا كل، وٍیغ ًظو اوه كواؿ اوه رغوثہ ًے ہویں ثزبكیب ہے کہ اى ٛجووں کو فلا ًے ٍت کچہوئے ہیں۔

اى کی رٌگ كلی اة رک ثھی ہٌلوٍزبى کو ثہذ کچھ ًوٖبى پہٌچبچکی ہے اوه آئٌلٍ ثھی اٍے كیکھزے ؽوٕلہ  ًہیں كیب۔

ہوئے هْکل ٍے یہ روهغ کی عبٍکزی ہے کہ یہ لوگ اپٌی ٍیبٍی ٛبهذ کو واهؼی اًٖبف هبئن کوًے هیں اٍزؼوبل کویں 

 گے۔

یہ ؽبالد اپٌے اًله ارٌی رلقیبں هکھزے ہیں عٌہیں هلک کی ػبم آثبكی ّلد کے ٍبرھ هؾَوً کوهہی ہے۔ اة   

رک هوم پوٍزی کے ًْے ًے اً اؽَبً کو ثڑی ؽل رک كثبئے هکھب رھب، اوه لوگ اً اهیل پو عی هہے رھے کہ هلک 

۔ اة اًزظبم کے افزیبهاد عت كی الواهغ اہل هلک کب اًزظبم عت ہوبهے ہبرھ آئے گب رو یہ ثے اًٖبكیبں فزن ہوعبئیں گی

كیو رک ًہ ٹل ٍکے گب کہ اى افزیبهاد کو آئٌلٍ کٌ ٛوػ اٍزؼوبل کیب کی ٛوف هٌزول ہوعبئیں گے رو یہ ٍوال ىیبكٍ 

عٌ ٍے هلک هیں ؽویوی اًٖبف هبئن ہو۔ ہٌلوٍزبى کے هَزوجل کی ثب گیں اً وهذ عي لوگوں کے ہبرھوں هیں  ےعبئ

آهہی ہیں وٍ ہٌلو کلچو کی ٍبثن هوایبد کے ٍبرھ هـوثی یوهپ اوه اهویکہ کے ٛوین ىًلگی کب عوڑ لگبرے ًظو آرے 

وهیذ ، ایک ظبہوی هَبواد اوه ایک ًظو كویت ہیں۔ یہ هیوا اًلاىٍ اگو ٕؾیؼ ہے رو اً ٛوػ وٍ ایک ًوبئْی عوہ

ػلل هبئن کوًے هیں رو ٙووه کبهیبة ہوعبئیں گے، هگو اً کی رہ هیں ثلٍزوه وہی ثے اًٖبكیبں، وہی ًبہوواهیبں اوه 

وہی رلویویں ثوهواه هہیں گی عو اً وهذ پبئی عبری ہیں، کیوًکہ رلوین و اهزیبىاد ہٌلو کلچو کی هگ هگ هیں پیوٍذ 

کب عوڑ لگٌے ٍے کے ہورے کَی ؽویوی عوہوهیذ کب هیبم ؿیو هوکي ہے، اوه اً کے ٍبرھ هـوثی ًظویبد  ہے عٌ

اً کے ٍوا کچھ ؽبٕل ہوًے کی اهیل ًہیں کی عبٍکزی کہ اوًچے ٛجوے کی ثوروی و ٍوهبیہ كاهی کو الکٌْوں اوه 

ظو آرب ہے کہ یہ لوگ ثہذ علل ہی ہٌلوٍزبى ووٹووں کے مهیؼہ ٌٍل عواى هل عبئے۔ اٍی لیے یہ اهو هویت هویت یویٌی ً

کی ػبم آثبكی کو هبیوً کوكیں گے ۔ اى کے ہبرھوں اًٖبف هبئن ًہ ہوٍکے گب، اوه کچھ ىیبكٍ كیو ًہ گنهًے  پبئےگی 

ہٌلوٍزبًی ػوام ، کَبى، هيكوه اوه فوك اوًچے ٛجوہ کے هؾووم لوگ کَی كوٍوے هٌٖلبًہ ًظبم کی ٛلت هیں کہ 

 گیں گے۔ثے چیي ہوًے ل

هوعوكٍ هوم پوٍزی اپٌے  عوًہی کہٍ اً ٕوهد ؽبل ٍے كبئلٍ اٹھبًے کی ریبهیبں کوهہب ہے۔ واّزواکی گو  

اؿواٗ کے ّگبكوں هیں ٍے اپٌب هاٍزہ  لل اوه اٍی رٖبكمِ بری فهلػب کو پہٌچٌے کے ثؼل هٚوؾل ہوئی، وٍ اٍی ٛجو

یلیں كال کو ٍیبٍی اهزلاه ؽبٕل کوًب چبہے گب۔ هگو اً ًکبلٌے کی کوِّ کوے گب اوه ػبم ثبٌّلوں کو اًٖبف کی اه

ٍے َب پووگوام ًہیں ہے عو فوك ظلن ٍے، ثے اًٖبكی یگووٍ کے پبً اى ثے اًٖبكیوں کو فزن کوًے کے لیے کوئی ا

وٍ ہٌلوٍزبى کو هوعوكٍ كوهہ واهاًہ هٌبكود كَبك ٍے اوه ثبآلفو عجبهی و هہبهی ٍے پبک ہو۔ ، کْذ و فوى ٍے ، 

اة رک عہبں ہٌلو اوه هَلوبى کے عھگڑے کی ثٌب پو هٌبكود اوه ًياع کب رؾلہ كے گب۔ ًياع کی عگہ ٛجوہ واهاًہ  اوه

لوگ ایک كوٍوے کے ٍو پھبڑرے اوه گھو عالرے هہے ہیں وہبں اة هوٹی کے عھگڑے کی ثٌب پو وہی لوگ کْذ و 

اوه ؿٖے ٍے ثھڑک اٹھے گب عٌ ٛوػ فوى کوًے لگیں گے۔ ایک ٛجوہ كوٍوے ٛجوے کے فالف اٍی ٛوػ ًلود 

كوهہ پوٍزی اوه هوم پوٍزی کی عگہ ٛجوبری هلبك کی پوٍزبهی آط ایک كوهہ كوٍوے كوهے کے فالف  ثھڑکب ہوا ہے۔

لے لے گی اوه اًٖبف کے ؽویوی عنثہ ٍے كل عٌ ٛوػ آط هوهی عٌگ کے ىهبًے هیں فبلی ہیں اٍی ٛوػ اً 
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لی ہوں گے۔ ثوٍواهزلاه ٛجوے هؾووم ٛجووں کو هؾووم هکھٌے کے لیے ٍو وهذ ٛجوبری عٌگ کے ىهبًہ هیں ثھی فب

كھڑ کی ثبىی لگبئیں گے۔ اً ٛوػ ہٌلوٍزبى ایک هلد رک اهي کی ٕوهد کو روٍزب هہے گب، اوه آفو کبه اگو 

کی فلاًقواٍزہ اّزواکی اًوالة کبهیبة ہوگیب رو هيیل ایک ٛویل هلد رک یہبں هوً کی ٛوػ اوًچے ٛجووں کو اى 

ىهیٌوں ، عبئلاكوں اوه کبهفبًوں ٍے ثے كفل کوًے کے لیے ٍقذ کْذ و فوى اوه ظلن  و عوه کب ثبىاه گوم هہے 

ٛوػ  ی هبئن ہوگی عیَی هوً هیں ہے۔ اٍییہبں ثھپھو اّزواکی ًظبم هبئن ہوعبًے کے ثؼل ویَی ہی ڈکٹیٹو ّپ گب۔

اهزلاه کے ّکٌغے هیں کٌ كیب عبئے گب،   (TOTALITARIAN)هلک کی پوهی آثبكی کو ایک عبثواًہ اوه ہوہ گیو 

لوگوں روبم لوگوں کب هىم چٌل  ٛوػ اٍی ٛوػ لوگ ىثبى اوه هلن اوه فیبل کی آىاكی ٍے هؾووم ہوعبئیں گے، اٍی

ؽبٕل ًہ هہے گی کہ اً ًظبم کی ٍقزیوں ػ ثٌلگبى فلا کو ارٌی آىاكی ثھی اوه اٍی ٛوکے ہبرھوں هیں  آعبئے گب،

زہ ہوں رو کچھ چیـ و پکبه کولیں، یب اً ؽبلذ کو ثللٌے کے لیے کوئی ٍیبٍی رٌظین  اوه اعزوبػی ٍے كل ثوكاّ

ہ ہے کہ کوِّ کوٍکیں۔ اوه اى ٍت ٍے ثڑھ کو اً اّزواکی اًوالة ٍے عو ًوٖبى ہٌلوٍزبى کو پہٌچے گب وٍ ی

ثھی  ی رہنیت هیں ثبهی ہیں وٍزبى کثبوعوك رھوڑی ثہذ هوؽبًی اوه افالهی هلهیں ہٌلوٍ پچھلی ٕلیوں کے اًؾطبٛ کے

 وٍذ هلک ثي کو هٍ عبئے گب۔ں گی اوه یہ هلک ٍواٍو ایک هبكٍ پفزن ہوعبئی

چیي ہٌلوٍزبى کو ثچبٍکزی ہے رو وٍ یہ ہے کہ کوئی گووٍ ایک ایَے ًظبم كکو و ػول  اً اًغبم ٍے اگو کوئی  

كهعہ کی اوه ؽویوی هوؽبًی و افالهی هلهیں ثھی ہوں، ٍچبئی اوه ثے الگ اعزوبػی  کو لے کو اٹھے عٌ هیں اػلی  

ثھی   (social democracy)هؾ٘ ٍیبٍی ًہیں ثلکہ رولًی و هؼبّوری  عوہوهیذ ---اًٖبف ثھی ہو، إلی عوہوهیذ 

روهی کے یکَبں هواهغ ثھی  هلک کے لیے ثال اهزیبى ٛجوہ و ًَل اًلواكی و اعزوبػی ؽیضیذ ٍے ہو، اوه روبم ثبٌّلگبىِ 

عو ایک یب چٌل ٛجووں کے هلبك کو ًہیں ثلکہ ٍت اًَبًوں کے هلبك کو یکَبں ہولهكی اوه اًٖبف کی ًظو ٍے  ہوں۔

كیکھے، کَی کب ؽوبیزی اوه کَی کب كّوي ًہ ہو، ٛجووں اوه گووہوں کو ایک كوٍوے کے فالف اکَبًے اوه لڑاًے 

ىًلگی پو اًہیں هزؾل کوے، هؾووم ٛجووں کو وہی  کچھ كالئے عو اى کب كطوی  کے ثغبئے ایک هجٌی ثو اًٖبف ًظبمِ 

ؽن ہے اوه اوًچے ٛجووں ٍے ٕوف وہی کچھ لے عو اى کےپبً اى کے كطوی ؽووم ٍے ىائل ہے۔ ایَے ایک 

 ًظبم کو اگو هلک کے لوگوں کے ٍبهٌے پیِ کیب عبئے اوه اً کو پیِ کوًے والے وٍ لوگ ہوں عي کی ٍیود اوه

هجزال ًہ ہوں، عي کی اپٌی افالم پو اػزوبك کیب عبٍکے، عو فوك کَی هَن کی هوهی یب ٛجوبری یب ماری فوك ؿوٙی هیں 

ىًلگیبں اً ثبد پو گواٍ ہوں کہ كهؽویوذ اًہی ٍے اًٖبف کی اهیل واثَزہ کی عبٍکزی ہے، اوه عي هیں كیبًذ اوه 

عہ ًہیں ہے کہ ہٌلوٍزبى کے ثبٌّلے اً ًظبم کےهوبثلہ هیں اًزظبم كًیب کی ٕالؽیذ كوًوں عوغ ہوں ، رو کوئی و

اّزواکی اًوالة کے هاٍزے کو روعیؼ كیں۔ اّزواکی اًوالة رو ایک آپویْي ہے عو هوٗ کے ٍبرھ رٌلهٍزی کے ثھی 

ایک ثڑے ؽٖے کو کبٹ کو پھیٌکزب ہے، اوه اًَبى اٍے ٕوف ایَی هغجوهیوں کی ؽبلذ ہی هیں گواها کیب کورب ہے 

