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 ارلیحا

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

 ول امن یل مہ ےن

 از افہمط اخن 

 

ار
م
 او یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 او اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ینا ی  اای 

ر

ن

 
ارا یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
 او یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول، ا ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع ا،ان

 

ا اچںیہ ،ایش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل ا لین

 ںیہ یھبا رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

ررحت ا)ان اا ی   اےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ای

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ ا اورپ دےیئ ےئلیک اتالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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راب 

ن

 اھت س  ےن لم رک ن ارش اوجناےئ رکےن اک الپن انبن ا اھت وممس حبص ےس خ

پ رگوپ رپ رگوپ یک 
 
ادرھ ن ارش یک یلہپ وبدن زنیم رپ ڑپی ادرھ س  ےک واسٹ ای

 وموصل وہا اگنہیم االجس دقعنم ایک ایگ اھت س  اےنپ اکم وھچڑ اھچڑ رک رھگ 

 

ج

می س

فیچ اک 

ر وہےن یک رےھ وھتڑی یس یھب دی 

ٹ

ے ےصح یک رطف ی 
ھل
 

چ
پی  پ

وصرت ںیم رگوپ یک  اےک 

ر رک دانی اھت اور وہ اچیبرہ ن ا 
م
فیچ ےن اںیہن اےنپ رگوپ ےس ای  دن ےک ےیل اکنل ن اہ

ا یسک وک یھب رگوپ یک الخف وریض رکےن یک ااجزت ںیہن 

ے

اچیبری اےہ رھب رک رہ اجن

اج رکےت رہ اجےت   

ے ن

ا رول دبل دیتی اور س  رصف اخ

ے

  دل رکن
 
یھت اہں فیچ اک ج

 ہشیمہ فیچ یکا

ے

 
 

ا وہیت اج

ے الن ںیم دالخ وہےئ ن ارش ےن یھب اب زور ڑکپ یل 
ھل
 

چ
پی  پ

وہ س  آےگ ےھچیپ رھگ ےک 

 یھت وہ س  رسمور داھکییئ دے رےہ ےھت  ان س  

ٹ

م
یھت س  ےک رہچوں رپ رکسماہ

ا وخیش ای  یک وہیت 

ے

یک ای  دورسے ںیم اجن یھت فیلکت ای  وک وہیت درد س  وک وہن

ااس یک وخیش ںیم وخش وہ س  وہےت 

د اہک ا ا"ومکلی وٹ ریفی ڈنیل" فیچ ےن رپ وخش ادناز ںیم ان اک وخش آدمی 

ر ن ار اہیں رصف ریفی ںیہن ےہ مہ اچیبرے ولظمم ا
م
" فیچ مت ویکں وھبل اجیت وہں ہ
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ارایگض ےس وگن ا وہا 

ن

رد ےہ " امعر ن

ن

ارمد یھب اس رگوپ ےک امہ ف

ادورسی رطف رپوا ےسیک یھت ا

ارایگض ا

ن

داھکیےن یک رضورت ںیہن ےہ " فیچ ےن "اوےک اوےک ڑلویکں یک رطح ن

راق اڑان ا 

ن

ام

امعر ےن وھگ رک اےس داھکی ھچک یھب فیچ ےک الخف  ےنہک ےس رپزیہ ایک ویکہکن امعر وک ہی 

ل ومڈ ںیہن اھت 
ب لک
ا اک 

ن

اوممس اےلیک اوجناےئ رکن

ارق ،روام ،ودیل ،راہین ،امعر، ااشفہ ، رہبوزا

 

  ہی رگوپ اھٹ ولوگں رپ لمتشم اھت نج ںیم ش

اہل اصہبح 

 

رد سج ےک انب ہی رگوپ ادوھرا اھت وہ یھت زرش

ن

اور رگوپ یک س  ےس امہ ف

 ن ارش وک دھکی رک نپالگ یہ وہ 

ے
ے

ری رگوپ اس وق

ن

 ب ک ےتہک ےھت  رکی 
لی
سج اک مکح رپ س  

رےہ ےھت ڑلایکں وت ڑلایکں ڑلےک یھب ن ارش ںیم الھچ وکد رےہ ےھت اسھت اسھت 

ال لیھک رےہ ےھت ای  دورسے ےس ن ا  

ٹ ن

 وکیئ یھب اںیہن ف

ے
ے

ل چنیھک رےہ ےھت اس وق

ادھکی رک ںیہن ہک اتکس اھت ہی س  زعمز رھگاےن ےک ےچب ںیہ 

را وہیئ ںیہن وہ  "روام مت ےن اب یک ن ار ےھجم ن ال ےنیل ےک اہبےن الت امری ہن وت ھجم ےس ی 
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لا ااھٹ 
ااگ " روام یک رسیتی ن ار الت اھک رک امعر ب لب 

را وکیئ ےہ یھب ںیہن اور ربخدار وج ےھجم آںیھکن داھکییئ وت ہی روب اینپ نپاوچنںی  ا"مت ےس ی 

 ابچ رک اہک ا

ے
ن

ا " اس ےن دای

ن

رڈنی رپ اج رک امجن

ن

ارگل ف

 اکنل رک اےس 

ے
ن

"مت وت وییہن لج لج رک امرو یئگ ریمی ان انیسحؤں ےس " اس ےن دای

ران ا 

ٹ
پ
اخ

اری میٹ اہر ر
م
یہ ےہ اور "مت دونں اہیں ایک رسھک رسھپ رک رےہ وہں امعر ےک ےچب ہ

 ںیہن ےہ " ودیل ےصغ ےس الچن ا ا

ے

رس

ن

اںیہمت روام اصہبح ےس ڑلےن ےس ف

ر ہگج اانت زوراک 
م
ا وہں ن ا ہی آافت یک وپرن ا ےھجم گنت رکےن چنہپ اجیت ےہ ہ

ے

"اوےئ ںیم ڑلن

 ڑکپ رک ڈاھیئ دی ا

ن

ان

ٹ

اامرا ےھجم اس یلگنج یلب ےن " اس ےن اینپ داںیئ ن

ایک یھب یسنہ وھچٹ یئگ روام ےک اسھت اسھت نپاس ڑھکی راہین ا

 وعروتں یک رطح داھایئں دانی وت چپ  رکوں امعر ن ایج یک " روام ےن سنہ رک 

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

"اّلل

راق اڑان اا

ن

ام

"اہمتری وت ایسی یک یسیت ربص رکوں آج مت ریمے اہوھتں زدنہ ںیہن وچبں یئگ " اس ےن ا
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اروام ےک ےھچیپ ڈور اگلیئ روام آےگ آےگ امعر اس ےک ےھچیپ ےھچیپ 

ا اس اچیبری رپ اےنپ رمد وہےن اک وبثت ا

ن

"اوےئ رمد ےہ وت مہ رمدوں ےس اقمہلب رکوں ن

 اگلیئ 

ن

اہن دوں" رہبوز ےن دور ےس اہن

ر رک وخن وخار رظنوں ےس اےس وھگرا 

ٹ

ااس یک ن ات رپ امعر ےن م

"لچ آؤ رھپ دیمان ںیم آج دو دو اہھت وہ یہ اجےئ تہب آےئ ڑلویکں ےک اسامن یبمل 

اواےل  ایبمل وھچڑےنا

اامعر ےن روام وک وھچڑ رک رہبوز یک رطف ڈور اگلیئ وج اچیبرہ ہک رک اتھچپ راہ اھت 

ارق ڑلایکں ڑھکی اوہنں دھکی 

 

رھپ ایک آےگ آےگ رہبوز اور امعر اس ےک ےھچیپ ودیل اور ش

ارک رکسما ریہ یھت 

دوی انبین

ٹ

اہل ےک دامغ ںیم اطیشین ایخل آن ا اس ےن ومن الئ ان رک ےک ان یک وی 

 

 زرش

رشوع یک وہ س  ڑلےن ڑگھجےن ںیم رصموف ےھت اوہنں ملع یھب ںیہن وہ اکس اب ہی 

اہل اصہبح اوہنں کلب لیم رکےن ےک ےیل اامعتسل رکےن وایل یھت اےنپ تہب 

 

دوی زرش

ٹ

وی 

اےس اکم انب وچ رچا ےیک ان اچیبروں ےس ولکناےن ےھت 
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ر ایگ اہےئ ریمی داںیئ اہھت یک ڈہی وٹٹ یئگ " رہب

ٹ

وز پلس وہ رک زنیم رپ "اہےئ اامں م

ڈرھام ےس رگا امعر اینت ڈیپس ںیم اس ےک ےھچیپ ڈور راہ اھت ہک اس ےک رگےن ےک دعب اانپ 

ارق ای  دورسے رپ رگے ڑپے ےھت 

 

رار ںیہن رھک نپان ا اےکس ےھچیپ ودیل اور ش

ے

رف وتازن ی 

ااس ںیم رہبوز یک داھایئں دب رک رہ یئگ 

 وپےھچ مت ولوگں ےس ریمی ڈہی "ارے وتخبمکں ا

ٰ ٰ

اوھٹں ریمی اسسن دنب وہ ریہ ےہ اّلل

ایلسپ وتر رک رھک دی اہےئ اامں" وہ روز روز ےس الچ راہ اھت 

 دھکی رک ڑلایکں یسنہ ےس ولٹ وپٹ وہ ریہ یھت 

ے

اان یک ہی احل

 

ٹ

ا یسک رطح اھٹ رک ان ےک اسےنم آ رک ڑھکے وہےئ اچروں ڑچیک ںیم ل

ن

ڑلےک یسک ن

 ےھت

ٹ
پ
اوہنں ےن ای  دورسے یک رطف داھکی رھپ س  ےک ےہقہق اضف ںیم وگجن  ای

ر ےحمل وک دل ےس اوجناےئ رکےن واےل ڑلےت 
م
رےہ ےھت وہ اےسی یہ ےھت زدنہ دل ہ

ڑگھجےت رےتہ ای  دورسے ےک ےیل آوروں ےس ڑلےن وک ایتر رےتہ ےھت ارگ وکیئ 

را اور الڈہل اٹیب اے اس یپ اس رھگ ںیم ان ےس اگل گلھت اھت وت وہ اھت اس رھگ اک س  ےس

ٹ

 ی 

ازاالن اخن 

ا........................              ا
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 ںیم ادنار ےنسھگ یک وکشش یھب یک وت " 

ے

"روک اجؤ ویہ س  ےک س  ربخدار اس احل

رک دار آواز ےس وج اہجں ڑھکا اھت ویہ روک ایگ س  ےن وخن وخار رظنوں 

ٹ

دایج یک ک

اہل وک داھکی 

 

اےس زرش

ریہ یھت دایج اور دادو اےنپ روم ںیم ےہ آپ س  ےبرکفی ےس آاجؤ اور  ا"مت وت ہک

ااہیں اسےنم دوھکیں دایج ےصغ ںیم مہ س  وک وھگر رےہ ںیہ" ا

ارہبوز دیمیھ آواز ںیم رغان ا س  ےن اس یک اہں ںیم اہں المیئ 

رام 

ن

  آ ریہ یھت وہ ولگ روم ںیم آرام ف
 
"ںیم ےن وکیئ داکھ ںیہن دن ا مت س  وک ںیم ج

ےہ ےھت ےھجم ایک اتپ اھت دایج اجگ رےہ وہں ےگ" اس ےن امکل وصعمتیم ےس اہک وہ ر

دہ ایسیس رپورگام دھکی رےہ ا اےھچ ےس اجیتن یھت دایج الؤچن ںیم ےھٹیب یٹ وی رپ اانپ دنسپی 

را اھکچےن اک اانت ااھچ ومعق وہ اضعئ ںیہن رک یتکس یھت 

ن

اےھت ڑلوکں وک م

اءاہلل اس رھگ ےک

 

اءاہلل امش

 

 وکیئ رشم وہیت  ا"امش

ٹ
پ
 ی

ٹ

رمدوں وک وت دوھکیں ڑچیک ےس ل

ےہ وکیئ ایح وہیت ےہ ریح وھچڑوں مت ےسیج اجنہر اکم وچر رمد ایک اجےن وہ وہیت ایک ےہ " 

ادایج لف افم ںیم آ رک رگےج ا
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اڑلویکں ےن اانپ ہہقہق تہب لکشم ےس رواک 

روں ےک اور مت س  وک "اور مت س  ڑلایکں رشم وت ںیہن آیت اےلگ ےتفہ ااحتمن ےہ مت اچ

رتص یہ ںیہن ےنلھک وھکدےن ےس " اب ان ےک وتوپں اک رخ ڑلویکں یک رطف اھت 

ن

اف

ی امر رک راہین وک وتمہج ایک اس ےک دےنھکی 

ن

 ہی
کی

ارق ےن 

 

ڑلوکں ےک دل رپ ڈنھٹک رپ یئگ ش

 دی ا

ن

ارپ اےس آھکن امر رک ڑھچن ا راہین ےن ہنم رپ اہھت ریھپ رک اےس وارن

 "دایج ںیم یھب اںیہن

ٰ ٰ

 یہی ن ات اھجمسےن یئگ یھت ان س  ےن وہ اوڈمھ اچمن ا وہا اھت اّلل

اہل اصہبح ےن ہشیمہ یک رطح اانپ اچبؤ 

 

ردیتس اےنپ اسھت ٹیسھگ یل " زرش وتہب ےھجم یھب زی 

اآپ ایک ا

ر وہ ریہ وہں مت " روام 

ن

ی وھجیٹ ںیمہ وخد الب رک ےسیک نم

ن

 سی
می

 امرے 

ٰ ٰ

"دایج یک یچمچ اّلل

ا  

ے ن

 اخ

ے

ردس ج ایک اےنپ اہوھتں وک لکشم ےس رواک ںیہن وت اس اک دل رک راہ اھت ایھب ےن ذی 

اہل اک ہلگ دن ا دے 

 

ازرش

"اہں ریما ہچب آدرھ آؤ مت ںیم اجاتن وہں ہی س  ان س   یک اکراتسین ےہ مت وت تہب 

وصعمم وہں " اوہنں ےن ن اےہ الھپ رک اےس اےنپ نپاس البن ا وہ یھب ومعق اضعئ ےیک انب ان 
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 وہ دبہل ےنیل ےک وپزنشی ںیم ےک نپاس ا

ے
ے

یئگ ن ایق س  ےن اےس ےصغ ےس وھگرا لف وق

اںیہن ےھت 

ا"مت س  ایک رک رےہ وہں اجؤ اےنپ اےنپ وپرنش وک " 

ارق ےن تمہ 

 

اہل ای  ربمن یک وھجیٹ ےہ ہی س  اس ےک ایک درھا ےہ " ش

 

"دایج ہی زرش

ارک ےک چس اہک 

ا 

ٹ

اازلام اگلےن یک وکشش یک وت ""اوےئ ربخدار وج یسک ےن ریمی الڈیل رپ وھجن

ا"دایج آپ ہشیمہ یک رطح مہ س  ےک اسھت ےبااصنیف رک اجےت ںیہ"ا

اامعر ےن مغ ےس وھچر ےجہل ںیم اہک 

"ہی اگنٹکی یہک اور اج رک رکوں ریمے دایج وک ریمے الخف رکےن یک رضورت ںیہن 

اہل ےن اںیہن زن ان اکنل رک ڑھچان ا 

 

اےہ " زرش

 ےباامین ڑلیک" ااشفں ےن الگ اگلیئ س  ےن ےصغ ےس "دھکی ےل ےگ مہ ںیہمت یھب

ااس ڑیچلی وک وھگرا اےنپ اےنپ زنمل یک رطف رواں دواں وہ ےئگ 

اراض وہ رک ےئگ ںیہ" ا

ن

راب وہ دوھکیں وہ س  ےسیک ن

ن

اہل ےچب مت تہب خ

 

ا"زرش
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"دایج آپ رصف ریمے دایج وہ ان س  ےک اامں ان ا ااھٹےئ ان ےک الڈ ایپر ریمے 

اے ےہ " اس ےن الڈ ےس ہک رک اںیہن ایپر ےس داھکی دایج رصف ریم

ا"اہاہاہ ای  دن ان س  ےک اہوھتں تہب امر اھکؤں یئگ مت "

 س  وھبل اھبل اجےئ ےگ وہ " اس ےن الرپوایہ ےس اہک 

ے

ا"وکیئ ںیہن لک ی

اری رطف 
م
اہل ےٹیب س  وک اج رک وبال الؤ آج یک اچےئ س  ہ

 

"س  ےچب اہک ےہ زرش

ارا ااظتنم رک دن ا ےہ " دادو نچک ےس لکن رک اویچن آواز ںیم وبیل ےیپ ےگ ن اون ےن اس

ا"ارے کین تخب دل وخش رک دن ا مت ےن وت" 

را اس  ا وہا" دایج ےن ی 

ن

ا ےہ آپ زن ادہ وخش ن

ن

"سب سب آپ ےک ےیل س  رپزیہی اھکن

اہل ےن اںیہن دھکی رک آوھکنں یہ آوھکنں ںیم ھچک اھجمسن ا بلطم اھت آپ 

 

ہنم انبن ا زرش

ا دایج ےن رس الہ رک اوےک ایک اےب رکف

ن

ا رےہ ںیم وہں ن

ازی 

ے

ازی ن

ے

دے اینپ ن ادی 

ن

 وھچڑا اسرے ن

 

ج

می س

اس ےن س  وک رگوپ ںیم واسئ 

اےبزعت وھبل اھبل رک ان دےکمھ 

ا......................                    ا
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ری امں آج ا

ٹ

رے یک وخوبش آ "ی 

ن

رے م

ن

وکیئ لشیپس دے ےہ ایک وج آپ ےک نچک ےس م

ری امں ےک ےلگ ںیم ن ازوں ڈال رک الڈ ےس وپےھچ 

ٹ

رھ رک ی 

ٹ

اریہ ےہ " اس ےن آےگ ی 

ازل وہ اجیت وہں ںیم وپاتھچ ا

ن

"سب ادرھ ھچک ااھچ انب ادرھ مت نب البےئ امہمن نب رک ن

 ولوگں ےک رھگ

ے
ے

ر وق
م
وں ںیم اھجیتکن ریتہ وہں " وہں ںیہمت وکیئ اور اکم ںیہن ےہ ہ

ارہبوز ےن نچک ےک دروازے ےس کیٹ اگل رک زنط ایک

 وھکل 

ن

ن

ھک

رنت اک ڈ رے ےس ای  ای  ی 

ن

رق ںیہن ڑپا م

ن

ر وکیئ ف رای  سج اک زرداری رپ ریت ی 

 ریہ یھت ا

ن

ارک اس ںیم اھجی

ےٹیب وک  ا"ربخدار وج ریمی یٹیب وک ھچک اہک وت ہی مت ےس زن ادہ ریمی یٹیب اک رھگ ےہ" ابص مگیب ےنا

