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 ارلیح 

 

 مسب اہلل ارلمٰح

 

ا ایپ یھبک

 

 ک   رروگ ہن اگلن

  یوچدرھ حیلم از 

ار
م
  و یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

 

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

 

  و اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ین  ی   ای 

ر

 

 
ار  یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
ارپ ا ی

 

ول،  انپ ن

، ااسفہن، کمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

 

ارع  ، ن

 

ا اچںیہ ، یش

 

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ ک اامعتسل   لین

 ںیہ یھب  رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
 

ررحت  )ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و ی  ا ی 
 
 رک د  ی

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

 

د۔ م ےئگ   اورپ دےیئ ےئلیک  تالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ ک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش

 

 
را م  ین ای 

☆☆☆☆☆ 
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اہ

 

 !!!!!!___اعایلن کلم ش

رے اھبویئں  

ٹ

 ںیم یھب۔۔    وج اےنپ ی 

ے

ی ت

 

ش

 

خ
س

راج ںیم یھب اور 

 

ل فلتخم م
ب لک
 ےس 

اک واال رشاریت اسھچ ٹف اچر اچن ابمل دق وخوصبرت ےس

 

 ۔  زہشادہ۔ آںیھکن ڑھکی ن

 ںیم الم اتیل۔۔۔۔۔ 

 

 ُاّسے وج یھب اتلم س  وک اےنپ یہ رن

 صخ ےک العوہ۔۔se رصف نیت ش

رے اھبیئ۔۔ 

ٹ

 دوونں ُاےکس ی 

 ےسنج ُایکس یھبک ینب یہ ںیہن۔۔۔

ا ےس اگل

 
 

 رےنہ ےک رچکیل دیتی ریتہ ۔۔۔۔   اور رسیتی ُایکس امام وج ہشیمہ ُاّسے امن

امئ دنپس  ہو

ٹ

  یھب اسل یک اہڈیلے ںیم اانپ ن
 

ا۔۔۔ ج

ے

دن ا آن

ٹ  

  رکےن ای

ا۔۔۔ 

ے

ا ےک ےیل ڈریھ اسرے ٹفگ الن

 
 

 امن

ا ُاّسے انم یھب رکیت ۔۔

 
 

  امن

ال داتی ۔۔۔

ٹ

 وت اوکس ہی وبل رک ن
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 اموی مت ےھجم اس رھگ ںیم س  ےس زن ادہ ایپری وہ۔۔۔۔

 ۔۔۔ںیم ںیہمت اتب ںیہن تکس 

ا وہں۔ڈیلے ک انتک ےبربصی ےس اںیم ںیہمت دےنھکی ےک ےیل اہ

ے

 ۔۔۔اظتنر رکن

 ہی سب ںیم یہ اجاتن وہں ۔۔۔ 

 هااےئ  
ج
س

 

ٹ

م
اہ آوھکنں ںیم ای  اگل یہ کمچ ےیل وہوٹنں رپ رکسماہ

 

اعایلن کلم ش

ا وک ںیہی وباتل ۔۔۔۔

 
 

 ہشیمہ امن

 اور ںیم یھب ۔۔۔۔ 

ا یھب وخش وہےت وہےئ وبیتل۔۔۔۔۔ 

 
 

 امن

 وکپ ہتپ ےہ۔۔۔۔ آ

  ںیم ںیہمت 
 

ا ج

 
 

 ۔ رک تہب وکسن اتلم ےہ۔۔  وہں ہن ےھجم ںیہمت دھکی اتسنہ وہا داتھکیامن

 رھبی رظنوں ےس دےتھکی وہےئ ہشیمہ وباتل ۔۔۔ 

ے

ے
ا وک حم 

 
 

 اعایلن امن

 اور مت یتسہ وہیئ وخوصبرت یھب تہب یتگل وہ۔۔۔
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 ہشیمہ یتسہ راہ رکو۔۔۔۔

ا اسھت اتبےئ وہوے

 
 

  راہ اھت ۔۔۔ وھچےٹ وھچےٹ ںیسح ولپں یک ن اد رک  اعایلن امن

 

 

  ُاےس ُاےکس ومن الئ یک رن
 

 ۔۔۔ وٹن ےن اینپ رطف وتمہج ایکج

 وکن ےہ؟؟ 

 اعایلن وک اےنپ ن ادوں ںیم دلخ ادناِز ذرا یھب دنسپ ںیہن آیئ۔۔ 

را ن ا۔۔۔۔۔ 

ٹ

ر ی 

ٹ

 اےئلس وہ اینپ راگنٹیئ لبیٹ ےس اانپ ومن الئ ااھٹےت وہےئ زیباری ےس ی 

 ںیم اسری زیباسےنم ونر گنلک اھکل وہا دھکی رک اعایل
پ
 اری ن ےک وہوٹنں رپ ےس ای  پ

 ڑن وھچ وہ یئگ۔۔ اُ 

 ونر رضور وحیلی ںیم وہیگ۔۔۔ 

 اےئلس یہ وت وفن ایک ےہ۔۔۔۔ 

 

ا ن ا رھپ دادو ےن

 
 

 وفن رکےن وک اہک ؟   رضور امن
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را ےت وہوے ونر یک کل اڈنیٹ یک۔۔۔۔ 

ٹ

ر ی 

ٹ

 اعایلن وخد ےس ی 

 !!االسلم ومکیلع

 دادو

 !!!اعایلن ےتکہچ وہےئ وبال 

 ین ےس ڑھکے وہےت وہوے وبال ۔۔ دورسی رطف ےس روےن یک آواز نس رک وہ رپاشی

 دادو آپ رو ویکں ریہ ےہ؟؟؟ 

 ایک وہا؟؟؟ 

 ھچک وت وبےیل۔۔۔۔۔ 

ر ز ز

 

پ
 .....دادو پ

را راہ ےہ۔۔۔۔۔
 
 ریما دل تہب ھگ

 دورسی رطف ےس ہن اجےن ایک وبال ایگ ۔۔ 

 اعایلن ےک اہھت ےس ومن الئ رگےت وہےئ اچب۔۔
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 ۔۔دو۔۔د دا

 ہی ہی آپ ایک وبل ریہ ےہ؟؟؟ 

 یگل اموی وک وچٹ؟؟؟ ےسیک    بک اور

ا اھت۔۔۔۔ 

ے

ران
 
اہ وج یسک یھب احالت ںیم یھبک ںیہن ھگ

 

 اعایلن کلم ش

اہ ای  وھچیٹ یس ڑلیک یک وچٹ ک رکنس روےن اگل۔۔۔آج ویہ اعایل

 

 ن ش

ا یھب ویکں ہن؟؟

ے

 وہ رون

ان اھت

 

ر وہ یھب ان

 

 !!آخ

۔۔۔۔وھچیٹ یس ڑلیک ُایکس    اور رھپ یھت یھب وت وہ

ے

ے
 حم 

  وخد وک اھبنسےتل وہےئ وبال۔۔۔ وےفق دعباعایلن ھچک

 دورسی رطف دادو ےن ااسی ایک اہک اھت ؟ 

 اور آپ ےھجم اب اتب ریہ ےہ۔۔۔۔ 

ہ یہ وت اس  صے

 

غ
اعایلن وک اموی یک وچٹ ک وچسیب ےٹنھگ زگرےن ےک دعب ہتپ ےنلچ رپ 
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  ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ رٹنک صے

 

غ
 ۔۔ول رکےت وہےئ وبال۔۔اعایلن اانپ 

 رک 

ے

 ے۔۔دادو آپ رقف م

ے ںیہن وہاگ ۔۔
پ

ُ

اری اموی وک ُک
م
 ہ

ا وہں۔۔۔   اور

ے

 ےس آےن یک وکشش رکن

ٹ
 

 ںیم یھب ایھب یلہپ الفی

دن ا یک ٹکٹ رکاےن یک 

ٹ  

اعایلن ےن ہی وبل رک کل کٹ رک وٹپلپ وھکل رک آالننئ ای

 وکشش رکےن اگل۔۔۔۔۔

 نکیل اوسفس۔۔۔ 

 ےک دعب یھب۔۔۔۔  دس ٹنم دامغ افخےن

دن ا یک وکیئ یھب ارمییسنج

ٹ  

  ٹکٹ ںیہن یلم یھت؟؟ ای

 ........ن ا اہلل ا ا ا

 اعایلن ےن آوھکنں ںیم آوسن ےیل الچےت وہےئ اہلل وک ن اد ایک۔۔۔۔
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 اور ہی چس یھب ےہ۔۔۔۔۔

ان ےک نپاس وکیئ راہتس ںیہن اتچب۔۔۔۔

 

  ان
 

 ج

ا ےہ۔۔۔   وت ُاّسے رصف ای  

ے

 ن اد آن

 اور وہ ےہ۔۔۔ 

ر زیچ رپ اقدر رصف ای  یہ  اہج  اسرے
م
 ےہ۔۔ ں ک امکل ہ

 اور وہ ےہ ۔۔ 

 !!!اهلل

 ول۔۔۔  اہلل وک ن اد رک

 مت اوکس ای  ن ار ن اد رکوےگ۔۔ 

 وہ ںیہمت دس دافع ن اد رکاگی۔۔

 ےب کش وہ تہب رمح رکےن واال ےہ۔۔۔ 

ا ےہ ۔۔۔

ے

ر امؤں ےس زن ادہ ایپر رکن
ے

ے

 وہ اےنپ دنبوں ےس س
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اہ وک اہلل ک 

 

ام ےتیل یہ ای  وکسن اس وپاعایلن کلم ش

 

ا وہا وسحمس رے ووجد ںیم رہھٹن

ے

 ن

 وہا۔۔۔۔

  آوسن وپےھچ اور ونر ےک وفن رپ کل المیئ ۔۔۔۔۔ ُاےنس دلجی ےس اےنپ

 ھچک وےفق ںیم دورسی رطف ےس کل ااھٹ یل یئگ۔۔۔

 !!ہ ولیہ

 !!!االسلم ومکیلع

 ونر ںیم اعایلن وبل راہ وہں ۔۔۔

  ےک دعب اعایلن وبال۔۔۔۔ دورسی رطف ےس السم ک وجاب نلم 

 ن دو۔۔۔۔ونر دادو وک وف

 دورسی رطف ےس ہن اجےن ایک اہک ایگ۔۔۔ 

 اعایلن وبال ۔۔ 

ا  !!!اچپے
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 وت مت دادو وک اتب دانی یک ریمی ٹکٹ ںیہن وہیئ۔۔۔۔

 نکیل ںیم دلج یہ آےن یک وکشش رضور رکواگن۔۔۔۔

 اور اہں۔۔۔ 

 یت رانہ۔۔۔۔۔   ونر ےھجم وےفق وےفق رپ اموی ےک ن ارے ںیم اتب

 وبال دادو ک ایخل رانھک ۔۔۔۔۔  دعب اعایلندورسی رطف ےس وجاب نلم ےک  

 اہلل احظف

 ہی وبل رک اعایلن ےن کل کت دی اور ووج رکےن ےک ےیل ن ارھتُوم ںیم الچ ایگ ۔۔۔ 

ر دعب وہ ووج رکےک ن ارھتُوم ےس الکن ۔۔۔  وھتڑی دی 

 یئ۔۔۔ دو رتعک امنز لفن ڑپےنھ ےک ےیل اجےئ امنز اھچب

 

ٰہ ل

 ن ادنھ رک ن اراگہ ا

ے

 

 

 ے رک ےن ےک ےیل کھج ایگ ۔۔ ی ےک آےگ جس امنز یک ن

 ےب کش اہلل یہ ےہ۔۔۔

ا ےہ۔۔۔

ے

ر زیچ رپ دقرت رھک
م
 وج ہ

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
12 

************************** 

ونر دادو یک ن ات اعایلن ےس رکاےن ےک دعب اےنپ ن ان ا رپ کل المےن ےک ےیل دادو ےک روم  

 ۔ےک ریٹس رپ آیئ یھت۔۔

ے وسیتچ وہیئ ن ان ا وک کل المےن  
پ

ُ

 یگل وہ ُک

 ورسی رطف ےس وکیئ کل اڈنیٹ یہ ںیہن رک راہ اھت۔۔۔۔ نکیل د

 ونر اےنپ ن ان ا ےک ومن الئ رپ ن ار ن ار کل المیت ریہ۔۔۔ 

 نکیل وکیئ یھب ااھٹےن یک زتمح ںیہن رک راہ اھت۔۔۔ 

را یت وہیئ وبیل۔۔۔ 

ٹ

ر ی 

ٹ

 ونر وخد ےس ی 

 ۔۔۔۔ن ان ا زیلپ کل ااھٹےئ ہن

  ۔۔۔۔۔ونر وک کل المےت وہےئ دس ٹنم وہ ےئگ

 نکیل س  ےب وسد۔۔۔۔

 وہ ایھب دون ارہ کل المےن یگل یھت ۔۔۔ 
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  اس ےک ومن الئ رپ اعایلن یک کل آےن یگل۔۔۔۔
 

 ج

  !!!اعایلن اھبیئ

را ےت وہوے کل اڈنیٹ یک۔۔۔۔۔

ٹ

ر ی 

ٹ

 ونر ےن ی 

 !!! ولیہ

 !!!ومکیلع االسلم

 دن ا۔۔۔۔۔ وجاب    ونر ےن اعایلن یک السم ک

ادئ وہ داد

 

د ےس ش

ٹ  

 و ک وپھچ راہ اھت۔۔۔دورسی اسی

 سج رپ ونر ےن ریٹس رپ ےس روم ےک ادنر اھجےتکن وہےئ وبیل۔۔۔۔۔

 دادو ایھب امنز ڑپھ ریہ ےہ۔۔۔

 آپ ےھجم اتب دےئجی ۔۔۔ 

 ںیم دادو وک اتب دویگن۔۔۔۔

 ونر اعایلن ےس وبیل۔۔۔۔

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
14 

  اعایلن ےن ونر وک اتب دن ا ۔۔۔ 
 

 ج

  ۔۔۔۔ یلر وبوت ون

 کیھٹ ےہ ںیم اتب دیگن۔۔۔

  !!!اوک

 وحیلی ںیم یہ وہں ۔۔۔ 

ے

 ںیم اموی ےک اتپسہل ےس آےن ی

 ںیم وےفق وےفق رپ آپ ےس راہطب رکیت روہیگن۔۔۔

 ونر ےن اعایلن ےس اہلل احظف وبل ےت وہےئ وفن کن ےس اٹہن ا۔۔۔۔ 

  ۔۔۔۔۔ اور دادو وک اعایلن یک کل ک اتبےن ےک ےیل روم ںیم یلچ یئگ

 

************************ 

 

ر آای  ن ا

 

ا ۔۔۔۔۔ ر ف

ُ

 رپنشی روم ک دروازہ ھُک
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ے واےل صخش ڈارٹک ریسافن ےھت ۔۔۔۔ 

 

کلن

 

ن
 ایکب ن ار روم ےس 

  دروازے ےک ےتلھک یہ ادکیم ڑھکا وہ ایگ۔۔۔۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

 زہشنی وج یسیک رہگی وسچ ںیم اھت۔۔۔ 

  وک ویں ڑھکے وہےت وہےئ داھکی ۔۔۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

 ریغب ہن رہ اکس۔۔۔  وپےھچ

 ایک وہا؟؟؟ 

 ےن یک وہج؟؟م ڑھکے وہویں ادکی

انیہ ےس وبال۔۔۔

 

 زہشنی ش

 ...اھبیئ وہ

  ایھب وبل یہ راہ اھت ۔۔۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

اا وہا داھکیئ دن ا ۔۔۔ 

ے

کلت

 

ن
  ڈارٹک رصافن آرپنشی روم ےس 

 
 ج

  ن ات وک چیب ںیم وھچڑےت وہ
 
ی ر

 

م
اہ

 

ا ش   ےئ رصافن یک رطف لپ
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 !!ریشی

 اموی ؟؟؟  ن ار اب یسیک ےہ 

  رپاشین وہےت وہےئ وبال ۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ۔۔ ش

 ڈارٹک رصافن وبےل۔۔۔۔

اوہ

 

 !! ش

ل ےہ۔۔۔
ن ک

ٹ

ب ی

 تہب رک

ے

 ایھب اہمتری نجک یک احل

 مہ ےن وساچ اھت۔۔۔ 

 وچسیب ےٹنھگ ںیم اہمتری نجک وک وہس آ اجےئاگ۔۔۔۔

 !!!نکیل ںیہن

 مہ وکشش رک رےہ ںیہ۔۔۔

 نکیل اےس وہس ویکں ںیہن آ راہ ےہ؟؟

  رپاشین وہےت وہوے وپاھچ۔۔۔رصافن ےس  زہشنی ےن
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 ےکس رس ںیم تہب رہگی وچٹ یگل ےہ۔۔۔ اُ اھبیئ

 مہ وکشش رک رےہ ںیہ ۔۔۔

ر وکشش ےب وسد اج ریہ ےہ۔۔۔
م
اری ہ

م
 نکیل ہ

 اب اےکن نپاس رصف اچر ےٹنھگ ن ایق ےہ ۔۔۔ 

ا ےہ۔۔

ے

وں ںیم وہس آ ن

ٹ
 

 ۔۔ ارگ ان اچر ھگ

 !!!وت کیھٹ

 

ے

 ۔۔۔ںیہن وت رھپ مہ ھچک ںیہن ہہک تکس

د رض حاال اوکن ڈلب یک دشی 
فل
 ورت ےہ ۔۔۔۔ایھب وت 

 ویکہکن۔۔۔ 

 

 ااکن ڈلب کیف ہب ایگ ےہ۔۔۔۔

 اتپسہل ڈلب کنیب ںیم وت اےکن ڈلب رگوپ ےس اتلم وہا ڈلب وموجد ںیہن ےہ۔۔۔۔ 

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
18 

اوہ

 

 !! ش

ا وہاگ۔۔۔۔۔ 

 

ر ےسااظتنم رکن
م
 اب ںیہمت یہ ن اہ

 روپرسٹ وت ںیہمت لم یہ یئگ وہیگ۔۔۔ 

  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 وہےئ وبال۔۔۔    وک دےتھکیرصافن ش

 !!اہں

  ۔۔۔۔لم یئگ ےہروپرٹ وت  

  ھچک وجاب داتی ۔۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 اس ےس ےلہپ ش

 زہشنی ےن رصافن وک دےتھکی وہےئ وجاب دن ا۔۔۔

 !!!ریشی

 اچےئہ روپرسٹ؟؟؟

ے

 .بک ی

  رصافن وک اینپ رطف وتمہج رکےت وہےئ وپاھچ۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

 دو ےٹنھگ ںیم ۔۔۔۔ 
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 !!کیھٹ ےہ

ا 

ے

  ک۔۔۔۔۔۔ م ڈلبوہں ااظتن  ںیم رکن

 !!!! اوےک

ا دلج ےس دلج رک

 

 ن

  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ۔۔۔۔ ڈارٹک رصافن ہی وبل رک واہں ےس ےلچ ےئگ۔۔۔۔ ش

  !!اھبیئ

 ..اب ایک وہاگ؟؟؟

 رصف دو ےٹنھگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ 

ارے نپاس۔۔۔
م
  ہ

 ن ان ا یھب رھگ رپ ےلچ ےئگ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

  رپاشین وہےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

 ایک؟؟؟؟ 
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 ....الزہشنی الچےت وہےئ وب 

 نکیل ویکں؟؟

  وج رپاشین ےس یسک
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ۔۔۔  رہگی وسچ ںیم اھت ۔ش

