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ﮐﮭﮣﮯ رﻧﮓ دے ﺑﺪﻻں ﺗﮯ ﮐﺎﻟﯿﺎں ﮐﮭﮍﯾﺎں ﭘﮣﯿﺎں ﻧﺎل ُ
ﺳﺮخ
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ۔ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ آﭘﺲ وچ ﻣﻠﺪے دو ُﺑﻼں دی اے،
ﺟﮩﮍی ﮨﮏ ﻧﭽﻦ آﻟﯽ دا ﻋﮑﺲ ﺑﻨﺎ رﺋﯽ اے۔ اے دﻧﺪاں دا
اک ﺳﯿﭧ ﺗﮯ ﻣﻨہ دا اﻧﺪر آﻻ ﺣﺼہ وﯾﮑﮭﺎ رﺋﯽ اے۔
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دس ﺳﺎﻻں ﺗﻮں ودھ ﻋﺮﺻﮯ ﺗُﻮں ،اﯾﻠﯿﺴﻦ ﮐﯿﮣﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﮯ
اظﮩﺎر ،ذاﺗﯽ ﺗﺸﺨﺺ ﺗﮯ آواز دے ﺳﻮاﻻں دے ﻧﺎل ﻣﺼﻮری
دے ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻮں ﻟﺒﮭ رﺋﯽ اے۔ ﻣﻀﺤﮑہ ﺧﯿﺰی ﺗﮯ ﺗﺠﺴﺲ دے
ﺑﮯ ﭼﯿﻦ ﺟﺬﺑﯿﺎں ﺗﻮں ﻣﺘﺤﺮک اﯾﮩﺪﯾﺎں ﺗﺨﻠﯿﻘﺎت دﯾﺎں واری
واری آن آﻟﯿﺎں ﺷﮑﻼں –ﮔﮭﺮ اچ ﭘﺎﻟﯿﺎں ﮔﺌﯿﺎں ﻣﺮﻏﯿﺎں ،ﺑﺎﻧﺪراں
ﺗﮯ ﮔﻮﺑﮭﯿﺎں ﺳﻤﯿﺖ ﮨﻮر ﺷﯿﻮاں دی اک اوﮐﮭﯿﺎں زﺑﺎن ﺗﮯ
ﭼﺎﻧﻦ ﭘﺎوﻧﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ -ﺟﮩﯿﮍﯾﺎں واﻗﻒ ﺗﮯ ﺧﻔﯿہ ﮨﻮﻧﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔ ﮐﯿﮣﺰ
دﯾﺎں ﭘﯿﻨﮣﻨﮕﺰ دے ﻧﺎل ﻧﺎل اوﮨﺪے ﺳﯿﺮاﻣﮑﺲ ﺗﮯ ﭘﻮﺳﮣﺮ وی
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺗﮯ ﻟﮕﺎﺗﺎر ﻟﻔﻈﺎں دے ﻧﺎل ﺗﺎل ﻣﯿﻞ رﮐﮭﺪے ﻧﯿﮟ ،ذو
ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻔﻈﺎں ﺗﮯ اﺷﺎرﯾﺎں ﺗﻮ ﺑﮭﺮے ﮨﻮﻧﺪے ﻧﯿﮟ۔ اﻧﮩﺎں ﺑﮩﺘﮯ
رﺧﺎں آﻟﯿﺎں ﮐﻤﺎں ﺗﻮں ﺟﮩﯿﮍی ﭼﯿﺰ اﺑﮭﺮدی اے اوه اﯾﺲ دا
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﮯ ﺗﻨﻘﯿﺪی ﺗﻌﺎﻗﺐ اے ﺟﻨﮩﻮں ﻣﺼﻮر ﻧﮯ "ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺑﮩﺎم" ﮐﮩﯿﺎ اے-
آرﮢﺮی دے ﻋﻨﻮان ﺗﻮں ،اﯾﮩہ ﻧﻤﺎﺋﺶ ،ﻟﻨﺪن اچ رﮨﻦ آﻟﯽ
ﮐﯿﻨﯿﮉﯾﻦ ﻓﻨﮑﺎر دا ﺑﺮطﺎﻧﯿہ چ ﭘﮩﻼ ﺳﻮﻟﻮ ﺷﻮ اے۔ ﮐﯿﮣﺰ ﻟﺌﯽ
"آرﮢﺮی" اک ﮔﻮﻧﺞ آﻻ ﺗﮯ وڈا ﻋﻨﻮان اے۔ ﺷﺮﯾﺎﻧﺎں اوه رﮔﺎں اﯾﻦ
ﺟﮩﯿﮍﯾﺎں دل ﺗﻮں آﮐﺴﯿﺠﻦ آﻻ ﻟﮩﻮ ﭘﻮرے ﺟﺴﻢ اچ ﻟﮯ ﮐﮯ
ﺟﺎﻧﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔ اوه ﺳﺎڈھﮯ اﻧﺪر اﯾﻦ )ﺟﺪ ﮐہ" ﻓﻦ" وی "ﺷﺮﯾﺎن"
دے اﻧﺪر ﺑﺴﯿﺮا ﮐﺮدا اے( ،اس ﺗﻮں ﮨﭧ ﮐﮯ ﺟﯿﮩﮍا ﺳﺎﻧﮩﻮں
ﺟﻮڑدا اے:
"آرﮢﯿﺮﯾﻞ " درﯾﺎواں دے ﻧﻈﺎم ،رﯾﻞ دے ﺷﺎﺧﺪار ﻧﯿﭧ ورک ﺗﮯ
زﻣﯿﻦ دے اﻧﺪر ﺗﺎراں دے ﻧﻈﺎم دی وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮدا اے۔ اﯾﮩہ
ﻧﻤﺎﺋﺶ اوﻧﮩﺎں ﻧﯿﭧ ورﮐﺲ ﺗﮯ ﭼﯿﻨﻠﺰ ،اﻧﺪر ﺗﮯ ﺑﺎﮨﺮ دے درﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻟﯽ ﺗﮭﺎواں ،ﺗﮩﺎڈے ﺗﮯ ﻣﯿﺮے ،ﺗﺠﺮﺑﮯ ﺗﮯ ﺷﺒﯿﮩہ ﺗﮯ ﻏﻮر
ﮐﺮدی اے۔

