
 

!!کلینب کے رـائن   

صبكع هضني عبى: تضـیـ  

 

چوًکہ ػینبئیت کے پبك هؼبىـے کی تـثیت و اػاؿات کے لئے کوئی اٍول و هواًیي اوؿ ًہ ہی کوئی عبً منٹن 

تھب، اك لضبظ مے یہ لوگ هضـوم و كویـ تھے اوؿ یہی ورہ ہے کہ هؾہجی ؿہٌوب کجھی ثھی میبمی، ارتوبػی اوؿ 

 ء هیں 756صکوهت کے هنبئل هیں ػعل ًہیں ػیتے تھے۔ چھٹی ٍؼی ػینوی تک یہی ٍوؿت ثـهـاؿ تھی لیکي 

هیَـ ًے رت اپٌے اعتیبؿات کب کچھ صَہ پوپ کے صوالے کـ ػیب تو امی وهت مے پبػؿیوں کی ملطٌت و صکوهت، 

ؿػت و رالل کب ػوؿ ىـوع ہوا، اوؿ اى کی هؾہجی ػمتگبٍ ثھی هبلی و اهتَبػی لضبظ مے هوی و هْجوٓ ہوئی اوؿ 

 پھـ اؿثبة هؾہت ومیبمت هیں اعتالف کب ہوًب اهـ ًبگقیـ ہو گیب۔ اوؿ ثبػىبہوں اوؿ پبػؿیوں کے ػؿهیبى ٹھي گئی۔

اة رو لوگ ؿوصبًیت هنیش کب هظہـ کلینب کو موزھتے تھے وٍ پبػؿیوں کے ہوا عواٍ ہو گےك اوؿ اى کی پيت 

ًتیزہ یہ ہوا کہ ػى ثؼى ػمتگبٍ کلینب کب احـ و ًلوؽ ثڑھٌے لگب یہبں  (اوؿ اینے لوگ فیبػٍ تھے )پٌبہی کـًے لگے 

 تک کہ کلینب ثال ىـکت ؿیـے هـػ هبى یوؿپ پـ هطلن الؼٌبى صبکن ثي گیب۔ 

اوؿ چٌؼ  (پبػؿی صکوهت کـتب تھب )ًَـاًیت کے هؾہجی ومیغ اعتالف مے پہلے ہـ هنیضی ىہـ پـ ایک اموق 

ىہـوں کے ارتوبع کب ًبم والیت ہوتب تھب اوؿ اك کب ػہؼے ػاؿ علیلہ کہالتب تھب اوؿ ؿیبمت ًَـاًیت کب مت مے ثڑا 

صبکن پوپ توتب تھب،توبم هؾہجی اهوؿ هیں امی کو ػعل کلی ہوتب تھب، امولوں اوؿ عللبء کب ػقل و ًَت ثھی اك کے 

ہبتھ هیں ہوتب تھب۔ ؿكتہ ؿكتہ هنطٌطٌیہ کے هنیضی عللبء یہ موچٌے لگے کہ پوپ کے احـ و ًلوؽ مے اپٌے کو الگ 

 کـ لیں اوؿ اپٌے لئے ایک هنتول صوفٍ ثٌب لیں۔

 ء هیں اى کے ػؿهیبى اعتالف کلی 1052عللبء هنطٌطٌیہ اوؿ پوپ کے ػؿهیبى چٌؼ ىؼیؼ اعتالف کب ًتیزہ یہ ہوا کہ 

ہو گیب اوؿ اك ٓـس هنیضیت ػو صَوں هیں تونین ہو گئی۔ هيـهی یوؿپ هنطٌطٌیہ کی ؿوصبًیت کب تبثغ ہو گیب 

اوؿ اپٌے کو آؿتھو ڈوکل کہالًے لگب اوؿ هــثی یوؿپ لہنتبى مے لے کـ امپیي تک پوپ ہی کی آبػت هیں ثبهی 

ؿہب اوؿ یہ لوگ اپٌے کو کیتو لک کہالًے لگے۔ یہ ػوًوں هؾہت رو آپل هیں کلی اعتالف ؿکھتے تھے ایک ػومـے کے 

کلـ کب كتوی ػیٌے لگے۔ مولھویں ٍؼی کے اوائل هیں پـوٹینٹٌٹ ًبهی ایک هقیؼ هؾہت پیؼا ہوا۔ اك هؾہت کے 

ثبًی لوتھـ اوؿ اك کے ؿكوبء کبؿ ًے رٌت كـوىی اوؿ ثغيو گٌبٍ رینے هنبئل پـ پوپ کی هغبللت کب پـچن ثلٌؼ 

کـ ػیب۔اى لوگوں کب هوَؼ یہ تھب کہ کلینب کو توبم ثـائیوں مے پبک کیب ربئے لوتھـ کے ٓـف ػاؿوں کی کخـت ہو گئی 

 اوؿ اى توبم اًوالثبت کب ًتیزہ یہ ہوا کہ صْـت هنیش کب میؼھب مبػا هؾہت تیي هغتلق ىؼجوں هیں ثٹ گیب۔

پوپ کی توبم تـ هوت و هؼؿت کے ثبوروػ ثبؿہویں تیـہویں ٍؼی هیں پوپ کے هیں ثؼػتوں کب ػوؿ ػوؿٍ ہو گیب اوؿ اینی 

ػوبئؼی تـهیبں رو پوپ کی ًظـ هیں هـػوػ تھیں وٍ پوپ اوؿ کبتولیکیوں کے لئے ثبػج تيویو ہو گٌیل۔ ًتیزتب 

 ء هیں اك کی ثؼػتوں کو ؿوکٌے کے لئے پوپ کی ٓـف مے ایک كـهبى ربؿی ہوا اوؿ اك كـهبى کے ثوورت 1215

" اًگیقینیوں " كـاًل، اٹلی، امپیي، رـهٌی، لہنتبى اوؿ ػیگـ هنیضی هلکوں کے ہـ ىہـ هیں ایک اػاؿٍ ثٌبم 

 هبئن کیب گیب رل هیں هتھن اكـاػ کو ثلوا کـ اى پـ هوؼهہ چالًے کے مقا ػی ربتی تھی۔

یہ اػاؿٍ اوؿ اك کے لؼٌتی اكـاػ اپٌی اہـهٌی هؼؿت کے فػن هیں ہـ هنن کی آفاػ عیبلی پـ پبثٌؼی لگبتے تھے، 

اًھوں ًے ؿائے ػبهہ هیں اتٌب اّطـاة پیؼا کـ ػیب تھب اگـ کوئی هتہن ہو ربتے کہ اك کے ػوبئؼ کلینب کے اكکبؿ و 

