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ایک خبئضٍ: ػالهہ الجبل عْاًر اّس اثتذائی ؽبػشی   

Allama Iqbal Biography and Early Poetry: An Overview 

Dr. K.B. Muneer Ahmed 

Associate Prof. Govt. R.C College, Bangalure-India 

ػالهہ الجبل ًغالً کؾویشی ثشہوٌْں کے ایک لذین خبًذاى عے تؼلك سکِتے تِے خٌہیں عپش ّ ثشہوي کے ًبم عے خبًب خبتب تِب۔ 

ٓاپ کب اصل ّغي کؾویش تِب لیکي ٓاپ کے خذا ػلی ایک ثضسگ کی ػمیذت کی ّخہ عے هؾشف ثہ اعالم ہْئے اّس عیبلکْٹ 

چلے ٓائے ۔ الجبل کْ اط ثبت پش ًذاهت تِی کہ اى کے ٓاثب ّ اخذاد کب فشّ ثت پشعت تِے لیکي عبتِ ہی اًہیں اط ثبت پش فخش ثِی 

تِب کہ اى کب خبًذاى ػلوی زیثیت عے اػلی ّاسفغ تِب۔ ٓاپ کے خبًذاى کے لْگ فلغفہ زکوت کے هبہش ہْا کشتے تِے خظ پش 

 :ػالهہ الجبل ًے خبکغبساًہ لہدے هیں فخش ثِی کیب ہے

 هیں اصل کب خبؿ عْهٌبتی

 ٓاثب هشے التی ّ هٌبتی

 تْ عیذ ہبؽوی کی اّالد

 هیشی کف خبک ثشہوي صاد

 ہے فلغفہ هیشی ٓاة ّ گل هیں

 پْؽیذٍ ہے سیؾہ ہبئے دل هیں

 ّالدت

الجبل کے دادا ؽیخ هسوذ سفیك عیبلکْٹ هیں ٓاثبد تِے خي کے پبط دّ ثیٹے تِے ایک کب ًبم ًْس هسوذ اّس دّعشے کب غالم 

لبدس ًْس هسوذ ثڑے تِے خي کی ؽبدی اهبم ثی ثی ًبم کی ایک خبتْى عے ہْئی تِی، خي کے ثطي عے چِے ثچے پیذا ہْئے 

تیي ثیٹے اّس تیي ثیٹیبں، اى تیي ثیٹْں هیں الجبل عت عے چِْٹے تِے، خي کی تبسیخ پیذائؼ عے تؼلك عے هختلف عْاًر ًگبس 

ء کْ اى کی تبسیخ ّالدت کے غْس پش تغلین کش لیب گیبٍ۔ ًْسالسغي ًمْی ۱۸۷۷ًْهجش  9ًے هختلف تبسیخیں لکِی ہیں لیکي 

  : لکِتے ہیں کہ

 “ُ کْ اى کی ّالدت ہْئی ۔۱۲۹۶ ری لؼذٍ ۳ء هطبثك ۱۸۷۷ًْهجش 9هسممیي ًے تالػ ّ خغتدْ کے ثؼذ یہ ًتیدہ ًکبال ہے کہ 

ٓاپ کے ّالذ صیبدٍ تؼلین یبفتہ تْ ًہیں تِے لیکي اى پش تصْف کب گہشا سًگ تِب ٍّ اپٌے اخالق اّس هزہجی پبکیضگی کی ّخہ عے 
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لبثل ازتشام تغلین کیے خبتے تِے۔ الجبل کی پیذائؼ کے ظوي هیں اى کے ایک خْاة کب تزکشٍ ػجذالغالم ًذّی ًے اپٌی کتبة 

ایک ثڑا ہی ػدیت ّ غشیت پشًذٍ فعب هیں صهیي : الجبل کبهل هیں کیب ہے۔ ؽیخ ًْس هسوذ کی صثبًی خْاة کب رکش یْں ہے کہ

کے لشیت اڑ سہب ہے اّس ثڑی کثشت عے لْگْں کب ہدْم ہے، اط ہدْم هیں هیں ثِی ہْں۔ ٍّ پشًذٍ کغی کی کْؽؼ عے ہبتِ 

ًہیں ٓاتب لیکي خْد ثخْد هیشے داهي هیں ٓاکش گشا اّس هیں ًے اط کْ پکڑ لیب۔ اط کے ثؼذ ڈاکٹش صبزت پیذا ہْئے تْ اًہْں ًے 

