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صذس  :تشیوب کبعر  ،تشیوب کبعر  ،ثوہت ثوہت ؽکشیہ  ،تغب عبسیبں دا ؽکشیہ  ،عالهت پبگی۔
( تبلیبں)یہبں یوًیوسعٹی آف اًڈوًیؾیب هیں آکش هدھے ثہت خوؽی ہوئی ہے ۔فیکلٹی ا تے اعٹبف تے
عبلت ػلوو  ،اتےڈاکٹش گوهیالس سوعلیوا عوهبتشی ،تہبڈی هہوبى ًواصی دا ثوہت ثوہت ؽکشیہ ۔ (تبلیبں)
اعالم ػلیکن ،داى عالم عیدبہتشا ۔ ایظ ؽبًذاس اعتمجبل تے تہبڈا ثوہت ثوہت ؽکشیہ۔ خکبستہ تے لوکو!
تہبڈی هہشثبًی۔ اتے اًڈوًیؾیب دے واعیو! تہبڈی وی هہشثبًی۔
پوالًگ کبهپوًگ ًیہ ۔ (تبلیبں) هیٌوں خوؽی ہے کہ هیں اًڈوًیؾیب واپظ اپڑیب ہبں اتے هؾیل وی هیشے
ًبل ًیں۔ ایظ وسھے اعی ایتھے آؤى دی دو کوؽؾیبں کیتیبں پش ایہ هوکي ًہ ہو عکیب۔ پش هیں اک ایہو
خہے هلک ضشوس آؤًب چبہٌذا عبں خیہڑا هیشے لئی ثوہت اہن ہے۔ تے ثذلغوتی ًبل ایہ ثوہت چھوٹب دوسہ
اے پش هیں اک عبل ثؼذ فیش آًب چبہٌذا ہبںدذوں اًڈوًیؾیبهؾشلی ایؾیبئی عشثشاہی کبًفشًظ دی هیضثبًی
کشے گب۔ (تبلیبں)
کوئی ہوس گل کشى توں پہالں هیں ایہ کہٌب چبہٌذا ہبں کہ عبڈا دھیبى تے دػبواں زبلیہ عوًبهی تے آتؼ
فؾبًی ًبل هتبثش ہوى والے اًڈوًیؾیبئی لوکبں ًبل ًیں ۔۔ خبؿ کش خٌہبں ًے اپٌے پیبسیبں ًوں کھو دتب
اتے اوہ خٌہبں ًوںبًپڑے گھش چھڈ کے خبًب پیب۔ تے هیں تغبں عبسیبں دے ػلن وچ ایہہ گل لیبًب چبہٌذا
واں کہ اهشیکہ لذستی آفتبں ًبل ًوٹي لئی ،ہویؾہ دی عشاں ،اًڈوًیؾیب دے ًبل کھلوتب اے ،اتے خیویں
لوڑ پیٌذی ہے هذد کشى وچ خوؽی هسغوط کشدے آں۔ ہوغبئے ای ہوغبئیبں دی هذد کشدے ًیں تے ثے
گھش ہوى والیبں ًو ں خبًذاى دے لوک ای پٌبہ دیٌذے ًیں۔ هیں خبًذا واں کہ اًڈوًیؾیب دی لوکبئی دی
ہوت اک واسی فیش تہبًوں ایظ هصیجت توں کڈھ لیدبوے گی۔

هیں اک عبدہ خئے خولے ًبل اپٌی گل ؽشوع کشاں گب :اًڈوًیؾیب ثیگیي داسی دی دی عیب یب۔۔۔(تبلیبں) ۔
هیں اوط ویلے ایظ هلک وچ اپڑیب عبں خذوں هیشی هبں ًے اک اًڈوًیؾی ًبل ،خہذا ًبں لولوعوئتوسو

عی ،ؽبدی کیتی عی ۔ اتے اک ًکے هٌُڈے دی عشاں هیں اک وکھ دًیب وچ اپڑیب عبں ۔ پش اًڈوًیؾیب دے
لوکبں ًے هیٌوں چھیتی ای ازغبط کشا دتب کہ ایہ هیشا اپٌب هلک اے۔
خکبستہ ۔۔۔ ہي ۔۔ خکبستہ اوط ویلے ثوہت هختلف ًظش آؤًذا عی۔ ایہ ؽہش ایہو خہی ػوبستبں ًبل ثھشیب
ہویب عی خیڑیبں کدھ هٌضالں توں صیبدہ اچیبں ًئیں عي۔ ایہہ گل اے  96 ،0091دی ۔۔۔ تہبڈے وچوں
ثوہت عبسے اوط ویلھے ہبلی خوے وی ًئیں عی ( کھلکبس) تے خہیڑیبں تھوڑی خئی اوچی
ػوبستبں عي اوًبں وچ اک ػوبست ہوٹل اًڈوًیؾیب دی عی ،اتے ایتھے صشف اک وڈا ڈپبسٹوٌٹ اعٹوس
عی خیٌوں عبسیٌب کہیب خبًذا عی۔ تے ثظ ایہو کدھ ای عی۔(تبلیبں) ثیٹچکظ تے ثیووط  ،عواسی
واعغے ثظ ایہو کدھ ای عی ۔ اوًہبں دًبں وچ عت توں صیبدہ ایہو ای کبساں اعتؼوبل ہوًذیبں عي ۔ تے
ایتھے او عبسیبں وڈیبں وڈیبں ہبئی ویض ًئیں عي خیہڑیبں تہبًوں اج دعتیبة ًیں ۔ اتے صیبدہ تش ہبئی
ویض ٹٹی ثھدی کچی عڑکبں تے کیوپوًگض دی ؽکل وچ تجذیل ہو خبًذیبں عي ۔
تے اعی هیٌٹٌگ داالم هٌتمل ہو گئے ،ختھے ۔۔۔۔( تبلیبں)۔۔۔۔ ہے هیٌتي دالم دے کدھ لوکی ایتھے ثیٹھے
ًیں۔۔۔۔(تبلیبں ) ۔۔ تے اعی اک ًکے خہے گھش وچ سہے خیہذے عبهٌے اهت دا ایک دسخت عی۔ اتے
گڈیبں اُڈاًذیبں تے چبول دے کھیتبں وچ ًغذیبں ،تے تتلیبں پھڑدیبں اتے پھیشی والیبں کولوں عبتے تے
ثبعو خشیذدیبں ہویبں هیں اًڈوًیؾیب ًبل پیبس کشًب عکھ لیب۔۔۔(تبلیبں)۔۔۔ هیٌوں ہي وی اہٌبں پھیشی والیبں
دیبں آواصاں یبد ًیں۔ عبتے!۔۔(کھلکبس)۔۔۔ هیٌوں یبد اے ۔۔۔۔ثبعو!۔۔۔(کھلکبس)۔۔۔۔پشعت توں ودھ ایہہ وے کہ