ػوبئؼ کے عالف ہیں تو رہٌوی ىکٌزوں هیں اك کو کل ػیب ربتب تھب۔ صؼ یہ ہو گئی تھی کہ اگـ کجھی هـػٍ لوگوں 

" پـ ثھی کلـ و الضبػ کب اتہبم لگب ػیب ربتب تھب تو هغَوً ٓـیوے مے اى کی ہڈیوں کے ٌٍؼوم پـ هضبکوہ کیب ربتب 

اپٌی تبؿیظ توؼى هیں هضبکوہ تلتیو کے عَوٍیبت اك ٓـس ثیبى کـتب ہے، هضکوہ تلتیو ػاػؿمی " ویل ڈوؿاًٹ 

کے هغَوً آئیي و هواًیي ؿکھتب تھب، کنی ثھی ىہـ هیں ػیواى هضبکوبت هبئن کـًے مے پہلے کلینب هٌجـوں 

لوگوں کو مٌبیب ربتب تھب اوؿ اى مے کہب ربتب تھب کہ اگـ کوئی ىغٌ کنی هلضؼ، ثے ػیي، " كـهبى ایوبى " مے 

کو هطلغ کـ ػے۔ اى لوگوں کو ػومتوں، پڑومیوں، ؿىتہ ػاؿوں کی " هضکوہ تلتیو" ثؼػتی کبمـاؽ ؿکھتب ہو تو 

چـل عوؿی اوؿ اتہبم پـ آهبػٍ کیب ربتب تھب۔ اى کو تيوین اوؿ تـؿیت ػی ربتی تھی۔ چـل عوؿی کی هکول صوبیت 

کے وػؼے کے مبتھ مبتھ اى کی ثبت کو ؿاف هیں ؿکھٌے کب وػؼٍ کیب ربتب تھب۔ رو ىغٌ کنی هلضؼ کو پہچبًٌے 

کے ثؼؼ اك کو ؿموا ًہ کـے یب اپٌے گھـ هیں چھپب لے عوػ وٍ ىغٌ هلؼوى و کبكـ اوؿ هبثل ًلـیي هـاؿ ػیب ربتب تھب۔ 

کجھی هـػے ثھی هتہن ثکلـ و الضبػ ہوتے تھے تو اى کب هغَوً ٓـیوے مے هضبکوہ کیب ربتب تھب۔اى کی ربئؼاػ 

ّجٔ کـ لی ربتی تھی، اى کے وؿحبء هضـوم هـاؿ ػے ػئے ربتے تھے، هـػے کے کلـ و الضبػ کی عجـ ػیٌے والے کو 

 كیَؼ تک واؿث ثٌب ػیب ربتب تھب، هغتلق هوبهبت پـ اوؿ هغتلق فهبًوں هیں ىکٌزہ 50 مے لے کـ 35هیت کے هبل کب 

کب ٓـیوہ ثھی هغتلق تھب، کجھی هلقم کے ہبتھوں کو پيت پـ ثبًؼھ کـ لٹکب ػیب ربتب تھب اوؿ کجھی اك ٓـس ثبًؼھ ػیب 

ربتب تھب کہ صـکت کـًب هوکي ًہ ہو۔اوؿ پھـ اك کے گلے هیں اتٌب پبًی ٹپکبیب ربتب تھب کہ اك کب ػم گھٹ ربتب تھب 



کجھی ثبفوؤں اوؿ پٌڈلیوں کو ؿمیوں مے اتٌب هْجوٓ کل کـ ثبًؼھ ػیب ربتب تھب کہ ؿمیبں گوىت هیں پیومت ہو 

 ربتی تھیں۔

یوؿپ هیں هنیضی هؾہجی هوبهبت کب احـ ًلوؽ اتٌب ثڑھ گیب کہ رـهٌی و كـاًل کے ػك مے فیبػٍ ثبػىبٍ اوؿ 

میبمی لیڈؿوں پـ پوپ کے ؽؿیؼے کلـ کب كتوی ٍبػؿ کیب گیب اوؿ صبکووں کو هؼقول کیب گیب۔ کچھ کو تبئت ہوًب پڑا، هخالً 

 ء هیں پوپ کے صکن مے ثے اػتٌبئی ثـتٌے پـ گـیگوؿی ہلتن کی ٓـف مے کبكـ 1075رـهٌی کے ہٌـی چہبؿم کو 

هـاؿ ػیب گیب۔ اوؿ اك کو صکوهت مے هؼقول کـ ػیب گیب هزجوؿاً ہٌـی توثہ کـًے والوں کب لجبك پہي کـ پوپ کی عؼهت 

هیں هؼؾؿت کے لئے صبّـ ہوا۔ پوپ ًے تیي ػى تک اك کو هلٌے کی اربفت ًہیں ػی تیي ػى کے ثؼؼ اك کی توثہ 

 کو هجول کیب۔

 ء هیں ثبػىبٍ 1205 ء هیں کبكـ هـاؿ ػیب گیب 1140ایٌومیٌٹ ػوم کی ٓـف مے " امی ٓـس لوئی ہلتن کو پوپ 

کے ػؿهیبى اعتالف پیؼا ہو گیب، ثبػىبٍ ًے امولوں پـ صولہ کیب اوؿ پوپ " ایٌومیٹ ػوم " اوؿ پوپ " ربى "اًگلنتبى 

ًے اك کے کلـ کب كتوی ػے ػیب۔ کچھ هؼت ثھی ًہ گقؿًے پبئی تھی کہ پبػىبٍ ًے هزجوؿ ہو کـ ایک اػالى کیب 

ػینی اوؿ اى کے صواؿییي ہوبؿے ولی ًؼوت پوپ " هزھے ؿیجی كـىتے ًے عجـ ػی ہے کہ اًگلنتبى و آئـ لیٌڈ کو 

اوؿ کبتولیک کے ربًيیٌوں کے مپـػ کـ ػوں۔ اك کے ثؼؼ هوبلک هؾکوؿٍ پوپ کی ًیبثت هیں ہوبؿے " ایٌومیٌٹ " 

پبك ؿہیں گے اوؿ ہن اى کے ًبئت ہوں گے اوؿ ہن ًے یہ ٓے کیب ہے کہ ؿوصبًیت ؿوم کو ہـمبل ػوهنطوں هیں ایک 

ہقاؿ اًگـیقی چبًؼی کب پبؤًڈ ػیب کـیں گے اگـ هیں یب هیـی اوالػ هیں مے کوئی اك اهـاؿ ًبهے کی هغبللت کـے تو 

