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Iqbal journeis to Europe in his Urdu letters 

Marwa Lotfy ElSebaey Hekal 

Abstract 
This research deals with the three Urdu letters written by Allama 

Muhammad Iqbal; during his travels to Europe in 1905 and in 1931. 

The importance of this research in that the writer narrated the details 

of his two journey by himself, which reflects many of his personal 

characteristics, as well as the evolution of his ideas, and the 

crystallization of his trends during his residence in European 

community. The researcher has followed in this study the descriptive 

approach, which is based on the letters description and analysis, and 

she has adopted mainly on those letters, as well as Urdu sources, 

Arabic and foreign references and international information network 

related to “Iqbal letters”. 
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 :النتائج وأهم البحث، خاتمة

1. 

2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 
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 :والحواشي الهوامش -
(1)

ًبٕ أٍزبم اُؼوثٍخ كً عبٓؼخ ُ٘لٕ، صْ أٍزبم اُلَِلخ كً عبٓؼخ ػٌٍِوٙ كبٌٍُِخ اُؾٌٍٞٓخ ثالٛٞه. ًبٕ ٝاٍغ  

اُؼِْ صجزب ٓزٞاٙؼب ٖٓ٘لب ٍٖٗوا ٍَُِِٖٔٔ. أُق ًزبة "كػٞح اإلٍالّ" ٍُجٍٖ إٔ اإلٍالّ اٗزْو ثبُلػٞح ال 

هله ٓٞاٛجٚ كووثٚ ٝؽوٙٚ ػِى االٍزياكح ٖٓ ثبُوٞح. عبء إُى ٖٓو ثلٝح ٖٓ عبٓؼخ اُوبٛوح. ػوف إهجبالً ٝ

اُؼِْ، ٝرًٞلد ثٍٜ٘ٔب ٕلاهخ. ُٝٔب كبهم أهُٗٞل الٛٞه ػبئلاً إُى ٝٛ٘ٚ ٗظْ إهجبٍ هٍٖلح ػ٘ٞاٜٗب "ٗٞاػ 

 اُلوام" أػوة كٍٜب ػٖ ؽجٚ ألٍزبمٙ ٝإًجبهٙ إٌبٙ ٝؽيٗٚ ُلواهٚ.

اُْوم ٓؾٔل إهجبٍ، ٓطجٞػبد ٍلبهح اٗظو: أ.ك/ أٓغل ٍٍل أؽٔل ٝكًزٞه إثواٍْٛ ٓؾٔل إثواٍْٛ، ّبػو 

 .26ؽزى ٓ  24ٛـ، ٖٓ ٓ 1419 –ّ 1119عٜٔٞهٌخ ثبًَزبٕ اإلٍالٍٓخ، اُوبٛوح، اُطجؼخ األُٝى، 
(2)

ًبٕ أٍزبم اُؼوثٍخ كً عبٓؼخ ُ٘لٕ، صْ أٍزبم اُلَِلخ كً عبٓؼخ ػٌٍِوٙ ، كبٌٍُِخ اُؾٌٍٞٓخ ثالٛٞه. ًبٕ ٝاٍغ  

ٍَِِٖٔٔ. أُق ًزبة "كػٞح اإلٍالّ" ٍُجٍٖ إٔ اإلٍالّ اٗزْو ثبُلػٞح ال اُؼِْ، ٝٓزٞاٙؼب، ٖٝٓ٘لب، ٍٖٝٗوا ُ

ثبُوٞح.  ىاه ٖٓو ثلػٞح ٖٓ عبٓؼخ اُوبٛوح. ػوف إهجبالً، ٝهله ٓٞاٛجٚ كووثٚ ٝؽضَّٚ ػِى االٍزياكح ٖٓ اُؼِْ، 

ٞاػ اُلوام" ٝرًٞلد ثٍٜ٘ٔب ٕلاهخ. ُٝٔب كبهم أهُٗٞل الٛٞه ػبئلاً إُى ٝٛ٘ٚ ٗظْ إهجبٍ هٍٖلح ػ٘ٞاٜٗب "ٗ

 أػوة كٍٜب ػٖ ؽجٚ ألٍزبمٙ، ٝإًجبهٙ إٌبٙ ، ٝؽيٗٚ ُلواهٚ.

اٗظو: أ.ك/ أٓغل ٍٍل أؽٔل، ٝكًزٞه إثواٍْٛ ٓؾٔل إثواٍْٛ، ّبػو اُْوم ٓؾٔل إهجبٍ، ٓطجٞػبد ٍلبهح 

 .26ؽزى ٓ  24ٛـ، ٖٓ ٓ 1419 –ّ 1119عٜٔٞهٌخ ثبًَزبٕ اإلٍالٍٓخ، اُوبٛوح، اُطجؼخ األُٝى، 
(3)

ّ كً ٓ٘طوخ گغواٗى ُہ. ٝرُٞى 1792/أثوٌَ/22ٍبً، ٝٓؤهفبً، ٝٓؤُلبً ٍّٜواً كً الٛٞه. ُٝل كً ًبٕ ٕؾبك 

ّ إٔله عوٌلح "ٖٝٛ" األٍجٞػٍخ ٖٓ الٛٞه 1121ّ هئبٍخ عوٌلح "ًٍَٝ" كً آورَو. ٝكً 1717كً ػبّ 

ٞهلذ اُغوٌلح. ّ. ٝثؼل ػبٍٖٓ ر1127ٝاُزً ؽظٍذ ثوجٍٞ ًجٍو، ٍٝوػبٕ ٓب إٔجؾذ عوٌلح ٌٍٞٓخ. رٞكً ػبّ 

ٖٓ أْٛ ٓؤُلبرٚ "ثَذ ٍبُہ ػہل ؽکٞٓذ ٍِطبٕ ػجل اُؾٍٔل فبں" ٝ"ربهٌـ فبٗلإ ػضٔبٍٗہ" ٝ"روکی کی 

ٓٞعٞكٙ ؽبُذ" ٝ"ربهٌـ ؽغبى هٌِٞے" ٝروعٔخ "ٓولٓہ اثٖ فِلٕٝ" ٝ"ٓؾبهثبد پٍِٞٗب". ًبٕ ٕلٌوب ٓووثب ُـ 

 "إهجبٍ".

، 4بكٓی، كِٛی، ٍٛ، ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، اهكٝ اکاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٝ

1113ٓ ٖٓ ،ّ746. 
(4)

اٗظو: كًزٞه عبٌٝل إهجبٍ، ىٗلٙ هٝك ػالٓہ اهجبٍ ًى ٌَٓٔ ٍٞاٗؼ ؽٍبد، ٍ٘گِ ٍَٓ پجِی کٍْ٘ي، اهجبٍ  

 .121ّ، ٓ 2227اُضبٍٗخ  اًبكٓى، الٛٞه، ثبًَزبٕ، اُطجؼخ
(5)

. ٝكًزٞه عبٌٝل إهجبٍ، ىٗلٙ 49ٝٓ 46اٗظو: كًزٞه أؽٔل ٓؼٞٗ، اُؼالٓخ ٓؾٔل إهجبٍ ؽٍبرٚ ٝآصبهٙ، ٓ 

 .215ٍٞاٗؼ ؽٍبد، اُغيء األٍٝ، ٓ هٝك ػالٓہ اهجبٍ ًى ٌَٓٔ
(6)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

َّالّ ػٍِکْ              "ٓقلّٝ ٝٓکّوّ ُٓٞٞی ٕبؽت، اُ

هجوٍزبٕ ٍٓں پہٞٗچب عَے كہِی کہزے ہٍں ..... اىآں آپ ٍے هفٖذ ہٞ کو اٍالٓی ّبٕ ّٝٞکذ کے اً  

ثؼل ؽٚود ٓؾجٞة اُہی کے ٓياه پو ؽبٙو ہٞا اٝه رٔبّ كٕ ٝہٍں ثَو کٍب۔ ہللا ہللا، ؽٚود ٓؾجٞة اُہی 

کب ٓياه ثٜی ػغٍت عگہ ہے ثٌ ٌہ ٍغٜٔ ٍُغٍے کہ كہِی کی پُواٗی ٍٍٞبئٹی ؽٚود کے هلٓٞں ٍٓں 

فُٞ هَٔذ ہٍں کہ اٌَی فبُٓٞ اٝه ػجود اٗگٍي عگہ ٍٓں هٍبّ  ٓلكٕٞ ہے۔ فٞاعہ ؽَٖ ٗظبٓی کٍَے

هکٜزے ہٍں۔ ّبّ کے هوٌت ہْ اً هجوٍزبٕ ٍے هفٖذ ہٞٗے کٞ رٜے کہ ٍٓو ٍٗوٗگ ٗے فٞاعہ ٕبؽت 

ٍے کہب کہ مها ؿبُت ٓوؽّٞ کے ٓياه کی ىٌبهد ثٜی ہٞعبئے کہ ّبػوٝں کب ؽظ ٌہی ہٞرب ہے، فٞاعہ 

اٌک ٌٝوإ ٍے گّٞے ٍٓں ُے گئے، عہبں ٝٙ گ٘ظِ ٓؼبٗی ٓلكٕٞ ہے ٕبؽت ٕٓٞٞف ہْ کٞ هجوٍزبٕ کے 
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عََپو كہِی کی فبک ۂٍْہ ٗبى کوٌگی۔ ؽَٖ ارلبم ٍے اً ٝهذ ۂبهے ٍبرٜ اٌک ٗہبٌذ فُٞ آٝاى ُڑکب 

 كالٌذ ٗبّ رٜب اً ظبُْ ٗے ٓياه کے هوٌت ثٍٹٜ کو

 كٍ ٍے روی ٗگبٙ ، عگو رک ارو گئی

ٍت کی ٛجٍؼزٍں ٓزبصو ہٞگئٍں ثبُقٖٞٓ عت اً ٗے ٌہ  کچٜ اٌَی فُٞ اُؾبٗی ٍے گبئی کہ

 ّؼو پڑٛب:

 ٝٙ ثبكۂ ّجبٗہ کی ٍوَٓزٍبں کہبں

 اٹٍٜے ثٌ اة کہ ُّند فٞاة ٍؾو گئی

رٞ ٓغٜ ٍے ٙجٜ ٗہ ہٍٞکب۔ آٗکٍٜں پوْٗ ہٞگئٍں اٝه ثے افزٍبه ُٞػ ٓياه کٞ ثٍٞہ كے کو اً ؽَود کلٙ 

 عت کجٜی ٌبك آرب ہے رٞ كٍ کٞ رڑپب عبرب ہے۔ٍے هفٖذ ہٞا۔ ٌہ ٍٔبں اة رک مہٖ ٍٓں ہے اٝه 

اگوچہ كہِی کے کٜ٘ڈه َٓبكو کے كآٖ كٍ کٞ کٍٜ٘چزے ہٍں ٓگو ٍٓوے پبً ار٘ب ٝهذ ٗہٍں رٜب  

کہ ہو ٓوبّ کی ٍٍو ٍے ػجود اٗلٝى ہٞرب ّہْ٘بٙ ۂبٌٕٞ کے ٓوجوے پو كبرؾہ پڑٛب كاها ّکٞٙ کے ٓياه 

ٞك" کی آٝاى ٍ٘ی اٝه كہِی کی ػجور٘بک ٍوىٍٖٓ ٍے اٌک کی فبّٓٞی ٍٓں كٍ کے کبٗٞں ٍے "ہٞ أُٞع

 اٌَب افالهی اصو ُے کو هفٖذ ہٞا عٞ ٕلؾۂ كٍ ٍے کجٜی ٗہ ٓٹے گب۔"

 .16إُى ٓ 14ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٖٓ ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ ٍٍل 
(9)

کٍٹ، ػٍِگڑٛ، ٍَْ٘ ثک ہبًٝ، َِْٓ ٌٍٞٗٞهٍٹی ٓبهاٗظو اُوٍٖلح: ٓؾٔل إهجبٍ، ًٍِبد اهجبٍ اهكٝ، اٌغًٞ 

1113ٓ ،ّ16 ٓٝ19  . 
(7)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ٍزٔجو کی ٕجؼ کٞ ٍٓو ٍٗوٗگ اٝه ٍّـ ٓؾٔل اکواّ اٝه ثبهی كٍٝزٞں ٍے كہِی ٍٓں  3" 

کٞ فلا فلا کو کے اپ٘ے ٍلو کی پہِی ٓ٘يٍ ٍٓں پہ٘چب۔ هٌِٞے  4هفٖذ ہٞ کو ثٔجئی کٞ هٝاٗہ ہٞا اٝه 

پو رٔبّ ہٞٹِٞں کے ٹکٹ ِٓزے ہٍں۔ ٓگو ٍٓں ٗے ٹبٌٓ کک کی ہلاٌذ ٍے اٗگِِ ہٞٹَ ٍٓں هٍبّ اٍٹٍْٖ 

کٍب اٝه رغوثہ ٍے ٓؼِّٞ کٍب کہ ٌہ ہٞٹَ ہ٘لٍٝزبٗی ِٛجب کے ٍُے عٞ ٝالٌذ عبهہے ہٞں ٗہبٌذ ٓٞىٝں ہے 

ت ہے۔ هٌِٞے اٍٹٍْٖ ٌہبں ٍے هوٌت ہے گٜبٹ ٌہبں ٍے هوٌت ہٍں۔ ٹبٌٓ کک کب ككزو ٌہبں ٍے هوٌ

ؿوٗ کہ ہو هَْ کب آهاّ ہے اٝه ٍت ٍے ثڑٛ کو ٌہ کہ ّہو کے ثبهی رٔبّ ہٞٹِٞں کی َٗجذ اهىاں ہے۔ 

ٕوف رٍٖ هٝپٍہ ٌٍٞٓہ كٝ اٝه ہو هَْ کب آهاّ ؽبَٕ کوُٞ ٌہبں کب ٓ٘زظْ اٌک پبهٍی پٍو ٓوك ہے عٌ کی 

فْٞه )ٗجی( ٌبك آعبرے ہٍں ّکَ ٍے اً هله روّلً ظبہو ہٞرب ہے کہ كٌکٜ٘ے ٝاُے کٞ اٌوإ کے پواٗے ٝ

كکبٗلاهی ٗے اً کٞ اٌک اٌَب ػغي ٍکٜب كٌب ہے کہ ۂبهے ثؼ٘ ػِٔبء ٍٓں ثبٝعٞك ػجبكد اٝه ٓوّل 

 کبَٓ کی ٕؾجذ ٍٓں ثٍٹٜ٘ے کے ثٜی ٌَٝب اٗکَبه پٍلا ٗہٍں ہٞرب۔ کبهالئَ ٗے کٍب فٞة کہب کہ:

 "ٓؾ٘ذ ہی ثہذ ثڑی ػجبكد ہے!"