هوٗ کی إالػ ہوًے کی کوئی اهیل ثبهی ًہ هہے كًیب هیں عہبں ثھی کَی هلک کے لوگوں ًے اً ا ٍے كو عت 

آپویْي کے ٛویوے کو افزیبه کیب ہے اٍی وعہ ٍے کیب ہے کہ اى کے ٍبهٌے ظبلوبًہ ٍوهبیہ كاهی اوه اّزواکیذ کے 

کی فواثیوں ٍے ثچ کو اًٖبف پبلیٌے کی اهیل كههیبى کوئی ریَوا هاٍزہ ایَب رھب  ہی ًہیں عٌ هیں وٍ اى كوًوں 

رو ًہ ہٌلوٍزبى کے لوگ  ---اگو اً هَن کب ریَوا هاٍزہ پیِ کوكیب عبئے ، عیَب کہ پیِ کوًے کب ؽن ہےکوٍزے۔

ایَے پبگل ہیں اوه ًہ كًیب کے كوٍوے هلکوں کی آثبكی ہی کو اً هله كیواًہ كوٗ کوًے کی کوئی وعہ ہے کہ وٍ 

 آىهبًے کے ثغبئے فواٍ هقواٍ آپویْي ہی پو إواه کویں۔ كوا کوایک کبهگو

ٍوال یہ ہے کہ آیب هَلوبى یہ ریَوا هاٍزہ پیِ کوٍکزے ہیں یب ًہیں؟ اگو پیِ کوٍکزے ہیں اوه ریَوے   

ے هاٍزے کب ًبم اٍالم ہی ہے رو هیں یویي کے ٍبرھ کہزب ہوں کہ هَزوجل کے ہٌلوٍزبى هیں اّزواکیذ کے ثبلووبثل اٍالم ک

كیٖلی اهکبًبد ہیں۔ یہ هَلوبًوں کی اًزہبئی ثلهَوزی اوه ٍقذ ًبالئوی ہوگی کہ اى کے  60لیے کبهیبثی کے کن اى کن 
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اٍے لے کو اٹھٌے کے ثغبئے پوها هیلاى اّزواکیذ  وٍپبً اٍالم عیَب ایک کبهل اوه ٕؾیؼ ًظبم هوعوك ہو اوه پھو

 کے لیے فبلی چھوڑكیں۔

پو ثزبؤں گب کہ ہٌلوٍزبى هیں اٍالهی اًوالة کب هاٍزہ ہوواه کوًے کے لیے ہویں  اة هیں آپ کو هقزٖو ٛوه  

 کیب کوًب ہے۔

ٍت ٍے هولم کبم یہ ہے کہ اً هوهی کْوکِ کب فبروہ کیب عبئے عو ہٌلوؤں اوه هَلوبًوں کے كههیبى اة رک  -:1

ے کبم کوًے کے ثغبئے اپٌے هوهی ثوپب هہی ہے۔ هیوے ًيكیک یہ ثبد پہلے ثھی ؿلٜ رھی کہ هَلوبى اٍالم کے لی

اؿواٗ اوه هطبلجوں کے لیے لڑرے هہے۔ هگو اة رو اً لڑائی کو عبهی هکھٌب هؾ٘ ؿلطی ًہیں ثلکہ هہلک ؿلطی 

اوه اؽووبًہ فوكکْی ہے۔ اة یہ ًہبیذ ٙووهی ہے کہ هَلوبى اپٌے ٛوى ػول کو ثبلکل ثلل كیں۔ اٍوجلیوں هیں 

اًزقبثبد کی كوڑ كھوپ ، یہ هالىهزوں کے لیے کِ هکِ ، اوه یہ كوٍوے هوهی ًوبئٌلگی کے رٌبٍت کب ٍوال ، یہ 

ؽووم اوه هطبلجوں کے لیے چیـ و پکبه آئٌلٍ كوه هیں الؽبٕل ہوگی اوه ًوٖبى كٍ ثھی۔ الؽبٕل اً لیے کہ اة عي 

بثلیذ" کے لؾبظ کب لوگوں کے ہبرھ هیں ہٌلوٍزبى کی ؽکوهذ آهہی ہے وٍ هقلوٛ اًزقبثبد اوه هالىهزوں هیں ٕوف "ه

إول هووه کوکے هَلوبًوں کی علاگبًہ ٍیبٍی ہَزی کو فزن کوكیٌے کب كیٖلہ کوچکے ہیں اوه اى کے كیٖلے کو 

ًوٖبى كٍ اً لیے کہ اى "ؽووم" کے اٍوواه کی عزٌی کوِّ ثھی ًبكن ہوًے ٍے کَی ٛوػ ًہیں هوکب عبٍکزب۔

ىیبكٍ هْزؼل کوے گی، اوه اگو وٍ اپٌی ّکبیبد کو هكغ کواًے هَلوبى کویں گے وٍ ہٌلوؤں  کے هوهی رؼٖت کو اوه 

کے لیے پبکَزبى کی هلك ؽبٕل کوًب چبہیں گے رو یہ ثیي االهواهی پیچیلگی اوه کْوکِ کب ٍجت ثي عبئیگب، عٌ ٍے 

ئے ػبم نا اة ہویں وٍیغ پیوبًے پو هَلوبًوں هیں ایَی هالہ  ہٌلو هوهی پوٍزی کو ىًلگی کی هيیل ٛبهذ هل عبئےگی۔ 

ریبه کوًی چبہیے کہ وٍ ثؾیضیذ ایک هوم کے ؽکوهذ اوه اً کے ًظبم ٍے ثے هفی افزیبه کولیں اوه ہٌلو هوم 

هوهیذ اً کے ٍبرھ کْوکِ  پوٍزی کو اپٌے ٛوى ػول ٍے یہ اٛویٌبى كالكیں کہ هیلاى هیں کوئی كوٍوی ٍیبٍی

ی رؼٖت کو  فزن کوكیٌے کب عو اً وهذ ؿیو کوًے کے لیے هوعوك ًہیں ہے۔ یہی ایک ٛویوہ ہے اً ؿیو هؼوول

هَلن اکضویذ کے اًله اٍالم کے فالف پیلا ہوگیب ہے، اوه اٍی ٛویوہ ٍے ؿیو هَلووں کے اً اًلیْے کو ثھی كوه 

کیب عبٍکزب ہے کہ اگو اٍالم کو هيیل اّبػذ کب هوهغ كیب گیبرو کہیں پھو کَی ػالهے کے هَلوبى ایک اوه پبکَزبى 

 ے کھڑے ًہ ہوعبئیں۔هبًگٌے کے لی

ہن هَلوبًوں هیں وٍیغ پیوبًے پو اٍالم کب ػلن پھیالئیں، اى هیں اٍالم کی  یہ ہے کہ ہوبهے لیے كوٍوا اہن کبم  -:2 

كػود و رجلیؾ کب ػبم عنثہ پیلا کوكیں، اوه اى کی افالهی و رولًی اوه هؼبّوری ىًلگی کی اً ؽل رک إالػ کولیں کہ 

ثہزو هؾَوً ہوًے لگے اوه اى  هَلوو کو فوك اپٌی ٍوٍبئٹی کی ثہ ًَجذ اى کی ٍوٍبئٹی ٕویؾبا اى کے ہوَیبٍ ؿیو 

هیں ٍے عو لوگ ثھی اً ٍوٍبئٹی هیں ّبهل ہوًے کے لیے آهبكٍ ہوں، فواٍ وٍ کَی ٛجوے کے ہوں، اى کو ثبلکل 

هؾٌذ چبہزب ہے، هگو عت رک ہن هَبویبًہ ؽیضیذ ٍے اپٌے اًله لیب عبٍکے۔ یہ کبم ثوٍوں کی اى رھک اوه لگبربه 

هَلن ٍوٍبئٹی کے ایک ثڑے ؽٖے کو ػلوی اوه ػولی اوه هؼبّوری ؽیضیذ ٍے اٍالم کب ٕؾیؼ ًوبئٌلٍ ًہ ثٌبلیں 

هؾ٘ ایک ثواللٚولی ہے کہ ہٌلوٍزبى کی ؿیو هَلن آثبكی کی هائے کو اٍالم کے ؽن هیں ہوواه کیب ہوبها یہ اهیل کوًب 

 ٍبهٌے آپ کبؿن پو یب روویو هیں اٍالم کو کیَے ہی كلپنیو اًلاى ٍے پیِ کویں، ثہوؽبل عبٍکے گب۔ ؿیو هَلووں کے

وٍ اى کو اپیل ًہیں کوٍکزب کیوًکہ اٍالم کے إلی ًوبئٌلوں کب عو رغوثہ اًہیں هاد كى کی ىًلگی هیں ہوهہب ہے وٍ آپ 

ھی آئے کہ هَلوبًوں کے ثغبئے اٍالم کو کے ثیبى کی رٖلین ًہیں کورب۔ پھو اگو اى هیں کوئی ایَب ؽن پٌَل ًکل ث

كیکھ کو اٍے هجول کولے رو هوعوكٍ  هَلن ٍوٍبئٹی هیں اً کب کھپٌب هْکل ہورب ہے، اً لیے کہ یہبں اثھی رک هلین 

ہٌلواًہ عبہلیذ کے هوهوصی رؼٖجبد، اوًچ ًیچ کے اهزیبىاد ، ماة ثواكهی کے رلوهے، اٍالم هیں آعبًے کے ثبوعوك 

ؾلوظ ہیں اوه اً ثٌب پو ایک ًو هَلن کو پھو اًہی هؼبّوری فواثیوں ٍے ٍبثوہ  پیِ آرب ہے عٌہیں عوں کے روں ه

چھوڑ کو وٍ ہٌلو ٍوٍبئٹی ٍے ًکال رھب۔ لہنا هَلوبًوں کی۔۔۔اگو ٍت کی ًہیں رو کن اى کن اى کے ایک هؼزل ثہ ؽٖہ کی 
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ٍالهی کب هلم آگے ًہیں ثڑھ ٍکزب اوه یہ هوکي ًہیں ۔۔۔افالهی، رولًی اوه هؼبّوری ىًلگی کی إالػ ثے ثـیو كػود ا

ہے کہ هؾ٘ ًو هَلووں ٍے ہن ایک الگ ٍوٍبئٹی ثٌبٍکیں۔ اً إالػ هیں اگو ہن کہیں کَی ؽل رک ثھی کبهیبة 

ہوعبئیں اوه اً کے ٍبرھ ٍبرھ هَلوبًوں هیں اٍالم ٍے ػبم واهلیذ ثھی پیلا کوكیں اوه اى کے اًله یہ عنثہ ثھی 

کہ هاد كى کی ىًلگی هیں اى کو ہو عگہ ؿیو هَلووں ٍے عو ٍبثوہ پیِ آرب ہے اً هیں وٍ ؽَت هوهغ اى  اثھبهكیں

کے ٍبهٌے اٍالم کو پیِ کورے هہیں، رو كػود کی هكزبه ارٌی ریي ہوٍکزی ہے کہ ہٌلوٍزبى هیں کوئی كوٍوی 

کووڑ کے هویت ہے ۔ اً رؼلاك کب ثیَواں ؽٖہ رؾویک اٍالم کب هوبثلہ ًہیں کوٍکزی۔ یہبں هَلوبًوں کی رؼلاك چبه پبًچ 

الکھ کے لگ ثھگ  20،25ثھی اگو اٍالم کو عبًزب ہو اوه اً کی رجلیؾ ّووع کوكے، رو اٍالم کے هجلـوں کی رؼلاك 

ہوگی۔ کیب کوئی كوٍوی رؾویک ایَی هوعوك ہے عٌ کے پبً ارٌے هجلؾ ہوں؟ پھو هَلوبى ہٌلوٍزبى کی آثبكی هیں 

یو هَلووں کے ٍبرھ هلے علے ہیں اوه ىًلگی کے ہو ّؼجہ هیں ہو عگہ ہو وهذ اًہیں كوٍووں کھچڑی کی ٛوػ ؿ

کَی كوٍوی رؾویک کی اپٌی کوئی هَزول  صو ڈالٌے کب هوهغ هلزب ہے۔ پھورک اپٌے فیبالد پہٌچبًے اوه اپٌے ثوربؤ کب ا