هیٌوں اوہ لوکی۔۔۔۔ اوہ ثڈھے آدهی تے ػوستبں یبد ًیں خیٌبں خوؽی خوؽی عبًوں خی آیبں ًوں آکھیب؛
اوہ ثبل خیٌبں اک غیش هلکی ثبل ًوں گواًڈی ثٌي دا ازغبط دتب اتے اک دوعت; تے اوہ اعتبد خیٌبں
هیٌوں اط هلک پبسوں عکھي وچ هذد دتی۔
اًڈوًیؾیب کیو ں خے ہضاساں خضیشیبں ،عیٌکڑاں ثولیبں تے ثوہت عبسے ػاللیبں تے ًغلی گشوپبں دی
سلت ًبل ثٌیب اے ،ایظ لئی ایتھے گضاسے ہوئے وسیبں وچ هیٌوں عبسیبں لوکبں دی عبًدھی اًغبًیت ًوں
خبًي دا هولغ هلیب ۔ اتے چوًکہ هیشا هتشیب پیو ،صیبدہ تش اًڈوًیؾیبئی لوکبں واًگوں اک هغلوبى دے عوس
اتے وڈا ہویب عی ،اوہذاپکب ػمیذہ عی کہ عبسے هزہجبں دی ػضت کیتی خبًی چبہیذی اے۔ ایظ عشاں اوہ
۔۔۔(تبلیبں)۔۔۔ هزہجی سواداسی دی اوط سوذ دی ػکبعی کشدا عی خیہڑی خو اًڈوًیؾیب دے آئیي وچ
هوخود اے اتے خیہڑی ایظ هلک دی ثذعتوس اک اًح تے وکھشی خصوصیت اے۔۔۔(تبلیبں)۔
هیں ایتھے چبس وھے سہیب ۔ایہ ویلہ عی خیٌہے هیشی ثچپي ًوں عٌواسیب؛اوہ ویلہ عی خذ هیشی ثھیي
هبیب خوی ؛ اتے اک ایہو خیہب ویال خیظ ًےهیشی هبں اتے ایٌبں اثش کیتب کہ اوہ اڈوًیؾیب
دےپٌڈاںوچ  ،خبؿ عوس تے ػوستبں تے کڑیبں لئی هوالغ ودھبوى دے خزثے ًبل  ،اگلے ویہہ وسھے
تیکش ،سہي  ،کن کشى تے عفش کشى لئی اًڈوًیؾیب واپظ آؤًذی سہی۔ تے هیٌوں ایٌبںوڈا اػضاص دتب گیب
۔۔۔(تبلیبں)۔۔۔هیٌوں کل سات اوط ویلے ایٌبں وڈا اػضاص دیتب گیب عی خذوں صذس یودھویوًو ًے عشکبسی
ڈًش وچ هیٌوں ۔هیشی هبں دی خذهبت دے اػتشاف وچ هیشی هبں لئی اک ایواسڈ دتب ،تے اوہ ایظ تے
ثڑا فخش کشدی ،کیوں خو هیشی هبں ًے اپٌی عبسی زیبتی وچ اًڈوًیؾیب تے ایذے لوکبں ًوں اپٌے دل وچ
سکھیب۔۔۔۔(تبلیبں)۔
چبس دہبئیبں پیالں خذوں هیں اک خہبص تے ہوائی اپڑیب عبں  ،تے ہي خذوں هیں ایتھے آیبں واں  ،ایٌب
کچھ ثذل گیب اے۔ خے تغی هیٌوں یبں فیش هیشے اوط ویلے دے عکول دے عٌگیبں کولوں پچھو

خیہڑے اوط ویلے هیٌوں خبًذے عي ،هیشا ًئیں خیبل کہ عبڈے وچوں کوئی وی ایہ عوچ عکذا عی کہ
اک دیہبڑے هیں اهشیکہ دے صذس دی زیثیت ًبل خکبستب هڑاں گب۔۔۔(تبلیبں)۔۔ اتے ثوہت گھٹ لوکی
اًڈوًیؾیب دے پچھلے چبلیہہ وسھیبں دی ایظ صثشدعت کہبًی دی تولغ کش عکذے عي۔
هیں خیہڑے خکبستب ًوں خبًذا عبں ،اوہ ہي ودھ کےتمشیجًب اک کشوڑ لوکبں دا ؽہش ثي چکیب اے خیہذے
وچ اچی اچی ػوبستبں ًیں خیٌبں وچ ہوٹل اًڈوًیؾیب ہُي چھوٹب لگي لگ پیب اے۔ ایتھے ہُي ثمبفت تے
ویوپبس دے تشلی یبفتہ هشکض ًیں۔ هیں تے هیشے اًڈوًیؾیي ثیلی کھیتبں وچ هدھبں تے ثکشیبں پچھے
ًغذے عي۔۔(کھلکبس)۔۔ ،اًڈوًیؾب دی ًویں ًغل دے لوکی دًیب وچ عت توں صیبدہ ساثغے والے لوکبں وچ
گٌے خبًذے ًیں خیہڑے عیل فوى تے عوؽل ًیٹ وسک وستذے ًیں ۔ اًڈوًیؾب اک ًویں لوم دی زیثیت
ًبل اپٌے هلکی هغبئل تے هشکوص تے هسذود سہیب اے ،پش تشلی کشدا ہوئیب اًڈوًیؾیب ہُي ایؾیب پیغیفک
تے ػبلوی هؼیؾت وچ اک وڈا کشداس ادا کش سہیب اے۔۔۔(تبلیبں)۔
تے ہي ایہہ تجذیلی عیبعت تیکش وی اپڑ گئی اے۔ خذوى هیشا هتشیب پیو اک هٌڈا عی ،اوہٌے آپ اپٌے پیو
تے وڈے ثھشا ًوں گھش توں خبًذیبں تے اًڈوًیؾیب دی اصادی دی خذوخہذ وچ لڑدیبں تے هشدیبں ویکھیب
عی۔تے هیں خوػ آں کہ هیٌوں ہیشو لوکبں دے دى اتے ایتھے اپڑى تے اوہٌبں عبسے اًڈوًیؾی لوکبں
ًوں یبد کش ى دا هولغ هلیب اے خیہٌبں ایظ ػظین هلک لئی اپٌی خبًبں لشثبى کیتیبں عي۔۔۔(تبلیبں)۔
خذوں هیں خکبستب اپڑیب تے اوہ  0091دا صهبًہ عی تے ایہہ اوہ ویال عی خہذے ثؼذ ایظ هلک دے
هختلف زصیبں وچ هؾکالں تے فغبد پئے عی۔ اتے هیشے عوتیلے پیو ًے فوج وچ خذهت کیتی عی پش