ادھکی رک آںیھکن داھکییئ 

ری امں ہی اتبںیئ ہی س  اک وخیش ںیم انبن ا اج راہ ےہ آج وت ریمی 

ٹ

"آپ اےسی وھچڑے ی 

رے ےک اھکےن وہ یھب ریمے اور زاالن اھبیئ ےک دنسپ 

ن

رے م

ن

اماھج وہ یئگ ےہ اےنت م

ری امں وک داھکی وخیش ےس الچیئ ا

ٹ

ے ےک ےیل رویک رپ ی 
مہ
ل

اےک اہےئ ..." ای  

ری امں ایک زاالن آ رےہ ںیہ " "اہ

ٹ

اےئ ی 
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ا  ااوہنں ےن رس اابثت ںیم الہن 

 ںیہن انتک سم رکیت وہں ںیم اںیہن اور اںیہن 

ے

 ےنتک دوےکھ ن از ےہ ےھجم اتبن ا ی

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

"اّلل

ر ںیم وہ رواہیسن وہیئ 

ن

اریمی وکیئ رپواہ یہ ںیہن" آخ

را

ن
 

 دےنی واال اھت اس ےیل ںیہن "آرام ےس اٹیب ےلہپ ریمی ن ات وت نس ولں وہ ںیہمت رسرپای

ااتبن ا" اوہنں ےن ایپر ےس اھجمسن ا 

اہل وھکل ایھٹ 

 

ازرش

را آےئ اگ ریمے نپاررنٹ آ رےہ ںیہ" اس ےن کھچ رک اہک 

ن

ا"آاہ اب م

ا"اہں اہں ای  اور اہمترا امحیتی آ راہ ےہ " رہبوز ےن لج وبن رک اہک 

ا ریمی وبقمتیل ےس "

ن

س وہن

 ب ل
ج

ا"مت وت اےسی یہ 

س وہ

 ب ل
ج

ایت ےہ ریمی وجیت ""

ا " اس ےن گنت ایک 

ن

ا"اہاہاہ داھکی وجیت وت وہ ریہ ےہ ن

ا"سب رکوں مت دونں سب مت س  وک ڑلےن اک ہک دوں اور وت یسک مک ےک ںیہن وہں "
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ری امں رہبوز ےن آپ ےک اسےنم ےھجم ن اںیت انسںیئ ںیہ" اس ےن ہنم انب رک وکشہ ایک 

ٹ

ا"ی 

ا "ا"اہں اہں مت وت دبےل ںیم دہش ںیم ڈوبا

ن

ا ڈوب رک ھجم رپ وجایب ہلمح رک ریہ یھت ن

ری امں ںیم دلجی ےس ایتر وہ رک آیت وہں آج اک ڈرن آپ 

ٹ

"ےھجم اہمترے ہنم ںیہن انگل ی 

ر یلکن 
م
ایک رطف رکوں یگ " اس ےن وخیش وخیش اانپ نیلپ اتبن ا اور اھبگ رک ن اہ

ر ن ار اس ڑیچلی اک اسھت دیتی ےہ ںیم وت وکیئ اتگل یہ ںیہنا
م
ا" "امم آپ ہ

ن

ا وہں آپ اک ن

"اجےتن وہں نب امں یک یچب ےہ مہ س  ےس اانت ایپر رکیت ےہ اور مہ س  وک یھب وہ 

ر ےہ " اوہنں ےن اےنپ تخل رگج وک ایپر ےس اھجمسن ا اس ےن رکسما رک اینپ امں وک 

ن

تہب زعی 

داھکی وایعق اس رھگ ےک ولگ ای  دورسے ےس ےچس دل ےس ایپر تبحم رکےت ےھت 

 ںیہن یھت یہی س  ن اںیت وت ای  دورسے ےک 

ٹ

ےیل ان ےک دولں ںیم وکیئ وکھٹ

ااوہنں ای  دورسے ےس ن ادنھ رک رےھک وہیئ یھتا

ا.................ا                      ا

دبع ارلنمح اصج  ےک اچر ےٹیب اور ای  یٹیب یھت ان اک قلعت وسات ےک اٹھپن ےلیبق ےس 

ا ڑپا  ااھت ھچک وبجمرویں یک وہج ےس اںیہن اانپ رھگا

ن

اےنپ رےتش س  وھچڑ اھچڑ رک الوہر آن
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وں ےٹیب اھبنسل رےہ ےھت س  

ن

 

ے

اہیں رپ یھب ان اک ااھچ اخہص اکرون ار اھت وج اب ان ےک ت

ادی ویہ الوہر ےک ای  اٹھپن رھگاےن ںیم ابص 

 

رے دمص اصج  ےھت نج یک ش

ٹ

ےس ی 

را زاالن اخن اس رھگ اک الڈال ا

ٹ

ا ےس وہیئ یھت نج ےک دو ےچب ےھت س  ےس ی 

ے

را وہن

ٹ

اور ی 

ر ےھت رصف اور 

ن
 

دایج اور دادو یک اجن یھت وج آج لک اے اس یپ ےک دہعے رپ افی

 رکےن 

ے

دم

ن

رصف اےنپ وشق یک وہج ےس اانپ اسب اسبن ا اکرون ار وھچڑ رک کلم و وقم یک خ

ںیم رصموف آج لک اس یک وپگنٹس االسم آن اد ںیم یھت اس ےیل وہ رھگ واولں ےس دور 

ِ میلعت اھت الوہر ےک ایھچ ویینریٹس ےس امرٹسز رک اھت دورسے ربمن رپ رہبا ر ور اھت وج ایھب زی 

اراہ اھت 

دورسے ربمن رپ ادمح اصج  ےھت ان یک ویبی ابص یک اچچ زاد نہب ںیھت اصہمئ مگیب ان ےک 

رسن 

ن

وں یہ ی 

ن

 

ے

ارق اور ودیل رہبور ےک مہ رمع وہ ت

 

رے دو ڑجواں ےھت ش

ٹ

نیت ےٹیب ےھت ی 

اک ںیم ںیم امرٹسز رک رےہ ےھت ا

ن

رسیتے ربمن رپ اھت امعر ای  ربمن اک ڈراےم ن از س  یک ن

س ا

ق

ن

ن

دم رک ےک راھک وہا اھت وہ ویینریٹس ےک دورسے اسل ںیم اھت اےنپ اھبویئں ےک 

رسن ںیم امرٹسز رک راہ اھت وہ اچروں ویینریٹس ںیم ارثک اسھت 

ن

دقم رپ ےتلچ وہےئ وہ یھب ی 

ا یک رضورت یہ ںیہن ڑپی یہ نپاےئ اجےت اںیہن یھبک یسک اور یک ینپمک
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دبع ارلنمح اصج  ےک رسیتے ےٹیب ویل اہلل ےھت ان یک مگیب دبع ارلنمح اصج  یک 

ارق 

 

ری دو ان یک یھب ڑجواں یھت وج ش

ٹ

ب ااں ںیھت ی 

ٹ

 ب ی
پ
 یک یٹیب یھت افص ان یک نیت 

ے

دوس

 اور ودیل ےس دو اسل وھچیٹ یھت ااشفں اور راہین  وہ یھب ویینریٹس ےک دورسے اسل ںیم

یھت رپ ان ولوگں ےن اہیں ڑلوکں اک اقمہلب ںیہن ایک اھت وہ اانکسکم ںیم امرٹسز رک ریہ 

یھت اس ےک دعب روام اصہبح یھت وج ایھب ایھب ڈنکیس اریئ ےک ازگیم دے رک افرغ وہیئ 

ایھت ا

اہل ےک دیپا وہےت یہ ای  اسل دعب اینپ مگیب 

 

اہل ےک اوب ےھت وج زرش

 

ری ربمن رپ زرش

ن

آخ

 ںیم ااقتنل رک ےئگ ےھت اےسی  اےک اسھت یسک

ٹ
ن

دی

ٹ

نپاریٹ ےس واسپ آےت وہےئ اکر آک 

اہل اےنپ دایج اور دارو یک رامنہیئ ںیم ڑپںیھ یلپ رگم ان س  ےس زن ادہ وہ زاالن 

 

زرش

اہل وکیئ ن ات رکیت اور 

 

ر الڈ ااھٹ آ راہ اھت زرش
م
  ریہ یھت نپچب ےس یہ وہ اس اک ہ

 
ی ر

ے

ےک ف

انکمم

ن

 یس ن ات یھت زاالن ےس وپرے ریتا اسل وھچیٹ زاالن اےس وپرا ںیہن رکےت ہی ن

رام 

ن

رے ےس  رھگ رپ آرام ف

ن

یھت ایھب ایھب روام ےک اسھت ڈنکیس اریئ ےک ازگیم دے رک م

اریہ یھت 

دبع اہؤس اچر رھگوں رپ لمتشم اھت سج یک نیم ای  یہ دویار یھت ادنار اچر ای  ےسیج رھگ 
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ر رھگ اکا
م
راہتس ای  دورسے ےس وجڑا ا اےھت وج ای  دورسے ےس وجڑے وہےئ ےھت ہ

اہل اک اھت 

 

اھت الن س  اک رتشمہک اھت نیم ڈیگ ےک نپاس س  ےس الہپ رھگ دایج دادو اور زرش

اہل وک اس ےک ن اپ 

 

س  ےک ےب دح ارصار رپ یھب دایج ںیہن امےن ےھت اوہنں ےن زرش

ے ای  وخوصبرت 
ھل
 

چ
پی  پ

ےک رھگ ںیم رھک رک وخد اس یک رپورش یک یھت ان ےک رھگ ےک 

 اچر وس ےلہپ وہےئ ےھت سج ںیم ال

ے
ن

 یہ درج

ے
ن

ن اھت سج رپ س  وچبں اک ہضبق اھت درج

رنسی 

ن

 
 

 ےھت آج لک آم اک زیسن اھت دورہپ ںیم س  گنی ج

ے
ن

ر ولھپں ےک درج

ے

زن ادہ ی

الم رک ان ےچک آم رپ الہ وبل دےتی ےھت 

===================== 

رے نپانپا 

ٹ

 اھت ہک زگر یہ وہ بک ےس ی 

ے
ے

ےک الؤچن ںیم ادرھ ےس ادرھ رکچ اگل ریہ یھت وق

ام یہ ںیہن ےل 

ن

رھ ریہ یھت ااظتنر یک ڑھگن اں متخ وہےن اک ن

ٹ

ںیہن راہ اھت اس یک ےب ینیچ ی 

 زگرےن ےک ےیل ھچک 

ے
ے

ریہ یھت ےبزاری ےس وصےف رپ ھٹیب رک یٹ وی ان یک اب وق

ا یہ اھت 

ن

 ہن ھچک وت رکن

دی  ادی 

ن

 ےس ےلہپ یہ ںیہمت اےنپ رھگ ںیم آرام ںیہن اتلم "ول یج وھبیک ن

ے
ے

چنہپ یئگ اہیں وق

اایک " وہ اےنپ ایخولں ںیم مگ یھت رہبوز یک آواز رپ الھچ رک رہ یئگ 
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ا ےہ دنبہ ایھب ریمی اجن اکنل اجیت وت " 

ے

ر ںیہن ےہ اےسی ان

ن
ن

 
ان ںیہمت زرا م

ن

"دبزیمت ان

ااس ےن ےصغ ےس اےس وھگرا 

اری ہک مت "اہاہاہ اہےئ اکش مت ےس
م
 اجن وھچٹ اجےئ رگم اینت ایھچ تمسق ںیہن ےہ ہ

اہل ےک اہھت ےس رومیٹ نیھچ رک اہک ا

 

ایسیج وھبیک ےس اجن وھچٹ اجےئ" اس ےن زرش

"ہی وھبیک وھبیک ایک اگل راھک ےہ مت ےن اہں اہمترا امکن ا ںیہن اھکیت اےنپ ن اپ ےک اھبیئ ےک 

ا اس دن رھگ یھٹیب وہں وہ یہ امک رےہ ںیہ سج دن اس رھگ

ن

 ںیم اہمتری امکیئ آےن یگل ن

ا رحام یہ وھجمس" 

ن

اھجم رپ اس رھگ اک اھکن

ااس ےن رٹخ رک وجاب دن ا 

ا ںیہن اھکؤ یئگ " 

ن

  مت وایعق اس رھگ اک اھکن

ے

ا"اھکؤ مسق ی

ا 

ن

  دوھکیں یئگ یہک مسق اھک یہ ن

ے

  یک ی

ے

"داعف وہ اجؤ اہیں ےس سج دن امکےن ےگل ی

ا رظنوں یہ رظنوں ںیم اےس زدنہ لگن ریہ یھت ولں " اس ےن وھگر رک اےس داھکی

"اہاہاہ سب اانت یہ اھت مت اور مہ س  اک انیج آاسن رک ولں وہ یہ ںیہن اتکس " رہبوز ےن 

د ہصغ دانی اچاہ  ری 

ن

 رکےت وہےئ اےس م

ن

پ
ارسچ
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رھ رک رومیٹ اس ےک اہھت ےس 

ٹ

اہل ےن اےس وکیئ وجاب ںیہن دن ا آےگ ی 

 

اب یک ن ار زرش

ارٹ رپورگام اگلن ا نیھچ رک اانپ ویف

ر  رای  اہل یھت اس رپ اس یک وھگری اک ریت ی 

 

رہبوز ےن ےصغ اک اےس داھکی رگم ایلگ یھب زرش

ارصع ںیہن وہا 

اہل ےن 

 

ران ا آھٹ رک اجےن اگل زرش

ٹ

ری 

ٹ

ا وہں وت ہضبق رگوپ " وہ ہنم یہ ہنم ںیم ی 

ن

رلی ن

ٹ
پ
"خ

را وصےف 

ٹ

ےک ےھچیپ اج رک ای  رظن اےس داھکی رھپ اےنپ اکم ںیم نگم وہں یئگ رہبوز م

ر یک رطف ڈور اگلیئ 
م
اد ےک ن ال زور ےچنھک اور ن اہ

 

اارش

ا"رہبوز ےک ےچب مت ریمے اہوھتں ےس ای  دن رضور اضعئ وہ اجؤ ےگ" ا

 اگلیئ 

ن

اہل ےن اےنپ رس وک اھتم رک اہن

 

ازرش

وو " اس 

ٹ

 ٹ
سی
ھ
ک

 

ے

ادی ںیہن وہیئ وحا وخماہ ریمے وصعمم وچبٰں وک چیب ںیم م

 

"ایھب ریمی ش

ر ےس
م
 اگلیئ  اےن ن اہ

ن

ایہ اہن

 

ے

اہل اک ہصغ تح

 

"ںیہمت وت ںیم ایھب اتبیت وہں " اس اک رس درد رک راہ اھت دبہل ےیل انب زرش

ر وک ڈور اگلیئ اب رہبوز آےگ آےگ 
م
وہےن واال ںیہن اھت اس ےن رومیٹ کنیھپ رک ن اہ
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ااکم وکشش رک ریہ یھت رہبوز ےن 

ن

اہن اگلےن یک ن

 
ن

اہل اس ےک ےھچیپ اینپ لپچ اےھٹ ن

 

زرش

ے وہیئ ادنار آےت ووجد 

ے

کلٹ

ن

ن
ر 
م
ر وک ڈور اگلیئ وہ اس ےک ےھچیپ اھبیگ ن اہ

م
رھگ اک دروازہ وھکال ن اہ

ے ےس اورپ داھکی  ٰ
ص

ن

غ

اےس زور اک اصتدم وہا اس ےن 

ا"اہےئ  زاالن آپ آےگ "  لپچ ےچین کنیھپ رک زور ےس الچیئ  اور زاالن ےک ےلگ گل یئگ

 آپ وک انتک سم ایک ریما وت سب ںیہن لچ "اہےئ زاالن ںیم آپ وک اتب ںیہن یتکس ںیم ےن

اراہ اھت ہک اڑ رک آپ ےک نپاس چنہپ اجؤ " اس ےن وخیش ےس کہچ رک اہک 

رن ا یسک ےہ 

ٹ

رن ا وک تہب سم ایک ریمی گ

ٹ

ر ہحمل اینپ گ
م
رن ا زاالن ےن یب ہ

ٹ

"ریمی ایپری یس گ

امئ ےلہپ" زاالن ےن دریھے ےس اےس وخ

ٹ

د ےس اور اانت ہصغ ویکں رک ریہ یھت ایھب ھچک ن

اگل ایک اس ےک امےھت رپ وھبہس دن ا ان دونں یک تبحم ایسی یہ یھت اجن یھت ای  

ا وت 

ے

ا ارگ وھتڑا ٹیل وہ اجن

ے

دورسے ںیم ان یک زاالن دن ںیم دس ن ار ےس وفن رکن

اہل وفن رپ وفن رک رک ےک اےس نپالگ رک دیتی وہ دور وہ رک یھب نپاس ےھت دن رھب یک 

 

زرش

 رونیٹ یھب یبھک اینپ  اروداد ای  دورسے وک انس رکا

ن
ے

یہ نیچ ےس وس نپاےت زاالن اےنت ت

رن ا وک ںیہن ا

ٹ

رن ا ےس اغلف ںیہن وہا اھت وہ اسری داین وک وھبل اتکس اھت رھپ اینپ گ

ٹ

اگ

ا ا
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ا.......................                     ا

ا اچاتہ اھت رمک

ن

رشی وہن

ن

ار رک ف

ے

ے اک وہ س  ےس لم رک اےنپ رمکے ںیم ایگ رفس یک اکھتن ان

دروازا ےسیج یہ وھکال اسرا رمکا وھپولں ےس رھبا ڑپا اھت اس ےن رکسما رک آدنا دقم راھک ڈیب 

 یھب اس ےن ااھٹ رک ڑپاھ 

ے

 
پ

ارپ وخوصبرت اس ٹفگ کیپ ڑپا وہا اھت اسھت یہ ای  ج

 ہی س  آپ یک زگی 

ے

 وہم ریمے ایپرے ےس ویکٹ ےس دوس

ٹ

 
"ومکلی وٹ وہم وسی

ا

ٹ

ااس ہفحت ےہ ادیم ےہ آپ وک دنسپ آےئ اگا اوہیئ اسرگلہ اک ای  وھچن

رن ا " 

ٹ

اطقف  آپ یک وصعمم یس وھبیل یس گ

رھ رک ٹفگ وھکال اس ںیم 

ٹ

 لیھپ یئگ اس ےن آےگ ی 

ٹ

م
زاالن یک وبلں رپ رکسماہ

وخوصبرت  کلب ولشار ضیمق ےک اسھت اشپوری لپچ اور ای  وخوصبرت یس واچ یھت 

اسرے ےفحت وہ االسم آن اد یھب وجھبا یکچ  ااس ےن س  ااھٹ رک داھکی اس یک اسرگلہ رپ ڈریھ

ایھت ا

ا نپالگ یہ ےہ اانت س  ھچک وت ےلہپ یھب دے یکچ ےہ اور اب ہی س  ھچک " 