 وٍ صن ملطٌت مے هضـوم ہو ربئے گب۔ 

هبؿمل لکھتب ہے کہ آفاػ عیبل اوؿ پوپ کی صکن ػؼولی کے رـم هیں پبًچ هلیوى اىغبً کو مولی پـ چڑھب ػیب گیب۔ 

 1499 ء مے پہلے 1481اى کو مـصؼ هـگ تک پہوًچٌے مے پہلے هـٓوة و تبؿیک گڑھوں هیں ثٌؼ کـ ػیب ربتب تھب۔ 

 آػهیوں کو ػو 6860 آػهیوں کو فًؼٍ رال ػیب گیب۔ 1020 مبل کے اًؼؿ اًؼؿ هضکوہ تلتیو کے صکن پـ 18ء تک یؼٌی 

 آػهیوں کو ىکٌزوں هیں ا تٌب کنب گیب کہ آعـ کبؿ اى کی ؿوس هلل ػٌَـی مے پـواف کـ 97023ٹکڑے کـ ػیب گیب۔ 

 گئی۔

کے صکن پـ تیي الکھ پچبك ہقاؿ ػاًيوٌؼوں و هلکـیي کو فًؼٍ رال ػیب " هضکوہ تلتیو ػوبئؼ " هـوى ومطی هیں 

 گیب۔

وکٹـ ہیوگو كـاًل کب هيہوؿ ىبػـ و ؿائٹـ اؿثبة کلینب و هضکن تلتیو ػوبئؼ پـ اك ٓـس ًوؼ و تجَـٍ کـتب ہے۔ تبؿیظ 

تـهی ثيـ هیں صیبت کلینب کو ًہیں ىوبؿ کـًب چبہئے ثلکہ اك کو ٍلضبت تبؿیظ کے پل پيت هـاؿ ػیٌب چبہئے، 

کلینب وہی تو ہے رل ًے هضِ اك ثبپ کہ متبؿے اپٌی رگہ مے ًہیں گـتے، پبؿًیلی کو تبفیبًے هبؿ هبؿ کـ 

فعوی کـ ػیب تھب اوؿ کبهپالًؼ کو ٍـف اك کے اك ػویؼے کی ثٌبء پـ کہ اك ػًیب کے ػالوٍ ثے ىوبؿ اوؿ ػًیب هیں 

ثھی ہیں، متبئیل هـتجہ ریل ثھیزب اوؿ ىکٌزوں هیں کنب، اوؿ ہبؿوے کو هضِ اك ثبت پـ ىکٌزے هیں کنب کہ 

وٍ ثے چبؿٍ یہ کہتب تھب کہ اًنبى کی ؿگوں هیں عوى صـکت کـتب ہے ربهؼ عوى فًؼٍ ؿگوں هیں ًہیں ؿٍ مکتب اوؿ 

گیلیلیوں کو توؿیت و اًزیل کے ثـ عالف صـکت فهیي کے ػویؼے پـ ریل ثھیذ ػیب تھب۔ یہ کلینب وہی تو ہے رل ًے 

ًے توؿیت و اًزیل هیں ًہیں کی " میٌٹ پبل " کـملـ کولوجل کو ایک اینے هنئلے پـ رل کی پیو ثیٌی 

تھی ریل کی کبل کوٹھـی هیں ثٌؼ کـ ػیب تھب، کیوًکہ هبًوى آموبى کب کيق اوؿ صـکت فهیي کب ػویؼٍ ال هؾہجیت 

کی ػالهت تھی۔ اینی ثبت کہٌب رو عالف هيہوؿ ہو کلینب ػىوٌی موزھب ربتب تھب، یہ کلینب وہی تو ہے رل 

کو هؾہت اوؿ اعالم کے ًبم پـ کبكـ هـاؿ ػے ػیب  (هولـ)کو اعالم کے ًبم پـ  (هوًٹی )ًے پبمکبل کو هؾہت کے ًبم پـ 

 تھب۔ 

کلینب ًے اپٌے احـات کب امتؼوبل هنلوبًوں کے عالف ثھی عوة عوة کیب۔ًزبت ثیت الووؼك کے ثہبًے کيتوں 

 ء تک هنلوبًوں کے عالف ٍلیجی رٌگ لڑی گئی اى ٍلیجی رٌگوں کی 1270 ء مے 1095کے پيتے الی ػئے۔ 

ثٌیبػ پوپ اوؿ ؿاہجوں کی کیٌہ توفی اوؿ تؼَت تھی اى لوگوں ًے ػھوکب ػہی کے ؽؿیؼے پوپ کے لوگوں کو هنلوبًوں 

پوپ ًے ؿاہجوں اوؿ هؾہجی پیيواؤں کی  (اؿثي ػوم )کے عالف اثھبؿا تھب ٍلیجی رٌگوں کے ىـوع ہوًے مے پہلے 

ایک اًزوي ثٌبئی تھی امی اًزوي هیں هنلوبًوں مے رٌگ کب صتوی كیَلہ کیب گیب تھب پوپ ًے توبم امولوں و 

ؿاہجوں کو یہ صکن ػیب تھب کہ لوگوں کو هنلوبًوں مے رٌگ کـًے پـ وؿؿالئیں اوؿ عوػ ثھی كـاًل هیں اپٌے هبًٌے 

والوں کو رٌگ پـ آهبػٍ کـتب ؿہب۔ ثیت الووؼك پـ هجْہ کـًے کے لئے پہال ػظین ليکـ ایک هلیوى آػهیوں پـ هيتول 

تھب، یہ آػهیوں کب میالة رت چال ہے تو هؼلوم ہوتب تھب کہ پوؿا یوؿپ ایيیب کی ٓـف هتضـک ہے پہلی هٌقل مے 

لوگوں کو ؿبؿت کـًب، ػؿیب ثـػ کـًب، آگ هیں رالًب، هخلہ کـًب ىـوع کـ ػیب تھب۔ كوری و ؿیـ كوری کب کیب موال ثچوں 

 ء هیں ثیت الووؼك پـ هجْہ کـ لیب۔ صبالًکہ اك کبهیبثی 1099اوؿ ػوؿتوں کو تہہ تیؾ کـ ػیےا تھے تیي مبل کے ثؼؼ 

هیں اى کو ثہت ًوَبى ثھی اٹھبًب پڑا، کیوًکہ ایک هلیوى ليکـ هیں مے ٍـف ثیل ہقاؿ اكـاػ ثچے تھے اوؿ الکھوں 

آػهی ٓبػوى، ثیوبؿی، اوؿ ؿیـ هنلووں کے ہبتھ مے تجبٍ و ثـثبػ ہو گےى تھے، اك هؾہجی ليکـ کے وصيیبًہ پي 