ہٌلوٍزبى کے ثٌَے والے اوه كثے ہوئے  ًہیں ہے۔ اى کے كاهي هیں پٌبٍ لے کوٍوٍبئٹی اوه اپٌب کوئی رولًی ًظبم 

ٛجوے کچھ اپٌے پیٹ کے هطبلجے رو پوهے کوٍکزے ہیں هگو اپٌی هؼبّوری ىًلگی کی هْکالد اوه فواثیبں هكغ 

ثقالف اً کے هَلوبى اپٌی ایک هَزول ٍوٍبئٹی هکھزے ہیں عو اگو ہوبهے ًٖت الؼیي کے هطبثن ًہیں کوٍکزے۔

و روبم اى لوگوں کے لیے پوهی پٌبٍ گبٍ ثي ٍکزی ہے عٌہیں هؼبّوری ىًلگی هیں پَذ کچھ ثھی إالػ یبكزہ ہوعبئے ر

 ًظبم رولى و هؼبّود کی كوٍوی فواثیوں ًے پویْبى کوكیب ہے۔  ثٌب کو هکھ كیب گیب ہے، یب عي کو عبہلی

كػود کے لیے ریَوا ٙووهی کبم یہ ہے کہ ہن اً هلک کی مہٌی ٛبهذ کب ىیبكٍ ٍے ىیبكٍ ؽٖہ اپٌی اً  -:3 

كواہن کویں اوه اً ٍے ثبهبػلگی کے ٍبرھ کبم لیں۔ ہٌلوٍزبًی هَلوبًوں کب رؼلین یبكزہ ٛجوہ اپٌے اى هوبٕل هیں ًبکبم 

ہوچکب ہے عي پو اً ًے اة رک ًظو عوبهکھی رھی۔ اً ًبکبهی کب ّؼوه ؽبٕل ہورے ہی اً پو یبً ٛبهی ہوًی 

هٌے ایک هوّي ًٖت الؼیي اهیلوں اوه ثْبهروں کے ٍبرھ آئے رو وٍ اى ّووع ہوعبئے گی۔ اً هوهغ پو اگو اى کے ٍب

کے ایک ثڑے ؽٖہ کی روعہبد اپٌی ٛوف کھیٌچ لے گب۔ اً ٛوػ عیَے عیَے ہوبهی كػود کو یہ ٛبهذ ؽبٕل 

یں۔ ہوری عبئے ، ہن چبہزے ہیں کہ اٍے اى ًزیغہ فیي کبهوں پو لگبكیب عبرب هہے عو اٍالهی اًوالة کو هویت رو الٍک

ہن هَلوبًوں کی افجبه ًویَی کے هوعوك ٍ هؽغبًبد کو ثبلکل ثلل كیٌب چبہزے ہیں۔ ہوبهی فواہِ ہے کہ ثہزو هَن  هضالا 

هلن اة اًگویيی ، اهكو اوه كوٍوی ىثبًوں هیں افجبهاد عبهی کویں اوه اى هیں ؽووم کی چیـ و پکبه ،  کے اہلِ 

ں هیں ہٌلوگوكی پو واویال  کوًے کے ثغبئے هائظ الوهذ ًظبم پو هالىهزوں کے كیٖلی رٌبٍت پو ّوه ؿل اوه هؾکوو

إولی رٌویل کویں، اً کی فبهیوں کب ایک ایک پہلو ًوبیبں کوکے پجلک کو كکھبئیں اوه اً ٍے ثہزو ایک ًظبم ىًلگی 

ة ًْبٛ کب پیِ کوکے هائے ػبم کو اً کے ؽن هیں ہوواه کویں۔ اٍی ٛوػ ہن چبہزے ہیں کہ ہوبهے ًوعواى اكیت اهثب

پیْہ چھوڑ کو اپٌی اكثی هبثلیزوں کو ایک اػلی كهعہ کب رؼویوی  اكة پیلا کوًے هیں ٕوف کویں۔عو اًَبًیذ کے 

پیلا کوكے پھو عي لوگوں کو فلا ًے ثلٌل كهعہ کی  ّؼوه کو ثیلاه کوے اوه مہٌوں هیں ایک ٕبلؼ ًظبم کےلیے رڑپ

اهبهذ کب هاٍزہ كکھبًب چبہزے ہیں اوه وٍ یہ ہے کہ یہ ؽٚواد هوآى کی كهبؿی ٕبؽیزیں كی ہیں اى کو ہن كًیب کی مہٌی 

و کبوُ کے ٍبرھ  هْؼل ہبرھ هیں لے کو ػلن کے ہو گوّے اوه هَبئل ؽیبد کے ہو پہلو کب عبئيٍ لیں اوه رؾوین

ں کہ اگو ی کی پوهی رٖویو كًیب کے ٍبهٌے پیِ کوكیں عَے كیکھ کو آپ ثآٍبًی یہ هؼلوم کوٍکیاٍالهی ًظبم ىًلگ

كهبؽ ٛجوہ هیں  كًیب کہ اًزظبم اً ًظبم  کے هطبثن ہو رو اً کی رلٖیلی ٕوهد کیب ہوگی۔ اى ٍت کے ػالوٍ اٍی اہلِ 

كػود کو ایک ػووهی رؾویک ثٌبًے  یٍے وٍ لوگ ثھی ًکل ٍکزے عو لیڈه ّپ کی ٕالؽیزیں هکھزے ہیں۔ اٍاله

 ٌٖت ٌٍجھبلٌے کے لیے ریبه کیبعبئے۔کےلیے ٙووهی ہے کہ اى لوگوں کو اً کی هہٌوبئی کب ه

ٍ روبم لوگ عو آئٌلٍ ہوبهی رؾویک ٍے هزبصو ہوں،  ي اوه وکهچورھب ٙووهی کبم یہ ہے کہ ہوبهے ٍت کب -:4 

ہٌلوٍزبى کی اى هوبهی ىثبًوں کو ٍیکھیں اوه اى هیں رؾویو و روویو کی هبثلیذ ثہن پہٌچبئیں عو آئٌلٍ رؼلین اوه لٹویچو 
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ثٌٌے والی ہیں۔ ًیي اً اهو کی اًزہبئی کوِّ کویں کہ اى ىثبًوں هیں عللی ٍے عللی اٍالم کب ٙووهی کی ىثبًیں 

یں هی ہٌلهلٹویچو هٌزول کوكیب عبئے۔ عٌوثی ہٌل هیں ٹبهل، رلٌگی، کٌڑی ، هلیبلن اوه هوہٹی، هـوثی ہٌل هیں گغواری، هْو

ہوں گی۔ یہی اپٌے اپٌے ػالهوں هیں ككزوی اوه ٍوکبهی ىثبًیں  ثٌگلہ، اوه ثبهی ہٌلوٍزبى هیں ہٌلی اة رؼلین کی ىثبًیں

ٕوف اهكو رک اپٌی   جیذ کی ثٌب پوثھی ہوں گی اوه اًہی هیں هلک کب لٹویچو ّبئغ ہوگب ۔ اگو هَلوبى اپٌی هوهی ػٖ

ے کووڑوں هکھیں گے رو  هلک کی ػبم آثبكی ٍے ثیگبًہ هٍ عبئیں گے اوه اى کے پبً اپٌ رؾویو  و روویو کو هؾلوك

ہوَبیوں کو اپٌب ہن  فیبل ثٌبًے کب کوئی مهیؼہ ًہ هہے گب۔ ثالّجہ ہن یہ ٙووه چبہزے ہیں کہ اهكو ىثبى ًہ ٕوف ثبهی 

هہے ثلکہ كووؽ پبئے۔ کیوًکہ ہوبها اة رک کب ٍبهاٍوهبیۂ ػلن و رہنیت اٍی ىثبى هیں ہے، لیکي ہن اٍالم کے هَزوجل 

ٌے کے لیے ریبه ًہیں ہیں۔ اگو اهكو ىثبى هلک کی ػبم ىثبى ًہیں ثي ٍکزی، اوه کو اهكو ىثبى کے كاهي ٍے ثبًلھ كی

آصبه یہی ثزبهہے ہیں کہ اً کو یہ ؽیضیذ ؽبٕل ًہ ہوگی، رو پھو عي عي ىثبًوں  کو هلک هیں  هواط ؽبٕل ہوگب ، ہن 

یے اٍزؼوبل کویں گے، یَب اى ٍت هیں اٍالم کب لٹویچو هہیب کویں گے اوه اى ٍت کو اٍالم کی كػود و رجلیؾ کے ل

کوًب هؾ٘ ؿیو هَلووں ہی کی فبٛو ًہیں ثلکہ فوك هَلوبًوں کی آئٌلٍ ًَلوں کو ثھی هَلوبى هکھٌے کی فبٛو 

ٙووهی ہے، کیوًکہ آگے چل کو هَلوبى  ثچے كهٍگبہوں هیں رؼلیوی ىثبى اوه كهٍگبہوں ٍے ثبہو ٍوکبهی اوه 

و ٍے اى کب رؼلن ثوائے ًبم هٍ عبئے گب اوه اگو اى ىثبًوں هیں کبكی هلکی ىثبى ٍے اً هله هزبصو ہوں گے کہ اهك

 اٍالهی لٹویچو ًہ هال رو وٍ ثبلکل  اکضویذ کے هًگ هیں هًگزے چلے عبئیں گے۔

یہ چبه کبم ایَے ہیں عي پو ہویں آئٌلٍ پبًچ ٍبل هیں اپٌی پوهی هود ٕوف کوًی ہے۔ ثؼل کے هواؽل هیں   

بًے کے لیے عو کچھ کوًب ہوگب، اً کب مکو اً وهذ كٚول ہے۔ اً کب عت   هوهغ آئے گب اٍالهی اًوالة کو آگے ثڑھ

ٙووهد ہلایبد عبهی کوكی عبئیں گی۔ هگو فوة ٍوغھ لیغئے کہ آگے کے کَی پووگوام کی ًوثذ اً  رو ؽَتِ 

ى هیں ہوبهے اهکبى وهذ رک آہی ًہیں ٍکزی عت رک یہ چبه کبم کَی هؼزل ثہ ؽل رک اًغبم ًہ پبئیں۔ اً لیےہٌلوٍزب

پٌی ٍبهی كکو و روعہ اً اثزلائی ماهئغ اوه اپٌی پوهی هود کبه اوها وبمعوبػذ اوه کبهکي ہولهكوں کو اپٌے ر

ثھی اگو رَبہل هیں ٙبئغ کویں گے رو عوم  کب ایک لوؾہ پووگوام پو ٕوف کوكیٌی چبہیے۔ اة وٍ وهذ ہے کہ آپ اً

کویں گے۔ عٌ ٛوكبى کی هیں كً ٍبل ٍے فجو كیزب هہب ہوں وٍ اهٌڈ آیب ہے۔ اة اگو آپ ًے اً کے رلاهک کی كکو ًہ 

کی رو یہ ٍت هَلوبًوں کے ٍبرھ آپ کو ثھی لے ڈوثے گب۔ عو ؽبالد اة اً هلک هیں پیِ آًے والے ہیں وٍ آپ کے 

ػيم کب، آپ کے اٍزوالل کب، آپ کی ؽکوذ وكاًبئی کب، اوه آپ کی ػولی ٛبهذ کب ٍقذ اهزؾبى لیں ٕجو کب، آپ کے 

ل کی عٌذ ہوگی عٌ هیں كافل ہوًے اوه هلاهط ػبلیہ پو چڑھٌے کے لیے ّوٛ الىم گے۔ آپ کے ایک ٛوف كعبّ 

اوه اٍالهی ؿیود کی مها د ّبهہ هکھٌے والے ّقٔ کو ثھی آكهی کے اًله ٍے اٍالهیذ ہوگی کہ ریي ٍے ریي هوّ 

ٍی ثو رک هؾَوً ًہ ہوٍکے، اوه آپ كیکھیں گے کہ آپ کے گوك وپیِ ثہذ ٍے هَلوبى اپٌی كًیوی ًغبد کی 

فبٛو اً ّوٛ کو پوها کوًے پو آهبكٍ ہوعبئیں گے۔ آپ کے كوٍوی عبًت ہزھوڑے اوه كهاًزی کب عھٌڈا ثلٌل ہوگب اوه 