ر الخف اھت  رے اھبیئ وک اس رطح الچےت وہوے داھکی وج یک ُایکس تیصخش ےک ی 

ٹ

اےنپ ی 

 ۔۔۔

 ریحان وہےت وہےئ وپاھچ۔۔۔۔

 اھبیئ آپ اےسی ویکں الچےئ؟؟؟ 

ان اوہں ۔۔۔۔ 

ے

 زہشنی وبال ںیم اےئلس چپ

ری وک اےسی اس احیک ن ان ا اینپ ایپری یس  

 

 ز
ی

ٹ

ھت
 
ب

 ںیہ؟؟؟؟ ل ںیم ےسیک وھچڑ رک اج

ے

  تکس

  !!!اھبیئ

 ن ان ا وھچڑ رک ںیہن ےئگ ںیہ۔۔۔

 ہکلب ان وک ںیم ےن اجیھب ےہ۔۔۔۔
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 ویکہکن

 ن ان ا یک تعیبط کیھٹ ںیہن یھت ۔۔ 

رھ ایگ اھت۔۔۔۔ 

ٹ

 ااکن رگس کیف ی 

 اےئلس ںیم ااکن رگس ٹسیٹ رکوا رک واسپ یھب دن ا ےہ ۔۔۔ 

  ےن  
 
ی ر

 

م
اہ

 

رے یھبش

ٹ

 وک اتبن ا۔۔۔ زہشنی  اےنپ ی 

ا وبل زہشنی ےن    رک ن ات یہ متخ رک دی ۔۔   اچپے

 مت رپاشین ںیم وہ۔۔۔ 

 ہ ااظتنم وہ اجےئاگ۔۔۔۔۔

ی دےتی وہےئ وبال۔۔۔ 

ے
شل

ے

ن

انیہ وک 

 

 زہشنی ش

  ایھب مت ےن ےہ ہک اھت

اءاہلل س  کیھٹ وہ اجےئاگ ۔۔۔ 

 
 

 وہ ان

ے

 اھبیئ رپاشین م

 اور اب مت یہ رپاشین وہ ۔۔۔
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ر ےلہپ ے دی 
پ

ُ

  ےنزہشنی ُک
 
ی ر

 

م
اہ

 

راےت وہےئ  زہشنی وک ںیہک یھت اُ   یک ن ات وج ش
م
یکس دوہ

 وبال۔۔۔

 !!اہں اھبیئ

 آپ کیھٹ وبل رےہ ںیہ۔۔

ووس یک رضورت ںیہن ےہ۔۔۔۔
ہ

 

من
 وےسی وت اھبیئ ںیمہ اس 

ا وہاگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 نکیل ںیمہ ہن اچےتہ وہےئ یھب ُاےکس ےیل ڈلب ک ااظتنم رکن

ووس رپ
ہ

 

من
  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 وبل رےہ رفنت ےس وبال۔۔۔اہں مت کیھٹوجر دےتی وہےئ    ش

 وہ۔۔۔

  یک اہں ںیم اہں المےت وہوے وجاب دن ا۔۔۔۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

 زہشنی ےن ش

 ںیہن وت امام وک رطخہ وہ تکس ےہ ۔۔۔۔۔ 

 زہشنی وبال۔۔۔

 ان ن اوتں وک۔۔ وھچڑو  
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 زہشنی الھجنھجےئ وہےئ ادناز ںیم وبال۔۔۔ 

ا وہں یسک ےس ن ات ۔۔ 

ے

 ںیم رکن

  نلم اگل۔۔۔۔ ےس ومن الئ اکنےتل وہوے یسک ک بمن ینپ نپاٹکزہشنی ا

  ےن زہشنی ےس وپپاھچ۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ش
 

 ایھب وہ بمن الم یہ راہ اھت ج

 !!!!!اھبیئ

ووس ک ڈلب رگوپ ایک ےہ؟؟؟؟ 
ہ

 

من
 اس 

O negetive 

 نی ےن وفن کن ےس اگلےت وہوے اتبن ا۔۔۔۔۔ زہش

 !!! کیھٹ ےہ

 اھبیئ۔۔۔۔ 

ا وہں یسک ڈلب کنیب

ے

  ےس راہطب ںیم رکن

  ہی وبل رک واہں ےس الچ  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ایگ۔۔۔۔۔ ش
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 اِن دوونں یک وگتفگ یسک رسیتے صخش ےن یھب تہب وغر ےس ینس یھت 

 ےک دعب اےس ُان یک وسچ رپ تہب اوسفس وہا۔۔۔۔

 
 

 اور ان یک ن ات نس

 ہی داین ےسیک ےسیک ےب رمح ولوگں ےس رھبی ڑپی ںیہ۔۔۔۔ 

رھ ایگ۔۔۔

ٹ

ا وہا آےگ ی 

ے

را ن

ٹ

ر ی 

ٹ

 ۔۔ وہ صخش ی 

 

************ 

 

  ن انیمس )اہنمل
 

 وہےئ اہلٹپس ایگ۔   یک رکیسرٹی ( ےک اتبےئ  اہنمل ج

 واہں اجرک ُاےنس اتپسہل یک نپارگنک ںیم اگڑی ڑھکی یک۔۔۔۔ 

ر الکن۔۔۔۔ 
م
 رھپ رہچے رپ امکس اگلن ا رس رپ پیک انہپ اور الگزس اگل رک اگڑی ےس ن اہ

راھ دےی ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

 اور اےنپ دقم اتپسہل ےک ادنر ی 

 ۔۔ ایھب وہ اتپسہل ےک ادنر اج یہ راہ اھت۔۔۔
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ام ٹیلپ رپ ڑپ

 

  ُایکس رظن اتپسہل ےک ن
 

 ی۔۔۔۔ج

ام ڑپاھ وت ریحان رہ ایگ۔۔۔۔۔ 

 

  اتپسہل ن
 

 ُاےنس ےن ج

(JRSH) 

 اہجریگن راوپجت رسنج اتپسہل 

 ہی وت اہجریگن)رصافن ےک ن ان ا( الکن ک اتپسہل ےہ۔۔۔

را ےت وہےئ ادنر یک اج 

ٹ

ر ی 

ٹ

راھ دےی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہنمل وخد ےس ی 

ٹ

  دقم ی 

 

 ی

 

 ۔۔ اجرک ا ن انیمس وک وفن اگلن ا۔ل ےک ادنر  اہنمل ےن اتپسہ

ر دعب ن انیمس ےن کل یپ رک یل یھت۔۔۔   ھچک دی 

 !!!ولیہ

 اہنمل اینپ رھبی رغمور آواز ںیم وبال۔۔۔ 

 ن انیمس روم بمن ایک ےہ؟؟؟ 
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 دورسی رطف ےس ن انیمس وبیل۔۔ 

Sir 

 ۔ ڈنکیس ولفر ےہ۔۔  261روم بمن  

  !!اوک

 رک

ٹ

کت

 

کت
س
  دی۔۔۔ اہنمل ےن ہی وبل رک کل ڈ

 ۔۔ یک رطف لچ دن ا۔   261اور روم بمن  

ا وہا اج راہ اھت۔۔۔۔ 

ے

د ن

ٹ  

 وہ روم وک ڈوھی

  اےس یسک یک آسپ ںیم ن ات رکےت وہےئ آواز آیئ۔۔۔۔ 
 

 ج

 وہ ایکن ن اںیت ان ینس رکےت وہےئ واہں ےس اجےن اگل۔۔۔ 

 نکیل ُااکس دل یہ ںیہن رک راہ اھت۔۔ 

 وہ ایکن ن اںیت رظن ادناز رکںی۔۔۔۔۔   ہک

 وہوے وںیہ رپ ڑھکا وہرک اےنپُاےنس

ے
 

  ایکن ن اںیت نس ےن اگل۔۔۔۔۔  دل یک نس
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 وج ن اںیت ُاس ےن ینس۔۔۔

 ُان ن اوتں وک نس رک اےس تہب اوسفس وہا۔۔۔۔ 

 وہ وسےنچ اگل یک داین اےنت یھب ےب رمح وہیت ےہ۔۔۔

  اہنمل ہی وسچ رک واہں ےس الچ ایگ۔۔۔۔

  

ے

 
 یک ریخی

 
 

ررٹکی یک وائ

 

 درن اتف یک ۔۔۔۔ اہنمل ےن ےلہپ ڈای

 رھپ وہ رصافن ےس نلم ُاس ےک روم یک رطف لچ دن ا ۔۔۔۔۔ 

رڈنی اھت۔۔۔۔

 

 رصافن اہنمل ک نپچب ک ٹسیب ف

  وہ ڈارٹک ن ےک روم ںیم ایگ۔۔۔ وت رصافن یسک ےس ن ات رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔ 
 

 ج

 سج ےس رصافن ن ات رک رےہ ےھت ۔۔۔۔ 

  اہنمُایکس ھٹیپ
 

ل وک داھکی وت وخیش اور  دروازے یک رطف یھت ۔۔۔۔ رصافن ےن ج

 ےس اکس آ 

ے

ے
 ںیھکن کمچ ایھٹ۔۔۔ حم 

راومش رکےت وہےئ اہنمل یک نپاس ایگ ۔۔۔۔۔ 

 

  یک ذات وک ادکیم ف
 
ی ر

 

م
اہ

 

 رصافن ش
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O ho.... 

  اخےن ںیم آےئ ںیہ۔۔۔۔ 
 
رے ولگ اس رغی

ٹ

رے ی 

ٹ

 آج وت ی 

 !!!یئھب

ای ن اینٹ

ٹ

 

 

  اچےئہ۔۔۔ ںیمہ وت اھٹمیئ ش

 ال ۔۔۔۔۔۔رصافن اہنمل وک ڑیھچےت وہوے وب

 !! وہ ایگ

 اہنمل ای  دم دیجنسہ ادناز اانپےت وہےئ وبال۔۔۔

 !!!رصافن ڈٹیھ نپ ےک اسرے راکیرڈ وتڑےت وہےئ وبال ںیہن

 وت رھپ مت رشوع رکو ۔۔۔۔

 اور ںیم اج راہ وہں۔۔۔ 

 اہنمل رصافن وک دیکمھ دےتی وہےئ وبال ۔۔۔

  ےہ۔۔۔۔۔اہں ہی حیحص
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ر آےت وہ۔۔۔۔   مت ےس وھتڑا اس یھب ذماق رکو وت

ے

 مت دیکمھ اور ای

ا وہا وبال ۔۔۔ 

ے

 رصافن ہنم الھپن

 وہ روک ایگ اھت۔۔۔ 

ے
ے

ر وق  اہنمل وک اس ےک اےسی ہنم الھپےن رپ تہب یسنہ آیئ ےسج ی 

 اور اےنپ ویہ دیجنسہ اور ڑسو اس ادناز اانپےت وہوے وبال۔۔۔۔ 

 !!اہں

 ں وہ اےسی ذماق؟؟؟وت مت رکےت یہ ویک

 دینی ڑپے۔۔۔۔   سج رپ ےھجم ںیہمت دیکمھ

 وت مت ھجم ےس اےنت دونں ںیم ےتلم یہ ویکں وہ۔۔

 رصافن ےن یھب ایس ےک ادناز ںیم وجاب دن ا۔۔۔

 !! اہں وت

 مت وکن اس ریمی وبحمہب وہ؟؟ 

 اہنمل ُاےکس ےلگ ےتگل وہوے ظفل ہب ظفل ابچےت وہوے وبال۔۔۔
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 !!!وت ںیہن ںیم اہمتری وبحمہبںیہن  

 وسنت رضور نب اجؤاگن۔۔۔نکیل اہں ںیم اہمتری ویبی ک  

 رصافن ےن یھب اس ےک وسال ک وجاب ایس ےک ادناز ںیم دن ا اھت۔۔۔۔

 وہ دوونں ای  دورسے ںیم اس دقر نگم ےھت۔۔۔۔ 

ے یک آواز آیئ۔۔۔

 

شی
 

ہ

  ُان دوونں وک یسک ےک 
 

 ج

 ۔۔۔۔ اہنمل ےن اینپ رظن ااھٹ رک داھکی

ر  رصافن ےن یھب

ٹ

 رک داھکی ۔۔  ےھچیپ م

ی۔۔۔۔دورسے وک دھکی رک  رھپ دوونں ےن ای   

ھکل
 
ج

 رشم ےس رظنںی 

  رصافن اینپ تفخ اٹمےت وہےئ اےنپ رس ںیم اہھت امرا۔۔ 
 

 ج

Oh  

ٹ
ِ

 

 س

 ںیم ےن مت دوونں ک وت آسپ ںیم اعترف وت رکان اق یہ ںیہن ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔ 

ے

  ریما دوس
 
ی ر

 

م
اہ

 

 اہنمل ہی ش
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 اور

  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ریمی اجن ےس ایپر   ہی ریما نجک سلپش

ے

 MS ا دوس

 اعترف رکاےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔ں ک آسپ ںیم  رصافن ان دوون

 یئھب ےھجم ںیہی رپ ڑھکا روھکےگ ایک۔۔۔۔ 

 ےھجم ادنر البےن ک وکیئ ارادہ ےہ یھب ن ا ںیہن۔۔۔۔

 رکےت وہےئ وبال۔۔۔ 

 

ے 

 اہنمل یہ ایپرے رطےقی ےس ایپرا اس ت

 اہں آؤ ادنر۔۔۔ 

 دن ا۔۔۔دنر آےن ک راہتس  افن ےن اہنمل وک ا رص

  وج تہب یہ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 اوجنےئ رک راہ اھت اور اسھت   وغر ےس ان دوونں ش

 

یک ونک وھجی

 اسھت ہی یھب وسچ راہ اھت ۔۔۔ 

ر ںیم ےن اوکن اہک داھکی ےہ۔۔۔ 

 

 آخ

ر ن اد آےن رپ وبال۔۔۔ 

 

 ف
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اہ ےہ ہن ۔۔۔۔ 

 

 آپ وت اہنمل املسن ش

ر ےک گنک ےہ۔۔۔

 

درٹسی 

ٹ  

 وج ملف ای

 ر ےس۔۔۔۔۔ اور آوکپ س  ایپ

 

MS 

  .یھب ےتہک ںیہ۔۔۔۔

  !!ںیہ ہن

۔

ٹ
 

  آیئ امی رای

ادیئ اچیہ۔۔۔

ے

  ےن اینپ ن ات یک ن
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ش

  !!یج

ل۔۔۔
ب لک

  

  ...ںیم یہ وہں
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ل یھب ریحان ںیہن وہ
ب لک
  ےک اےسی وپےنھچ رپ 

 
ی ر

 

م
اہ

 

  .ا اھت۔۔۔اہنمل ش

  .ویکہکن ہی اےکس ےیل وکیئ یئن ن ات ںیہن یھت۔۔۔۔

ی وجاب  

 

لفض

 .درکی اخومش وہ ایگ۔۔۔اہنمل ای  

 وہوے رصافن وبال۔۔ اس اخومیش وک وتڑےت

 .ایک ولےگ؟؟

 اچےئ ہی کیف۔ 

 !!ھچک یھب ںیہن

 سب اہیں رپ ھچک کم اھت۔۔۔۔ 

ے یھب ای  الماقت رک ولں۔۔ 
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 وساچ 

ے ےس الماقت وہےئ۔۔۔۔ تہب دنی وہ ےئگ ےھت
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

  

 اہنمل رصافن ےس وبال ۔۔۔۔ 

ا اب وھچڑو ان ن اوتں وک  ۔۔۔ یھب ڑپےاگ ۔ اب آ یہ ےئگ وہ وت ھچک انیلاچپے
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 رصافن اہنمل وک داےنٹ ےس ےک ادناز ںیم وبال ۔۔ 

 کیھٹ ےہ مت کیف اگنمول۔۔۔

 اہنمل اہر امےتن وہوے وبال۔۔۔۔۔ 

ل اخومش اھت۔۔۔۔
ب لک
  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 اس درایمن ش

ا رصافن ںیم اتلچ وہں ۔۔   اچپے

ا ےہ۔۔۔۔۔ 

 

 ےھجم ڈلب ک یھب ااظتنم رکن

  ےن  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ڑھکے وہےت وہوے اہک ۔۔۔۔ رسافِن ےس  ش

ر الچ ایگ۔۔۔۔ م ےس ن ااور رو
م
 ہ

ے ایک کم اھت ؟؟؟
س
ھ

 

ُج
م

 .اب اتبؤ ںیہمت 

  ےک اجےن ےک دعب اہنمل یک رطف وتم
 
ی ر

 

م
اہ

 

ہج وہےت وہےئ وپھچ  رصافن ےن ش

 ۔۔۔

 ےھجم ایک کم وہاگ ؟؟
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ے ےس۔۔۔
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

  

 اہنمل ااجنن ےننب یک اگنٹکی رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔

 نپالگ انب ۔۔۔۔ اور ہک  لچ یسک  

 ےھجم ںیہن ۔۔۔ 

 ۔۔۔ےھجمس

ے نپالگ انب رہ وہں ۔۔۔۔ 
س
ك

 اہں ن ار ںیم یھب 

 وج ےلہپ ےس یہ نپالگ ےہ۔۔۔

  وبال۔۔۔اہنم ےن ای  ن ار رھپ ُاّسے ڑیھچےت وہےئ

ا ۔۔۔   اچپے

ے اہکں ےس نپالگ اتگل وہں۔۔۔ 
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 ںیم 

ارہ رکےت وہےئ وپاھچ۔۔۔

 

 رصافن ےن اےنپ رہچے یک رطف اش

  وت مت وپرے ےک وپرے نپالگ ےتگل وہ۔۔۔ےھجم  یئھب
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ا  !! اچپے

  وت اس نپالگ ےک نپاس آ یہ ایگ ےہ وت اب اتب یھب دے ہک۔۔۔۔
 

 لچ ج

 ایک کم اھت ھجم ےس ںیہمت؟؟

 رک ایل ےہ یک مت نپالگ وہاب وت مت  

ٹ

 یپن ت
ست
ب ک

 !ےن یھب ا

 اہنمل ےن رھپ ےس وبال۔۔۔۔ 

۔۔۔ 

ٹ

پت  ن
شی
ب ک
 اہں اہں ںیم ےن رک ایل ےہ ا

 مت ۔۔۔ اب اتبؤ  

د یہ ایگ اھت۔۔۔ 

ٹ

 رصافن ےسیج چپ

ا وہںےہ ںیم کیھٹ  

ے

   اتب ن

 اہنمل ےن ےسیج رصافن رپ ااسحن رکےت وہوے وبال۔۔۔ 

 اہں اتبؤ۔

 رصافن وبال۔۔۔ 
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 اہں وت رصافن

ر ایگ ےہ۔۔۔
م
 ےھجم مت ےس ہی وپانھچ اھت یک ہی وج ڑلک ایھب ن اہ

ے۔۔ 

 

من

ے

ب

ام اتبن ا اھت 

 

 ایک ن

 اہں ن اد آن ا ۔۔۔ 

  ہی وج  
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ےہ ایکنش
 
ی ر

 

م
اہ

 

دش

ٹ

 ےہ ایک؟؟؟  وکیئ رےتش دار اہیں رپ ای 

ٹ

 م

 ہی وبل رک پھچ وہ ایگ۔۔۔۔ اہنمل  

  اہں

 ُایکس نجک ےہ۔۔

 نکیل مت ویکں وپھچ رےہ وہ؟؟؟ 

 رصافن ےن ریحان وہےت وہےئ وپاھچ۔۔

 ںیم اس ےیل وپھچ راہ وہں ۔۔۔ 

  اور ُاےکس اھبیئ وک ھچک ن ات رکےت وہےئ انس اھت 
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ۔۔ ویکہکن ںیم ےن ش
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د رضورت ےہ۔۔  ان ولوگں وک ڈلب یک دشی 