کی ػیي " گومٹبوی لوثوى " مے آالع کی عبٓـ هیں اپٌے هضتـم هبؿئیي کے مبهٌے كـاًل کے هيہوؿ هوؿط 



ػجبؿت کب تـروہ پیو کـتب ہوں، ٍلیجی هزبہؼیي کی ثؼ اػوبلی و ثؼکـػاؿی ًے رو اى توبم صولوں هیں ظبہـ ہوئی 

اى کو ؿوئے فهیي کے وصيی تـیي، ثے ىؼوؿ تـیي، اوؿ ػؿًؼٍ تـیي ٍلت کے لوگوں کی ٍلت هیں ال کھڑا کـ ػیب یہ 

ًبم ًہبػ هزبہؼیي اپٌے ہن موگٌؼوں، ػىوٌوں، ثیگٌبٍ ؿػبیب، ليکـیوں، ػوؿتوں ثچوں، رواًوں کے مبتھ یکنبں ظلن 

پبػؿی رل ًے چين ػیؼ صبالت ثیبى  (ؿاثـٹ )کـتے تھے اوؿ ثالکنی تلـین کے مت کو هتل و ؿبؿت کـتے تھے، 

!کئے ہیں وٍ کہتب ہے۔  

ہوبؿا ليکـ گقؿگبہوں، هیؼاًوں، کوٹھوں پـ هنلنل گيت و صـکت کـتب تھب اوؿ هتل ػبم مے اك کو اینی لؾت 

هلتی تھی رینے اك ىیـًی کو هتل کـًے هیں هلتی ہے رل کے ثچے کو کوئی اٹھب لے گیب ہو، ہوبؿا ليکـ 

رواى و ثوڑھے کے هتل هیں کوئی كـم ًہیں کـتب تھب، اپٌی مہولت کی عبٓـ کئی کئی آػهیوں کو ایک ؿمی هیں 

ثبًؼھ کـ مولی پـ لٹکب ػیتب تھب، ہوبؿے ليکـی ہـ اك ىغٌ کو هتل کـ ػیےھ تھے رو اى کے مبهٌے پڑ ربتب، هـػٍ 

" لوگوں کب پیٹ چبک کـ ػیےا تھے، فؿ و رواہـ کب پتہ رہبں ثھی چل ربتب تھب اك کو ڈھوًڈ ًکبلتے تھے یہبں تک کہ 

رو مـػاؿ تھب اك ًے هَـ هیں روغ ىؼٍ لوگوں کو صبّـ کـًے کب صکن ػیب، پھـ ػوؿت، هـػ، ثڈھے، ًبتواں، " ثوہوبًڈ 

" ثیکبؿ هنن کے لوگوں کو هتل کـ ػیب اوؿ رواًوں کو ثیچٌے کے لئے اًطبکیہ ؿواًہ کـ ػیب،اك عوى آىبم كود کب اكنـ 

پوپ کو لکھتب ہے اگـ آپ یہ ربًٌب چبہیں کہ ثیت الووؼك هیں ہوبؿے ہبتھوں کیب ثال ًبفل ہوئی " گوػكـے ہبؿڈ ویي ولے 

تو ثل اتٌب موزھ لیزئے کہ ؿوام ملیوبى اوؿ هؼجؼ هیں مے ہن هیں مے کنی کب گقؿ ہوتب تھب تو گھوڑے فاًو تک 

 عوى هیں ڈوة ربتے تھے۔ 

یہ اى ؿوس كـمبواهؼبت کب هؼوولی مب ًووًہ ہے رنے ػینبئیوں ًے هـوى ومطی هیں هلکـیي و ػاًو هٌؼاى 

 یوؿپ اوؿ هنلوبًوں کے مبتھ ٍلیجی رٌگوں هیں ؿوا ؿکھب تھب۔ 

یوؿوپی هوبلک هیں اًویوفیيي کے ىکٌزوں اوؿ مغتیوں ًے هلکـیي اوؿ ػاًو هٌؼوں کو لـفٍ ثـ اًؼام کـ ػیب اوؿ وٍ 

لوگ کلینب کے اك ظبلوبًہ و وصيیبًہ ثـتبؤ مے لوگوں کو ًزبت ػالًے پـ آهبػٍ ہو گےا۔ اؿثبة کلینب اوؿ ػاًو 

هٌؼوں کب رھگڑا ؿكتہ ؿكتہ مغت مے مغت تـ ہو گیب۔ اؿثبة کلینب کی ٓـف مے هلکـیي کے لئے رو اعتٌبم 

كکـی اوؿ اًتوبػ ػوبئؼ و اكکبؿ پیؼا ہو گیب تھب اك کے ثبوروػ ػلوم ٓجیؼی ؿوف ثـوف تـهی کـ ؿہے تھے رل کب ًتیزہ یہ 

 ہوا کہ اؿثبة کلینب کو پیچھے ہٹٌب پڑا اوؿ ػاًو هٌؼوں، آفاػ عیبلوں، اوؿ ٓـكؼاؿاى ػلن کے لئے هیؼاى عبلی ہو گیب۔

کلینب کی یہی ثیہوػٍ مغتیبں اوؿ ىـم اوؿ هظبلن کے مجت ػاًيوٌؼوں کب ایک گـوٍ كطـی ٓوؿ پـ ػیي مے ثیقاؿ 

 ہو گیب اوؿ اى کو یہ ؿلٔ كہوی ہو گئی کہ ػیي رہبلت و اوہبم کب ٓـكؼاؿ ہے اوؿ ػلن و ػاًو کب ػىوي۔

عالٍہ یہ کہ هضکوہ تلتیو کے وصيیبًہ ؿكتبؿ، ىـم اوؿ هظبلن ًے آموبًی هؾاہت کو ىؼیؼ ػھچکب پہٌچب یب، اوؿ 

 ربہلوں کے ػل هیں ػبم ٓـیوے مے توبم اػیبى مے ًلـت ثیٹھ گئی۔ 

امی ٓـس ػولت و حـوت کی عبٓـ هضـوم و ؿًزیؼٍ اكـاػ کے مبتھ کلینب کی ؿوه ًے ؿوك هیں ایک ىؼیؼ ؿػ 

ػول پیؼا کـ ػیب اوؿ الىؼوؿی ٓوؿ پـ کویوًنٹوں کی پيت پٌبہی کب مجت ثٌب اوؿ کویوًنٹ لیڈؿ ومیغ پیوبًے پـ 

ػیي کے عالف فہـ پھیالًے لگے اوؿ هقػوؿ پیيہ اكـاػ کو یہ ثبوؿ کـاًے هیں کبهیبة ہو گےی کہ هؾہت تو مـهبیہ 

