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۔رکیپس وقیم ایلبمس اک انتزاعت ےک رپ انم لح ےک ےئل تفگ و دینشیک رضورت رپ زور  

 

 رکیپس وقیم ایلبمس رس دار اای ز اصدق ےن اہک ےہ ہک ہی اکی اتریخی وم عق ےہ ہک ھچ اممکل ےک اپرامیل ین رس رب ااہ ن انم اور وخاحشیل2017دربمس 24االسم آابد؛ 

 ہک ہی ااہتن یئ وخ یش اک وم عق ےہ بج بختنم ےس وا یگتسب اک ااعدہ رک ےن اور ابیمہ اعتون وک رفوغ دےنی ےک ےیل االس م آاب د ںیم عمج وہ ےئ ںیہ اوہن ں ےن اہک

ںیہ۔اوہن ں ےن  امندنئے ابیمہ ارتحام ، اامتعد اور دویتس ےک اسھت رےنہ تیمس اےنپ وعام یک وخااشہت وک وپرا رکےن ےک ےیل اکی میظع دقم ااھٹےن اج رےہ

ور رتیک ےک رکیپس ز یک یلہپ اک رفن سن ےک ااتتفیح االج س ےک ومعق رپ اطخب رک ےت ان ایخ ال ت اک ااہظر االس یم وہمج رہی اپ اتسکن،ااغفاتسنن،نیچ،اریان،روس ا

۔وہ ےئ ایک   

رت ےن امہری ان ھچ رکیپس ےن اکرفنسن ںیم رشتک رکےن رپ ااغفاتسنن ، نیچ ، اریان ،روس اور رتیک ےک اےنپ مہ وبصنمں اک رکش ہی ادا رک ےت وہ ےئ اہک ہک دق

اایفیئ ڑلی ںیم رپودای ےہ اور ایس رطح مہ رتشم ہک اقثتف، اجترت اور اترخی ےک یھب انیم ںیہ۔ابیمہ اامتعد ےک ابثع ان امم کل اوقام وک اکی وخوصبرت رغج

۔ںیم رہ آزام شئ رپ وپرا ارتےن واےل اقلعتت اپ ےئ اج ےت ںیہ   

 ارض یک لک ا اسنین 
ُ
دصیف ںیہ ۔ اوہن ں ےن اہک ہک نیچ ، روس اور اریان داین ےک  ۳۰آابدی اک اوہن ں ےن اہک ہک اک رفن سن ںیم رشتک رک ےن واےل ھچ اممکل رکہ

ںیہ دقریت واسلئ ےک بس ےس ڑبے ذاخرئ ےک اسھت بس ےس ڑبی ھچ اوقام ںیم اشلم ںیہ بج ہک داین یک آدیھ اپکس رصف نیچ اور اپاتسکن دیپا رکےت 

ےتکس ںیہ ہکبج ریمعتات ےک اینبدی ڈاھےچن ےک ےبعش ںیم اہمرت ےن رتیک وک داین ںیم درہج دنبی ےک  اور ااغفاتسنن ےک دقریت واسلئ اےس د این اک اریم رتنی ہطخ انب

۔اٰیلع دروجں رپ الڑھکا ایک ےہ۔ اس ےیل رضوری ےہ مہ اکی دورسے یک دمد اور دویتس ےک ےئل آسپ ںیم اکی دورسے اک اہھت اٹبںیئ   

رسد گنج ےک دعب داین زایدہ رطخانک اور ریغ وفحمظ اثتب وہیئ ےہ اور ریغ راییتس انعرص ےک ایقم ںیم الےئ رکیپس ےن اہک ہک اس تقیقح ےس ااکنر نکمم ںیہن ہک 

ران اجےن ےک لمع ےس نیب االوقایم رسدحوں اور وقومں یک وخد اتخمری یک زعت ےک ایعمرات رطخے ںیم ںیہ۔ اوہنں ےن اہک ہک زگہتش دس اسل ےک دو

ر دی ےس داین اکوکیئ وکہن 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

یھب وفحمظ ںیہن راہ ےہ اور دو الھک ےس زادئ زدنایگں اس یک ذنر وہیئ ںیہ۔ان ولمحں اک اکشر وہوین اےل رقتًابی آدےھ ولگ د

 ایگ ےہ اور ایشنمت دبیتمسق ےس امہرے ےطخ ےس قلعت رےتھک ےھت۔ اوہنں ےن اہک ہک ہی ہلئسم ایشنمت یک ریغ اقونین اجترت ںیم ااضےف یک وہج ےس زمدی نیگنس وہ

دتشہ رگ دی یک یک ریغ اقونین اجترت ےس احلص وہےن واال دتشہ رگ دی یک اکرواویئں ںیم اامعتسل وہ راہ ےہ ۔اوہنں ےن اہک ہک ارگ ہچ ذمیبہ ونجن اعیمل 

دای ےہ ۔ ڑبی وہج رگ داان اجات ےہ ات مہ ، ںیمہ ہی ںیہن وھبانل اچےیہ ہک وقم رپ یتس اورملظ ومتس ےن یھب اس ہلئسم وک زمدی نیگنس رک   

وجاہت ےس ربن د آزام رکیپس ےن اہک ہک رشم ق وٰیطس ےک ےتلج وہےئ دیماونں ےس ریمشک ںیم اینبدی قح وخد ارادتی ےس ااکنر کت ، داین ااہتن دنسپی یک اینبدی و



 االوقایم وقانین اور اس ےس قلعتم اوقام اکم ریہ ےہ ۔ اوہنں ےن اہک ہک تیب ادقملس ےس قلعتم دیپا ایک اجےن واال احہیل االتخف ہن رصف نیبوہےن ںیم ان