اوط ویلے دی خشاة عیبعی زبالت وچ ہوى والے تؾذد تے لتل و غبست گشی دا هیٌوں کدھ پتہ ًئیں
عی کیوں خے هیشے اًڈوًیؾی خبًذاى تے ثیلیبں ًے هیٌوں کدھ ًئیں دعیب عی۔پوسے اًڈوًیؾیب دے
ثوہتے گھشاں دی عشاں هیشے اپٌے گھش وچ اوہٌبں یبداں دا ایک غیش هسغوط عشاں دا اثش هوخود عی
۔ اًڈوًیؾی لوگ آصاد عي پش اوہ هغلیبں پبسوں اپٌے خیبالت دا اظہبس کشى وچ خوف هسغوط کشدے
عي۔
اوط ویلے توں ثؼذ دے وسھیبں وچ اًڈوًیؾیب ًے اک غیش هؼوولی خوہوسی تجذیلی ساہیں آپ اپٌب ًواں
سعتہ لجھیب اے۔ ۔ اک آهش دے دوس توں لے کے اک ػواهی زکوهت تیکش۔ زبلیہ وسھیبں وچ دًیب ًے
اًڈوًیؾیب دے لوکبں ًوں التذاس دی پش اهي تجذیلی تے اپٌے لیڈس ثشاہ ساعت اًتخبة ساہیں چٌذیبں ہویبں
ثڑی اُهیذ تے تؼشیف ًبل ویکھیب اے۔ اتے خیویں تہبڈی خوہوسیت تہبڈے هٌتخت صذس تے پبسلیوٌٹ
ساہیں ًظش آؤًذی اے ،تہبڈی خوہوسیت ًگشاًی تے خواة دہی دے اپٌے ًظبم  :اک هتسشک عول
عوعبئیٹی؛ عیبعی خوبػتبں تے یوًیٌبں؛ اک هضجوط هیڈیب تے فؼبل ؽہشی خیٌبں ًے ایظ گل ًوں یمیٌی
ثٌبیب اے کہ اًڈوًیؾیب وچ ہُي خوہوسیت پبسوں پشاًب ویلہ واپظ ًئیں آوے گب۔
پش خذوں کہ هیشی ًو خواًی دا ایہ ػاللہ کئی عشاں ًبل ثذلیب اے ،اوہ عت چیضاں خیہڑیبں هیں اًڈوًیؾیب
ثبسے پغٌذ کشًب عکھیب عی ۔۔ ثشداؽت دی اوہ سوذ خیہڑی تہبڈے آئیي وچ تسشیش کیتی گئی عی؛ هغیتبں
تے چشچبں تے هٌذساں وچ ػالهتی عوس تے ًظش اوًذی عی ؛ اک دوخے ًبل کھلوتے ;اوہ سوذ تہبڈے
لوکبں وچ هوخودعی۔۔ اوہ ہي وی هوخود اے۔۔(تبلیبں)۔۔۔۔ ثھیٌیکب ٹٌگل ایکب ،وکھ وکھ ًغالں ہوى دے
ثبوخود اتسبد۔ ایہو دًیب لئی اًڈوًیؾیب دی ثٌیبد دی هثبل اے ،اتے ایہو وخہ اے کہ اًڈوًیؾیب اکیویں صذی
وچ اک ثوہت اہن کشداس ادا کشے گب۔

اج هیں اک دوعت دی زیثیت ًبل اًڈوًیؾیب اپڑیب ہبں ،پش اک ایہو خہے صذس دی زیثیت ًبل وی خیہڑا
عبڈے دوواں هلکبں وچ هضجوط تے ڈوًگی ؽشاکت داسی چبہٌذا اے۔۔۔(تبلیبں)۔۔ کیوں خے وڈے تے
هتٌوع هلکبں دی عشاں ،ثسشالکبہل دے دوواں پبعے ہوغبیہ هلکبں دی عشاں؛ اتے عت توں ودھ ایہ کہ
خوہوسی هلکبں دی عشاں ۔۔ اهشیکہ تے اًڈوًیؾیب هؾتشکہ هفبدات تے هؾتشکہ لذساں ساہیں اک دوخے
ًبل خڑے ہوئے ًیں۔
کل صذس یودھویوًو تے هیں اهشیکہ تے اًڈوًیؾیب وچکبس اک ًویں  ،خبهغ پبسٹٌشؽپ دا اػالى کیتب۔ اعی
ثوہت عبسے هختلف ؽؼجیبں وچ عبڈی زکوهتبں وچکبس تؼلمبت ودھب سہے ہبں ،تے ۔۔ ایٌب ای ضشوسی ایہ
ہے کہ اعی لوکبں وچکبس ساثغے وی ودھب سئے آں۔ ایہ ثشاثش دے هلکبں وچ پبسٹٌشؽپ اے خیذی ثٌیبد
ثبہوی هفبدات تے اک دوخے دے ازتشام اتےاے۔
اج هیں ثبلی ولت وچ اوط ثبسے گل کشًب چبہٌذا آں کہ خیہڑی کہبًی هیں تہبًوں ہوًے دعی عی ۔۔
اوط ویلے دے اًڈوًیؾیب دی کہبًی خذوں هیں ایتھے سہٌب عبں ۔۔ ایہ اهشیکہ تے دًیب لئی کیوں ایٌی اہن
اے۔ هیں تي چیضاں تے توخہ دیبں گب خیٌبں دا اک دوخے ًبل گہشاتؼلك اے ،تے خیہڑیبں اًغبًی تشلی
۔لئی ثٌیبددی زیثیت سکھذیبں ًیں۔ تے او ًیں۔۔۔۔ تشلی ،خوہوسیت تے هزہی ػمیذہ۔
عت توں پہالں ،اهشیکہ تے اًڈوًیؾیب وچ دوعتی عبڈے دوہبں هلکبں دے هفبدات تے تشلی ًوں اگے
ودھب عکذی اے۔
خذوں هیں اًڈوًیؾیب هٌتمل ہویب عی  ،اوط ویلےاک ایہو خہے هغتمجل ثبسے عوچٌب هؾکل ہوًذا ہووے
گب خیذے وچ ؽکبگو تے خکبستب دے خبًذاًبں دی خوؽسبلی اک دوخے ًبل خڑی ہو عگے۔ ۔ پش ہُي
عبڈی هؼیؾتبں ػبلوی عغر تے ًیں اتے اًڈوًیؾیب دے لوکبں ًو ں ػبلوگیشیت دے فبئذے اتے
ًمصبًبت دوواں دا تدشثہ ہو چکیب اے  90 :دی دہبئی دے ایؾیبئی هبلیبتی ثسشاى توں لے کے لکھبں