 اہں ےہ۔۔

 ےھجم ھجمس ںیہن آ راہ ےہ ۔۔۔ رپ اہنمل  

ر مت وپانھچ ایک اچہ رےہ وہ ۔۔۔۔ 

 

 آخ

 رصافن وک ھچک یھب ھجمس ںیہن آ راہ اھت ۔۔ 

 اس ےیل ُاےنس اہنمل ےس وپاھچ۔۔۔

  ںیہن ۔۔ ںیم مت ےس اس ےیل وپھچ راہ وہں ویکہکن وج ںیم ےن انس ےہ وہ چس ےہ ہی

 اہنم ےن رصافن ےس اہک۔۔۔

 وبالرصافن  

د رضورت ےہ۔۔۔اہں چس ےہ یک اُ   ںیہن ڈلب یک دشی 

 نکیل ےھجم ایھب یھب ھجمس ںیہن آن ا ہک مت وپھچ ویکں رےہ وہ؟؟؟

 ےس وبال۔۔۔

ٹ

م
 رصافن الھجنھجہ
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 ویکہکن ںیم ڈلب دانی اچاتہ وہں۔۔۔۔

ہ یہ وت آ ایگ۔۔۔۔  صے

 

غ
 اہنمل وک 

 وہوے۔۔۔رصافن وک اھجمسےت  

 وت ہی وبولں ہن مت۔۔۔ 

س

 

پت ی
شی
س

 ایک رضورت یھت۔۔۔  الیھپےن یک  اانت 

 رصافن اہنمل وک ےصغ ںیم دھکی رک وھتڑا رنم وہےت وہےئ وبال۔۔۔۔

 وت ںیم یھب وت ںیہمت یہی ھجمس راہ اھت۔۔۔ 

 نکیل مت ےن ریمی وپری ن ات وت ینس ںیہن ۔۔۔

راےئ اج رےہ ےھت۔۔۔
م
 ۔ اور ن ار ن ار ای  یہ ن ات وک دہ

 ۔۔۔ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آ راہ ےہ

ارےت وہےئ وبال۔۔۔۔  افن یک اہنمل رص

ے

 لقن ان

اری یھت ہن ُاّسے دھکی رک رصافن یک یسنہ 

ے

سج رطےقی ےس اہنمل ےن رصافن یک لقن ان
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 وھچٹ یئگ۔۔۔۔ 

 ......یہ یہ

 اکنل رےہ وہ؟؟؟ 

ے
 

 ایک دای

 اانپ ہنم دنب رکو ۔۔۔۔ 

 م رکو ےھجمس۔۔۔۔ اور ریما ڈلب ُایکس ڑلیک وک دےنی ک ااظتن

 ۔۔۔وہوے وبال۔۔ن وک دےتٹپ اہنمل رصاف

 اہں وت مت رکےت یہ ااسی کم وہ۔۔۔

 !......رصافن

 اہنمل اوکس وھگرےت وہوے وبال۔۔۔۔ 

ا کیھٹ ےہ ۔۔۔۔ 

ے

ا اب ںیہن رکن  اچپے

 مت ہی اتبؤ۔۔۔

 مت ویکں دانی اچےتہ وہ اانپ ڈلب؟؟؟ 
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 ےت وہوے وپاھچ ۔۔۔۔   رصافن ےن اہنمل وک اجیتچن وہیئ رظنوں ےس دھکی

ا

 

اےطیئھب ان

 

 ےک ن

ے

 

 

 ۔۔۔ ن

 اہنمل زیباری ےس وبال۔۔۔۔ 

 ااھچ کیھٹ ےہ ۔۔۔ 

ا وہں ۔۔۔ 

ے

 ںیم رکن

 رصافن اہنمل ےس وبال۔۔۔

 کیھٹ ےہ۔۔۔۔ 

ے اور ن اںیت ںیہمت اتبین ےہ۔۔۔
پ

ُ

 رصافن ےھجم ُک

ے وسےتچ وہوے وبال ۔۔ 
پ

ُ

 اہنمل ُک

 !!!اہں اتبؤ

  آ راہ اھت
 

 ۔۔۔ وہ درالص ںیم ایھب ج

  اور ُاےکس اھبیئ ےک
 
ی ر

 

م
اہ

 

 درایمں وہےن وایل وگتفگ ینس یھت ۔۔  وت ںیم ےن ش
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ا اچہ راہ اھت۔۔۔۔ 

 

 وج ںیم ںیہمت اتبن

  اور ُاےکس اھبیئ ےک درایمن وہےن وایل وگتفگ ظفل ہب ظفل رصافں ےک 
 
ی ر

 

م
اہ

 

اہنمل ےن ش

 وگش ذگار رک دی۔۔۔۔

ے یھب
پ

ُ

  ںیہن وبال اخومیش ےس رصافن اس چیب ُک

 ی ن ات ینس۔۔۔۔ یک اسراہنمل  

ا یک ہی ولگ اےسی   اہنمل ےھجم نیقی ںیہن

ے

 ںیہ۔۔۔آن

ے

 یھب وہ تکس

 ںیہ۔۔

ے

 نکیل ایک رکںی وہم ولوگں یک وسچ وت ںیہن دبل تکس

رافن اوسفس رکےت وہےئ وبال۔۔۔  س 

 نکیل مہ اس ڑل

ے

یک دمد وت رک رصافن ںیم اجاتن وہں مہ ولوگں یک وسچ ںیہن دبل تکس

 ںیہ۔۔۔

ے

 تکس

 

ف

هاالاب 

ل

ا   

 

 اچاتہ وہں۔۔۔۔ںیم اوکس ڈلب دے رک ُایکس اجن اچبن

اری رضورت ےہ وت ںیمہ ُایکس پلیہ رکین اچےیہ 
م
رض ےہ یسک وک ارگ ہ

 

ارا ف
م
اور ہی وت ہ

 ۔۔۔۔۔۔ 
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 اہنمل ےن وبل رک رصافن وک داھکی ۔۔۔۔۔ 

 !!!اہں مت کیھٹ وبل رےہ اہنمل

 رپ اہں ںیم اہں المیئ۔۔۔۔   رصافن ےن اہنمل یک ن ات

ے وت طلغہتپ ےہ رصافن ہتپ ںیہن رپ ےھجم ااسی اتگل  ںیہمت
پ

ُ

 وہا  یہ ےسیج اس ڑلیک ےک اسھت ُک

 ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

 وج ہی ولگ اپھچ رےہ ںیہ۔۔۔

 اور ےسیج ہی ولگ وبل رےہ ےھت ہن یک امام وک رطخہ وہ تکس ےہ ۔۔۔ 

I am sure 

 ھچک وت ن ات ےہ۔۔۔ 

 ےئگ وہ۔۔۔   ں وک مت اہک ان ٹھجنھج ںیم ڑپ اہنمل وھچڑو ان ن اوت

 رصافں ےن اہنمل وک اہک۔۔۔

ے ٹسیٹ رکا ول ۔۔۔۔ ےہ    کیھٹ
پ

ُ

 مت اےنپ ُک
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ا ےک ڈلب ےس چیم رک ایگ وت ںیم ُاوکس اہمترا ڈلب دے دواگن ۔۔۔۔۔۔ 

 
 

 ارگ اہمترا ڈلب امن

 رصافن اہنمل ےس وبال۔۔

 !!! اوک

ا ےہ ٹسیٹ رکاےن 

 

 وکن ےس روم ںیم اجن

 اہنمل ےن رصافن ےس وپاھچ۔۔۔۔۔

  ۔۔۔ ں اجؤےگمت ویک

 ےہ۔۔۔  ہی اہمترا اھبیئ سک ےیل اھٹیب

 وے رشارت ےس وبال۔۔۔۔رصافن اےنپ کرل ڑھکے رکےت وہ

 !!!ارے اہں

 اتپسہل ےک اؤرین ےک اسےنم اھٹیب وہں۔۔۔۔ JRS ںیم وت وھبل یہ ایگ اھت ہک ںیم

 اہنمل ےن یھب ایس ےک ادناز ںیم وجاب دن ا۔۔۔۔ 

   سنہ ڑپے۔۔۔۔اور رھپ دوونں ای  دورسے وک دھکی رک
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 ****************** ۔

 اسرے ٹسیٹ رئیلک ےھت ۔۔۔   ل ےکاہنم

   
 

ا یھت۔۔۔۔۔وہ ج

 
 

 ڈلب دےنی ےک ےیل اس روم ںیم ایگ سج ںیم امن

  

ٹ
 

ای

 

ے وہےئ ش

ٹ

ا یک۔۔۔ وج اہنمل ےن دپپ ے

 
ے

وت ُاےکس دل ےن اس ڑلیک وک دےنھکی یک ت

اکم ےس وکشش یک۔۔۔ 

 

 رکواےن یک ن

 نکیل اہےئ رے ہی دل ۔۔۔

 یھبک یسک یک ینس یھب ںیہ۔۔۔

  اوکس  ےک ےیل اس یک رطف اانپڑلیک وک دےنھکیاہنمل ےن اس  
 

 رہچا ایک یہ اھت ۔۔ ج

 رصافن یک آواز انسیئ دی۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔اہنمل اہیں آ اجؤ ۔۔۔

 رصافن ےن آواز اگلےت وہوے اہنمل وک البن ا۔۔۔۔

ا وک دےنھکی ک ارادہ لسنیک رکےت وہےئ رصافن ےک  

 
 

نپاس اجرک ُاےکس اتبےئ وہیئ اہنمل امن

  ۔۔۔۔۔ ہگج رپ ھٹیب ایگ
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 ۔رصافن ےن اہنمل ےس وپاھچ ۔۔۔

Are you ready 

Yes  

I am ready 

 اہنمل ےس رصافن ےن اہک۔۔۔ 

Ok  

 اب ںیم اہمترا ڈلب ےنیل ےک ےیل ایتر وہں۔۔۔

 رصافن اےسی وبل راہ اھت۔۔

 ےسیج وہ ُااکس ڈلب ںیہن ہکلب ُااکس لتق رک راہ وہ۔۔۔

  رک ےن واےل وہ۔۔۔ ن مت وت اےسی ڈرا رےہ وہ ےسیج مت ریما لتقافرص

 اہنمل ظفل ہب ظفل ابچےت وہوے وبال۔۔۔۔

 اہں ۔۔۔۔ 
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 وت اہمترے ےیل رسچن ای  رجنخ ےس مک وھتڑی ےہ۔۔۔۔

 رصافن ےن اہنمل ےس اہک۔۔۔

 رک رےہ وہ۔۔۔۔

ٹ

شلت

 

ن
 اب مت ریمی ا

 اہنمل ظفل ہب ظفل ابچےت وہوے وبال۔۔۔۔

 ۔ ۔۔ول نس ول

اں یک رطح وبال۔۔۔۔  ری یب امے

ٹ

 رصافن ی 

 یک وکن یس ن ات ےہ۔۔۔۔۔   ںیم اس  

ٹ

شلت

 

ن
 ا

 وج اہمترا چس ےہ ۔۔۔ 

 وہ وبل راہ وہں ںیم۔۔۔۔۔

ا ےہ۔۔۔۔

ے

روا وہن

ٹ

 اور ہی س  وک ہتپ ےہ ڑلےک چس ہشیمہ ک

 سب سب ہی ونیکنٹ لک ےک ےیل یھب اچب ےک رھک ول ۔۔۔۔ 

 رک دانی۔۔۔۔ 

ے

 آج یہ متخ م
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 وبال۔۔۔۔۔   ےئاہنمل ڑیچےت وہ

  وہ۔۔۔۔وہ۔۔۔۔ ےسیج مت ھجم ےس روز ےتلم  لک ےک ےیل وت مت اےسی وبل رےہ

 رصافن ڑلویکں یک رطح رمک رپ اہھت رھک رک اہنمل وک وھگرےت وہوے وبال۔۔۔۔ 

 اہنمل دیجنسہ ادناز اانپےت وہےئ وبال ۔۔۔۔۔

 رصافن مت تہب ےس ڈارٹک وک اجےتن وہےگ ۔۔۔۔

 !!اہں

 ہ وہےت وہوے وبال۔۔۔دیجنس ح رصافن یھب ُایکس رط

ا وہ ۔۔۔ ںیم ااسی وکیئ  وت اہمتری رظن  

ے

 ڈارٹک ںیہ وج زن ادہ وبل ےن واولں ک العج رکن

 ویکں؟

 مت ویکں وپھچ رےہ وہ؟؟؟؟ 

ا ےہ۔۔۔۔ 

 

 یئھب ےھجم اہمترا العج رکوان

 اہنمل اینپ یسنہ وک روےتک وہےئ وبال۔۔۔ 
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 ن این ںیم اہمتری رظن ںیم زن ادہ وباتل وہں ۔۔۔۔

 افن اہنمل وک وھگرےت وہوے وبال۔۔۔۔۔رص

 !!! اہں

 اہنمل ےن یھب وصعمتیم ےس اہں ںیم رگدن الہیئ۔۔۔۔ 

 وت وکن اس مک وہ۔۔۔۔ 

 مک ےس مک ںیم یسک ک دل وت ہقلح رک داتی وہں اےنپ زن ادہ وبل ےن ےس۔۔۔

 نکیل مت وت۔۔۔ 

 وہ ۔۔۔۔۔ ےنل واےل ہنم وک رکیل دورسوں وک نشنیٹ یہ دےتی  ہشیمہ اےنپ اس مک وب 

 اھت ۔۔۔۔۔ رصافن ہی وسےچ ریگب وبےل اج راہ  

ازہ یھب رک رےہ ںیہ ہی ںیہن ۔۔۔۔۔ 

ے

 ہک اہمترے ہی وبل اہنمل ک درد ن

 وہ سب اینپ یہ اہےکن اج راہ اھت۔۔۔۔ 

وھج
ُ
 

  ُاےنس اہنمل ک رہچا داھکی وج ای  ااجنےن درد ےس ج
 

 راہ اھت ۔۔۔۔۔   نکیل ج
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  ااسحس وہا۔۔۔۔ُاےس دھکی رک ُاس وک اینپ یطلغ ک

Sorry 

ا ںیہن  ن ار ریما بلطم اہمت

 

 اھت۔۔۔۔را دل داھکن

 رصافن رپاشین وہےت وہےئ وبال۔۔۔۔

 !!!وکیئ ن ات ںیہن

 اہنمل اےنپ درد وک اپھچےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔

 ااھچ مت ٹیل اجؤ ۔۔۔۔ 

ا وہں۔۔۔۔

ے

 ںیم ایھب آن

ر الچ ایگ۔۔۔رصافن ہی وبل 
م
 رک اوکس االیک وھچڑ رک ن اہ

اہک اہنم

ے

 درد مک رک ےکس۔۔۔ ل اانپ  ن

 کیھٹ ےہ۔۔ 

 ؤ۔۔۔۔ مت اج
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ا ک رہچا آداھ دھک راہ  

 
 

اہنمل وباتل وہا ٹیل ایگ اور رہچا اس رطف رک ایل اہجں ےس امن

 اھت۔۔۔۔ 

ا اس ونز نپ س  ےس 

ٹ

اک ںیم انہپ وہا وھچن

 

اک اور ن

 

دوھپ اسیج آداھ اتکمچ رہچا ڑھکی ن

 ںیم

ے

د وہ اس احل ای 

 

رھ رک ُاےکس رہچے ک ونر ش

ٹ

  یھب اجحب ںیم یھت۔۔۔ی 

 ٹ ٹیب سم وہیئ۔۔۔ ےک دل یک ای  اہر اےس دھکی رک اہنمل

 ریتی رتمح۔۔۔

ٰ ے

 ن ا اّلل

 وتےن۔۔۔

 رت انبن ا ےہ۔۔۔۔ اس ڑلیک ک آداھ رہچا انتک وخب وص

 وت وپرا رہچا انتک وخب وصرت انبن ا وہاگ۔۔۔۔

 اہنمل ےن تھچ یک رطف دےتھکی وہےئ اہلل وک ن اد ایک۔۔۔۔ 

 ھ یل ۔۔۔۔ ےس اس ڑلیک وک دےنھکی یک دض ن ادن دل ےن رھپاہنمل ےک  

ری لکشم ےس دن ایئ یھت۔۔۔۔۔

ٹ

 وج اہنمل ےن ےلہپ یہ ی 
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ر ہی ےھجم وہ ایک راہ ےہ۔۔۔

 

 آخ

 اےنپ دل رپ اہھت رےتھک وہےئ وساچ۔۔۔۔اہنمل ےن  

 ریما دل ن ار ن ار اس ڑلیک وک دےنھکی یک وخاشہ ویکں رک راہ ےہ؟؟؟

  وہں ۔۔۔۔ سج وک ںیم اجاتن یھب ںیہن

را ےت وہوے وب

ٹ

ر ی 

ٹ

 ال۔۔۔اہنمل وخد ےس ی 

 ! ںیہن

ل یھب ںیہن دوخیاگن۔۔۔
ب لک
 ںیم اس رطف 

 

اکم یس وکشش

 

 یک۔۔۔۔   اہنمل ےن اےنپ دل وک اھجمسےن یک ن

ا وک 

 
 

اکم راہ اور اےنپ دل ےک اہوھتں وبجمر وہےت وہےئ ےشیش ےک اس نپار امن

 

نکیل ہی یھب ن

 دھکی ےن اگل۔۔۔۔ 

 ۔ بک اور ےسیک زگر ےئگ۔۔۔ الچ اچر ےٹنھگاوکس ہتپ یہ ںیہن
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ا رپ ےس اٹہ رک الکیئ ںیم ینہپ وہیئ یتمیق واچ 

 
 

اہنمل ےن اینپ رظن ہن اچےتہ وہےئ یھب امن

امئ

ٹ

 داھکی وت حبص ےک اسڑےھ ایگرہ وہ رےہ ےھت۔۔۔۔   ںیم ن

را 

ٹ

ر ی 

ٹ

ہی ایک ےھجم اس روم ںیم اچر ےٹنھگ وہ ےئگ اہنمل ریحان وہےت وہےئ وخد ےس ی 

 ۔۔۔۔۔۔ ن ا

ر ںیم رصافن یھب آ ایگ اھت   ۔۔۔۔ اینت دی 

 ایک ن اںیت وہ ریہ ےہ وخد ےس۔۔۔۔

 وک اٹہےت وہےئ

پ

 

 

 اہک۔۔۔۔  رصافن ےن اہنمل ےس ُایکس ڈلب گیب ےس وجڑی رست

 ھچک یھب ںیہن۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ 

پ

 

 

 ےتہ یگ ہی رست

ے

 سب ںیم ہی وسچ راہ اھت بک ی

 اہنمل ن ات وک دبےتل وہےئ وبال۔۔۔۔۔ 

ا ا ا  .....اچپے

 ےت وہےئ وبال ۔۔ 

پ

 
 
ا وک خ  رصافن اچپے
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  !!ہن  اہں

 اہنمل ےن رظنںی رچاےت وہےئ اہک۔۔۔ 

 کیھٹ ںیہ۔۔۔ 

 مت ےتہک وہ وت امن اتیل وہں۔۔۔۔

 رصافن اہنمل وک دےتھکی وہےئ وبال۔۔۔

اؤےگ۔۔۔۔۔ 

ے

 وک یھب ح

پ

 

 

 اب مت ےھجم دےتھکی یہ روہےگ ہی ہی رست

ا ےہ۔۔۔۔

 