ػاؿوں کی ػمتبویق ہے، روہوؿیت مے پہلے ؿوك هیں کلینب کے پبك ربئؼاػ هٌوولہ و ؿیـ هٌوولہ اتٌی تھی کہ 

اك کب صنبة هيکل ہے کلینب کی ؽاتی هلکیت هلیوًوں ہکتبؿ اوؿ ثیٌکوں هیں اك کب ؽعیـٍ میکڑوں هلیوى ؿوثل 

ٓالئی تھب کلینب اوؿ هؼبثؼ کو رٌگلوں اوؿ چـاگبہوں مے ومیغ كبئؼے صبٍل ہوتے تھے۔ هبہی گیـی تزبؿت، ٌٍؼت 

 وؿیـٍ مے ثڑی ثڑی آهؼًیبں ہوتی تھیں۔

كـػوف اك ملنلے هیں لکھتب ہے کہ یہ کلینب رو ؿوك کب مت مے ثڑا مـهبیہ ػاؿ، مت مے ثڑا فهیٌؼاؿ، مت 

مے ثڑا ثیٌک ػاؿ تھب۔ ػیہبتیوں مے ثہت ہی ثے ؿصوبًہ ٓـیوے مے ًلغ اًؼوفی کـتب تھب۔ اوؿ توبم هقػوؿوں کو اًزبم 

مے ثے عجـ ہو کـ ثـی ٓـس اپٌے كالس و ثہجوػ کے لئے امتؼوبل کـتب تھب، اك کب ًتیزہ یہ ہوا کہ هقػوؿوں اوؿ کلینب 

کے ػیہبتی عبػهوں کے ػلوں هیں اى کی ٓـف مے کیٌہ پیؼا ہو گیب اوؿ اك کو ؿہجـی کے لجبك هیں ؿالهی کے 

ٓـكؼاؿ کہتے تھے یہ ػینبئیت رو ایک ػى آػاة و ؿموم کہٌہ کی صبكع تھی اپٌی توبم تـ مبثن ػؿعيبًیوں کے 

 ثبوروػ آد اپٌے اٍول و هجبًی کو هْجوٓ ثٌبًے کے لئے ػلن و توؼى کے ہـ هوکي ؽؿیؼے مے امتلبػٍ کـ ؿہی ہے۔

کیب آپ ربًتے ہیں کہ تٌہب کیتھولک کلینب چبؿ ہقاؿ تجلیـی اًزوي ؿکھتب ہے رو ػًیب کے هغتلق گوىوں هیں پھیلے 

ہوئے ہیں اوؿ یہ اًزوٌیں هجلؾ عطیـ ًيـ و اىبػت هنیضیت کے لئے عـچ کـتی ہیں۔ اوؿ اى کب تجلیـی ملنلہ 

توبم ػًیب هیں پھیال ہوا ہے، صؼ یہ ہے کہ کبًگو، تجت، اكـیوہ کے وصيی تـیي عطوں هیں اى کی تجلیؾ ہو ؿہی ہے 

ٍـف اًگلنتبى کب کلینب تجلیؾ پـ مبالًہ ًومو هلیوى توهبى عـچ کـتب ہے۔ ہوبؿی مبؿی تجلیـبت پـ رو ؿهن عـچ ہوتی 

 ہے اك کے هوبثلے هیں تٌہب اك کلینب کب عـچ کہیں فیبػٍ ہے۔ 

 ء هیں یؼٌی ایک مبل هیں تیي 1937اة تک ٍـف اًزیل کب ایک ہقاؿ مے فیبػٍ فثبًوں هیں تـروہ ہو چکب ہے۔ ٍـف 

  هلیوى ًنغے اهـیکہ هیں تونین کئے۔24اػاؿوں ًے اًزیل کے 

ہے ؿوفاًہ تیي الکھ کی تؼؼاػ هیں چھپتب ہے یہ ػالوٍ اى " اوؿ مـواٹوؿے ؿوهبًو" وٹیکي کب ایک اعجبؿ رل کب ًبم 

 ہقاؿ 32هبہٌبهوں کے ہے رو هبہبًہ کئی هلیوى کی تؼؼاػ هیں ىبئغ ہوتے ہیں، اة تک هؾہجی اػاؿوں کی ٓـف مے 



پـائوـی امکول، یوًیوؿمٹی، امپتبل کھولے رب چکے ہیں۔ ػًیب هیں چبؿ هوهی هؾہجی اػاؿے ہیں رو ٍـف تجلیـبت 

 ػیي هنیش کی ًيـ و اىبػت کـتے ؿہتے ہیں۔ ایک وٹیکي هیں ہے اوؿ چوتھب ػؼیل اثبثب هیں کھوال گیب ہے۔

کلینب و گـرب گھـوں کی  (2)ػہؼ رؼیؼ کے کتبثوں تـروے  (1)اٍولی ٓوؿ پـ ػینبئی تجلیؾ کے تیي ٓـیوے ہیں 

کے ًبم مے ػًیب ثھـ هیں تجلیـی روبػتوں کو ثھیزٌب۔" روؼیتہبئے تجيیـیہ  "(3)تؼویـ   

کلینب کی هؼیوی ! پـوٹنٹیٌٹوں ًے ثھی ّـوؿت مے فیبػٍ اهؼاهبت کئے ہیں چٌبًچہ ؿیڈؿڈائزنٹ لکھتب ہے کہ 

ؿمن وٍولی فکٰوح کی اف مـ ًو تزؼیؼ کـًے کے لئے اهـیکہ هیں پـوٹنٹیٌٹوں ًے کلینب کو صیبت ًو ثغيٌے اوؿ 

 ػظین اًوالة الًے هیں ؿوصبًی اوؿ هبػی ػوًوں لضبظ مے هبثل ؽکـ ہے۔ اہن ؿول اػا کیب ہے۔

 ء کے ثؼؼ مے کن اف کن ػى اػاؿوں هیں یہ ؿمن ىـوع ہو گئی ہے اوؿ اك کے ػزیت و ؿـیت كبئؼے ظبہـ ہو 1950

چکے ہیں۔ اك کی ورہ مے ثہت تجلیـی اًزوٌوں کب کبم ػگٌب اوؿ تگٌب ہو گیب ہے۔ کلینب کے لئے میکڑوں ػوبؿتیں 

ثٌوا ػی گئی ہیں۔ هجلـیي کی روبػتیں ػاعلی اوؿ عبؿری ٓوؿ پـ ثہت هْجوٓ ہو گئی ہیں اوؿ مت مے اہن ثبت یہ 