د کچٜ اٌَب اصو کوری رٜی کہ ثؼ٘ اٝهبد اٍے كٌکٜ کو ٍٓوے كٍ پو اً پٍو ٓوك کی ٕٞه 

ٍٓوی آٗکٍٜں پوْٗ ہٞعبری رٍٜں ٍُکٖ عت اً کی ٝهؼذ ٍٓوےكٍ ٍٓں اٗلاىٙ ٍے ىٌبكٙ ہٞگئی رٞ اٌک 

ػغٍت ٝاهؼہ پٍِ آٌب، عٌ کب ثٍبٕ ثؼ٘ ٝعٞٙ ٍے ٙوٝهی ہے۔ ٍٓں اٌک ّبّ ٍٗچے کی ٓ٘يٍ ٍٓں 

وے ٍے ثبہو ٗکال۔ اً کی ثـَ ٍٓں ّواة کی اٌک ثٞرَ رٜی۔ کوٍی پو ثٍٹٜب رٜب کہ پبهٍی پٍو ٓوك کٔ

عت اً ٗے ٓغٜے ثٍٹٜے ہٞئے كٌکٜب رٞ اً کٞ چٜپبٗے کی کِّٞ کی اٝه ٍٓں ٗے كٝه ٍے ربڑ کو 

 آٝاى كی کہ ٍٍٹٜ ٕبؽت ہْ ٍے کٍٞں چٜپبرے ہٞ، فّٞی ٍے اً کب ّٞم کوٝ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 .19ٝٓ 16ہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٍٓٝ، ٓورجاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ا
(1)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 
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"اً ہٞٹَ ٍٓں اٌک ٌٞٗبٗی ثٜی آکو ٓوٍْ ہٞا۔ عٞ ٹٞٹی پٜٞٹی ٍی اٗگوٌيی ثُٞزب رٜب۔ ٍٓں ٗے  

اٌک هٝى اً ٍے پٞچٜب رْ کہبں ٍے آئے ہٞ؟ ثٞال چٍٖ ٍے آٌب ہٞں، اة ٹواَٗٞاٍ عبؤں گب۔ ٍٓں ٗے 

ورے رٜے کہ٘ے ُگب ٍٞكاگوی کورب رٜب ٍُکٖ چٍ٘ی ُٞگ ۂبهی چٍيٌں ٗہٍں پٞچٜب چٍٖ ٍٓں رْ کٍب کبّ ک

فوٌلرے ٍٓں ٗے ٍٖ کو كٍ ٍٓں کہب ہْ ہ٘لٌٞں ٍے رٞ ٌہ اكٍٔی ہی ػوَ ٓ٘ل ٗکِے کہ اپ٘ے ِٓک کی 

ٕ٘ؼذ کب فٍبٍ هکٜزے ہٍں۔ ّبثبُ اكٍٍٔٞ ّبثبُ! ٍٗ٘ل ٍے ثٍلاه ہٞعبؤ۔ ..... ہبں ہْ ہ٘لٍٝزبٍٗٞں ٍے ٌہ 

هکٜٞ کہ اٌٍْب کی رغبهری ػظٔذ کٞ اى ٍو ٗٞ هبئْ کوٗے ٍٓں رٔہبهی ٓلك کو ٍکٍں گے ہْ ٓزّلن رٞهغ ٗہ 

د کی ثٞ ثبهی ٗہٍں هہی۔ ہْ اً کٞ پّکب  ّٝ ہٞ کو کبّ کوٗب ٗہٍں عبٗزے۔ ۂبهے ِٓک ٍٓں ٓؾجّذ اٝه ٓو

ٍں عٞ َِٓٔبٕ کی َِٓٔبٕ ٍٔغٜزے ہٍں عٞ ہ٘لؤٝں کے فٕٞ کب پٍبٍب ہٞ اٝه اً کٞ پّکب ہ٘لٝ فٍبٍ کورے ہ

عبٕ کب كّٖٔ ہٞ۔ ہْ کزبة کے کٍڑے ہٍں اٝه ٓـوثی كٓبؿٞں کے فٍبالد ۂبهی فٞهاک ہٍں۔ کبُ فٍِظ 

ث٘گبُہ کی ٓٞعٍں ۂٍں ؿوم کو ڈاٍُں! ُٓٞٞی ٕبؽت، ٍٓں ثے افزٍبه ہٞں۔ ُکٜ٘ے رٜے ٍلو کے ؽبالد 

ب ہغّٞ ٍٓوے كٍ ٍٓں اً هله ہے اٝه ثٍٹٜ گٍب ہٞں ٝػع کوٗے۔ کٍب کوٝں؟ اً ٍٞاٍ کے ٓزؼِن ربصواد ک

 کہ ثَب اٝهبد ٓغٜے ٓغٕ٘ٞ ٍب کوكٌب اٝه کوهہب ہے۔"

 .17ٝٓ 19ہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورج
(12)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"اٌک ّت ٍٓں کٜبٗے کے کٔوے ٍٓں رٜب کب كٝ ع٘ٹٍِٖٔ ٍٓوے ٍبٓ٘ے آثٍٹٜے۔ ّکَ ٍے  

ّٞ ہٞرب رٜب کہ ٌٞهپٍٖ ہٍں۔ كواٍََٗی ٍٓں ثبرٍں کورے رٜے۔ آفو عت کٜبٗب کٜب کو اٹٜے رٞ اٌک ٗے ٓؼِ

کوٍی کے ٍٗچے ٍے اپ٘ی روکی ٹٞپی ٗکبٍ کو پہ٘ی عٌ ٍے ٓغٜے ٌہ ٓؼِّٞ ہٞا کہ کٞئی روک ہے۔ 

ے هٝى ٍٓوی ٛجٍؼذ ثہذ فُٞ ہٞئی اٝه ٓغٜے ٌہ كکو پٍلا ہٞئی کہ کٌ ٛوػ إ ٍے ٓالهبد ہٞ۔ كٍٝو

ٍٓں ٗے فٞاٙ ٓقٞاٙ ثبرٍں ّوٝع کٍں ٌٞهپ کی اکضو ىثبٍٗں ٍٞائے اٗگوٌيی کے عبٗزب رٜب۔ ٍٓں ٗے پٞچٜب 

كبهٍی عبٗزے ہٞ۔ ثٞال ثہذ کْ۔ پٜو ٍٓں ٗے كبهٍی ٍٓں اً ٍے گلزگٞ ّوٝع کی۔ ٍُکٖ ٝٙ ٗہ ٍٔغٜزب رٜب۔ 

 آفوی ثٔغجٞهی ٹٞٹی پٜٞٹی ػوثی ٍٓں اً ٍے ثبرٍں کٍں۔

روکی ٌ٘گ ٹوک پبهٹی ٍے رؼِن هکٜزب ہے اٝه ٍِطبٕ ػجل اُؾٍٔل کب ٍقذ ٓقبُق ٌہ ٗٞ عٞإ  

ہے۔ ثبرٞں ثبرٞں ٍٓں ٓغٜے ٓؼِّٞ ہٞا کہ ّبػو ثٜی ہے۔ ٍٓں ٗے كهفٞاٍذ کی کہ اپ٘ے ّؼو ٍ٘بؤ۔ کہ٘ے 

ُگب ٍٓں کٔبٍ ثے )روکی کب ٍت ٍے ثڑا ْٓہٞه ىٗلٙ ّبػو( کب ّبگوك ہٞں اٝه اکضو پٍُٞٹکَ ٓؼبٓالد پو 

کٜب کورب ہٞں۔ کٔبٍ ثے کے عٞ اّؼبه اً ٗے ٍ٘بئے ٍت کے ٍت ٗہبٌذ ػٔلٙ رٜے ٍُکٖ عٞ ّؼو اپ٘ے ُ

 ٍ٘بئے ٝٙ ٍت کے ٍت ٍِطبٕ کی ہغٞ ٍٓں رٜے إ ٍٓں ٍے اٌک ّؼو ٌہبں كهط کورب ہٞں:

 ظِْ ٝعٞهٕ رٞ ٍلٞعہ ثو ِّٓزے ٓؾٞا ٌٍِٞه

 آكٍٓذ ِٓک ِّٝٓذ كّٖٔ ػجلاُؾٍٔل

رٔبّ هّٞ ٓٹب كٌب ہے۔ ػجلاُؾٍٔل آكٍٓذ اٝه ِٓک ٝهّٞ ٍت کب كّٖٔ ٌؼ٘ی کجٍو ظِْ ٝعٞه ٗے  

 ہے۔

اً ٕٓٚٔٞ پو اً ٍے ثہذ گلزگٞ ہٞئی اٝه ٍٓں ٗے اٍے ثزب كٌب کہ ٌ٘گ پبهٹی کٞ اٗگَِزبٕ  

کی ربهٌـ ٍے كبئلٙ اٹٜبٗب چبہئٍے کٍٞٗکہ عٌ ٛوٌن ٍے هػبٌبئے اٗگَِزبٕ ٗے ثزلهٌظ اپ٘ے ثبكّبہٞں 

َٕ کٍے ٝٙ ٛوٌن ٍت ٍے ػٔلٙ ہے ثڑے ثڑے ػظٍْ اُْبٕ اٗوالثٞں کب ثـٍو کْذ ٍے پٍُٞٹکَ ؽوٞم ؽب

ہ ہے۔ ّٖ  ٝفٕٞ کے ہٞعبٗب ٌہ کچٜ فبک اٗگَِزبٕ ہی کب ؽ

 .122إُى 17ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٖٓ ٓ
(11)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 
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ک ع٘ٹٍِٖٔ ثٔجئی کب اٍالٍٓہ ٓلهٍہ كٌکٜ٘ے چِے گئے۔ ٝہبں اٍکُٞٞں "اٌک هٝى ٍو ّبّ ٍٓں اٝه ٌہ رو

کی گواٝٗڈ ٍٓں َِٓٔبٕ ِٛجب کوکٹ کٍَٜ هہے رٜے۔ ہْ ٗے إ ٍے اٌک کٞ ثالٌب اٝه اٍکٍٞ کے ٓزؼِن 

ثہذ ٍی ثبرٍں اً ٍے كهٌبكذ کٍں۔ ٍٓں ٗے اً ٛبُت ػِْ ٍے پٞچٜب کہ اٗغٖٔ اً اٍکٍٞ کٞ کبُظ کٍٞں 

کٍب ك٘ڈ ٗہٍں ہے ٌب اٝه کٞئی ٝعہ ہے اً ٗے عٞاة كٌب کہ ك٘ڈ رٞ ٓٞعٞك ہے اٝه اگو ٗہٍں ث٘ب كٌزی۔ 

 ٍ ّٞ ٙوٝهد ہٞ رٞ اٌک إٓ ٍٓں ٓٞعٞك ہٞ ٍکزب ہے کٍٞٗکہ فلا رؼبُی کے كَٚ ٍے ٌہبں ثڑے ثڑے ٓزٔ

ٍٞكاگو ٓٞعٞك ہٍں۔ ٓگو ْٓکَ ٌہ ہے کہ َِٓٔبٕ ِٛجبء پڑٛ٘ے کے ٍُے ٗہٍں آرے اً کے ػالٝٙ اٝه 

اچٜے کبُظ ثٔجئی ٍٓں ٓٞعٞك ہٍں اٝه عٍَی رؼٍِْ إ ٍٓں ہٞری ہے ٌَٝی ٍوكٍذ ہْ ٌہبں كے ثٜی اچٜے 