ب فیبلی ًوْہ پیِ کیب عبئے گب عٌ کے ػبّووں کو هَن كی عبئے گی کہ اك کاً کے ٍبیہ هیں ایک كوٍوی عٌذ ّلّ 

فلا پوٍزی اوه كیبًذ و افالم ٍے اپٌے كلوں کو فبلی هکھیں۔ آپ کی آًکھیں یہ ثھی كیکھیں گی کہ كًیب کے ثھوکے 

و ایک ایَے زوں کے كههیبى آپ اپٌے آپ کهَلوبًوں کب ایک عن ؿلیو اً کی ٛوف كوڑ هہب ہوگب ۔ اى كو عھوٹی عٌّ 

فوّؾبلی رو كهکٌبه، هوبم پو کھڑا پبئیں گے عہبں اٍالم پو عوٌے والوں اوه اً کے لیے کبم کوًے والوں کو روهی و

ىًلگی کب ٍبهبى ثھی هْکل ہی ٍے هیَو آئے گب۔ اى کو ہو ہو هلم پو ہوذ ّکي ؽبالد ٍے ٍبثوہ پڑے گب۔ اى کی 

اى  اٍالهی کو وٍ ًہ ٕوف هٹزے كیکھیں گے ثلکہگیں گے۔ ّؼبئو ًِلٌ کو ہو وهذ چوکے ل اٍالهی اوه ػيدِ  ؿیودِ 

کی اہبًذ ثھی ػالًیہ ہوگی اوه ثؼیل ًہیں کہ هَلوبًوں کے اپٌے ہبرھوں ہو۔ اى ؽبالد هیں ٕوف وہی لوگ اٍالهی 

اًوالة کے لیے کبم  کوٍکیں گے عو ؿیو هؼوولی ٕجو و صجبد ، اًزہبئی ٍوگوهی، اوه ؿبیذ كهعہ کی ؽکوذ و 

کولیں رو هیں آپ کو یویي كالرب ہوں کہ اً ٛوكبى اگو آپ اپٌے اًله پیلا   كاًْوٌلی ٍے ثہوٍ وه ہوں۔ یہ ریي فٖوٕیبد

ىیبكٍ كیو ًہ لگے گی۔ اة اپٌے كلوں کے كوم اوه هياعوں کے افزالف کو هكغ کوکے ایک  ھکب هؿ پھوكیٌے هیں کچ
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هذ اً کبم هیں ٕوف ہو۔ اة اپٌے ّؼ ًلٌ کب اٍزیٖبل ثٌیبى هوٕوٓ ثي عبئیے ربکہ آپ کی پوهی اعزوبػی ٛب

کوڈالیے کیوًکہ اً کبم کے لیے  آپ کو ثبہو ٍے مهائغ ًہ هلیں گے ثلکہ ٍبهے مهائغ آپ کو اپٌے اًله ہی ٍے كواہن 

کوًے پڑیں گے۔ اة اپٌے اى ٍت هْبؿل اوه كلچَپیوں کو فزن کوكیغئے عي کے اًله آپ کے وهذ اوه كکو کب کوئی 

هبٍوا اپٌے وهذ کب ایک ایک لوؾہ اٍی  کے ، اوه ًبگيیو هؼبّی ٙووهیب دکبم ٍے ہٹ کو ٕوف ہورب ہواً ؽٖہ 

آپ کی هٹھی ثھو عوبػذ کو آئٌلٍ پبًچ ٍبل هیں۔۔۔ایَے پبًچ ٍبل عو اٍالم اوه هَلوبًوں اوه  وهق هکھیے۔ ےکبم کے لی

الًے ٍے کن ًہیں  ثڑا کبم عو پہبڑ کھوك کو عوئے ّیوفوك آپ کے ؽن هیں كیٖلہ کي ہیں۔۔۔ ثہذ ثڑا کبم کوًب ہے۔ ارٌب 

ہے۔ آپ کو ػبهۂ هَلویي کی اػزوبكی، افالهی  ؿ ثللٌبهَلوبًوں کی هائے ػبم اوه اى کے هوهی هویے کب هُ کوآپ  ہے۔

آپ کو هَلوبًوں کے اہل كهبؽ ٛجوے هیں ًلوم کوًب ہے اوه اٍے مہٌی و ػولی اًزْبه ٍے اوه رولًی إالػ کوًی ہے۔

ثچب کو اٍالهی اًوالة کی هاٍ پو لگبًب ہے۔ آپ کو هلک کے هقزلق ؽٖوں کی ىثبًوں هیں اٍالهی لٹویچو کی اّبػذ 

کوًب ہے اوه یہ ٍبهے کبم هؾ٘ فلا کے ثھووٍے اوه اپٌے ثورے ہی پو کوًے ہیں، کہیں ٍے کوئی هلك  کب اًزظبم

وذ ثبًلھ کو کھڑے ًہ ہوں گے  اوه پوهے اًہوبک کے ٍبرھ اگو آپ کوو ہّ وذ اكيائی ہوًے کی اهیل ًہیں ہے۔هلٌے یب ہّ 

پبئیں گے۔ ہللا ٍے عو ػہل کوکے آپ عوبػذ هیں اپٌی ٍبهی اعزوبػی ٛبهذ ٕوف ًہ کویں گے رو یہ کبم کیَے اًغبم 

كافل ہوئے ہیں اٍے یبك کیغئے، اپٌے ایوبى کی ٛبهذ کو ربىٍ اوه هٚجوٛ کیغئے، اوه ٕوف ہللا کی هلك کے 

ثھووٍے پو کبم کے لیے آگے ثڑھیے۔ هغھے اهیل ہے کہ آپ اپٌے هة کی فوٌّوكی کے لیے عت کبم کویں گے رو 

 هاٍزوں ٍے هلك پہٌچبئے گب علھو آط آپ کب گوبى ثھی ًہیں عبٍکزب۔ وٍ ثھی آپ کو ایَے ایَے

 ء47/اپویل 26اعالً پٌغن، ثووى ہلزہ  

یہ اعالً ًوبى ػٖو کے ثؼل ّووع ہوا اوه هـوة رک هہب۔ اً اعالً هیں ٕوف اهکبى عوبػذ ّویک   

اوه اهکبى کے آپٌ کے رؼلوبد عوبػذ ہوئے، کیوًکہ اً هیں ٕوف وٍ اهوه ىیو ثؾش آًے والے رھے عي کب رؼلن 

اوه هؼبهالد ٍے رھب۔ ٍت ٍے پہلے ٕوثہ هلهاً کے ثؼ٘ اهکبى کی ثبہوی ّکبیبد اوه هًغْوں کی رؾوین کی گئی 

اوه اًہیں هكغ کیب گیب۔ پھو عوبػذ ثبثب پوه کب هؼبهلہ لیب گیب عٌ کے ٍبرھ هولوی ػٌبیذ ہللا ٕبؽت ًلوی کب ػوٕہ ٍے 

کے مهیؼہ عو رؾویوبد کی گئی  کی ثہذ رلٖیلی رؾوین کی گئی اوه اعزوبع ٍے پہلے کویْي عھگڑا چال آهہب رھب۔ اً

اً کے ثؼل اهیو عوبػذ ًے یہ هؼبهلہ رھی اً کی هپوهٹ ثھی اهیو عوبػذ اوه اهکبى کے ٍبهٌے پیِ کوكی گئی۔

ػٌبیذ ہللا ٕبؽت کو اهکبى عٌوثی ہٌل کے ٍبهٌے هْوهے کے لیے پیِ کیب ثؼ٘ اهکبى ًے هائے كی کہ هولوی 

هْوهٍ كیب عبئے کہ وٍ کچھ هلد عوبػذ ٍے الگ هٍ کو کبم کویں۔ عت اى کے ٛوى ػول کے ثبهے هیں عوبػذ کو 

اٛویٌبى ہوعبئے رو اًہیں كوثبهٍ لے لیب عبئے۔ اً هْوهے کو اهیو عوبػذ ًے پٌَل کیب اوه هولوی ػٌبیذ ہللا ٕبؽت 

الگ ہوکو اپٌے ٛوى ػول پو ؿوه کویں اوه اً کی إالػ کی ٛوف کو یہ ہلایذ کوكی گئی کہ وٍ عوبػذ ٍے 

 اًہوں ًے هٌظوه کولیب۔ کو هزوعہ ہوں عٌ

 هـوة کے وهذ اً اعالً کی کبههوائی فزن ہوئی اوه اعزوبع کے فبروہ کب اػالى کوكیب گیب۔  
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 اعزوبع ؽلوہ هْوهی ہٌل ثووبم پٹٌہ

 25،26)یوپی،ثہبه، اڑیَہ، ثٌگبل اوهآٍبم( کب ؽلوہ واه اعزوبع پٹٌہ ٕوثہ ثہبه هیں ؽَت اػالى هْوهی ہٌل  

ء کو هٌؼول ہوا۔ اً اعزوبع هیں هوکي کی ٛوف ٍے هوالًب اهیي اؽَي ٕبؽت إالؽی، هلک ًٖو ہللا 47اپویل 

یک ہوئے اوه یوپی ، فبى ٕبؽت ػيیي ایڈیٹو کوصو اوه ٍیل هؾول ہبّن ٕبؽت )ّؼجہ رٌظین عوبػذ، كاهاالٍالم( ّو

ثہبه، ثٌگبل اوه هیبٍذ ًیپبل ٍے ٍبڑھ ریي ٍو  اهکبى اوه ہولهك رْویق الئے۔ اعزوبع کی هلٖل کبههوائی كهط 

 میل ہے۔

ثغے ٕجؼ ّووع ہوا۔ یہ کھال اعالً رھب اوه ككزو عوبػذ  8ء کو ثووى عوؼہ 47/ اپویل 25یہ اعالً  پہال اعالً

پٹٌہ کے کوپبؤًڈ )ٕؾي( هیں هٌؼول ہوا۔ ؽبٙویي کی رؼلاك چبه ٍو ٍے ىائل رھی۔ اٍالهی ٍلطبى گٌظ، هہٌلهو، 

اعزوبع کی کبههوائی ٹھیک آٹھ ثغے هوالًب اهیي اؽَي ٕبؽت إالؽی کی اكززبؽی روویو ٍے ّووع ہوئی۔ عو 

 كهط میل ہے۔

 -ؽول و صٌب کے ثؼل: اكززبؽی روویو

و آّوة ىهبًے هیں اً ًے اً ًبىک اوه پُ الکھ الکھ ّکو ہے کہ ی کب بئے عوبػذ اوه ؽبٙویي۔۔۔ ہللا رؼبل  هكو 

ہوبهے یہبں اکٹھے ہوًے کب ٍبهبى ثہن پہٌچبیب اوه ہن ًے اپٌے اعزوبػی هوبٕل پو ؿوه کوًے کے لیے یہبں هغزوغ 

ّواًگیي آپ کو هؼلوم ہے کہ یہ هوبم اً ٍبل ہوبهے آل اًڈیب اعزوبع کے لیے هٌزقت کیب گیب رھب۔ لیکي اى ہوٍکے۔

عٌ اوه فطوًبک ؽبالد کی وعہ ٍے ، عو اً  وهذ اً پوهے هلک پو چھبئے ہوئے ہیں، یہ اهاكٍ پوها ًہ ہوٍکب۔

وهذ پٹٌہ هیں اعزوبع ٍبالًہ کب اػالى کیبگیب اً وهذ ثھی ؽبالد اگوچہ فواة رھے لیکي ارٌے فواة ًہ رھے عزٌے 

هیں كَبك کی ایک چٌگبهی چوکی اوه اً ًے كیکھزے کہ اة ہیں لیکي اػالى کے ثؼل ہی پٌغبة کے ایک گوّے 

كیکھزے  اًجبلہ ٍے لے کو اٹک رک پوهے ّوبلی ہٌل کو اپٌے اؽبٛے هیں لے لیب اوه یہ ؽبلذ ہوگئی کہ لوگوں کے 

ًہ اپٌے گھووں کے اًله اهي و اٛویٌبى ٍے ٍبًٌ لیٌے کب هوهغ ثبهی هٍ گیب اوه ًہ ثبہو ًکلٌے کب کوئی  اهکبى لیے 

ایک ہلزے روبم كًیب ٍے ثبلکل هٌوطغ هہے۔ اوه  ثبہو کی كًیب ٍے اگو ہوبها کوئی  هہب۔ ہن فوك هوکي هیں روویجبا  ثبهی