ن

"ہی ڑلیک یھب ن

اس ےن رکسما رک وساھچ رھپ ویہ ولشار ضیمق ااھٹ رک واش روم یک رطف لچ ڑپا اب اےس 
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ر لکن رک ڈرگنسی لبیٹ ےک
م
ا اھت ن اہ

ن

 اسےنم ڑھکا وہ رک ن اولں ںیم یہی ڈرسی نہپ رک ےچین اجن

یھگنک رکےن اگل وخب اسرا رپویفم وخد رپ ڑھچاک رک اس ےن اشپوری لپچ ےنہپ واچ وک اےنپ 

اہل ڑھکی اس اک ااظتنر رک ریہ یھت 

 

ر آن ا اسےنم یہ زرش
م
وچڑے ن ازوں رپ ن ادنھ رک ن اہ

ازاالن ےن اےس داھکی 

د وگےس ےنہپ ن ال ا

ٹ

د دواٹپ اور ری 

ٹ

راق ںیم ری 

ن

اٹ ف

 

 کلب ش

ے
ے

وھکےل وھچڑے وہ اس وق

رن ا یہ گل ریہ یھت زاالن ےن رکسما رک اےس داھکی 

ٹ

اوایعق گ

ا"کنیھت اگڈ آپ ایتر وہں ےئگ ےھجم نیقی اھت آپ ریما دن ا وہا ڈرسی یہ ونہپں ےگ "ا

ی اگنہ زاالن رپ ڈایل 

سل
ف

ے

ن

ااس ےن ای  

ولشار ضیمق ، آنیتس وفڈلر اور رہنسی روںیئ وایل الکیئ رپ دنبیھ ڑھگی ےنت اکرل یک کلب ا

اہل وک دھکی راہ اھت 

 

 ےیل وہ زرش

ٹ

م
اآوھکنں ںیم دواتسہن رکسماہ

ا دنسپ رکںی یگ آپ سک وخیش ںیم اانت ایتر وہیئ ےہ 

ن

رن ا وت ہی اتبن

ٹ

رہ گ

ن
 

ی اجی

سل
ف

ے

ن

"وہ ایگ ریما 

ا" اس ےن ریحت ےس درن اتف ایک 

اءاہلل اتب دوں یئگ اتب دوں یگ اینت دلجی  ا"اےھچ گل رےہ وہں

 

ر دن ےس یھب زن ادہ امش
م
ہ
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ایھب ایک ےہ   " اس ےن رشارت ےس رکسما رک اےس داھکی

"نپالگ ڑلیک ہی اانت س  ھچک سک وخیش ںیم ایک مت ےن واہں االسم آن اد ںیم یھب اانت س  

رن ا ےس ےفحت اتیل روہ

ٹ

اں" اھچک اجب مت ےن ااھچ وت ںیہن اتگل ہک ںیم اینپ گ

"اینپ یھب ےتہک وہں اور ریغوں وایل ن اںیت یھب رکےت وہں " اس ےن روےھٹ ےجہل ںیم 

ااہک ا

رن ا وہں ریمی اجن وہ مت ںیم وت سب وےسی یہ وپھچ رہ 

ٹ

"مت وت ریمی س  ےس ایپری وایل گ

ا ہک مت ےھجم روز روز ٹفگ دیتی روہں "ا

ن

ا ےہ ہک ںیہمت دوں ن

ے
ن

 
رض ب

ن

ا ریما ف

ن

ااھت ن

رن ا آپ ےس تہب "ہی س  اس ےیل ریما

ٹ

ے ایپرے ےس زاالن اخن ویکں ہک آپ یک گ

رن ا یک اجن یتسب ےہ زاالن اخن 

ٹ

ایپر رکیت ےہ تہب زن ادہ اس داین ںیم س  ےس زن ادہ گ

اںیم "اس ےن دیقعت ےس اس یک آوھکنں ںیم رک اہک 

رھ رک اس ےک رس رپ اہھت ریھپا 

ٹ

ازاالن ےن آےگ ی 

رن ا ےس اسری داینا

ٹ

ا ےہ اس یک اجن ےہ "اور زاالن اخن یھب اینپ گ

ے

رھ رک ایپر رکن

ٹ

 ےس ی 

رن ا ںیم " اس ےن یھب ایپر ےس اےس دھکی رک اہک 

ٹ

اگ
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 رک رےہ ںیہ " "واہں اہک " اس ےن ریحاین ےس وپاھچ

ٹ

 
ا"ااھچ ےلچ واہں س  آپ اک وی

"آپ ےلچ ریمے اسھت س  اتپ لچ اجےئ اگ " اس ےن اانپ اہھت زاالن ےک اسےنم 

رن ا رپ الیھپن ا زاالن ےن ھچک یھب وپ

ٹ

ےھچ انب اس اک اہھت اھتم یل وہ آںیھکن دنب رک ےک اینپ گ

اہل ےل رک اجےئ وہ 

 

ر اس راےتس رپ ےنلچ وک ایتر اھت اجاہ اےس اس یک زرش
م
ا اھت وہ ہ

ے

نیقی رکن

اا

ے

ا رکن

ن

اآف یھب ن

ا...................ا                            ا

 ادنر دالخ وہےئ اسری السٹیئ ےسیج یہ دونں دایج ےک وپرنش ںیم دروازے ےس        ا

آف یھت اس ےن ریحت ےس ادرھ ادرھ داھکی ادنرھے ںیم ھچک یھب داھکییئ ںیہن دے 

 الؤچن یک اسری السٹیئ ان رک دی یئگ 

ن

اراہ اھت ااچی

Happy birthday to you happy birthday dear 

zalaan  

ے ےتفہ ا
ھل
 

چ
پی  پ

زگر یئگ یھت ہی س  اس س  ےن مہ آواز وہ رک اےس وش ایک اس یک اسرگلہ 

ر یہ اھت 

ن
 

 ےک ےیل رسرپای

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
25 

اہل ےس اخمبط وہاا

 

ااس ےن ریحان رظنوں ےس س  وک داھکی رھپ زرش

رن ا " اس ےن وخیش ےس رھبوپر ےجہل ںیم درن اتف ایک ا

ٹ

ا"ہی س  ایک ےہ گ

 ںیم 

ے
ے

ر ےس اتپ الچ آپ ےک آےن اک سب مک وق ر اھت آپ ےک ےیل ےھجم تہب دی 

ن
 

"ہی رسرپای

ری رگوپ ےن لم رک ارجنی رک دن ا " انتج وہ اکس مہ 

ن

اس  رکی 

اےم ےس آاگہ ایک اس ےک ےیل آج اک دن تہب اخص اھت 

ن

اس ےن کہچ رک اےس اےنپ اکرن

 اس ےک اسھت ڑھکا اھت اےنت دونں دعب الماقت وہیئ یھت وخیش اس 

ے

آج اس اک دوس

 ےس کلھج ریہ یھت 

ن

 ان

ن

اےک ان

ا"ےلچ آےئ کیک اکےٹ " ا

امسق ےس کیک دھکی دھکی رک ریمے ہنم ںیم نپاین آ ایگ " "اب آ یھب اجےئ آپ دونں ا

دے نپ ےس کیک وک دھکی رک وہوٹنں رپ زن ان رھپی  ادی 

ن

اامعر ےن ن

دے یہک ےک ےسیج یھبک کیک داھکی یہ ںیہن مت ےن  ادی 

ن

ووڑے ای  ربمن ےک ن
پ چ
پھ
چ

"وہ یہ 

ا"

انپاس ڑھکی روام ےن اس ےک نپاؤں رپ زور ےس اانپ نپاؤں امر رک اہک 
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ا
ب ل
لا ااھٹ وہ درد ےس 
اب 

ا"دھکی ولں اگ مت ڑیسے وہےئ رکےلی وک یھب ںیم "ا

ے ےس اےس وھگرا  ٰ
ص

ن

غ

 سیپ رک 

ے
ن

اامعر ےن دای

 رٹ رٹ رٹ دامغ یک دیہ رک دےتی وہں "

ے
ے

ر وق
م
ا"مت دونں وت اینپ وچچن دنب راھک رکوں ہ

ااسھت یہ ڑھکا اھت وھگر رک دونں وک داھکی ودیل وج ان دونں ےک ا

ا ےسیج نب دامغ ےک اول " 

ن

ا"اہں اہمترا وت تہب دامغ ےہ ن

را رک اہک وج ودیل ےک زیت اکونں ےن وفراً نس یل 

ٹ

ری 

ٹ

اااشفں ےن ی 

را وہ مت ےس زیمت ےس ن ات ایک رکوں دبزیمت یہک یک اانت 

ٹ

"اے ڑلیک وپرے دو اسل ی 

ااول داھکییئ دے راہ وہں "  اڈنیہمس دنبہ وہں ںیہمت اہکں ےس

ااس ےن ومڑ رک وخن وخار رظنوں ےس ااشفں وک وھگرا 

ددی  یک رظن کیھٹ رکوا ولں ریمے اھبیئ اتگل ےہ ہشیش دھکی رک وخش یمہف 

ن ن

" اہاہاہ اینپ ی

اںیم التبم وہ ےئگ وہں ڈنیہمس اور مت اہاہاہ " 
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 اگلیئ 

ن

ارق ےن ےھچیپ ےس اہن

 

اش

اہل لبیٹ ےک نپاس چنہپ ےئگ اس ےس ےلہپ ےک وہ وکیئ رکارکا

 

ا اس وجاب داتی زاالن اور زرش

رے وصےف رپ ےھٹیب وہےئ ےھت وچبں ےک ارصار رپ آ وت ےئگ ےھت رگم آپ دور ےھٹیب 

ٹ

س  ی 

 رےہ ےھت 

ے

ے رکسماےت رہچوں وک ایپر ےس ی

ے

سی
 

ہ

اان س  ےک 

 "ن ار ںیم اب اچب وت ںیہن وہں وپرے سیتنیت اسل اک رمد وہں ںیم وچبں یک رطح کیک

ااکےٹ ااھچ وھتڑا یہ اگلؤ اگ "

اہل ےک اکن ںیم رسوگیش یک 

 

اس  وک واہں دھکی رک اس ےن زرش

"وکیئ ںیہن وبڑےھ آپ اےنت ڈنیہمس وت وہں سیتنیت اسل ےک وہ ےئگ وہں وت ایک وہا 

اےتگل وت آج یھب رہبوز ےک وھچےٹ اھبیئ یہ وہں " 

اہک رہبوز یھب نس ےکس 

ے

ااس ےن زور ےس اہک ن

اایعق نس یھب یل اور اس ےن و

"ایک اہک مت ےن اہےئ اہےئ ریمے وخوصبریت یک وت داین دویاین ےہ اظمل ڑلیک ںیہمت ایک اتپ 

ا وہں ڑلایکں ےبوہش وہےن یتگل ےہ " 

ے

اںیم اہجں ےس زگرن
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ااس ےن رخف ےس اکرل وک ادا ےس ڑکپ رک اہک 

ا اہنن ا رکوں ڑلایکں وت ڑلایکں ڑلا

ن

ےک یھب اہمترے ا"وت سک ےن اہک ےہ ہتفہ ہتفہ رھب ن

اری تمہ ےہ وج اہمترے 
م
ےنسیپ یک دبوب ےس ےبوہش وہےت وہےت اچب اجےت ںیہ ہی وت ہ

ااسھت زگارارکرےہ ںیہ " ا

ارق ےن وصعمتیم ےس اہک ا

 

اش

اس  اک ہہقہق ےباتہس اھت 

ان رظن 

ن

ارق ےک ےچب ںیم ںیہمت ااسی دنگہ ان

 

"ںیہمت وت آج ںیم زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ ش

ا وہں" ا

ے

اآن

ر رک اےس وھگرا رہبوز ےن

ٹ

ا م

  دوھکیں ڑل رےہ 
 
"سب رکوں مت س  ربخدار اب یسک ےن ھچک اہک وت ےچب ںیہن وہ ج

اوہےت وہں "ا

پ وہ ےئگ زاالن ےس ان س  یک اجن اجیت یھت  زاالن ےن ڈاھر رک اہک س  ای  دم جپ

اای  آواز رپ یہ س  مہس اجےت 
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اہل ےن اںیہن دھکی رک آھکن امری س  ےن وھگر رک اےس داھکیا

 

ا زرش

"زاالن اھبیئ یک یچمچ ای  دن مت س  ن اد رانھک ہی ریمے اہوھتں اضعئ وہ اجےئ یئگ 

ی ہن وہ وت " 

ن

 سی
می

اس  وک اانپ امحیتی انبن ا وہا ےہ 

ارہبوز ےن دےمیھ ےجہل ںیم اہک 

اس  ےن اےسی ہنم انبن ا ےسیج ہک رےہ وہں رےنہ دے اھبیئ ہی ڈاالیئگ دعب ںیم امر انیل 

اہل ےک ہنم زاالن ےن س  ےک ےنہک

 

ا رھپ کیک اک سیپ ااھٹ رک نپاس ڑھکی زرش

ٹ

 رپ کیک اکن

ںیم دن ا رھپ اج رک دایج دادو وک کیک الھکےن اگل وخد یھب ان ےک اسھت اج رک یھٹیب ایگ اب 

ری رگوپ ےک وماھج وہ یئگ اوہنں ےن کیک اھکن ا مک ای  دورسے ےک رہچوں رپ 

ن

رکی 

اہل وک ڑکپ

 

ا  اذن ادہ اگلن ا ان س  ےن لم رک زرش ارک کیک اس ےک رہچے رپ اگلن 

ارے اہھت " ا
م
ا ہ

ن

ا"زاالن اھبیئ یک یچمچ اب آیئ ن

ودیل ےن کیک اک ای  اور سیپ ااھٹ رکاس ےک رہچے رپ الم وہ الچیت ریہ رگم س  ےن اس 

ا ینس دور ا

ن

اھٹیب زاالن اںیہن دھکی رک دریھے ےس رکسمان ا ہی س  وت اس رھگ ےک یک ای  ن

اہل ےن اینپ اجن ڑھچا رک دایج یک رطف 

 

 یھت زرش

ن

اجن ےھت ان ےس یہ وت رھگ ںیم روی
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ڈور اگلیئ اس یک لکش وک دھکی رک س  ےب سنہ دےی اس ےن ہنم الھپ رک اںیہن داھکی اور 

اداتی رہ ایگ  اواہں ےس واک آؤٹ رک یئگ زاالن اےس آوازںی

ا..................ا                      ا

ا" رن 

ٹ

  " اایک وسچ ریہ وہں گ

  " اھچک ںیہن سب ان دروتخں رپ ےھٹیب رپدنوں وک دھکی ریہ وہں"

 امجےئ وجاب دن ا ااس ےن دروتخں رپ رظن 

ا"ااھچ یج اور رپدنوں وک ویکں داھکی اج راہ ےہ" 

ر رک وپاھچ

ٹ

ازاالن ےن اچےئ اک گپ اسڈیئ رپ رھک رک رخ اس یک رطف م

  دل ایک اہیں ےس واہں 
 
ا ج

ن

"دھکی ریہ وہں ہی رپدنے ےنتک وخش تمسق وہےت ںیہ ن

رے " 

ن

رے یہ م

ن

 سب م

ن

ن

س

ن

ب ی

ٹ

پ

ا وکیئ 

ن

ااڑ ےئگ ن

ر

ن

رن ا " "ںیہمت اتگل ےہ ہی س  م

ٹ

اے ےس زدنیگ زگارےت ںیہ گ

اہل ےن اابثت ںیم رس الہن ا 

 

ازرش
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ل طلغ اتگل ےہ ںیہمت یھبک اںیہن وغر ےس داھکی ےہ مت ےن ہی ھچک اھک یھب رےہ 
ب لک
"

وہےت ںیہ وت ان یک رظن ادرھ ادرھ یہ ریتہ ےہ رس اہیں واہں  امھگےت رےتہ ںیہ ہک وکیئ 

ا اچنہپ دے ان یک زدنایگ

ن

ں وت وپری رمع وخف ںیم یہ زگر اجیت ےہ آرک اںیہن اصقنن ن

ا وھچڑ رک اڑ اجیت ےہ " ا

ن

 رپ اانپ اھکن

ٹ

م
اوھتڑی یس آہ

ا"وایعق ہی وت ںیم ےن وساچ یہ ںیہن اھت "ا

ا"یھبت وت اتہک وہں وھتڑی لقع یھب اامعتسل رک یل رکوں ڑلیک " 

ازاالن ےن اس ےک رس رپ یکلہ یس اگلیئ 

ا"زاالن " وہ الچیئ 

ن وک زاالن یہ ہک رک البیت یھت اھبیئ ےنہک یک وتقیف ںیہن یک وہ نپچب ےس وہ ہشیمہ ےس زاال

  ریہ س ےن الہپ ظفل یھب زاالن اہک اھت اس ےک وٹےلت زن ان ےس تہب الب 
 
ی ر

ے

اس ےک ف

ام ےبکش 

ن

اتگل اھت اس ےک دعب اس یک اعدت ہتخپ وہ یئگ زاالن ےن اےس یھبک ںیہن وٹاک ن

 یھب اسا

ے
ے

ام ےتیل وق

ن

ا اھت  ایتیل یھت رگم ن

ے

الم وہن

 

اےک ےجہل ںیم ادب اور ارتحام ش

ا"ااھچ س  وھچڑوں ہی اتبؤ اب ےگ ےک ایک ارادے ںیہ اہمترے " 
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ے الن ںیم ڑیسویھں رپ ےھٹیب اچےئ ےس فطل ادنوز وہ رےہ ا
ھل
 

چ
پی  پ

 رھگ ےک 

ے
ے

وہ اس وق

اےھت 

اا

ن

رسن ںیم امرٹسز رکن

ن

رسن النئ وجانئ رکوں اس ےیل ےھجم ی 

ن

 " دایج اچےتہ ںیہ ںیم یھب ی 

رسن اھبنسل وکسں " 

ن

اہک لک وک اےنپ نپانپا اک ی 

ے

ااچےیہ ن

رن ا "

ٹ

ل کیھٹ ہلصیف ایک ےہ ںیم یھب یہی اچاتہ وہں گ
ب لک
ا"ہی وت دایج ےن 

"رگم ریما ااسی وکیئ ارادہ ںیہن ےہ ںیم ویکں اھبنسولں اچچ ولگ دھکی وت رےہ ںیہ ریما ایک 

ااکم ےہ "

رسن اھبنسےل ےئگ

ن

  ی 
 
ا رک ےکس  ا"اکم ےہ لک وک س  ےک ےچب ج

ن

د وہ ااصنف ن ای 

 

  ش

ے

ی

 اک اتپ ںیہن اتلچ سک 

ے
ے

اور دایج اس ےیل اچےتہ ںیہ مت وخد وک وبضمط رکوں آےن واےل وق

ادوراےہ رپ ال ڑھکا رکے " 