ٗہٍں ٍکزے۔ ٌہ عٞاة ٍٖ کو ٍٓں ثہذ فُٞ ہٞا ٍٓوا فٍبٍ رٜب کہ ثٔجئی عٍَے ّہو ٍٓں َِٓٔبٗٞں کب کبُظ 

ٍ ٍٓں کَی اٝه هّٞ ٍے پٍچٜے ٗہٍں ہٍں ٍُکٖ ّٞ ٌہبں آکو ٓؼِّٞ  ٙوٝه ہٞگب کٍٞٗکہ ٌہبں کے َِٓٔبٕ رٔ

ٍ کے ٍبرٜ إ ٍٓں ػوَ ثٜی ہے ہْ پ٘غبثٍٞں کی ٛوػ اؽٔن ٗہٍں ہٍں۔ ہو چٍي کٞ رغبهری ٗگبٙ  ّٞ ہٞا کہ رٔ

 ٍے كٌکٜزے ہٍں اٝه ٗلغ ٝٗوٖبٕ پو ہو پہِٞ ٍے ؿٞه کو ٍُزے ہٍں۔"

 .122رجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓو
(12)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"ؿوٗ کہ ثٔجئ )فلا اٍے آثبك هّکٜے( ػغت ّہو ہے۔ ثبىاه کْبكٙ، ہو ٛوف پقزہ ٍو ثلِک  

ػٔبهرٍں ہٍں کہ كٌکٜ٘ے ٝاُے کی ٗگبٙ إ ٍے فٍيٙ ہٞری ہے۔ ثبىاهٝں ٍٓں گبڑٌٞں کی آٓل ٝهكذ اً 

کبهفبٗٞں کی کٞئی  هله ہے کہ پٍلٍ چِ٘ب ٓؾبٍ ہٞعبرب ہے۔ ٌہبں ہو چٍي َٓ ٍکزی ہے۔ ٌٞهپ آوٌکہ کے

 چٍي ِٛت کوٝ كٞها ٍِٓگی۔ ہبں اُجزہ اٌک چٍي اٌَی ہے عٞ اً ّہو ٍٓں ٗہٍں َٓ ٍکزی ٌؼ٘ی كواؿذ۔"

 .121، 122ٍٍٓل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ 
(13)

ٝاٍزٞٛ٘ٞا اُغيء اُـوثى ٜٓ٘ب. ٌٝٔضِٕٞ  ْٛ اُيهكّزٍٕٞ اإلٌوإٍٗٞ؛ ٝكلٝا إُى اُٜ٘ل هجَ أُق ػبّ ٓٚذ،

عيًء ٖٓ ىهاكّزى اُٜ٘ل، ٝإٕ ًبٗٞا هل رٍٔيٝا ػْٜ٘ ؽٍش أٍَٞا هٍٞٓخ ىهاكّزٍخ إٌواٍٗخ ثؼلٓب رٞاكلد إٍُْٜ 

 اُٜغواد اإلٌواٍٗخ. 

 ُٔيٌل ٖٓ أُؼِٞٓبد اٗظو:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D

9%88%D9%86 

 ٝاٗظو أٌٚب:

http://parssea.org/?p=6051 

 ّ.2215أًزٞثو  22ثزبهٌـ 
(14)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ے ہياه کے هوٌت ہے ٍُکٖ اٌَب ٓؼِّٞ ہٞرب کہ رٔبّ ّہو ہی پبهٍٍٞں کب   ّٞ ٍّی ٗ "ٌہبں پبهٍٍٞں کی آثبكی ا

هّٞ کے  ہے اً هّٞ کی ٕالؽٍّذ ٗہبٌذ هبثَ رؼوٌق ہے۔ اٝه إ کی كُٝذ ٝػظٔذ ثے اٗلاىٙ۔ ٓگو اً

ٍُے کَی اچٜی كٍٞچو کی پٍٍْٖ گٞئی ٗہٍں کوٍکزب۔ ٌہ ُٞگ ػبّ ٛٞه پو ٍت کے ٍت كُٝذ کٔبٗے کی 

كکو ٍٓں ہٍں اٝه کَی چٍي پو اهزٖبكی پہِٞ کے ٍٞا کَی اٝه پہِٞ ٍے ٗگبٙ ہی ٗہٍں ڈاٍ ٍکزے۔ ػالٝٙ 

ٍی کٞ ؽوبهد اٝه ٗلود کی اً کے ٗہ کٞئی إ کی ىثبٕ ہے اٝه ٗہ إ کب ُٹوٌچو ہے اٝه ّٛوٙ ٌہ کہ كبه

ٗگبٙ ٍے كٌکٜزے ہٍں۔ اكًَٞ! ٌہ ُٞگ كبهٍی ُٹوٌچو ٍے ؿبكَ ہٍں۔ ٝهٗہ إ کٞ ٓؼِّٞ ہٞرب ہے کہ 

اٌواٗی ُٹوٌچو ٍٓں ػوثٍّذ کٞ كی اُؾوٍوذ کٞئی كفَ ٗہٍں ہے ثِکہ ىهكّزی هٗگ اً کے هگ ٝهٌْے 

ثبىاه ٍٓں پٜورے كٌکٜب۔ چَزی کی ٍٓں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ٍٓں ٗے اٍکٍٞ کے پبهٍی ُڑکٞں اٝه ُڑکٍٞں کٞ 

ٍّی كی ٕلی کے ؽَبة ٍے ػٍ٘ک پُٞ  ٓٞهرٍں رٍٜں ٓگو رؼغت ہے کہ إ کی فٞثٖٞهد آٗکٍٜں ا
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رٍٜں كهٌبكذ کوٗے پو ٓؼِّٞ ہٞا کہ ػٍ٘ک پّٞی پبهٍٍٞں کب هٞٓی كٍْٖ ہٞرب عبرب ہے۔ ٓؼِّٞ ٗہٍں کہ إ 

کی رؼٍِٔی ؽبُذ ػبّ ٛٞه پو ٗہبٌذ ػٔلٙ کے هٞٓی هٌلبهٓو اً ٛوف رٞعہ کٍٞں ٗہٍں کورے اً ّہو 

 ٓؼِّٞ ہٞری ہے۔

 .121ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، 
(15)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"ۂبهے ہٞٹَ کب ؽّغبّ ہ٘لٍٝزبٕ کی ربهٌـ کے ثڑے ثڑے ٝاهؼبد عبٗزب رٜب۔ گغواری کب افجبه ہو هٝى  

پڑٛزب رٜب اٝه چبپبٕ اٝه هًٝ کی ُڑائی ٍے پٞها ثبفجو رٜب ..... ہٞٹَ کے ٍٗچے َِٓٔبٕ كکبٗلاه ہٍں۔ ٍٓں 

رْ اهكٝ پڑٛ ٍکزے ہٞ ٗے كٌکٜب ہو هٝى گغواری افجبه پڑٛزے رٜے ٍٓں ٗے اٌک هٝى إ ٍے پٞچٜب 

کہ٘ے ُگے ٗہٍں ٍٔغٜ ٍکزے ہٍں پڑٛ٘ب ٗہٍں عبٗزے۔ ٍٓں ٗے پٞچٜب کہ عت ُٓٞٞی رٔہبهے ٗکبػ پڑٛبرب 

ہے رٞ کٕٞ ٍی ىثبٕ ثُٞزب ہے۔ َٓکوا کو ثٞال "اهكٝ"! ٌہبں پو ہو کٞئی اهكٝ ٍٔغٜ ٍکزب ہے اٝه ٹٞٹی 

ال پٍو ٓوك( کجٜی ہ٘لٍٝزبٕ ٗہٍں گٍب ٓگو اهكٝ پٜٞٹی ثٍٞ ثٜی ٍُزب ہے ۂبهے ہٞٹَ کب ٍٍٹٜ )ٝہی ثٞرَ ٝا

 فبٕی ثُٞزب رٜب۔"

 .   121جہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓور
(16)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"ٍٓں ثٔجئی ٌؼ٘ی ثبة ُ٘لٕ کی کٍلٍذ كٌکٜ کو ؽٍوإ ہٞں، فلا عبٗے ُ٘ڈٕ کٍب ہٞگب عََکب  

ثغے ہٞ ٝکٹٞهٌہ ڈاک )گٜبٹ( پو پہٞٗچے عہبں ٓقزِق  2ٍزٔجو کٞ  9ػظٍْ اُْبٕ ہے ۔۔۔۔۔ كهٝاىٙ اٌَب 

کٔپٍ٘ٞں کے عہبى کٜڑے ہٍں۔ ہللا اکجو! ٌہبں کی كٍٗب ہی ٗواُی ہے۔ کئی ٛوػ کے عہبى اٝه ٍٍ٘کڑٝں 

ہب رٞ کْزٍبں ڈاک ٍٓں کٜڑی ہٍں اٝه َٓبكو ٍے کہہ هہی ہٍں کہ ٍٔ٘له کی ٍٝؼذ ٍے ٗہ ڈه۔ فلا ٗے چب

ہْ رغٜے ٕؾٍؼ ٍٝالٓذ ٓ٘يٍ ٓوٖٞك پو پہٞٗچبكٌں گے۔ فٍو ٛجّی ٓؼبئ٘ہ کے ثؼل ٍٓں اپ٘ے عہبى پو 

ٍٞاه ہٞا۔ الُہ كٛ٘پذ هاّ ٝکٍَ الہٞه اٝه إ کے اٌک كٍٝذ ڈاکٹو ٕبؽت اً هٝى ؽَٖ ارلبم ٍے ثٔجئی 

کے ٍُے ڈاک پو ٍٓں رٜے ٍٓں إ کب ٗہبٌذ ٍپہٌ گناه ہٞں کہ ٌہ كٝٗٞں ٕبؽت ٓغٜے هفٖذ کوٗے 

رْوٌق الئے۔ ثہذ ٍے اٝه ُٞگ ثٜی عہبى پو ٍٞاه ہٞئے اٝه إ کے كٍٝزٞں اٝه هّزہ كاهٝں کب اٌک 

ہغّٞ ڈاک پو رٜب۔ کٞئی رٍٖ ثغے عہبى ٗے ؽوکذ کی اٝه ہْ اپ٘ے كٍٝزٞں کٞ ٍالّ کہزے اٝه هٝٓبٍ 

ٔبهے عہبى کٞ چٞٓ٘ے ُگٍں۔ ہالرے ہٞئے ٍٔ٘له پو چِے گئے۔ ٌہبں رک کہ ٓٞعٍں اكٛو اكٛو ٍے آآ کو ہ

كواٍََٗی هّٞ کب ٓنام اً عہبى کی ػٔلگی اٝه ٗلبٍذ ٍے ظبہو ہے۔ ہو هٝى ٕجؼ کٞ کئی آكٓی عہبى 

کی ٕلبئی ٍٓں ٖٓوٝف هہزے ہٍں اٝه اٌَی فٞثی ٍے ٕلبئی کورے ہٍں کہ اٌک ر٘کب رک عہبى پو ٗہٍں 

ٕ ہٍں اٝه ػوثی ثُٞزے ہٍں. عہبى ًے هہ٘ے كٌزے۔ ٓالىٓٞں ٍٓں ٖٓو کے چ٘ل ؽجْی ثٜی ہٍں عٞ َِٓٔب

 كواٍََٗی اكَو ٗہبٌذ فُٞ فِن ہٍں"

 .122ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، 
(19)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"کٜبٗے کب اٗزظبّ ثٜی ٗہبٌذ هبثَ رؼوٌق ہے ٍٓي ثٜی كواٍََٗی رکِق کی گٞاہی كے هہب ہے  

بى پو ہْ ہ٘لٍٝزبٍٗٞں کے ٍُے اٌک ثڑی كهّذ ہے اٝه ٝٙ ٌہ کہ عہبى کے رووٌجب ٍت َٓبكو ٓگو اً عہ

كواٍََٗی ثُٞزے ہٍں۔ اٗگوٌيی کٞئی ٗہٍں عبٗزب۔ عہبى کے رٔبّ ٓالىّ كواٍََٗی ثُٞزے ہٍں اٝه ثؼ٘ 

کی  اٝهبد إ کٞ اپ٘ب ٓطِت ٍٔغٜبٗے ٍٓں ثڑی كهّذ ہٞری ہے۔ اگوچہ كواٍََٗی عہبىٝں ٍٓں ہو ٛوػ

آٍبٌِ ہے، ربہْ ٍٓوی هائے ٌہی ہے کہ ہْ ُٞگٞں کٞ اٗگوٌيی کٔپٍ٘ٞں کے عہبىٝں ٍٓں ٍلو کوٗب 

چبہئٍے۔ إ کے َٓبكو ٍت کے ٍت اٗگوٌيی كاں ہٞرے ہٍں۔ اٝه ػالٝٙ اً کے َٓبكوٝں کی کضود کی 

  ٝعہ ٍے عہبى پو ثڑی هٝٗن ہٞری ہے۔ ۂبهے اً عہبى ٍٓں ٍبٹٜ ٍے ىٌبكٙ َٓبكو ٗہٍں ہٍں۔
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ہْ ُٞگ هاد کٞ اپ٘ے اپ٘ے کٔوٝں ٍٓں ٍٞرے ہٍں اٝه ٕجؼ ٍے ّبّ رک رقزۂ عہبى پو کوٍٍبں ثچٜب کو 