 " یہ تبّیل کی کہ ٍّ پشًذٍ یہی ثچہ ہے، اّس یہ ظشّس کْئی غیش هؼوْلی کوبل پیذا کشیگب

 :تؼلین ّ تشثیت

الجبل کی تؼلین ّ تشثیت هیں اى کے ّالذ هستشم کب اہن سّل سہب ہے خظ کب رکش الجبل ًے ثہت فخش عے کیب ہے۔ ایک خػ هیں 

 :الجبل لکِتے ہیں کہ

 ‘‘ہضاسّں کتت خبًے ایک غشف اّس ثبپ کی ًگبٍ ؽفمت ایک غشف’’

اط هیں کْئی ؽک ًہیں کہ الجبل اپٌی هٌضل کی ٓاخشی زذ تک خْد کی لگي اّس کْؽؼ عے پہٌچے لیکي ساٍ دکِبًے ّالے 

ء کْ ٓاپ کْ داؽ هفبسلت ۱۹۳۰ثالؽجہ ٓاپ کے ّالذ ہی تِے۔ ٓاپ کے ّالذ ٓاپ کی ّفبت عے صشف ٓاٹِ عبل پہلے اعے اگغت 

 دے گئے۔

ٓاپ کی تشثیت کے علغلے هیں دّعشا اہن ًبم ٓاپ کی ّالذٍ هستشهہ کب ہے ٓاپ کی ّالذٍ اهبم ثی ثی کْ ثی ثی ثِی کہب خبتب تِب۔ یہ 

صیبدٍ تؼلین یبفتہ تْ ًہیں تِیں لیکي اًہْں ًے الجبل کی تشثیت کب فشیعہ ثسغي ّ خْثی اًدبم دیب۔ اًہْں ًے الجبل کے دل هیں 

هلک ّلْم کی خذهت کب خزثہ کْٹ کْٹ کش ثِش دیب تِب خْ هشتے دم تک ثشلشاس سہب۔ هبں کی اط تشثیت کْ الجبل ًے یْں ثیبى 

 کیب۔

 تشثیت عے تیشی هیں اًدن کب ہن لغوت ہْا

 گِش هیشے اخذاد کب عشهبیہ ػضت ہْ

اط کے ػالٍّ الجبل ًے اپٌی هبں کب هشثیہ ّالذٍ هشزْهہ کی یبد هیں لکِ کش اپٌی هبں کْ خشاج ػمیذت پیؼ کیب، الجبل کب دسد 

 هالزظہ کشیں۔

 کظ کْ اة ہْ گب ّغي هیں ٓاّ هیشا اًتظبس

 کْى هیشاخػ ًہ ٓاًے عے سہے گب ثیمشاس
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ں گب ّٔ  خبک ّلذ پہ تشی لے کش یہ فشیبد ٓا

ں گب ّٔ  اة دػب ہے ًین ؽت هیں کظ کْ هیں یبد ٓا

 اّس ٓاخشی ؽؼش ثِی دیکِیں خْاة ظشة الوثل کی لذست اختیبس کش چکب ہے۔

 ٓاعوبں تشی لسذ پش ؽجٌن افؾبًی کشے

 عجضٍ تْ صعتہ اط گِش کی ًگہجبًی کشے

ٓاپ کی تشثیت هیں ٓاپ کے ثڑے ثِبئی ؽیخ هسوذ ػطب کی ؽخصیت ثِی ثہت اہن ہے، یہ ٓاپ عے ثے پٌبٍ هسجت کشتے تِے ٓاپ 

خت اًگلغتبى گئے تْ ٓاپ کے تؼلیوی هصبسف ؽیخ هسوذ ػطبًے ہی ثشداؽت کئے خي کے هتؼلك ًظن التدبئے هغبفش هیں الجبل 

 :ًے یہ اؽؼبس کہے

 ٍّ هیشا ہْعف خبًی ، ٍّ ؽوغ هسفل ػؾك

 ہْئی ہے خظ کی اخْت لشاس خبں هدِ کْ

 خال کے خظ کی هسجت ًے دفتش هي ّ تْ

 ہْاے ػیؼ هیں پبال ، کیب خْاں هدِ کْ

 سیبض دہش هیں هبًٌذ گل سہے خٌذاں

 کہ ہے ػضیض تش اص خبں ٍّ خبى خبں هدِے کْ

ء هیں ہْئی۔۱۹۴۰ؽیخ ػطب کی ّفبت دعوجش   

 :تؼلین

ؽیخ ًْس هسوذ چًْکہ دیي داس ٓادهی تِے اعلئے ٍّ ثیٹے کْ ثِی دیٌی تؼلین ہی دالًب کبفی عودِتے تِے، ؽیخ ًْس هسوذ کے 