ازاالن ےن اےس آرام ےس اھجمسن ا 

دنشیم ںیہن ولں یگ ےھجم اور روام وک 

ٹ

"کیھٹ ےہ رگم ںیم رہبوز یک ویینریٹس ںیم ای 

اےم وہ واہں یھب ںیمہ اعمف ںیہن دورسی ویین ںیم د

ن

ا ےہ اتپ وت ےہ ان ےک اکرن

ن

الخ وہن
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 گنت رکےت رےتہ ںیہ" 

ے
ے

ر وق
م
ارکے ےئگ ااشفں اور راہین وک یھب ہ

ااس ےن الڈ ےس اہک 

دنشم رکوا دوں اگ اہمترا " ا

ٹ

رن ا ےہک یئگ ویہ ای 

ٹ

ا"کیھٹ ےہ اہجں ریمی گ

ا ن ات ول وی وس چم " 

ن

ا"ہی وہیئ ن

ااس ےن وخیش ےس رعنہ اگلن ا 

ا ےہ ھچک رضوری اکم ےہ رھپ س  وک 

ن

"ول وی وٹ اب اوھٹ ےھجم یھب زرا داریم یک رطف اجن

اانہک ایتر رےہ اج ڈرنی ریمی رطف ےس وہں اگ " ا

اہل ےک رہچے رپ ےکلہ ےس یکپھت دی رھپ اھٹ رک الچ ایگ ا

 

ااس ےن زرش

ا داھکی رھپ ومن الئ اکن

ے

اہل ےن رکسما رک اےس اجن

 

 ایک زرش

 

ج

می س

ری رگوپ وک 

ن

ال رکی 

دے ڈرن اک نس رک وخیش ےس وھجم اےھٹ ےگ ....ا ادی 

ن

ااجیتن یھت وہ ن

ا....................                    ا

ری ویینریٹس ےہ " 

ٹ

 ینتک ی 

ٰ ٰ

ا"اہےئ اّلل
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اروام ےن ہنم وھکےل ادرھ ادرھ دھکی رک اایتشق ےس اہک 

دی ہن وہ وت دوھکیں ول ادی 

ن

گ یسیک بیجع رظنوں ےس اہمترے وھکےل "ہنم دنب رکوں ن

اہنم وک دھکی رےہ ںیہ " 

اہل ےن اہھت ےس اس یک وھتڑی وک ڑکپ رک اس اک ہنم دنب ایک 

 

ازرش

ا"وت ان س  ےک ن اپ ےک رھگ ےس اھکےت ںیہ وج ولوگں یک رپواہ رکوں ںیم "ا

ام ےہ رپ کہ اہ مت ایک اجون وہ ایک وہ

ن

رن ا اک ن

ٹ
پ
رز یھب یسک خ

ن

 
ر ریمی اجن م

ن
ن

 
یت ےہ اہمتری ا"م

ا" 

ن

ا ن

ے

اوکیئ زعت وہیت وت ںیہمت ادنازہ وہن

اہل ےن ای  رظن امعرت رپ ڈال رک زنطہی ےجہل ںیم اہک 

 

ازرش

اہل اصہبح یک ےہ رھگ رھب ںیم س  یہ وت ںیہمت زعت یہ 

 

"اہں اہں اسری زعت وت زرش

ادےتی رےتہ ںیہ ریما ہنم ہن وگل مت " 

ا اس ےن یھب اینپ رطف ےس رکاڑا  اس وجاب دن اا

ا داھکییئ دن ا 

ے

 میظع رشوع وہیت زاالن ا ن یک رطف آن

ن

 
ااس ےس ےلہپ ےک رسیتی چ

اہل ےک ےیل دو دن یک 

 

ی زرش

 سل
بپی
س

وہ دونں  تہب اےھچ ربمنوں ےس نپاس وہیئ یھت زاالن 
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ایٹھچ ےل رک آن ا اھت 

دنشیم رکوا دن ا ںیم ےن دوھکیں ںیم مت دونں وک تہب آرام ےس اھجمس 

ٹ

"ولں مت دونں اک ای 

 وموصل ںیہن وہین اچےیہ "  اراہ

ے

 
ا ےھجم یسک مسق یک یھب اکشی

ے

اوہن

 رکےئ زاالن مہ وکیئ اےسی وےسی وھتڑے یہ ےہ" 

ے

ا"آپ رکف م

"اہں یھبت وت اکجل ںیم رپلپسن اصج  ےک وپےت وک رموچں واال ومسہس الھک دن ا اھت مت دونں ا

ا

ے ن

رس  
 
 یک یھت ینتک ام

ے

 
 لیف یک یھت ےن لم رک اور اوہنں ےن ےھجم وفن رک ےک اکشی

اںیم ےن " 

ازاالن ےن زگرا واعق ن اد دالیئ رک اںیہن رشم دالیین اچیہ 

"یکین اک وت زامہن ںیہن مہ ےن وت اےھچ ےک ےیل یہ دن ا اھت وھبک ےس رو ریہ یھت وہ ااٹل یکین 

ارے ےلگ یہ ڑپ یئگ "ا
م
اہ

ا ا"اہں وھچیٹ یس یچب وک رمںیچ الھک رک یکین یہ وت امکیئ یھت مت دونں ےن "

ارہ رکےت وہےئ اہک 

 

ازاالن ےن نس الگزس آوھکنں رپ اگل رک اںیہن اےنپ اسھت آےن اک اش

ا وچبں وک رمںیچ ںیہن الھکین 

ے

ارے وکیئ نیت اچر ےچب وت ںیہن ےہ ہن وج ںیمہ اتپ وہن
م
"ہ
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ااچےیہ "

زاالن ےن ومڑ رک اےس وھگرا رکش اھت الگزس ںیم اس یک آںیھکن داھکییئ ںیہن دے ریہ 

ایھت ا

اےن اانپ نپاؤں زور ےس اس ےک نپاؤں رپ امرا  اروام

ر ن ات رپ اےنپ نپاؤں اک یہ اامعتسل ویکں رکیت وہں "ا
م
ر یئگ مت یلگنج یلب ہ

ٹ

ا"اہےئ اامں م

ا"اس ےیل ہک وبےنل ےس ےلہپ دنبہ وسچ اتیل ےہ ہک وہ وکباس ایک رک راہ ےہ" ا

ااس ےن دیمیھ آواز ںیم اہک 

رامںیئ ںیم آپ یک ن ات رپ "اہں وت اب ا

ن

  آپ زرا ااظتنر ف

ن

ںیم اےلگ دنبے ےس وہک نس

اوسچ ولں ےھجم اس اک وجاب ایک دانی ےہ " 

ااس ےن وصعمتیم ےس آںیھکن اکپٹےت وہےئ اہک ا

رزگ ںیہن اھت وجآپ ھجمس رےہ ںیہ وہ وت انہک اچہ ریہ یھت ا
م
اہل اک بلطم وہ ہ

 

"وہ اھبیئ زرش

ارے رھگ ںیم وھچےٹ ےچب ںیہن
م
ا اس ےیل ںیمہ ادنازہ ںیہن اھت " ہک ہ

ن

ا ےہ ن

اروام ےن اےس وھگر رک آےگ ےتلچ وہےئ زاالن ےس اہک ا

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
37 

رن ا یک اعدت ےہ انب وسےچ ےھجمس وبےنل یک رگم ںیم اہیں وکیئ رشارت ا

ٹ

"اسٹ اوےک روام گ

 رکوں اگ ایھب ےس اتب دوں اس ن ار ااسی واسی ھچک یھب وہا ںیم دایج وک اتب دوں 

ے
 

رداس ںیہن ی 

ارھپ وہ اجےن اور مت دونں " اگ ا

ااس ےن روک رک ےھچیپ ومڑ رک دوونں وک ن اری ن اری دھکی رک اہک 

ادونں ےن رس اابثت ںیم الہن ا 

رے دار اس چنل رکواےئ "ا

ن

ا"اب رچکیل دانی دنب رکےئ مہ دونں وک م

 اگلیئ زاالن ےن رس الہ رک اوےک اہک ا

ن

اہل ےن اہن

 

ازرش

د

ٹ

انشم یھب وہ ایگ ےہ ہن " "وےسی زر وحرنی اک اتپ ایک اس اک ای 

ا ہک ریہ یھت دلج 

ن

 یھب کیھٹ ںیہن یھت ن

ے

ی ٹ ٹ
ط
"او اہں ایھب اتپ رکیت وہں اس ےک نپانپا یک 

ایہ داہلخ رکوا دے یئگ "

ااس ےن وجاب دے رک ومن الئ گیب ےس اکنال ا

ر ںیم آےن اک اہک  ازاالن ےن اںیہن اگڑی ںیم اھٹیب رک وخد ھچک دی 

ا"اہں ولیہ وحر یسیک وہں "
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م مکیلع ڑلیک وس ن ار اہک ےہ السم ایک رکوں رگم ںیہن وہ زر یہ ایک وج یسک یک ن ات امن "االس

اےل "

 رچکیل یہ دیتی رانہ " 

ے
ے

ر وق
م
ری اامں نب رک ہ

ٹ

ا"سب مت وت ی 

ااس ےن ڑیچ رک اہک 

ام یک ںیہن ےہ مت ںیم "ا

ن

ری وہ یئگ وہ لقع ن

ٹ

ر ن ار ااسی یہ رکیت وہں اینت ی 
م
ا"مت یھب وت ہ

دنشیم اک ایک انب ریما اور روام اک "سب سب زن ادہ ن ا

ٹ

ںیت انسےن یک رضورت ںیہن ےہ ہی اتبؤ ای 

اوت زاالن ےن آج یہ رک دن ا ےہ اہمترا ایک نیلپ ےہ اب"ا

اء اہلل"

 
ن

 رکوا دے ےگ ان

ے

ا"ن ان ا ےن اہک ےہ لک ی

ا"کیھٹ ےہ دلجی یہ رکوا دانی " 

ا اس ےن ہک رک دو نیت ادرھ ادرھ یک ن اںیت رک ےک وفن دنب رک دن اا

وں یک دویتس تہب رہگی یھت اس 

ن

 

ے

وحرنی روام اور وکسل زامےن ےس ای  اسھت یھت ت

دنشیم ےنیل اک وساھچ اھت 

ٹ

ےیل آج یھب اوہنں ےن ای  یہ ویینریٹس ںیم ای  اسھت ای 

ادی ےک وچدہ اسل دعب وہیئ یھت امں اک 

 

وحرنی اےنپ امں نپاب یک اولکیت یٹیب یھت وج ش
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لک اکانئت اس ےک ن ان ا یہ ےھت نج ےس اےس ےبدح ایپر اھت ااقتنل وہ ایگ اھت اب اس یک ا

اہل اور روام یک رطح ارپ الکس ےس قلعت ںیہن ریتھک ںیھت رگم اس ںیم ایسی ششک 

 

وہ زرش

ایھت ہک وہ دونں اس یک رطف وتمہج وہیئ یھت اور آج وہ اسھت یھت 

ا.....................                       ا

 س  ےن آج رکٹک چیم ےنلیھک اک نیلپ انبن ا وہا اھت لک زاالن وممس تہب وخش وگار اھت

رے ےس الن ںیم رپ وجش 

ٹ

 وہ س  اےنپ رھگوں ےک رتشمہک ی 

ے
ے

واسپ اج راہ اھت اس وق

اڑھکے ےھت 

 رک رےہ ںیہ وت ںیم ایھب ےس ہک راہ وہں ںیم ںیہن ولیھکں اگ "ا

ن

رن

 

ا"دایج ارگ آپ ااپمی

اراض رظنوں ےس دایج وک دھکی ا

ن

ارک اہک اودیل ےن ن

ا"وہ ویکں " 

ادایج ےن وغر ےس اےس دھکی رک وپاھچ

ارے اسھت" ا
م
ا ہک آپ تہب ےباامیین رکےت ںیہ ہ

ن

ا"اس ےیل ن

زرا ادرھ نپاس آرک رھپ ےس وبانل اےنپ ن اپ ےک ن اپ وک ےباامین ےتہک ںیہمت "اوےئ اجنہر ا
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ارشم ںیہن آیئ "

ے ےس اےس وھگر رک دنلب آواز ںیم ڈااٹن  ٰ
ص

ن

غ

ااوہنں ےن 

  
 
ری ن ال رپ ج

ن

"ےب اامین وک اب اامین دار وت ےنہک ےس راہ یلھچپ ن ار یھب آپ ےن آخ

 ریہ یھت آپ ےن ون ن ال دے دی یھت اح

ے

 
 

اری میٹ ج
م
اہ اگر ہ

ن

الہکن ںیم ےن اینپ گ

ر ن ار زاالن اھبیئ 
م
ا ہ

ن

ارق ےن ون ن ال ںیہن رکوایئ یھت رگم آپ ن

 

آوھکنں ےس وخد داھکی اھت ش

اہل وک ےب اامیین رک ےک وتیجا دےتی وہں " ا

 

ااور زرش

اس ےن آہتسہ آواز ںیم اےنپ قح ےک ےیل آواز دنلب یک سج ںیم اس ےک اسھت اس یک 

الم یھت اس یک ا

 

اہل یک میٹ اسری میٹ ش

 

ارق ،روام، ودیل اور رہبوز ےھت ہکبج زرش

 

میٹ ںیم ش

 یک وہج ےس 

ے

عٹ ٹ
طٹ 
 رحاب 

ے
ے

ںیم امعر، زاالن ، ااشفں اور راہین ےھت راہین اس وق

الم یھت 

 

 ںیم ش

ٹ

سٹ
لی 
اویئں یک 

 

اامتش

 اک دہعہ اھبنسےل وہےئ ےھت 

ن

رن

 

ر ن ار یک رطح ااپمی
م
ادایج ہ

ا سج رپ اس ن ار ودیل یک میٹ وک اخہص ارتعاض 

ن

اھت ویکہکن دایج ارثک ان یک میٹ ےک اسھت ن

ااصنیف رکےت ےھت سج وک وہ امےن ےس یھب ااکنری وہ اجےت ےھت اور ان یک میٹ ےب اامیین 
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ایک وہج ےس ارثک اہر اجیت یھت ا

االیقئ 

ن

" مت س  وت رشم ےس دوب امروں مک وتخب اےنپ دایج رپ ازلام اگلےت وہں وخد اینپ ن

ری میٹ اور ازلام ھجم رپ اگل رےہ وہں تہب آےئ ےھجم اھکیسےن ایک وہج ےس اہری یھت اہمت

 مت س  یہ ولیھکں " 

ن

رن

 

اواےل اجؤ ںیہن رکین ےھجم ااپمی

رےنھ ےگل 

ٹ

ر ںیم وچبں یک رطح روھٹ رک ہک رک ادنار یک رطف ی 

ن

ااوہنں ےن آخ

"اوےئ اوےئ ریمے ایپرے دایج ںیم وت ذماق رک راہ اھت آپ وک گنت رک راہ اھت آپ وت چس 

 

ے

ر وت وپرے نپااتسکن ںیم ںیہن ےہ آپ اےسی ےسیک اج تکس

 

چم ھجمس ےھٹیب آپ ےس ااھچ ااپمی

اںیہ آپ ںیہن ےلیھک ےئگ وت مہ ںیم ےس یھب وکیئ ںیہن ےلیھک اگ " 

س  ےن اس یک اہں ںیم اہں المیئ دایج ےن وخیش ےس س  وک داھکی رھپ ااسحن اتجےت 

اوہےئ ےنہک ےگل ا

را ےہ اس "اانت س  ھچک ےنس اک دعب ریم

ٹ

ا دل وت ںیہن رک راہ رگم ایک رکوں ریما دل تہب ی 

 ٰ ی

عف

ے

سی

ا وہں آدنئہ ھجم رپ ازلام اگلن ا ایگ وت ںیم ےن اےنپ دہعے ےس ا

ے

ےیل اعمف رکن

ادے دانی اھت " 
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ا"ن اوہ " ا

اس  ےن لم رک رعنہ اگلن ا 

وگنل اک ہلصیف ایک ا

 

 رک ےلہپ ن ائ

ے

 
 

اس ج

ٹ

اہل یک میٹ ےن ن

 

الیھک رشوع وہا زرش

ایہ ن ال رپ ودیل آؤٹ وہ ایگ  اےلہپ

"ہی رٹاےئ ن ال یھت ںیم اس ن ال وک ںیہن اماتن ااشفں ےن اجن وبھج رک تہب زور ےس ن ال 

ایکنیھپ یھت " 

ااس ےن ہشیمہ یک رطح آج یھب وشر اچمن ا 

"اوےئ ودیل ےک ےچب ےباامین وھچےٹ ںیم ےن اےنت آرام ےس ن ال یکنیھپ یھت رٹاےئ 

ا آامسن اہیں وچبں اک

ن

لیھک ںیہن لچ راہ وج وچبں یک رطح ڈاھرے امر امر رک رو  ان ال ن

ارےہ وہں"ا

اااشفں ےن ےصغ ںیم آرک اس ےک اہھت ےس ڈیب نیچ رک یل 

ا"ےھجم ںیہن انلیھک مت س  ےک س  ریمے اسھت دض رکےت وہں " ا

اوہ روھٹ رک اسےنم دادو ےک نپاس اج رک ھٹیب ایگ 
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ر انب

ن
ن

اےئ درایمن ںیم اچےئ اک وہفق وہا اس رطح اس یک میٹ ےن دس آوار ںیم رتس ری

اوہ س  اھگس رپ یہ ھٹیب ےئگ ا

ا"ودیل ای  ن ات وت اتبؤ " ا

 ےل رک وپاھچ 

ٹ
 

اااشفں ےن ڈنیسوچ اک ن ای

ا " 

ن

ا"اہں اہں وپوھچ ن

اوہ یھب ڈنیسوچ ےک اسھت ااصنف رکےت وہےئ وبال 

 ا

ے
ے

ر وق
م
ا ویکں رشوع رک ےتیل وہں اانت وت مہ ڑلایکں یھب ںیہن "ہی مت ہ

ن

وچبں یک رطح رون

ر ن ات ہب ن ات رپ روےن گل اجےت وہں " ا
م
ارویت انتج مت ہ

اااشفں ےن وصعمتیم ےس اہک ا

 یل اس یک ن ات رپ ای  دم ےس اچےئ اس ےک ےلگ ںیم 

ٹ
ن

ودیل ےن ایھب یہ اچےئ یک وھگی

 یگ اھکےسن اگل س  ےن ہہقہق اگلن ا 

ٹ

اای

اوز ےن اس ےک ٹیپ رپ زور زور ےس امرا رہب
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ا"اوےئ مت ےنیمک وت ےھچیپ وٹہ ہی مت ےھجم سک وخیش ںیم امر رےہ وہں" ا

ااس ےن لکشم ےس اےنپ اھکیسن وک رواک اور اھک اجےن وایل رظنوں رہبوز وک وھگرا 

 ںیہن ہک اہمترے اسھت
 
ان مت وت اس اقب

ن

 ا"یکین اک وت زامہن یہ ںیہن راہ اج رم ریغبت ان

ا 

ن

ا دوھن

ن

ل ان یک رطح رون
ب لک
دردی رک ےکس ااشفں چس یہ ہک ریہ ےہ ڑلیک وہں 

م
وکیئ ہ

ارشوع رک دےتی وہں " 

