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کے اکثر  ای۔ دن ںیہ شانیسارے انسان حد درجہ پرا ج ۔  یٗ نہ ا   وںی۔ تجھے موت ک یٗ ۔ تو کہاں سے ا   یٗ ہاٗے مہنگا
۔ ںیسے کوسوں دور ہ تیانسان غامیوجہ قرا ن کے پ یادیبن یاس ک۔  ںیکے علمٗا و اسکالر ناکام و نامراد ہ اتیمعاش   

 

 تی۔ قرا ن نے انسان ںیکو بچانے سے قاصر ہ تیانسان یوجہ سے دکھ یک یقرا ن سے دور یعلمٗا بھ شتریب ہمارے
ن نے ہے ۔ مگر افسوس انسا   یبھ ایہے اور وقت کا احساس دال ایکا بتا کھنےیہے، علم و ہنر س ایبچانے کا درس د

۔ ںیکھول ںینہ ںیا نکھ یپھر بھ  
 

ہوجاتے  اریت ےیبتاٗو تو کفر کے فتوے لگاکر مارنے اور مرنے کے ل تیا   یبھ کیا یہوتا ہے کہ قرا ن ک سایا اکثر
ہے کہ جس  ہیتو  خامیہے ۔ قرا ن کا پ یپڑت یکرن اریاخت یبھ یجالوطناوربعض اوقات تو قرا ن بتانے والے کو  ںیہ

۔ یٗ ابچ ایدن یکہ اس نے سار ایگو این کو بچاانسا کینے ا   
 

ا پ کو  ںیم سےیکا نظام درہم برہم ہو چکا ہے تو ا اتیمعاش یاالقوام نیب ںیجس م ںیکے اس دور م یٗ کے مہنگا ا ج
بات کرے تو اس  ینظام کو درست کرنے ک ےک اتیمعاش یاالقوام نیب ںیم یروشن یقرا ن ک یبھ یٗ سے کو ںیجہاں کہ

 ںی۔ ا   ئںیا گے پہنچا خامیاور پ ںیکر ترجمہانکے مقالے کا  راو ںیکو ا گے بڑھا االتیاور اسکے خ ںیکا ضرور ساتھ د
۔ ہی۔ شکر ںیحاصل کر نیاور ثواب دار ںیدل و جاں سے خدمت کر یک میامت ابراہ ںیم ریسب ملکر اس کار خ   

 

۔ ہیشکر۔  ںیحاصل کر ںیثواب داراور  ںیلوگوں تک پہنچا ادہیسے ز دہایز غامیپ ہیسے گزارش ہے کہ  یسبھ ا پ  
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