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 !وٍ طچب ػظین هؼجود۔ کبئٌبت کب دمیمی هبلک اور خبلك

 طکتب ہے! کز کوى فبت کب ادبطہص کی صا  

 ....!ہوص کی ػظوت کب اػتزاف کیوًکز اور ا  

اپٌے چھوٹے چھوٹے اور دمیز هؼجودوں کی تؼظین طے طیز  لوگ

 ًہیں ہوتے!

 تھکتے! کے گیت گبتے ًہیں„ وطي‟

 کی تزلی کب ورد ًہیں چھوڑتے ۔„ لوم‟

 کے اطتذکبم پز جبى دے دیتے ہیں ۔„ هلک‟



 لوهیں اپٌی ًظلیں وار دیتی ہیں ۔ پز„ آسادی‟

کی راٍ هیں لزثبًیبں ایک اًظبى کو اهز کزجبتی ہیں „ اًظبًی دموق‟

 پوجتے ہیں! فٌب ہوجبًے کے ثؼذ اص کے هجظوےاور لوگ اص کے 

 !ہوتے ہیں„ػہیذ ‟ ثذبلی کے لیےکی „ ریتجوہو‟لوگ 

 !تے ہیںدل کے دورے پڑ ہبر یب جیت پز کی „کزکٹ هیچ‟

 کی هوت پز غؼیبں پڑًے لگتی ہیں!„ طتبروں ‟طیبطی اور فلوی 

هبئیں اپٌے طپو ت پیغ  ...اور هلک کی جٌگ هیں ،لجیلے، ثزادری

 یں ثبػث ػزف طوجھ لیتی رہی ہیں۔کزدیٌب ہز دور ه



م ػمیذت کے ًؼزوں طے صجخ ػب„ سًذٍ و پبئٌذٍ ثبد‟لوم کے هذظٌوں کو 

 کب خزاج پیغ کیب جبتبہے۔

ہے اور لوهی سرو طے طیلوٹ ہوتب  کے„ ایڑی چوٹی‟ي کے پزچن کو وط

ل کے پبص طیٌے پز طجبئی جبتی ص کی هورتی دتفبخز کے هوالغ پز ا

 ہے!