 ےھجم وشگنٹ رپ یھب اجن

 وبال۔۔۔۔۔۔ وخد ےس اٹہےن ےک ےیل رصافن ےس    ن ک دایھناہنمل رصاف

  اہں

 اٹہ وت راہ وہں۔۔۔۔۔ 

 ن ولےگ ۔۔۔۔۔ ایک اب ےچب یک اج

 رصافن اہنمل وک ڑیھچےت وہوے وبال۔۔۔۔
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 رکاگی۔۔۔۔

ے

ے

رق

ے

 مت ےسیج ےچب اس وپرے ورڈل ںیم دیپا وہےئ ےئگ ہن وت ہی اگل یہ ی

 ےتسیپ وہےئ وبال۔۔۔۔۔ 

ے
 

 اہنمل دای

 وہوے رخفول مت رص  اہں دھکی

ے
 

 ےس کرل ڑھکے رکےت افن ےن وخد یک رعتفی نس

 وہےئ اہک۔۔۔

 وت راہ وہں۔۔۔۔۔اہنم وبال اہں دھکی  

 اسےنم ےس۔۔۔۔

ٹ

م
 اب ہ

ا ےہ ۔۔۔

 

 ےھجم رھگ یھب اجن

پوو ےہ وہ یھب ریتی رطح شیتفت رشوع رک دیگی۔۔۔۔۔۔ 
پن
پهی
ب

 ورہن وہ رھگ رپ اہمتری 

د رکےت وہےئ

ٹ  

  وبال۔۔۔اہنمل رصافن وک ای  اسی

 اہں وت کیھٹ ےہ رکیت ںیہ۔۔۔۔

 ں۔۔۔۔وپھپ

 رصافن وبال۔۔۔۔۔۔ 
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  وہ۔۔۔ 

ے

 مت س  ھت

 وہں اس داین ںیم طلغ۔۔۔۔ سب ںیم یہ  

 اہنمل ےصغ ںیم وبال۔۔۔۔۔

ے وکیئ یھب ایسی ن ات ںیہن رکواگن ۔۔۔۔ 
س
م

ے

ب

 اب ںیم 

ے
 

ای

 

ا ش  اچپے

 رکاےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔

ے
 

ای

 

 ہکپ رصافن اہنمل وک ش

ے ٹکسب ےہ اوکن   ہی وجس یپ ےل  لچ اب دلجی ےس
پ

ُ

ا رصافن اور ہی ُک

 

ر ےلچ اجن

 

اھک ےل ف

ارپ ڑکپےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔ اہنم

 

 ل وک ای  ش

 کیھٹ ےہ۔۔۔۔ 

ے یھب ںیہن اھکن ا اھت۔۔۔۔
پ

ُ

 وےسی یھب آج حبص ےس ُک

ارپ ڑکپ ایل ۔۔۔۔ 

 

را ےت وہوے ش

ٹ

ر ی 

ٹ

 اہنمل ےن ی 

 اگل۔۔۔۔   وجس وخد ےنیپ  ن وک دےی اوراور اس ںیم ےس وجس اور ٹکسب اکنل رک رصاف 

  اہنمل ےن وجس متخ
 

 ےس وبال۔۔۔۔ رک ایل وت رصافن  ج

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
57 

 اب ںیم اتلچ وہں ۔۔۔ 

امئ وہ ایگ۔۔۔ 

ٹ

 تہب ن

ا ےہ۔۔۔۔

 

 ےھجم وشگنٹ رپ یھب اجن

 اوک مت اجؤ اانپ دایھن رانھک ۔۔۔۔۔ 

 رصافن اہنمل ےک ےلگ ےتگل وہوے وبال۔۔۔۔

 اور مت یھب۔۔۔۔۔ 

    اہک اور روماہنمل ےن رصافن ےس

ے

کلت

 

ن
ر 
م
  اا الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔ےس ن اہ

 

***************** 

 یک آزامشئ وک 
ے پ

 

دادو اجےئ امنز رپ ھٹیب رک داع ںیم اجرو اطقر رو ریہ یھت۔۔۔ ن ا اہلل ریمی ب

 متخ رک دے۔۔۔۔۔۔۔

 ریمے ومال وہ یھنن یس اجن ےہ۔۔۔۔۔ 
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 وہ ایھب اس داین ےک اجوملں وک ںیہن اجیتن۔۔۔۔۔

یس رمع ںیم تہب دھک  ںیہ۔۔ اہلل ُاےنس اینت ہ ُااکس وکیئ ںیہناہلل ریتے العواے ریمے  

 ۔۔۔۔۔ اور ریتے العوہ ُاےکس دوھکں وک مک رکےن واال وکیئ ںیہن ےہ۔۔۔۔دےھکی ےہ

 اے اہلل آج وہ ومت اور زدنیگ ےک درایمن ںیم ےہ۔۔۔۔ 

 ریمے اہلل ُااکس وکیئ اہسرا اس داین ںیم انب دے۔۔۔

 ھت ریھپا ۔۔۔ ےنپ رہچے رپ اہ  وبےتل وہوے ادادو ےن آنیم

 وںیہ وصےف رپ رھک دی۔۔۔۔۔   وک ہہت رک ےک  اور اجےئ امنز

 اور اجرک ڈیب رپ ھٹیب یئگ۔۔۔

  وک وفن المن ا۔۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

ا یک تعیبط وپےنھچ ےک ےیل ش

 
 

 دادو ےن امن

ر دعب ااھٹ ایل ایگ۔۔۔۔۔  ے دی 
پ

ُ

 وج ُک

  اٹیب
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ولیہ ش

  یک السم کوجاب دیتی وہیئ
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ےب ربصی ےس وبیل۔۔۔۔   دادو ش
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 ۔۔۔۔اٹیب اموی اب یسیک ےہ

 دورسی رطف ےس ہن اجےن ایک اہک ایگ اھت۔۔۔ 

 ریتا رکش ےہ۔۔۔

ٰ ے

 ہک دادو یک زن ان ےس ےب اایتخر اّلل

را ریح ےہ الکن۔۔۔ 

ٹ

 ےب کش وت ی 

 اٹیب ڈلب اہک ےس الم۔۔۔ 

  ےن ایک اہک اھت
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ۔۔۔۔۔دورسی رطف ش

 وہں وفن۔۔۔۔۔۔   دادو وبیل لچ کیھٹ ےہ ںیم ریتھک

  ےہ۔۔۔۔ ےھجم رکشاےن ےک ونالف ڑپےنھ

 دادو ےن ہی وبل رک وفن کٹ دن ا۔۔۔۔ 

 اور ونالف ڑپےنھ ےک ےیل اجےئ امنز رپ ڑھکی وہ یئگ۔۔۔۔۔ 

 دادو ونالف ڑپھ رک ڈیب رپ آرک ٹیل یئگ۔۔۔۔۔۔۔

 اور ای  ن ار رھپ خلت امیض ںیم وھک یئگ۔۔۔ 
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************** 

 امیض

 

اہ اانپ

 

 اینپ امام ےک نپاس ایگ ن ےل رک ےچین ڈراگنئ روم ںیمھچک رضوری اسام املسن ش

 ۔۔۔۔ ۔۔

ر ےلہپ وھچڑ رک ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔   وج ایھب یھب اےسی یہ ڑھکی یھت ےسیج وہ ھچک دی 

 امام ںیم اج راہ وہں۔۔ 

اہ ےن اےنپ امام ےک اہوھتں ک وباس ےتیل وہےئ وب

 

 ال۔۔۔املسن ش

 اجؤ۔۔۔ 

ے

 اٹیب م

  وہ وبل رےہ ںیہ۔۔۔ ےصغ ںیم ےہ اس ےیل  اہمترے ن ان ا ایھب 

اراسک

 

 مگیب روےت وہےئ اہنمل ےس اہک۔۔   ن
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 ںیہن امام ۔۔۔ 

 ہی آپ یھب اجیتن ےہ اور ںیم یھب۔۔۔۔۔۔ 

 ہک ن ان ا یھبک وکیئ ن ات اےسی یہ ںیہن ےتہک۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور ںیم یھب ااکن اٹیب وہں۔۔

 اس ےیل آپ ےھجم اجےن دے۔۔

 ......املسن ن ن

ا مگیب الچ

 

 ۔۔۔ ےت وہےئ وبیل۔۔۔راسکن

 ویکں ںیہن وہ؟

ے
 

 ؟؟؟ مت نس

ویگن۔۔۔۔۔۔۔   

 

 

 ںیم آےکپ انب ےسیک ج

 اٹیب اینپ امام یک ن ات امن اجؤ ہن۔۔۔۔۔ 

ا مگیب املسن ک رہچا اانپ اہھت ےک ایپولں ںیم یتیل وہ

 

 یئ ےبسب یس وبیل۔۔۔ راسکن

اہ ک دل رکا وھچڑ اینپ دض اور گل اج اینپ اجن

 

 ےک ےیل املسن ش
پ
ےس ایپری امام   ای  پ
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 ےک ےلگ۔۔۔

ا

 

 یئگ۔۔۔۔  درایمن ںیم آ  نکیل رھپ ویہ ان

ر رھک رک اینپ امام ےس وبال۔۔۔۔۔ 

ے

ے

پ

 املسن ےن اےنپ دل رپ پ

 امام ن ان ا ک اور ریمے وھچےٹ اھبویئں ک ایخل رانھک۔۔۔

 اہلل احظف

اا الچ ایگ۔۔ 

ے

کلت

 

ن
ر 
م
 املسن ہی وباتل وہا انب ےھچیپ دےھکی وحیلی ےس ن اہ

 ........ ن  املسن ن ن

ا مگیب روےت وہےئ املس

 

ام اکپرےت وہےئ وںیہ  اور راسکن

 

 یتھٹیب یلچ یئگ۔۔۔۔ن ک ن

نپاس ڑھکے ےھنن ےھنن ےس اھبیئ امام ےک نپاس روےت وہےئ آےئ اور اینپ امام ےس  

 وبےل۔۔۔۔ 

اا اہک ےگ ےہ ؟؟امام  
ے
ھت 
 
ب

  

 اور
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 آپ ویکں رو ریہ ےہ؟؟؟؟؟؟ 

وں  

 

 

ے

ا مگیب ےن روےت وہےئ اےنپ ت

 

 ۔۔۔ یل۔وٹیبں وک اینپ ن اوہں ںیم رھبیت وہیئ وبراسکن

اا 
ے
ھت 
 
ب

 الچ ایگ مت س  ک 

 وہ مہ س  وکہشیمہ ہشیمہ ےک ےیل وھچڑ رک الچ ایگ۔۔

 اور ہی س  اہمترے ن ان ا یک وہج س وہا ےہ ۔۔۔۔

 ںیہن رکویگن۔۔ںیم یھبک اعمف  

 یھبک یھب ںیہن۔۔۔ 

ا مگیب زارو اطقر روےن یگل۔۔۔۔۔ 

 

 راسکن

اہ ےن یھبروازے ےک ےھچیپ ڑھکدور اےنپ روم ےک د

 

 اینپ رویت وہیئ ے وہےئ ااسحن ش

 ےس ہی رظنم داھکی۔۔۔۔۔   آوھکنں

 اوکن ایھب یھب نیقی ںیہن وہ راہ اھت ہک ااکن الڈال ہی رھگ وھچڑ رک اج تکس ےہ۔۔۔۔۔۔ 

اہ ےن وت دایکمھں ےیل ےس یھت ےک وہ رھگ وھچڑےن ےک ڈرر ےس ڈارٹک ےننب ےک 

 

ااسحن ش

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
64 

اےئل ایتر وہ اج

 

اہ ےئاگ نیکل آج املسن سن رھگ وھچڑ رک ہی ن

 

 رک دن ا یک وہ یھب ااسحن ش

ے

 
ی

 ۔۔ ےہ۔۔۔   ک یہ اٹیب

داھل ےس وہرک ھٹیب ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ  

 وہ ہی وسےتچ وہےئ ڈیب رپ اجرک ی

ی وہیئ ۔۔۔۔۔۔ 

ے

کلن

 

ن

 دادو امیض ےس 

رایئ۔۔۔۔۔

ٹ

ر ی 

ٹ

 وخد ےس ی 

 ااسحن اصج  آپ ےن ای  امں وک ُاےکس ےٹیب ےس دور رکےک۔۔۔۔

 ۔۔ہی ےتہک وہےئ دادو زارو اطقر روےن یگل۔۔۔۔

  

                       **********************    

 

 اموی وک ڈلب دے دن ا ایگ اھت۔۔۔۔۔ 

ل راہ اھت۔۔۔۔۔ 
فُ
س
س
سک

 آرپنشی یھب 
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ر ڑھکے ڈارٹک ک ےبربصی ےس ااظتنر 
م
  دوونں آرپنشی روم ےس ن اہ

 
ی ر

 

م
اہ

 

زہشنی اور ش

  
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ش
 

 وک دادو یک لک آیئ۔۔۔۔۔   رک رےہ ےھت۔۔۔۔ ج

  ےن دادو یک
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ےئ وبال۔۔۔ کل یپ رکےت وہش

 !!االسلم ومکیلع دادو

ے وپاھچ وت 
پ

ُ

  یک السم ک وجاب دے رک ُک
 
ی ر

 

م
اہ

 

  دورسی رطف ےس دادو ےن ش
 

ج

  وبال۔۔۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

ا وک ڈلب دے دن ا ےہ۔۔۔۔

 
 

 دادو امن

شاالف راہ ےہ۔۔۔۔۔۔ 
س
سک
 اور آرپنشی یھب 

 وپاھچ ۔۔۔  ف ےس ہن اجےن ایکدادو ےن دورسی رط

  وبال
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ۔۔۔۔۔۔۔ یک ش

 ن ےہ ؟؟؟؟دادو ہی وت ہتپ ںیہن ڈلب دےنی واال وک

 نکیل وج یھب اھت ُاےنس ڈارٹکز وک انم ایک ےہ یسیک وک اتبےن وک۔۔۔۔ 
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 کیھٹ ےہ دادو ںیم آوکپ االطع داتی روہاگن۔۔۔۔

ت ںیم راھک
ے
  ےن وبل رک ومن الئ وک نپاّک

 
ی ر

 

م
اہ

 

  ۔۔۔۔اہلل احظف ش

 ال ۔۔۔۔۔۔ اور زہشنی یک رطف وتمہج وہےت وہوے وب

 اھبیئ 

ر ےہ وکن ہی صخش ؟؟؟؟؟ 

 

 آخ

  اموی وک ڈلب دن ا ےہ۔۔۔۔۔سج ےن

ا اچاتہ ںیہ۔۔۔۔۔ 

 

ام یھب اپھچن

 

 اور رھپ اانپ ن

  
 
ی ر

 

م
اہ

 

 !!!ہتپ ںیہن ش

 نکیل وج یھب ںیہ۔۔۔۔ 

اری ای  نشنیٹ وت متخ رک دی اس صخش ےن زہشنی ےن ای  یبمل اسسن ےتچنیھک
م
 وہوے  ہ

  ےس اہک۔۔۔۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

  رےہ ںیہ۔۔۔۔ آپ کیھٹ ہہکاہں اھبیئ  
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  ےس رصافن ےن ڈلب ک ااظتنم رکےن وک وبال اھت ۔۔۔۔ 
 

 چس ںیم اھبیئ ج

  ےس ریمے وت دامغ یک سن یہ ےنٹھپ وک وہ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔ 

ے

 ی

 وہ ریہ یھت ہک ےھجم ںیپ رلک ینیل ڑپی یھت ۔۔۔۔۔ اینت نشنیٹ  

  زہشنی یک اہ
 
ی ر

 

م
اہ

 

 وہوے وبال۔۔۔۔ ں ںیم اہں المےت  ش

 ۔۔ ےھجم یھب۔

ادیئ یک ۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

  یک ن ات یک ن
 
ی ر

 

م
اہ

 

 زہشنی ےن یھب ش

ر 
م
  آرپنشی روم ک دروازہ الھک اور روم ےس ن اہ

 
وہ دوونں ایھب ن ات یہ رک رےہ ےھت ج

ے واال صخش رصافن اھت۔۔

 

کلن

 

ن
 ۔۔۔ 

  ےن رصافن وک داھکی وت ُاےکس نپاس اجرک دلجی ےس وبال۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

  ش
 

 ۔۔۔۔ ج

 ریشی ن ار اب یسیک ےہ اموی؟؟؟؟ 

She is out of dangerous now... 

And  
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she is fine... 

  ےک دنکےھ وک یکپھت دےتی وہےئ اہک۔۔۔۔ 
 
ی ر

 

م
اہ

 

 رصافن ےن ش

 ےسج رکنس زہشنی یک اسسن ںیم اسسن آیئ۔۔۔۔۔

 زہشنی وبال ۔۔۔

 ںیہ اموی ےس؟؟

ے

 لم تکس

ے

 مہ بک ی

 !!!اھبیئ

 ر

ٹ

 
  وم ںیم ٹفش رک دےگنی۔۔۔ایھب مہ اوکس رپاویئی

 ںیہ۔۔۔۔  رھپ آپ ولگ ُاّسے 

ے

 لم تکس

 رصافن ےن زہشنی وک دےتھکی وہےئ اہک ۔۔۔۔ 

 !!اوک

پ وج ایگ ۔۔۔۔   زہشنی ای  یظفل وجاب دے رک جپ

ا اھبیئ ںیم اتلچ وہں۔۔۔  اچپے
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ے رموضیں وک دانھکی ےہ۔۔۔۔۔ رصافن زہشنی ےس وبال۔۔۔
پ

ُ

 ےھجم اور یھب ُک

 ۔۔۔۔۔اور واہں ےس الچ ایگ

************************* 

  
 

  ل ےس واسپ رھگ آن ا اھت۔۔ ےس اتپسہ اہنمل ج

 اہنمل وک بیجع ےس ےبینیچ وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ 

 وج ُاّسے یھب ھجمس ںیہن آ ریہ یھت۔۔۔۔ 

 ینیچ ےس یھبک ادرھ وت یھبک ُادرھ رکچ رپ رکچ اگل راہ اھت ۔۔۔۔۔۔ وہ اےنپ روم ںیم ےب 

ام ںیہن دے نپا روہ اینپ اس ےبینیچ وک وک

 

 اہ اھت۔۔۔۔۔۔ یئ یھب ن

 ایک وہ راہ ےہ؟؟؟؟   ہی ےھجم

ر ےھجم ھجمس ویک ںیہن آ ریہ ےہ اس ےبینیچ یک وہج۔۔ 

 

 آخ

را ن ا۔۔۔۔۔

ٹ

ر ی 

ٹ

ے وہوے وخد ےس ی 

ے

ھن

ٹ

ب ی ن

 اہنمل ڈیب رپ 

د اکھتن   ای 

 

 یک وہج ےس وہ ریہ ےہ ہی ےبینیچ۔۔۔۔۔ ش

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
70 

 اہنمل وخد ےس ادنازہ اگلےت وہےئ وبال۔۔۔۔

ر  ا  ںیم ھچک دی 

ے

د ہی ےبینیچ متخ وہ اجےئ وس اجن ای 

 