ارہبوز ےن ےھچیپ وہ رک اےس دو انسیئ 

اودیل ےن اچےئ اک گپ ےچین راھک 

ارخی ںیم رہبوز ریمے اہوھتں دیہش وہےن واال ےہ " 

ے

 روانک آج یک ن

ے

ا"آج وکیئ ےھجم م

رھ رک

ٹ

ا رہبوز وک ےلگ ےس ڑکپا اس ےن آےگ ی 

ا"اچبؤ اچبؤ وکیئ وت ےھجم اس آدم وخر ےس اچبؤ " 

ارہبوز ےن اس ےک اہھت اٹہےت وہےئ الچےت وہےئ اہک 

اس  ویہ ےھٹیب ان یک ڑلایئ ےس فطل ادنوز وہ رےہ ےھت 
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راھ ا

ٹ

اوکیئ یھب اس وک اچبےن ےک ےیل آےگ ںیہن ی 

ا"ہی س  ایک وہ راہ ےہ "

پ وسھگن ایگ ودیل اک اہھت وہا ںیم رہل

ن

اان ا زاالن یک ڈاھر رپ س  وک اسی

رے وہ ےئگ وہں 

ٹ

ا دنب رکوں ی 

ن

رے وہ ےئگ مت ولگ وچبں یک رطح رحںیتک رکن

ٹ

"بک ی 

اھچک وت اینپ رمعوں اک ایحل رک یل رکوں " 

ے ےس س  وک دھکی رک واہں ےس الچ ایگ  ٰ
ص

ن

غ

اوہ 

اس  ےن وکسن اک اسسن یل 

ےن گل اجےت ںیہ یھبک وج یسک ےس سنہ رک "اہیں یھب س  رپ وپسیل نب رک روب امج

اہل یک یچب ےک " ا

 

ان ات رک ےل وساےئ اس زرش

اامعر ےن اھگس رپ ٹیل رک اہک 

را وکیئ ںیہن وہ اگ "ا ا"اوےئ ربخدار وج یسک ےن زاالن ےک ن ارے ںیم ھچک اہک وت ھجم ےس ی 

اہل ےن اہھت ااھٹ رک س  وک وان ایک 

 

ازرش
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ان اصج  یک یچمچ یھب یھٹیب وہیئ ےہ " "مہ وت وھبل ےئگ اہیں اے اس یپ زاال

د آگ اگلن ا  ری 

ن

اامعر ےن سنہ رک اےس م

ا اھباگ 

ے

ااس ےن اھٹ رک لپچ ااھٹیئ امعر اانپ اچبؤ رکن

ا....... ...............                     ا

وحرنی دلجی دلجی ایتر وہ ریہ یھت آج ویینریٹس ںیم اس ےک الہپ دن اھت اس ےک وفن 

 رپ ن ار ن ار اکل آ ریہ یھت 

 اس ےن اجحب کیھٹ رک ےک نیپ اگلن ا دواٹپ رطےقی ےس ڈال رک اس ےن آےنئ ںیم اانپ

 رٹاؤزر ےننہپ ےقیلس ےس اجحب ےیک وہ 

ٹ
 

اٹ رشٹ ےک اسھت وای

 

 ش
پ
رہ یل رپب

ن
 

دیقنتی اجی

رھ رک اس ےن ومن الئ ااھٹن ا 

ٹ

اتہب نپازیکہ گل ریہ یھت آےگ ی 

"اہک وہ مت مہ سب ےچنہپ واےل ںیہ مت یھب دلجی ےس وچنہپں مہ ویین ےک نیم ٹیگ رپ 

ا یھجمس "

ن

 رکےئ ےئگ زن ادہ ٹیل ںیہن وہن

ٹ

 
ااہمترا وی

ردی  یہ ڑپیت ےہ ا

ن
ن

"ربص ےس ےب ربصی ڑلیک لکن ریہ وہں ںیم یھب ریمے رھگ ےس ی

اویین " اس ےن گیب ںیم زیچںی چپ  یک 
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اہک مت ےس اگل ہن 

ے

دنشم یل ےہ ن

ٹ

"اہں ایسی ےیل وت مہ ےن یھب اہیں یک ویینریٹس ںیم ای 

اوہ اجےئ " 

ا"ااھچ دنب رکوں وفن آ ریہ وہں ںیم " 

دا اخ

ن

ظف ہک رک وفن دنب ایک اور ن ان ا ےس لم رک اںیہن اانپ ایخل رےنھک وحرنی ےن دلجی ےس خ

ر وک اھبیگ 
م
ااک ہک رک ن اہ

ر یھت راہتس یھب  رای  ا وہےن ےک ی 

ن

ان اک رھگ رہش ےک ادنروین العےق ںیم اھت واہں ان ادی ن

ر یلکن یھت ہشیمہ ن ان ا یہ ےک اسھت آیت اجیت 
م
اکیف اسنسن اھت وہ آج یلہپ ن ار اےلیک رھگ ےس ن اہ

 ںیہن ےھت وہ اینپ یٹیب وک یھت
 
ے ےک اقب

ن

کلٹ

ن

ن
ر 
م
 یک وہج ےس اب وہ ن اہ

ے

عٹ ٹ
طٹ 
راب 

ن

 ان یک خ

ا وہں

ن

اہک ان ےک دعب وہ یسک یک اتحمج ن

ے

ا اچےتہ ےھت ن

ن

االع میلعت دالین

 رپ 

ٹ
ن

ر ڑھکی رظن آیئ اس ےک وبی

ن

ایھب وہ وھتڑا آےگ یہ یئگ یھت ےک اسےنم کلب رمڈیسی 

اا وہا اھت سج یک رظنںیا

ٹ

 ھب
پ ی

ومن الئ رکسنی رپ  یھت وحرنی ےن رظن ااھٹ رک  اای  ڑلاک 

ااسےنم داھکی 

اوہ صخش اکیف بیجع ےس وحےیل ںیم اھت 
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د یٹ رشٹ ےنہپ رشٹ ےک آےگ نیت نٹب وھکےل 

ٹ

د زنیج ےک اسھت ری 

ٹ

 یس ری 

ن

ےبرن

ر 

ٹ

 مسق ےک ری 

ن ے

ر وک الکن وہا اھت اہوھتں رپ تحم
م
وہےئ ےھت سج ےن اس یک وسےن اک نیچ ن اہ

 ن ال سج ےن اس ےک آدےھ رہچے وک ڈاھپ راھک اھت رس رپ ٹیہ ڈنیب ےنہپ وہےئ بملا

 ڑکپے 

ٹ

 
 نس الگزس اگلےئ ای  اہھت ںیم رگسی

 

س

ل

 

ب

ینہپ وہیئ یھت آوھکنں رپ اٹس

ادورسے اہھت ںیم ومن الئ ڑکپے دھکی راہ اھت 

اوحرنی ےن اس اک وحہیل دھکی رک دل یہ دل ںیم اافغتسر ڑپاھ 

 رپ اس صخش ےن رظن ااھٹ رک اسےنم

ٹ

م
ا داھکی آہ

 اےس ےبوخدی ےس داتھکی راہ 

ے

اجحب ںیم اس اک رہچہ تہب رپ ششک گل راہ اھت وہ ی  ی

پ وسحمس وہیئ وت اس ےن اور یھب دلجی 
 

ے

وحرنی وک اےنپ رہچے رپ اس یک رظنوں یک ت

راھےئ اس اک دل زیت زیت دڑھےنک اگل اہھت نپاؤں اکےنپن ےگل 

ٹ

اےس دقم آےگ وک ی 

اوہ ایگ  ا"دل ےس دربل دربل ےس ددلار

ادریھے دریھے وہےت وہےت ا

امہ وک ایپر وہ ایگ 
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ایلہپ ن ار وہ ایگ 

امہ وک ایپر وہ ایگ " 

ا رشوع ایک 

ن

ا اگن

ن

ا ادناز ںیم اگن

ن

ران

ن

ااس صخش ےن ولف

اوحرنی ےک ریہ یہس تمہ یھب وجاب دےنی یگل ا

ا"او زہشادی آرام ےس لچ یہک رگ یہ ہن اجؤ " 

 اگل رک اہک 

ن

 ےس الھچن

ٹ
ن

ااس ےن وبی

ا وہا اس ےک اسےنم ڑھکا وہ ایگ اب و

ے

اہ الچن

اوگاری ےس اس ےبوہدہ دنبے وک داھکی در ےس اس اک 

ن

وحرنی وک یھب روانک ڑپا اس ےن ن

ان رظن ںیہن آ راہ اھت 

ن

ادل دنب وہ راہ اھت اس نپاس رظن ڈایل وکیئ یھب ان

ے یک وکشش یک وہ صخش اس ےک اسےنم آ ایگ اس ےن اسڈیئ ےس ا

ن

کلٹ

ن

ن
ا

امئ مہ رغوبیں وک یھب دے دوں " 

ٹ

ا"اینت دلجی یھب ایک ےہ زہشادی ھچک ن

 ےس اہک ا

ے

ااس ےن ابخس
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ا"دوھکی ےھجم اج... اجےن... دوں " 

وحرنی ےن روک روک رک اس صخش وک رظنںی اکھج رک اہک اس ںیم تمہ ںیہن یھت ہک 

ا ےکس اس صخش وک رظن ااھٹ رک دھکی

 وہوٹنں ےس اگلن ا رھپ اس اک دوھاں وحرنی ےک ہنم رپ وھچڑا 

ٹ

 
ااس ےن رگسی

ا زہشادی رواک سک ےن ےہ ےھجت ایھب ای  رظن یج رھب رک وت دےنھکی دے ےھجم اانپ 

ن

"یلچ اجن

ااانت وخوصبرت رہچہ "ا

ااس ےن ہہقہق اگل رک اس ےک رہچے وک رظنوں ےک وفسک ںیم رھک رک اہک ا

د رو ری 

ن

انک احمل وہ راہ اھت اس ےن تمہ رک ےک اےس داکھ دن ا وہ اس ےلمح وک ایتر اوحرنی ےس م

ںیہن اھت ای  دقم ڑلڑھکان ا وحرنی ےن ڈور اگلیئ وہ ڈور ریہ یھت وپری ڈیپس ےک اسھت 

 اھچیپ ایک 

ے

ا ادناز ںیم اس اک دور ی

ن

ران

ن

اےھچیپ ڑھکے صخش ےن ولف

ا....................ا                     ا

اا ےہ وحر اہمتری اسسن ویکں وھپیل وہیئ ےہ " "ایک وہ ا

اہل ےن رکفدنمی ےس وپاھچا

 

ازرش
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 دھکی رک رپاشین وہ یئگ یھت اس ےن سنہ 

ے

اس ےن ای  رظن دونں وک داھکی وج اس یک احل

ا اچیتہ یھت ا

ن

ارک اںیہن داھکی وہ اینپ وہج ےس اینپ دووتسں وک رپاشین ںیہن رکن

 ریہ یھت دلجی وچنہپں اب دلجی ےنچنہپ ےک ےیل "ھچک ںیہن نپاین دوں ےھجم وخد یہ وت ہک

ا "ا

ن

ا یہ اھت ن

ن

ااھبگ رک وت ان

 رہچے رپ اجس رک اںیہن یلست دی 

ٹ

م
ی رکسماہ

 ھک

پی پ

ااس ےن 

"وتہب ےہ وحر ںیم ےن ہی ںیہن اہک اھت ہک اےنپ اےلگ ےلھچپ اسرے اسحب آج یہ دلجی 

انپالگ وہ وپری "ا آرک وپرے رک ولں اانت اھبگ رک آےن یک ایک رضورت یھت مت یھب ہن

راھ رک ڈااٹن 

ٹ

 اس یک رطف ی 

ے

اہل ےن نپاین یک وبب

 

ازرش

 مت ےھجم اےھچ اےھچ اافلوظں ےس وناز 

ے
ے

"اہں اہں ٹیل وہےن یک وصرت ںیم اس وق

اریہ وہیت " 

ااس ےن ای  یہ اسسن ںیم نپاین یپ رک وجاب دن ا 

رارکات دعب ںیم رک انیل ایھب اج رک الکس اک

ن

اتپ رکے ےلہپ یہ  ا"ولچ اب مت دونں ن ایق ےک م

ادن ٹیل وہےئ ااھچ ںیہن ےگل اگ "ا
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اروام ےن رکفدنمی ےس اہک

ا وہ اجےئ " 

ن

دی ےس الکس سم یہ ن ادی 

ن

ا"اہں ولچ یہک مت ن

وں ےن رہچے ےک رگد اےھچ ےس اجحب ےل راھک اھت رہچے رپ یسک مسق اک کم اپ 

ن

 

ے

ت

وں ےن نس الگزس آوھکنں رپ اگلا

ن

 

ے

یئ اور اےنپ ںیہن ایک اھت سب نس البک اگلن ا اھت ت

رھ یئگ 

ٹ

اڈاپیٹنمٹ یک رطف ی 

وحرنی اک دل ایھب یھب زور زور ےس دڑھک راہ اھت اےس وسچ وسچ رک رپاشیین وہ ریہ 

یھت وہ ان دونں یک ن اوتں رپ رصف رس الہ رک ےب دایھین ےس وجاب دے ریہ یھت وہ 

ادونں یھب ڈاپیرٹنمٹ دےنھکی ےک رکچ ںیم اس یک ےب دایھین ونٹ ںیہن رک یکس 

ا.................ا                        ا

"مت ولوگں وک اتپ ےہ ٹنمجنیم اسزسنئ ےک ڈاپیرٹنمٹ ںیم ای  دنبہ ےہ وج اہھت دھکی رک 

 اک وپری ویینریٹس ںیم اس دنبے یک دوھم یچم وہیئ ےہ "ا

ے
ے

ااتب داتی ےہ آےن واےل وق

 وج ایھب ایھب ویینریٹس اک ای  راہین اور ااشفں ےن رس ااھٹ رک اینپ الکس ولیف ابص  وک داھکی

د اگل رک آیئ یھت وہ اےنپ ڈاپیٹنمٹ ےس زن ادہ دورسے ڈاپیرسٹنمٹ ںیم نپایئ اجیت 

ٹ ن

راؤی
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ایھت ا

ر الن ںیم آ رک یھٹیب وہیئ یھت ابص ےن نپاس آ رک  
م
 راہین ااشفں الکس ےل رک ن اہ

ے
ے

اس  وق

ازی ربخ ےس آاگہ ایک 

ے

ازی ن

ے

ااںیہن ویین یک ن

اااھچ مت یئگ واہں داھکی آیئ اانپ اہھت  "ا"

اراہین ےن سسجت ےس وپاھچ ا

را آےئ اگ 

ن

"ںیہن ن ار اہکں یئگ ایھب ںیم وساچ مت دونں وک یھب اسھت یتیل اجؤ اےلیک اخک م

اواہں اج رک " 

  یہ ھٹیب رک اہک 
 
ی ر

ے

ااس ےن گیب اسڈیئ رپ رھک رک ان ےک ف

اری ابص اصہبح الیکا
م
 ںیہن یئگ وےسی وت وپرا دن رٹم تشگ رکےت "واہ ہی وت امکل وہ ایگ ہ

ارا ایخل ےسیک آ ایگ "
م
اوہےئ مت وبر ںیہن وہیئ اج ہ

اااشفں ےن زنطہی ادناز ںیم اہکا

"سب ن ار آج وساچ مت دوونں وک یھب ویین اک رکچ اگل دوں ایک ن اد روھکں یئگ سک یخس ےس 

اواہطس ڑپا ےہ اہمترا "
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ااس ےن ونسمیئ اکرل کٹھج رک اہک 

رےچ رپ "ا ا" ہک

ن

اوت اےسی ریہ وہں ےسیج ےفیک ےل اج ریہ وہں وہ یھب اےنپ خ

اااشفں ےن اس یک ن ات اک ذماق اڑان اا

ا"مت ولگ لچ رےہ وہں وت ولچ ںیہن وت یھٹیب روہں یہی ریمی الب ےس " ا

 ںیہن وہا اھٹ رک اجےن یگل وہ دونں یھب آھٹ رک اس ےک اسھت ےنلچ یگل ا

ے
 

رداس ابص  ےس ی 

ارق ودیل اور رہبوز اک ایخل آن ا ہک ارگ ان ںیم ےس ایھب واہں ےچنہپ یہا

 

 ےھت ہک ااشفں وک ش

 رک دے ےگ 

ے

 
ایسک  ےن اںیہن دھکی یل وت دایج وک اکشی

ا"ااھچ ونس ابصمہ یہی اسڈیئ رپ ڑھکے وہ رک اہمترا ااظتنر رکےت ںیہ مت اانپ اہھت داھکی آؤ "

اااشفں ےن ھچک وسچ رک اےس اخمبط ایک 

ا اجؤ ےگ ""ویکں مت دونں ںیہن

ا"ںیہن ن ار مہ یہی اہمترا ااظتنر رکے ےگ مت اجؤ "

ام ےہ اس دنبے اک اب مت دونں 

ن

ارق ن

 

ام  اتبن ا اھت اہں ش

ن

"کیھٹ ےہ اجیت وہں ںیم ایک ن

د ولں" 

ٹ ن

ایہی رووک  ںیم زرا اےس ڈوھی
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 یہ دونں ےک اکن ڑھکے وہ ےئگ ا

ے
ن

ام نس

ن

ارق اک ن

 

اش

ام یل رھپ

ن

اےس انیل " ا"رووک ابص ایھب ایھب مت ےن وج ن

اراہین ےن اےس روک رک اہکا

 ےن اس  ےک اسھت دو اور ڑلےک ںیہ انس ےہ اھبیئ 

ے

ام اتبن ا اھت ےھجم ریمی دوس

ن

ارق ن

 

"ش

اےہ آسپ ںیم ریخ مت ولگ ویکں وپھچ ریہ وہں " 

اابص ےن  دونں یک رطف وساہیل رظنوں ےس دھکی رک وپاھچ ا

ارا ای  اکم رک دوں "
م
ا"سب مت ہ

ردی  آ رک

ن
ن

ا راز داری ےس اہک ااشفں ےن ی

اابص ےن ان دوونں یک ن ات نس رک ریحاین ےس ن اری ن اری دوونں وک داھکی 

ا"دبےل ںیم ےھجم ایک ےلم اگ "

ااس ےن الل ادناز ںیم اہک ا

اری رطف ےس " 
م
ا"دو دن اک چنل ہ
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اراہین ےن یھب اےس الچل دی ا

اچےیہ اھت وفراً ےس اس یک اینت امن یل ااشفں اور راہین ےن ی  دورسے وک ابص وک اور ایک ا

ادھکی رک آھکن امری اب یک ن ار وہ ان ڑلوکں یک ڈنیب اجبےن وایل یھت 

ا............................                ا

روخردار " ا ا"ہی س  ایک ےہ ی 

ارے الخف اسزش
م
ارے  "دا ج...یج ہی ۔۔۔س   ےھجم ںیہن ہتپ ہی ہ

م
یک یئگ ےہ ہ

ادونمشں ےن "