اطتؼوبل ہو گبروں هیں اگز لوهی یبد تھز اور لکڑی جیظی دمیز چیشیںپ

 !ہوجبتی ہیں„ همذص‟جبئیں تو 

کی توہیي ہو جبئے یب اطکے ثت کی ثے دزهتی،  ہیزو یلوه کظی

ًبسیجب الفبظ کے اطتؼوبل پز  یےًکل طکتے ہیں ۔ اص کے ل اص پزجلوص



طبتھ صجخ و ػبم وہبں لیبهت ثزپب ہوطکتی ہے ، اگزچہ رة الؼبلویي کے 

 ثغبوت کیوں ًہ ہوتی رہے! ص کے آگے کیظی ہیا   اور ػزککیظب ثھی 

طے ػبجش ثشرگ کی پض هزگ سیبرت ایک ہبتھ پیز ہالًے 

جبتب  هبًبطب اظہبر „ ادًٰی ‟ہشاروں هیل کب پیبدٍ پب طفز ػمیذت کب  لیےکے

زدے کی لجز کی توطیغ کےلئے یہبں آدھب ػہز اٹھبدیب جبتب ہے! ایک ه  

کی خبطز ہشاروں سًذوں کب „ خوػی‟ہے! ایک هٹی هیں هلے هؼجود کی 

 !طوجھب جبتب ہے„ طؼبد ت‟ی جھیلٌب ًمصبى خوػی خوػ

***** 

هؼجودوں کے لیے یہ جو کچھ ہوتب ہے،  بت تو یہ ہے کہ اىدیزاى کي ث

 هؼجودوں کب کوئی ثھی کوبل ًہیں! اص هیں اى



 ایک جذثہ ہی ایظب ہے!„ ػجبدت‟دراصل 

خوثصورت ثٌبئی گئی ہے! تجھی تو چیش ہی ایظی پیبری اور „ „ثٌذگی‟‟

 دك ہے!! کبهللا صزف یہ 

 هزهٹٌے کب ًبم ہے۔ „„پزطتغ‟‟

 چھیں تو هز هٹٌے کب اپٌب هشٍ ہے۔طچ پو

 اص کے ثغیز اًظبى ادھورا ہے۔

چیش „ کوئی ثھی‟تجھی تو لوگ دیواًے ہوجبتے ہیں! هزهٹٌے کے لیے 

 تو لکڑی تزاع لی۔ ڈھوًڈ تے ہیں! هٹی ًہ هلی تو پتھز اٹھب لیب۔ پتھز ًہ هال

تو پالطٹک طے ثہال لیب! سًذوں طے هبیوص ہوا تو  الکڑی طے جی ثھز

! اصل هؼجود ًہ زلیب! کیظی ودؼت ًبک سًذگی ہے یہزدوں کب رر که  



جبتب ہے! کیظے کیظے خجظ هبرتب ہے! اًظبى هلے تو اًظبى کیظے پبگل ہو

ب دزکتیں کزتطے والف ًہ ہو تو کتٌب دمیز ہوجبتب ہے! کیظی گھٹیب هللا 

۔ ػصجیت پہ فذا ہوتب ہے۔ روپے کو خذا ثٌبلیتب ہے۔ ہے! لوم پز هزتب ہے

اور کپڑے  ، پتھزغن کب راس طوجھ ثیٹھتب ہے۔ لکڑی پیظے کو خوػی اور

کجھی لوهی جوع و خزوع کے طبتھ آداة  توکے دضور کجھی هذہجی 

اور کورًغ ثجبالتب ہے۔ ه زدوں کو خوع کزًے کے لیے هؼصوم ثچوں 

کے هٌہ کب ًوالہ چھیي کز ایک ثے دض و دزکت هؼجود کو چڑھبوا دے 

و ثٌب کز پوجتب ہے اور اًکی ػبى هیں زدوں کو ہیزآتب ہے۔ سًذوں اور ه  

ہے۔ دمیز ہظتیوں کی ػظوت و  گظتبخی کو ثزداػت طے ثبہز طوجھتب

هلک کی ػشت پہ کٹ هزتب  ۔آتب ہے ص کے لیے هزًے هزاًے پز اتزًبهو

.... اور وٍ هبلِک ارض و کو طالم پیغ کزتب ہےکی هٹی ہے اور وطي 



ى ًفیض جذثبت پز، ص جبى پز، پزطتغ کے اِ طوبوات جو دك رکھتب ہے اِ 

ا ص ایک کو ثھول جبتب ہے! کیظب ظبلن ہے وٍ اًظبى جظے ػمیذت اور 

آئے تو وٍ اطے هٹی پہ  ثٌذگی کب خزاج دیٌے کو جہبًوں کب رة ًظز ًہ

 !ڈھیز کزدے

أَئِْفًكا آِِلًَة ُدوَن اَّللِه تُرِيُدوَن َفَما ظَنُُّكم  ِِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َماَذا تَ ْعُبُدونَ  ِإْذ َقالَ 

 (58۔58)الصبفبت ِبَربِّ اْلَعاَلِميَ 

)اثزاہین ؑ ًے ( جت اپٌے ثبپ اور اپٌی لوم طے کہب یہ کیب تن پوجٌے 

پوجٌب کو چھوڑ کز هللا ۔ یہ تن ہو؟ ًزے ثے دمیمت هي گھڑت هؼجود ثیٹھے

 پھز یہ تو ثتالؤ کہ تن ًے رة الؼبلویي کو کیب طوجھ رکھب ہے؟ ؟چبہتے ہو



ا َلُكْم ََل تَ ْرُجوَن َّللِه َوَقاًرا ُ  مه َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًراأَلَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّلله

ْمَس ِسَراًجا َواَّللهُ أَنبَ َتُكم َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنه نُوًرا  َوَجَعَل الشه

َن اِْلَْرِض نَ َباًًت ُُثه يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُُيْرُِجُكْم ِإْخَراًجا َواَّللهُ َجَعَل َلُكُم اِْلَْرَض   مِّ

َها ُسُبًًل ِفَجاًجا  (42۔35)ًوح  ِبَساطًا لَِتْسُلُكوا ِمن ْ

ہی کے هزتجے کب پبص هللا )ًوح ًؑے کہب( تو کیب توہیں ثض ایک ا

 ًہیں!