 ۔۔۔۔ وہں ش

 اہں ہی کیھٹ رےہ اگ۔۔۔۔۔۔۔ 

را ےت وہوے ڈیب رپ آ رک ٹیل ایگ۔۔۔۔۔ 

ٹ

ر ی 

ٹ

 اہنمل رھپ ےس ی 

 اور وسےن ےک ےیل آںیھکن دنب رک یل۔۔۔۔۔

ارے اہنمل اصج  یک آوھکنں ےک اسےنم اس نم ومینہ ڑلیک ک آداھ   رپ ہی ایک
م
ہ

 اگل۔۔۔۔۔۔ وخوصبرت اس رہچا رہلاےن  

 اب ہی ایک ےہ؟؟؟؟ 

را  اہنمل الھجنھج

ٹ

ر ی 

ٹ

 ےس ی 

ٹ

م
 ےت وہوے اھٹ اھٹیب۔۔۔۔۔ ہ

 اب اس ک رہچا ریمی آوھکنں ےک اسےنم ویکں رہلا راہ ےہ؟؟؟؟؟ 

 ہی ےھجم ایک وہ راہ ےہ۔۔۔۔ 

ٰ ے

 اّلل

ادئ  

 

 ںیم اس ڑلیک ےک ن ارے ںیم زن ادہ یہ وسچ راہ وہں۔۔۔۔۔۔ ش
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 وہں ں

ل یھب دنین ںیہن آےن وایل۔۔۔۔ 
ب لک
 اتگل ےہ اب ےھجم 

د ڈر

ٹ  

 اکنیل اور لبیٹ رپ اہنمل ای  یبمل اسسن ےتچنیھک وہوے اسی

ٹ

 ت لن ت
ی

ٹ

ب
گ 

 

پت
ت ی
سل
اور ےس 

 ےس نپاین ایل اور ڈیمنسی رکیل رھپ ےس ڈیب رپ آرک ٹیل ایگ ۔۔۔۔ 

 وکس دنین آےن یگل۔۔۔۔ دریھے دریھے ا

ام دور اقف رپ وسرج یک

 

 الل رکےن وسرج رغوب وہےن ک ہتپ دے دنھٹی دربمس یک ش

 ۔۔ ریہ یھت ۔۔۔۔ 

  اوکس اےنپ ومن الئ ےک  
 

اوکس ایھب وسےئ وہوے دو یہ ےٹنھگ وہوے ےھت۔۔۔۔ ج

  اھگنچڑےن یک آواز انسیئ دی۔

.. پ پ پ پ
 
 .....ی

پ   
 
 ........ ن

ادئ االرم اھت۔۔۔

 

 وج ش

 وج ُاےنس وسےن ےس ےلہپ اگلن ا اھت ۔۔۔ 
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د ےس ومن الئ ااھٹ رک االرم وک دنب ایک آُاےنس وبلھج دنین یک آوھکن

ٹ  

ں ےتلسم وھکنں ےس اسی

ام ےک اسڑےھ ھچ جب ےن ک ہتپ دے ریہ یھت۔۔۔۔

 

امئ داھکیوج ش

ٹ

  وہےئ ن

 ںیم دو ےٹنھگ وسن ا وہں ۔۔۔۔۔ 

اور ےنیل ن ارھتُوم الچ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

را ےت وہوے ش

ٹ

ر ی 

ٹ

  اہنمل وخد ےس ی 

اور ےیل رک ن ارھتُوم ےس الکن وت وک

 

  وہ ش
 

یئ ُاےکس روم ک دروازہ اےسی ونک رک راہ اھت ےسیج ج

ا ےہ۔۔۔۔۔ ایھب

ے

  دروازے وک ونک رکےن واال صخش دروازے وک وتڑےن ک ارادہ رھک

 ..............دڑھا ڈرھ

 .....................ڈرھ ڈرھ

 وہ اےھچ ےس اجاتن اھت یک وکن وہ تکس ےہ۔۔۔۔۔

 ویکہکن ۔۔۔۔۔ 

ا اھتُااکس وکیئ یھب ونرک ُاےکس ر

ے

 ۔۔ ۔۔۔ وم ک دروازہ اےسی ونک رکین یک تمہ ںیہن رھک

 وہ رھپ یھب ااجنن ےتنب وہوے وبال۔۔۔۔۔۔۔ 
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 رکےن اگل۔۔۔۔۔ 

ٹ

رے وہ رک اےنپ ن اولں وک س 

ٹ

ے

 ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ک

 دصقم رصف آےن واےل وک رپاشین رکہن اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ..............اھبیئ ی ی ی

 دروازہ وھکےیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  وت ںیم آےکپ روم ک دروازہ یہ وتڑ دیگن۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن

 ےن ااحہط ایک ہحیدم

ٹ

م
اےن رپ اہنمل ےک رہچے رپ ای  دم رکسماہ

ے

 ےک اس رطح چپ

 اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

ان ا۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رکےت وہوے ادنر ےس یہ چپ

ٹ

 اہنمل اےنپ ن اولں وک س 

 رک اجؤ آ راہ وہں۔۔۔۔۔

ر ےس دمہحی یک ےصغ ےس الچےن یک آواز آیئ ینتک
م
انک ےہ   ن اہ

ُ
رری ےک ےیل ر

خپ

 

سی ن

 اھبیئ؟؟؟؟؟ 

 زہ ہی ںیہن ۔۔۔۔۔ رواآپ وھکل رےہ د
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ے ںیم رھپ ےس ڑھبیتک وہیئ وبیل ۔۔۔۔۔ ے
ص

 

غ

 دمہحی 

اور دیجم رپاشین رکےن ک ارادہ وتلمی رکےت وہوے دروازہ وھکل   اہنمل دمہحی وک

 دن ا۔۔۔۔۔۔ 

 نکیل ہی ایک ؟؟؟

ں ےس اہنمل وک وھگر وھگر رک دےنھکی دروازے ےک ےتلھک یہ دمہحی اینپ ومیٹ ومیٹ آوھکن

 یگل۔۔۔۔۔

ریھ ےھجم اےسی ویکں وھگر وھگر رک دھکی ریہ ےہ؟؟؟ اے ا

ٹ

ڑ
پھ
ج
ک

 

ب

 ے 

 ےھجم ہتپ ےہ ںیم تہب وخوصبرت وہں۔۔۔

اور ای  زامےن ےس اس وخوصبرت دنبے رپ تہب یس ڑلایکں اجن دےنی وک ایتر یھب 

 ۔۔ےہ۔۔۔

 ۔ نکیل ےھجم اہمترا وھگر ہن ھجمس ںیہن آن ا۔۔۔

ریھ انہک دنب ےئجیک۔۔ 

ٹ

ڑ
پھ
ج
ک

 

ب

 ۔اھبیئ ےلہپ وت آپ ےھجم 

 دمہحی اہنمل وک وارگنن دےتی وہیئ وبیل۔۔۔۔۔۔ 
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ل یھب ایپری ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 اور اتگل ےہ اھبیئ آوکپ اینپ اجن 

ایئ۔۔۔۔۔۔ 

ے

 دمہحی اہنمل ےک دروازہ ےک درایمن یہ ڑھکی وہرک چپ

 ارے ارے ڑلیک ہن وکیئ السم ہن وکیئ داع ۔۔۔۔۔

  اور آ ریہ وہ ڈگےھ رپ وسار وہ رک۔۔۔۔۔۔۔۔

ی  ےصغ ےس اہنمل  

سہ

 

می

ےن اجن وبھج رک وھگڑے یک ہگج ڈگےھ وک اگلےت وہےئ دمہحی وک 

 ڈاےتٹن وہوے دگےھ ظفل زور دے رک وبال۔۔۔۔۔۔ 

 !!! اھبیئ ی ی

 ںیم ںیہن دگےھ رپ وسار وہیئ وہں۔۔۔۔ 

 آپ رےتہ ےہ ہشیمہ وگری ےل رپ وسار ۔۔۔۔۔۔   ہکلب

ر ایک ۔۔۔۔ دمہحی رای    ےن یھب اسحب ی 

ر 

ٹ

ر
خپ
ک

 

ب

 ۔۔۔۔ سب سب رےنہ دو 
 
 ھ

 ےھجم وت اہیں ںیہک رپ یھب وگرالی ںیہن دھک راہ ےہ؟؟؟؟ 
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 اہنمل ادرھ ُادرھ اھجےنکن یک اگنٹکی رکےت وہےئ وبال۔۔۔

 ........اھبیئ ی ی ی

 وبال۔۔۔
 
رھ

ٹ

ر
خپ
ک

 

ب

 ۔۔ آےنپ ےھجم رھپ ےس 

ہ یہ راتہ ےہ صے

 

غ
اک رپ ہشیمہ 

 

 ۔۔۔۔۔۔ اہں وت اہمتری ن

ریھ یہ وبولاگن ہن۔۔۔ 

ٹ

ڑ
پھ
ج
ک

 

ب

 وت ںیہمت 

 !!!اھبیئ

ا وت

ے

 ..... چس ںیم ارگ امام اور ن ان ا ک ایخل ہن وہن

ا اھت۔۔۔۔۔ 

 

ا آج آاکپ لتق ریمے یہ اہوتں ےس وہ اجن

ے

 پپ

پ اچپ ڑھکی وہ   اور ےھجم آپ ےس ن ات یہ ںیہن رکین دمہحی ہنم الھپےت وہےئ جپ

 یئگ۔۔۔۔۔

  اہنمل ےن دمہحی وک اےسی  
 

 داھکی وت کن ڑکپےت وہےئ وبال۔۔۔ ج

 ویکہکن
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 یس ڑلیک ۔۔۔۔وہ وھچیٹ  

 

 

ووا رن

 

 ہن
گن
ومیٹ ومیٹ کیل یلیٹک آںیھکن رھبے رھبے اگل الگیب ڑھکنپی ےسیج ل  

 آےت ن ال وکسج ُاےنس اہیئ وپین ںیم دیقم رک رےھک ےھت ۔۔۔۔۔۔ 

ے

 اور وشڈلر ی

 ےنپ ُایکس لق کانئت ےھت۔۔۔۔۔۔ ہی وھچیٹ یس ڑلیک اور ُاےکس امام ن ان ا یہی وت ُاےکس ا 

 ۔۔۔۔۔ےنئ رےتھک ےھتوج ُاےکس ےیل تہب اعم

ا 

ے

ر درد وج وہ راوتں وک ج گ رک زگارن
م
ر مگ ہ
م
ے ولپں ےک ےیل اانپ ہ

پ

ُ

وہ انے اونپں ےک نپاس آرک ُک

ا اھت۔۔۔۔۔

ے

 اھت وہ وھبل اجن

 ےس زگرے وہ نپاچن اسل وج اس ےن 

ے

 
ا رھپ ےس اےنپ اذی

ے

ےسیج یہ وہ ان ےس دور وہن

 اگنروں رپ یٹک وہ راںیت ن اد آےن یتگل۔۔۔۔۔ ا

رب ےس آںیھکن دنب رک یل ۔۔۔۔ ےنپ درد وک ن اُاےنس ا

ے

 د رکےت وہےئ ف

 رہچے رپ اھجسےئ دمہحی ےک اگولں وک ےتچنیھک 

ٹ

م
اور وخد وک اھبنسےتل وہےئ وھجیٹ رکسماہ

  وہوے وبال۔۔۔۔۔

ا وسری ۔۔۔   اچپے
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  اب ںیہن وبولاگن۔۔۔۔ 

 یس نہب ۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ریمی ایپری یس وھچیٹ
ے

 

  یس نم

ہ سک ن ات ےک ےیل صے

 

غ
 ؟؟؟؟ اانت 

 گل راہ ےہ۔۔۔۔چس ںیم  
ے
د مسق واال در  ےھجم وت دشی 

 اھبیئ رےنہ دے۔۔۔۔۔

 ہی وھجیٹ اگنٹکی ریمے اسےنم ںیہن ےلچ یگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ےھجمس۔۔۔۔۔۔ 

 آوکپ رھپ ےس وہ ایج وچڑلی ن اد آےن یگل ہن۔۔۔۔۔۔

ارایگض

 

 ےک ےیل اینپ ن
پ
 وک وھبل رک اہنمل یک وچری وک ڑکپےت وہےئ  دمہحی ای  پ

 یل۔۔۔۔  وجر دے رک وبوچڑلی رپ

رب ےس آںیھکن دنب رک یل اور آوسنؤں وک اےنپ 

ے

ام انس وت ف

 

  اس صخش ک ن
 

اہنمل ےن ج

 ادنر داتلیکھ وہا وبال۔۔۔۔۔۔ 
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 ول۔۔۔۔۔۔ 

ے

ام یھب م

 

 دمہحی زیلپ ریمے اسےنم ُااکس ن

ےت ؟؟؟؟دمہحی اےنپ اجن ےس ایپرے اھبیئ وک اھبیئ رھپ آپ اوکس وھبل ویکں ںیہن اج

ی وہ

ے

ھن
ب ک

 وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔   یئ ےب یسب ےسد

ا ۔۔۔۔۔۔ 

ے

ن  دمہحی ںیم وھبانل اچاتہ وہں نکیل وھبل ںیہن نپا

 اب وت ےھجم اےنپ آپ ےس یھب رفنت یس وہےن یگل ےہ۔۔۔۔۔۔۔

ے یھب ںیہن۔۔۔۔۔
پ

ُ

 اہنمل ےن رصف اےنپ دل ںیم یہ وساچ نکیل وبال ُک

  اھبنسےتل وہےئ وبال ۔۔۔۔ اہنمل وخد وک

  ہی اتبؤ   اور مت ےھجم دمہحی وھچڑو ان ن اوتں وک

 مت اےنت ےصغ ںیم ویکں وہ؟؟؟ 

ے یھب ںیہن 
پ

ُ

دمہحی اےنپ اھبیئ ک ویں ن ات وک دبل اجےن رپ ُک

 وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رار رےتھک وہےئ رہچا ومڈ رک ڑھکی وہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

رف ارایگض وک ی 

 

 اور اینپ ن
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 !!!کیھٹ ےہ

 اتبؤ ںیم اج راہ وہں رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

 م

 اتن اھت نکیل رھپ یھب ااجنن ےتنب وہوے وبال۔۔۔ اہنمل اج

 !!!اور اہں

 دنلن ےس وج واچ ںیم اہمترے ےیل ایل اھت وہ اب ںیم اینپ رکیسرٹی ن انیمس وک دے 

 دواگن۔۔۔۔

 ورہن 

ے

 ے اگ یھب م
ن
 
چ
  وس

 ایک ورہن ؟؟؟ 

اراض وہ ہن ۔۔۔

 

 ۔۔ یئھب مت وت ھجم ےس ن

اراض وہ۔۔۔۔ وت ںیم وہ واچ اینپ دورس

 

  مت ن
 

ی نہب وک دے دواگن وت ایک وہ اور ج

 اجےئاگ؟؟؟ 

 اہنمل نہب ظفل رپ وجر دےتی وہےئ وبال۔۔۔۔۔
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 !!!!اھبیئ ی ی ی

 دمہحی خیچ یہ وت ڑپی یھت۔۔۔۔۔ 

 ےتن ےہ یک ریمے العوہ آیکپ نہب اور وکیئ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ آپ اج

 اگ ےھجمس۔۔۔۔   اور اوکس اےھچ ےس ن اد رےیھک

 یل۔۔۔۔ دمہحی اہنمل وک وارگنن دےتی وہوے وب

 !!!! اوک اوک

 ںیم ن اد روھکاگن آےگ ےس۔۔۔۔۔

 ہنم ڈرےن یک اگنٹکی رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔ 

 کیھٹ ےہ۔۔۔ 

اراض وہ  

 

 ھجم ےس؟؟؟؟یئھب اب وت اتب دو ویکں ن

 اہنمل دمہحی وک ای  ن ار رھپ انمےن یک وکشش رکےن اگل۔۔۔۔۔ 

اراض ویکں وہں؟؟؟ اھبیئ آپ چس ںیم

 

 ؟  یہ ںیہن اجن ےت یک ںیم آپ ےس ن
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 دمہحی ےن وھبںی ُااکچےت وہےئ اہنمل ےس وپاھچ۔۔۔۔

 اہنمل ےن وصعمتیم ےس دنکےھ ااکچےت وہوے رگدن ہن ںیم الہدی۔۔۔

 وہں ۔۔۔ وت کیھٹ ےہ ںیم اتب یت

 ہک۔۔۔ 

اراض ویکں وہں ؟؟؟

 

 ںیم آپ ےس ن

 دمہحی اہنمل وک وھگرےت وہےئ وبیل۔۔۔۔ 

اراض وہں۔۔

 

 ںیم آپ ےس اس ےیل ن

  دنی دعب لم رےہ ںیہ۔۔۔۔ویکہکن آپ ھجم ےس ےنتک

 اور وہ یھب ںیم وخد آےکپ روم ںیم لچ رک رشتفی الیئ وہں۔۔۔۔

 آےن یک وکیئ زتمح ںیہن یک۔۔۔۔ 

ے

 نکیل اےنپ ریمے روم ی

 دمہحی اہنمل ےس ہنم وھپالےت وہوے وبیل۔۔۔۔

 ااھچ۔۔۔
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اراض یھت ۔۔۔۔

 

 ۔ مت اس ےیل ن

 ونر ک ریہا مگ وہ ایگ۔۔۔۔۔   ںیم ےن وساچ ہتپ ںیہن ھجم ےس اہمترا وکن اس وکھ

 اہنمل دمہحی وک ڑیھچےت وہوے وبال۔۔۔۔۔

اھبیئ آپ اجےتن ںیہ آپ ریمے ےیل وکیھ ونر ےک ریہے ےس یھب زن ادہ یتمیق 

 ےہ۔۔۔

 .....ااھچ ا ا ا

ے وہوے وبال۔۔۔۔۔ 

ے

ھن
 

ج
ن 

 

چ

 اہنمل ااھچ وک 

 ونر ےک ریہے وک ویکں اعمف ںیہن رک دیتی۔۔۔۔وت رھپ مت اس وکیہ  

ا ااسی یھبک ںیہنوسری ا

ے

  رکواگن ۔۔۔۔۔ ب آےگ ےس پپ

 اہنمل کونں وک ڑکپےت وہوے دمہحی ےس وسری اہک۔۔۔ 

 !!! کیھٹ ےہ اھبیئ

 ایک ن اد رکوےگ آپ۔۔۔
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 اجؤ ںیم ےن آوکپ اعمف ایک۔۔۔۔

 دمہحی ےن ااسحن رکےت وہوے اہنمل ےس اہک ۔۔۔ 

 ی واچ۔۔۔۔۔اب الؤ ریم

 ۔ وہ وت ںیم ےن اہمترے روم رھک دی یھت۔۔۔

 ایک؟؟ 

 ںیہ

ے

 اےنپ واچ بک ریھک؟؟؟؟   اور آپ اتب تکس

 دمہحی خیچ یہ وت ڑپی یھت۔۔۔۔۔ 

 وہ وت ںیم ےن لک رات یہ رھک دی یھت ۔۔۔۔۔

 اہنمل ےن وصعمتیم ےس دمہحی وک اتبن ا۔۔۔۔۔

ارایگض ےب وہج یھت۔۔۔۔۔

 

 ینعی اھبیئ ریمی ن

اراض وہےن رپ اوسفس رکےتوہوے وبیل۔۔۔۔۔ دمہحی وک ا

 

 ینپ ن

رن ا۔۔۔۔۔وکیئ  

ٹ

 ن ات ںیہن گ
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 ایک وہا ہی وت اہمترا ھجم رپ قح ےہ ۔۔۔۔۔ 

ہ ںیہن رکویگ ن ا رھپ ھجم رپ اےنپ نہب وہےن ک  صے

 

غ
اراض ںیہن وہیگ ھجم رپ 

 