ثٍٹٜے هہزے ہٍں۔ کٞئی پڑٛزب ہے۔ کٞئی ثبرٍں کورب ہے۔ کٞئی پٜورب ہے۔ کٍجٖ ٍٓں عہبى کی ع٘جِ کی ٝعہ 

ٍبرٜی كٍٝوے ہی هٝى ٍے ٛجٍؼذ ثہذ گٜجواری ہے ٓگو رقزۂ عہبى پو ثہذ آهاّ هہزب ہے۔ ٍٓوے رٔبّ 

ٓوٗ ثؾوی ٍٓں ٓجزال ہٞگئے ٓگو اُؾٔل ّلّل کہ ٍٓں ٓؾلٞظ هہب۔ ٓغٜ ٍے اکضوٝں ٗے كهٌبكذ کٍب کہ کٍب 

رْ ٗے پہِے ثٜی ثؾوی ٍلو کٍب۔ عت ٍٓں ٗے عٞاة كٌب کہ ٗہٍں رٞ ٝٙ ؽٍوإ ہٞئے اٝه کہب کہ رْ ثڑے 

کَی هله ٓزالْٛ رٜی ۔۔۔۔۔۔ اٌک ّت ہْ ٓٚجٞٛ آكٓی ہٞ۔ ثٔجئی ٍے مها آگے ٗکَ کو ٍٔ٘له کی ؽبُذ 

کٜبٗب کٜب کو رقزۂ عہبى پو آ ثٍٹٜے کچٜ ػوٕے کے ثؼل ٍٔ٘له کی ٍوك ہٞا ٗے ہْ ٍت کٞ ٍال كٌب۔ ٓگو 

ككؼزہ اٌک فٞك٘بک ٓٞط ٗے اچَٜ کو ہْ پو ؽِٔہ کٍب، اٝه رٔبّ َٓبكوٝں کے کپڑے ثٍٜگ گئے۔ ػٞهرٍں 

وٝں ٍٓں عب ٍٞئے اٝه ہْ رٜٞڑی كٌو کٍِئے عہبى کے ثّچے اٝه ٓوك ٍٗچے ثٜبگ کو اپ٘ے اپ٘ے کٔ

ٓالىٓٞں اٝه اكَوٝں کے رَٔقو کب ثبػش ث٘ے هہے ۔۔۔۔۔۔۔ ٍٔ٘له کب پبٗی ثبُکَ ٍٍبٙ ٓؼِّٞ ہٞرب ہے اٝه 

ٓٞعٍں عٞ ىٝه ٍے اٹٜزی ہٍں إ کٞ ٍلٍل عٜبگ چبٗلی کی اٌک کِـی ٍی پہ٘ب كٌزی ہے اٝه كٝه كٝه 

کَی ٗے ٍطؼ ٍٔ٘له پو هٝئی کے گبُے ثکٍٜو ڈاُے ہٍں۔ ٌہ ٗظبهٙ ٗہبٌذ  رک اٌَب ٓؼِّٞ ہٞرب ہے گٌٞب

د ٍے عہبى اٌک  ّٞ كُلوٌت ہے اگو اً ٍٓں ٓٞعٞں کی كہْذ ٗبک کْبکِ کی آٍٓيُ ٗہ ہٞ إ کی ه

ٓؼُٔٞی کْزی کی ٛوػ ع٘جِ کورب ہے۔ آٍٔبٕ اٝپو رِے ہٞرب ہٞا ٓؼِّٞ ہٞرب ہے ٓگو آٗکٍٜں چٞٗکہ اً 

ٓبًٗٞ ہٞگئی ہٍں اٝه ٍٗي عہبى ٝاُٞں کے چہوٝں کب اٍٛٔ٘بٕ ٌہ ظبہو کورب ہے کہ ٗظبهے ٍے کَی هله 

ٌہ اٌک ٓؼُٔٞی ثبد ہے۔ اً ٝاٍطے ہْ کٞ ثٜی فٞف کب اؽَبً ٗہٍں ہٞرب۔ ٌٞهپٍٖ ُڑکے ُڑکٍبں رقزۂ 

 عہبى پو كٝڑرے پٜورے ہٍں اٝه ٓؾًَٞ ثٜی ٗہٍں کورے کہ عہبى ٍٓں ہٍں۔"

 .124ٝٓ 123ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓک
(17)

. ًٔب ٝهؼذ أؽلاس ثؼ٘ Iravatiٝكوبً ُِزبهٌـ اُولٌْ ًٝٔب ٛٞ ٓنًٞه كً اُلٍلا، ًبٕ ٛنا اُٜ٘و ٌُؼوف ثـ  

 أُؼبهى فبٜٙب ػْوح ِٓٞى ػِى ٙلبف ٛنا اُٜ٘و اُني ٌوغ كً ٝالٌخ اُج٘غبة. ٌؼجو ٛنا اُٜ٘و اُؾلٝك ثٍٖ

اُٜ٘ل ٝثبًَزبٕ. ٝٛٞ عيء ٖٓ ؽٞٗ ٜٗو اَُ٘ل. ٝرٖت ٍٓبٛٚ كى أُؾٍٜ اُٜ٘لي ػٖ ٛوٌن ٜٗو اَُ٘ل كً 

 ثبًَزبٕ.

 اٗظو:

 https://en.wikipedia.org/wiki/Ravi_River 

 .2215أًزٞثو  11ثزبهٌـ 
(11)

 ٗٔ اُوٍبُخ:  

کٞ عب هہب ہے۔  "ۂبها اٌک ہْ ٍلو پبكهی ہے عٞ ع٘ٞثی ہ٘لٍٝزبٕ ٍے آٌب ہے اٝه اة اٹِی 

گنّزہ هاد ٓغٜ ٍے کَی ٗے کہب کہ ٌہ كواٍََٗی پبكهی ثہذ ٍی ىثبٍٗں عبٗزب ہے اٝه هٍٝی ىثبٕ فٞة 

ثُٞزب ہے۔ ٍٓں اً کے پبً عب کٜڑا ہٞا اٝه اكٛو اكٛو کی ثبرٞں کے ثؼل پٞچٜب کہ کٞٗٹ ٹبَُٹبئی کی 

ہو کی اٝه پٞچٜب کٞٗٹ ٹبَُٹبئی کٕٞ َٗجذ رٔہبها کٍب فٍبٍ ہے۔ اً ٗے ٍٓوے ٍٞاٍ پو ٗہبٌذ ؽٍواٗی ظب

ہے؟ ٓغٜے ٌہ كٌکٜ کو ٗہبٌذ رؼغت ہٞا کہ ٌہ ّقٔ هٍٝی ىثبٕ عبٗزب ہے اٝه کٞٗٹ کے ْٓہٞه ٗبّ 

ٍے ٝاهق ٗہٍں ہے۔ ٍٓں ٌہ ُکٜ٘ب ثٍٜٞ گٍب کہ عہبى پو كٌب ٍالئی اٍزؼٔبٍ کوٗے کی اعبىد ٗہٍں ہے۔ رقزۂ 

َ کی اٌک اٗگٍٹٜی ٍی ُگب هکٜی ہے عٌ ٍٓں چ٘ل عہبى کی اٌک ٛوف اٌک کٔوے کی كٌٞاه پو پٍز

ُکڑٌبں آگ ُگبکو هکٜ كٌزے ہٍں عٖ ُٞگٞں کٞ ٍگوٌٹ ٌب ٍگبه كٝكی کوٗب ہٞ اً اٗگٍٹٜی ٍے اٌک 

 ُکڑی اٹٜبٍُں۔

عہبى کے ٍلو ٍٓں كٍ پو ٍت ٍے ىٌبكٙ اصو ڈاُ٘ے ٝاُی چٍي ٍٔ٘له کب ٗظبهٙ ہے۔ ثبهی رؼبُی  

 له كٌکٜ کو ہٞرب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔کی هٞد ٗبٓز٘بہی کب عٞ اصو ٍٔ٘
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ٍزٔجو کی ٕجؼ ہے۔ ٍٓں ثہذ ٌٍٞوے اٹٜب ہٞں۔ عہبى کے عبهٝة کِ اثٜی رقزے ٕبف کوهہے  12آط 

ہٍں۔ چواؿٞں کی هّٝ٘ی كٍٛٔی پڑگئی ہے۔ آكزبة چْٔۂ آة ٍٓں ٍے اٹٜزب ہٞا ٓؼِّٞ ہٞرب ہے اٝه ٍٔ٘له 

پو ربصٍو ٗظبهے ٗے اً کٞ ٍٔغٜب كٌب کہ  اً ٝهذ اٌَب ہی ہے عٍَب ۂبها كهٌبے هاٝی۔ ّبٌل ٕجؼ کے

ٍکٕٞ هِت ثٜی اٌک ٗبٌبپ ّے ہے۔ ہو ٝهذ کی اُغٜٖ اٝه ثے ربثی اچٜی ٗہٍں۔ ِٛٞع آكزبة کب ٗظبهٙ 

اٌک كهك ٓ٘ل كٍ کے ٍُے رالٝد کب ؽکْ هکٜزب ہے ٌہی آكزبة ہے عٌ کے ِٛٞع ٝؿوٝة کٞ ٍٓلإ ٍٓں ہْ 

 اً کی کٍلٍذ اٌَی ہے کہ: ٗے کئی ككؼہ كٌکٜب ہے ٓگو ٌہبں ٍٔ٘له ٍٓں

 ٗظّبهٙ ى ع٘جٍلٕ ٓژگبں گِہ كاهك

ؽوٍوذ ٍٓں عٖ ُٞگٞں ٗے آكزبة پوٍزی کٞ اپ٘ب ٓنہت هواه كے هکٜب ہے ٍٓں إ کٞ هبثَ  

 ٓؼنٝهی ٍٔغٜزب ہٞں۔۔۔۔۔۔

کٞئٹے کے ڈپٹی کْٔ٘و ٕبؽت عٞ اٹٜبهٙ ٓبٙ کی هفٖذ ُے کو ٝالٌذ عب هہے ہٍں اٝه ٝٙ  

بئی کے ٗبّ ٍے ٗب ٝاهق ٓؼِّٞ ہٞرے رٜے اً ٝهذ عہبى کی اٝپو کی چٜذ پو پبكهی ٕبؽت عٞ ٹبَُٹ

کٜڑے اً ٗظبهے کب ُطق اٹٜب هہے ہٍں۔ ٌہ پبكهی ٕبؽت ثڑے ٓيے کے آكٓی ہٍں إ ٍٓں اٌک فبٓ 

ہ٘و اٝه ٝٙ ٌہ کہ ہو کَی کٞ ثبرٞں ٍٓں ُگب ٍُزے ہٍں اٗگوٌيی ثُٞزے ہٍں ٓگو ثہذ ّکَزہ اٝه ٓغٜ کٞ 

رٞ ٹبَُٹبئی کے ٗبّ ٍے۔ کَ ٓغٜ ٍے پٞچٜزے رٜے رْ ہ٘لٍٝزبٕ کب ٹبَُٹبئی ث٘٘ب چبہزے ہٞ۔  عت ثالرے ہٍں

ٍٓں ٗے عٞاة كٌب ٹبَُٹبئی ثٖ عبٗب آٍبٕ ٗہٍں ہے۔ ىٍٖٓ ٍٞهط کے گوك الکٜٞں چکو ُگبری ہے، رت عبکو 

ٞرے ہٍں کَ هاد کہٍں اٌک ٹبَُٹبئی پٍلا ہٞرب ہے۔ کٞئٹہ کے ڈپٹی کْٔ٘و ٕبؽت ثڑے ثبفجو آكٓی ٓؼِّٞ ہ

إ ٍے ہ٘لٍٝزبٕ کے پٍُٞٹٍکَ ٓؼبٓالد پو ثہذ كٌو رک گلزگٞ ہٞری هہی ػوثی اٝه كبهٍی عبٗزے ہٍں۔ 

ٍو ٍُْٝ ٍٓٞه رٖبٍٗق کے ٓزؼِن گلزگٞ ہٞئی رٞ کہ٘ے ُگے کبُ ٌہ ّقٔ مها کْ ٓزؼٖت ہٞرب۔ ػٔو 

بثی ٗغلی کی هثبػٍبد کب فٍبّ کے ثڑے ّٓلاػ ہٍں ٓگو ٍٓں ٗے إ ٍے کہب کہ اہَ ٌٞهپ ٗے اثٜی ٍؾ

 ٓطبُؼہ ٗہٍں کٍب ٝهٗہ ػٔو فٍبّ کٞ کجٜی کے كوآُٞ کو گئے ہٞرے۔"

 .126إُى ٓ 124لو ؽٍَٖ ثوٗی، ٖٓ ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ ٍٍل ٓظ
(22)

ہللا اُؾواّ، ٝاُوٝٙخ  ذٌوٖل "إهجبٍ" ثبُيٌبهح ٛ٘ب اُؾظ. كول ًبٗذ ُلٌٚ هؿجخ هٌٞخ هلٌٔخ كً ىٌبهح ثٍ 