ﮐﯿﮣﺰ دے اﭘﻨﮯ ﻧﺎں دی ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ دے ﻣﻼپ اوﮨﺪے ﺳﺎرے ﮐﻢ
اچ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮨﻮﻧﺪے ﻧﯿﮟ۔ ﻟﻔﻈﺎں ﻧﺎل ﮐﮭﯿﮉن ﻧﮯ اس دا ﻧﺎں اک
ﻧﻌﺮه )"ﺳﺐ ﺟﺎری اے"( ،اک ﻋﺮف )"اے ﮐﮯ اے"( ﺑﻦ ﮐﮯ
وﮐﮭﺎﯾﺎ اے ،ﺗﮯ اس ﻧﻤﺎﺋﺶ اچ" ،ﻣﺎﺳﮏ")ﻣﺤﺘﺮﻣہ اﯾﻠﯿﺴﻦ
ﺳﺎره ﮐﯿﮣﺰ( ﺑﻦ ﮔﯿﺎ اے۔ آرﮢﺮی اچ ﺳﺎرے ﮐﻢ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺳﺎل دے
ﺳﻠﺴﻠﮯ اچ ﻻک ڈاؤن دے دوران ﮨﻮﺋﮯ ﺳﻦ۔
اﯾﮩہ اوه وﯾﻼ ﺳﯽ ﺟﺪوں ﻣﮑﮭ دا ﻧﻘﺎب ﺷﺨﺼﯿﺎت ﻧﺎﻟﻮں ﺗﻌﻠﻖ ﮐﮭﻮ
ﭼﮑﮯ ﺳﻦ ،اس ﺗﻮں ﮨﭧ ﮐﮯ اﯾﺴﯽ ﺷﮯ ﺑﻦ ﮔﺌﮯ ﺳﯽ ﺟﻨﮩﻮں
ﭘﺎﻧﺎ اے ،وﺟﻮد ﺗﮯ دﻧﯿﺎ دے وﭼﮑﺎر ﮨﮏ راﺑﻄﮯ دی ﺟﮕہ۔
اوه اﯾﮩﻮ ﺟﺌﮯ ﺧﯿﺎل ﺗﮯ ﺳﻄﺮاں ﻧﻮں ﻧﺌﯿﮟ ﭼﮭﯿﮍدی ،ﺗﮯ اوﻧﮩﺎں
راﮨﻮاں ﻧﻮں ﺟﯿﮩﮍﯾﺎں اﯾﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮں دور ﻧﮑﻞ ﺟﺎون۔
ﮐﺌﯽ ﺳﺎﻻں ﺗﻮں ،ﮐﯿﮣﺰ ﮐﮭﻠﮯ ﻣﻨہ دے ﺧﯿﺎل ﻧﻮں ورت رﺋﯽ اے،
ﺟﯿﮩﮍا آﻧﺪرے ڈﯾﺮن دے ذرﯾﻌﮯ اک ﻧﮑﮯ ﺟﺌﮯ ﻟﮑﮍ دے ﮢﻮﮢﮯ ﺗﻮں ﻟﯿﺎ
ﮔﯿﺎ ﺳﯽ۔ اوﮨﻨﮯ اﯾﮩﻨﻮں زﺑﺎن دی ﺑﮭﮏ ﯾﺎ زﺑﺎن دی ﺗﮭﺎں دی ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﻧﺎل ظﺎﮨﺮ ﮐﺮن دی ﮐﻮﺷﺶ دے طﻮر ﺗﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺘﺎ اے۔ آرﮢﺮی اچ،