ارگ مت ھجم ےس ن

 قح ںیہن اتجؤیگ وت سک ےس اتجویگ ۔۔۔۔۔۔ 

 ن ا۔۔۔۔۔۔ ایپر ےس اھجمس  اہنمل ےن دمہحی وک 

 اھبیئ 

 ںیم آپ وک اےسی یہ ںیہن یتہک

 ہحی اہنمل ےک ےلگ ںیم ن اںیہن ڈال یت وہیئ وبیل ۔۔۔۔ دم

 ایک ؟؟؟؟ 

 اہنمل اجاتن اھت ہک اب ایکس ایپری نہب ایک وبل ےن وایل ںیہ؟؟؟؟

 نکیل رھپ یھب ااجنن ےتنب وہوے ایپر ےس دمہحی ک رس الہسےت وہےئ وپاھچ۔۔۔۔۔۔

  وبیل۔۔۔۔ دمہحی

You are the best brother of the whole world.... 
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 اہنمل دمہحی وک ایپر ےس اٹہےت وہوے وبال۔۔۔۔۔

 !!!سب سب

 یئھب ھجم ےس اینت رعتفی مضہ ںیہن وہیت۔۔۔۔۔ 

 !!!اھبیئ

 آپ ہشیمہ یہی رکےت ےہ۔۔۔۔

والےت وہوے وبیل۔۔۔۔ 
پُ
ارے یک رطح ہنم پ  دمہحی گ ے

واہنمل ےن دمہحی وک اےسی
پُ
وے الےت وہےئ داھکی وت اینپ یسنہ وک اقوب ںیم رکےت وہ ہنم پ

 وبال۔۔۔۔

 ارے ریمی وھبیل اھبیل نہب ںیم وت سب ذماق رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔ 

 !!!!کیھٹ ےہ اھبیئ

 ںیم اب وت امں ریہ وہں نکیل آےگ ےس یھبک ںیہن امونیگن ےھجمس۔۔۔۔۔۔

 دمہحی اہنمل وک دیکمھ دےتی وہےئ وبیل۔۔۔۔ 
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  ےس ںیہن رکواگن۔۔۔۔۔ٹسل اب آےگ   اہں اہں

 اہنمل دلجی ےس وبال۔۔۔۔ 

  رھپ ےس ہنم ہن الھپےل ۔۔۔۔۔۔ ںیہک

پهاا اگڑن اں امام اہک ںیہ؟؟؟؟ 
ج
م

 

پ رےنہ ےک دعب دمہحی ےس وپاھچ۔۔۔ ر جپ ے دی 
پ

ُ

 اہنمل ُک

اگنپ رپ یئگ ےہ ۔۔۔۔۔ 

 

 اھبیئ امام وت ش

 آپ اہکں رپ ک رےہ ںیہ؟؟؟؟؟ 

  انب ہن رہ یکس۔۔۔۔دمہحی اہنمل وک اےسی ایتر داھکی وت وپےھچ

 ےہ ہن اس ےیل۔۔۔۔ اہں اگڑن اں وشگنٹ رپ اج راہ  

ٹ
 

ای

 

 وہں ن

 آپ امام ےس اتب دانی وہ ریما ااظتنر ہن رکںی۔۔۔۔

 اہنمل دمہحی ےک وسال ک وجاب دےتی وہےئ وبال۔۔۔۔

 اوک اھبیئ ںیم امام وک اتب دیگن۔۔۔۔۔ 
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 ایخل رانھک ۔۔۔۔۔۔۔۔   آپ اانپ تہب تہب

ادیک رکےت وہےئ وبیل۔۔۔۔ دمہحی ےن اہنمل وک 

ے

  اانپ ایخل رےنھک یک ن

 ک آپ یھب اانپ اور امام ک ایخل رانھک ۔۔۔۔۔۔او

ر ریگاج ںیم آ ایگ اہجں رپ ُااکس ڈراویئر ُااکس  
م
اا وہا ن اہ

ے

کلت

 

ن
اہنمل ہی وبل رک اےنپ روم ےس 

 رک راہ اھت۔۔۔۔۔ 

ے

 
ر ےس وی  تہب دی 

ری یس اگڑی ےک نپاس ایگ یہ اھت  اہنمل ایھب

ٹ

 ۔۔۔۔  اینپ ی 

 وہا ُاےنس اینپ نپاٹک

ٹ

 
  ُااکس ومن الئ واربئی

 
ےس ومن الئ اکنل رک داھکی اہجں رپ   ج

ا اھت۔۔۔۔ 

ے

 رصافن گنلک اھکل وہا اگمگجن

 اہنمل ےن لک اڈنیٹ رکےت وہےئ وبال۔۔۔۔ 

 !!!!االسلم ومکیلع

  دورسی رطف ےس رصافن ےتکہچ وہوے وبال

 !!!! م ریمے اھبیئومکیلع االسل
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 اب ےسیک وہ؟؟؟ 

 ےھجم ایک وہا؟؟؟؟   ویکں

 اھچ۔۔۔۔۔۔اہنمل ےن ریحاین ےس رصافن ےس وپ

 اھبیئ ڈلب دن ا اھت ہن وت اس ےیل وپھچ ایل۔۔۔۔۔ 

 رصافن دورسی رطف ےس وصعمتیم ےس وبال۔۔۔

 !!! اہں

  وہں

ے

ل ھت
ب لک
 !!!ںیم وت 

 نکیل مت ہی اتبؤ اب وہ ڑلیک یسیک ےہ؟؟؟؟

  اب ُایکس تعیبط یسیک ےہ؟؟؟؟ریما بلطم

  رصافن ےس اس ڑلیک یک تعیبط ک وپاھچ۔۔۔ اہنمل ےن

MS 

  ےہ۔۔ن ار و

ے

ل ھت
ب لک
  ہ اب 
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ل راہ ےہ۔۔۔ 
سف
شی 
سک

 ُااکس آرپنشی یھب 

 روم ںیم لقتنم ایک ےہ۔۔۔۔

ٹ

 
ر ےلہپ یہ اوکس رپاویئی  سب ایھب وھتڑی دی 

ا  !!!اچپے

 اہنمل ای  یظفل وجاب دے رک اخومش وہ ایگ۔۔۔۔

 ۔۔۔ سج اخومیش وک رصافن وتڑےت وہوے وبال۔

 ےہ۔۔۔۔۔ 

ے
ے

 اہنمل آج ریتے نپاس وق

 ویکں ؟؟؟؟

 ل ےن رپاشین وہےت وہےئ وپاھچ۔۔۔۔اہنم

 ں وک آؤگنٹ رپ ےئگ وہےئ۔۔۔۔ن ار تہب دن وہ ےئگ مہ دوون

 اور ریما دل ریتے اسھت اؤگنٹ رپ اجےن وک رک راہ ےہ۔۔۔ 

 اس ےیل یہ ںیم ےن ھجت رپ وفن ایک ےہ۔۔۔۔۔

 رصافن ےن اہنمل ےس اہک۔۔۔۔ 
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ار ڑھکا وہں۔ںیہن ا  ے

ے

 یھب وت ںیم وشگنٹ رپ اجےن وک ت

 ایھب کر ںیم ھٹیب ےن یہ واال اھت۔۔۔۔   ہکلب

ے وت
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 ہتپ یہ ںیہ ریما ڈیشویل ک   نکیل ریشی 

امئ ںیہن لم راہ ںیہ۔۔۔۔ 

ٹ

ل یھب ن
ب لک
 ےھجم 

امئ ںیہن اکنل نپا راہ وہں۔۔۔

ٹ

 ںیم اچےئہ رک یھب ن

 یھت۔۔

ے

 
 ۔۔۔ ایھب دمہحی یک یھب ھجم ےس یہی اکشی

 ُاوکس یھب ایھب ںیم انم رک آ راہ وہں۔۔۔۔ 

 اب ریتی کل۔۔۔ اور  

ی ےس رصافن وک اہک۔۔۔۔ 

 ت ی س
ب

 اہنمل ےن 

ا کیھٹ ےہ۔۔۔۔رصافن    وبال اچپے

 رھپ یھبک ےلچےگ۔۔۔۔

ے ٹیل وہ راہ وہ اگ ہن۔۔۔۔۔
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 وت اج اینپ وشگنٹ رپ 
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 ںیہن ایھب ٹیل وت ںیہن وہ راہ وہں ۔۔۔۔ 

 وع وہیگ۔۔۔۔۔۔ وشگنٹ وت ایگرہ ےجب رش 

 اہنمل ےن رصافن وک اتبن ا ۔۔۔۔۔ 

ے وسےتچ وہےئ دون ارہ وبال ۔۔۔۔ اہنم
پ

ُ

 ل ُک

امئ 

ٹ

ری  ںیم مہ دوونں ن ریشی وت ای  کم رک آج ریمے اسھت وشگنٹ رپ لچ وںیہ رپ ی 

 ڈیپس یھب رک ےگنیل۔۔۔۔ 

 !!! اوہ اھبیئ

و یک 

ے

  رطح اجےنگ ک۔۔۔ ہی وشمرے اےنپ نپاس یہ رھک ےھجم وکیئ وشق ںیہن ےہ رات وک ُال

و اھجمس۔۔۔

ے

 ۔سب وت یہ نب ُال

 افن ےن اہنمل ےس اہک ۔۔۔۔۔ رص

 وکیئ ن ات ںیہن ںیم وت ریتا اوگنٹ انبےن ک ااظتنم رک راہ اھت ۔۔۔۔۔ 

ے دنسپ ںیہن آ راہ ےہ وت رےنہ دے۔۔۔۔۔۔۔ 
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

  
 

 اب ج
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ا لچ لک ن ات رکےت ںیہ۔۔۔۔   اچپے

 ںیم اب اج راہ وہں۔۔۔

 رک دی۔۔۔۔۔اہنمل ےن رصافن ےس  

ے

ت کت

 

سکی

 وبل ےت وہوے کل ڈ

 ےک نپاس اجرک ڈراویئر ےس وبال ۔۔۔۔۔   اگڑیاور اینپ  

 البل آج ںیم االیک یہ اج راہ وہں ۔۔۔۔ 

 مت ںیہن اجؤےگ ریمے اسھت۔۔۔۔۔۔

 اس ےیل مت اجؤ ۔۔۔۔۔

O ok sir... 

 البل ےن اہنمل وک ڈرےت وہےئ اوک وبال اور واہں ےس الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

  ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہن وہ ٹیگ وھکال ُاس ںیم ھٹیب رک وشگنٹ ےک ےیل روااہنمل کر ک 

 

******************** 
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 امیض۔۔۔۔۔۔۔ 

 

وو( رھگ وھچڑ رک آ وت ایگ اھت۔۔۔۔۔
سلل
اہ)

 

 املسن ش

 نکیل ُایکس ھجمس ںیہن آ راہ اھت یک وہ اہک رپ اجےئ۔۔۔۔۔ 

روں وک تہب وغ

 

 ر ےس دھکی راہ اھت۔۔۔۔۔ وہ سب اڈنیٹس رپ اھٹیب وہا آےن اجےن واےل اسمف

 وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔    وہےئُایکس اہیں رپ ےھٹیب

ے
ے

 ای  ےٹنھگ ےس یھب زن ادہ وق

 نکیل اُاوکس ھچک یھب ھجمس ںیہن آ راہ اھت۔۔۔۔ 

 ہک وہ اہکں رپ اجےئ؟؟؟؟؟ 

 سک ےس پلیہ امےگن؟؟؟؟ 

  اےس دو ڑلےک وج ُایکس یہ مہ رمع ےھت اوکن ن ات رکےت
 

 وہےئ  وہ ایھب وسچ یہ راہ اھت ج

 انس وہ ڑلےک آسپ ںیم ن ات رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔

  اجرک ڑھکا وہ ایگ اور وغر ےس ایکن ن اوتں وک نس 
 
ی ر

ے

 ےک ےئل اےکن ف

 
 

املسن ایکن ن ات نس
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 ےن اگل۔۔۔۔۔ 

د رئیچ ےک نپاس ڑھکا اھت

ٹ  

  ُاےنس دورسے ڑلےک ےس اہک۔۔۔۔۔۔ وج ڑلک ٹفیل دنہ اسی

 ےل س  کیھٹ وہ

ے

  اجےئاگ ۔۔۔۔رواحن ریمے اھبیئ وت نشنیٹ م

ا۔۔۔۔اہلل رپ نیقی رھک اہلل یھبک اےنپ کین

ے

  دنبوں وک امویس ںیہن رکن

ام رواحن اھت وہ وبال ۔۔۔۔ 

 

 سج ڑلےک ک ن

امویس ںیہن وہےن اہں افشن وت کیھٹ وبل راہ ےہ ےھجم اہلل رپ تہب نیقی ےہ وہ یھبک ےھجم  

 دے اگ ۔۔۔۔ 

 ےہ ہک ارگ ںیم اس ن ار لیف وہ
ے
 ایگ وت ن ان ا وک ایک وجاب دواگن ۔۔۔۔۔  نکیل افشن ےھجم ڈر

  یہ ھجم ےس افخ رےتہ ںیہ۔۔۔۔ ن ان ا وت وےسی

ے یھب ںیہن۔۔۔ 
پ

ُ

 ھچک ںیہن وہاگ رواحن ُک

 رکےت ںیہ۔۔۔۔

ے

ے
وں ےس ےبااہتن حم  ے پ

 

 ۔۔۔ ےسیک یھب امں ن اپ وہ نکیل وہ اےنپ ب

 افشن ےن رواحن وک اھجمسےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔ 
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 وتےن ریمے دل ک وبھج اکلہ رک دن ا۔۔۔۔۔۔۔ لچ کیھٹ ےہ ریمے اھبیئ چس ںیم  

 اجےن یک ااجزت امےتگن وہوے افشن ےس وبال ۔۔۔۔۔۔۔  رواحن ےن

 افشن ےن رواحن ےس ےلگ ےتلم وہوے اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے یھبک یھب ںیہک رپ 
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

یھب رضورت ڑپے وت ےب کھجھج وہ رک ےھجم رواحن زدنیگ ںیم ارگ 

 ہشیمہ ریتے اس

ے

 ھت داگی۔۔۔۔۔۔۔ آواز دانی ریتا ہی دوس

 اوک اہلل احظف۔۔۔۔۔

اہ وک راہتس اتب ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ دوونں ےلچ ےئگ

 

  ےھت نکیل املسن ش

اہ وک وہ دن ن اد آےن اگل۔۔۔ 

 

 املسن ش

  ُاےکس اوکسل ںیم وپسرسٹ یک وہج ےس اخمفل میٹ ےس
 

 ڑلایئ وہ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔   ج

 وہا ہی اھت۔۔ 

ے یھب اےکن اوکسل ںیم اوکسل ںیم وپسرسٹ ڈے انمن ا اج راہ اھت پ

 

 دورسے اوکسل ےک ب

 

 

 س
ی

ٹ

 ت
ی

مپپ
ک

 ےیل رک آےئ وہےئ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
ے
 ںیم ّصح

 

 ن
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اہ یھب ڈبکی لیھک ےک ای  میٹ ک نٹپیک اھت۔۔۔۔۔ 

 

 املسن ش

  وہ ولگ ڈبکی لیھک ےن ےک ےیل ایتر وہ رےہ  
 

  اخمفل میٹ یھب ایتر وہےن ج
 

ےھت ج

 ےک ےیل وپسرسٹ روم ںیم آیئ ۔۔۔۔۔۔ 

اہ یک میٹ وک ولزر ہہک رک اکپاور آےت یہ

 

 رےن ےگل۔۔۔۔۔۔  انل ولوگں ےن املسن ش

ہ آےن اگل ۔۔۔۔۔۔  صے

 

غ
اہ وک 

 

 املسن ش

 املسن ےن ےصغ ںیم آرک واہں رپ راھک وارٹ ج گ وک اہھت امر رک زنیم رپ رگا دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وج اخمفل میٹ یھت ج گ وک اےسی زنیم رپ دھکی رک اخومش وہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہ ےصغ

 

وہوے وبال    ںیم آرک اخمفل میٹ ےک نٹپیک ےس اجرک وارگنن دےتیاملسن ش

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

ا وت آدنئہ ارگ مت ںیم ےس یسک یھب صخش

 

 وہوے یھبک یسک وک یھب ولزر اہک ن

ے

 
 

 ےن انب اہر ج

را وکیئ ںیہن وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ُ
 ھجم ےس ی 

اہ ک وارگنن ک ااسی ادناز اھت یک وہ اسےنم واےل وک ایھب زنیم 

 

ںیم اگڑ املسن ش

 داگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ےک ےیل وت اخمفل میٹ
پ
 ےک نٹپیک وک یھب ڈر ےس ےنگل اگل اھت۔۔۔۔۔۔۔۔   ای  پ

  وہ اےنپ ڈر رپ ادل یہ اقوبں نپاےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔نکیل  

 ںیہن وت ایک رک ےل اگ اہں؟؟؟؟؟ 

 ےھجم امرے اگ۔۔

 ارے

را وہےن یک دیکمھ دے راہ ےہ۔۔۔۔۔۔  ُ
 وت ےھجم اےنپ ی 

 اجاتن ےہ۔۔۔۔وت ےھجم ںیہن  

 ںیم سک یک اوالد وہں ؟؟؟؟؟ 

اہ

 

 ُایکس ن ات درایمن ںیم یہ کےتٹ وہےئ وبال ۔۔۔   املسن ش

 ۔۔۔۔۔   ۓاو

 وت سج یسک یک یھب اوالدےہ۔۔۔

ا نکیل اےنپ ن ارے ںیم ےنس ےئگ ہی اافلظ مہ ںیم ےس وکیئ یھب 

ے

رق ںیہن ڑپن

 

ےھجم وکیئ ف
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 ںیہن رک تکس۔۔۔۔۔۔ 

ے
 

رداس  صخش ی 

 ےھجمس۔۔۔۔۔۔ 

  ےھچیپاملس
 

اہ ہی وبل رک واہں ےس اجےن یہ اگل اھت ج

 

ےس یسک ےن رس ںیم وکیئ اھبری   ن ش

 ۔ یس زیچ امری۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وپرے وپسرسٹ روم ںیم وشر چم ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رشی وارٹ ےنیل ایگ اھت وپسرسٹ روم ےک اسےنم ڑیھب وک دھکی 

 

اہجریگن وج املسن ےک ےیل ف

راےت وہوے وپسرسٹ روم یک رطف دوڑ
 
 اگل دی۔۔۔۔۔۔۔  رک ھگ

  اہجریگن وپسرسٹ روم ںیم ایگ ۔۔۔
 

 ۔ ج

 اسیج اھبیئ وخن ےس ھتل ھٹپ اودنےھ وت ُاےنس واہں اجرک داھکی یک ُااکس اجن ےس ایپرا  

ے

دوس

 ہنم ڑپا ےہ۔۔۔ 

 ُاےکس رس ےس کیف ڈلب ہب راہ اھت۔۔۔۔ 

ا وہا ُاےکس نپاس آن ا ۔۔۔۔۔

ے

 اہجریگن املسن وک اکپرن

 !!! املسن
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ے ںیہن وہاگ ںیم ایھباملسن ریمے اھب 
پ

ُ

ے ُک
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

  یئ 

ے اتپسہل
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

ا وہں ۔۔۔۔۔   

ے

 ےل اجن

 رکان ا۔۔۔۔۔ 

ٹ

دم

ٹ

 اہجریگن ےن دلجی ےس دو صخش یک دمد ےس املسن وک اتپسہل ںیم ای 

 اور ااسحن الکن وک کل رک ےک اتپسہل دلجی آےن وک اہک ۔۔۔۔ 

 اور اجرک املسن ےک نپاس ھٹیب ایگ۔۔۔۔ 

 ںیہن آیئ یھت۔۔۔۔  املسن ےک رس ںیم زن ادہ وچٹ

 ومعمیل یس وچٹ یھت ۔۔۔۔۔ 

دوایئ دے رک السن ا وہا اھت اہجریگن املسن ےک نپاس ےس اھٹ رک   وک ڈارٹک ےن دنین یکاملسن  