اویئں وک داھکی وج تہب لکشم ےس اینپ 

 

ایک رظنوں ےس اسےنم ڑھکے امتش

 

ارق ےن ش

 

ش

ے ےس ان س  وک وھگرا  ٰ
ص

ن

غ

ایسنہ وک رٹنکول رک رےہ ےھت 

"وکن ےس دنمش اہکں ےک دنمش رشم ےس ڈوب رمےن اک اقمم ےہ مت س  ےک ےیل 

ام رونش رک وکسں ہی س  رکےن ےک ےیل مت ویینریٹس اجےت وہ ا

ن

اہک اےنپ ن اپ دادا اک ن

ے

ن

اےب رشومں مت یسیج اوالد ےس وت ااھچ اھت ریمی اوالد یک اوالد یہ ہن وہیت "

ادایج ےصغ ےس ےباقوب وہ رےہ ےھت 
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 ہن رکے دمص ےک آن ا یسیک ن اںیت رک ریہ ںیہ آپ الب وجان وچبں ےس وکیئ اےسی اتہک 

ٰ ٰ

"اّلل

اےہ " ا

ار آیئ ان یک اینت تخس ن ات نس رک د

ے

اادو اک دل وخل ااھٹ وہ یھب دیمان ںیم ان

"اہں اہں ہی وج اچےہ رکےت رھپںی مہ سب ان یک یبمل زدناین یک داع امےتگن رےہ اور ہی 

ام رونش رکےت رےہ "ا

ن

ارا ن
م
اواہں اج رکہ

 دایج ےک 

ے
ے

ام یہ ںیہن ےل راہ اھت وہ س  اس وق

ن

دایج اک ہصغ آج یسک وطر مک وہےن اک ن

ا دایج ادرھ ےس ادرھ رکچ اگل رےہ ےھت الؤچن ںیم ڑھکے ےھتا

دوی انب دی یھت 

ٹ

ارق ودیل اور رہبوز یک وخہیف وی 

 

"وہا ھچک ویں اھت ہک راہین اور ااشفں ےن ش

ر ںیم 

ن

سج ںیم وہ ابص اک اہھت دھکی رک سنہ سنہ رک ن اںیت رک راہ اھت یہی ںیہن اس ےن آخ

وں ںیم ھچک انھجل یھت وج ابصےس اس اک ربمن یھب اماگن ویکں ہک اس یک اہوھتں یک ریکل

د ررسیچ رک ےک ابص وک اتبےن واال اھت اور ابص اصہبح ےن طلغ  ری 

ن

ارق اصج  رھگ اج رک م

 

ش

دوی 

ٹ

ربمن دے رک اینپ اجن ڑھچایئ اب آےگ ہی وہا ہک ابص ےن ااشفں ےک ےنہک رپ وہ وی 

اہل ےن داھکی وت وفراً ےس رتشیپ

 

 دایج یک ااشفں اور راہین وک سیف ی  رپ گیٹ رک دن ا زرش

اک اھت 

 

را ش

ٹ

ارق ےک ےیل تہب ی 

 

دوی شیپ یک یئگ رھپ آےگ وج وہا وہ ش

ٹ

 ںیم وہ وی 

ے

دم

ن

اخ
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"دایج ریما نیقی ےیجیک ہی ڑلیک وخد ریمے نپاس آیئ یھت ںیم ےن وت اےس دوعت دے رک 

اںیہن وبالن ا اھت "

ارق ےن رویسنہ وہ رک اینپ افصیئ شیپ یکا

 

اش

ان اش ریمے ےچب اہمتری وت وکیئ یطلغ ںیہن

 

اری ےہ وج مت ےسیج "ش
م
 یطلغ وت اسری ہ

رامن اوالد ےک دایج نب ےئگ ںیہ"

ن

اف

ن

ان

ادایج ےن کنیع ےک ےچین ےس وھگر رک داھکی 

ر وک یھب ہن دے رضور آپ یک یسیک یطلغ یک 

ن

رامن اوالد یسک اکف

ن

اف

ن

 ایسی ن

ٰ ٰ

"ویہ وت دایج اّلل

ر

ن

اہ اعمف ف

ن

 آپ ےک گ

ٰ ٰ

 ےل اّلل

ن

 ےس اعمیف امن

ٰ ٰ

اامےئ آنیم"زسا ےہ آج یہ اّلل

لا رک رہ ایگ 
ری  دایج ےک نپاؤں رپ ڑپی وجیت اھکےن ےس یگل وہ ب لب  ارہبور یک زن ان وک ی 

اہ اگر ہک رےہ وہں ہی دن دےنھکی ےک ےیل مت س  وک نپاال 

ن

"ےب ریغوتں اےنپ دایج وک گ

اوپاس اھت ںیم ےن ڈوب رمےن اک اقمم ےہ مت س  ےک ےیل "ا

لا ااھٹ دایج ےن اھٹ رک رہبوز وک اکن ےس ڑکپ 
ارک ےصغ ےس وھگرا اچبرہ درد ےس ب لب 

ر زگ ہی بلطم ںیہن اھت ےھجم آپ یک مسق ںیم چس ہک رےہ 
م
"دایج مسق ےل ےیجیل ریما ہ
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اوہں"ا

ارہبور ےن رواین ےس وجاب دن ا 

اہک 

ے

"دھکی ریہ وہں کین تخب اہمترے وپےت اب ریمی وھجیٹ ںیمسق اھک رےہ ںیہ ن

اںیم دلجی ےس رم گپ اجؤ"

ار وک اکن ےس ڑکپ رک دادو ےک اسےنم ڑھکا ایک دایج ےن رہبو

ااکم وکشش رک راہ اھت 

ن

ارہبوز اےنپ اکن وک وھچڑےن یک ن

ا"سب یھب رکںی اب آپ ےچب ںیہ یطلغ وہ یئگ ےہ اعمف یھب رک دے"

دادو ےن ااتکےئ وہےئ ےجہل ںیم اہک وہ یھب روز روز یک دادا وپوتں یک ونک وھجک ےس 

 رھگ

ے
ے

ر وق
م
ر آ یئگ یھت ہ

ن

 
اا راتہ اھتاتخس اعخ

ے

چ ب

ن

ن

ا ںیم دایج اک وشر وگ

"اوہنں ےن اینپ یطلغ امین یہ بک ےہ ااٹل ےھجم ہک راہ ےہ ہی ریغبت ےک ںیم اےنپ 

 ےس "

ٰ ٰ

 ولں اّلل

ن

اوہں یک اعمیف امن

ن

اگ

اں ہک وچبں ےک 

ن

 ےس اعمیف یہ امیگن اجیت ےہ ن

ٰ ٰ

"اہں وت ایک طلغ ہک راہ ےہ اس رمع ںیم اّلل

اہلب ن ازی یک اجےئ"ااسھت ہچب نب رک ان ےس اقم
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دادو یھب آج رھبی یھٹیب یھت ٹف ےس وجاب دن ا دایج ہنم وسبر رک رہبوز اک اکن وھچڑ رک 

 یھت 

ے

ارایگض یک العم

ن

ااجےن ےگل ہی ان یک ن

یھب اہیں ےس ےتلچ ونب مک وتخبں مت ولگ یک وہج ےس اہمترے دایج ھجم "ولچ مت س  ا

را وکیئ  اراض وہ رک ےلچ ےئگ وہں آدنئہ ربخدار وج وکیئ ایسی رحتک یک وت ھجم ےس ی 

ن

ےس ن

اںیہن وہ اگ ا

ارق ےن وکسن اک اسسن یل آج دادو ہن وہیت وت ان یک امر یکپ یھت 

 

ارہبوز اور ش

دا ےس ن ال ن ال اچب یل اور مت دوونں وت لکش ا"رکشہی دادو آج آپ ےن ںیمہ اےنپ

ن

 اجمزی خ

مگ رکوں اینپ ہی اسری اکراتسین مت ولوگں یک یہ ےہ اب مہ ےس چب رک رانہ اس اک دبہل 

ااےسی ولں اگ مت ولگ یھب ن اد روھکں ےگ"ا

ارق ےن دادو ےک اگل رپ ایپر ایک رھپ ااشفں اور راہین وک ےصغ ےس وھگرا 

 

اش

اواےل اہاہاہ "ا"تہب اےی دبہل ےنیل ا

ارق ویہ اتلج رہ ایگ 

 

اووہہ دوونں اےس زن ان اکنل رک یتسنہ وہیئ یلچ یئگ ش

ا.ا                 ا
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رن ا مت ای  دن ان س  ےس تہب امر اھکؤں یگ"

ٹ

 " اگ

 زاالن ےن اسری ن ات نس رک اےس وان ایک 

ا آپ ےک وہےت وہےئ یسک ا

ن

اہل رپ اہھت ااھٹ "آپ ےہ ن

 

رات ںیہن ہک وہ زرش
 
یک اینت خ

اےکس "

ااس ےن تہب امن ےس اہک ا

ادور اھٹیب زاالن اس ےک اےنت نیقی رپ ریحان رہ ایگ ا

ا"اانت نیقی ےہ ھجم رپ "ا

ا"وخد ےس یھب زن ادہ "ا

دب ےس وجاب دن ا

ن

ااس ےن خ 

رن ا "ا

ٹ

ا"ارگ یھبک ہی نیقی وٹٹ ایگ وت ایک رکوں یگ گ

رن ا ایس دن ا

ٹ

رم اجےئ یگ زاالن اسری داین ےھجم وھچڑ یتکس ےہ رگم زاالن اخن ا"وت آپ یک گ

رن ا وک االیک ںیہن وھچڑاتکس "

ٹ

اامر رک یھب اینپ گ
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ااس ےن ہتخپ نیقی ےس اہک ا

رن ا اانت نیقی ےھجم ڈر اتگل ےہ "ا

ٹ

 رکوں گ

ے

ا"م

را ایگ اھت وکیئ وخد ےس یھب زن ادہ ےسیک یسک رپ نیقی رک اتکس ےہ 
 
ازاالن اس ےک ادناز رپ ھگ

ارا نیقی 
م
"آپ ویکں ڈر رےہ ںیہ ااسی یھبک ںیہن وہ اتکس ہک آپ اور ںیم یھبک دور وہ ن ا ہ

ایھبک وٹےٹ "ا

ا"ااھچ یج "

ا"اہں یج اور ےنس دلجی ےس آںیئ اگ ریما دل آپ ےک انب ںیہن اتگل اہیں "

ا"ریما یھب دل اہیں ںیہن گل راہ دلج یہ اانپ رٹارفسن رکوا رک واسپ آ راہ وہں "

اہک رےہ ںیہ زاالن اھکےئ ریمی مسق ""آپ چس ا

اہل وخیش ےس رکیس ےس اھٹ یھٹیب 

 

ازرش

 اوھٹان ا رکوں ھجم ےس آدنئہ ربخدار 

ے

"وس ن ار اہک ےہ ہی وھچیٹ وھچیٹ ن اوتں رپ اینپ مسق م

اذماق ںیم یھب ااسی ھچک اہک وت "
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ازاالن اس یک ن ات رپ ہصغ وہا 

 اک ومعق ںیہن ےلم اگ " "ااھچ وسری سب ا

ے

 
ری ن ار اھت اکپ آدنئہ آپ وک اکشی

ن

اہی آخ

ااس ےن وصعمتیم ےس وجاب دن ا 

اں" 

ن

ا"اکپ ن

"اہں یج اکپ آج ےک دعب ںیہن دوں یگ رھپ آج وت ریمی مسق اھکےئ ےھجم نیقی ںیہن آراہ 

اآپ آرےہ وہں"ا

اں اینپ ان وضفل ن اوتں ےس یچب ںیہن وہ "ا

ن

اہل مت ن از ںیہن آؤ یگ ن

 

ا"زرش

ری وہں اجؤ اےنپ زاالن ےک ےیل وت ہشیمہ یچب 

ٹ

"اووہ آپ وت ہصغ وہ ےئگ ںیم ینتج یھب ی 

اں"

ن

ایہ روہں یگ ن

ا یک رضورت ںیہن ےہ ںیم اہمتری ن اوتں ںیم ںیہن آےن واال یھجمس "ا

ن

ا"زن ادہ اکسم اگلن

ارایگض ےس اہک ا

ن

ااس ےن ن

اں"

ن

ا"ااھچ وسری ن

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
64 

را وکیئ ںیہن اں وت ھجم ےس ی 

ن

ا وہ اگ ""اسٹ اوےک آدنئہ اہک ن

ازاالن ےن رکسما رک اہکا

اراض ںیہن وہں"

ن

ا"اکپ آپ ھجم ےس ن

ا"اہں اکپ ںیہن وہں اب وخش"

ا"اہےئ یچس ااھٹےئ ریمی مسق "

اہل ےن رھپ ےس رشارت یک 

 

ازرش

رن ا مت ریمے اہوھتں لتق وہ اجؤں یگ "

ٹ

ا"گ

ازاالن ےن الچ رک اہک 

ا"اہاہاہ ااھچ وسری یکپ وایل "

ا"نپالگ"

ا"ا"اےنپ زاالن یک ا

ااس ےن ٹف وجاب دن اا
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ی ڑلیک ےھجم ایھب ای  گنٹیم ےک ےیل اکنانل ےہ اہمتری 

م
ب ک

ن

پ

"اہاہاہ  ولچ اب دنب رکوں وفن 

ان اںیت وت یھبک یھب متخ وہےن وایل ںیہن ےہ "ا

دا اخظف"

ن

 اگ خ

 

ا"اوےک اانپ ایحل ریھک 

ااس ےن وفن دنب رک ےک ڈیب ےس کیٹ اگلن ا اور وخیش ےس آںیھکن ومدن یل 

ا..........................    ا         

رآن یک التوت رک ریہ یھت ایھب اےس دلجی دلجی رھگ اک اکم یھب 

ے

وہ حبص حبص امنز ڑپھ رک ف

 ےس رھگ اکزگر رسب یسک رطح 

ن

ن

 

س

ن

پب ی
پ

 اب ےلہپ ےس رتہب یھت ان ا یک 

ے

عٹ ٹ
طٹ 
ا اھت ان ا یک 

ن

متخ رکن

 یھت ویینریٹس ںیم یھب وہ یہ راہ اھتوحرنی یھب اسھت ای  رھگ ںیم اج رک ویٹنش ڑپاھ ریہا

پ رپ ڑپھ ریہ یھت اس ےیل ےسیپ یک یھبک یھب یگنت ںیہن وسحمس وہیئ یھت 

 

اوہ اکسرلس

اہتش ایک رھپ دلجی ےس ایتر وہ رک ان ا وک 

ن

اہتش دے رک وخد یھب ان ےک اسھت ھٹیب رک ن

ن

ان ا وک ن

ر یلکن لک اک واعق اس ےک ذنہ ےس لکن اکچ اھت اب رھگ ےس دقم
م
ر اکنال  االسم رک ےک ن اہ

م
ن اہ

راج  وت لک اک رظنم اس یک آوھکن ےک اسےنم وھگم ایگ اس اک دل ڈر ےس زیت زیت دڑھےنک اگل ای 

ان واہیب وہا وت....

ن

ایھب وہ آوارہ ان
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ااس ےس آےگ وہ وسانچ ںیہن اچیتہ یھت 

ر ڑھکی رظن آیئ اس زیت زیت دقم ااھٹےت 

ن

ریھ اسےنم ویہ کلب رمڈیسی 

ٹ

ےسیج یہ وہ آےگ ی 

ےک دقم وخدوخبد ڈےلیھ ڑپ ےئگ اس ےن ای  ےب سب اگنہ اسےنم ڈایل اہجں ویہ لک اک دنبہ 

   ںیم ڈاال اگڑی یک اچیب اہھت رپ وھگاتم وہ 
 

 رپ وتمہج وہا ومن الئ ٹنیپ یک ج

ٹ

م
اس یک آہ

ااگڑی ےس اٹہ 

 رشٹ نہپ ریھک وہ ج یھب وےسی یہ بیجع و

ٹ
 

  ںیم اھت ولب زنیج ےک اسھت وای

ن

  لخ
 
رغی

 ےک ڈنیب ےنہپ وہےئ ےھت ن اولں ےس اک رہچہ آج یھب 

ن

یھت اہوھتں رپ آج یھب تہب رن

  آراہ اھت 
 
ی ر

ے

ااےت وہےئ وہ اس ےک ف

ن

گب

ن

گب
ا 

ن

اآداھ اپھچ وہا اھت ولب ڈیہ ےنہپ وکیئ اگن

 وہوٹنں رپ زن ان رھپی 

 

اوحرنی ےن اےنپ شح

را ویکں ریہ ےہ ےھجم دھکی رک "ا"یسک ےہ زہش
 
اادی اینت ھگ

ااس ےن اگلوٹ ےس اےس دھکی رک آرام ےس اہک ا

ان 

ن

  ان
 
اوگاری ےس اس بیجع ورغی

ن

اس اک ادناز ےس وحرنی ےک امےھت رپ نکش ڑپے ن

اوک داھکی آوھکنں ںیم رفنت یہ رفنت یھت ا
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 وہےن واال "دوھکی آپ وج وکیئ یھب وہ ےھجم ویں راےتس ںیم روےنک ےس ھچک احلص ںیہن

پ یک ڑلیک ںیہن وہں رتہب وہ اگ آدنئہ ےھجم ویں چیب راےتس ںیم روےنک یک   

 

ائ

ٹ

ںیم آپ ےک ن

 ےئجیک اگ "ا

ے

اوکشش م

 وہ اس ےس 

ے
ے

وحرنی ےن اسرے وخف اور ڈر وک اسڈیئ رپ رھک رک اامتعد ےس اہک ارگ اس وق

ای  ن اپ وج امیبری ڈر یئگ وت اسری زدنیگ ڈر اور وخف ےس رانہ ڑپے اگ اس اک اھت یہ وکن 

ا اھت ہی وت الہپ رھتپ اھت ےسیج وحرنی 

ن

ےس ڑل راہ اھت لک وک اےس االیک یہ اس داین ےس اقمےلب رکن

د وہ رھپ یھبک اس اظمل داین اک اقمہلب ںیہن رک  ای 

 

ا اھت اب ےک وہ ڈر اجیت وت ش

ن

وک رکھٹ امر رک زگرن

ایتکس یھت ا

 اتبن ا ںیہن ںیم وہں وکن "او وت زہشادی وک اس ن ات اک ہصغ ےہ ہک ںیم ےن ا

ے

اایھب ی

وبےل وت ن اول اھبیئ ےتہک ںیہ ےھجم اہیں س  رپ ریتے ےیل رصف ن اول وہں وبےل وت ن اول 

 انہک وھبل رک یھب ںیہن ریتے ہنم ےس رصف ن اول 

ے

اجن یھب ہک یتکس ےہ رگم اھبیئ م

ااجن ےنس یک انمت وہ ریہ ےہ ےھجم "