 اُْوٌلخ.
(21)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"اة ٍبؽَ هوٌت آرب عبرب ہے اٝه چ٘ل گٜ٘ٹٞں ٍٓں ۂبها عہبى ػلٕ عبپہ٘چے گب۔ ٍبؽَ ػوة  

ه ٗے عٞ مٝم ّٝٞم اً ٝهذ كٍ ٍٓں پٍلا کوكٌبہے اً کی كاٍزبٕ کٍب ػوٗ کوٝں ثٌ كٍ ٌہی  ّٞ کے رٖ

 ّٞ  ه کوٝں .....چبہزب ہے کہ ىٌبهد ٍے اپ٘ی آٗکٜٞں کٞ ٓ٘

اے ػوة کی ٓوّلً ٍوىٍٖٓ، رغٜ کٞ ٓجبهک ہٞ! رٞ اٌک پزّٜو رٜی عٌ کٞ كٍٗب کے ٓؼٔبهٝں  

ٗے هّك کوكٌب رٜب ٓگو اٌک ٌزٍْ ثچے ٗے فلا عبٗے رغٜ پو کٍب اكَٞں پڑٛ كٌب کہ ٓٞعٞكٙ كٍٗب کی رہنٌت 

ہ ٝرّٔلٕ کی ثٍ٘بك رغٜ پو هکٜی گئی! ثبؽ کے ٓبُک ٗے اپ٘ے ٓالىٓٞں کٞ  ّٖ ٓہٍِٞں کے پبً پَٜ کب ؽ

ٍُ٘ےکٞ ثٍٜغب ٍُکٖ ٓبٍُٞں ٗے ۂٍْہ ٓالىٓٞں کٞ ٓبهپٍٹ کے ثبؽ ٍے ثبہو ٗکبٍ كٌب اٝه ٓبُک کے ؽوٞم 

کی کچٜ پوٝا ٗہ کی۔ ٓگو اے پبک ٍوىٍٖٓ، رٞ ٝٙ عگہ ہے عہبں ٍے ثبؽ کے ٓبُک ٗےفٞك ظہٞه کٍب 

ٗبَٓؼٞك پ٘غٞں ٍے آىاك کوے۔ رٍوے  ربکہ گَزبؿ ٓبٍُٞں کٞ ثبؽ ٍے ٗکبٍ کو پُٜٞٞں کٞ إ کے

هٌگَزبٗٞں ٗے ہياهٝں ٓوّلً ٗوِ هلّ كٌکٜےہٍں۔ اٝه رٍوی کٜغٞهٝں کے ٍبئے ٗے ہياهٝں ٍُٝٞں اٝه 

ٍٍِٔبٗٞں کٞ رٔبىِد آكزبة ٍے ٓؾلٞظ هکٜب ہے۔ کبُ ٍٓوے ثلکوكاه عَْ کی فبک رٍوے هٌذ کے مّهٝں 

آٝاهگی ٍٓوی ىٗلگی کے ربهٌک كٗٞں کب کلّبهٙ ہٞ!  ٍٓں َٓ کو رٍوے ثٍبثبٗٞں ٍٓں اڑری پٜوے اٝه ٌہی
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کبُ ٍٓں رٍوے ٕؾواؤں ٍٓں ُُٹ عبؤں اٝه كٍٗب کے رٔبّ ٍبٓبٗٞں ٍے آىاك ہٞکو رٍوی رٍي كٛٞپ ٍٓں 

 عِزب ہٞا اٝه پبؤں کے آثِٞں کی پوٝا ٗہ کورب ہٞا اً پبک ٍوىٍٖٓ ٍٓں عبپہ٘چٞں۔"

 .129، 126ٍٍٓل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٍٝ، ٓورجہ اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل 
(22)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

َّالّ ػٍِکْ   " ُٓٞٞی ٕبؽت ، ٓقلّٝ ٝٓکّوّ، اُ

ٍٓں ٗے آپ ٍے ٝػلٙ کٍب رٜب کہ ٌٍٞي پہٞٗچ کو كٍٝوا فٜ ُکٜٞں گب ٓگو چٞٗکہ ػلٕ ٍے  

ٗچ کو ٓلَٖ ٌٍٞي رک کے ؽبالد ثہذ ٓقزٖو رٜے اً ٝاٍطے ٍٓں ٗے ٌہی ٓ٘بٍت ٍٔغٜب کہ ُ٘لٕ پہٞ

ٝاهؼبد ػوٗ کوٝں گب۔ ٍٓوے پبً اٌک کبؿن رٜب عٌ پو ٍٓں ٗٞٹ ٍُزب عبرب رٜب ٓگو اكًَٞ ہے کہ ٓ٘يٍ 

 ٓوٖٞك پو پہٞٗچ کو ٝٙ کبؿن کہٍں کٜٞ گٍب۔ ٌہی ٝعہ ٍٓوے اة رک فبُٓٞ هہ٘ے کی رٜی ۔۔۔۔۔۔۔۔"

 .112ٝٓ 121ٖ ثوٗی، ٍٍٓل ٓظلو ؽٍَاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ 
(23)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"ػلٕ ٍٓں هلٌْ اٌواٗی ثبكّبہٞں کے ث٘بئے ہٞئے ربالة ہٍں اٝه ٌہ اً ٛوػ ث٘بئے گئے ہٍں کہ  

اٌک ككؼہ ثبهُ کب رٔبّ پبٗی ہو عگہ ٍے ڈَٛ کو إ ٍٓں عبگوربہے۔ چٞٗکہ ِٓک فْک ہے اً ٝاٍطے 

ٝه ٍٗي هوٗطٍ٘ہ کے ػلٕ کی ٍٍو ٗہ کو ٍکب اٌَی رؼٍٔو کی ٍقذ ٙوٝهد رٜی۔ ٍٓں ثٞعہ گوٓی کے ا

 اٗغٍ٘وی کے اً ؽٍود ٗبک کؤّے کی كٌل ٍے ٓؾوّٝ هہب۔"

 .112ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ،  
(24)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

پو آٓٞعٞك ہٞئی  "عت ہْ ٌٍٞي پہٞٗچے رٞ َِٓٔبٕ كکبٗلاهٝں کی اٌک کضٍو رؼلاك ۂبهے عہبى 

اٝه اٌک هَْ کب ثبىاه رقزۂ عہبى پو ُگ گٍب۔ إ ُٞگٞں کی كطود ٍٓں ٍٓالٕ رغبهد ٓوکٞى ہے۔ اٝه کٍٞں 

ٗہ ہٞ إ ہی کے آثبؤ اعلاك رٜے عٖ کے ہبرٜٞں ٍٓں کجٜی ٌٞهپ اٝه اٌٍْب کی رغبهد رٜی۔ ٍٍِٔبٕ اػظْ 

 ِّ ٌٞهٝپ کٞ ڈها کو إ کٞ ہ٘لٍٝزبٕ کی اٌک  اٗہٍں ٍٓں کب اٌک ّہْ٘بٙ رٜب عٌ کی ٍٝؼذ رغبهد ٗے اهٞا

 ٗئی هاٙ كهٌبكذ کوٗے کی رؾوٌک کی رٜی۔

کٞئی پَٜ ثٍچزب ہے، کٞئی پٍٞٹ کبهڈ كکٜبرب ہے، کٞئی ٖٓو کے پواٗے پُذ ثٍچزب ہے اٝه  

ٍبرٜ ہی ٌہ ثٜی کہزب ہے کہ ٌہ مها ٍب پُذ اٹٜبڑٙ ہياه ثوً کب ہے  عٞ اثٜی کٜ٘ڈه کٜٞكٗے پو ٓال ہے 

ؿوٙکہ ٌہ ُٞگ گبہکٞں کٞ هٍل کوٗے ٍٓں کٞئی كهٍوہ كوٝ گناّذ ٗہٍں کورے اٗہٍں ُٞگٞں ٍٓں اٌک 

ّؼجلٙ ثبى ثٜی ہے کہ اٌک ٓوؿی کب ثچہ ہبرٜ ٍٓں ٍُے ہے اٝه کَی ٗب ٓؼِّٞ روکٍت ٍے اٌک کے كٝ ث٘ب 

برٞں ٍٓں، کو كکٜبرب ہے۔ اٌک ٗٞعٞإ ٖٓوی كکبٗلاه ٍے ٍٓں ٗے ٍٍگوٹ فوٌلٗے چبہے اٝه ثبرٞں ث

ٍٓں ٗے اً ٍے کہب کہ ٍٓں َِٓٔبٕ ہٞں، ٓگو چٞٗکہ ٍٓوے ٍو پو اٗگوٌيی ٹٞپی رٜی۔ اً ٗے ٓبٗ٘ے 

ٍٓں ربَٓ کٍب اٝه ٓغٜ ٍے کہب کہزْ پٍٹ کٍٞں پہ٘زے ہٞ۔ رؼغت ہے کہ ٌہ ّقٔ ٹٞٹی پٜٞٹی اهكٝ ثُٞزب 

ی َِْٓ" رٞ ٓغٜے ثڑی َٓود رٜب. عت ٝٙ ٍٓوے اٍالّ کب هبئَ ہٞ کو ٌہ عِٔہ ثٞال "رْ ثٜی َِْٓ ہْ ثٜ

ہٞئی. ٍٓں ٗے اٍے عٞاة كٌب کہ ہٍٹ پہ٘٘ے ٍے کٍب اٍالّ رْوٌق ُے عبرب ہے؟ کہ٘ے ُگب اگو َِٓٔبٕ کی 

كاڑٛی ٓ٘ڈی ہٞ رٞ اً کٞ ٹوکی ٹٞپی ٌؼ٘ی ٛوثُٞ ٙوٝه پہ٘٘ب چبہئٍے ٝهٗہ پٜو اٍالّ کی ػالٓذ کٍب 

ط ہٞعبرب ربکہ ۂبهے كٍٝذ ہٞگی۔ ٍٓں ٗے كٍ ٍٓں کہب کہ کبُ ۂبهے ہ٘لٍٝزبٕ ٍٓ ّٝ ں ثٜی ٌہ َٓئِہ ٓو

ٍٓٞٔی ػِٔبء کے ؽِٔٞں ٍے ٓبٕٓٞ ٖٕٝٓٞ ہٞعبرے۔ فٍو آفو ٌہ ّقٔ ٍٓوے اٍالّ کب هبئَ ہٞا، اٝه 

چٞٗکہ ؽبكع هوإٓ رٜب، اً ٝاٍطے ٍٓں ٗے چ٘ل آٌبد هوإٓ ّوٌق کی پڑٍٛں رٞ ٗہبٌذ فُٞ ہٞا اٝه 

ں کٞ ٓغٜ ٍے ٓالٌب اٝه ٝٙ ُٞگ ٍٓوے گوك ؽِوہ ثبٗلٛ کو ٓب ٍٓوے ہبرٜ چٞٓ٘ے ُگب۔ ثبهی رٔبّ كکبٗلاهٝ
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ّبء ہللا، ٓب ّبء ہللا کہ٘ے ُگے اٝه ٍٓوی ؿوٗ ٍلو ٓؼِّٞ کو کے كػبئٍں كٌ٘ے ُگے، ٌب ٌٞں کہئٍے کہ 

 كٝ چبه ٓ٘ٹ کے ٍُے ٝٙ رغبهری کی پَزی ٍے اثٜو کو اٍالٓی افٞد کی ثِ٘لی پو عب پہٞٗچے۔"

 .    111ٝٓ 112ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ ٍٍل اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد 
(25)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

" رٜٞڑی كٌو ثؼل ٖٓوی ٗٞعٞاٗٞں کب اٌک ٗہبٌذ فٞثٖٞهد گوٝٙ عہبى کی ٍٍو کے ٍُے آٌب۔  

ٍٓں ٗے ٗظو اٹٜب کو كٌکٜب رٞ إ کے چہوے اً هله ٓبًٗٞ ٓؼِّٞ ہٞرے رٜے کہ ٓغٜے اٌک ٍٍک٘ڈ کے 

ِی گڑٛ کبُظ کے اٌک ڈٌپٞٹٍْٖ کب ّجہ ہٞا ٌہ ُٞگ عہبى کے اٌک ک٘بهے پو کٜڑے ہٞکو ثبرٍں ٍُے ػ

کوٗے ُگے اٝه ٍٓں ثٜی كفَ كه ٓؼوٞالد إ ٍٓں عب گَٜب۔ كٌو رک ثبرٍں ہٞری هہٍں إ ٍٓں ٍے اٌک 

 ٗٞعٞإ اٌَی فٞثٖٞهد ػوثی ثُٞزب رٜب کہ عٍَے ؽوٌوی کب کٞئی ٓوبّ پڑٛ هہب ہٞ۔

ٞں کے اً گوٝٙ کٞ چٜٞڑ کو ۂبها عہبى هفٖذ ہٞا اٝه آہَزہ آہَزہ ٌٍٞي ک٘بٍ ٍٓں عب كافَ آفو َِٓٔبٗ

ہٞا۔ ٌہ ک٘بٍ عَے اٌک كواٍََٗی اٗغ٘ئو ٗے رؼٍٔو کٍب رٜب كٍٗب کے ػغبئجبد ٍٓں ٍے اٌک ہے۔ ػوة اٝه 

