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 اک الخہصاکمہفش  یک اتکب 

یت آتی  اکمہفش یک اتکب ےک فنصم ےک وطر رپ ڑبے واحض ادناز ےس  ویانح روسل اک ذرک رک8ابب 22آایت  اور  9اور  4،1ابب1اکمہفش    فنصم: 

 ۔ےہ 

 دعب از حیسم ںیم  دنبملق یک یئگ یھت  ۔ 95-90اکمہفش یک اتکب اغًابل    نسِ رحتری:

 نو ا ورور ےہ ۔" ہ وسیع حیسم اک اکمہفش ویانح روسل وک دخا یک رطف ےس دای ایگ اھت اتہک"اےنپ دنبوں وک وہ ابںیت ِداھکےئ نج اک دلج    رحتری اک دصقم:

 نو ا  اورآرخی لاای  ینی ےک ابرے ںیم  دیھبوں ےس رھبی نویئ ےہ ۔ ہ آرخی اابتنہ  ےہ ہک ہ  داین ورور متخ ابوتں اتکب  لبقتسم ںیم نوےن  وایل 

اجومں وک اپک رےتھک  ےہ۔ اس اتکب ںیم ںیمہ رفدوس یک  ھچک ویکلھجں  ےک اسھت اسھت اُن ولوگں ےک  ےیلزعت اور و اقر وک یھب داھکای ایگ  ےہ  وج  اےنپ

وھکں، رپاشیوینں اور   اُس آرخی آگ ےک اسھت   شیپ رک ںیہ ۔ اکمہفش
ُ
یت ےہ   س ںیم  امتم یک اتکب امہرے اسےنم  میظع تبیصم  وک  امتم ڑبے ڑبے د

ابر  ی لااب وک یھب  ابر ریغ اامیدنار ہشیمہ ےکےیل ںیلج ےگ ۔ اکمہفش یک اتکب اطیشن ےک زوال   اوررھپ اُےکس ےیل اور اُس ےک رفوتشں ےکےیل اُس ادب

 اسھت  ےئ  ایبن رکیت ےہ وج اُن ےکےیل رقمر  نو اکچےہ ۔  اِس اتکب ںیم مہ رپ رفدوس یک  امتم ولخماقت  اور رفوتشں ےک رفاضئ اور اُن دقمنیس  ےک

 ںیم  وسیع ےک اسھت ہشیمہ ےکےیل رںیہ ےگ ۔ اکمہفش یک  اتکب ںیم   مہ 
م

ی

 ھچک ھڑ ےت ںیہ اےُس ایبن وجےئگ ولاوں وک یھب اظرہ ایک اجات ےہ  وج ےئن ریولش

 رک ا امہرے ےیل یھب اانُت یہ لکشم ےہ انتج ہک ہ ویانح روسل ےک ےیل اھت۔

و ےن دںیھکی اور وج ںیہ اور وج اِن ےک دعب نوےن وایل ںیہ اُن بس وک ھکل ےل19ابب 1اکمہفش      دیلکی آایت :
ُ

 

 "  ۔آتی:  "سپ وج ابںیت ت
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اومں ےک دےنہ اہھت ای اُن ےک امےھت رپ آایت:   "اور17-16ابب 13اکمہفش   ُ

ُ

 اُس ےن بس وھچےٹ ڑبوں دوی  دنموں اور رغوبیں ۔ آزادوں اور غ

 ۔"اکی اکی اھچپ رکا دی۔ اتہک اُس ےک وسا  س رپ اشنن ینعی اُس ویحان اک  ام ای اُس ےک  ام اک لاد نو اَور وکیئ رخدی و رفوتخ ہن رک ےکس

 11ابب 19اکمہفش  
م َ
 اور حر ق تالہات  ےن آ نان وک ہ ال نوا دا اھ اور ایک دہ اتھ نوں ہک اکی گ دی اڑو ا ےہ اور اُس رپ اکی وسار ےہ وج اآتی:   "رھپ م

 ےہ اور وہ رایتس ےک اسھت ااصِنف اور ڑلایئ رکات ےہ۔"

 ےن اکی ڑبا گ دی تخت اور اُس وک وج اُس رپ اھٹیب نوا اھت 11ابب 20اکمہفش   
م َ
ےس زنیم اور آ نان اھبگ ےئگ اور  دا اھ  س ےک اسےنمآتی:   "رھپ م