 ےس رکسما رک اہک 

ے

ااس ےن ابخس
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انت دبن ںیم آگ گل یئگ  اوحرنی ےک

"اینپ اواقت ںیم روہں ںیم ھچک ہک ںیہن ریہ  اس اک بلطم ہی ںیہن ےہ مت وکیئ یھب 

اوکباس رکوں "

ن اول ای  دقم آےگ وہا آںیھکن طبض ےس الل اااگنر وہ ریہ  یھت اہوھتں وک یتخس ےس دنب 

اےیک وہےئ اھت 

ا آج اس ا

ن

 رکن

ے

ےیل وھچڑ راہ وہں ویکہکن وت دل "آج وت اس ادناز ںیم ن ات رک یل آدنئہ م

ری یطلغ ھجمس رک اعمف رک راہ وہں " 

ن

اوک اھب یئگ ےہ اےسی ریتی یلہپ اور آخ

اون اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک رغان ا 

اوحرنی ڈر رک ای  دقم ےھچیپ وہیئا

راھ

ٹ

اوہ اینپ ن ات لمکم رک ےک اگڑی یک رطف ی 

ریھ ا

ٹ

اوحرنی ےن رکش اک اسسن یل اھبگ رک آےگ ی 

رام ہی سک آزامشئ ںیم دل رپ اہ

ن

 یج ریمی دمد ف

ٰ ٰ

ھت راھک وج زور زور ےس دڑھک راہ اھت "اّلل

ڈال دن ا آپ ےن ےھجم ںیم اہکں اجؤ ایک رکوں ریمی ھجمس ںیم ھچک ںیہن آراہ وت یہ رتہبنی 
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 یج "

ٰ ٰ

رام ریمے ومال ےھجم اےنپ ظفح و اامن ںیم رانھک اّلل

ن

ااکر اسز ےہ ریمی دمد ف

ر آامسن یک رطف اگنہ رک

ٹ

 وک ڑکپا وہ اس ومڑ رپ آ رک اب چیہ م

ٰ ٰ

 ےک وحرنی ےن دل ےس اّلل

ںیہن یتکس یھت اس اک وکیئ اانپ ںیہن اھت اجیت یھب وت اہک ان ا وک اتبیت وت وہ رپاشین وہ اجےت اس 

 ےک رپسد رک دن ا 

ٰ ٰ

اےن اانپ اعمہلم اّلل

ا.......................                    ا

ارے ریم اھبیئ یک رطح ںیہن گل رےہ ھچک ھچک""روام وہ اسےنم دوھکی
م
اں ہی ہ

 امرگنٹک یک الکس ںیم ےھت اہجں ان س  یک یلہپ الکس وہ ریہ یھت 

ے
ے

وہ س  اس وق

اہل 

 

 رک رےہ ےھت آےن واےل رپ رظن ڑپےت یہ زرش

ٹ

 
س  الکس روم ںیم ےھٹیب رس اک وی

اےن وجش ےس روام ےک دنکےھ رپ یکپھت امری 

لا ایھٹ
ا اروام اچیبری ب لب 

ا"امرو مت اےنت زور یک امری ےہ مت ےن اہھت ےہ ہی ولاہ " 

ے ےس وبیل  ٰ
ص

ن

غ

اروام اانپ دنکاھ الہس رک 

ا"ہی ڈاالیئگ دعب ںیم امر انیل ےلہپ وہ اسےنم ڈاسی رپ دوھکی "

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
70 

ااس یک اوہ یک رپواہ ےیک انب اس ےن روام وک اسےنم وتمہج ایک 

ااسےنم چس ںیم داریم یہ ڑھکا اھت 

 اس رظن اک کنیع اگلےئ ن اولں وک ےقیلس 

 

س

ل

 

ب

کلب ٹنیپ اور کلب رشٹ ںیم آوھکنں رپ اٹس

رچن ڈارھی ےک اسھت وہ تہب ڈنیہمس گل رےہ ےھت 

ن

اےس اورپ وک ےیک ف

ا"اہں رپ داریم اھبیئ اہیں ایک رک رےہ ںیہ "

اہل وک دھکی رک وپاھچ

 

اروام ےن ریحایگن ےس زرش

رسن وھچڑ رک گنچیٹ بک ےس رکےن گل "ہی ن ات وت ےھجم یھب ھجمس ںیہن آ ر

ن

یہ اھبیئ اانپ ی 

اےئگ ںیہ اور اس ن ارے ںیم زاالن ےن یھب ےھجم ھچک ںیہن اتبن ا "

اہل ےن رپ وسچ ادناز ںیم وجاب دن اا

 

ازرش

 ںیہن گل ریہ "ا

ن ے

ا"وےسی اھبیئ یک ولک تہب تحم

رہ یل

ن
 

ی اگنہ ےس داریم اک اجی

سل
ف

ے

ن

اہل ےن 

 

ازرش

اں وت آیئ اسڈیئ "ن ار وہ اتکس ےہ ہی وکیئ اور ا

ن

وہ ان ےک رےتش دار وریغہ ویکں ہک اھبیئ یک ن

رلم ےس "

ن

اں ین اےنت ف

ن

اں وہ رچیٹ ےہ ن

ن

اوی  ےہ ن
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اروام ےن یھب وغر ےس دھکی رک اہک 

ا"ریخ وہ وت ےھجم یھب یہی گل راہ ےہ ریم اھبیئ اےنت اصف رھتسے وت وہےن ےس رےہ "

اہل ےن سنہ رک روام ےک اہھت رپ زور ےس اانپ اہ

 

اھت امر رک اہک زرش

دا یک امر ڑپے مت رپ یلگنج یھبک وج مت اےنپ ان  وھتہڑے ےسیج اہوھتں اک اامعتسل ےیک انب 

ن

"خ

اوکیئ ن ات یھب رک ولں "

اروام ےن اانپ اہھت الہسےت وہےئ ےصغ ےس وھگرا

"مت دونں نپاچن ٹنم ےک ےیل اخومش وہ رک ںیہن ھٹیب یتکس اسری الکس ںیم رصف مت 

اں یک آواز آ ریہ ےہ"ولوگں یک رسوگویش

اوحرنی ےن رکیس ےس وھتڑا آےگ کھج رک دوونں وک وھگری ےس ونازا 

س ےھجم الکس ںیم اب وکیئ یھب آواز ہن آےئ "ا

ن

لی

 

ب

 زیلپ اس

 

س

 

س

 

س

ا"

ا یہ ڑپا 

ن

وں وک اخومش وہن

ن

 

ے

ارس یک رع  دار آواز ںیم ان ت

ام داریم ارالسن ےہ ...

ن

ا اجؤ ریما ن

ے

ا" ا"س  ےس ےلہپ ںیم اانپ اعترف رکوان
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ا"داھکی ںیم ےن اہک اھت ہن ہی اےنپ ریم اھبیئ ےہ "ا

اہل ےن وخیش ےس اھٹ رک رعنہ اگلن ا 

 

ازرش

اروام اوروحرنی اےس وھگ رک رہ یئگ 

اہل وک تخس رظنوں 

 

رس ےن یھب اینپ ن ات ادوھری وھچڑ رک دورسی رو ںیم ڑھکی زرش

اےس وھگرا 

د الکس ںیم ےنھٹیب ےک آداب ںیہن ولعمم ہی ا ای 

 

ایک وضفل رحںیتک رک ریہ "سم آپ وک ش

اےہ آپ وک رظن ںیہن آ راہ ای  دعد رچیٹ یھب الکس ںیم وموجد ےہ "

اہل اصہبح وک ایھچ اخیص انس ڈایل 

 

اداریم ےن زرش

اوہ اانپ اس ہنم ےل رک واسپ ھٹیب یئگ 

اداریم ےن اس ےن رظنںی اٹہ رک دون ارہ ےس اینپ وتہج الکس رپ رموکز یک 

ا......................                ا

ا"ہی ولں ڈنھٹا نپاین یپ ولں اس ےس ہصغ مک وہ اجےئ اگ اہمترا "ا
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د ںیم ای  رطف 

ٹ ن

اہل وک دن ا وج رگاؤی

 

الکس ےک دعب وحرنی ےن دلجی ےس نپاین ال رک زرش

ے ےس ہنم الیھپےئ یھٹیب وہیئ یھت ا ٰ
ص

ن

غ

اوھچیک امرے 

ےن ااھچ ںیہن ایک ریمے اسھت دانھکی ںیم ایک رکیت وہں ریم اھبیئ ےک اسھت "ہی ریم اھبیئ ا

ااب اسری زدنیگ ن اد رےھک ےگ " 

ے ےس روام وک دھکی رک اہکا ٰ
ص

ن

غ

اہل ےن الگس اھتم رک 

 

ازرش

"ربخدار ڑلیک ںیم اتب ریہ وہں ااسی واسی ھچک ںیہن رکوں یگ مت اجیتن وہں ہن زاالن اھبیئ 

 رکےئ ےئگ اجن ےن ایک اہک اھت اس ن اا

ے

 
 وموصل وہیئ وہ دایج ےس اکشی

ے

 
ر وکیئ یھب اکشی

ااور دایج اک ہصغ مت اجیتن وہ ہن "

اہل وج وسچ ےل وہ رک ےک ریتہ 

 

را رک وبیل اجیتن یھت زرش
 
روام اس ےک ایخالت نس رک ھگ

ا ڑپے وہ ےھچیپ ےنٹہ واولں ںیم ےس ںیہن 

ن

ےہ دبےل ںیم اجےہ انتج اصقنن ویکں ہن ااھٹن

ایھت ا

ے ںیم ےنتک ویکٹ ےتگل ںیہ " "اہں ا ٰ
ص

ن

غ

اوت وس ن ار رکےئ ریمی الب ےس اور اہےئ دایج 

اہل ےن آھکن امر رک اہک

 

ازرش
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ر آیئ وہں ڑلویکں 

ن

 
ا ادناز ںیم آھکن امرےن ےس تخس اعخ

ن

ران

ن

"ای  وت ںیم اہمتری اس ولف

واےل وکیئ اکم ںیہن ےہ اہمترے ن ات ےب ن ات آھکن امرین رضوری وہیت ےہ ... ااسی اتگل 

ر ڑلاک وہ مت "ےہ

ن

ا ےسیج وکیئ دباعمش ولف

ر رک اس یک آھکن امرےن رپ ڈااٹن 

ٹ
پ
اروام ےن خ

 ڑپے یئگ ان ےس 

ٹ
ن

  ڈای
 
ادر ایخالت اتبؤ یئگ ںیہمت ج

ن

"اور دایج وک آج اج رک اہمترے ن

ارھپ انہک اہےئ دایج آپ ےنتک ویکٹ گل رےہ ےہ"ا

اروام ےن اس ےک ادناز ںیم لقن رک ےک اہک 

 اہمتری دادو کین تخب ےن "اہاہاہ اور دایج ےہک

ے

 دباعمش  یہک یک ےھجم وت آج ی

ٹ

م
 ےگ ہ

ایھب ںیہن اہک ہک ںیم ویکٹ وہں "

اہل ےک ادناز رپ روام یک یسنہ وھچٹ یئگ 

 

ازرش

راب وہ مت اامین ےس"

ن

ا"تہب خ

ا"ہی مت دونں ایک ن اںیت رک ریہ وہں وکن ےہ رس داریم مت ولگ ےسیک اجیتن وہں اںیہن "ا

امئ ےلہپ ای  دورسے ےس ڑل وحرنی ےن رپاشین رظنا

ٹ

وں ےس دونں وک داھکی وج ھچک ن

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
75 

ر یہ یھت 
م
اڑگھج ریہ یھت اور اب دوونں لم رک سنہ ریہ یھت ہی دوونں اس یک ھجمس ےس ن اہ

اہل وک 

 

اری زرش
م
 ےہ داریم ارالسن اخن سج ےس ہ

ے

"ن ار ہی زاالن اھبیئ اجن ےک دوس

دا واےطس اک ریب ےہ ویکہکن وہ زاالن اھبیئ ےک دو

ن

 خ

ے
 

رداس  ےہ اور ہی ن ات زر ےس ی 

ے

س

 اںیہن گنت رکیت ریتہ ےہ اس یک وہج ےس وہ اب رھگ یھب مک 

ے
ے

ر وق
م
ںیہن وہیت اس ےیل ہ

ایہ آےت ںیہ "ا

ی وجاب دن ا 

سل
ف

ے

ن

اروام ےن 

اہل ےن نپاین اک الگس ہنم ےس اٹہ رک روام وک وھگرا 

 

ازرش

ا"ی  یکچ وج انکب اھت ہی ھچک ن ایق یھب ےہ "ا

ے اگ زر مت یھب ڈنھٹے دامیغ ےس وسوچ مت ےن وج رحتک الکس "سب اب وکیئ ںیہن ڑلا

اںیم یک یھت اس ےک دعب رس ںیہمت اےنپ رس رپ وت اھٹیب ےن ےس رےہ "

ا اچاہ 

ن

اوحرنی ےن اعمہلم رہف دعف رکن

"مت تہب رس یک اسڈیئ ےل ریہ وہں ریخ وت ےہ اتب دوں وہک وت اہمتری ن ات یکپ رکوا ولں 

اریم اھبیئ اصج  ےس "ا
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اہل

 

ا ےن وحرنی وک آھکن امر رک رشارت ےس اہک ازرش

اہل یک یچب ایھب اتبیت وہں ںیہمت "ا

 

ا"زرش

اہل ےن واہں ےس ےتسنہ وہےئ  ڈور اگلیئ روام اور وحرنی اس ےک ےھچیپ ےھچیپ اھبگ ریہ 

 

زرش

ایھت ا

وہ ایسی یہ یھت یسک ن ات وک رس رپ وسار ںیہن رکیت یھت ہن یہ اینپ وہج ےس دورسوں وک 

ا یھت فیلکت دے یتکس

---------------------- 

 " امہ ہن وہں ےگ ایک وہ اگ اہمترا"

 واہ واہ واہا

ا"مہ ہن وہں ےگ ایک وہ اگ اہمترا " 

اامعر ےن راگ اگلیئ 

رم رےہ ےگ مہ اہمترے انب "ا"ھچک یھب ںیہن ا

ن

اوہں اگ رکش ےک دو ونالف ڑپھ رک وخش و خ
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اروام ےن الؤچن ںیم دالخ وہ رک ہلمج لمکم ایک 

ااس یک ن ات رپ س  اک ہہقہق ےباتہس اھت 

امعر ےن وخن وخار رظنوں ےس روام وک داھکی "سنہ ولں سنہ ولں مت س  ےک س  ای  

ارع ونبں اگ ول

 

را ش

ٹ

اگ ھجم ےس آوٹرگاف امےتگن رھپے ےگ ..."ادن دھکی انیل ںیم تہب ی 

ا"اور ایم آ رک ںیہمت دو اگلیئ یئگ مت وخاب ےس اجگ اجؤ ےگ "

رے ےس ن ات لمکم یک 

ن

ارق ےن اس یک ن ات اکٹ رک م

 

اش

ااکم وکشش یک 

ن

اسج رپ س  ےن امعر یک روین وصرت دھکی رک اینپ یسنہ طبض رکےن یک ن

ا"اہمتری وت ... " 

ارق یک رطف

 

راھ  اامعر اھٹ رک ش

ٹ

ای 

را وکیئ ںیہن  "ھٹیب اجؤ امعر آج ربخدار یسک ےن یھب ای  دورسے رپ اہھت ااھٹن ا وت ھجم ےس ی 

اوہ اگ "

افیچ ےن زور ےس الچ رک اہک امعر ےک نپاؤں وایسپ ےک ےیل ومڑے 
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ر ن ار ریمے اسھت 
م
"مت تہب ےبااصنیف رکیت وہں اس روام یک یچب وک ھچک ںیہن یتہک ہی ہ

اااسی یہ رکیت ےہ " 

ار ےن اینپ ہگج رپ واسپ ھٹیب رک رویسنہ ےجہل ںیم وکشہ ایک امع

اوہ س  الھکلھک رک ےسنہ  ا

رنپا رکےت ںیہ "ا ا"ااھچ ہی س  ن اںیت وھچڑوں او ھچک اگنہہم ی 

اراہین ےن اینپ راےئ دی 

ا"ایحل وت تہب ااھچ ےہ وت رھپ ایک ایخل ےہ ایک ایک اجےئ آج "

اودیل ےن رپ وسچ ادناز ںیم وپاھچ

ا ےہ...""انس ےہ ا

ے
ن

 
ااسےنم واےل رھگ ںیم یئن یلمیف آیئ ےہ ان ےس السم داع وت ب

 ےس اینپ راےئ دی

ٹ

م
ری رکسماہ

ٹ

اامعر ےن رشارت ی 

 ےن 

ٰ ٰ

ل تہب دن وہ ےئگ ےہ تفم یک دوعت ںیہن اڑایئ مہ س  ےن آج اّلل
ب لک
"اہں 

اری نس یہ یل "ا
م
اہ
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ارہبوز ےن یھب وجش ںیم وھجےتم وہےئ اہکا

ا...""دایج وک اتپ لچ ایگ وت

را رک اںیہن داھکی
 
اااشفں ےن ھگ

  یھب ھچک رکےن اک وسوچں مت ڈروپک چیب 
 
ا ےبووقف ڑلیک ج

ن

"مت وت سب ڈر ڈر رک رم اجن

اںیم وبایگنں امر یتیل وہں"

ارق ےن تخس رظنوں ےس داھکیا

 

اش

 ایک رکوں "

ے

ا"سب سب زن ادہ دادا اوب ےنب یک وکشش م

ارایگض ےس اہک ا

ن

ااس ےن ن

ا ایک "دعب یک دعب 

ن

ںیم دیھکی اجےئ یئگ ایھب س  ریمی ن ات وغر ےس ونس مہ س  وک رکن

اےہ "

ری رگوپ اج ا

ن

اہل ےن س  وک اخمبط رک ےک اےنپ نیلپ ےک ن ارے ںیم اتبن ا رکی 

 

زرش

 یہ ان یک رشاروتں ےس س  وک وفحمظ رےھک وت رےنھک ا

ٰ ٰ

رھپ ھچک رکےن واےل ےھت اّلل

ادنبوں یک سب یک ن ات ںیہن یھت
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ا.........................  ا             

 الن ںیم ےھٹیب تفم یک دوعت اڑا رےہ ےھت زیپا اھکےن ےک اسھت 

ے
ے

وہ س  اس وق

حہ اگل رک انس راہ اھتا
ل
اہم یھب رمچ اصم

ن

ارق اانپ اکرن

 

ااسھت ش

  ںیم ےن نپاس واےل رھگ یک لیب اجبیئ ای  گنی یس آیٹن 
 
 ن ار ایک نیس اھت ج

ے

"وپوھچ م

ا رک وپےنھچ یگل ایک اکم اٹیب "ےن دروازا وھکال ےھجم دھکی

 ایپ 

ٹ
ن

 یل اورپ یسپیپ اک وھگی

ٹ
 

را اس ن ای

ٹ

ااس ےن زیپا اک ی 

اس  اس یک ن ات ےنس ںیم رصموف ےھتا

ا"اب ی  یھب وکچ آےگ ایک وہا "