ثلٛ ٗے ثٜی اً اكوٌوہ کی علائی ہے اٝه ْٓوهی ٝٓـوة کب ارّؾبك ہے۔ كٍٗب کی هٝؽبٗی ىٗلگی پو ٓہبرٔب 

هله اصو ٗہٍں کٍب عٌ هله اً ٓـوثی كٓبؽ ٗے ىٓبٗۂ ؽبٍ کی رغبهد پو اصو کٍب ہے. کَی ّبػو کب هِْ اٝه 

کَی ٍ٘گ رواُ کب ہ٘و اً ّقٔ کے رقٍَّ کی كاك ٗہٍں كے ٍکزب، عٌ ٗے اهٞاّ ػبُْ ٍٓں اً رغبهری 

ه ٍے کچٜ اٝه کوكٌب. ثؼ٘ ثؼ٘ عگہ رـٍّو کی ثٍ٘بك هکٜی، عٌ ٗے ؽبٍ کی كٍٗب کی رہنٌت ٝرٔلٕ کٞ اٝ

رٞ ٌہ ک٘بٍ اٌَی ر٘گ ہے کہ كٝ عہبى ْٓکَ ٍے اً ٍٓں ٍے گيه ٍکزے ہٍں اٝه کَی کَی عگہ اٌَی 

ثٜی ہے کہ اگو کٞئی ؿٍْ٘ چبہے کہ هاد ثٜو ٍٓں اٍے ٓٹی ٍے پو کوكے رٞ آٍبٗی ٍے کوٍکزب ہے۔ 

عٞ ٓيكٝه کبّ کورے ہٍں ثؼ٘ ٗہبٌذ ّوٌو  ٍٍ٘کڑٝں آكٓی ہو ٝهذ کبّ کورے هہزے ہٍں ..... ک٘بهے پو

ہٍں۔ عت ۂبها عہبى آہَزہ آہَزہ عبهہب رٜب اٝه عہبى کی چ٘ل اٗگوٌيی ثی ثٍبں کٜڑی ٍبؽَ کی ٍٍو کوهہی 

رٍٜں رٞ إ ٍٓں ٍے اٌک ٓيكٝه اى ٍو رب پب ثوہ٘ہ ہٞ کو ٗبچ٘ے ُگب۔ ٌہ ثٍچبهی كهڑ کو اپ٘ے اپ٘ے کٔوٝں 

 ٍٓں چِی گئٍں۔

رے ہٞئے اٌک اٝه كُچَپ ٗظبهٙ ثٜی كٌکٜ٘ے ٍٓں آٌب اٝه ٝٙ ٌہ کہ ہْ ٗے اٌک عہبى ٍے گيه 

ٖٓوی عہبى گنهرے ہٞئے كٌکٜب عٞ ثبُکَ ۂبهے ہی پبً ٍے ہٞ کو گناها۔ اً پو رٔبّ ٍپبہی روکی 

ٹٞپٍبں پہ٘ے ہٞئے رٜے اٝه ٗہبٌذ فُٞ اُؾبٗی ٍے ػوثی ؿيٍ گبرے عبرے رٜے۔ ٌہ ٗظبهٙ اٌَب پو اصو 

 کی کٍلٍذ اة رک كٍ پو ثبهی ہے۔" رٜب کہ اً

 .    113إُى ٓ 111اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٖٓ ٓ
(26)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"اثٜی ہْ پٞهٹ ٍؼٍل ٗہ پہٞٗچے رٜے کہ اٌک ثبهٝك ٍے ثٜوے ہٞئے عہبى کے پٜٹ عبٗے  

جو آئی۔ رٜٞڑی كٌو ٍٓں اً کے ٹکڑے ک٘بٍ ٍے گنهرے اٝه ٹکڑے ٹکڑے ہٞ کو ؿوم ہٞعبٗےکی ف

ہٞئے كکٜبئی كٌے۔ عبٕ ٝٓبٍ کب ثے اٗلاىٙ ٗوٖبٕ ہٞا اٝه رٜٞڑی كٌو کے ٍُے ۂبهی ٛجٍؼذ اً ٍٖٓجذ 

پو ثہذ ٓزبصو هہی۔ پٞهٹ ٍؼٍل پہٞٗچ کو پٜو َِٓٔبٕ ربعوٝں کی كکبٍٗں رقزۂ عہبى پو ُگ گئٍں۔ ٍٓں اٌک 

ی ہْ ٍلو کے ث٘لهگبٙ کی ٍٍو کٞ چال گٍب۔ پٞهٹ ٍؼٍل عہبىٝں کٞ کٞئِہ ٓہٍّب کْزی پو ثٍٹٜ کو ٓغ پبهٍ

کوٗے ٝاُے ث٘لهگبہٞں ٍٓں ٍت ٍے ثڑا ہے اٝه ٍؼٍل پبّب کے ٗبّ ٍے ْٓہٞه ہے عٌ ٗے ٌٍٞي ک٘بٍ 

ث٘بٗے کی اعبىد كی رٜی۔ ػٔبهد کب ٗظبهٙ ٗہبٌذ ہی فٞثٖٞهد ہے اٝه ّہو چٜٞٹی ٓٞٹی ثٔجئی ہے 

فٍبٍ ہے کہ ٌہ کجٜی كٍٗب کے رغبهری ٓوکيٝں ٍٓں ٍے اٌک ہٞگب۔ ٓلهٍہ كٌکٜب، عٌ کے ٓزؼِّن 

َّٔہ كٌکٜب۔ ؿوٗ کہ فٞة  َٓغلٝں کی ٍٍو کی۔ اٍالٓی کٞهٗو کب ٓکبٕ كٌکٜب۔ ٓٞعل ٌٍٞي ک٘بٍ کب ٓغ

ے ٍٓں اٗگوٌي آثبك ہٍں ٝٙ  ّٖ ٍٍو کی، ٌہبں کے ٓلهٍے ٍٓں ػوثی اٝه كواٍََٗی پڑٛبرے رٜے، عٌ ؽ
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ہ فٖٕٞ ّٖ ٍذ ٍے فٞثٖٞهد اٝه پبکٍيٙ ہے ٍُکٖ اكًَٞ ہے کہ عہبں َِٓٔبٕ آثبك ہٍں ٝٙ عگہ ثہذ ؽ

ٍِٓی ہے۔ ٌہٞكی، كواٍََٗی، اٗگوٌي، ٌٞٗبٗی، َِٓٔبٕ ؿوٙکہ كٍٗب کی رٔبّ اهٞاّ ٌہبں آثبك ہٍں۔ ٍت کے 

ٓالىّ  ٓؾِے علا علا ہٍں ہٞٹَ ثٜی علا علا ہٍں اٝه چوچ ثٜی، ّہو کی ٍٍو کوکے پٞهٹ آكٌ ٍٓں آٌب،

هوٌجب ٍت َِٓٔبٕ ہٍں اٝه فٞة اٗگوٌيی اٝه ػوثی ثُٞزے ہٍں اً ػٔبهد ٍٓں كافَ ہٞکو ٍٓں ٗے 

"ٗٞٹٌ ثٞهڈ" ٍے کئی ٗئے ػوثی اُلبظ ٍٍکٜے عٖ کٞ اٌک کبؿن پو ٍٓں ٗے ٗٞٹ کوٍُب ٍُکٖ اكًَٞ ہے 

کو ڈاک ٍٓں  کہ ثؼل ٍٓں ٝٙ کبؿن ثٜی کٜٞگٍب۔ کچٜ ٹکٹ پٍٞٹ آكٌ ٍے فوٌل کٍے اٝه فطٞں پو ُگب

ڈاُے۔ رؼّغت ہے کہ إ ٍٓں ٍے کَی فٜ کی هٍٍل ٗہٍں آئی۔ آفو اپ٘ے َِٓٔبٕ هاٙ ٗٔب کٞ عٞ اکضو ىثبٍٗں 

عبٗزب رٜب کچٜ اٗؼبّ كے کو عہبى کٞ ُٞٹب۔ ٌہبں عٞ پہٞٗچب رٞ اٌک اٝه ٗظبهٙ كٌکٜ٘ے ٍٓں آٌب۔ رقزۂ عہبى پو 

ٝه فٞة ههٔ ٍٝوٝك ہٞهہب رٜب إ ػٞٝرٞں ٍٓں رٍٖ اٛبٍُٖ ػٞهرٍں اٝه كٝ ٓوك ٝائِٖ ثغب هہے رٜے ا

اٌک ُڑکی عٌ کی ػٔو رٍوٙ چٞكٙ ٍبٍ ہٞگی ٗہبٌذ ؽٍَٖ رٜی۔ ٓغٜے كٌبٗذ كاهی کے ٍبرٜ اً ثبد کب 

اػزواف کوٗب چبہئٍے کہ اً کے ؽَٖ ٗے رٜٞڑی كٌو کے ٍُے ٓغٜ پو ٍقذ اصو کٍب، ٍُکٖ عت اً ٗے 

ٗگ٘ب ّوٝع کٍب رٞ رٔبّ اصو ىائَ ہٞگٍب کٍٞٗکہ ٍٓوی ٗگبٙ اٌک چٜٞٹی ٍی رٜبٍ ٍٓں َٓبكوٝں ٍے اٗؼبّ ٓب

 ٍٓں ٝٙ ؽَٖ عٌ پو اٍزـ٘ب کب ؿبىٙ ٗہ ہٞ ثلٕٞهری ٍے ثٜی ثلرو ہٞعبرب ہے۔"

 .      114ٝٓ 113لو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ ٍٍل ٓظ 
(29)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ہ كوكًٝ گُٞ اٝه  ّٖ کَی هله عّ٘ذ ٗگبٙ کے ؽظٞظ اٹٜب کو ہْ هٝاٗہ ہٞئے اٝه ۂبها  "اُو

عہبى ثؾو هّٝ ٍٓں كافَ ہٞگٍب۔ ٌہبں ٍے ثہذ ٍے عيٌوے هٍزے ٍٓں ِٓزے ہٍں عٖ ٍٓں ٍے ثؼ٘ کَی 

ٗہ کَی ثبد کے ٍُے ْٓہٞه ہٍں ٍُکٖ إ کے ٗظبهے کی کٍلٍذ مہٖ ٍے ارو گئی۔ ٌہ عز٘ے ٍطٞه ُکٜے 

گو ٍٓوے ٗٞٹ ٙبئغ ٗہ ہٞعبرے رٞ آٍل ہے کہ ٍٓں آپ کے ٗبظوٌٖ کٞ ىٌبكٙ ہٍں ؽبكظہ ٍے ُکٜے ہٍں ا

 کبٍٓبثی کے ٍبرٜ فُٞ کو ٍکزب۔

ے ٍٓں ٍٔ٘له کب ٗظبهٙ ثہذ كُچَپ رٜب اٝه ہٞا ٍٓں اٌَب اصو رٜب کہ   ّٖ ثؾو هّٝ کے اثزلائی ؽ

ه ٍٓں ٗے چ٘ل ؿٍو ٓٞىٝں ٛجغ آكٓی ثٜی ٓٞىٝں ہٞعبئے۔ ٍٓوی ٛجٍؼذ هلهرب ّؼو پو ٓبئَ ہٞگئی اٝ

 اّؼبه کی ؿيٍ ُکٜی ۔۔۔۔۔۔۔ ٌہ ّؼو اً ٝهذ ُکٜب گٍب عت کہ اً ِٓک کب ٍبؽَ ٗظو کے ٍبٓ٘ے رٜب۔"

 .116ٝٓ 114ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ 
(27)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ٝعہ ٍے کہ ٍٔ٘له کب آفوی "ٓبهٍٍِي رک پہ٘چ٘ے ٍٓں چٜ هٝى ٕوف ہٞئے، کچٜ رٞ اً  

ہ ثہذ ٓزالْٛ رٜب اٝه کچٜ اً فٍبٍ ٍے کہ إِی هاٍزہ ٍٓں ٛٞكبٕ کب اٗلٌْہ ہٞگب ۂبها کپزبٕ عہبى  ّٖ ؽ

کی ٕجؼ ٓبهٍٍِي ٌؼ٘ی  23کٞ اٌک اٝه هاٍزے ٍے ُے گٍب۔ عٞ ٓؼُٔٞی هٍزے ٍے کَی هله ُٔجب رٜب۔ 

کہ ۂٍں آٹٜ كً گٜ٘ٹے کب ٝهلہ َٓ گٍب رٜب اً كواٌٗ کی اٌک ْٓہٞه ربهٌقی ث٘لهگبٙ پو پہ٘چے اٝه چٞٗ

ٝاٍطے ث٘لهگبٙ کی فٞة ٍٍو کی۔ ٓبهٍٍِي کب ٗٞٹوڈاّ گوعب ٗہبٌذ اٝٗچی عگہ رؼٍٔو ہٞا ہے اٝه اً کی 

ػٔبهد کٞ كٌکٜ کو كٍ پو ٌہ ثبد ٓ٘وُٞ ہٞعبری ہے کہ كٍٗب ٍٓں ٓنہجی ربصٍو ہی ؽوٍوذ ٍٓں رٔبّ ػِّٞ 