رؼلن هٍ گیب رھب رو اً کب مهیؼہ ٕوف هیڈیو رھب۔ ایَے ؽبالد کے اًله آپ فوك اًلاىٍ کوٍکزے ہیي کہ اگو ہن پٹٌہ 

 هاکیي عوبػذ کو ثھی ٍقذ هْکلیں پیِ آریں اوه ہوبهےهیں اعزوبع کے اهاكے پو عوے هہزے رو اً ٍے ػبم ا

اعزوبع کے الزوا کب بئِ هیں پڑعبرے۔ اً وعہ ٍے ہویں ثبلکل وهذ کے وهذ ّوبلی ہٌل کے اهاکیي ثھی ٍقذ آىه

اػالى کوًب پڑا اوه اً کے ثغبئے ؽلوہ واه اعزوبػذ کے اًؼوبك کب كیٖلہ کیب گیب۔ ہوبهے ًيكیک هوعوكٍ ؽبالد هیں 

ایک ّکل رھی عٌ ٍے روبم ہٌلوٍزبى کے اهاکیي عوبػذ ٍے ثھی هل ٍکزے رھے اوه اى کو کَی ًبهبثل یہی 

ثوكاّذ ىؽوذ ٍے ثچب ثھی ٍکزے رھے ۔ چٌبًچہ اً وهذ عجکہ هیں آکے ٍبهٌے پٹٌہ هیں هْوهی ہٌلوٍزبى کے 

  ہوگب۔ عٌوثی ہٌل کے اهاکیي کب ثھی اعزوبع ہوهہب اکیي کو فطبة کوهہب ہوں هلهاً هیںاه
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اً اعزوبع کب اكززبػ کورے ہوئے هیں آپ کو عو ثبریں یبك كالًی چبہزب ہوں وٍ رلٖیل کے ٍبرھ الہ آثبك کے اعزوب  

ربہن اً فیبل ٍے پھو اى هغھے اهیل ہے کہ وٍ ثبریں آپ کے ؽبكظہ هیں هؾلوظ ہوں گی۔ع هیں ػوٗ کوچکب ہوں۔

گئی ہو رو یبك آعبئے اوه وٍ لوگ ثھی اى ثبروں ٍے واهق ہوعبئیں کو كہوائے كیزب ہوں کہ اگو آپ کو کوئی ثبد ثھول 

 عو الہ آثبك کے اعزوبع کے هوهغ پو هوعوك  ًہ رھے۔

هیں ًے الہ آثبك کے اعزوبع هیں ٍت ٍے پہلے عٌ چیي کی ٛوف روعہ كالئی رھی وٍ ہللا رؼبلی کی یبك ہے آط  

ل ثھو پہلے عو ثبد هیں ًے ػوٗ کی رھی اة هيیل ؿوه ثھی آپ کو ٍت ٍے پہلے اٍی چیي کی ربکیل کورب ہوں۔ ٍب

و كکو اوه هطبلؼہ کزبة و ٌٍذ ٍےاً ثبد کب یویي اوه ىیبكٍ پقزہ ہوگیب ہے۔ اة هغھے اً ثبد هیں مها ثھی ّجہ 

ی ثھی ؽ اوه اً کے كکو و ًظو کو عو هوًٌّہیں هہب ہے کہ اًَبى کے ػلن، اًَبى کی ػول، یب اًَبى کے كل و كهب

کی یبك ہی ٍے ہوری ہے۔ اگو یہ ًہ ہورو اًَبى کب روبم ثبٛي ثبلکل ربهیک هہزب ہے  وری وٍ  ٕوف ہللا رؼبلی  ًٖیت ہ

اوه اً کب ہو کبم گو ثظبہو وٍ کزٌب ہی ٕؾیؼ هؼلوم ہورب ہو ثبلکل ؿلٜ ہورب ہے۔ اً کب كل اً کو ؿلٜ هْوهے  كیزب 

رھ پبؤں عٌ هاٍ هیں اوه عٌ هوٖل کے لیے ثھی اٹھزے ہے اوه اً کب كهبؽ ؿلٜ هہٌوبئی کورب ہے اوه اً کے ہب

ہے کبم کوًب چباوه كیي ہی کب ےہیں ؿلٜ ہی اٹھزے ہیں، یہبں رک کہ اگو کوئی ّقٔ كیي کب ًبم  لے کو ثھی اٹھ

لیکي فلا  کی یبك ٍے اً کب كل فبلی ہوعبئے رو اً کی وٍ كیٌلاهی ثھی كًیب كاهی ثي عبری ہے۔ آپ اگوچہ كیي کے 

لیے اٹھے ہیں لیکي اً کے ثبوعوك آپ کو اً فطوے ٍے ثے پووا ًہیں هہٌب چبہیے کہ فل ا ٍے ؿللذ آپ کے کبم 

اً ٍبهے کبم کو فواة کوٍکزی ہے اوه آگے کی کےکَی هٌيل هیں ثھی ّیطبى آپ کو گوواٍ کوٍکزب ہے۔ اگو 

کہ آپ اپٌے كلوں کو ہللا کی یبك  اً فطوے ٍے آپ هؾلوظ هہٌب چبہزے ہیں رو اً کے ٍوا اً کی کوئی رلثیو ًہیں

عواهػ ٍت ٕؾیؼ ٛویوہ پو اوه ٕؾیؼ هاٍ هیں وا ٍے ًوهاًی هکھیں ربکہ آپ کے كل و كهبؽ اوه آپ کے اػٚب

 کبم کویں۔

ٛوف الہ آثبك کے اعزوبع هیں رلٖیل کے ٍبرھ آپ کو روعہ كالئی رھی اوه هیوی وٍ پوهی  هیں ًے اً ثبد کی 

 چکی ہے آپ اً کوپھو پڑھ کو اً کی یبك ربىٍ کویں۔روویو اة چھپ کو ّبئغ ہو

كوٍوی چیي عٌ کی ٛوف هیں آپ کو روعہ كالًب چبہزب ہوں وٍ عوبػزی ٍیود کی رؼویو ہے۔ آپ کو اً ثبد کب  

اچھی  ٛوػ ػلن ہے کہ هَلوبًوں هیں ٕبلؼ اكواك ًہ پہلے ًبپیل رھے اوه ًہ اة هلووك ہیں۔ اى کی ایک اچھی فبٕی 

ثھی هوعوك رھی اوه اة ثھی فلا کے كٚل ٍے هوعوك ہے۔ لیکي ٕبلؾیي کی اً عوبػذ کی هوعوكگی  رؼلاك پہلے

کے ثبوعوك یہ هوم گورے گورے پَزی کے اً كهعے رک پہٌچ گئی عوآط آپ كیکھ هہے ہیں ۔ اً کی وعہ ثغي اً 

ىًلگی کی اہویذ  یعوبػز کی فوثیبں هکھٌے کے ثبوعوك ًہ کے اوه کیب ہوٍکزی ہے کہ یہ ٕبلؾیي  ٕالػ و رووی  

ٍے آٌّب رھے اوه ًہ عوبػذ کی ٍیود ہی کے اػزجبه ٍے کوئی وىى هکھزے رھے عٌ کب ًزیغہ یہ ہوا کہ وٍ ًہ 

کو اً ؿلطی کی  اپٌی هوم ہی کو گوًے ٍے ثچبٍکے اوه ًہ آپ ہی کو هوعوكٍ كزٌوں ٍے كوه هکھ ٍکے۔ آپ

ٌٌے کے ٍبرھ ٍبرھ اپٌے اًله وٍ عوبػزی ٍیود ثھی پیلا ث إالػ اوه اً کوی کی رالكی کوًی ہے۔ آپ کو ٕبلؼ

کے هیبم کب هٌْب پوها ًہیں  یکوًی ہے عو ٕبلؾیي کی عوبػذ کے لیے ٙووهی ہے اً کے ثـیو عوبػذ اٍاله

ہوٍکزب۔ ہن ٕوف اًلواكی ًیکی کے كاػی ًہیں ہیں ثلکہ آپ کو اعزوبػی ًیکی کی علو عہل کے لیے ریبه کوًب 

اوه ثورو كیکھٌب  وعہ ٍے آپ کو اعزوبػی ٍیود اوه اعزوبػی افالم کے لؾبظ ٍے ًہبیذ اػلی   چبہزے ہیں۔ اً

زی ًظن اوه ایک اعزوبػی ڈٍپلي کے رؾذ ػچبہزے ہیں۔ یہ هوٖل اٍی وهذ ؽبٕل ہوٍکزب ہے عت کہ آپ ایک عوب

ًٖت الؼیي کے لیے هبهچ  ٍبرھ ایک هوٖل اوه ےہوکو یہ  كکھبكیں  کہ آپ ثبہن كگو عڑ کو اوه هل کو کٌ فوثی ک

کوٍکزے ہیں۔ آپ کو هیبكد اوه اٛبػذ كوًوں چیيوں کب گو هؼلوم کوًب ہے اوه كوًوں کے ؽووم پوهے کے پوهے 

ی هوى هوٍ کی ىًلگی هیں یہ صبثذ کوًب ہے کہ آپ عوبػزی هوٖل کے لیے ٌاكا کوًے ہیں ۔ آپ هیں ٍے ہو كوك کو اپ

ثڑی ٍے ثڑی هوثبًی کوٍکزے ہیں ثڑی ٍے ثڑی ثبىی کھیل ٍکزے ہیں، اپٌے  عبى و هبل  اوه آل اوالك کے لیے 
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فطوٍ هول لے ٍکزے ہیں اوه ایضبه ًلَی، رواٙغ ، فبکَبهی، هؾجذ، ہولهكی اوه فیو فواہی کی  ے ثڑاثڑے ٍ

ثہزویي هضبل پیِ کوٍکزے ہیں۔ اً هیں مها ثھی ّجہ ًہیں ہے کہ كًیب کی كوٍوی هوهیں ہن ٍے عٌ هیلاى هیں ثبىی 

اى ٍے ثڑھ چڑھ  ہیں رھے ثلکہ ّبیلهیں اى ٍے کن ًلے گئی ہیں وٍ یہی هیلاى ہے۔ ہن ّقٖی اوه اًلواكی ًیکیوں 

ى ٍے ثہذ پیچھے رھے عٌ کی ٍيا ہن کو یہ هلی کہ کیوکٹو ، اوه اعزوبػی ٍیود هیں ا یکو ہی رھے لیکي عوبػز

هیں اى ٍے پیچھے ہوگئے اوه ثواثو پیچھے ہورے چلے عبهہے ہیں۔ اوه هٖیجذ پو هٖیجذ یہ ہے کہ ہن ہو چیي 

اة رک ہوبهے ثہذ ٍے پڑھے لکھے لوگ ثھی ہوبهی ثیوبهی کی رہ کو ًہیں پہٌچے وٍ فوك ثھی اً ؿلٜ كہوی هیں 

وں کو ثھی اً ؿلٜ كہوی هیں هجزال کوًب چبہزے ہیں( کہ ہوبهی اً پَزی هیں ٍولہ آًے كفل هجزال ہیں)اوه كوٍو

وٍ ٍوغھزے ہیں کہ هنہت ٕوف اًلوكاكی ًیکیوں کب هطبلجہ کورب ہے اوه وٍ اً کو كوٍووں کب  ہے ًہ کہ ہوبها۔ 

ٌبیب ہے اوه ًہ اً کے لیے پوها کوهہے ہیں۔ اعزوبػی ًیکیوں  کے لیے اى کے ًيكیک ًہ هنہت ًے کوئی ٙبثطہ ث

ح کے اؽکب م كیزب ہے اوه اٍی ؽل پو اً کب هطبلجہ اً کب کوئی هطبلجہ ہے ، وٍ ٕوف هوىٍ ، ًوبى، ؽظ اوه ىکو  

ب فزن ہوعبرب ہے۔ یہ فیبل ثے ّوبه فواثیوں کی عڑ ہے۔ اً چیي ًے هَلوبًوں کے ٍبهے رٖوه كیٌی کو ؿلٜ کوكی

ہے عٌ کو آپ كیکھ هہے ہیں۔ اٍالم ًے آپ کی اًلواكی ىًلگی کے لیے عٌ  ہے اوه اى کو اً كهعہ رک الگوایب