 وہ جنلیچ ںیہ دحتمہ یک رقار دادوں یک الخف ورزی یک رط ف اکی دقم ےہ ہکلب انم یک اکووشں وک اصقنن اچنہپےن یک داہتسن وکشش ےہ ۔ اوہنں ےن اہک ہک یہی

۔نج ےس امہری اوقام وک رباہ راتس رطخات القح ںیہ  

 وہےن یک تیثیح ےس مہ ےن اھکیس ےہ ہک االتخافت وک ےسیک متخ ایک اجےئ اور االتخافت ےک ابووجد اافتق راےئ ےسیک دیپا ایک اوہنں ےن اہک ہک ارانیک اپرٹنمیل

 ےئل تفگ اجےئ ۔ اوہنں ےن اہک ہک ہی اپرامیلین افسراکتری اک نسح یھب ےہ سج ےک ذرےعی وعام ےک یقیقح امندنئے امتم ڑبے انتزاعت ےک رپ انم لح ےک

رایوتسں ںیم وکیئ االتخف راےئ وہ وت اس رپ ثحب وہین اچےیہ 6 رک ےتکس ںیہ اور اس اکرفنسن اک الص دصقم یھب یہی وہان اچےیہ۔ اوہنں ےن اہک ہک ارگان و دینش

ت اک ادراک رکان وہ اگ ہک ےب انپہ اور اس اک لح اکنان اچےیہ۔ اوہنں ےن اہک امہرے االتخافت وک امہری رتیق یک راہ ںیم راکوٹ ںیہن اننب اچےیہ اور ںیمہ اس اب

  ادعتساد ےک احلم وہےن ےک ابووجد مہ اس ےس اافتسدہ رک ےن ںیم اناکم رےہ ںیہ۔

ے اقلب اامتعد راہطب اوہنں ےن اہک ہک رتشمہک رسدحںی وہےن ےک ابووجد ،ان ھچ اممکل ےک امنیب نیب اال العاقیئ قلعت ااہتنیئ یلچن حطس رپ راہ ےہ ذبرہعی رولی

ا مہ ھچ اممکل ےک امنیب ایستح اک ہبعش یھب وکںیہن
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یئ ایھچ وصتری یشک  ےہ ہکبج امہری اینپ اینپ اریئ الزنئ یھب اکی دورسے اممکل ںیم مک یہ اعفل ںیہ ۔ 

الت ےک داھرے رپ ریہ ےہ اور ںیہن رکات۔رکیپس ےن اہک ہک ںیمہ اس وصرت احل وک دبانل وہ اگ اوہنں ےن اہک ہک زگہتش نیت اسولں ںیم ان یک رظن لسلسم اح

وتہجں یک ذمتم  ہی اشمدہہ ایک ےہ ہک امتم اعیمل اسملئ رپ یئک وحاولں ےس امہری تمکح ایلمعں اکی یسیج ریہ ںیہ۔ مہ بس دتشہ رگ دی یک امتم وصروتں اور

ےک ذرےعی لح رپ زور دای ےہ اور مہ ےطخ ےک اسملئ  رک ےت ںیہ ،مہ ےن لسلسم ان امتم اسملئ وج ااسنتین ےک ےئل تخس تبیصم اک ابثع ںیہ ، اک ذمارکات

  ےک اقمیم لح یک امحتی رک ےت ںیہ ۔

زعمز مہ وبصنمں ےک  رکیپس ےن نیقی اک ااہظر ایک ہک ا ن ھچ اوقام ےک امنیب رتیق ےک ےئل ااحتد نکمم ےہ ۔ اوہنں ےن اہک ہک زگہتش نیت اسولں ےک دوران اےنپ

ایخالت ںیم اسکیتین اپیئ ےہ اور ایس وحہلص ازفایئ یک انبء رپ ںیم ےن اس اکرفنسن یک وجتزی شیپ یک اوہنں ےن رکیپس اسھت دعتمد الماقوتں ںیم ںیم ےن 

  زاکرفنسن لقتسم وفرم انبےن یک وجتزی دےتی وہےئ اہک ہک

 اافتق راےئ وہےن کت اس ےک رکیسرٹٹی ےک وطر رپ اپاتسکن یک وقیم ایلبمس ےک ےیل ابثع رخف وہاگ ہک اکی لقتسم رکیسرٹٹی ےننب اوروفرم ےک وقادع رپ ابیمہ

۔یاکم رکے۔اوہنں ےن ہقلعتم اپرامیلونں یک وکیسریٹ ، اجترت اوراس ےس ہقلعتم ویٹیمکں ےک االجس اباقدعیگ ےس دقعنم رکاےن یک یھب وجتزی د  

 ےئگ ںیہ۔ ارگ اےسی وفرم امتم العاقیئ  اوہنں ےن اہک ہک وقیم ایلبمس اور ٹنیس آ ف اپاتسکن ںیم ہلمج اپرامیلونں ےک اسھت دویتس

ے

رگوپ لیکشت دے دی 

 اجںیئ وت ان ےس اباقدعہ ابیمہ راوطبں اور ایخالت ےک ابتدولں یک ابتب اافتسدہ احلص ایک اج اتکس ےہ۔اوہن

ے

ں ےن اہک ہک ارگ مہ ںیم اپرامیلونں ںیم اقمئ رک دی 

۔ےن ںیم اکایمب وہ اجےئ اگےس رہ وکیئ اس تمس دنچ دقم ااھٹےل وت زنمل وصقمد وک اپ  

 

 (دمحم نسحم اابقل)

 ڈارئ رٹکی ڈیمای