 وٍ تووٍ ہے جض ًے هزدلہ در هزدلہ توہبری تخلیك کی ۔

 جض ًے طبت آطوبى تہ در تہ ثٌبئے۔هللا کیب دیکھتے ًہیں وٍ 



 پھز اى هیں چبًذ کب اجبال کزدیب اور طورج کب چزاؽ دھزدیب،

ر تن کو ثھی سهیي طے کیب ػجت طزیمے طے اگب یب اور وجود او

 دیب

پھز اطی هٹی هیں هال ڈالے گب، پھز اص طے یکبیک وٍ وٍ تو توہیں 

 تن کو ًکبل کھڑا ثھی کزلے گب۔

 اور سهیي کب توہبرے لیے فزع ثچھبیب۔

 “تبکہ تن اص کے اًذر کھلے راطتوں اور وادیوں هیں چلو

***** 



سثزدطت اور دیزاى کي چیش  خود کتٌی ثجبئےتو „ ثٌذگی‟یہ  پض

 ہے!

جبئے..  طی کی ہوجبئے.. اور ایک ا   کے لیے ہوهللا پھز جت یہ 

 ًہ صزف طت طے ثڑا ...والؼہ کیوں ًہ ہوتت تو یہ دًیب کب طت طے ثڑا 

 !ہ خوثصورت تزیي اور ثزدك تزیيثلک

صل کب هطلت ہوا کہ آدهی کو ثٌذگی کی ا“ کے دیيهللا ”غزض 

کی پہچبى ہوجبئے! تت اص کی خوػی هللا دمیمت هؼلوم ہو اور پھز .... 