ہوئی ہے کہ اًزوٌوں کی ٓـس اكـاػ کو ثھی یہ اصنبك ہو گیب ہے کہ اك هؼین ٓـیوے کی پیـوی مے کتٌے ًزبت 

 ثغو ًتبئذ پیؼا ہوں گے۔

ػینبئی هجلـیي ًہ تو یہوػیوں مے عوف فػٍ ہیں ًہ ہٌؼوؤں مے، اوؿ ًہ ثوػھ هؾہت مے ڈؿتے ہیں۔ کیوًکہ یہ مت 

ػیي ایک اینی هضؼوػ هوم مے هتؼلن ؿکھتے ہیں رو اپٌے ػائـٍ ػول مے آگے ًہیں ثڑھ مکے۔ ػینبئی هجلـیي 

ٍـف امالم مے عطـٍ هضنوك کـتے ہیں رل کی ٓـف كکـ اوؿ هغَوً عیبالت مے ػومت، ػىوي مت ہی 

اكـیوہ : واهق ہیں، ویٹکي هیں امولوں کے ارتوبع کو عطبة کـتے ہوئے پوپ اػظن ًے اپٌی اكتتبصی توـیـ هیں کہب 

هیں ػینبئیت اوؿ هــثی اهوام کو امالم مے رو عطـٍ ػؿپیو ہے وٍ اكـیوہ هیں کویوًنٹوں مے هــثی اهوام کو 

 ػؿپیو عطـے مے کہیں فیبػٍ ہے۔ 

ثیـوًی هلکوں هیں اگـچہ امالم تجلیؾ ٍلـ ہیں لیکي امالم اپٌی اهتیبفی ٍلت ومیغ هؼبؿف و هؼؿت تضـک کی ثٌبء 

پـ ػًیب کے ثؼِ صَوں هیں عَوٍبً اكـیوہ هیں ثہت تـهی کـ ؿہب ہے۔ هظلوم میبٍ پومتوں کے لئے امالم ثہتـیي 

 پٌبٍ گبٍ ہے اوؿ کلینب اك عطـے مے چين پوىی ًہیں کـ مکتب۔

ثینویں ٍؼی ػینوی کے اثتؼاء هیں ٍـف کبًگو هیں چبؿ ہقاؿ : ثلزین کے ػو تضویوی اػاؿوں ًے لکھب ہے کہ 

 ہقاؿ ہو 36هیں هنلوبًوں کی تؼؼاػ ػو الکھ " امٹبًلی ویل " اوؿ " کیوو " اوؿ " هبًیہ هب " هنلوبى تھے رجکہ آد 

چبپ  (پـو)گئی ہے۔ هبؿمل کبؿڈؿ رو یوؿپی ػبلن ہے اوؿ امالم کے هطبلؼے هیں هٌلـػ ہے اك کے هول کو ؿمبلہ 

پہلے امالم اهیـوں اوؿ ىبہقاػوں کب هؾہت تھب، لیکي آد هقػوؿوں کب هؾہت ہو گیب ہے۔ " ؿاہـ پیـك ًے ًول کیب ہے کہ 

اینے لوگوں کب هؾہت رو ثہتـ اوؿ آؿام ػٍ فًؼگی کے لئے میالة کی ٓـس ؿواں ػواں ہیں۔ اة یہ ثبت ًبهبثل اًکبؿ 

صویوت ہے کہ ىوبلی اكـیوہ مے رٌوثی اكـیوہ کی ٓـف ثڑی مـػت کے مبتھ امالم ثڑھ ؿہب ہے اوؿ ٍضیش 

 هـػم ىوبؿی مے اك کی تبئیؼ ثھی ہوتی ہے۔

هنلوبًوں، ثت پـمتوں، ػینبئیوں کی اكـیوہ هیں هـػم ىوبؿی کب ؽکـ کـتے ہوئے اوؿ یہ " ؿیووڈی پیـك " ؿمبلہ 

ثطوؿ کلی اكـیوہ کے آػھے کبلے آػهیوں کو هنلوبى ہی : ثتبتے ہوئے کہ هنلوبًوں کی تؼؼاػ فیبػٍ ہے۔ لکھتب ہے 

ىوبؿ کـًب چبہئے۔ امالم ػزیت و ؿـیت مـػت کے مبتھ پھیل ؿہب ہے۔ ہـ مبل توـیجبً پبًچ ہقاؿ آػهی امالم هجول 

 ء هیں 1950کـتے ہیں اوؿ یہ تیقی پہلے مے ًہیں تھی ثلکہ توـیجبً امی ٍؼی کے اًؼؿ اًؼؿ یہ ثبت پیؼا ہوئی ہے۔ 

هیں ایک ػیٌی هؼؿمہ کھوال رو امالم کو ثزلی کی  (هجبکو)ربهؼہ افہـ کے چبؿ كبؿؽ التضَیل ػبلووں ًے ىہـ 

 ٓـس پھیال ؿہب تھب هگـ صکوهت كـاًل ًے اك کو ثٌؼ کـا ػیب۔ 

لکھتے ہیں پتہ ًہیں کیب ثبت ہے کہ امالم هوبلک هیں ؿیـ " واکیب واگلیـی " ًیلپل یوًیوؿمٹی کے امتبػ و ڈاکٹـ 

هنلووں کو ّـوؿت مے فیبػٍ آفاػی، اوؿ هنلوبًوں کے پبك ومبئل تجلیؾ کی هلت کے ثبوروػ آعـی مبلوں هیں 

امالم ایيیب اوؿ اكـیوہ هیں ثڑی تیقی کے مبتھ پھیل ؿہب ہے۔ ًہ هؼلوم اك ػیي هیں کوًنی اػزبفی هوت پوىیؼٍ 

ہے یب کوًنی ٓبهت اك کے مبتھ هغلوٓ کـ ػی گئی ہے۔ اوؿ ًہ هؼلوم کیب هَہ ہے کہ لوگ ؿوس کی گہـائیوں کے 

 مبتھ امالم هجول کـتے چلے رب ؿہے ہیں اوؿ امالهی ػػوت پـ لجیک کہہ ؿہے ہیں۔

ػینبئیوں ًے هنلوبًوں کو تجبٍ کـًے کے اپٌے مبؿے ومبئل امتؼوبل کـ ڈالے چٌبًچہ امتبػ هضوؼ هطت لکھتے 

رٌوثی اكـیوہ هیں اًگـیقوں کی ایک هٌظن کيتی ؿاًی کی کوپٌی ہے۔اك کوپٌی هیں ثہت مے هنلوبى : ہیں 