کشوڑاں ًوں ،تدبست تے کبسوثبسوچ وادھے پبسوں غشیجی توں ثبہش کڈھٌب۔ ایظ دا هغلت اے ۔۔ اتے
اعیں زبلیہ هؼبؽی ثسشاى توں خو کچھ عکھیب اے ۔۔ اوہ ایہ اے کہ عبًوں اک دوخے دی کبهیبثی وچ
زصہ لیٌب اے۔
اهشیکہ دی دلچغپی اک ایہو خہے اًڈوًیؾیب وچ اے خیہڑا اگے ودھ سہیب اے تے تشلی کش سہیب اے ،اک
ایہوخئی خوؽسبلی دے ًبل خیذے وچ اًڈوؽیب دے لوکی وڈے پیوبتے ؽشیک ًیں۔۔ کیوں خے ایتھے
اًڈوًیؾیب وچ ودھذی هڈل کالط دا هغلت ہے عبڈی چیضاں لئی اک ًویں هٌڈی ،ثبلکل اوعے عشاں
خیویں اهشیکہ اًڈوًیؾیبں توں آوى والیبں چیضاں لئی اک هٌڈی اے۔ تے اعی اًڈوًیؾیب وچ هضیذ عشهبیہ
کبسی کش سئے آں ،تے اعبڈی ثشآهذات پٌدبہ فیصذ ودھ گئیبں ًیں ،تے اعی اهشیکیبں تے اًڈوًیؾیی
لوکبں وچ اک دوخے ًبل ویوپبس کشى لئی ثوہے کھول سہے آں۔
اهشیکہ دی دلچغپی اک ایہو خہے اًڈوًیؾیب وچ اے خیہڑ ا ػبلوی هؼیؾت دی چٌگی ؽکل ثٌبوى لئی
اپٌبهٌبعت کشداس ادا کشدا اے۔ اوہ دیہبڑے لٌگ گئے ًیں خذوں عت یب اٹھ هلک کٹھے ہو کے ػبلوی
هٌڈیبں دی ؽکل ثٌبعکذے عي۔ ایہو وخہ اے کہ ہُي خی ۔  01ثیي االلواهی هؼبؽی تؼبوى دا هشکض ثي گیب
اے ،تبں خو اًڈوًیؾیب خئیبں اثھشدیبں هؼیؾتبں دی اواص پہلے توں صیبدہ عٌی خبوے تے اوہ پہالں توى

صیبدہ رهہ واسی عٌجھبلي ۔ اتے اًڈوًیؾیب ًوں خی ۔ 01دے ایٌٹی کشپؾي گشوپ دی اپٌی لیبدت اتے
ؽفبفیت تے خواثذادہی دی هثبل ثٌي ساہیں ،ػبلوی اعٹیح تے لیبدت کشًی چبہیذی اے۔۔۔(تبلیبں)۔
اهشیکہ دی دلچغپی ایہو خہے اًڈوًیؾیب وچ اے خیہڑا پبئذاس تشلی ًوں اگے ودھبئے ،کیوں خے عبڈے
اگے ودھي دے اًذاص عبڈی صًذگی دے هؼیبس تے عبڈے کشہ اسض دی صست دا تؼیي کشى گے۔ ایہو
وخہ اے کہ اعی صبف اًشخی دی ٹکٌبلوخی تیبس کش سہے آں خیہڑی صٌؼت ًوں ثدلی دے عکے تے
اًڈوًیؾیب دے لیوتی لذستی وعبئل ًوں هسفوػ ثٌب عکے۔ ۔ اتے اهشیکہ ،آة و ہوا دی تجذیلی دے
همبثلے لئی ػبلوی کوؽؾبں وچ تہبڈے هلک دی هضجوط لیبدت دا خیش همذم کشدا اے۔
عت توں ودھ کے ایہ گل کہ اهشیکہ ًوں اًڈوًیؾیب دے لوکبں دی کبهیبثی وچ دلچغپی اے۔ ہش دہبڑے
دی ؽہ عشخیبں دے تھلے عبًوں ہش صوست لوکبں دے وچکبس پل ثٌبًے چبہیذے ًیں ،کیوں خے عبڈی
هغتمجل دی عیکوسٹی تے خوؽسبلی عبًدھی اے۔ اتے اعی ،۔۔ اپٌے عبئیٌغذاًبں تے تسمیك کبساں دے
دسهیبى تؼبوى ًوں ودھب کے ،اتے عشهبیہ کبسی ًوں وادھب دوى لئی سل کے کن کش ى پبسوں ،ایہو کدھ
ای کش سئے آں ۔ اتے هیٌوں خبؿ کش خوؽی ہو سہی اے کہ اهشیکہ تے اًڈوًیؾیب اپٌے اپٌے هلکبں دی
یوًیوسعٹیبں وچ اک دوخے دے عبلجؼلوبں دی تؼذاد ًوں دگٌب کشى دے ًبل وثغتہ ًیں ۔ ۔ ( تبلیبں) اعی
چبہٌذے آں کہ اهشیکی عکوالں وچ پہالں توں صیبدہ اًڈوًیؾی عبلت ػلن آکے پڑھي تے ایظ هلک وچ
آکے تؼلین زبصل کشى والے اهشیکیبں دی تؼذاد ودھے۔ ( تبلیبں) ۔ اعی ایظ ًویں صذی وچ دوًواں
هلکبں دے ًوخواًبں وچکبس ًویں تؼلمبت لبئن کشى تے اک دوخے دی خبى عدھبى وچ وادھب چبہٌذے آں
۔
ایہ هغلے عبڈی سوصاًہ دی صًذگیبں وچ والؼی ثوہت اہن ًیں۔ تشلی ثہش عوس ،صشف تشلی دی سفتبس
تے ثیلٌظ ؽیٹ دے ًوجشاں تکش هسذود ًئیں ہوًذی ثلکہ تشلی دا هغلت ایہ اے کہ اک ثچہ ایہو خہے
ہٌش عکھ عکذا اے خیٌبں دی ثذلذی ہوئی دًیب وچ اوہٌبں ًوں لوڑ اے۔ تشلی دا هغلت ایہ وے کہ اک
چٌگے آئیڈیے ًوں کبسوثبس دی ؽکل اختیبس کشى دا هولغ دتب خبوے  ،اتے او ثذػٌواًی پبسوں کچلیب ًہ
خبوے ۔ ایظ دا هغلت ایہہ وے کہ خٌہبں ػواهل  ،ٹکٌبلوخی تے ویوپبس ،اتے لوکبں تے چیضاں دے
فلو ً ،ے اوط خکبستہ ًوں تشلی دتی اے خیٌوں هیں خبًذا عی ،اوہٌبں پبسوں عبسے اًڈوًیؾی لوکبں