ﻣﻨہ ذاﺋﻘہ ﺗﮯ ﻧﺎں دﯾﻦ ﻧﻮں ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدے ﻧﯿﮟ۔ ﮐﯿﮣﺰ اﯾﮩہ ﮨﻦ ای ﻧﻮٹ
ﮐﯿﺘﺎ اے ﮐہ" ،ﻣﯿﮟ اﻧﺪر ﺗﻮں ﺑﺎﮨﺮ ﻧﻮں ،ﺑﺎﮨﺮ ﺗﻮں اﻧﺪر ﺗﯿﮑﺮ ای ،ﺷﯿﻮاں
دے ﻏﯿﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮨﻮن ﺗﮯ زور دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮨﻮﻧﺪی آں۔"
ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ ﮐﺎﻧﮣﯿﻤﭙﻮرﯾﺮی ﺗﮯ ،ﮐﻨﺪھﺎں ﺗﮯ رﺳﺘﯿﺎں دے اک ﺳﻠﺴﻠﮯ
دے ﻧﺎل ﺗﮯ اﯾﮩﺪے ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻧﻮﯾﮟ ﮐﻢ ﻻﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﻧﯿﮟ۔ اﯾﺲ ﻟﮯ آؤٹ
ﻧﻮں ﻣﻮﺟﻮد زاوﯾﺎں ﺗﮯ دروازﯾﺎں دی ﺑﺎزﮔﺸﺖ راﮨﺪارﯾﺎں وچ ﮔﻮﻧﺠﻦ
ﺗﮯ ﻓﯿﺮ ﺑﻨﺎون ﻟﺌﯽ ڈﯾﺰاﺋﻦ ﮐﯿﺘﺎ ﮔﯿﺎ اے ،ﺟﯿﺪی وﺟہ ﺗﻮں ﺗﮑﺮاری
ﻧﻈﺮاں دا اک ﺗﺴﻠﺴﻞ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﺪا اے۔ ﮐﯿﮣﺰ ﮔﯿﻠﺮی دی ﺗﮭﺎں دے
ﮐﻮل ﺧﻮد ای اک ﺳﻮراخ آﻟﮯ ﺟﺴﻢ ،اک اﯾﺪاں دے ﺟﯽ دے واﻧﮓ
ﺟﮩﯿﮍا اوﺗﮯ ﺗﮭﻠﮯ دھﺮﺗﯽ ﺗﮯ ﭘﮭﯿﻠﯿﺎ ﮨﻮﯾﺎ اے دے واﻧﮕﻮں ﭘﮩﻨﭽﺪی
اے۔ ﻋﯿﻦ طﻮل و ﻋﺮض ﺗﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﯿﺘﯽ ﺟﺎن آﻟﯽ،رﺳﺎﺋﯽ ﻟﺌﯽ
ﻟﻔﭧ ،اﯾﮩﺪے اچ اﮐﯽ ﭘﯿﻨﮣﻨﮓ ﻧﺎل دﮔﻨﯽ ﮨﻮ ﺟﺎﻧﺪی اے ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﻤﺖ اچ ﮐﻤﺮے دے اﻧﺪر اک ﻧﮑﺎ ﺟﯿﮩﺎ ﮐﻤﺮه اے ،ﺟﮩﯿﮍا ﻧﮑﮯ ﺟﺌﮯ