ثھی کبم کـتے تھے هگـ چوًکہ یہ کوپٌی ػینبئی ہے لہؾا هنلوبًوں کو کیوًکـ ثـػاىت کـتی کوپٌی ًے 

هنلوبًوں کو ایؾا پہٌچبًے کب ًیب ڈھٌگ اعتیبؿ کیب کہ هنلوبًوں کو هقػوؿی کی رگہ ىـاة کی ثوتلیں ػیٌے لگی 

اوؿ چوًکہ هنلوبًوں کے یہبں ًہ ٍـف یہ کہ ىـاة ًوىی صـام ہے ثلکہ اك کی عـیؼ و كـوعت ثھی صـام ہے۔اك 

کب ًتیزہ یہ ہوا کہ هنلوبى ىـاة کی ثوتلیں لے کـ توڑ ػیتے تھے، اك ٓـس ثیچبؿوں کب کبكی ًوَبى ہوتب تھب۔ آعـ 

کبؿ ایک هنلوبى هبًوى ػاں ًے اى لوگوں کو هيوؿٍ ػیب کہ اینی هقػوؿی پـ پہلے آپ لوگ اػتـاُ کـیں اگـاك کب 

کوئی احـ ًہ ہو تو ػؼالت کب ػؿوافٍ کھٹکھٹبئیں۔ آپ ربًتے ہیں اك هيوؿٍ پـ ػول کب ًتیزہ کیب ہوا ؟ رینے ہی 

! کوپٌی کو اك کی آالع ہوئی اك ًے توبم هنلوبًوں کو ًکبل ثبہـ کیب۔ کیب ثيـ ػومتی کب هلہوم یہ ہے۔   



امؼوؿ هیں هجلـیي امالم کے لئے اكـیوہ هیں ثہت ومیغ هیؼاى هوروػ ہے۔ اگـ امالهی هجلـیي هضٌت و علوً 

مے کبم ىـوع کـ ػیں تو اكـیوہ هیں ثہت فیبػٍ لوگ ػل و ربى مے امالم هجول کـ لیں گے۔ اكـیوہ اك وهت ایک 

اینے هؾہت کی تاله هیں ہے رو رٌجہ ہبئے هبػی و هؼٌوی هیں ہن آہٌگی پیؼا کـ مکے۔ اوؿ هؼبىـے هیں 

هنبوات و ثـاثـی هبئن کـ مکے اوؿ لوگوں کو ٍلش کی ٓـف ػػوت ػے مکے۔ اوؿ یہ ثھی هؼلوم ہے کہ ػینبئتگ 

اى هنبئل کو صل کـًے پـ هبػؿ ًہیں ہے۔ کیوًکہ عوػ کلینب ًب ثـاثـی کب هبئل ہے۔ اثھی تک اكـیوہ هیں کلینب کی 

ٓـف مے اك ثبت کی اربفت ًہیں ہے کہ ایک رگہ گوؿے اوؿ کبلے مت هل کـ ػجبػت کـ مکٌی ػووهی ٓوؿ پـ 

پیـك کے ایک اعجبؿ هیں لکھتے  (لوهوهجب)اًگـیقوں کب ثـتبؤ کبلوں کے مبتھ ؿیـ اًنبًی ہے، کبًگو کے هـصوم لیڈؿ 

هیـی موزھ هیں یہ ثبت ًہیں آتی کہ امکولوں هیں ہن کو یہ تؼلین ػی ربتی ہے کہ ػینبئیت کے اٍول کب : ہیں 

اصتـام کیب ربئے۔ اوؿ امکولوں کے ثبہـ اى اٍولوں کی عالف وؿفی کی ربتی ہے اوؿ توبم اًنبًی توؼًی اٍول کو 

پیـوں تلے ؿوًؼا ربتب ہے اوؿ اك کی تؼلین اوؿ ہن میبٍ پومتوں مے یوؿپی لوگوں کے ثـتبؤ هیں فهیي و آموبى کب 

 كـم ہے۔ 

اكـیوہ امالم کی مـػت اًتيبؿ مے ًہ ٍـف ػینبئی عوف فػٍ ہیں ثلکہ اهـیکہ کی توبم هؾہجی اًزوٌیں عوػ 

اهـیکہ هیں کبلوں کے هيـف ثہ امالم ہوًے مے پـیيبى ہیں اوؿ اپٌے توبم تـ ؽؿائغ کو اى کے ػؿہن ثـہن کـًے هیں 

امتؼوبل کـتی ہیں۔ آد کل ىبیؼ ہی اهـیکہ کب کوئی اعجبؿ ہو رو کبلوں کے عالف تجلیؾ هیں هيـول ًہ ہو۔ صؼ یہ ہے 

صولہ کـًے کے ثؼؼ اهـیکہ کے ؿئیل روہوؿیہ مے عواہو کی  (ؿکیک)کہ کچھ هوجـاى پبؿلیوٌٹ ًے هنلوبًوں پـ 

کہ میبٍ پومت هنلوبًوں کی مبؿی اًزوٌیں توڑ ػی ربئیں اوؿ اى کے توبم اهؼاهبت کو ؿیـ هبًوًی هـاؿ ػے ػیب 

 ربئے۔

میبٍ پومت هنلوبًوں کی کوىيوں کو رتٌب رتٌب ؿوکب ربؿ ہب ہے اى کی تؼؼاػ هیں امی هؼؿ  (ثلْل الہی )لیکي 

اّبكہ ثھی ہوتب رب ؿہب ہے اوؿ اى کے اهؼاهبت اوؿ اى کی کوىيیں هْجوٓ مے هْجوٓ تـ ہوتی ربؿ ہی ہیں۔اك وهت 

 ىؼجے کھول ؿکھے ہیں۔ امی ٓـس ىکبگو اوؿ ڈیٹ ؿائٹ هیں ػو 70 ٍوثوں هیں 27میبٍ پومتوں ًے اهـیکہ کے 

اہن امالهی هـکق هوروػ ہیں۔اى لوگوں ًے اپٌے ثہت مے هـاکق کھول ؿکھے ہیں۔ هتؼؼػ هنزؼیں ثٌب ڈالی ہیں۔ 

کلوبت هضوؼ کے ًبم مے ایک ؿوف آًہ اعجبؿ ثھی ًکبلتے ہیں اوؿ اهـیکہ کے ثؼِ ىہـوں هیں تو یہ ػبلن ہے کہ رت 

یہ لوگ کوئی رلوك مڑک پـ ًکبلتے ہیں تو هؾہجی ًيبى اٹھب کے چلتے ہیں اوؿ آگے آگے ایک هٌجـ ہوتب ہے رل پـ 