 ،تے عبسے اًغبں ًوں چٌگی صًذگی هل عکذی اے ،اک ایہو خہی صًذگی خیذے وچ ولبس تے هولؼے
هوخود ہوى۔
ہي ،ایظ لغن دی تشلی خوہوسیت دے کشداس توں الگ ًئیں کیتی خب عکذی۔
اخکل اعی کذے کذے ایہ گل عٌٌے آں کہ خوہوسیت التصبدی تشلی دی ساہ سوکذی اے۔ ایہ کوئی ًویں
دلیل ًئیں اے۔ خبؿ کش تجذیلی تے التصبدی غیش یمیٌی دے ولت وچ ،کدھ لوکی کہي گے کہ زکوهت
دی عبلت لئی اًغبًبں دے زمبں دا عودا کش کے تشلی لئی کوئی ا ؽبسٹ کٹ اعتؼوبل کش ًب صیبدہ آعبى
ہوًذا ہے ۔ پش ایہہ اوہ ًئیں اے خیہڑا هیں اًڈیب دے دوسے وچ ویکھیب تے ایہ اوہ وی ًئیں اے خیہڑا هیں
اًڈوًیؾیب وچ ویکھ سہیب آں۔ تہبڈی کبهیبثیبں دعذیبں ًیں کہ خوہوسیت تے تشلی ایک دوخے ًوں هضجوط
ثٌبًذے ًیں۔

کغے وی خوہوسیت دی عشاں تغی وی سعتے وچ ًمصبى چکے ًیں۔ اهشیکہ هختلف ًئیں اے۔ عبڈا اپٌب
آئیي وی اوہٌبں کوؽؾبں ثبسے دعذا اے خیہڑیبں ایک "صیبدہ هکول ہن آہٌگی" ًوں ودھبًذیبں ًیں۔ اتے
ایہو اوہ عفش اے خیہڑا اعی اوط ویلے توں کیتب اے۔ اعی خبًہ خٌگی ثشداؽت کیتی اے اتے عبڈے
عبسے ؽہشیبں تکش ثشاثشی دے زموق اپڑاى لئی خذو خہذ کیتی اے ۔ پش ایہہبی اصل وچ او کوؽؼ اے
خیٌہے عبًوں صیبدہ هضجوط تے صیبدہ خوؽسبل اتے ایذھے ًبل ًبل صیبدہ اًصبف پغٌذ تے صیبدہ آصاد
هؼبؽشہ ثٌي دا هولغ فشاہن کیتب اے۔
دوخے هلکبں دی عشاں خیہڑے پچھلی صذی وچ ًوآثبدی تغلظ توں آصاد ہوئے عي ،اًڈوًیؾیب ًےوی
لغوت دا فیصلہ کشى دے تہبڈے زك لئی خذوخہذ کیتی اے تے لشثبًی دتی اے۔ ہیشو لوکبں دا دى
ایغے ثبسے اے۔ ۔ اک ایہو خیہب اًڈوًیؾیب خیہڑا اًڈوًیؾی لوکبں دا اپٌب هلک اے۔ پش تغی اخیش وچ ایہ
فیصلہ وی کیتب کہ آصادی دا هغلت ایہ ًئیں اے کہ ًوآثبدی تغلظ دے عخت ہتھ دی تھبں تہبڈا اپٌب اک
عخت آدهی ٓا خبوے۔
خوہوسیت وچ یمیًٌب کدھ خشاثی وی ہوًذی اے۔ ہش اًتخبة دے ًتیدیبں ًوں ہش کوئی پغٌذ ًئیں کشدا۔
تہبًوں اتبس چڑھبؤ چوں لٌگٌب پیٌذا اے۔ پش ایہ عفش چٌگب ہوًذا اے تے ایہ ووٹ دیي توں وی اگے خبًذ ا
اے۔ ایہ عبلت  ،تے عبلت دے استکبص ًوں چیک کشى لئی هضجوط اداسے ثٌبًذا اے۔ ایہ کھلی هٌڈیبں
ثٌبًذا اے تے لوکبں ًوں تشلی کشى دیٌذا اے۔ ایہ اک اصاد پشیظ تے خود هختبس اًصبف دا ًظبم تیبس کشدا
اے تبں خے عبلت دے غلظ اعتؼوبل تے صیبدتیبں ًوں هکبیب خب عکے ،اتے خواثذہی تے صوس دتب خب
عکے۔ ایہ کھلے هؼبؽشے تےفؼبل ؽہشیبں ًوں ػذم هغبوات تے ًباًصبفی ًوں هغتشد کشى تے آهبدہ
کشدا اے۔
ایہو عبلتبں ًیي خیہڑیبں اًڈوًیؾیب ًوں تشلی دیي گیبں۔ اتے ایہہ هولؼیبں دے سعتے وچ آوى والی ثذ
ػٌواًی ًوں هغتشد کشى ؛ؽفبفیت ًبل واثغتگی ،خذی وخہ ًبل اًڈوًیؾیب دا ہش ؽہشی زکوهت ثٌبى وچ
ؽبهل ہو عکذا اے ،اتے ایظ یمیي دا تمبضب کشدیبں ًیں کہ اًڈوًیؾیب دے لوکبں ًے خظ اصادی لئی
خذوخہذ کیتی  ،اوہ ًے ای ایظ ػظین هلک ًوں کٹھب سکھیب ہویب اے۔
ایہ پیغبم اوہٌبں اًڈوًیؾی لوکبں دا اے خیٌہبں ًے خوہوسیت دی ایظ کہبًی ًوں اگے ٹوسیب اے ۔۔ اوہٌبں
لوکبں توں لے کے  ،خٌہبں ًے اج توں  55وسھے پہالں عوساثبیب دی خٌگ وچ لڑی عی ،اوًہبں
عبلجؼلوبں تیکش ،خٌہبں ًے  0001دی دہبئی وچ خوہوسیت لئی پُش اهي هبسچ کیتب عی ،تےاوہٌبں لیڈساں
تیکش خٌہبں ایظ ًویں صذی دے وچ التذاس دے پش اهي اًتمبل ًوں لجول کیتب اے ۔ کیوں خے اخیش وچ
ایہ ؽہشیبں دے زك ای ہوى گے خیہڑے ؽبًذاس ًوعیٌتشا ًوں کٹھب کشى گے خیہڑا عجٌگ توں هیشاؤکب
تکش پھیالہویب اے ۔۔ ایظ گل تے صوساے۔۔(تبلیبں) ایظ گل تے صوس اے کہ ایظ هلک وچ پیذا ہوى آلے ہش
ثچے ًبل ثشاثشی دا علوک ہوًب چبہیذا اے ،کیتب خب وے ثھبویں اوًہبں ہ دا تؼلك خبوا ًبل ہووے یب آچے