عیبلکْٹ کے اکثش همبهی ػلوبء کے عبتِ دّعتبًہ ساعن تِے، چٌبچہ الجبل کْ صشف چبس عبل چبس هہیٌے کی ػوش هیں ہی 

هْالًب غالم زغي کے عپشد کش کے هسلہ ؽْالہ کی هغدذ هیں اثتذائی تؼلین کے لئے ثٹِب دیب گیب ، زغت دعتْس لشٓاى ؽشیف کی 

تؼلین عے اثتذاء ہْئی تمشیجبً ایک عبل تک یہ علغلہ چلتب سہب، اعی دسهیبى ؽیخ ًْس هسوذ کے خبًٌے ّالے ایک ؽبٍ صبزت عیذ 

هیشزغي کے هؾْسے عے یہ غے ہْا کہ الجبل کی تؼلین صشف دسط لشٓاى تک ہی هسذّد ًہ سہے ثلکہ اط کے ػالٍّ ثِی 

اًہیں تؼلین دی خبئے۔ چٌبًچہ عیذ هیش زغي کْ ہی الجبل کی تؼلین کی رهہ داسی دی گئی ۔ ؽیخ ًْس هسوذ کے هکبى کے لشیت ہی 



 

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 

 Vol. 6, Issue 8, August 2016  Impact Factor 4.282       ISSN: (2231-4571) 

 www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com 

 

 An International Double-Blind, Peer Reviewed, Refereed Open Access Journal - Included in the International Indexing Directories 
 

Page 119 

ؽبٍ صبزت کب هکتت تِب، یہبں الجبل ًے اسدّ فبسعی اّس ػشثی کی تؼلین ثِی زبصل کشًی ؽشّع کی ، کچِ ہی دًْں ثؼذ ؽبٍ 

صبزت یؼٌی عیذ هیش زغي اعکبچ هؾي اعکْل هیں پڑُبًے لگے تْ الجبل ثِی ّہیں داخل ہْ گئے۔ اة الجبل اًگشیضی تؼلین عے 

ء هیں هیٹشک ۱۸۹۳ء هیں هڈل اّس ۱۸۹۱ثِی ّاثغتہ ہْ گئے اّس پشاًے هؼوْالت اپٌی خگہ ثبلی سہے۔ الجبل ًے یہیں عے 

پبط کیب۔ الجبل هیں رکبّت ّ رہبًت کب هبدٍ خذا داد تِب خظ کے خْاہشات ؽشّع ہی عے ًظش ٓاًے لگے تِے الجبل کْ اهتسبى هیں 

ء هیں الجبل ًے اعکبچ هؾي عے اًٹش هیڈیت کی تؼلین ۱۸۹۵ًوبیبں کبهیبثی کی ّخہ عے توغہ اّس عشکبسی ّظیفہ زبصل ہْا ۔ 

هکول کی پِش اػلی تؼلین کے لئے الہْس چلے گئے ۔ لیکي الہْس خبًے عے پہلے تک اًہیں عیذ هیش زغي خیغے اعتبد عے 

تؼلین زبصل کشًے کب هْلغ هال، اّس یہ الجبل کی خْػ لغوتی تِی۔ عیذ هیش زغي خْ کہ سیبظیبت اّس لغبًیبت پش تْ ًظش 

ّٔ تِب۔ اى کْ اسدّ اّس پٌدبثی کے ہضاس ہب اؽؼبس یبد تِے ایک ؽؼش  سکِتے ہی تِے لیکي عبتِ ہی اًہیں ادثیبت عے ثِی گہشا لگب

کی تؾشیر هیں ثیغیْں اؽؼبس اط هعوْى کے هتؼلك عٌب دیتے۔ خظ عے ؽؼش کب هفہْم ّاظر ہْ ہی خبتب تِب لیکي عبتِ ہی 