 وئی ٹھکبًہ ہی ًہیں رہتب!اور طؼبدت کب ک

کہ دوًوں  ، اور دمیمت یہکے پض یہ دو ہی دمیمی هیذاى ہیں ػلن

 “..کب تؼبرفهللا ”اور “ ثٌذگی کی دمیمت: ”وماػزف الؼل



ػز ک طے ثچٌب اور هؼزکوں  ...کے طبتھ ایک تیظزی چیشص پھز ا

 ۔طے ثزاءت رکھٌب

***** 

ى ہوطکتی جولوں هیں ثیب گٌتی کے چٌذ یںثبت تیي یہ ،کو کہب جبطکتب ہےکہٌے 

 ضزور لزآى کے لیے اتٌے لوجے چوڑے ثیبى کی ضزورت؟ پھز اص تھیں

 !هوضوع کوئی اور ہے اصل کب اور اًجیبء

چٌذ هگز طوال یہ ہے کہ دًیب هیں کوًظی دػوت ایظی ہے جو 

هظئلہ ایظب ہے „ ثٌیبدی‟کوًظب  ؟ اًظبًیت کبلفظوں هیں ثیبى ًہ ہوطکتی ہو

ایک صفذے هیں ػزض ًہ کیب جبطکے؟ کوًظب اسم کوًظب فلظفہ  جو

کوًظب دیي کوًظب فزلہ یب کوًظی جوبػت اور تذزیک دًیب هیں ایظی ہے 



 ،اتٌی کتبثیں ،جض کب هذػب چٌذ جولوں هیں ًہ آجبتب ہو؟ پھز اتٌب لٹزیچز

اتٌی تمزیزیں کبًفزًظیں ، جلظے اور جلوص  ،اتٌے پزچے اور رطبلے

؟ اور کیب اتٌب کچھ لکھٌے اور ع پز ہوجبیب کزتے ہیںآخز کض هوضو

کی ضزورت پڑجبیب کزتی ہے یب „ تجذیلِی هوضوع‟ثولٌے کے لیے اطے 

؟؟؟ کب هزہوى هٌت ہوتب ہے„ بدی هوضوعثٌی‟جوع اطی ایک  پھز یہ طبرا

پھز جي ادیجوں اور ػبػزوں کی لبدرالکالهی پز دًیب کو ثڑا ًبس ہے اًہی 

و ثھال کتٌے لفع چبہئیں!؟ وغ اور پزواًے کی کہبًی ککو لے لیجئے، یہ ػ

ر کی دکبیت کتٌی طویل ہوًی چبہیے!؟ هذجوة کب روٹھ جبًب یبروٹھ ررِ یب

کز هبى جبًب کتٌب وطیغ هوضوع ہوطکتب ہے!؟ یہ وصل اور ہجز کی 

داطتبى کو کتٌے صفذے درکبر ہیں!؟ رلیت یب ًبصخ کے کزتوت ثتبًے 

زی کے دیواى آخز کي ثبتوں طے پھز یہ ػبػهیں کتٌب ولت لگتب ہے!؟ 



ثڑے ثڑے ػبػز دریب کو کوسے هیں ثٌذ کزتے  ججکہاور ، ثھزے ہیں

 ں!؟وہ

ًیب هیں کجھی ختن کیوں د„ وطي کے ًغوے‟اور دیکھ لیجئے، یہ 

!؟ اخجبروں اور رطبلوں اور طیبطتذاًوں کی تمزیزوں هیں ًہیں ہوتے

!؟ غزثت اور افالص کب ًہیں آتیکی گزداى رکٌے هیں کیوں „ لوهی تزلی‟

روًب تھن کیوں ًہیں جبتب!؟ ظلن اور اطتذصبل کی داطتبى کب ایک ثبر 

خوػی کجھی پزاًی خالصہ کزکے چھوڑ کیوں ًہیں دیب جبتب!؟ آسادی کی 

ں کے هٌبلت اور اًکے لیے سًذٍ و کیوں ًہیں ہوتی!؟ هٹی هیں دفي اًظبًو

ص ہب ثزص تک لوهی ہوجبتے!؟ ثزکے ًؼزے فزطودٍ کیوں ًہیں پبئٌذٍ ثبد 

 ایک هیں دبضز دورِ  لکھب اور کہب جبتب ہے اور تمزیجبت پز جو کچھ



پز کظی هلک کے اًذر جو جو کچھ چھپتب اور اداروں „ لوهی ًظزیے‟

هیں پڑھبیب جبتب ہے اص کی تلخیص کزًے پز آئیں تو آخز کتٌے صفذوں 

 کی ضزورت پڑے گی!؟

 

 سے اقتباس(‘‘ افضل الذکر ال اٰلہ اال ہللا’’کے ایک مضمون ‘ ‘ایمان کا سبق’’)ہماری کتاب 

 

 دن_ملت_ابراہیؑم_کا_سبق_دہرانے_کے#

 الحج_ذی_عشر#

 

***** 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%81%DB%8C%D9%85%D8%91_%DA%A9%D8%A7_%D8%B3%D8%A8%D9%82_%D8%AF%DB%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%92_%DA%A9%DB%92_%D8%AF%D9%86