زﻣﯿﻦ دے ﮢﻮﮢﮯ دا ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎره ﮐﺮواﻧﺪا اے ،ﺟﮩﯿﮍا ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ ﺗﻮں
ﭘﯿﭽﮭﮯ رﯾﺖ دے ﭘﺘﮭﺮ اچ ﺳﻮرﻧﮓ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺑﻨﯿﺎ اے۔ ﻏﺎراں ﭘﯿﭧ ﺗﮯ
ﻣﻨہ ﻧﺎل ،وﺟﻮد رﮐﮭﻦ آﻟﯿﺎں ﺗﮭﺎواں ﻧﯿﮟ۔
ﮐﯿﮣﺰ ﮨﺮ ﮨﺮ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﻟﺌﯽ ﭘﻮﺳﮣﺮ ﺑﻨﺎوﻧﺪی اے ﺟﮩﯿﮍی او ﮐﺮدی اے۔
اﯾﮩہ اوﻧﮩﺎں دﯾﺎں ﭘﯿﻨﮣﻨﮕﺰ دے ﻧﺎل ﭼﻠﺪا رﮨﻨﺪا اے ،ﺟﺪ ﮐہ اوه
وﮐﮭﺮﯾﺎں ﮔﺮاﻓﮏ ﺳﻤﺘﺎں وچ اﯾﮩﺪﯾﺎں ﺷﺎﺧﺎں وی ﺑﻨﺎوﻧﺪی اے۔
آرﮢﺮی ﻟﺌﯽ ،ﮔﯿﻠﺮی دے داﺧﻠﮯ اچ ﺑﮩﺖ ﺳﺎرے ﭘﻮﺳﮣﺮ ﻻﺋﮯ ﮔﺌﮯ
ﻧﯿﮟ ،ﺟﺪ ﮐہ دوﺟﮯ ﺳﮣﯽ آف ﮐﯿﻮز وچ ﻻﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﻧﯿﮟ ،ﺟﯿﻨﺎں ﺗﯿﮑﺮ
ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ ﮐﻨﮣﻤﭙﻮرﯾﺮی دﯾﺎں ﺗﮭﻠﮯ آﻟﯿﺎں ﺳﯿﮍھﯿﺎں ﺗﻮں رﺳﺎﺋﯽ
ﮐﯿﺘﯽ ﺟﺎﺳﮑﺪے اے۔ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺳﺎل اوﻧﮩﺎں ﻏﺎراں دا دوره ﮐﺮدﯾﺎں
ﮨﻮﯾﺎں ،ﮐﯿﮣﺰ ﻧﻮں ﺣﯿﺮت دا ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﯿﺎ ﮐہ اوﻧﮩﺎں دﯾﺎں ﺷﮑﻼں
اوﮨﺪی ﺗﺨﻠﯿﻘﺎت ﻧﺎل ﮐﯿﻨﯿﺎں رﻟﺪﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔
اک ﮨﻮر اﺗﻔﺎق :ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ اوه ﺷﮩﺮ ﺳﯽ ﺟﺘﮭﮯ  1940دی دﮨﺎﺋﯽ
اچ ،اوﮨﺪے دادا دادی دی ﻣﻼﻗﺎت ﮨﻮﺋﯽ ﺳﯽ ،ﺗﮯ اوه دوﺋﯿﮟ اﭘﻨﮯ
اﭘﻨﮯ ﻣﻠﮑﺎں ﭼﻮں ﻧﺲ ﮐﮯ آﺋﮯ ﺳﻦ۔ اﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﻧﻮں ﻧﺎﮢﻨﮕﮭﻢ
دے ﮨﻢ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اچ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﯾﻨﺎ ،اوﮨﺪے ﻟﺌﯽ اک طﺮﺣﺎں دی
واﭘﺴﯽ رﺋﯽ اے  ،ﺟﮩﯿﮍی ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﺟﮍاں ﺗﮯ رﺷﺘﯿﺎں ﻧﺎل
ﺟﻮڑدی اے۔
آرﮢﺮی دے ﮐﻢ اچ ﺟﮩﯿﮍے ﺳﻮاﻻت ﭘﭽﮭﮯ ﮔﺌﮯ ﻧﯿﮟ -اوه راﺑﻄﮯ ﺗﮯ
ﻣﻮاﺻﻠﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﮯ ،ﺟﮍاں ﻧﺎل ﺑﮯ ﺗﮑﻠﻔﯽ -اﯾﺲ ﺣﺎﻟﯿہ ﻟﻤﺤﮯ ﻟﺌﯽ
اﯾﺪاں ﮨﯽ ردﻋﻤﻞ اے ﺟﯿﻨﺎ ﮐہ ﺧﯿﺎﻻت دی ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻼﺷﯽ اے
ﺟﮩﯿﮍی ﭘﻮری ﭘﯿﻨﮣﻨﮓ دی ﭘﻮری ﺗﺎرﯾﺦ اچ ﺑﺮﻗﺮار اے۔