  ُاےنس ااسحن الکن وک رپاشین ےس اینپ یہ رطف آےت 
 

ڈارٹک ےس نلم یہ اج راہ اھت ج

 وہوے داھکی۔۔۔۔۔ 

 اوکن السم یک۔۔۔۔   اہجریگن دلجی ےس ااسحن الکن ےک نپاس اجرک

 .... االسلم ومکیلع الکن
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 !!!!االسلم اٹیب  ومکیلع

ن الکن ےن رپاشین وہےت وہےئ اہجریگن یک السم ک وجاب دےتی وہےئ اہجریگن ااسح

 ےس وپاھچ۔۔۔

 اٹیب املسن اہک ںیہ؟؟؟؟؟ 

 ۔۔۔۔   اسھت  ریمے  ۓ الکن آ

یئ ک رپہچ ےنیل الچ اہجریگن ےن ااسحن اصج  وک املسن ےک نپاس وھچڑ رک ڈارٹکز ےس دوا

 ایگ۔۔۔۔

 وہ دوایئ ک رپ 

ے

  ی
 

 وٹسری رپ ایگ اور واہں ےس دوایئ ےل رک ہچ ےیل رک دوایئ ےنیلج

 گل ایگ اھت۔۔۔۔ 

ے
ے

  ای  ےٹنھگ ےس زن ادہ وق
 
ی ر

ے

اےن ںیم ف

ے

 

 

 واسپ آن ا اوکس ہی کم ن

  وہ واسپ آن ا وت املسن دنین ےس دیبار وہ اکچ اھت۔۔۔۔۔ 
 

 ج

هلاےت وہےئ دوایئ ک  اہجریگن ےن املسن وک ا 
ُ
بپ

ارپ ای  ی  رظن دھکی رک ےصغ ےس ہنم 

 

ش

ر اجےن اگل ۔۔۔۔۔  رطف رھک رک 
م
 واسپ روم ےس ن اہ

  ُاےس املسن ےن آواز دی۔۔۔ 
 

 ج
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 !!اجوہ

 اہک اج رےہ وہ؟؟؟؟

رے وبال۔۔۔۔۔ 

ٹ

 اہجریگن انب ےھچیپ م

 مت ےس بلطم۔۔۔۔ 

 ںیم ںیہک رپ یھب اجؤ؟؟؟؟ 

 اگ؟؟؟؟ ھجم ےس بلطم ںیہن وہاگ وت سک ےس وہ

 دن ا ۔۔۔ املسن ےن یھب اوکس ایس ےک ادناز ںیم وجاب  

 سب یھت۔۔۔  اور اھجریگن

ے

 یک یہی ی

ا وہا وبال۔۔۔۔۔

ے

 اہجریگن املسن ےک نپاس آرک ُاےکس ےلگ ےتگل وہےئ رون

ا 

ے
 

 ایل رک نکیل وت ریمی ںیہن س

ے

 م

 

ے ینتک ن ار انم ایک ےہ یک وت یسک ےس یھب نپپ
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

ںیم ےن 

 ۔۔۔

 وتےن ہجیتن ۔۔۔۔دھکی ایل ہن  

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
103 

ا وت ریما  

ے

ے وہ اجن
پ

ُ

ے ُک
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

ا؟؟؟؟؟ارگ 

ے

 ایک وہن

اہجریگن املسن ےس اگل وہےت وہوے املسن وک ای  مقےہ ردیس رکےت وہوے  

 وبال۔۔۔۔۔ 

 ....آ آ آ آ ں

 املسن رکےاےتہ وہےئ وبال ۔۔۔۔ 

 ان اےنپ  یہ وت  اب  اھت ایتر  وک  رکےن   ای    آامسن  زنیم ںیم رقف  ریمی وت  یت   ایھب  اھبیئ  ۓاو

 ےس امرےن وک ایتر وہ۔۔۔۔۔۔   اظمل هاوتں

  رکو؟؟؟اور ایک

ا وت ریتا ہی روز رمہ ک ڈراام یہ دنب رک دن ا داتی وہں ۔۔۔۔۔۔ 

ے
 

  وت یسیک یک ںیہن س
 

 ج

 اہجریگن ےصغ ںیم املسن وک وھگرےت وہوے وبال۔۔۔۔۔ 

 وک یھب الہن ا وت اانپ شح 

ے

ے ی

ے

دھکی ہن   آدنئہ ارگ وتےن انب ریمی ااجزت ےک یسک پپ

 ۔۔۔ اھجمس۔۔

 وہا وبال۔۔۔۔۔۔  اہجریگن املسن ول وارگنن داتی
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ا ریمے اھبیئ سب رےنہ دے ۔۔۔۔   اچپے

  وہں۔۔۔۔۔۔ 

ے

ل ھت
ب لک
 ںیم 

 ںیہن املسن ھجت وک ھجم ےس ودعہ رک ہن وہ اگ۔۔۔۔

 ہک وت یھبک یھب وکیئ یھب کم انب ریمی ااجزت ےک ںیہن رکوےگ۔۔۔۔۔

ا کیھٹ ےہ   !!! اچپے

 ہ۔۔۔۔  ےن ھجت ےس ودعول ایک ںیم

  رےتھک وہوے وبال۔۔۔۔۔املسن اجریگ ےک اہھت رپ اہھت

  ےہ۔۔۔۔

ے

 اہں اب ھت

 اھجریگن وک ھچک ن اد آےت وہےئ رھپ ےس وبال۔۔۔

ے ھجم ےس ای  اور ودعہ رکہن وہاگ ۔۔۔۔۔ 
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 املسن 

 اہجریگن املسن رک اھوتں وک ڑکپےت وہوے وبال۔۔۔۔۔

 وکن اس ودعہ؟؟؟؟
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ے ھجم ےس
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

ا وہ  

 

 اگ۔۔۔۔   ہی ودعہ رکن

 وہ وت ھجم ےس ہشیمہ اینپ دویتس اور ہی وج مہ ارگ وت ںیہک رپ یھب اچےہ  

ے
ے

اسیک یھب لکشم وق

رار رےھک اگ۔۔۔۔

ے

رف  ےہ اوکس ی 

ے

ے
 دوونں یک حم 

ے یھبک ااسی ےگل یک وت اب االیک ںیہ وت اےنپ اھبیئ ےک نپاس آ تکس ےہ ۔۔۔۔۔ 
ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 اور اہں ارگ 

  ےس اھت ۔۔۔۔ ںیم ریتے اسھت ہشیمہ

  ےس وہں۔۔۔۔۔۔ہشیمہ

 وہاگن۔۔۔۔۔۔۔ اور ہشیمہ یہ ر

 اہجریگن وت ایسی ن اںیت ویکں رک راہ ےہ؟؟؟؟؟ 

 اس ںیم یھب وکیئ ودعہ ےنیل وایل ن ات ےہ؟؟؟؟

 ےنسک ن ایٹن؟؟؟ 

ے

ے
اری حم 

م
 ہ

 یک اسہجن دار ںیہ۔۔۔۔ 

ے

ے
 مہ دوونں اھبیئ وت اس حم 

ا وہں

ے

 وت وت یہ وت یہ وت ںیہ۔۔۔۔   اور ارگ ںیم یھبک رپاشیین ںیم وہن

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
106 

  ےہ۔۔۔۔۔۔وج ریما ہشیمہ اسھت داتی

و اےسی ویکں وبل راہ ےہ؟؟؟؟ 
ُ

ے

 وت رھپ ت

 املسن ےن اہجریگن ےس رپاشین وہےت وہےئ وپاھچ ۔۔۔۔۔ 

 ںیہن سب ںیم وت اےسی یہ وبل راہ اھت۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔ اہجریگن ن ات وک دبےتل وہےئ وبال۔۔۔

ا کیھٹ ےہ۔۔۔۔   اچپے

 ؤ۔۔۔۔۔یئھب ےھجم ہی اتب

 اس دیق ںیم ےس بک آذادی ےلمیگ۔۔۔۔ 

 ۔۔۔ ن ا رھپ۔

  یک رطح۔۔۔۔۔۔ 1947ےھجم یھب  

 آذادی ےک ےیل اوےج ااھٹین ڑپےیگ۔۔۔۔۔ 

ُکلا وھچڑےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔ 

ٹ

ن رشی رکےن ےک ےیل چپ

 

 املسن اہجریگن ک ومڈ ف
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 دالےت ںیہ۔۔۔۔۔   اہں ویک ںیہن یھب ایھب مہ ںیہمت آذادی

 ن ات ک وجاب ایس ےک ادناز ںیم دن ا۔۔۔۔ اہجریگن ےن یھب ُایکس  

 ی  دورسے وک دھکی رک کہکاا اگل رک سنہ ڑپے۔۔۔۔۔۔ رھپ دوونں ا

ان وھچڑ ےئگ۔۔۔۔۔

 
 

اہ یک آوھکنں ےس دو ومیت وٹٹ رک اگولں رپ اانپ ن

 

 املسن ش

 اکنل رک اہجریگن وک کل ُاےنس دلجی ےس اےنپ آوسن اصف ےیک اور اینپ نپاٹک ےس ومن الئ

 المیئ ۔۔۔۔ 

  ھچک وہفق دعب ااھٹ یک یئگ ۔۔۔۔ وج

م املس

علک

 ن ےن اہجریگن وک السم رک ےت وہوے وبال۔۔۔۔۔االسلم و

اہجریگن ےن یھب املسن یک السم ک وجاب دےتی وہےئ رقفدنمی ےس املسن ےس وپاھچ  

 ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔ 

ے

 
 املسن ریخی

  اھجریگن وک اےنپ ےیل رقف
 

  دیھکی وت ُااکس طبض وجاب دے ایگ۔۔۔۔۔ املسن ےن ج
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 ۔۔۔اور ڑل ڑھکا یت آواز ںیم روےت طقف اانت یہ وبال۔۔ 

 !!!!اہجریگن

 املسن ریمے اھبیئ وت ویکں رو راہ ےہ؟؟؟؟

ے اہک ےہ ایک؟؟؟؟؟ 
پ

ُ

 الکن ےن ُک

ا کیھٹ ےہ وت ہی اتب وت اہکں رپ ےہ ؟؟؟؟؟  اچپے

ا وہں ریتے نپاس

ے

 !!!ںیم ایھب آن

 رھپ ھٹیب رک ن ات رکےت ںیہ۔۔۔

 ےئ وبال۔۔۔۔۔ اہجریگن رپاشین وہےت وہ

 !!!!!م ںیم ن ادنرہ سب اڈنیٹس رپ وہں

 !!! کیھٹ ےہ

 وت وںیہ رپ رانہ ۔۔۔۔ 

ا وہں ۔۔۔۔۔ 

ے

 ںیم ایھب نپاچن ٹنم ںیم ریتے نپاس آن
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 اہجریگن آیئ

 ےن اانتوبل رک کل کٹ دی۔۔۔۔۔

ل حیحص نپاچن ٹنم ںیم وموجد اھت۔۔۔۔۔۔ اور اینپ  
ب لک
 رکیل املسن ےک نپاس 

 

 ویہی ن ای

   
 

 اہجریگن وک داھکی وت ُااکس طبض وجاب دے ایگ ۔۔۔۔ املسن ےن ج

 ور اہجریگن ےک ےلگ گل رک زارو اطقر روےن اگل۔۔۔۔۔ ا

رر تہب زن ادہ رپاشین وہ ایگ اھت ۔۔۔۔ 
هک

ب ک

 ںیم د

ے

 اہجریگن وج املسن وک اس احل

 اےنپ ےلگ گل رک اور زن ادہ رپاشین وہےت وہوے وبال۔۔۔۔۔۔  اوکس اےسی

 !!!! املسن ریمے اھبیئ

  اےسی ویکں رو راہ ےہ۔۔۔۔۔۔ت وت

ا  !!! اچپے

 م رک لچ ریمے اسھت ریمے ن ان ا ےک دورسے انپارٹنمٹ ںیم ۔۔۔ ت وت ای  ک

 واہں اجرک رکےت ںیہ ن ات ۔۔۔۔۔ 

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
110 

 رپ۔۔ 

 

 لچ ھٹیب ن ای

 رپ ن ادناھ اور ُاوکس اہجریگن ےن املسن وک وبےتل وہ

 

وے اس ےس ُااکس اسامن ےل رک ن ای

 ےک انپارٹنمٹ الچ آن ا۔۔۔۔۔ اےنپ اسھت ےل رک اےنپ ن ان ا  

  نپاین الپن ا۔۔۔۔ اہجریگن ےن ےلہپ املسن وک

ر الچ آن ا۔۔۔۔ 
م
 رکلم اوکس الپ رک ن اہ

ٹ

 ت لن ت
ی

ٹ

ب
ے الیھک رک ُاےکس دودھ ںیم دنین یک 

پ

ُ

 رھپ اوکس ُک

 اہجریگن ےک دامغ ںیم اگل اگل وسال اھٹ رےہ ےھت۔۔۔۔ 

ے 
پ

ُ

 ایسی ںیہن یگل یک وہ ُاّسے ُک

ے

  وپھچ ےکس۔۔۔۔۔نکیل اوکس املسن یک احل

اہک وہ رپوکسن وہ رک وس اس ےیل یہ وت ُاےنس ُاےکس دودھ ںیم

ے

 المیئ یھت ن

ٹ

 ت لن ت
ی

ٹ

ب
 دنین یک 

 اجےئ۔۔۔۔۔ 

 ںیم 

ٹ

ت

 

 ن
می

ٹ

ب

ر ےک ےیل اےنپ رھگ آ ایگ اہجریگن املسن وک اےنپ ن ان ا ےک انپار ے دی 
پ

ُ

وھچڑ رک ُک

 اھت۔۔۔۔۔ 

*********************** 

 احل۔۔۔۔۔۔ 

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
111 

 

ا وک وہس آ ایگ  

 
 

 اھت ۔۔۔۔امن

 ۔۔ اےس دورسے روم ںیم ٹفش رک دن ا ایگ اھت۔۔۔

  دوونں ےن اہلل ک رکش ادا ایک۔۔۔۔ اوھنےن اہلل ک رکش اےئلس ںیہن ادا 
 
ی ر

 

م
اہ

 

زہشنی اور ش

 ایک۔۔۔

ا وک

 
 

  وہس آن ا اھت۔۔۔ہک امن

 ہکلب اس ےیل اہلل ک رکش ادا ایک اھت۔۔۔۔ 

 ہک ُان یک امام چب یئگ یھت ۔۔۔

 !!!اھبیئ

 راہ وہں ۔۔۔۔ںیم وسچ  

ا وک رھگ ےل اجےن ےک  

 
 

 ےیل ڈارٹک ےس ن ات رک ینیل اچےئہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ہک اب ںیمہ امن

ے ۔۔۔۔۔۔
گ

 

ت
 

هی

ک

 مہ اوکس اتپسہل ںیم ر

ے

 بک ی
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 یک ُایکس اجن اچب دی۔۔۔۔۔   اےکس ےیل اانت یہ کیف ےہ

 نیت دن وہ ےئگ ےہ ۔۔۔۔۔۔ 

رچ وہ ایگ ےہ۔۔۔ 

 

 اوکس اتپسہل ںیم الوھکں خ

 ۔۔۔ اس اہمراین رپ۔

ا ۔۔۔۔۔۔ 

ے

 ےھجم وت ہی ھجمس ںیہن آن

ر ہی ایک 

 

ا اچیتہ ےہ؟؟؟؟ ہک آخ

 

 رکن

ے

 
ای

 

  ن

 ہک مہ اس رپ تہب ملظ رکےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےہ۔۔۔۔۔وہ وت ااھچ وہا یک ہی اتپسہل رصافن ےک ن ان ا ک

 وج ںیمہ ھچک ںیہن اہک ایگ ۔۔۔۔۔ 

 رکےن ےس ےلہپ اس سیک ںیم وپسیل  

ٹ

دم

ٹ

ری ںیہن وت س  ےس ےلہپ رمضی وک ای 

 

اوکنی

 وہیت ےہ۔۔۔۔۔

  ےن اینپ دل یک ڑھباس  
 
ی ر

 

م
اہ

 

ر ظفل وک ابچ ابچ رک وبال ۔۔۔۔۔۔۔ ش
م
 اکنل ےت وہےئ ہ
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  وبل رےہ وہ

ے

 !!!!!!مت ھت

اک ںیم دم رک راھک ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 

ارے ن
م
  اس ڑلیک ےن وت ہ

 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

ارے وحاےل وھچڑ رک ہشیمہ ہشیمہ ےک ےیل اہلل وک 
م
  ےس اس اہمراین وک اچچ اجن ہ

 
ج

 وہوے ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ایپرے  

  ایک وہ۔۔۔۔۔وج اس ڑلیک ےن وکیئ یھب کم ڈگنھ ےس

 زہشنی ھچک وسےتچ وہےئ وبال ۔۔۔۔۔۔ 

  رصافن ےس ن ات رک
 
ی ر

 

م
اہ

 

  و۔۔۔۔۔ اجؤ ش

 ڈاچسرج رکےگنی؟؟؟؟؟ 

ے

ا وک بک ی

 
 

 وہ امن

 اس اہمراین ےک ےیل۔۔۔۔۔ 

 اب دیجم ھجم ںیم اہیں روےنک یک تمہ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔

ر سن وک تہب الس وہا ےہ۔۔۔۔ اور ان نیت دونں ںیم 

 

ارے ی 
م
 ہ

 ر الس اوفرڈ ںیہن رک تکس۔۔۔۔ ھجمس رےہ وہ ہن ریمی ن ات ۔۔۔۔۔۔ اب دیجم ںیم او
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ر

 

م
اہ

 

ادیئ رکےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔ زہشنی ےن ش

ے

  یک ن ات یک ن
 
 ی

 !!!!اوےک اھبیئ

ا وہں اجرک ۔۔۔۔۔ 

ے

 ںیم ایھب ن ات رکن

  ہی وبل رک رصافن ےس ن ات رکےن الچ ایگ۔۔۔
 
ی ر

 

م
اہ

 

 ش

***************** 

 ااظتنر رک راہ اھت۔۔۔۔   اہنمل کر ںیم اٹیب رٹکفی ےنلھک ک

 ا

 

 زگر ایگ اھت۔۔۔۔وکس واہں رپ ڑھکے وہےئ نپاچن ٹنم ےس یھب زن ادہ و

ے
ے

 ق

ام ےل راہ اھت۔۔۔۔ 

 

 رپ ہی رٹکفی ےنلھک ک یہ ن

 رپ اہھت امجےئ ادرھ ُادرھ رظن دوڑا راہ اھت ۔۔۔ 

 

 اہنمل کر ارئیٹسن

 اسےنم ےس دو لپک آےت وہےئ داھکیئ دےی ۔۔۔۔۔   یھبت ُاّسے 

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
115 

د   ای 

 

 ےھت۔۔۔۔۔ ش

ٹ
 

 
 وہ ویینریٹس وٹسڈن

 اہنمل ےن وخد ےس یہ ادنازہ اگلن ا۔۔۔۔ 

ا رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔ وہ دو

 

د یسک ن ات رپ اجن ای 

 