هؼجودوں کے لیے یہ جو کچھ ہوتب ہے،  بت تو یہ ہے کہ اىدیزاى کي ث

 هؼجودوں کب کوئی ثھی کوبل ًہیں! اص هیں اى

 ایک جذثہ ہی ایظب ہے!„ ػجبدت‟دراصل 

خوثصورت ثٌبئی گئی ہے! تجھی تو چیش ہی ایظی پیبری اور „ „ثٌذگی‟‟

 دك ہے!! کبهللا صزف یہ 

 هزهٹٌے کب ًبم ہے۔ „„پزطتغ‟‟

 چھیں تو هز هٹٌے کب اپٌب هشٍ ہے۔طچ پو

 اص کے ثغیز اًظبى ادھورا ہے۔



چیش „ کوئی ثھی‟تجھی تو لوگ دیواًے ہوجبتے ہیں! هزهٹٌے کے لیے 

 تو لکڑی تزاع لی۔ ڈھوًڈ تے ہیں! هٹی ًہ هلی تو پتھز اٹھب لیب۔ پتھز ًہ هال

تو پالطٹک طے ثہال لیب! سًذوں طے هبیوص ہوا تو  الکڑی طے جی ثھز

! اصل هؼجود ًہ زلیب! کیظی ودؼت ًبک سًذگی ہے یہزدوں کب رر که  

جبتب ہے! کیظے کیظے خجظ هبرتب ہے! اًظبى هلے تو اًظبى کیظے پبگل ہو

ب دزکتیں کزتطے والف ًہ ہو تو کتٌب دمیز ہوجبتب ہے! کیظی گھٹیب هللا 

۔ ػصجیت پہ فذا ہوتب ہے۔ روپے کو خذا ثٌبلیتب ہے۔ ہے! لوم پز هزتب ہے

اور کپڑے  ، پتھزغن کب راس طوجھ ثیٹھتب ہے۔ لکڑی پیظے کو خوػی اور

کجھی لوهی جوع و خزوع کے طبتھ آداة  توکے دضور کجھی هذہجی 

اور کورًغ ثجبالتب ہے۔ ه زدوں کو خوع کزًے کے لیے هؼصوم ثچوں 

کے هٌہ کب ًوالہ چھیي کز ایک ثے دض و دزکت هؼجود کو چڑھبوا دے 



و ثٌب کز پوجتب ہے اور اًکی ػبى هیں زدوں کو ہیزآتب ہے۔ سًذوں اور ه  

ہے۔ دمیز ہظتیوں کی ػظوت و  گظتبخی کو ثزداػت طے ثبہز طوجھتب

هلک کی ػشت پہ کٹ هزتب  ۔آتب ہے ص کے لیے هزًے هزاًے پز اتزًبهو

.... اور وٍ هبلِک ارض و کو طالم پیغ کزتب ہےکی هٹی ہے اور وطي 

ى ًفیض جذثبت پز، ص جبى پز، پزطتغ کے اِ طوبوات جو دك رکھتب ہے اِ 

ا ص ایک کو ثھول جبتب ہے! کیظب ظبلن ہے وٍ اًظبى جظے ػمیذت اور 

آئے تو وٍ اطے هٹی پہ  ثٌذگی کب خزاج دیٌے کو جہبًوں کب رة ًظز ًہ

 !ڈھیز کزدے

أَئِْفًكا آِِلًَة ُدوَن اَّللِه تُرِيُدوَن َفَما ظَنُُّكم  ِِلَبِيِه َوقَ ْوِمِه َماَذا تَ ْعُبُدونَ  ِإْذ َقالَ 

 (58۔58)الصبفبت ِبَربِّ اْلَعاَلِميَ 



)اثزاہین ؑ ًے ( جت اپٌے ثبپ اور اپٌی لوم طے کہب یہ کیب تن پوجٌے 

پوجٌب کو چھوڑ کز هللا ۔ یہ تن ہو؟ ًزے ثے دمیمت هي گھڑت هؼجود ثیٹھے

 پھز یہ تو ثتالؤ کہ تن ًے رة الؼبلویي کو کیب طوجھ رکھب ہے؟ ؟چبہتے ہو

ا َلُكْم ََل تَ ْرُجوَن َّللِه َوَقاًراَوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًراأَلَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللهُ َسْبَع  مه

َن ََسَاَواٍت ِطَباقًا َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنه نُوًرا  ْمَس ِسَراًجا َواَّللهُ أَنبَ َتُكم مِّ َوَجَعَل الشه

َواَّللهُ َجَعَل َلُكُم اِْلَْرَض ِبَساطًا   اِْلَْرِض نَ َباًًت ُُثه يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُُيْرُِجُكْم ِإْخَراًجا

َها ُسُبًًل ِفَجاًجا  (42۔35)ًوح  لَِتْسُلُكوا ِمن ْ



ہی کے هزتجے کب پبص هللا )ًوح ًؑے کہب( تو کیب توہیں ثض ایک ا

 ًہیں!

 وٍ تووٍ ہے جض ًے هزدلہ در هزدلہ توہبری تخلیك کی ۔

 جض ًے طبت آطوبى تہ در تہ ثٌبئے۔هللا کیب دیکھتے ًہیں وٍ 

 پھز اى هیں چبًذ کب اجبال کزدیب اور طورج کب چزاؽ دھزدیب،

ر تن کو ثھی سهیي طے کیب ػجت طزیمے طے اگب یب اور وجود او

 دیب

پھز اطی هٹی هیں هال ڈالے گب، پھز اص طے یکبیک وٍ وٍ تو توہیں 

 تن کو ًکبل کھڑا ثھی کزلے گب۔



 اور سهیي کب توہبرے لیے فزع ثچھبیب۔

 “تبکہ تن اص کے اًذر کھلے راطتوں اور وادیوں هیں چلو

***** 

سثزدطت اور دیزاى کي چیش  خود کتٌی ثجبئےتو „ ثٌذگی‟یہ  پض

 ہے!

جبئے..  طی کی ہوجبئے.. اور ایک ا   کے لیے ہوهللا پھز جت یہ 

 ًہ صزف طت طے ثڑا ...والؼہ کیوں ًہ ہوتت تو یہ دًیب کب طت طے ثڑا 

 !ہ خوثصورت تزیي اور ثزدك تزیيثلک



صل کب هطلت ہوا کہ آدهی کو ثٌذگی کی ا“ کے دیيهللا ”غزض 

کی پہچبى ہوجبئے! تت اص کی خوػی هللا دمیمت هؼلوم ہو اور پھز .... 