ًبل ،ثبلی ًبل ہووے یب پبپوا ًبل ( تبلیبں) اتے اًڈوًیؾیب دے عبسے لوکبں ًوں ثشاثشی دے زموق
زبصل ہووى ۔
ایہ کوؽؼ اوط هثبل تیکش پہٌچذی اے خیہڑی اًڈوًیؾیب ہي هلکوں ثبہش لبئن کش سہیب اے۔ اًڈوًیؾیب ًے
ثبلی ڈیووکشیغی فوسم لبئن کشى وچ پہل کیتی ،اک ایہو خیہب فوسم خیذے وچ هختلف هلک خوہوسیت ًوں
اگے ودھبى ثبسے اپٌے تدشثے تے ثہتشیي الذاهبت ثبسے اک دوخے ًوں هؼلوهبت فشاہن کشى

۔اًڈوًیؾیب آعیبى وچ اًغبًی زموق ول توخہ دواى وچ پیؼ پیؼ اے۔خٌوة هؾشلی ایؾیب دے هلکبں ًوں
اپٌی لغوت دا فیصلہ آپ کشى دا زك ہوًب چبہیذا اے ،اتے اهشیکہ ایظ زك دی عختی ًبل زوبیت کشے
گب۔ پش خٌوة هؾشلی ایؾیب دے لوکبں ًوں وی ایظ گل دا پوسا زك ہوًب چبہیذا اے کہ اوہ اپٌی لغوت دا
آپ فیصلہ کش عکي۔ ایہو وخہ اے کہ اعی ثشهب وچ ہوى والے اوًہبں زبلیہ اًتخبثبت دی هزهت کیتی اے
خیہڑے ًبں تے اصاد عي تے ًبں ای هٌصفبًہ۔ ایہو وخہ اے کہ اعی تہبڈی فؼبل عول عوعبئٹی دی ایظ
پوسے ػاللےدی اپٌی خوڑ دی عوعبئٹیبں ًبل کن کشى وچ زوبیت کشسئے آں۔  ،کیوں خے ایظ گل دا
کوئی خواص ًئیں کہ اًغبًی زموق دا ازتشام کغے وی هلک دے ثبسڈس اتے سُک خبوے۔
اک دوخےدا ہتھ پھڑًب  ،ایہو ای کے تشلی تے خوہوسیت اے۔۔ ایہہ خیبل کہ کدھ لذساں آفبلی ہوًذیبں
ًیں۔ اصادی دے ثٌب خوؽسبلی اصل وچ غشیجی دی ای اک وکھشی ؽکل اے۔ کدھ خواہؾبں عبسے
اًغبًبں دیبں عبًدھیبں ہوًذیبں ًیں۔ ۔۔ ایہ خبًي دی اصادی کہ تہبڈا لیڈس تہبڈے اگے خواثذہ اے ،تے اوہٌبں
دے ًبل اختالف کشى دی وخہ ًبل تہبًوں خیل ًئیں خبًب پوے گب؛ ولبس ًبل تؼلین زبصل کشى تے کن
کشى دا هولغ؛ کغے ڈس یب پبثٌذی دے ثغیش اپٌے ػمیذے تے چلي دی اصادی۔ایہہ او ػبلوگیش لذساں ًیں
خٌہبں تے ہش تھبں تے الصهی عوس تےػول ہوًب چبہیذا اے۔
تے ہي هزہت او آخشی هوضوع اے خیذے ثبسے هیں اج گل کشًب چبہٌذا آں ۔۔ اتے خوہوسیت تے تشلی
واًگوں ایہ اًڈوًیؾیي کہبًی دا ثٌیبدی ػٌصش اے۔
دوخے ایؾیبئی هلکبں دی عشاں ،خیٌہبں دا هیں ایظ ویلھے دوسہ کش سہیب واں ،اًڈوًیؾیب سوزبًیت وچ
سچیب ثغیب ہویب اے۔ اک ایہو خہی تھبں ختھے لوکی هختلف اًذاص وچ سة دی ػجبدت کشدے ًیں۔ ایظ
ثھشپوس تٌوع دے ًبل ایتھے دًیب دے هغلوبًبں دی عت توں صیبدہ اثبدی اے۔ ایہ اوہ عچبئی اے خیظ دا
ػلن هیٌوں اوط ویلے ہویب عی خذوى هیں اک ًکب هٌڈا عبں اتے خذوں هیں خکبستہ وچ اراى دی اواص
عٌی عی۔
ثبلکل اوعے عشاں خیویں لوکبں ًوں صشف اوہٌبں دے ػمیذیبں پبسوں ًئیں ؽٌبخت کیتب خبًذا ،اًڈوًیؾیب
دا تؼیي وی صشف اوہذی هغلوبى اثبدی پبسوں ًئیں ہو عکذا۔ پش عبًوں ایہ وی پتہ اے کہ اهشیکہ تے
هغلوبى ثشادسیبں وچ تؼلمبت کئی وسھیبں توں کوضوس ہوًذے خب سہے ًیں۔ صذس ہوى دی زیثیت ًبل هیں
ایہٌبں تؼلمبت ًوں ثہتش ثٌبى دی ؽشوػبت ًوں اپٌی تشخیر لشاس دتب اے۔ (تبلیبں) ۔ ایظ کوؽؼ دے اک
زصے دے عوس تے پچھلے وسھے خوى وچ هیں لبہشہ دا دوسہ کیتباتے اهشیکہ تے دًیب ثھش دے
هغلوبًبں وچکبس اک ًئی ؽشوػبت اتے صوس دتب۔ اک ایہو خہی ؽشوػبت خیہڑی عبڈے اختالفبت ًوں
اک پبعے سکھذے ہوئیبں عبڈے لئی اک سعتہ ثٌبوے۔
هیں اوط ویلے اکھیب عی عی اتے ہُي اوہو گل اک واسی فیش کش سہیب واں کہ صشف اک تمشیش ًبل
وسھیبں دی ثذگوبًی هکبئی ًئیں خب عکذی۔ پش هیٌوں اوط ویلے وی یمیي عی تے اج وی یمیي اے کہ
عبڈے کول اًتخبة دا سعتہ هوخود اے۔ اعی اًتخبة کش عکذے آں کہ عبڈا تؼیي عبڈے اختالف دی ثٌیبد
اتے ہووے اتے اعی ؽجہے تے ثذاػتوبدی دے هغتمجل ًوں لجول کش لئیے ۔یب فیش اعی ایہہ اًتخبة کش