ٛوػ اؽکبم و هواًیي كیے ہیں اٍی ٛوػ آپکی اعزوبػی ىًلگی کے لیے ثھی اؽکبم و هواًیي كیے ہیں۔ اوه عٌ ٛوػ 

ے ثھی آپ کی اًلواكی ىًلگی کے لیے ثھی اً ًے ًظبم افالم ثٌبیب ہے اٍی ٛوػ آپ کی اعزوبػی ىًلگی کے لی

ایک ًظبم افالم هووه کیب ہے اوه ہو هَلوبى ٍے اً کی پبثٌلی کب هطبلجہ کیب ہے اوه اً کی ػلم پبثٌلیکی ٕوهد 

یب هیں ہن هیں ٍے ہو ّقٔ اٍی ٛویوہ ٍے گٌبہگبه ہورب ہے عٌ ٛویوہ ٍے اًلواكی ىًلگی کے اؽکبم و هواًیي 

ٗ کووں رو ّبیل ؿلطی ًہیں کووں گب کہ اعزوبػی اؽکبم ًظبم  افالم کو روڑًے ٍے ہورب ہے۔ ثلکہ اگو هیں یہ ػو

و هواًیي اوه اعزوبػی ًظبم افالم کی فالف وهىی کوًے واال ہللا اوه اً کے هٍول کی ًظووں هیں اً ٍے کہیں 

ىیبكٍ هجـوٗ ہے عزٌب کہ اًلواكی ىًلگی کے اؽکبم و هواًیي اوه اً کے ًظبم افالم کی فالف وهىی کوًے واال 

ے کیوًکہ عو ّقٔ اپٌی اعزوبػی ىًلگی کے كائوے هیں کوئی کوربہی یب ؿلطی یب ًبكوهبًی کورب ہے اً ہوٍکزب ہ

کب ٙوه اً ٍے کہیں ىیبكٍ وٍیغ اوه كوه هً ہورب ہے عزٌب کہ کَی اًلواكی ىًلگی کے كائوے هیں ؿلطی کوًے 

ًے والوں کو لیے اٍالم ًے عو والے ّقٔ کب  ہوٍکزب ہے۔ یہی وعہ ہے کہ عوبػزی ًظن هیں فواثیبں پیلا کو

ٍيائیں هکھی ہیں، وٍ اً ٍے کہیں ىیبكٍ ٍقذ ہیں عو اًلواكی ىًلگی کے آكاة و هواًیي هیں فواثیبں پیلا کوًے 

والوں کے لیے هکھی ہیں۔ لیکي ایک ػوٕہ رک اعزوبػی ىًلگی ٍے ًبآٌّب هہٌے کی وعہ ٍے آط ہٌلوٍزبى کے 

ویذ ٍے اً هله ثے پووا ہوگئے ہیں کہ ٍوے ٍے اى کی ًظو هیں اً کی هَلوبى عوبػزی افالم و کوكاه کی اہ

کوئی هنہجی ؽیضیذ ہی ثبهی ًہیں هٍ گئی ہے اوه اً هَن کی کوئی مهہ كاهی اى پو ڈالی عبری ہے رو وٍ اً کو ایک 

ئی ثوعھ هؾَوً کورے ہیں، یہبں رک کہ ثؼ٘ مهہ كاهیبں اپٌے ٍو لے کو  پھو اى ٍے کزوا عبًے ٍے ثھی کو

ہوبها یہ ؽبل هہے گب اً وهذ رک ہوبهی ؽیضیذ كوك كوك کی ہے ًہ  ػیت ًہیں هؾَوً کورے، ظبہو ہے کہ عت رک

کہ عوبػذ کی اوه اً ٕوهد هیں ہن کو ہوگي یہ ؽن ؽبٕل ًہیں ہے کہ ہن ہللا رؼبلی کی اى ًؼوزوں اوه ثوکزوں 

ك اپٌے اًله ثہزویي عوبػزی ٍیود اوه ثہزویي کے هزوهغ ہوں عي کب وػلٍ اً عوبػذ ٍے کیب گیب ہے عٌ کے اكوا

عوبػزی افالم هکھزے ہوں۔ آپ اگو هَلوبًوں کو یہ ثھوال ہوا ٍجن یبك كالًب چبہزے ہیں اوه اى کو رْزذ اوه اًلواكیذ 

کی اً ملذ ٍے ًکبل کو وؽلد و اعزوبػیذ کی ثلٌلیوں پو لے عبًب چبہزے ہیں رو اً کب واؽل ٛویوہ یہی ہے کہ ہو 

ہو وهذ اوه ہو آى آپ کی  عوبػزی ؽیضیذ ًوبیبں ہو۔ آپ کے اكواك ٍے اًبًیذ ، فوك ؿوٙی ، فوكهائی ، فوك  ،عگہ

پوٍزی اوه اً ٛوػ کی ٍبهی ثیوبهیبں ًکل عبئیں اوه اى کی عگہ ایضبه، افالٓ، فیو فواہی اوه  ہولهكی کے 

یں ػيد ؽبٕل کوٍکزے ہیں اوه ٕوف عنثبد لے لیں۔ ٕوف یہی هاٍزہ ہے عٌ پو چل کو آپ كًیب اوه آفود ه

 یہی ایک  چیي ہے  عٌ کے ثل ثورے پو آپ كًیب کی ثبٛل هوروں کو  ّکَذ كے ٍکزے ہیں۔
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هیں  اً ٍلَلے هیں یہ اهو ثھی واٙؼ کوكیٌب چبہزب ہوں کہ عوبػزی ٍیود اوه عوبػزی افالم کے عو اللبظ  

ثال ّجہ اً چیي ًہیں ہے۔  (national character)كاه هیں ثبه ثبه ثول هہب ہوں اً ٍے هیوی هواك هؾ٘ هوهی کو

ہیں هکھ ٍکزی ۔ لیکي ہن اً ٍے عوبػزی ہَزی ثبهی ًکی ثھی ایک فبٓ اہویذ ہے اوه کوئی هوم اً کے ثـیو اپٌی 

کہیں ىیبكٍ اػلی و اهكغ چیي کے لیے علوعہل کوهہے ہیں۔ ہن اً عوبػزی کیوکٹو کب آپ ٍے هطبلجہ کوهہے ہیں عو 

ًے  اً ّوػی عوبػذ کے لیے ٙووهی هواه كیب ہے عٌ کو اٍالهی إطالػ هیں الغوبػذ ٍے رؼجیو کیب اٍالم 

ًیٌْل کیوکٹو ٍے اگو ایک هؾلهل كائوے کے اًله کچھ ثھالئیبں گیب ہے۔ یہ چیي ًیٌْل کیوکٹو ٍے ثہذ اوًچی ہے۔

یبں ثھی پیلا ہوری ہیں۔ لیکي ہن عٌ اوه فوثیبں ًظو آری ہیں رو ایک وٍیغ كائوے کے اًله اٍی ٍے ثہذ ٍی فواث

اعزوبػی ٍیود کو پیلا کوًے کی کوِّ کوهہے ہیں اً ٍے روبم ػبلن  اًَبًی کے لیے ٕوف ثھالئی ہی ثھالئی 

 پیلا ہوٍکزی ہے۔

ےکو ٍوؽل رک ہو عگہ ه ثٌگبل ٍے لاً پو آّوة ىهبًے هیں عت کہ هاً کوبهی ٍے لے کو کْویو رک او 

کے ػيد و ًبهوً اوه عبى و هبل پو ؿٌڈوں کب رَلٜ ہے ہن ٕوف عوغ ہوًے کے لیے  آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں

ًہیں عوغ ہوئے ہیں ثلکہ ہوبهے ٍبهٌے ًہبیذ اہن هوبٕل ہیں عي کے لیے ہن ًے فوك ثھی یہ ىؽوذ اٹھبئی ہے اوه 

ہچبًیں اوه وهذ کی هله و هیوذ کو پ آپ کو ثھی یہ ىؽوذ كی ہے ۔ اً وعہ ٍے ًہبیذ ٙووهی ہے کہ آپ اً

 اپٌی ٍبهی روعہ إل هوٖل پو هوکوى هکھیں۔

اً وهذ اً هلک هیں عو ؽبالد پیلا ہیں اى پو آپ کو ؿوه کوکے كیٖلہ کوًب ہے کہ اى ؽبالد هیں  آپ کب   

ٛوى ػول کیب ہوًب چبہیے۔ یہ آپ کو هؼلوم ہے کہ عو ًبى ک ؽبالد اً وهذ پیلا ہوگئے  ہیں یہ ٍوٍوی اوه ٍطؾی ًہیں 

ثلکہ اى کے اٍجبة ًہبیذ گہوے ہیں۔ عو لوگ یہ  ٍوغھزے ہیں کہ یہ ؿٌڈوں اوه ثلهؼبّوں کے پیلا کیے ہوئے ہیں  ہیں

وٍ ٍقذ ؿلٜ كہوی هیں هجزال ہیں۔ ہوبهے ًيكیک یہ ٍبهے ؽبالد اً هوهیذ کی  اوه كیو یب ٍویو كهٍذ ہوعبئیں گے

عٌ کے هؼٌی یہ ہیں کہ یہ یڈهوں ًے علوعہل کی ہے۔رؼلین کب ًزیغہ ہیں عٌ کو پیلا کوًے کے لیے اً هلک کے ل

هیں كَبك کے اٍجبة هوی رو ہورے عبئیں  ٍی هله اً هلک هوهیذ کب ّؼوه عزٌب ہی هٚجوٛ اوه ٛبهذ وه ہورب عبئے گب۔ ا

اوه اگو اً هوهیذ کے كلَلے پو اً هلک هیں کوئی ًظبم اعزوبػی هبئن ہوگیب رو  وٍ اً هلک کے لیے ثھی اوه روبم گے۔

كًیب کے لیے ثھی ایک هلَلاًہ اوه ّیطبًی ًظبم ہوگب اوه هَزوجل هیں اً ٍے عو فواثیبں ظہوه هیں آئیں گی آط آپ اى 

وعوكٍ ہٌگبهوں اوه هوعوكٍ كَبكاد پو ہی ؿوه ًہیں کوًب ہے کب رٖوه ثھی ًہیں کوٍکزے۔ اً وعہ ٍے آپ کو ٕوف ه

لبٍل پو ثھی ؿوه کوًب ہے اوه ایک ٍوچی ٍوغھی ہوئی اٍکین کے هبرؾذ آپ کو اً ٛوػ کبم کوًب ٌلٍ کے هآئ ، ثلکہ 

ھلٌے پبًے اوه اً کے پ  بوْو و  ًعو كٖل ہوبهے لیڈهوں کے ہبرھوں اً هلک هیں ثوئی گئی ہے وٍ ًکہ كَبك کی ہے 

 ٍبرھ ہی لوگوں کےٍبهٌے وٍ هاٍِ  اوه پکٌے ٍے پہلے لوگوں هیں اً کے  ثٌ ثھوے ہوًے کب یویي پیلا ہوعبئے واوه

الجلل کی ؽیضیذ ٍے اٍے هجول  كے هہے ہیں ربکہ وٍ لوگ ایک  ًؼنػود غبد ثھی آعبئے عٌ پو آپ چلٌے کی كً

 و  آًب چبہیے ربکہ لوگ اً کو ٍبهٌےاچھی ٛوػ واٙؼ ہوکہلو لوگوں کے ٍبهٌے اة ہوبهے پووگوام کب هضجذ پکوٍکیں۔

اً وں کب هواىًہ کوٍکیں۔ یکی ؿلطیوں اوه ہوبهے ثزبئے ہوئے ٛویوہ کی فوث ہوهکھ کو اپٌے افزیبه کیے ہوئے ٛوی

لکہ پوهی ہوذ اى ؽبالد کب هوبثلہ ں ثَبكاد ٍے آپ ثلكل اوه هبیوں ًہ ہوٍ كوكهوٖل کے لیے ٙووهی ہے  کہ هوع

وں کو آگبٍ کویں۔ اً هیں الئیں اوه اى کے ٕؾیؼ ػالط ٍے لوگ۔ لوگوں کو اى کے  ؽویوی اٍجبة کی ٛوف روعہ كں کوی