غلجبء کے اًذس ؽؼشی رّق ثِی پیذا ہْ خبتب۔ اّس یمیٌبً الجبل کے دل هیں ثِی ؽؼشی رّق یہیں پیذا ہْا ہْگب۔ یہی ّخہ ہے کہ الجبل 

صًذگی ثِی اپٌے التبد کے ػمیذت هٌذس ہے۔ الجبل خت اًگلغتبى خبسہے تِے تْ زعشت ًظبم الذیي الیبء کے هضاس پش التدبئے 

 :هغبفش کے ًبم عے خْ ًظن پڑُی اط هیں اعتبد کے ػلوی ازغبى کب اػتشاف الجبل ًے ثڑے ہی ػمیذت هٌذاًہ غْس پش کیب ہے

 ٍّ ؽوغ ثبصگَ خبًذاى هشتعْی

 سہے گب هثل زشم خظ کب ٓاعتبں هدِ کْ

 ًفظ عے خظ کے کِلی هیشی ٓاسصّ کی کلی

 ثٌبیب خظ کی هشّت ًے ًکتہ داں هدِ کْ

 دػب یہ کش کہ خذاًّذ ٓاعوبى ّصهیں

 کشے پِش اط کی صیبست عے ؽبدهبں هدِ کْ

ؽبگشد کی اعتبد عے ػمیذت کب ػبلن یہ تِب کہ خت ثشغبًْی زکْهت کی غشف عے الجبل کْ عش کب خطبة دیب خبسہب تِب تْ 

 اًہْں ًے اط کْ اط ؽشغ کے عبتِ لجْل کیب کہ اى کے اعتبد کْ ؽوؼ الؼلوبء کب خطبة دیب خبئے۔

 هیں فلغفہ هیں این۔ اے کیب۔ این ۔اے کی ۱۸۹۹ء هیں ثی۔ اے کی تؼلین گْسًوٌٹ کبلح الہْس عے هکول کی اّس ۱۸۹۷الجبل ًے 

تؼلین کے دّساى الجبل کی هاللبت پشّفیغش ٹی۔ ڈثلیْ ٓاسًلڈ عے ہْئی خي کی تؼلین ّ تشثیت ًے الجبل کے ػلوی خْ ہش کْ اّس 

ء هیں پشّفیغش ٓاسًلڈ خت اًگلغتبى چلے گئے تْ ۱۹۰۴ثِی چپکب دیب اّس پشّفیغش ٓاسًلڈ کب ازغبى الجبل کجِی ًہ ثِال عکے ۔ 
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الجبل ًے اى کے سخصت ہًْے پش ًبلہ فشاق کے ًبم عے ایک الْداػی ًظن لکِی خظ هیں الجبل ًے ٓاسًلڈ کی صسجت عے پیذا 

 :ہًْے ّالے ػلوی رّق کب تزکشٍ یْں کیب ہے

 تْ کہبں ہے اعے کلین رسٍّ عیٌبئے ػلن

 تِی تشی هْج ًفظ ثب دًؾبغ افضائے ػلن

 اة کہبں ٍّ ؽْق سٍ پیوبئی صسشائے ػلن

 تیشے دم عے تِب ہوبسے عش هیں ثِی عْدائے ػلن

 ؽْس لیلی کْ کَ ثبص ٓاسایؼ عْدا کٌذ

 خبک هدٌْں سا غجبس خبغش صسشا کٌٌذ

 :عفش اًگلغتبى

ء هیں اًگلغتبى گئے ّہبں پہٌچ کش ٓاپ ًے کیوجشج یًْیْسعٹی کے ٹیشًٹی کبلح هیں داخلے لیب۔ ٓاپ ًے ّہبں ۱۹۰۵الجبل عتوجش 

لشاس پبیب۔ همبلہ اًگشیضی صثبى هیں لکِب گیب تِب " ایشاى هیں فلغفہ هب ثؼذ الطجیؼبت کب استمبء”خْ تسمیمی همبلہ لکِب اعکب هْظْع 

خْ هیًْخ یًْیْسعٹی هیں پیؼ کیب گیب۔ اط همبلے کب صثبًی اهتسبى خشهي صثبى هیٌہْا۔ ٓاپ تیي عبل اًگلغتبى هیں سہے، یہبں ٓاپ 

ًے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگشی زبصل کی ، ثیشعٹشی کب اهتسبى پبط کیب، اط کے ثؼذ چِے هہیٌے تک پشّفیغش ٓاسًلڈ کے لبئن همبم 