عکذے آں کہ عبًدھے هفبداں لئی عخت هسٌت کشیئے تے هغلغل تشلی دی کوؽؼ دے پکے اسادے
تے لبئن سہیے۔ ۔ اتے هیں تہبڈے ًبل وػذہ کش عکذا واں کہ ثھبویں خو وی ًمصبى ہووے اهشیکہ اًغبًی

تشلی دا ػضم تے لبئن اے۔اعی ایغے عشاں دےلوکی ہبں۔ اعی ایہو کدھ ای کیتب اے۔ تے اعی ایہو کدھ
ای کشاں گے۔ (تبلیبں)۔
اعی اوہٌبں هغلیبں ًوں چٌگی عشاں خبًذے آں خیٌبں دی وخہ ًبل ثوہت وسھیبں تیکش کؾیذگی پیذا
ہوئی۔ایہہ اوہو ای هغلے ًیں خیٌبں ثبسے هیں لبہشہ وچ گل کیتی عی۔اوط تمشیش ًوں ہي  01هہیٌے ہو
چکے ًیں ،اعی کدھ پیؼ سفت کیتی اے ،پش ایظ ثبسے ہدے ثہت کبم کشًب ثبلی اے۔
اهشیکہ ،اًڈوًیؾیب تے عبسی دًیب وچ ثے گٌبہ ؽہشی ہدے وی پشتؾذد اًتہبپغٌذی دا ًؾبًہ ثٌذے پئے ًیں ۔
هیں ایہہ واضر کش چکیب واں کہ اهشیکہ اعالم دے خالف خٌگ ًئیں کشسئیب تے ًبں ای او کذی کشے
گب۔ ایظ دے ثدبئے عبًوں عبسیبں ًوں ہش صوست المبػذہ تے اودھے عبتھیبں ًوں ؽکغت دیوى لئی
سل کے کن کشًب چبہیذا اے ،خیہڑے کغی وی هزہت دا لیڈس ہوى دا دػویٰ ًئیں کش عکذے۔۔۔ اتے اعالم
خہے دًیب دے ػظین هزہت دے لیڈس تبں یمیٌی عوس تےثبلکل ًئیں ثي عکذے۔ پش خیہڑے هلک تؼویش
چبہٌذے ًیں  ،اوہٌبں ًوى کذے وی دہؾت گشداں ًوں تھبں ًئیں دیٌی چبہیذی خیہڑے تجبہی پھیالًب
چبہٌذے ًیں۔ تے ایہہ صشف کلے اهشیکہ دا کبم ای ًئیں اے۔ زمیمت ایہہ وے کہ ایتھے اًڈوًیؾیب وچ
تغی دہؾت گشداں دی ثیخ کٌی تے ایہو خئے تؾذد دا همبثلہ کشى وچ پیؼ سفت کیتی اے۔
افغبًغتبى وچ ،اعی افغبى زکوهت وچ اپٌے هغتمجل ًوں هسفوػ ثٌبوى دی صالزیت پیذا کشى لئی کے
اپٌے اتسبدی هلکبں ًبل هغلغل کن کش سئے آں۔ عبڈا عبًدھب هفبد خٌگ توں تجبہ زبل هلک وچ اهي لبئن
کشًب اے۔۔۔ اک ایہو خیہب اهي خیہذے وچ پشتؾذد اًتہبپغٌذاں لئی کوئی هسفوػ ٹھکبًب ًہ ہووے کشے
اتے خیہڑا افغبى ػوام ًوں اهیذ دی ساہ دکھبوے۔
ایغے دوساى ،اعی اپٌےاک ثٌیبدی وػذے وچ پیؼ سفت کیتی اے ۔۔ ػشاق وچ خٌگ هکبى لئی عبڈی
کوؽؼ۔هیشی صذاست وچ تمشیجبً اک لکھ اهشیکی فوخی ػشاق توںواپظ چلے گئے ًیں۔ ۔۔(تبلیبں) ۔
ػشالیبں ًیں اپٌی عیکیوسٹی دی هکول رهہ داسی عٌجھبل لئی اے۔ اتے عبسیبں ًوں سال کے زکوهت
ثٌبى دی کوؽؾبں وچ اعی ػشاق ًبل تؼبوى خبسی سکھبں گے اتے اعی اپٌے عبسے فوخی واپظ ثال لواں
گے۔
هؾشق وعغٰی وچ اعی غلظ ؽشوػبت کیتی تے ًمصبى چکے ًیں ،پش اعی اهي لبئن کشى لئی کوؽؾبں
خبسی سکھے ہوئے آں۔ اعشائیلیبں تے فلغغیٌیبں ًے ثشاہ ساعت گل ثبت فیش ؽشوع کش دتی اے پش ہدے
وی ثوہت ودی سکبوٹبں هوخود ًیں۔ ایہ غلظ فہوی ًئیں ہوًی چبہیذی کہ اهي تے عیکوسٹی اعبًی ًبل هل
خبوے گی۔ پش ایظ ثبسے کوئی ؽک ًئیں ہوًب چبہیذا :اهشیکہ کوئی ایہو خیہب زل تالػ کشى وچ اپٌی
کوؽؾبںوچ کوئی کغش ًئیں چھڈے گب خیہڑا هٌصفبًہ ہوئے تے خیہڑاایظ هغلے وچ ؽبهل عبسے
فشیمبں دے هفبدات وچ ہووے ۔۔۔ دو سیبعتبں ،اعشائیل تے فلغغیي ،اک دوخے ًبل اهي تے عیکوسٹی
ًبل سہ عکي۔ ایہہ عبڈا ًصت الؼیي اے۔۔ (تبلیبں)۔
ایٌبں عبسیبں هغلیبں دے زل کشى وچ خغشے صیبدہ ًیں۔ کیوں خے عبڈی دًیب عوٹ گئی اے ،اتے
خیہڑی عبلتبں عبًوں اک دوخے ًبل خوڑدیبں ًیں تے خٌہبں ًے هوالغ تے خوؽسبلی لیبئیبں ،
اوہٌبں ًے تشلی ًوں ًمصبى دیوى والیبں ًوں وی هضجوط کیتب اے ۔ثبصاس دے وچ اک ثن سوص دے
کبسوثبس ًوں تجبہ کش عکذا اے۔ ایک افواہ عچبئی ًوں دثب عکذی اے تے اوہٌبں کویوًٹیبں دے دسهیبى

تؾذد پیذا کش عکذی اے خیہڑیبں کذے اهي ًبل سل هل کے سہٌذیبں عي۔ تیض تجذیلیبں تےهتصبدم ثمبفتبں
دے دوس وچ  ،اًغبى ہووى دے ًبعےعبڈے دسهیبى خیہڑا کدھ عبًدھب اے او کذی کذھبس گواچ عگذا