ﮐﭽﮭ آرﮢﺮﯾﺰ

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :ﻓﺮی وے ﺳﮍﮐﺎں دا ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎره

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :اک دوﺟﮯ ﻧﺎل ﺟﮍے درﯾﺎﺋﯽ ﻧﯿﭧ
ورک دا ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻧﻈﺎره

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :اﯾﮑﺲ رے طﺮز دی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺲ اچ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﺴﻢ اچ رﮔﺎں ﺗﮯ ﺷﺮﯾﺎﻧﺎں ﻧﻮں وﯾﮑﮭﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ اے۔
 2009اچ اک وﯾﺎه اچ ،اک ﭘﺮوﻧﮯ ﺗﮯ ﺑﺠﻠﯽ دی ﺷﮑﻞ وچ
ﺑﺠﻠﯽ ڈﮔﯽ۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :اک ﺑﻨﺪے دی ﮐﻨﮉ ﺗﮯ رﺗﺎ ﻧﺸﺎن۔

ﺳﺎل  2020اﭘﻨﮯ اﻧﺪر دو ﻧﻘﺺ ﯾﺎ ،دو ﭘﻮرﮢﻠﺰ رﮐﮭﺪا اے۔ ﻧﺎﮢﺲ
ﻓﺎر ﻧﺎﮢﺲ

ﺗﺼﻮﯾﺮدی وﺿﺎﺣﺖ :ﻟﻔﻆ  2020ﻧﯿﺎﭘﻦ دی ﻋﯿﻨﮏ اچ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﻮﮔﯿﺎ اے۔
اﯾﮩہ ﻧﻤﺎﺋﺶ ُﺑﻼں ﺗﮯ ﻟﻤﺒﮯ ﻧﺮم ﮨﺘﮭﺎں ﺑﺎﻧﮩﻮاں دے آﻟﮯ دواﻟﮯ
ﮔﮭﻮم رﺋﯽ اے۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :ﺟﮓ ﭼﻮں ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺎوﻧﺪی اک زﻧﺎﻧﯽ دی
ﭘﯿﻨﮣﻨﮓ

اﯾﮩہ ﻧﯿﻮﺗﮭﯿﻠﯿﮏ ﭘﺘﮭﺮ دا ﻧﻘﺎب  7000ﻗﺒﻞ ﻣﺴﯿﺢ دا اے۔ اﯾﮩہ
ﻏﺎﻟﺒﺎً رﮨﯿﺎ ﺟﺎن آﻻ دﻧﯿﺎ اچ ﺳﺐ ﺗﻮں ﭘﺮاﻧﺎ ﻧﻘﺎب اے۔

ﺗﺼﻮﯾﺮدی وﺿﺎﺣﺖ :اﮐﮭﺎں دے ﺳﻮراﺧﺎں ﺗﮯ ﻣﻨہ دے ﺳﻮراﺧﺎں
آﻻ ﺳﺎدا ﺟﯿﺎ ﻧﻘﺎب۔
ﻧﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮢﯿﻨﺠﯿﺮ )ﻣﯿﻨﻮں ﭼﮭﻮؤو ﻧہ( اک ﻻطﯿﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤہ اے ﺟﮩﯿﮍا
ﯽ ﻧﮯ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﮕﺪﻟﯿﻦ ﻧﻮں ﻓﯿﺮ ﺟﯽ اﮢﮭﻦ ﺗﻮں ﺑﻌﺪ ﮐﮩﯿﺎ۔
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴ ٰ
اس ﻟﻤﺤﮯ ﻧﻮں ﻓﻨﮑﺎر ﺻﺪﯾﺎں ﺗﻮں وﮐﮭﺎ رے ﻧﯿﮟ۔ اﯾﺘﮭﮯ ﮨﻨﺲ ﮨﻮﻟﺒﯿﻦ
دا اک اﻧﺪاز اے ،ﺟﮩﯿﮍا  1526اچ ﭘﯿﻨﭧ ﮨﻮﯾﺎ ﺳﯽ ﺟﺪوں اوه اﻧﮕﻠﯿﻨﮉ
اچ ﺳﻦ۔