ٍِي  ٍے گبڑی  پو ٍٞاه ہٞئق اٝه كواٗے کی ٍٍو ثٜی۔ "ؽَٖ ٝكٕ٘ٞ کی ٓؾّوک ہٞئی ہے۔ ٓبهٍ

هہگنهے" کے ٛوٌن پو ہٞگئی۔ کٍٜزٍبں عٞ گبڑک کے اكٛو اكٛو آری ہٍں إ ٍے كواٍََٗی ُٞگٞں کب 

ٗلٌٍ ٓنام ٓزوّؼ ہٞرب ہے۔ اٌک هاد گبڑی ٍٓں کٹی اٝه كٍٝوی ّبّ ہْ ُٞگ ثوٹِ چ٘بٍ کٞ ههکواً کو 

پہ٘چے۔ ٍّـ ػجلاُوبكه کی ثبهٌک ٗگہ ٗے ثبٝعٞك ٍٓوے اٗگوٌيی ُجبً کے ڈٝٝه اٝه ڈٝٝه ٍے ُ٘لٕ 

 کے ٓغٜے كٝه ٍے پہچبٕ ٍُب اٝه كٝڑ کو ثـَ گٍو ہٞگئے۔
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ٓکبٕ پو پہ٘چ کو هاد ثٜو آهاّ کٍب۔ كٍٝوی ٕجؼ ٍے کبّ ّوٝع ہٞا۔ ٌؼ٘ی إ رٔبّ كوائ٘ کب  

ٓغٔٞػہ عٖ کی اٗغبّ كہی ٗے ٓغٜے ٖٝٛ ٍے علا کٍب رٜب اٝه ٍٓوی ٗگبٙ ٍٓں اٌَب ہی ٓوّلً ہے عٍَے 

 ء" 1125ٗٞٓجو  25ػجبكد۔ ٝاَُالّ۔ آپکب اهجبٍ۔ اى کٍٔجوط 

 .119، 116ٍٍٓل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓبرٍِت اهجبٍ، عِل اٍٝ، ٓورجہ اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓک 
(21)

ّ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓخ اُجوٌطبٍٗخ 1132ّ 1132ٝٛٞ أُؤرٔو اُضبًٗ ٖٓ صالصخ ٓؤرٔواد ُػولد ثٍٖ ػبٓى  

ّ. ؽٍش ثلأد 1132ُٔ٘بهْخ اإلٕالؽبد اُلٍزٞهٌخ كً اُٜ٘ل، ٝمُي ثزٍٕٞخ ٖٓ ُغ٘خ ٍبٌٕٔٞ كً ٓبٌٞ 

ّ ثلأ اُؼلٌل ٖٓ اَُبٍخ اإلٗغٍِي ٌؤٕٓ٘ٞ ثٚوٝهح إٔ رٖجؼ 1312ْ اُنارً كً اُٜ٘ل رزياٌل، ٝٓ٘ن أُطبُجخ ثبُؾٌ

اُٜ٘ل ٝالٌخ ٍٍبكٌخ، ٌُٖٝ ٍبك اُقالف ٝاالفزالف ثٍٖ األؽياة اٍَُبٍٍخ اُٜ٘لٌخ ،ٝاإلٗغٍِيٌخ ؽٍٞ إٌٓبٍٗخ إٔ 

 رولّ أُؤرٔواد ؽِٞال كؼٍِخ. 

 ُٔيٌل ٖٓ اُزلبٍَٕ ػٖ أُؤرٔو اٗظو: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Round_Table_Conferences_(India)#Second_Round_T

able_Conference_.28September_.E2.80.93_December_1931.29 

 ّ.2215أًزٞثو  11ثزبهٌـ 

ٍَٓ پجِی کٍْ٘ي، ٝأٌٚبً اٗظو: كًزٞه عبٌٝل إهجبٍ، ىٗلٙ هٝك ػالٓہ اهجبٍ ًى ٌَٓٔ ٍٞاٗؼ ؽٍبد، ٍ٘گِ 

 ٝٓب ثؼلٛب. 415ٓ
(32)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"ثٔجئی پہ٘چزے ہی ٍوكاه ٕالػ اُلٌٖ ٍِغٞهی هَٖ٘ اكـبَٗزبٕ ٓوٍْ ثٔجئی ٗے كػٞد كی۔ إ کے ہبں پُو 

ُطق ٕؾجذ هہی۔ ٍوكاه ٕٓٞٞف كبهٍی اٝه ػوثی اكثٍبد پو پٞها ػجٞه هکٜزے ہٍں۔ ػوثی کی علٌل 

وف ہٍں۔ ػِّٞ كٌ٘ی ٍٓں ثٜی کبكی كٍزوً ّبػوی ٍے ثٜی ثبفجو ہٍں۔ كبهٍی ٍٓں فبهبٗی کے ثڑے ٓؼز

هکٜزے ہٍں۔ ہواد کے هبٙی هٙ چکے ہٍں۔ إ کے كُٝذ کلٙ پو ٓوىا ِٛؼذ ٌيكی ٗے عٞ ثٔجئی ٍٓں كً 

ٍبٍ ٍے ٓوٍْ ہٍں۔ اٌواٗی ُہغے ٍٓں اپ٘ے اّؼبه ٍ٘بئے عٞ آپ کی ٗظو ٍے گيه چکے ہٞں گے۔ اٍی 

 ۔"ّبّ ػطٍہ ثٍگْ ٕبؽجہ کے ہبں ٍٔبع کی ٕؾجذ ۔۔۔۔۔

 .241إُى ٓ 231لو ؽٍَٖ ثوٗی، ٖٓ ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ٍّٞ، ٓورجہ ٍٍل ٓظ
(31)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ٍزٔجو کٞ اٌک ثغے کے هوٌت ثٔجئی ٍے هٝاٗہ ہٞئے )ِٓٞعب( عہبى کی ٍٝؼذ کب ؽبٍ  12" 

ا ہے عٌ کی َٗجذ کی ّبّ کٞ ػلٕ پہ٘چے۔ ػلٕ! ٌہ اٍی ٍوىٍٖٓ کب ٹکڑ 16ػِی ثقِ ٍے ٍٍ٘ے. 

 ؽبُی ٓوؽّٞ كوٓبگئے ہٍں:

  ػوة کچٜ ٗہ رٜب اک عيٌوٙ ٗٔب رٜب  

ٍٓوا ٓوٖل ٍبؽَ پو عبٗے کب رٜب ٓگو ۂبهے ّہو کے اٌک ٗٞعٞإ ٍّـ ػجلہللا ٗبّ ٌہبں ٝکبُذ  

کورے ہٍں۔ ٝٙ عہبى پو آئے اٝه ثب إواه اپ٘ے ٍبرٜ ُے گئے۔ کْزی پو ٍٞاه ہٞ کو ٍبؽَ پو اروے اٝه 

ٝہبں ٍے ٓٞٹو پو ٍٞاه ہٞ کو ٍّـ ٕبؽت ٕٓٞٞف کے ٓکبٕ پو پہ٘چے۔ ٝہبں ٓوؽ پالؤ، کجبة، هٞهٓہ، 

ٍت کچٜ ؽبٙو رٜب۔ کٜبٗے کے ثؼل ٌٖٔ کی ٍٍبٙ ٝرِـ ٝفُٞ گٞاه کبكی کب كٝه چال۔ آؿب كکوی اٌواٗی 

إ ہٍں۔ ٌٔ٘ی کبكی اٝه اٌک اٝه اٌواٗی ٍٞكاگو ٍے ٓالهبد ہٞئی۔ آؿب كکوی ٗہبٌذ ہٍّٞبه اٝه َٓزؼل ٗٞعٞ

بٕ ہٍں۔ هفٖذ کے ٝهذ اٜٗٞں ٗے ٓغٜے اٌک كاٗہ ػوٍن ٌٔ٘ی کب  َّ کی رغبهد کورے ہٍں۔ ثے اٗزہب ُ

ٍبٍ ہٞئے عت ٍٓں ٗے ػلٕ كٌکٜب رٜب، اً ٝهذ کچٜ ٗہ رٜب۔ اة اٌک  22ثطٞه ٌبكگبه کے ػ٘بٌذ كوٓبٌب. 

ه ہٍں۔ پ٘غبثی ثٜی ثہذ ٍے ہٍں۔ ثبهٝٗن ّہو ہے اٝه روهی کو هہب ہے۔ ؽٚوٓٞد کے ػوة ٌہبں ٍبہٞکب

فبٓ کو ٍ٘لٛ کے كکبٗلاه۔ َِٓٔبٗٞں ٍٓں ّٔبُی هّٞ ٗہبٌذ ہٍّٞبه اٝه ٓؾ٘زی ہٍں۔ ٍّـ ػجل ہللّا ٍے 
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ٓؼِّٞ ہٞا کہ إ ٍٓں ٍے ثؼ٘ آٹٜ آٹٜ كً كً ىثبٍٗں ثال رکِّق ثُٞزے ہٍں۔ ػلٕ ٍٓں ػوة ٗٞعٞاٗٞں کب 

هذ رٜب کِت ٓنکٞه کے ٓٔجوٝں ٍے ٓالهبد ٗہ ہٞ ٍکی. اٌک ُٹوٌوی کِت ثٜی ہے۔ ٓگو چٞٗکہ هاد کب ٝ

ؿوٍٙکہ هاد کے ٍبڑٛے كً ثغے ٍّـ ػجل ہللا کے ٓکبٕ ٍے هفٖذ ہٞ کو رووٌجب گٍبهٙ ثغے اپ٘ے 

 عہبى پو پہ٘چے۔ عہبى ٍبڑٛے گٍبهٙ ثغے هاد هٝاٗہ ہٞا."

 .    242ٝٓ 241ی، ٓٓظلو ؽٍَٖ ثوٗاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ٍّٞ، ٓورجہ ٍٍل 
(32)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ثغے ّت پٞهٹ ٍؼٍل ٓوبّ ہٞا۔ ٌہ عگہ ثٜی ثے اٗزہب روهی کو گئی ہے۔  3/ٍزٔجو کٞ رووٌجب 22" 

ٍٓں رٞ ٍٞچکب رٜب ٓگو اٌک ٖٓوی ڈاکٹو ٍٍِٔبٕ ٗے آعگبٌب۔ ٍٓں اٹٜب اٝه إُ ٍے ٓالهبد کی ار٘ے ٍٓں 

کے ٓٔجو رٜے، ٓالهبد کٞ آئے۔ إ ٗٞعٞاٗٞں ٍے َٓ  اٝه ٖٓوی ٗٞعٞإ عٞ ٝہبں کے "ّجبٕ أٍَُِٖٔ"

 کو ٛجٍؼذ ٗہبٌذ فُٞ ہٞئی."

 .242اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ٍّٞ، ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓ
(33)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

" اٌک ٖٓوی کوَٗ کی ُڑکی ثٜی ِٓ٘ے کے ٍُے آئی۔ ٌہ ۂبهے عہبى ٍٓں اٗگَِزبٕ عبهہی   

ہ ػِْ ٗجبربد کے ٓطبُؼہ کی رکٍَٔ کوے۔ پہِے چبه ثوً ٝہبں هٙ آئی ہے اٗگوٌيی فٞة ثُٞزی ہے ربک

َِ ٖٓو كواٍََٗی ُہغے ٍٓں اٗگوٌيی ثُٞزے ہٍں۔ اً ُڑکی کب ُہغہ ثبُکَ اٗگوٌيی  ہے ػبّ ٛٞه پو اہ

ب اٝه ٝاپَی رٜب۔ ُطلی ثے ٗے عٞ هبہوٙ کے ٗہبٌذ ْٓہٞه ثٍوٍٹو ہٍں، ڈاکٹو ٍٍِٔبٕ کی ىثبٗی ٍالّ ثٍٜغ

پو هبہوٙ آٗے کی كػٞد كی، 'هٗپٞهٙ' عہبى پو عٌ ٍٓں ٍٓوا ٍلو پہِے هواه پبٌب رٜب۔ ُطلی ثے رْوٌق 

الئے رٜے۔ ٓگو اكًَٞ کہ ٍٓں ؽبالد کی ٝعہ ٍے ٍلو ٗہ کوٍکب. آپ ٌہ ٍٖ کو رؼغت کوٌں گے کہ 

ِٕ ہ٘ل ہ٘لٍٝزبٕ کی آىاكی کی هاٙ ٍٓں هٝڑا اٹکب  ٖٓو کے َِٓٔبٕ ػبّ ٛٞه پو ٌہ ٍٔغٜزے ہٍں کہ َِٓٔبٗب

هہے ہٍں۔ ٌہ پواپٍگ٘ڈٙ كٌگو ٓٔبُک ٍٓں ثٜی کٍب گٍب ہے۔ پٞهٹ ٍؼٍل پو هوٌجب ہو َِٓٔبٕ ٗٞعٞإ ٗے ٓغٜ 

ٍے ٌہ ٍٞاٍ کٍب ٍُکٖ ٓؼِّٞ ہٞرب ہے کہ اة إ کی آٗکٜٞں ٍے هكزہ هكزہ ؽغبة اٹٜ هہب ہے۔ ٍٓں ٗے إ 