اے ۔
پش هیشا اػتمبد اے کہ اهشیکہ تے اًڈوًیؾیب دوواں دی تبسیخ عبڈی اهیذ دی وخہ ثٌٌی چبہیذی اے ۔ ایہہ
کہبًی عبڈے لوهی ًصت الؼیي وچ لکھی گئی اے۔ اهشیکہ وچ اعبڈا ًصت الؼیي اے،۔۔ ای پلوسیجظ اوًن
۔۔ ثوہت عبسیبں وچوں اک۔ ثھٌیکے ٹٌگل ایکب ۔۔ تٌوع وچ اتسبد۔۔۔ (تبلیبں) ۔۔ اعی دو لوهبں واں خٌہبں ًے
هختلف ساہواں تے عفش کیتب اے۔ فیش وی عبڈیبں لوهبں ًے ایہہ ثبثت کیتب اے کہ ہ وکھبیب اے کہ هختلف
ػمیذے سکھي آلے کشوڑاں لوکی اصادی وچ اک خھٌڈے تھلے کٹھے کیتے خب عکذے ًیں۔ اتے اعی اوط
عبًدھی اًغبًیت دی ساہ تے اگے ودھ سہے آں۔ ۔ ًوخواًبں پبسوں خیہڑے اک دوخے دے عکوالں وچ
پڑھي گے؛ عشهبیہ کبساں ساہیں ثٌي والے اوًبں تؼلمبت پبسوں خیہڑے عبًوںضیبدہ خوؽسبلی دی ساہ
تے پب عکذے ًیں؛ اتے ثٌیبدی خوہوسی لذساں دی عبڈی پبعذاسی تے اًغبًی خواہؾبں ساہیں۔
ایتھے آى توں پہالں هیں اعتمالل هغدذ گیب عی ۔۔او ػجبدت گبہ خیہڑی اوط ویلےوی صیش تؼویش عی
خذوں هیں خکبستہ وچ سہٌذا عبں۔ اتے هیٌوں اوہذے اچے هیٌبس ،تے ؽبًذاس گٌجذ ،تے کھلی تھبں ثوہت
پغٌذ عي۔ پش ایذا ًبں تے تبسیخ اًڈوًیؾیب دی ػظوت دی کہبًی وی عٌبًذے ًیں۔ اعتمالل دا هغلت اے
اصادی ،تے ایذی تؼویش خضوی عوس تےایظ لوم دی اصادی واعغے خذوخہذ دا ًؾبى وی اے۔ ایظ توں
ػالوہ ،ھضاساں هغلوبًب ں دی ایہہ ػجبدت گبہ اک ػیغبئی اسکیٹیکٹ ًے ڈیضائي کیتی عی۔۔۔(تبلیبں)۔
اًڈوًیؾیب دا خزثہ ایٌح ای اے۔ ایہو ای اًڈوًیؾیب دے خبهغ فلغفے ،پٌکبعیال دا پیغبم اے۔۔ ( تبلیبں)۔
خضیشیبں دےاوط علغلے وچ خٌہبں وچ سة دی کدھ عت توى خوثصوست تخلیمبں هوخود ًیں ،عوٌذس
اتے اثھشى والے خضیشے اهي دا ًؾبى ًیں ،لوکی اپٌے سة دی خیویں ػجبدت کشًب چبہٌذے ًیں ،کشدے
ًیں۔ اعالهپھل پھل سہیب اے پش دوخے ػمیذے وی تشلی کش سہے ًیں۔اگے ودھذی اک خوہوسیت ساہیں
تشلی دا ػول هضجوط ہو سہیب اے۔اگشچہ اک اثھشدی ہوئی عبلت اگے وددھ سئی اے پش پشاًی سیتبى
وی ًبل ًبل چل سہیبں ًیں۔
ایظ دا هغلت ایہ ًئیں اے اًڈوًیؾیبوچ کوئی خشاثیبں ًئیں ًیں۔ کوئی وی هلک خشاثیبں توں پبک ًئیں
اے۔ پش ایتھے تہبًوں ًغل ،ػاللے تے هزہت دی وًڈ هکبى دی صالزیت ًظش آووے گی ۔۔ اوط
صالزیت دے رسیؼے خیذے پبسوں تُغی عبسے اًغبًبں وچ اپٌے آپ ًوں ویکھ عکذے او۔ اک هختلف
ًغل دے ًکے ثبل دی زیثیت ًبل خیہڑا ایتھے اک دوس دساص هلک توں آیب عی ،هیں ایظ خزثے ًوں
اوًہبں اعتمجبلی لفظبں وچ هسغوط کیتب عی خٌہبں دے ًبل هیٌوں ایتھے خی آیبں ًوں آکھیب گیب عی :
عالهت داتٌگ۔ایظ دوسے وچ اک هغدذ دیکھي خبى والے اک ػیغبئی دی زیثیت ًبل هیٌوں ایہہ خزثہ
اوط لیڈس دے لفظبں وچ هسغوط ہویب خٌے هیشے دوسے ثبسے پچھے گئے عوال تے آکھیب عی ،
هغلوبًبں ًوں وی چشچبں وچ خبى دی اخبصت اے ۔ اعی عبسے ای اہلل دی ػجبدت کشدے آں۔"
اوہ خذا دا ًوس عبڈے عبسیبں وچ اے۔ اعی ؽک و ؽجہے یب ًب اهیذی وچ هجتال ًئیں ہو عکذے۔ اهشیکہ
تے اًڈوًیؾیب دیبں کہبًیبں توں عبًوں سخبئیت پغٌذی دا عجك عکھٌب چبہیذا اے کیوں خو ایہہ کہبًیبں
عبًوں دعذیبں ًیں کہ تبسیخ اًغبًبں دی تشلی ًبل خڑی ہوئی اے؛ ا تے اتسبد وًڈ توں صیبدہ عبلتوس اے؛

اتے ایظ دًیب دے لوکی اهي ًبل اکٹھے سہ عکذےًیں۔هیشی دػب اے کہ عبڈی دوویں لوهبں  ،ػمیذے
تے هضجوط اسادے ًبل سل کے کبم کشى اتے عبسی اًغبًیت ًبل ایہہ عچبئیبں وًڈى ۔
عیجبگبئی پیٌوتوپ،عبیبهیٌگوکپکبى کیپبڈا عیلوسوذ ساکیبت اًڈوًیؾیب  :ٹشیوب کبعیہ اتبط ۔ تشیوب
کبعیہ ۔ اعالم و ػلیکن  ،ؽکشیہ
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