ﺗﺼﻮﯾﺮی وﺿﺎﺣﺖ :ﯾﺴﻮع ﻣﺴﯿﺢ اﭘﻨﮯ ﮨﺘﮭﺎں ﻧﺎل اﺷﺎره ﮐﺮ رے
ﻧﯿﮟ ﺟﯿﻮﯾﮟ ﻣﯿﺮی ﻣﮕﺪﻟﯿﻦ ﻧﻮں اﭘﻨﮯ ﺗﻮں دور رﮨﻦ د اﮐﮩہ رے ﻧﯿﮟ۔
ﻣﯿﺮی ﻣﮕﺪﻟﯿﻦ ﻧﮯ اک ﺻﺮاﺣﯽ ﭘﮭﮍی اے۔
ووڈ ﮐﭧ ﺑﺬرﯾﻌہ آﻧﺪرے ڈﯾﺮن 1943 ،اچ راﺑﯿﻠﯿﺲ وﻟﻮں اﯾﮩﺪے ﭘﯿﻨﮣﺎ
ﮔﺮﺋﯿﻞ ) (1532ﻣﺜﺎﻟﯽ اﯾﮉﯾﺸﻦ ﺗﻮں ،اﺻﻞ اچ  21ﺳﯿﻨﮣﯽ ﻣﯿﮣﺮ،
ﻣﯿﮟ اﯾﺪی اوﻧﭽﺎﺋﯽ ﻧﻮں اﭘﻨﮯ ﻗﺪ 160 ،ﺳﯿﻨﮣﯽ ﻣﯿﮣﺮ ﺗﮏ ودھﺎﯾﺎ
اے۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :زﻣﯿﻦ دی آراﺋﺶ دا ﻧﻈﺎره )رﯾﺖ ،ﮔﮭﺎ
دے ﭘﮩﺎڑ ﺗﮯ ﮐﺠﮭ ﺑﻮﮢﮯ(ﮐﺴﮯ دے ﻣﻨہ ﭼﻮں وﮐﮭﺎﺋﯽ دے
رﮨﻦ۔
ﻣﯿﮑﺲ ارﻧﺴﭧ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺴﻨﺪی ﺗﮯ ﻣﺼﻮری )(1942۔ "اک ﺑﮩﺖ
وڈا ﻧﻮاں ﻓﺮاﺋﯿﮉﯾﻦ ڈراؤﻧﮯ ﺳﻔﻨﮯ" دے طﻮر ﺗﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺘﺎ ﮔﯿﺎ اے
ﺟﺪوں اس دی ﭘﮩﻠﯽ واری ﻧﻤﺎﺋﺶ ﮐﯿﺘﯽ ﮔﺌﯽ ﺳﯽ ،ﺗﮯ ﮐﻢ دا
ﻋﻨﻮان  1928اچ آﻧﮉرے ﺑﺮﯾﮣﻦ دے ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻮں ﻟﯿﺘﺎ ﮔﯿﺎ ﺳﯽ۔

ﺗﺼﻮﯾﺮی وﺿﺎﺣﺖ :ﺣﻘﯿﻘﺖ دی ﭘﯿﻨﮣﻨﮓ۔ دو ﺷﺨﺼﯿﺎت – اک
ﭘﯿﻨﮣﻨﮓ اے۔

ﭘﮩﻞ دوره ،ﺳﮣﯽ آف ﮐﯿﻮز ،ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ ،ﺳﺘﻤﺒﺮ 2020۔

 1940ﺗﻮں ﻣﯿﻨﺲ ﻓﯿﻠﮉ روڈ ﻏﺎراں دا اک ﻣﻨﺼﻮﺑہ ،ﺟﺪوں اوه
ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺣﻤﻠﯿﺎں دی ﺻﻮرت اچ ﭘﻨﺎه ﮔﺎﮨﻮاں دے طﻮر ﺗﮯ ورﺗﮯ
ﺟﺎﻧﺪے ﺳﻦ۔ ﻣﯿﺮی دادی دا ﺧﺎﻧﺪان اﯾﺲ دوران  492ﻣﯿﻦ ﻓﯿﻠﮉ
روڈ ﺗﮯ رﮨﺎﺋﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺳﯽ۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :ﻣﺘﻦ اچ ﮐﮩﯿﺎ ﮔﯿﺎ اے ﮐہ ﻣﯿﻨﺴﻔﯿﻠﮉ روڈ
ﻏﺎر ،اے آر ﭘﯽ ،ﺗﮯ ﻧﻘﺸہ ﻧﺎرﺗﮭ ﺷﯿﺮووڈ اﺳﮣﺮﯾﭧ ﺗﮯ ﭘﯿﻞ
اﺳﮣﺮﯾﭧ دے وﭼﮑﺎر ﻏﺎر ﻧﯿﭧ ورک وﮐﮭﺎﻧﺪا اے۔