 ونں۔ش

س رظن آےن اگل۔۔۔۔ 

غق

 اہنم وک انل دوونں ںیم اانپ یہ 

ل اےسی یہ رکےت  
ب لک
 ےھت ویینریٹس یس آےت وہوے۔۔۔۔ےسیج وہ اور ایج ےہ وہ یھب وت 

ونں اینپ کر وک ںیہک نپارگنک ںیم۔ڑھکی رکےک دیپل یہ ریش اپسےٹ یھبک یھبک وت وہ دو

رکےن اکنل اجےت ےھت اہنمل وک اانپ امیض ن اد آےت یہ ےب اایتخر دو ومیت آوھکنں ےس 

 وٹٹ رک رگے۔۔۔۔ 

نپاس وہےن وایل یسیک یھب وہ اےنپ امیض ںیم اس دقر ڈون ا وہا اھت۔۔۔ہک ُاّسے اےنپ آس 

 ملع ںیہن راہ۔۔۔۔زیچ ک  

د ےس ُایکس کردنم یک ڑھکیک ک ہشیش ونک ایک ۔۔۔۔۔ یھبت

ٹ  

 ڈنیہ اسی

ٹ
 

  یسک ےن رای

 

ٹ

 ی

ٹ

 ..........ی

 

ٹ

 ی

ٹ

 ی

ٹ

 ..........ی

http://www.neweramagazine.com/


ا ایپ یھبک

 

 New Era Magazine یوچدرھ حیلم ز ا                                   ک  ر روگ ہن اگلن

www.neweramagazine.com                                         Episode 2 
116 

 ای  ںیہن دو ںیہن ہکلب یئک ن ار ونک ایک۔۔۔۔۔۔

ے یھب ںیہن انسیئ دن ا ۔۔۔۔۔۔
پ

ُ

 نکیل ُاّسے ُک

  ۔۔۔

ے

 ۔۔ ہنس وت ی

  ُاےس اےنپ آس نپاس ےس کر  
 

 اچروں رطف ےس انسیئ دےنی ےک اہرن یک آواز اےنپج

 یگل۔۔۔۔۔۔ 

  اس ےنای  دم اےنپ امیض ےس دیبار وہےت وہےئ

 اےنپ آس نپاس رظن دوڑایئ۔۔۔۔ 

 ہی ایک؟؟؟؟؟ 

 اہنمل ےن وخد ےس وپاھچ۔۔۔۔

ر ںیہن الکن اھت۔۔۔۔۔ 
م
د۔وہ ایھب یھب حیحص ےس اےنپ امیض ےس ن اہ ای 

 

 ش

  ونک یک۔۔۔۔۔۔  ن ار رھپ ےس یسک ےن ُایکس ڑھکیکای  

  

ٹ

 ی

ٹ

 .......ی
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ٹ

 ی

ٹ

 ی

ٹ

 ی

ٹ

 ...........ی

د رپ داھکی۔۔۔۔ 

ٹ  

 ڈنیہ اسی

ٹ
 

 اہنمل ےن اےنپ رای

 اہنمل ےن ڑھکیک ک ہشیش ےچین ایک اور وںیہ ےس وپاھچ۔۔۔۔

 یج۔۔۔۔۔ 

 ایک وہا؟؟؟؟؟ 

ر ےس رٹکفی وھکال وہا ےہ۔۔۔۔۔۔  ارے اھبیئ اینت دی 

وہ ےئگ   ن رٹکفی اگلےن ڑھکے انب وہج ےک اہیں روڈ ےک درایماور آپ ےہ یک

 ےہ۔۔۔۔۔

 وہ آدیم اہنمل وک دےتھکی وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔ 

  !!س وسری اھبیئ

ا وہں اینپ کر وک۔۔۔۔۔ 

ے

 ںیم ایھب اٹہن

 آیئ امی رن ایل وٹ وسری انیگ۔۔۔۔۔ 
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 اہنمل ےن رشدنمیگ ےس اس آدیم یک دےتھکی وہوے اہک۔۔۔۔۔۔

راھ یل۔۔۔۔۔۔ اور اینپ کر آ

ٹ

 ےگ ی 

ےن اگل اھت اےس رہ رہ رک اانپ امیض آج تہب زن ادہ رپاشین ای  ن ار رھپ وہ اےنپ امیض ںیم وھک

 رک راہ اھت۔۔۔۔۔ 

 ےس اماھت کیٹ رک ھٹیب ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

 

د ڑھکی یک اور ارئیٹسن

ٹ  

 ُاےنس کر ای  اسی

 

ے

 !!!!!ن ا اّلل

 ریما ہی درد وت بک متخ رکاگی۔۔۔۔۔۔۔ 

 یئ وت وہاگ ااسی ۔۔۔۔۔۔۔۔ے ریمے ومال وکا

  

ٹ
 

 ےکس۔۔۔۔۔۔ وج ریمے اس درد وک ن ای

 ںیم تہب کھت ایگ وہں۔۔۔۔۔ 

 اہنمل ےک دل ےن وخد ےس ن اںیت رشوع رک دی یھت ۔۔۔۔۔۔ 

 ےس رس ااھٹن ا۔۔۔۔۔ 

 

 اہنمل ےن ارئیٹسن
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رب ےس اےنپ آپ رپ رکسماےن اگل۔۔۔۔۔ 

ے

 ف

 ںیہن وھچڑا
 
 ۔۔۔۔۔ایج مت ےن ےھجم یسک یھب اقپ

 اےنپ آپ ےس یھب رفنت وہےن یگل ےہ۔۔۔۔۔ےھجم اب  

 اس یطلغ یک زسا انسیئ وج ںیم ےن یھبک یک یہ ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم مت ےن 

را ےت وہوے اےنپ دل وک وشکر وار رھٹاےن اگل۔۔۔۔۔

ٹ

ر ی 

ٹ

  اہنمل وخد ےس ی 

 یھبت دل ےن آواز ااھٹیئ۔۔۔۔۔ 

 وہ ؟

ے

 ؟؟اہنمل مت ےھجم وصقر وار ےسیک رہھٹا تکس

 امغ وساتچ اھت ہن اوکس دن رات۔۔۔ اہمترا یہ د

 ےس اےنپ ادنر اسبن ا یہ ںیہن اھت۔۔۔۔۔ ںیم ےن وت یھبک اُ 

 !!!ںیہن

 اہنمل دل ےس وبال۔۔ 

 ارگ مت ےن یھبک اوکس وساچ ںیہن اھت وت اس ںیم اینت نھبچ یسیک؟؟؟؟
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 ویکں اانت دھک راہ ےہ؟؟؟؟ 

ر ےلصیف طلغ یھب وہےت   دامغ ےس ےیل  اہنمل ہی اس ےیل دھک راہ ےہ ویکہکن یھبک یھبک 
م
ہ

 ےہ۔۔۔۔۔

  ںیہک رپ وطافن آ
 

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔ ج

ے

ا ےہ وت وہ ای  یہ ہگج وک وھتڑی سحت سحن رکن

ے

 ن

رن اد رک داتی ےہ۔۔۔۔۔۔ ر زیچ وک ی 
م
 وہ وت اےنپ آس نپاس وجڑی ہ

 ااسی یہ اہمترے اسھت وہا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہی وج اہمتری زدنیگ ںیم وطافن آن ا اھت۔۔۔۔۔

 ںیم یہ ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔ہی سب اہمتری زدنیگ 

ر اس صخش یک 
م
 رکےت  ہکلب مت ےس ڑجے ہ

ے

ے
 زدنیگ ںیم آن ا اھت وج مت ےس ےب ااہتن حم 

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اب مت اےنپ ن ان ا وک یہ دھکی ول ۔۔۔۔۔۔ 

 ان نپاچن اسولں ںیم اہمترے ن ان ا مت ےس ےنتک دبامگن وہ رک رہ ےئگ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 ۔۔۔وار رہھٹا رےہ وہ۔۔۔اور اب مت ےھجم وصقر  

 اور مت ۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔ مت ےن وت یھبک ریمی ینس یہ ںیہن یھت

ا راہ۔۔

ے

 ںیم ںیہمت ن ار ن ار اکپرن

  !!!!ںیہن اہنمل

ا ۔۔۔۔۔۔ 

 

 آن

ے

 مت اس ڑلیک یک ن اوتں ںیم م

 ہی دوھےک ن از ےہ۔۔۔۔۔۔

رحیج دی یھت۔۔۔۔۔

ے

ر ن ار یک رطح ُاس ن ار یھب اےنپ دامغ وک ھجم رپ ی
م
 نکیل مت ےن ہ

 اب وتگھبں۔۔۔۔۔ 

  ل ےک دل ےن ےسیج اہنمل وک آہنئ داھکن ا اھت۔۔۔۔۔اہنم

ا اچاہ راہ ےہ۔۔۔۔۔اہنم

 

 ل ہی ںیہمت ھجم ےس دبامگن رکن

 رینھک رضوری یھجمس ۔۔۔۔۔۔۔ 

  

 
پ

 اب اہنمل ےک دامغ ےن یھب اینپ پ
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ے یھب ںیہن یہ ںیم ںیہمت وہ اتب راہ وہں وج چس ےہ۔۔۔۔۔۔ 
پ

ُ

 ںیہن اہنمل ااسی ُک

 ل ک دل وبال۔۔۔۔اہنم

  اہنمل ہی ںیہمت الہب راہ ےہ۔۔۔۔۔ ںیہن

 وبال۔۔۔۔۔۔  اہنمل ک دامغ

 رشوع وہ یئگ یھت۔۔۔۔

 

 
 دل اور دامغ یک آسپ ںیم ج

 اہنمل ک درد رس رکےن اگل وپرا دبن ےنیسپ ےنیسپ وہےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔ 

رھ ریہ یھت۔۔۔۔۔

ٹ

 اہنمل ےک ادنر نٹھگ دح ےس زن ادہ ی 

  

ے
 

رداس   اہنمل یک ی 
 

ر وہا وت اہنم ج
م
ا ااھٹ۔۔۔۔۔۔۔ ےس ن اہ

ے

 ل چپ

 !.................سب س س س س س س

 سب رکو۔۔۔۔

 ! ںیم ےلہپ یہ تہب درد ںیم وہں

د ھجم ںیم درد ےنہس ےک تمہ ںیہن ےہ۔۔۔۔۔ ری 

 

 اب م
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 اہنمل ےن دورسے ارطاف ںیم رگدن ومڑےت وہوے اہک۔۔۔۔۔۔

 نکیل واہں وت وکیئ یھب ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔ 

 ایل ۔۔۔۔ اہنمل ےن وخد وک رسکیلی رکےن ںیم 

ے
ے

  وھتڑا وق

 اگڑی روڈ رپ دوڑا دی۔۔۔۔۔۔   رھپ وخد وک رسکیلی رکےت وہوے

ے ےک ےیل۔۔۔۔۔۔ 

 

کلن

 

ن
 امیض ےس 

رعیج دی۔۔۔۔۔۔ 

ے

دوی اون رکےن وک ی

ٹ

 ری 

دوی اون ایک ۔۔۔۔۔۔ اہنم

ٹ

 ل ےن ےسیج یہ ری 

 وہشمر ) داہیم افروق( یک اواز ںیم۔۔۔۔ 

ا۔۔۔۔۔ 

 

 اگن

ا ایپر ک۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 یھبک روگ ہن اگلن

 اجےئاگ دل ک اسرا اہجں۔۔۔۔۔   لج

  اہکں۔۔۔۔۔۔ ولوگں ںیم یچب ےہ واف
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ا وھجےٹ ن ار ک۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 ایک رھبوہس رکن

 انیل۔۔۔۔۔۔ 

ے

 لھبنس لھبنس ےک انلچ دھک م

ا دل ںیہن دانی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایپ

 

 ر ہن رکن

   ٫ایپر

ے

ے
 واف س  وھجیٹ ن اںیت ںیہ۔۔۔۔۔۔   ٫قشع  ٫حم 

 ںیہ۔۔۔۔   اہجں دن ںیہ ُاڑجے ُاڑجے وسین وسین راںیت

ا ایپر ک۔۔۔۔ 

 

 یھبک روگ ہن اگلن

 دل ک اسرا اہجں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  لج اجےئاگ

 داہیم افروق 

 وج نس ےن ےک دعب اےس رہ رہ رک ُاےکس امیض ا

 

 ور یک ن اد اور آےن یگل ۔۔۔۔۔۔ اس وسن

دوی دنب ایک۔۔۔۔۔ 

ٹ

 ُاےنس دلجی ےس ری 

را رک اوٹسڈوی دلجی اجےن یک وکشش رکےن

ٹ

  اگل۔۔۔۔۔اور کر یک اور ڈیپس ی 

ے یہ دور الچ اھت ۔۔۔۔۔ 
پ

ُ

 وہ ایھب ُک
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 وٹن یجب۔۔۔۔۔۔   ج

 

 ُاےکس ومن الئ یک رن

 .............نٹ انٹ نٹ

 نٹ انٹ نٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

پ وہ ایگ۔۔۔۔۔۔ ُااکس   پللا رک جپ  ومن الئ وجر وجر ےس ج

ل یھب رمح ںیہن امہ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 
ب لک
 نکیل اسےنم وال وک آج 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔   ومن الئ رھپ ےس ےنجب

 نٹ ن ن ن نٹ۔۔۔۔۔۔ 

ٹ 

 ٹ

 ل ےن ےصغ ےس ومن الئ وک ااھٹن ا ۔۔۔۔۔ اب یک ن ار اہنم

 نٹب رپسی ایک۔۔۔۔۔۔

 اےنپ ےصغ ےس رھبی اھبری رغمور آواز ںیم داھڑےت وہوے وبال۔۔۔۔۔۔۔ 

 !!!!!ولیہ

 دورسی رطف ُایکس رکیسرٹی ن انیمس یھت۔۔۔۔
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 یہ درر ےس کم ےن یگل

ے
 

 ۔۔۔۔ اس ےن اہنمل یک آواز نس

اےن ےک ےیل   وفن المےت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ںیہ یھب وکیئ ہی اےسی یہ دامغ ھکپ

ے ںیم داھڑےت وہ ے
ص

 

غ

 وے وبال۔۔۔اہنمل رھپ ےس 

 !!! س س رس

 !!!م مم ںیم ن انیمس

 ایک م مم ںیم اگل ریھک ںیہ؟؟؟؟؟؟ 

ا ایک؟؟؟؟ 

ے

 وبانل ںیہن آن

ہ رکےت وہےئ وبال ۔۔۔۔۔  صے

 

غ
 اہنمل 

 اہں وبولں ۔۔۔۔۔ 

  ےہ؟؟؟؟؟؟ ویکں وفن ایک

ے وک اقوب ںیم رکےت وہو ے
ص

 

غ

 ے وبال۔۔۔۔۔۔ اہنمل اےنپ 

 رس آج یک وشگنٹ لسنیک وہ یئگ ےہ۔۔۔۔۔۔
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ررٹکی ےن اہک ےہ ۔۔۔۔۔ ویکہکن

 

  ڈای

 وہ وبل رےہ ںیہ ہک وشگنٹ دو دن دعب رشوع یک اجیگیئ۔۔۔۔۔ 

 ن انیمس ےن ای  یہ اسسن ںیم اہنمل وک اسری ن ات اتب دی۔۔۔۔ 

 ؟ ایک ن ا ن ا ن ا؟؟؟؟؟

 اور مت اب اتب ریہ وہ؟؟؟

  وہوے اہک۔۔۔۔۔۔اہنمل ےن ن انیمس وک ڈاےتٹن

ررٹکی رس ےن ایھب اتبن ا ںیہ۔

 

 ۔۔۔۔۔ س رس ڈای

 !!!!!کیھٹ ےہ

 اہنمل ےن اٹھکک ےس وفن کت دن ا ۔۔۔۔۔۔

اور وفن وک ےصغ ےس دشی وبرڈ رپ کٹپ ےک کر رصافن ےک اتپسہل یک رطف ومڑ 

 یل۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اجرک ڑھکی یک۔۔۔ اہنمل ےن کر اتپسہل
م
 ےک ن اہ
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 ۔۔۔۔ اور رصافن وک کل المیئ۔

 یج دورسی رطف ےس ای  یہ لیب ںیم ااھٹ یک یئگ یھت۔۔۔۔۔ 

 ولیہ۔۔۔۔۔

 !!!االسلم مکیلع

 اہنمل ےن السم رکےت وہےئ رصافن ےس اہک۔۔۔۔

 رک راہ وہں

ٹ

 
ر آؤ ںیم اہمترا وی

م
 !ریشی ن اہ

 دورسی رطف ےس۔۔۔۔

 اب دےتی وہےئ رپاشین ےس وبال۔۔۔رصافن ےن اہنمل یک السم ک وج

 ویکں؟؟

 ےئگ ےھت ہن؟؟؟؟    رپوت وشگنٹ  مت

 س  کیھٹ وت ےہ ریمے اھبیئ۔۔۔۔۔ 

ر ویکں وبال راہ ےہ؟؟؟؟؟ 
م
 ن اہ

 

 اور وت ےھجم ویں ااچی
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  وہں

ے

ل ھت
ب لک
 !!اہں ںیم 

 اور آج یک وشگنٹ لسنیک وہ یئگ ےہ۔۔۔۔

 اس ےیل وساچ۔۔۔۔۔ 

رامشئ یہ وپری رک دوں

 

 !!اہمتری ف

 !!!ااھچ

 نکیل اہنمل ےھجم ایھب دس ٹنم ےگل ےگ۔۔۔۔۔

  رکو مت یہ ادنر آ اجؤ۔۔۔۔۔ مت ااسی

 ںیہن ںیم ںیہن امہ تکس ادنر۔۔۔۔

ر الکن یھب وت ریمے آس نپاس 
م
ے وت ہتپ یہ ےہ یک ارگ ںیم انب پیک اور انب امکس ےک ن اہ

ھ
 

ج
ُ

ے

ب

 ینتک وعام ااٹھک وہ اجیت ےہ۔۔۔۔۔

ل یھب دنسپ ںیہن  
ب لک
 ےہ۔۔۔۔وج ےھجم 

 رک

ے
 

رداس  ہی ڑیھب ی 

ے
ے

ر ۔۔۔۔۔۔  تکس  اور وےسی یھب ںیم اس وق
م
 اس ےیل وت یہ آاج ن اہ
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 ںیم ریتا اتپسہل نپارگنک ںیم ےھچیپ یک رطف ااظتنر رک راہ وہں۔۔۔۔

 اہنمل ےن رصافن ےس اہک

 !!!!کیھٹ ےہ

 وت نپاچن ومیٹ ااظتنر رک ںیم ایھب آن ا۔۔۔۔۔ 

 ے اہنمل ےس وبال۔۔۔۔۔رصافن ےن اہنمل یک ن ات وک ھجمس ےت وہو 

 !!!! اوک

 وفن کٹ دن ا۔۔۔۔  ےک رک    اہنمل ےن ہی

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اجری ےہ۔۔ 
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ار
م
  و یہ

 
ا  ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ  عی ش

 

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

 

۔  وہےن واےل ن

  و  اینپ ںیمہ
 
را ین ی ر  ای 

 

 
  یک  ںویاھکلر   (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، کمل، آرلکیٹرپ اانپ  ی

ٹ

اول

 

اول، ن

 

ارع  ،ن

 

    ،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

 

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

    یھب ذراعئ ک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہ   لی ن

ے

تکس

 ۔  ںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
 

ر رحت )ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و  ی  ا ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ ی رپ وپس

 

د۔ م   ت الیصفت  ی 

 ںیہ ورپ دےیئ ا ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ ک اامعتسل رک تکس

رنی  ادارہ :  ہیرکش                   

 

 
را م    ین ای 
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