ِٕ ہ٘ل پو ٓٞصّو ہٞرب ہے۔ کٞ اٌک ٌَٛٞ ٍُکچو كٌب اٝه ثزبٌب کہ ہ٘لٝ ٍزبٕ کب پٍُٞٹٍکَ پواثِْ کٌ ٛوػ َِٓٔب

ٍٓوی گلزگٞ ٍ٘٘ے کے ثؼل اٌَب ٓؼِّٞ ہٞرب رٜب کہ إ کی ٛجٍؼذ ٍے اٌک ثہذ ثڑا ثٞعٜ اُرو گٍب ہے۔ رووٌو 

ے اٜٗٞں ٗے ٗٞٹ ثٜی کوٍُے۔" ّٖ  کے ثؼ٘ ؽ

 .243ٝٓ 242لو ؽٍَٖ ثوٗی، ٍٍٓل ٓظاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ٍّٞ، ٓورجہ 
(34)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"عبُ٘لٛو کے اٌک عٞإ ٗے)ؽکٍْ ٕلٌن ٓؾٔل( ثؾٍضٍذ ٗٔبئ٘لٙ "هائٹو" ٓالهبد کی۔ ٌہ ٌہبں کی "هاٍٝ 

ٍٍٞبئٹی" کے ٍٍکوٹوی ہٍں۔ ّبكی ثٜی ٖٓو ہی ٍٓں کوُی ہے۔ ػوثی فٞة ثُٞزے ہٍں اٝه ثہذ ہٍّٞبه 

جب ٍبڑٛے چٜ ثغے ٕجؼ هٝاٗہ ہٞا اٝه ٖٓوی عٞإ ٕجؼ رک اٝه َٓزؼل ٓؼِّٞ ہٞرے ہٍں۔ عہبى رووٌ

ٍٓوی کٍجٖ ٍٓں ثٍٹٜے هہے۔ ٝاپَی پو اٜٗٞں ٗے ٍبؽَ ٍے ٖٓوی ٍگوٹٞں کے كٝ ڈثّے ہلٌزہ اهٍبٍ 

 کٍے۔"

 .243ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓاٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ٍّٞ، ٓورجہ ٍٍل 
(35)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

ٌٝلاك رٞ ٍٓں ٗے ُکٜ كی ہے۔ ٌٍٞي کٍ٘بٍ کے ٓزؼِن ُکٜ٘ب ثٍٜٞ گٍب۔ ّبٌل "ٍلو کی ٓقزٖو ه 

/ٍزٔجو کٞ ہْ ٌٍٞي کٍ٘بٍ ٍٓں كافَ ہٞئے۔ كواػ٘ۂ ٖٓو، هلٌْ اٌواٍٗٞں، َِٓٔبٗٞں اٝه اہَ كوٗگ ٗے 11

اپ٘ے ػوٝط ٝهٞد کے ىٓبٗے ٍٓں اً ٗہو کے ٓٹے ہٞئے ٗوُٞ کٞ اثٜبه کو اً ٍے كبئلٙ اٹٜبٌب۔ ٍُکٖ 

ٍذ ٌؼ٘ی رغبهری اۂٍّذ کب فبرٔہ هوٌت ہے۔ ٓغٜے ا ّٔ ٌَب ٓؼِّٞ ہٞرب ہے کہ اة اً ؽٍود اٗگٍي کٍ٘بٍ کی اہ
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ٍٍبٍی اػزجبه ٍے ِٕؼ ٝع٘گ کے ىٓبٗے ٍٓں ہو هّٞ کے عہبى اً ٍٓں ٍے گيه کوٍکزے ہٍں۔ ٌٍٞي 

ٍِ پوٍزی کٍ٘بٍ کے ثٍْزو ؽٖٔ اٗگوٌيی رّٖوف ٍٓں ہٍں اٝه ٌہ ؿبُجبً أٍبػٍَ پبّب فلٌٞ ٖٓو کی ػ

کب ٗزٍغہ ہے کٍٞں کہ اً ٗے اپ٘ے رٔبّ ؽٖٔ اٗگوٌيٝں کے ہبرٜ ثٍچ كئے رٜے۔ هوٌجبً ڈٛبئی کوٝڑ پٞٗڈ 

کی الگذ ٍے اٌٍْب اٝه ٌٞهپ کے ٍٔ٘لهٝں کٞ ٓالٗے ٝاُی آثی ٍڑک رٍبه ہٞئی رٜی۔ ٍُکٖ اة عٍَب کہ 

َ رٜی۔ پوٝاى کی ٍٝؼذ ٝروهی ٍٓں ٗے اٝپو ُکٜب ہے۔ ّبٌل اً کی ٝٙ اۂٍّذ ٗہ هہے عٞ اٍے پہِے ؽبٕ

ٞں ٍٓں علٌل رغبهری  ّٖ ِٜ ٌٞهپ ٍٓں هٌِٞے کی رؼٍٔو ٍے كٍٗب کے كٝ ثڑے ؽ ِٜ اٌٍْب اٝه ٍٝ اٝه ٍٝ

ِٗ ٝعٞك ٍٓں الٗے ٝاال ہے عٌ ٍے  هٍزٞں کب کَٜ عبٗب، اٌک ٗئی ٓگو فْک ٌٍٞي کٍ٘بٍ کٞ ٓؼو

ا ہٞگب۔ اگو آئ٘لٙ ثٌٍ ثچٌٍ ٍبٍ ٍٓں اٌَب رغبهری اٝه ؿبُجبً ٍٍبٍی كٍٗب ٍٓں اٌک ػظٍْ اُْبٕ اٗوالة پٍل

 ہٞگٍب رٞ ٛبهزٞه کٔيٝه اٝه کٔيٝه ٛبهذ ٝه ہٞعبئٍں گے۔ رِي االٌّبّ ٗلاُٜٝب ثٍٖ اُ٘بً۔"

 .  244ٝٓ 243اٗظو: ٓؾٔل اهجبٍ، کٍِبِد ٓکبرٍِت اهجبٍ، عِل ٍّٞ، ٓورجہ ٍٍل ٓظلو ؽٍَٖ ثوٗی، ٓ
(36)

 ٗٔ اُوٍبُخ: 

کی كاٍزبٕ ٗہبٌذ ٓقزٖو ہے۔ ٍٓں اپ٘ی هلٌْ ػبكد کے ٓطبثن "عہبى کی هٝىٓوٙ کی ىٗلگی  

آكزبة ٗکِ٘ے ٍے پہِے ہی رالٝد ٍے كبهؽ ہٞعبرب ہٞں۔ اً کے ثؼل كٌگو ؽٞائظ ٍے كواؿذ پبرے پبرے 

"ثوک كبٍٹ" کب ٝهذ آعبرب ہے۔ "ثوک كبٍٹ" کے ثؼل ػوّۂ عہبى پو ۂَلوٝں ٍے گلزگٞ ٌب گٍٞ ٍٓي 

ٍِکی کے مهٌؼے ٍے ہو هٝى عہبى پو پہ٘چ عبری ہٍں، ثؾش ٝٓجبؽضہ ٌب کبٗلوٌٗ پو، عٌ کی فجوٌں ال

گيّزہ ٍبٍ کی هپٞهٹٞں کب ٓطبُؼہ۔ ہبں کجٜی کجٜی ّؼو ّٝبػوی ثٜی ہٞعبری ہے۔ ٍٍل ػِی آبّ کٞ 

ػوثی، كبهٍی اٝه اهكٝ کے ثے ّٔبه اّؼبه ٌبك ہٍں اٝه پڑٛزے ثٜی فٞة ہٍں۔ "اُُٞل ٍّو الثٍہ" إ کے 

ٗب ٗٞاة آلاك اكثٍبد اهكٝ ٍٓں اٌک فبٓ پبٌہ هکٜزے رٜے۔ عہبى پو ٍٓں گّٞذ کٜبٗب ثبُکَ ٝاُل ٓبعل ٓٞال

روک کوكٌب ہے۔ ٖٝٛ ٍٓں ثٜی ثہذ کْ کٜبرب رٜب ٓگو ٌہبٕ رٞ ٕوف ٍجيی، روکبهی، ٓچِٜی اٝه اٗڈے پو 

ْٓزجہ گيهإ ہے۔ اٌک رٞ گّٞذ کی ٛوف هؿجذ ثہذ کْ ہے۔ كٍٝوے مثٍؾہ ثٜی ْٓزجہ ہے۔ اُجزہ ؿٍو 

 مثٍؾہ ثٜی کجٜی کجٜی َٓ عبرب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٗٔ اُوٍبُخ: 

"آپ کہٍں گے کہ ٍٓں ٍت کچٜ ُکٜ گٍب ٓگو ۂَلوٝں کے ٓزؼِن اة رک فبُٓٞ   

گٍٞ ٍٓي کبٗلوٌٗ کے ہ٘لٝ اٝه َِٓٔبٕ ٗٔبئ٘لے ّبٌل ٍبد ہٞں۔ ۂبهے عہبى ٍٓں کچٜ ىٌبكٙ َٓبكو ٗہٍں۔ 

آٹٜ ہٍں۔ هاعہ ٗوٗله ٗبرٜ ٕبؽت ثٜی اٍی عہبى ٍٓں ہٍں۔ چبه َِٓٔبٕ ٗٔبئ٘لے ہٍں اٝه چبهٝں ٓـوة ىكٙ۔ 

"ٓـوة ىكٙ َِٓٔبٕ " کی إطالػ ّبٌل "ٓؼبهف" ٗے ٝٙغ کی رٜی۔ ٗہبٌذ پو ُطق ہے۔ ٍُکٖ َِٓٔبٗٞں 

کی کٍلٍذ ٌہ ہے کہ اً ٍٓں كٝ ؽبكع هوإٓ ہٍں، ٌؼ٘ی ٗٞاة ٕبؽت چٜزبهی اٝه کے اً ٓـوة ىكٙ هبكِہ 

فبٕ ثہبكه ؽبكع ہلاٌذ ؽٍَٖ۔ ٓولّ اُنکو ہو هٝى كٝه کورے ہٍں اٝه ٍ٘ب ہے کہ ہو ٍبٍ رواٌٝؼ ثٜی 

 پڑٛبرے ہٍں۔

ٍٍل ػِی آبّ ٕبؽت کی ٓـوة ىكگی کی کٍلٍذ ٌہ ہے کہ اٌک هٝى ٕجؼ کے   

ڑے رٜے۔ ٍٓں ثٜی إ کے ۂواٙ رٜب۔ ٍَٓ ٝكوٍ٘گ کب ؽَبة کوکے کہ٘ے ُگے۔ ٝهذ ػوّۂ عہبى پو کٜ

كٌکٜٞ ثٜبئی اهجبٍ اً ٝهذ ۂبها عہبى ٍبؽَ ٓلٌ٘ہ کے ٍبٓ٘ے ٍے گيه هہب ہے۔ ٌہ كووٙ اثٜی پٞهے ٛٞه 

پو إ کے ٓ٘ہ ٍے ٗکال ثٜی ٗہ رٜب کہ آَٗٞؤں ٗے اُلبظ پو ٍجوذ کی۔ إ کی آٗکٜ ٗٔ٘بک ہٞگئی اٝه ثے 

 ٍبه ہٞکو ثُٞےافز

 ثِّؾ ٍالٓی هٝٙۃ كٍہب اُ٘جی أُؾزوّ
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إ کے هِت کی کٍلٍذ ٗے ٓغٜے ثے اٗزہب ٓزبصو کٍب۔ ثبهی هہب ٍٓں ٓـوة ىكٙ ثٜی ہٞں اٝه  

ْٓوم ىكٙ ثٜی اُجزہ ْٓوم ٙوة ٍٓوے ٍُے ىٌبكٙ کبهی صبثذ ہٞئی۔ ثبهی ۂَلوٝں ٍٓں َٓٹو عَٹٌ 

کے كٝ ٗٞعٞإ رؼِولاه ہٍں۔ هلٝائی ٕبؽت ٗہبٌذ پوعُٞ  ٍہوٝهكی، ٍّـ ٍْٓو ؽٍَٖ هلٝائی اٝه اٝكٛ

پٍٖ اٍالَٓٹ ہٍں۔ رجٍِـی كوائ٘ ٍے کجٜی ؿبكَ ٗہٍں هہزے اٝه اٝكٛ کے كٝ رؼِولاهٝں ٍٓں اٌک ػوثی 

فٞة ثُٞزے ہٍں۔ كٍٝوے ٍٔغٜ ٍُزے ہٍں ٓگو ثٍٞ ٗہٍں ٍکزے۔ إ كٝ ٗٞعٞاٗٞں کے ٝاُل ٓلرّٞں کوثالئے 

ی ٝعہ ہے کہ ػوثی ثٍٞ اٝه ٍٔغٜ ٍُزے ہٍں۔ اً ٓـوة ىكٙ هبكِے کی ٓقزٖو ٓؼِّی ٍٓں ٓوٍْ هہے۔ ٌہ

کٍلٍذ، ثبهی فلا کے كَٚ ٝکوّ ٍے فٍوٌذ ہے۔ ٌہ فٜ اهٍبُی ٍے ڈاک ٍٓں ڈاال عبئے گب۔ ػِی ثقِ 

 کٞ ٍٓوا ٍالّ ٙوٝه کہئٍے۔"
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