ب آٍبى کبم ًہیں هہّجہ ًہیں ہے کہ رؼٖجبد کے اً ہٌگبهے هیں لوگوں کو کَی ٕؾیؼ ثبد کی ٛوف روعہ كالًب کوئی 

له إالػ کی علوعہل کوًی پڑری ہے۔ اً وهذ اگو اً و عوبػذ کو اٍی ٛوػ کے ؽبالد کےہے۔ لیکي هٖلؾیي کی ہ

ثہذ علل یہ هبّكۂ كَبك اً کوئی اوه هوهغ هلٌے کی اهیل ًہیں اوه  رو یبكهکھیے کہ آپ کے لیے کبم کب آپ کويوه پڑگئے

 ے إولوں کےہی ٍبرھ آپ کے لیے ثھی اپٌاکھبڑًب ًبهوکي ہوعبئے گب اوه ٍبرھ  هلک هیں ایَی عڑ پکڑلے گب کہ اً کو

 ۔کوئی اهکبى ثبهی ًہیں هٍ عبئے گب ٍبرھ ىًلگی ثَو کوًے کب
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ثہو ؽبل یہ وهذ آپ کے لیے ایک كیٖلہ کي وهذ ہے۔ یب رو آپ ؽبالد کے آگے  ٍپو ڈال كیں اوه اً كػود ٍے،  

اى هیں آعبئیں اوه ایک ایک ّقٔ کے ٍبرھ هیل عٌ کو لے کو آپ اٹھے رھے كٍذ کِ ہوعبئیں یب پھو اپٌی پوهی هود

ہے ہیں هیبں واٙؼ کوكیں عٌ کی كػود ہوبهے اً هلک کے لیڈه اة رک كیزے لَلہ کی ؿلطکے ٍبهٌے اً كکو و ك

 اوه عٌ کے ًزبئظ اة  ٍبهٌے آچکے ہیں۔

هیں اً هوهغ پو یہ ثبد واٙؼ کوكیٌب چبہزب ہوں کہ اً وهذ اً کبم کے ٍلَلے هیں آپ کو ٕوف ہللا کی هلك اوه اپٌی  

ہے عٌ ثھی ایَی ًہیں و اػزوبك کوًب ہے۔ اً هلک کی عوبػزوں هیں ٍے کوئی عوبػذ ذ ہی پٍزطبػهؾلوك هود و ا

ٖل کے لیے کوئی هلك هلٌے کی روهغ ہو۔ ٍت ٍے ىیبكٍ عٌ هوم ٍے هلك هلٌے کی اهیل ہوٍکزی رھی وٍ هو ٍے اً

َلوبًوں ٍے ًہ ٕوف یہ کہ هَلوبًوں کی هوم رھی۔ لیکي هیں ًہبیذ ٕلبئی کے ٍبرھ یہ واٙؼ کوكیٌب چبہزب ہوں کہ ه

یک ّلیل هياؽوذ اوه هقبللذ کے لیے ریبه هہٌب ٍے ابہیے ثلکہ اى کی ٛوف ی چکَی هلك کی آپ کو روهغ ًہیں هکھٌ

ثھی هَلٜ ہے  َلہ هَلوبًوں پویٌہ وہی كلثؼاً هلک کی ؿیو هَلن هوهوں پو هَلٜ ہے  آطؽبالد کب عو كلَلہ  ۔چبہیے

لی كلَلہ کو ػوام کے اًله ایک كیي ثٌبكیب گیب ہے عٌ کے فالف کچھ  ٌٌٍے کے عبہاوه پووپیگٌڈے کی هود ٍے اً 

آپ کو فلا کے  ئےلیے آپ کو هْکل ہی ٍے کوئی ّقٔ آهبكٍ ًظو آئے گب۔ اً روعہ ٍے اپٌے كوٗ کو اًغبم كیزے ہو

لیکي فلا کی هلك هؾ٘ ایک پڑے ۔  کب ؿن ًہ اٹھبًب ٍوا اوه کَی ٍے کوئی اهیل ًہیں هکھٌی چبہیے ربکہ آپ کو هبیوٍی

وٍ هلك كوهبرب ہے رو ٍبهی  هبرب ہے اوه عتٕبلؼ هوٖل کی هلك كوی ہو ذ ہے۔ ہللا رؼبل  ے ثلکہ ایک ؽویوہیں ہفیبلی چیي ً

ہوں گی اوه اً هلک هْکلیں آٍبى ہوعبری ہیں۔ آپ کو ثھی روهغ هکھٌی چبہیے کہ اً کی هلك ٍے آپ کی هْکلیں آٍبى 

ے ثٌلے هلیں گے عو آپ کی ثبد ٌٍیں گے اوه ٍوغھیں گے، اوه اگو یہ ٍوىهیي ایَی ہی ثٌغو کے اًله فلا کے ایَ

ہوچکی ہے کہ اً کے اًله ؽن کی رقن هیيی کے لیے کوئی ٕالؽیذ ثبهی ًہیں هٍ گئی ہے رو آپ کے لیے  کوئی 

ے هہے اوه هقبللزوں اوه ّوهٌلگی کی وعہ ًہیں ہے کیوًکہ اگو آپ افالٓ  و ًیک ًیزی کے ٍبرھ اپٌے کبم هیں لگ

 ی کے ٍبهٌے آپ کی ٍوؿ هوئی کو کوئی چھیي ًہیں ٍکزب۔هياؽوزوں ٍے هوػوة ًہ ہوئے رو هیبهذ کے كى ہللا رؼبل  

زوں کے ػكًیب هیں ثؼ٘ چیيیں گي ٍے ًبپی عبری ہیں اوه ثؼ٘ چیيیں پیوبًے ٍے ًبپی عبری ہیں ۔ لیکي اكواك اوه عوب 

عبًچٌے کی کَوٹی وٍ ػویلٍ ہورب ہے عٌ کب وٍ اػالى کوری ہیں۔ آپ ًے ثھی ایک واٙؼ ػویلے کب كًیب کے ٍبهٌے 

اً ػویلے کے گب کہ آپ ًے اػالى کیب ہے اوه كًیب آپ کو اٍی ػویلے ٍے  عبًچے اوه پوکھے گی ۔ اة یہ كیکھب عبئے 

د کب هوبثلہ کیب ہے اوکزٌے فط ئی ہے، اً کے لیےباٍزوبهذ كکھً پو کزٌی ہے، هْکالد هیں الیے کزٌی هوثبًی کی 

م کوئی وىى ہوا رو كًیب هیں ثھی آپ کب ایک هوب و اً اػزجبه ٍے آپ کباگ۔ْن هیں کیب کیب ثبىیبں کھیلی ہیں ػاوه اً کے 

كًیب هیں آپ  و ًہكے اوه ًبکبم صبثذ ہوئے رآپ ثوہے۔ لیکي اگو اً لؾبظ ٍے  ود هیں ثھی آپ کب ایک كهعہہے اوه آف

جی هیں ، یہ هوکي ہے کہ آپ اپٌے آپ کو فوك كویلیے کوئی كهعہ ہے کےًہ آفود هیں آپ کے لیے کوئی عگہ ہے اوه 

کو کوئی ثڑی چیي ٍوغھ ثیٹھیں اوه کچھ ًہ کوًے کے ثبوعوك ٍوغھٌے لگیں کہ آپ ًے ثہذ کچھ کولیب ہے لیکي  ڈال

كے ٍکزے۔ ه اگو كًیب کو كھوکب كے ٍکزے ہیں رو فلا کو ثہوؽبل كھوکب ًہیں روبم كًیب کو آپ كھوکب ًہیں كے ٍکزے او

کویں  ف ٍے آپ کو وہی ٕلہ هلے گب عٌ کے كی الواهغ آپ ؽن كاه ہوں گے۔ ًہ کہ عٌ کب كػوی  ا کی ٛولن اوه فلف

ربهیقوں هیں هنکوه ہے اوه یضن کب واهؼہ یبك آگیب عو ہاؽول ثي ؽٌجل اوه هْہوه ڈاکو اثو ال م هبگے۔ هغھے اً هوهغ پو ا

ل الوله هؾلس ًے چوه کی ػيیوذ ٍے ٍجن ؽبٕل کیب ول ثي ؽٌجل عیَے علیؽآپ ًے ثھی ّبیل پڑھب ہو۔ اهبم ا عٌ کو

اً ٍجن کے لیے اً کے ىًلگی ثھو هوٌوى ہے۔ کیوًکہ كهؽویوذ آكهی کب إلی عوہو وٍ ػيیوذ و اٍزوبهذ ہے عو  هاو

هله ہے عو  ٍ ثھی اً ّقٔ کے هوبثلے هیں هبثلِ وب ػيم و ؽوٕلہ هکھزب ہے رو ٍچّ  هوٖل کے لیےًظو ِ ِے پیوٍ اپٌ

 کھزب۔هکوئی عنثہ ًہیں هوثبًی کب  رو ایک ٍچے هوٖل کب کورب ہے لیکي اً کے لیے كػوی  

      ِٛ  هی ػیي ایوبں ہے ااٍزو وكبكاهی ثْو
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 ؼجے هیں گبڑو ثوہوي کوثذ فبًے هیں رو کهوے      

کہ اى اهوه کو ٍبهٌے هکھ کو اً اعزوبع  ںززبؽی روویو کو فزن کورب ہوں اوه آپ کو  كػود كیزب ہواً اكهیں اپٌی اة  

ِٛ بہو کی کبههوائی ّووع کیغئے ہللا رؼبلی    ایذ كے۔لهَزوین کی ہ هی هلك كوهبئے اوه ہن کو ٕوا

اٍے آپ پوهی روعہ ٍے ٌٍیے الًہ هپوهٹ ٌٍبئیں گے۔ اة آپ کو ٍیل هؾول ہبّن ٕبؽت ًبئت هین  ،عوبػذ کی ٍب 

ربکہ آپ کو عوبػذ کے ٍبل ثھو کے کبم کی رلٖیالد هؼلوم ہوں اوه آئٌلٍ ہوبهے کبم کی ًوػیذ اوه هكزبه کب ٕؾیؼ 

 اًلاىٍ کوًے هیں ٍہولذ ہو۔

اً کے ثؼل ٍیل هؾول ہبّن ٕبؽت ًے عوبػذ کی ٍبالًہ هپوهٹ پیِ کی عو اعزوبع ٹوًک هیں پیِ کی عبًے والی  

هٍ كهط بی ہے اً لیے اٍے یہبں كوثک کی هوكاك هیں اوپو كهط ہوچکًبع ٹوٹ کی ًول رھی اوه وٍ چوًکہ اعزوهپوه

 کوًے کی ٙووهد ًہیں۔

 ٍبڑھے گیبهٍ ثغے كوپہو فزن ہوا۔ هپوهٹ کے ثؼل یہ اعالً روویجبا  

رؼلاك چبه ٍو کے هویت رھی۔ ثزبهیـ هنکوه اى ظہو رب ػٖو۔  یہ ثھی کھال اعالً رھب اوه ؽبٙویي کی  كوٍوا اعالً 

ٕبؽجبى ًے اپٌے اپٌے ؽلوے کی ٍبالًہ هپوهٹیں ؽَت میل روریت ٍے پیِ لوہ واه هین وٍزبى کے ؽلاً هیں هْوهی ہٌ

 کیں۔

 ( هولوی ؽبهل ػلی ٕبؽت هین ؽلوہ لوہ ّبہغہبى پوه)ّوبل هـوثی یوپیهپوهٹ ؽ ۔1

 ؽلوہچوہلهی ّلیغ اؽول فبلل ٕبؽت هین  هپوهٹ ؽلوہ اوكھ ۔2

 ؽکین هؾول فبلل ٕبؽت هین ؽلوہ آثبك )عٌوة هْوهی یوپی( هپوهٹ ؽلوہ الہ   ،3

 هوح الؼیي ٕبؽت هبئن هوبم هین ؽلوہ ٍیل هپوهٹ  ؽلوہ ٕوثہ ثٌگبل  ۔4

 هؾول ؽٌَیي ٍیل ٕبؽت هین ؽلوہ   هپوهٹ ؽلوہ ٕوثہ ثہبه ۔5

یب عٌ هیں اى اهوه کے هزؼلن باى پو رجٖوٍ كوهاى هپوهٹوں کو ٌٌٍے کے ثؼل هوالًب اهیي اؽَي ٕبؽت إالؽی ًے  

 ٙووهی ہلایبد كیں عو اى هپوهٹوں ٍے ٍبهٌے آئے رھے۔

 هوالًب کی یہ روویو كهط میل ہے۔

هقزلق ؽلووں کے هین ٕبؽجبى ًے عو هپوهٹیں پیِ کی ہیں وٍ آپ ٍي چکے ہیں۔ اة هغھے  هكوبئے عوبػذ! 