ﻣﯿﺮے دادا دادی ﻧﮯ )درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﮯﮐﮭﺒﮯ ﭘﺎﺳﻮں دوﺟﮯ( ،اﯾﺘﮭﮯ
ﺑﯿﻠﯿﺎں دے ﻧﺎل ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ اچ اﭘﻨﮯ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﻮﺷﻞ ﮐﻠﺐ اچ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﻨﺎﺋﯽ اے ،ﺟﺘﮭﮯ اوﻧﮩﺎں دی  1947اچ ﻣﻼﻗﺎت ﮨﻮﺋﯽ ﺳﯽ۔ دو
ﺳﺎﻻں ﺑﻌﺪ اﻧﮩﺎں دا وﯾﺎه ﮨﻮﯾﺎ۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :اک ﭘﺮاﻧﮯ زﻣﺎﻧﮯ دی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﯿﺲ اچ ﭘﭙﻨﺞ
ﮔﻠﮯ ﻣﻠﻦ آﻟﮯ ﻟﻮﮐﯽ وﯾﮑﮭﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ۔
ﻻک ڈاؤن ﺗﻮں اک ﮨﻔﺘہ ﭘﮩﻼں ،ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ دا دوره۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :اک ﭘﻞ ﺗﻮں ﺗﮭﻠﮯ ﻧﮩﺮ دا ﻧﻈﺎره۔
ﮨﯿﻠﻦ ﺳﯿﺸﯿﻮس وﯾﻠﺰ اچ):(1998
اﮐﮭﺎں ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ ﮨﺘﮭ ﻧﯿﮟ۔۔۔۔
دﻧﯿﺎ اوﮨﻨﻮں دﯾﺘﯽ ﮔﺌﯽ،
اوﮨﺪﯾﺎں اﮐﮭﺎں دے ﮨﺘﮭ اچ۔۔۔
اﮐﮭﺎں ﺧﺪا دے ُﺑﻼں ﺗﮯ ُﺑﻞ ﻧﯿﮟ۔

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :دو ﻟﻮﮐﺎں دے ﺟﺴﻤﺎں دی اک ﭘﯿﻨﮣﻨﮓ – اک ﻧﮯ ﻟﺒﺎس
ﭘﺎﯾﺎں ﮨﻮﯾﺎ اے ،اک ﻧﮯ ﺳﻮٹ ﭘﺎﯾﺎ ﮨﻮﯾﺎ اے – اک دوﺟﮯ دے آﺳﮯ ﭘﺎس ﺑﺎﮨﻮاں
دے ﻧﺎل۔ ﺗﺴﯽ اوﮨﻨﺎں دے ﻣﮑﮭ ﻧﺌﯿﮟ وﯾﮑﮭ ﺳﮑﺪے ،ﮐﯿﻮں ﺟﮯ اﯾﮩہ ﮐﮭﻠﮯ
ﻣﻨہ ﻧﺎل دھﻨﺪﻻ ﺟﺎﻧﺪا اے ﺟﮩﯿﮍا اس ﺗﺼﻮﯾﺮ دا ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻨﺎﻧﺪا اے۔

ﮐﻤﺎں دی ﻓﮩﺮﺳﺖ
ﭘﮩﻠﯽ ﺗﮭﺎں ،ﮐﮭﺒﮯ ﭘﺎﺳﮯ ﮔﮭﮍی ﺗﻮں:
اﯾﺲ اﯾﺲ آﺋﯽ ﮐﮯ) ،(2020ﺳﻠﮏ ﺳﮑﺮﯾﻨﮉ ﮐﯿﻨﻮس ﺗﮯ
ﺗﯿ ﻞ
)2020ﻓﯿﻤﻮرل( ) (2021ﮐﯿﻨﻮس اﯾﻠﯿﻮﯾﮣﺮ  IIﺗﮯ ﺗﯿﻞ،
اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ ﺗﮯ رﯾﺖ
دوﺟﯽ ﺗﮭﺎں ،ﮐﮭﺒﮯ ﭘﺎﺳﻮں ﮔﮭﮍی دے واﻧﮓ:
ﮐﺎک ﻓﺎدر ) ،(2021ﻟﯿﻨﻦ ﺗﮯ ﺗﯿﻞ ،اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ ﺗﮯ ﭼﺎول
اﺳﮣﯿﺞ ﮐﺎک ) ،(2020ﻟﯿﻨﻦ ﺗﮯ اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ ﺗﮯ ﭼﺎول۔
اﯾﻢ ۔ اے ۔ اﯾﺲ ۔ﮐﮯ ) ،(2021ﻟﯿﻨﻦ ﺗﮯ ﺗﯿﻞ ﺗﮯ اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ۔
ﻧﺎﮢﻨﮕﮭﻢ ﻧﮩﺮ  11 ،ﻣﺎرچ  ،(2021) 2020ﻟﯿﻨﻦ ﺗﮯ ﺗﯿﻞ۔
اﯾﻠﮯ ﮐﯿﭧ ) ،(2020رﯾﺸﻢ اﺳﮑﺮﯾﻦ آﻟﮯ ﮐﯿﻨﻮس ﺗﮯ ﺗﯿﻞ۔
اﻧﺪروﻧﯽ ﻧﻈﺎره " ،IIوﯾﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻠﮯ" ،ﻣﻠﻦ2016-17 ،
) (2021ﻟﯿﻨﻦ ﺗﮯ ﺗﯿﻞ
)2020اﯾﻔﯿﻤﯿﺮل( ) ،(2021ﮐﯿﻨﻮس ﺗﮯ اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ ﺗﮯ رﯾﺖ