کی زیثیت عے لٌذى یًْیْسعٹی هیں ػشثی کے پشّفیغش ثِی سہے۔ اًگلغتبى هیں لیبم کے دّساى اًہیں هیک ٹیگشٹ ، پشّفیغش 

ى ، ّائٹ ہیڈ ، ّاسڈ اّس لٌکغي خیغی ؽہش ٓافبق ہغتیْں عے فیعیبة ہًْے کب هْلغ هال۔لٌذى هیں لیبم کے دّساى الجبل ًے  ّٔ ثشا

  هیں ٓاپ ہٌذّعتبى ّاپظ ٓاگئے۔۱۹۰۸ثہت عبسے اعالهی لکچش ثِی دیئے۔ ثبآلخش خْالئی 

 هالصهت

الجبل ًے این۔ اے کی تؼلین هکول کشًے کے ثؼذ ہی هالصهت ؽشّع کش دی تِی ٓاپ ًے چبس عبل تک اّس ًیٌٹل کبلح هیں 

ء ۱۹۰۳هالصهت کی ،اعی دسهیبى چِے هہیٌے کی سخصت لے کش گْسًوٌٹ کبلح هیں اًگشیضی ثِی پڑُبئی۔ اعکے ثؼذ خت 

هیں هیکلْڈ ػشثک سیٹش کی زیثیت اّس ًیٌٹل کبلح عے الجبل کی هالصهت ختن ہْگئی تْ اعی عبل الجبل دّثبسٍ گْسًوٌٹ کبلح هیں 

ء هیں سخصت لے کش اًگلغتبى چلے گئے۔ اًگلغتبى عے ّاپغی ۱۹۰۵اعٹٌٹ پشّفیغش کی زیثیت عے هالصهت کشًے لگے اّس 

کے ثؼذ الجبل ًے ثیشعٹشی ؽشّع کی اّس عبتِ ہی کچِ دًْں تک گْسًوٌٹ کبلح الہْس هیں فلغفہ کے پشّفیغش ثِی سہے۔ هبسچ 

 ء هیں الجبل هالصهت کے غشض عے زیذس ٓاثبد گئے لیکي ّہبں هغتمل لیبم کی صْست پیذا ًہ ہْئی۔ کیًْکہ الجبل کْ ۱۹۱۰
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هؼوْلی هالصهت لجْل ًہ تِی اّس پڑٌُے پڑُبًے عے ٍّ ثہت زذ تک تٌگ ٓاچکے تِے ٓاخش کبس زیذس ٓاثبد عے ّاپظ ٓاگئے۔ 

 ء کْ گْسًوٌٹ ۱۹۱۰ دعوجش ۱۳لیکي اة زبل یہ تِب کہ الجبل هؼلوی اّس ثیشعٹشی کْ عبتِ لیکش چلٌے کْ تیبس ًہ تِے اعلئے 

کبلح عے الگ ہْ گئے لیکي کبلح عے الگ ہًْے کے ثؼذ ثِی کغی ًہ کغی زیثیت عے کبلح عے تؼلك لبئن ہی سہب اّس صشف 

ایک گْسًوٌٹ کبلح الہْس ہی ًہیں ثلکہ دّعشی ثِی ثڑی خبهؼبت عے الجبل هتؼلك سہے، پٌدبة، ػلی گڑُ ، زیذس ٓاثبد ، الہ ٓاثبد 

ء ۱۹۲۳ء هیں الجبل اّس ًیؾٌل فیکلٹی کے ڈیي ثٌبئے گئے  1919، ًبگپْس ّغیشٍ ثِی الجبل هوتسي کی زیثیت عے خبتے سہے۔ 

ء تک ػالهہ الجبل ۱۹۳۲هیں تؼلیوی کًْغل کی سکٌیت هلی ، اعی دّساى پٌدبة ٹیکغٹ ثک کے ثِی سکي سہے۔ غشض یہ کَ 

 پٌدبة یًْیْسعٹی عے خڑے سہے۔

 ؽبػشی

ػالهہ الجبل کی ؽبػشی پش ہش اظہبس خیبل کشًے ّالْں ًے لکِب ہے کہ اى کی ؽبػشی کب ٓاغبص اعکْل کے صهبًے هیں ہی ہْ 

ٍّ اثِی اعکْل ہی هیں پڑُتے تِے کہ کالم هْصّں صثبى عے ًکلٌے لگب : گیب تِب۔ اط علغلے هیں ؽیخ ػجذ المبدس ًے کہب کہ