 اُںیہن ںیہک ہگج ہن یلم۔" 

 ےن اکی ےئن آ نان اور یئن زنیم وک دا اھ ویکہکن الہپ آ نان اور یلہپ زنیم اجیت ریہ یھت اور دنمسر یھب1ابب 21اکمہفش  
م َ
  ہن راہ۔" آتی:   "رھپ م

 آ نان اور یئن زنیم  ےک رو ام نوےن  ےک راگن رگن ایب ات ےس رھبی ھڑی ےہ  وج حیسم یک دورسی آدم  اور ےئن اکمہفش یک اتکب ان روایؤں    رصتخم الخہص: 

مااؤں ےک  ام  وطخط  ےس رش ی
مس
کلی
وع نویت ےہ  اور رھپ ےس ےلہپ آرخی اایم ےک ابرے ںیم  ںیمہ آاگہ رکےت ںیہ۔ اکمہفش یک اتکب  اایشی وککچ یک  است 

 "؛ رہ دجمُون یک آرخی  گنج ؛ اسیلب یک دیق؛ دخاودن  یک ابداشیہ؛ ڑبے  گ دی تخت یک666یل آوتفں  ےک ےلسلس ؛ ویحان  ےک  لاد"زنیم رپ  ازل نوےن  وا

اشیہ  ںیہ  اور اس یک  ابدلاای  ؛ اور دخا ےک ادبی رہش یک وصخایصت  و تیہ وک ایبن رکیت ےہ ۔  وسیع حیسم ےک ابرے ںیم یک یئگ  نشیپ وگایئں وپری نو یکچ

 یک یمتح نشیپ وگیئ  ںیمہ نیقی دالیت ےہ ہک وہ دلج واسپ آےن واال ےہ ۔

 آاغز رپاےن دہع اےم ےس نوات ےہ۔ اکمہفش یک اتکب  آرخی اایم ےک ابرے ںیم  اُن نشیپ وگایئں اکااتتخم ےہ نج اک    رپاےن  دہع  اےم  اسیکھت رطب:

اکمافشیت   ابب ںیم لمکم وطر رپ واحض  نو ات ےہ ۔ ابلبئ  ںیم  اکمہفش یک  اتکب  ےس ابرہ13اک  ذرک اکمہفش  آتی ںیم  ایبن رکدہ اخمفلِ حیسم 27ابب 9داین الی  

مااہ 12-7ادب یک اثمںیل داین الی  ی
سع
م ی

 اوباب  ںیہ ۔  اکمہفش یک اتکب ںیم ہ امتم نشیپ14-9اوباب  اور زرکایہ 41-37اوباب، زحیق 27-24اوباب، 

 یت ںیہ ۔ وگایئں  اکی اسھت واعق نو

داین یک  اُس لاای  ےک  ایک آپ ےن حیسم  وک اےنپ اجنت ددنہہ ےک وطر رپ وبقل ایک ےہ ؟ ارگ اس اک وجاب اہں ےہ وت آپ وک دخا یک رطف ےس   یلمع االطق:  

ری رطف ےہ ۔ یمتح لاای  ےک ابرے ںیم  وخف زدہ نوےن یک ورورت ںیہن ےہ  وج  اکمہفش یک اتکب ںیم ایبن یک یئگ ےہ  ۔ویکہکن  فصنم ِ امظع امہ

ایہ دینی اچےیہ  ۔  اس رشوع نوےن ےس ےلہپ ںیمہ  اےنپ دووتسں اور ھڑوویسں   ےک اسےنم حیسم ںیم دخا یک ادبی زدنا  یک  شیپ شک  ےک ابرے ںیم  وگ

 دخا رپ رےتھک ںیہ   اتہک دورسے  ولگ لبقتسم ےک مہاتکب ںیم ایبن رکدہ وااعقت یقیقح ںیہ ۔  ںیمہ اینپ زدنا  وک اُس اامین ےک اطمقب رسب رک ا اچےیہوج 

 اجےن ےک ےیل امہرے اسھت اشلم نوں۔   ابرے ںیم امہری  وخیش وک وسحمس رکںی  اور   اُس ےئن  اور اشدنار رہش ںیم 