وهٹیں ىوائل اوه ؿیو ٙووهی ثبروں ٍے ایک ؽل پاى هپوهٹوں پو کچھ رجٖوٍ کوًب ہے فلا کب ّکو ہے کہ یہ ه هقزٖواا 

زے ہیں۔ یہ کوِّ اثھی ب چبہکی عبری ہیں عي کو ہن هؼلوم کوً ں ثیبىرک پبک ہوًے لگی ہیں اوه اى هیں ٕوف وہی ثبری

 عٌ کو ہن ؿیو ٙووی اوه ىائل کہہ ٍکیں۔ایَب ًہ ہو  یھپوهٹوں هیں ایک للع ثک کہ اى هعبهی هہٌی چبہیے یہبں ر

عي ؽبالد و هْکالد کی ٛوف هین ٕبؽجبى ًے روعہ كالئی ہے اى هیں کوئی ثبد ثھی ًئی ًہیں ہے، عٌ پو ثووهذ  

یہ ثبریں ثبه ثبه آچکی ہیں اوه اى کی ًَجذ ٙووهی هْوهے كیے  یںہو۔ پچھلے اعزوبػبد ه د کچھ کہٌے کی ٙووه

 -عبچکے ہیں۔ ٕوف چٌل ثبریں هغھے آپ کے ٍبهٌے ػوٗ کوًی ہیں:
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آثبك کے اعزوبع کے هوهغ پو هوعوك  هہے ہوں گے اًہیں یبك ہوگب آپ هیں ٍے عو ؽٚواد الہ   ہولهكوں ٍے فطبة 

ً وهذ هیں پھو اى کو هزوعہ کوًے کی ٙووهد ٍوغھزب ہوں اوه ب رھب۔ اِ عوبػذ کو هقبٛت کیکہ هیں ًے وہبں ہولهكاى ِ

اى ٍے كهفواٍذ کورب ہوں کہ وٍ هؾ٘ ہولوكوں کے ؽلوے پو هبًغ ہوکے ًہ هٍ عبئیں۔ هیں كیکھ هہب ہوں کہ هوى ثووى 

فبٓ و ہولهك ػبم اوه  ہولهك  یہ ؽلوہ وٍیغ ہورب عبهہب ہے اوه اً هیں ًئی ًئی إطالؽیں پیلا ہوری عبہہی ہیں۔ هضالا 

یہ ؽلوہ ىیبكٍ وٍؼذ پکڑے اوه لوگ اً کو عوبػذ کے رؾذ هویجی ہولهك وؿیوٍ۔۔۔ هیں اً چیي کو پٌَل ًہیں کورب کہ 

ایک ًظبم ٍوغھ کو كػود کی إلی مهہ كاهیوں ٍے ثچٌے کے لیے ایک هبهي ثٌبلیں۔ ہوبهے ًظبم هیں ثؼ٘ هٖبلؼ 

عبئے پٌبٍ ثٌبًب چبہیے عو لوگ كی الواهغ اپٌے لیکي اً کو اًہی لوگوں کو کی وعہ ٍے یہ  ّؼجہ هوعوك ٙووه ہے 

وولی ٍبهٌے کوئی ثڑی هغجوهی هکھزے ہیں ًہ کہ وٍ لوگ اً کی آڑ  هیں چھپٌے کی کوِّ کویں عي کی هْکلیں هؼ

 ٍے كوه ہوٍکزی ہیں۔ ػيم ہوذ

اوه آپ کے لیے ایک كیٖلہ کي گھڑی آگئی ہے، آط ٕجؼ کی اكززبؽی روویو هیں هیں یہ واٙؼ کوچکب ہوں کہ ہوبهے   

اة ہویں یب رو ؽبالد کے ٍبهٌے ٍپو ڈال كیٌی پڑے گی یب اى کب هوبثلہ کوًب ہوگب۔ اً كیٖلے هیں اة ہوبهے لیے ىیبكٍ 

اًزظبه کی گٌغبئِ ًہیں ہے۔ ؽبالد عٌ ریيی کے ٍبرھ ثلل هہے ہیں اى کب روبٙب ہے کہ ہن علل ٍے علل یکَو ہوکو ایک 

اٍ افزیبه کولیں۔ اگو ہن ًے اً هیں كیو لگبئی رو اًلیْہ ہے کہ ثغبئے اً کے کہ ؽبالد پو ہن هبثو پبئیں ؽبالد ہن پو ه

ٍی ٛوػ اپٌے يٍ لے هہے ہیں ائہن اپٌے روبم مهائغ ووٍبئل کب عب هیں عٌ ٛوػ هبثو پبلیں گے۔ اً كیٖلہ کي گھڑی

د کے اًله کٌ هكیبں کٌ ًوػیذ کی ہیں اوه وٍ پیِ آًے والے ؽبالہولهكوں کب ثھی عبئيٍ لے هہے ہیں کہ اى کی ہول

ں گے۔ اً وعہ ٍے ٙووهی ہے کہ ہوبهے روبم  ہولهك اپٌے آپ کو ایک هورجہ اوه رول کو ها ٍبرھ كے ٍکیؽل رک ہوب

 کی هْکالد کے لیے اى کی ہوزوں کب کیب ؽبل ہے۔ كیکھ لیں کہ اً هاٍ

اهکبى کی رؼلاك ثڑھبًے کی كکو هیں پڑگئے ہیں ۔ ہن  اة ہن عوبػذ کےثلگوبًی ًہ ہو کہ ہ هیوے اى اللبظ ٍے آپ کو ی 

وًے کی فواہِ ًہیں ہے۔ ہن اى ٛویووں ٍے ًبآٌّب ًہیں ہیں  عي ٛویووں ٍے ثھیڑ ی ککو اپٌے اهكگوك کوئی ثھیڑ اکٹھ

گے۔ ہن کو ٕوف وٍ ٕبلؼ اكواك  اکٹھی کی عبٍکزی ہے لیکي ہن اى ٛویووں هیں ٍے کوئی ٛویوہ افزیبه ًہیں کویں

زے کہ ہے ہن یہ ًہیں چب۔اسوجہسںهطلوة ہیں عو ہوبهے پیِ ًظو هوٖل کے لیے ٕؾیؼ ٛوه پو علوعہل کوٍکی

اپٌی ہوذ اوه اپٌے اهاكے کو اچھی ٛوػ  عوبػذ هیں كافل ہی ہوعبئیں۔ ثلکہ کو ہوبهے اً روعہ كالًے ٍے آپ ثھبگ

 ی ًہ كے رو فواٍ هقواٍ عوبػذ هیں آًے کی کوِّ ًہ کیغئے۔رول کو آئیے ، اوه اگو كل گوہ

ہوبهے هین ٕبؽجبى کب كوٗ ہے کہ وٍ اپٌے اپٌے ؽلوے کے ہولوكوں کو ٹٹول کو اچھی ٛوػ كیکھیں اگو اى هیں ایَے  

لوگ هوعوك ہوں عو عوبػذ کے کبم کو اهکبى کی ٛوػ اًغبم كے هہے ہوں یب اهکبى ٍے ثھی ىیبكٍ عوُ و ٍوگوهی 

كافل  یںاى کو عوبػذ ه هں، اوگ ہوعوبػذ ٍے الپٌے اًله هکھزے ہوں اوه هؾ٘ ثے عب اًکَبه کی وعہ ٍے ًظبم ِا

و عوبػذ کی هود کن ہوًے کی وعہ ٍے عع ہوٍکیں وووٍ کبم ّ كیں ربکہ عوبػذ کی هود ثڑھے اوه هٍہوًے کب هْو

ثبد كواهوُ ًہیں کوًی چبہیے کہ ًہ رو ہن اى پو کوئی مهہ هكوں کو یہ ّووع ًہیں ہوٍکے ہیں ۔ ہوبهے ہول رک اة

کی  اى ٍہ کوٍکزے ہیں۔ اً وعہ ٍے ًہیں کہووثھكاهی ڈال ٍکزے ہیں اوه ًہ ثڑے اهلام کے ٍلَلے هیں اى پو 

 ہعوبػذ کے فالف ہے۔ ًیي ی ہولهكی یب فیو فواہی هیں ہن کو کوئی ّجہ ہے ثلکہ اً وعہ ٍے کہ یہ چیي ہوبهے ًظنِ 

ًجبىاًہ ہوًب بوه عناهاًہ ان کے ٍبرھ ہوبها رؼلن فبكهبًہ، اٛبػذ گؽ د ثھی کچھ اچھی ًہیں هؼلوم ہوری کہ عٌ كیي ِثب

چبہیے اً کے ٍبرھ ہوبها رؼلن هؾ٘ ہولهكاًہ ہو۔ هغھے رو اً للع کے اًله ٍے کچھ کواہیذ کی ثو آری ہے۔ فلاکوے 

 کہ آپ ثھی اً ثو کو هؾَوً کوًے لگیں۔

ثؼ٘ هپوهٹوں هیں ػواهی لٹویچو کی ٙووهد پو ثہذ ىیبكٍ روعہ كالئی گئی  یچو کی ٙووهدػواهی لٹو 

بً چیي کی ہوبهے ہبں ہے اوه هوکي ٍے هطبلجہ کیب گیبہے کہ وٍ ػواهی لٹویچو کب اہزوبم کوے۔ اً هیں ّجہ ًہیں ہے کہ
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ایک ؽل رک کوی ہے  عٌ کی رالكی کی ّلیل ٙووهد ہے لیکي آپ کو ٍبها اػزوبك لٹویچو پو ہی ًہیں کوًب چبہیے۔ 

رب هہے گب۔ اً کے اًزظبه هیں آپ کو كػود کب کبم هوکٌب ًہیں آہَزہ ہولٹویچو کی ریبهی کب کبم ہوهہب ہے اوه آہَزہ 

اى ٍے  ے اى کے ٍبرھ اپٌے رؼلوبد ثڑھبئیے۔ك عبًب چبہیً فوچبہیے۔ آپ کو كیہبروں اوه ّہووں هیں ػوام کے پب

۔ ػوام کے اًله کبم کوًے کے لیے عٌ چیي کی هاٍذ پہٌچبئیےرک ثواٍ ِ گلزگوئیں کیغئے اوه اپٌی كػود اى کے کبًوں

ه ہوعبئے۔ فلا کے كٚل ٍے یہ بٍت ٍے ثڑی ٙووهد رھی وٍ یہ رھی کہ مہیي اوه ٕبلؼ لوگوں کی ایک عوبػذ ری

اة ریبه ہوگئی ہے۔ اگو چہ اً کی رؼلاك ثھی کن ہے لیکي پھو ثھی آپ کے اهکبى اوه ہولهك ارٌی رؼلاك هیں  عوبػذ

ثـیو اً كػود کو هوعوك ہیں کہ آپ اگو ػوام کے اًله گھٌَب چبہیں رو گھٌ ٍکزے ہیں اوه لٹویچو کی هلك کے 

 ٍکزے ہیں۔پھیال
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i
اوه ہوبهے هَلک کو اً ؽل رک هجول یہبں اوه كوٍوے هوبهبد پو "ہولهك" کب للع اى لوگوں کے لیے اٍزؼوبل کیب گیبہے عو ہوبهے کبهوں هیں ػوالا ؽٖہ لیزے ہیں  

 کوچکے ہیں کہ هوالا اوه ػوالا عوبػذ کی ٕؾیؼ ًوبئٌلگی کوٍکیں۔
ii
ء کو هٹو کے كاًے کے ثواثو ایک پزھوی فبهط ہوئی۔ اکَوے کواًے ٍے هؼلوم ہوا ہے کہ گوكٍ هیں اة كو پزھویبں 47/عوى 8ہللا کب ّکو ہے کہ اً ػالط ٍے  

 ثبهی ہیں۔
iii
۔ہوچکی ہے یہ کزبة هکول   