 تِب

 :پشّفیغش ػجذ المبدس لکِتے ہیں کہ

 ا

خت ٍّ اعکْل کی تؼلین ختن کش کے اعکبچ هؾي کبلح هیں داخل ہْئے تْ اى کی ؽبػشی ؽشّع ہْئی۔ اى دًّْں لْل کے اًذس 

گش چہ هؼوْلی عب اختالف ًظش ٓاتب ہے لیکي اط عے یہ ثبت ثبثت ہْ خبتی ہے کہ الجبل کی ؽبػشی کب ٓاغبص اى ہی دًْں ہْ گیب 

 :تِب خت ٍّ عیبلکْٹ هیں تِے۔ خیغب کہ ًْ سازغي ًمْی ثِی داؽ کی ؽبگشدی هیں ؽبهل ہًْے کے هتؼلك لکِتے ہیں کہ

ء کے ٓاط پبط داؽ کے زلمے تالهزٍ هیں ؽبهل ہْ چکے تِے۔ داؽ ًے زیذس ٓاثبد هیں اصالذ ۱۸۹۴غبلت گوبى یہ ہے کہ الجبل  "

عخي کب دفتش لبئن کش سکِب تِب خظ کب ثب لبػذٍ ػولہ تِب اّس ڈاک عے هْصْل ہًْے ّالی غضلیں اصالذ دے کش ّاپظ ثِیدی 

 :خبتی تِیں

الجبل خت الہْس ٓاگئے تْ یہبں اى کے ؽؼشی رّق کْ پشّاى چڑٌُے کب هْلغ هال کیًْکہ الہْس ادة ّ ؽبػشی کب ثہت ثڑا هشکض 

تِب۔ یہبں کچِ لْگْں ًے هل کش ایک چِْٹے عے هؾبػشی کی ثٌیبد ڈال سکِی تِی خي هیں هشصا اسؽذ گْسگبًی دہلْی اّس هیش 

ًبظن لکٌِْی خبؿ غْس پش لبثل رکش ہیں۔ ایک ثبس الجبل اپٌے کچِ دّعتْں کے رسیؼہ خجش الئے گئے پِش الجبل ًے اط 

 : هؾبػشے هیں خت یہ ؽؼش پڑُب کہ
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 هْتی عودِ کشؽبى کشیوی ًے چي لئے

 لطشے خْ تِے هشے ػشق اًفؼبل کے

 :تْ هشصا اسؽذ گْسگبًی ًے کہب کہ

 ‘“اط ًْ خْاى ؽبػش کب هغتمجل ثہت سّؽي ہے’’

الجبل اثِی تک تْ غضلیں کہتے سہے لیکي اة اًہْں ًے ًظویں ثِی لکٌِی ؽشّع کش دیں۔ ایک ثبس کغی ادثی هدلظ هیں اًہْں 

ہوبلہ عٌبیب تْ لْگْں ًے ثہت پغٌذ کیب۔ لیکي اثِی الجبل کی ؽہشت صشف دّعتْں اّس الہْس کے کبلدْں ”ًے اپٌی ایک ًظن 

هخضى ًکبلٌے کی ٹِبًی تْ اًہْں ًے الجبل عے ثہت اصشاس کے ثؼذ اى  ”تک ہی هسذّد تِی۔ پش خت ؽیخ ػجذ المبدس ًے سعبلہ 

ہوبلہ کْ ثِی هخضى کی پہلی خلذ هیں ؽبئغ کیب۔ خظ عے اًکی ؽہشت دّس دّس تک پِیل گئی۔ ثہت عبسی اًدوٌیں اّس ”کی ًظن 

هدلغیں دسخْاعت کشًے لگیں کہ ٍّ عبالًہ خلغْں هیں لْگْں کْ اپٌب کالم عٌبئیں۔ اط غشذ اى کی ؽہشت ثڑُتی گئی اّس 

فشهبئیؾْں کی ثِش هبس ہًْے لگیں تْ اکثش فشهبئیؾْں کی تؼویل عے اًکبس کشًب پڑا۔ لیکي صشف اًدوي زوبیت اعالم الہْس کے 

 لیے ثؼط ّخْہبت کے ثٌب پش اط کے عبالًہ خلغْں هیں ًظویں عٌبتے سہے۔

 

 