راﮨﺪاری دی ﺗﮭﺎں:
ﭼﯿﻨﻠﻨﮓ) (2021ﻟﯿﻨﻦ ﺗﮯ اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ
ﮐﯿﮣﺰن ﮨﻮﮨﻮل) (2021ﮐﯿﻨﻮس ﺗﮯ ﺗﯿﻞ ﺗﮯ اﯾﮑﺮﯾﻠﮏ
ﺳﺎرے ﮐﻢ ﺑﺸﮑﺮﯾہ :دی اﭘﺮوچ ،ﻟﻨﺪن ،ﺗﮯ ﻟﻮﮨﺮﻧﮓ آﮔﺴﮣﯿﻦ ،ﻧﯿﻮ
ﯾﺎرک۔ ﺳﻮاﺋﮯ :ﺳﺴﯿﮏ ،ﺑﺸﮑﺮﯾہ ﻣﺼﻮر ﺗﮯ ﺟﯿﻮ ﻣﺎرﮐﻮﻧﯽ ،ﻣﻠﻦ؛
ﺗﮯ اﺳﮣﯿﺞ ﮐﺎک ،ﻧﺠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋہ۔
اﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﺶ ﺑﺎرے اچ ﮨﻮر ﺟﺎﻧﻦ ﻟﺌﯽ
 nottinghamcontemporary.orgﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮو ﯾﺎ اﯾﺘﮭﮯ ﺳﮑﯿﻦ ﮐﺮو

ﮐﺮﯾﮉٹ:
آرﮢﺮی ﻧﻮں ﺑﺮطﺎﻧﯿہ اچ ﮐﯿﻨﯿﮉا دے ﮨﺎﺋﯽ ﮐﻤﯿﺸﻦ ﺗﮯ ﺳﺎڈھﮯ ﻧﻤﺎﺋﺸﯽ ﺣﻠﻘﮯ -
اﻟﯿﮕﺰﯾﻨﮉر وی ﭘﯿﮣﺎﻻس  ،ﻣﺎﺋﯿﮑﻞ ﺗﮯ اﯾﻠﻦ رﻧﮕﯿﺌﺮ وﻟﻮں ﺗﻌﺎون ﺣﺎﺻﻞ اے ﺗﮯ اﯾﮩہ
ﮐﯿﻤﮉن آرٹ ﺳﻨﮣﺮ دے ﻧﺎل اﺷﺘﺮاک ﮐﺮدا اے ،ﺟﺘﮭﮯ اﯾﮩہ ﺟﻨﻮری  2022اچ ﮐﮭﻞ
ﺟﺎوے ﮔﺎ۔ اﺳﮣﻮڈﯾﻮ ﻣﯿﺘﮭﯿﺲ ﮐﻠﻮﮢﻮ دے ڈﯾﺰاﺋﻦ ﮐﯿﺘﯽ ﮔﺌﯽ اک ﭼﮭﭙﺎﺋﯽ دے ﻧﺎل،
 2022دے ﺷﺮوﻋﺎﺗﯽ دﯾﮩﺎڑﯾﺎں اچ ﭼﮭﭙﻦ آﻟﯽ اے۔ ﻧﻤﺎﺋﺶ دی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﮨﺮ
ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﯿﮣﻠﯿﻦ ﮢﻮﺑﯿﺎس -ﮐﯿﻨﯿﺴﯽ دے ﺗﻌﺎون ﻧﺎل ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺘﯽ ﮔﺌﯽ اے۔