لکھب ہوتب ہے۔" ال الہ اال ہللا هضوؼ ؿمول ہللا "   

توبم میبٍ پومت هنلوبى اپٌے ػیٌی كـائِ کو کوبل ػویؼت مے اػا کـتے ہیں اى کی ػوؿتیں امالهی پـػے هیں 

ؿہتی ہیں، یہ لوگ ػووهی ٓوؿ پـ گوىت یب ػومـی چیقوں کو کوىو کـ کے اینے هَبة و اینی ػوکبًوں مے 

عـیؼتے ہیں ري کے یہبں چبًؼ، متبؿے کی تَویـ ثٌی ہوتی ہے کیوًکہ هنلوبى ہوًے کی یہ پہچبى ہے کہ یہ لوگ 

ثہت کوىو مے ػـثی فثبى میکھتے ہیں،امکولوں اوؿ کبلزوں هیں اپٌے رواًوں کو تبکیؼ کـتے ہیں کہ وٍ هـآى 

کی فثبى ّـوؿ میکھیں۔اى کے اًؼؿ چوؿی، هتل وؿیـٍ هنن کے ػیوة ثبلکل ًہیں ہیں۔ یہبں تک کہ ػىوي یہ 

 اػتـاف کـًے پـ هزجوؿ ہو گے کہ کبلوں کے امالم ًے اى کی ہـ هنن کی ثـائیوں اوؿ ػبػتوں کو چھڑا ػیب۔ 

هنیضی هجيـیي رو اكـیوہ هیں مـگـم تجؾ ة ہیں وٍ کنی هیوت پـ یہ ًہیں چبہتے کہ میبٍ پومت تـهی کـیں 

اوؿ اى کی ٓـس کے ہو ربئیں، ثلکہ وٍ لوگ ٍـف یہ چبہتے ہیں کہ اینے اكـاػ تیبؿ ہوں رو ٍـف کلینب ہی کے تبثغ 

رت کوئی کبال هنلوبى ہوتب : ًے ثیبى کیب ہے وٍ لکھتے ہیں " ومٹـهیي " ؿہیں۔ یہ ایک صویوت ہے رل کو امتبػ 

ہے تو هؼبىـے کے اكـاػ هیں اك کب ىوبؿ ہوًے لگتب ہے اوؿ عوػ اك کے اًؼؿ ثہت رلؼ عوػ اػتوبػی پیؼا ہو ربتی 

ہے اوؿ وٍ عوػ اپٌی صیخیت کو پہچبًٌے لگتب ہے اوؿ رلؼ ہی اك ثبت کب اصنبك کـ لیتب ہے کہ اك ػبلن ؿًگ و ثو 

کی ایک كـػ وٍ ثھی ہے اوؿ یوؿپیي مے هضؼوػ صؼ تک اؿتجبٓ ؿکھٌے لگتب ہے۔ وٍ میبٍ پومت رو پہلے هہتـوں 

رینی فًؼگی ثنـ کـتب تھب امالم الًے کے ثؼؼ اینی ػظوت کب صبهل ہو ربتب ہے کہ عوػ یوؿپیي اك کی تؼظین 

کـتے ہیں اوؿ اك کے ثـ عالف رت کوئی میبٍ پومت ػینبئی ہو ربتب ہے تو اپٌی صیخیت میبٍ پومت هنلوبى 

ثٌیبػ ہی میبٍ پومتوں مے ػلیضؼگی پـ ؿکھی گئی  (ػینبئیوں )مے ثبلکل رؼا ػیکھتب ہے۔ کیوًکہ ہن لوگوں کی 

ہے رت وٍ ہوبؿے توؼى مے ػوچبؿ ہوتے ہیں تواك کب تضول ًہیں کـ پبتے ہن ًے ًہ اثھی تک کبلوں کو تؼلین ػی 

ہے اوؿ ًہ عوػ اى کو اك کب اصنبك ہے کہ اى کے اًؼؿ هوتبف عَوٍیبت هوروػ ہیں۔ کیوًکہ ہن ًے کجھی اپٌب كـیْہ 

ہی یہ ًہیں موزھب کہ کبلوں کے توؼى کی ٓـف تورہ ػیں یب اى کو تـهی ػیں یب اى کی صبلت کو اپٌی صبلت کے 

هطبثن کـیں۔ہن ہویيہ میبٍ پومتوں کب یوؿپیي مے ًہبیت ًبپنٌؼی کے مبتھ تؼبؿف کـاتے ہیں اوؿ اى کو ایک 

ًہبیت ہی ثؼ ٍوؿت یوؿپی موزھتے ہیں۔ هگـ امالم ایک میبٍ اكـیوی کب تؼبؿف اك ٓـیوے مے کـاتب ہے کہ وٍ 

عوػ اپٌی رگہ پـ ثھی هضتـم ؿہے اوؿ ػومـوں کی ًظـوں هیں ثھی هضتـم ہو۔ وٍ ارتوبػی ثـاثـی رو امالم ًے 

ثھی ہن میبٍ پومت ػینبئی کے یہبں ًہیں پبتے۔ (ػيـ ػيیـ )ؽاتب میبٍ پومت هنلوبًوں کی ػی ہے اك کب   

اینے ثھی یوؿپی ہیں ري کی ًظـ هیں کبلوں کی کوئی وهؼت ًہیں ہے اى کی ًظـ هیں عل و عبىبک هیں 

فًؼگی ثنـ کـًے واال ثے ػیي میبٍ پومت اوؿ ػینب ئی میبٍ پومت هٌک کوئی كـم ًہیں ہے۔ یہی وٍ لوگ ہیں 



رو کنی اینی كـٍت کے هٌتظـ ہیں کہ رل هیں کبلے هنلوبى کبلے ػینبئی پـ ثـتـی کو آىکبؿ کـ ػیں۔ یہی 

ورہ ہے کہ ري اكـیویوں ًے آعـی فهبًے هیں ػینبئی تؼلیوبت کو ػیکھب ہے وٍ آد ًہ ٍـف هنلوبى ثلکہ هجلؾ 

امالم ہو گےک ہیں اوؿ چوًکہ اكـیویوں کو اپٌے یوؿپی ثھبئیوں مے هنبوات کی کوئی اهیؼ ًہیں ہے اك لئے وٍ 

امالم مے هـیت تـ ہوتے رب ؿہے ہیں اوؿ اك ثبت کو ثھی اچھی ٓـس موزھ چکے ہیں کہ اكـیوہ هیں اگـ کوئی 

 ػیي اعتیبؿ کـًے کے هبثل ہے تو وٍ ٍـف امالم ہے۔ 

 

 