 وئی ٹھکبًہ ہی ًہیں رہتب!اور طؼبدت کب ک

کہ دوًوں  ، اور دمیمت یہکے پض یہ دو ہی دمیمی هیذاى ہیں ػلن

 “..کب تؼبرفهللا ”اور “ ثٌذگی کی دمیمت: ”وماػزف الؼل

ػز ک طے ثچٌب اور هؼزکوں  ...کے طبتھ ایک تیظزی چیشص پھز ا

 ۔طے ثزاءت رکھٌب

***** 



ى ہوطکتی جولوں هیں ثیب گٌتی کے چٌذ یںثبت تیي یہ ،کو کہب جبطکتب ہےکہٌے 

 ضزور لزآى کے لیے اتٌے لوجے چوڑے ثیبى کی ضزورت؟ پھز اص تھیں

 !هوضوع کوئی اور ہے اصل کب اور اًجیبء

چٌذ هگز طوال یہ ہے کہ دًیب هیں کوًظی دػوت ایظی ہے جو 

هظئلہ ایظب ہے „ ثٌیبدی‟کوًظب  ؟ اًظبًیت کبلفظوں هیں ثیبى ًہ ہوطکتی ہو

ایک صفذے هیں ػزض ًہ کیب جبطکے؟ کوًظب اسم کوًظب فلظفہ  جو

کوًظب دیي کوًظب فزلہ یب کوًظی جوبػت اور تذزیک دًیب هیں ایظی ہے 

 ،اتٌی کتبثیں ،جض کب هذػب چٌذ جولوں هیں ًہ آجبتب ہو؟ پھز اتٌب لٹزیچز

اتٌی تمزیزیں کبًفزًظیں ، جلظے اور جلوص  ،اتٌے پزچے اور رطبلے

؟ اور کیب اتٌب کچھ لکھٌے اور ع پز ہوجبیب کزتے ہیںآخز کض هوضو



کی ضزورت پڑجبیب کزتی ہے یب „ تجذیلِی هوضوع‟ثولٌے کے لیے اطے 

؟؟؟ کب هزہوى هٌت ہوتب ہے„ بدی هوضوعثٌی‟جوع اطی ایک  پھز یہ طبرا

پھز جي ادیجوں اور ػبػزوں کی لبدرالکالهی پز دًیب کو ثڑا ًبس ہے اًہی 

و ثھال کتٌے لفع چبہئیں!؟ وغ اور پزواًے کی کہبًی ککو لے لیجئے، یہ ػ

ر کی دکبیت کتٌی طویل ہوًی چبہیے!؟ هذجوة کب روٹھ جبًب یبروٹھ ررِ یب

کز هبى جبًب کتٌب وطیغ هوضوع ہوطکتب ہے!؟ یہ وصل اور ہجز کی 

داطتبى کو کتٌے صفذے درکبر ہیں!؟ رلیت یب ًبصخ کے کزتوت ثتبًے 

زی کے دیواى آخز کي ثبتوں طے پھز یہ ػبػهیں کتٌب ولت لگتب ہے!؟ 

ثڑے ثڑے ػبػز دریب کو کوسے هیں ثٌذ کزتے  ججکہاور ، ثھزے ہیں

 ں!؟وہ



ًیب هیں کجھی ختن کیوں د„ وطي کے ًغوے‟اور دیکھ لیجئے، یہ 

!؟ اخجبروں اور رطبلوں اور طیبطتذاًوں کی تمزیزوں هیں ًہیں ہوتے

!؟ غزثت اور افالص کب ًہیں آتیکی گزداى رکٌے هیں کیوں „ لوهی تزلی‟

روًب تھن کیوں ًہیں جبتب!؟ ظلن اور اطتذصبل کی داطتبى کب ایک ثبر 

خوػی کجھی پزاًی خالصہ کزکے چھوڑ کیوں ًہیں دیب جبتب!؟ آسادی کی 

ں کے هٌبلت اور اًکے لیے سًذٍ و کیوں ًہیں ہوتی!؟ هٹی هیں دفي اًظبًو

ص ہب ثزص تک لوهی ہوجبتے!؟ ثزکے ًؼزے فزطودٍ کیوں ًہیں پبئٌذٍ ثبد 

 ایک هیں دبضز دورِ  لکھب اور کہب جبتب ہے اور تمزیجبت پز جو کچھ

پز کظی هلک کے اًذر جو جو کچھ چھپتب اور اداروں „ لوهی ًظزیے‟

هیں پڑھبیب جبتب ہے اص کی تلخیص کزًے پز آئیں تو آخز کتٌے صفذوں 

 کی ضزورت پڑے گی!؟
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