اداین اہجن یک ےبربصی راہین الھجنھج رک وبیل 

ا"ہی وت وھٹےنس دوں ےلہپ دھکی ںیہن ریہ ڈنھٹا وہ راہ ےہ "

رمہ ارق ےن ی 

 

ا وہ رک اہک اش

ا"اتبےت وہں ن ا مہ اجےئ اہیں ےس "ا
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ر رک اےس وھگری ےس ونازا 

ٹ
پ
اہل ےن خ

 

  اس ےن ن ات ںیہن وپری یک زرش
 
 ج

ے

انپاچن ٹنم ی

ا اتبن ا وت ان س  ےن 

ن

ا انمس  ںیہن اھجمس اجاتن اھت ایھب یھب ن

ن

د رخنے داھکن ری 

ن

ارق ےن م

 

ش

الم رک اس یک ڈنیب اجب دینی ےہ ا

یس لکش انب رک اہک آیٹن آیٹن زیلپ پلیہ یم ریمے اھبیئ اک  ا"وہا ھچک ویں ںیم ےن وصعمم

 وہ ایگ ےہ اس ےس ےلہپ ںیمہ ڈاوکؤں ےن روک رک اسرے ےسیپ ولٹ 

ٹ
ن

دی

ٹ

اکر آک 

رےھ وت اھبیئ ےن مغ ںیم اگڑی وھٹک دی اس یک احالت تہب رحاب ےہ ا

ٹ

ےیل آےگ ی 

 گل اجےئ

ے
ے

دٹنم ایک ےہ رھگ ےتچنہپ ےتچنہپ تہب وق

ٹ

اگ ریما اھبیئ رم  انپاس اہلٹپس ںیم ای 

اجےئ اگ آیٹن اچیبری ےک آوھکنں ںیم یھب آوسن آ ےئگ ےنہک یگل اٹیب ںیم آپ یک ےسیک دمد رک 

 واسپ رک دوں اگ "

ے

ایتکس وہں ںیم ےن اہک آ پ ھچک ےسیپ دے دے ںیم لک ی

ا 

ن

رات دےھکی س  اھکن

 

ای

ے

 روک رک س  ےک ن
پ
اس ےن ڈراامیئ ادناز ںیم ایبن ایک ھچک ب

ا ن ات ہنم وھکےل نس رےہ ےھت وھبل رک اس یکا

رار اک ونٹ ال رک ےھجم امھتن ا ےنہک یگل واسپ رکےن یک 

ن

م
"اہں وت آیٹن اھبگ رک ادنار یئگ نپاچن ہ

 آپ ےک اھبیئ وک زدنیگ دے ںیم ےن اہک آنیم اور 

ٰ ٰ

وکیئ رضورت ںیہن ےہ سب اّلل

ااھبگ آن ا واہں ےس "

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
82 

ااس ےن رخفہی ادناز ںیم اکرل اھجڑے 

ارق ےک ےچب ںیما

 

ا ںیم ںیہمت ہی س  رکےن اک وت ںیہن اہک اھت "ا"ش

ے ےس وھگرا  ٰ
ص

ن

غ

اہل ےن 

 

ازرش

رات تہب وخن وخار ےھت 

 

ای

ے

اس  ےک ن

 رکوا رک آےئ وہں مت "ا

ٹ
ن

دی

ٹ

و وکن ےس اھبیئ اک آک 

 

ا"اور ہی اتبئ

ی ادناز ںیم وپاھچ

سی س
ف

ے

ن

رھ رک 

ٹ

اودیل ےن آےگ ی 

ا"ہی اےنپ امعر اک "ا

ااس ےن ٹف وجاب دن اا

اامعر ےن آںیھکن اھپڑے اےنپ امں اجیئ وک داھکی

 یج اھبیئ ےک روپ ںیم دنمش دے 

ٰ ٰ

"ہی دن دےنھکی ےک ےیل ںیم زدنہ اھت اہےئ اہےئ اّلل

ارق ںیم ےن ایھب داھکی یہ ایک ےہ وج مت ےھجم 

 

 وپےھچ مت ےس ش

ٰ ٰ

دےی آپ ےن وت ےھجم اّلل

اامرےن رپ وتےل وہےئ وہں "
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اےک دھک رھبے ےجہل ںیم اہک امعر ےن ونصمیع آوسن اصف رک ا

"ای  وت تفم اک زیپا وھٹس رےہ وہں ای  آےگ ےس ےھجم انس یھب رےہ وہں ربخدار ا

ااب یسک ےن زیپے وک اہھت یھب اگلن ا "ا

رھ رک زیپا اک ڈہب ااھٹ یل 

ٹ

ارق ےن آےگ ی 

 

اش

ا رہبوز ودیل امعر ےن اےس دوبچ یل 

ے

ااس ےس ےلہپ ےک وہ ادنار اھبگ

ے وک امر امر رک اس یک ڈہی یلسپ ای  رک دی اچیبرے وک وہ ڈہب واسپ رھپ ایک اھت اس اچبر

ارانھک یہ ڑپاا

ا........................            ا

رن ا"ا

ٹ

ا"ڈگ امرگنن گ

 ڑپھ رک وہ ای  دم 

 

ج

می س

 وٹن ےس وھکںیل زاالن اک 

ن

اہل یک آھکن اےنپ ومن الئ ےک رن

 

زرش

رشی وہ یئگ

ن

اےس ف

رن ا سم وی وس چم"ا

ٹ

ا"امرگنن زاالن گ

ااس ےن وجایب اغیپم اجیھب 
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رشی وہےن وارشوم یئگ ویین ےک ےیل یھب ٹیل وہ ریہ یھت 

ن

ااھٹ رک ف

اک وہ یئگ

 

ر زاالن وک دھکی رک ویہ ش
م
ر یلکن اےنپ رمکے ےک ن اہ

م
اایتر وہ رک ن اہ

ا"زاالن آپ اہیں "ا

اوہ وخیش ےس الچیئ 

ر"

ن
 

ا"وت اسیک راہ ریما رسرپای

اہل یک آ

 

را اہھت ںیم زاالن یک اس یک رطف تسپ یھت زرش

ٹ

واز رپ اس یک رطف م

اہل یک 

 

وخوصبرت اس رسخ الگوبں اک وباک اھت اسھت ای  ٹفگ کیپ اھت اس ےن زرش

راھن ا 

ٹ

ارطف ی 

ا"ہی ایک ںیہ"

اہل ےن اس ےک اہھت ےس وھپل اور ٹفگ ےل رک ریحاین ےس داھکی 

 

ازرش

ا ےہ وج مت آےئ دن ریمے ےیل االسم آن اد وجبایت وہں "ا

ے

ا"وہ ایک وہن

ا ےھجم دے رک دبہل اکچ رےہ ںیہ آپ ""وت آپ ہی
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ا اس 

ٹ

ار اتکس سب ہی وت وھچن

ے

ر اسرے ایپر اک دبہل وت ںیہن ان رن ا ےک اےنت دی 

ٹ

"یج ںیہن ںیم اینپ گ

اہفحت ےہ ااھچ اگل اہمترے ےیل ےل آن ا اب مت طلغ وسچ ریہ وہں وت ںیم ایک ہک اتکس وہں "

اک دن ا رک رکسما رک اہک 

ن

ازاالن ےن اس یک ن

اگنپ رکواں رےہ وہں ہن اس ےیل یہ وت "او وہ آپ ا

 

دبےل ںیم آج ےھجم تہب اسری ش

اںیم آپ وک وھچےٹ ومےٹ ےفحت دیتی وہں اھجمس رکے ہن"

ا"ایک بلطم ےہ اہمترا مت ےھجم روشت ےک وطر رپ ہی س  دیتی وہں "ا

اہل وک داھکی 

 

ااس ےن وھگ رک زرش

 یٹ رشٹ نہپ ریھک 

ٹ
 

اہل اک دن ا وای

 

 یھب زرش

ے
ے

  زاالن ےن اس وق

ن

یھت وہ اعم ےس لخ

اںیم یھب تہب ڈنیہمس گل راہ اھت 

اءاہلل اہک 

 

اہل ےن دل یہ دل ںیم امش

 

ازرش

ا ےہ"

ے

را وہن

ن

اگنپ رکےن اک اانپ یہ م

 

ا"اہاہاہ آپ وک وت اتپ ےہ آپ ےک وسیپں رپ ش

  وک ولےنٹ ںیم ںیہمت وکسن اتلم ےہ ہن"ا
 
ا"اہں اہں ھجم رغی

  ا
 
 "آپ اور رغی

ٹ
ن

 اعمف رکے آپ ےک رئیشز اک اسرا رپاٹف آپ ےک ااکؤی

ٰ ٰ

اّلل
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"  
 
ا ےہ تہب آےئ رغی

ے

اںیم یہ اجن

  ےنہک رپ وھچٹ یکا
 
اہل ےن اس یک رغی

 

ازرش

ازاالن ےن ہہقہق اگل رک اس ےک رس رپ یکپھت دیا

اں ےسیج اےنپ ن ارے ںیم ایک ایخل ےہ اہمترا"

ن

  وہ ن
 
ا"اہں اہں مت وت تہب رغی

اںیم اہکازاالن ےن رپ وسچ ادناز ا

دٹ اکرڈ دادو 

ٹ

 رکںی آپ ںیم اریم وہ رک یھب اریم ںیہن وہں رکی 

ے

"ریمی وت ن ات یہ م

ا ےہ اامین 

ے

ا ڑپن

ن

اں دوں تہب وخار وہن

ن

اپھچ رک ریتھک ےہ ھجم ےس یہک ںیم اسرا ہسیپ اڑا یہ ن

اےس"ا

اہل ےن اہ رھب رک اوسفس ےس اہک 

 

ازرش

دٹ اکر

ٹ

رن ا اصہبح اور ہی وج آےئ دل آپ وہ رکی 

ٹ

ڈ دادو ےک روم ےس وچری رک "ااھچ گ

اےک یلچ اجیت ےہ وہ وھبل یگ آپ "ا

ازاالن ےن وھتڑا آےگ کھج رک رازداری ےس وپاھچ ا

پ رک  "اہاہاہ ای  وت آپ وک اسری ن اںیت اتب رک اےنپ نپاؤں رپ وخد اہلکڑی امریت وہں ںیم.. جپ
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دٹ اکرڈ وک آگ یہ اگل دے یگ "

ٹ

اں رکی 

ن

ااجےئ دادو ےن نس یل ن

ارظنںی وھگام رک داھکی اس نپاس وکیئ ںیہن اھت اس ےن وکسن اک اسسن یلا ااس ےن ادرھ ادرھ

رپ رک دےنی 

ٹ

م
  یک آدیھ ےس زن ادہ امکیئ مت ےن ہ

 
 ہن رکںی اس ےک دعب ھجم رغی

ٰ ٰ

"اہاہاہ اّلل

ایہ"

ازاالن ےن رکسما رک رشارت ےس اہک

ا"ڑھکورس اخن "

اہل الچیئ 

 

ازرش

ا"یلگنج امون یلب "ا

ازاالن ےن سنہ رک اہک 

  وہےن ےک ےیل""اہاہ
 
ااہ ےلچ دلجی ےس ایتر وہ اجےئ آج رغی

اہل ےن آھکن امر رک اہک

 

ازرش

ازاالن ےن اےس اس رحتک رپ وھگرا رگم واہں رپواہ ےسیک یھت وہ الھکلھک رک سنہ دی
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اگنپ ریمی رطف ےس ےلہپ مت ویینریٹس اجؤ وایسپ 

 

" ولچ ایک ن اد روھکں یگ آج اسری ش

اںیم ںیہمت ےل اجؤ اگ "ا

ا ےہ ںیم ہی روم ا"ںیم یہک

ن

 ںیہن اج ریہ آج اک وپرا دن ںیم ےن آپ ےک اسھت یہ زگرن

اہتش رکےت ںیہ"ا

ن

اںیم رھک رک آیت وہں رھپ لم رک ن

اہل ےن دلجی دلجی ہک رک ادنار یک رطف ڈور اگلیئ

 

ازرش

ا"اور اہں چنل اور ڈرن آپ یک رطف ےس"

ری 

ن

رامشئ یک "اب مت زن ادہ ف

ن

اں وہ ڑلیک تہب یگنہم زرا یک زرا رگدن ومڑ رک ای  اور ف

ن

ن

اوہیت اجریہ وہں"

ازاالن ےن ونصمیع یگفخ ےس اہک

اں آپ وک وت اتپ ےہ ٹیپ وپےچ ےک انب زگرا نکمم ںیہن وی ون ہن 

ن

"اوہ وہ وت وبسن ںیم ےلم اگ ن

اس ٹیپ وک رھبےن ےک ےیل ولگ آپ یک رطح دردبر یک اخک اھچےتن رھپےت 

رپ رک

ٹ

م
 ےل دایج ےس ہ

ے

 ولں یگ ےسیپ آپ وت رےہ دصا ےک اںیہ.... ۔ وےسی نشنیٹ م

"  
 
ارغی
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اہل ےن رشارت ےس رکسما رک اہک اور اھبگ رک ادنار یئگ

 

ازرش

ا"نپالگ ...."

ازاالن اس یک رحتک رپ رکسماےئ انب ہن رہ اکس 

ا.........................               ا

ایم الب وموجد ںیہن یھت اس ےن وحرنی ےن آج رکش اک 

ن

اسسن یل آج راےتس ںیم وہ ن اول ن

رے دقم ااھٹےئ ویینریٹس ےک ٹیگ رپ چنہپ رک اےس روام یک اکل 

ٹ

رے ی 

ٹ

دلجی دلجی ی 

اآیئ 

ا"اہکں وہں مت دوونں"

وفن رویسی رکےت یہ اس ےن ادرھ ادرھ ےب ےبربصی ےس رظنںی دوڑاںیئ وہ دونں 

ااےس یہک رظن ںیہن آریہ یھت 

ر یہی اتبےن ےک ےیل ںیہمت وفن ایک ےہ ن ار مہ ایتر ےھت زاالن اھبیئ آےئگ اںیہن دھکی "ن ا

اہل اصہبح ےن آےن ےس ااکنر رک دن ا"

 

ارک زرش

اروام ےن اانپ دماع ایبن ایکا
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  ہک ںیم ویینریٹس آ یکچ وہں اب ایک رکوں 
 
"واٹ !روام مت ےھجم ایھب اتب ریہ وہں ج

اےلیک یھبک اکجل ںیم ںیہن یئگ مت ولوگں ےک ریغب "ایگ ںیم اہیں مت اجیتن وہں ںیم ا

اوحرنی رویسنہ وہ رک وبیل 

ل ایتر یھت "
ب لک
ا"وسری ن ار مسق ےس ںیم 

ا"اب ںیم ایک رکوں یگ "

اوحرنی ےن اس یک ن ات اکٹ رک ےصغ ےس اہک 

  مہ آےئ ےگ وت ںیمہ اھجمس دوں 
 
"ھچک ںیہن مت سب اسرے رچکیل ونٹ رکوں یئگ لک ج

ایئگ "

 اس ےک اہوھتں اروام اج

ے

 وحرنی ےک اسےنم وہیت وت رضور اب ی

ے
ے

یتن یھت ارگ وہ اس وق

التق وہ یئگ وہیت 

 رکوں"ا

ے

ا"مت دوونں وت ھجم ےس ن ات یہ م

اوحرنی ےن ےصغ ںیم وفن دنب رک ےک واسپ گیب ںیم اھٹپ 

اروام اچیبری ولیہ ولیہ یہ رکیت رہ یئگ 
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اانتایہ یئگ یھت وت واسپ اجےن اک  اوحرنی ےن ےلہپ وساچ یہی ےس واسپ یلچ اجےئ رگم اب

ریھ اہتبل ان دوونں رپ رہ رہ رک 

ٹ

دہ ںیہن اھت اس ےیل وہ اےنپ ڈاپیٹنمٹ یک رطف ی  افی 

امئ رپ اس ےک اسھت دااغ ن ازی رک ےئگ ےھت 

ٹ

اہصغ آ راہ اھت وج انی ن

ا..................ا                ا

 " ااالسم مکیلع رس"

 داریم وک اسےنم دھکی رک وحرنی ےن السم ایک

 اصہبح اہکں ےہ آج رظن ںیہن آ ریہ 

ے

"ومکیلع االسلم یسک ےہ آپ اور آپ یک دوس

ا"اےہ

داریم ےن روک رک اےس داھکی وج آج الیک یھت وہ آتف یک ڑپن ا آج اس ےک اسھت وموجد 

اںیہن یھت

اہل اس وہج ےس ںیہن آیئ "ا

 

ا"رس آج زاالن اھبیئ آےئ ںیہ ہن وت زرش

اہل ولوگں اک آسپ ںیم ایک رہتش ےہ ہی وت 

 

وحرنی ےن زیمت ےس وجاب دن ا داریم اور زرش

ا زاالن اک زرک ایکاوحرنی اجن یگ یھت اس ےیل اس ےن
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رن ا ںیم ڑھکی ایلگ الکس اک ااظتنر رک ریہ یھت  ر نپارگنک ای 
م
 ڈاپیرٹنمٹ ےک ن اہ

ے
ے

وہ اس وق

 اک وسٹ نہپ راھک اھت دواٹپ اسڈیئ رپ ڈاےل وہےئ اھت اکسف  

ٹ

 
اس ےن آج کنپ اجرج

رہچے ےک رگد ٹپل راھک اھت وہ اسدیگ ںیم یھب تہب وصعمم اور وخوصبرت گل ریہ 

ایھت ا

داریم یک رظن وخد رپ وسحمس رک ےک وحرنی ےن رظن ااھٹ رک داھکی اسےنم یھب داریم ارالسن 

ااھت اس ےن ای  دم اینپ رظنںی اس ےک رہچے ےس اٹہیئ 

اہل اک ہضبق ےہ

 

  ا"ااھچ اس اک بلطم ےہ زاالن رپ آج زرش

ے

اس ڑلیک ےن ریمے دوس

اوک ھجم ےس نیھچ راھک ےہ "

اداریم ےن رشارت ےس ذماق ںیم اہک 

 رپ رک داھک 

ے

 ےئجیک اگ ہضبق اس ےن ںیہن آپ ےن اس ےک دوس

ے

"وسری رس امڈنئ م

اےہ"ا

اوگاری ےس 

ن

پ ریتہ ہی نکمم ںیہن اھت اس ےن ن  رپ آےئ اور وحرنی جپ

ے

ن ات اس یک دوس

ااہک
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 رک وحرنی ےک

ن

ے ےس طبض رکےت الل  رہچے وک داھکی داریم ےن وچی ٰ
ص

ن

غ

ا 

ر ےہ اےس گنت 

ن

اہل ےھجم اینپ وھچیٹ ونہبں یک رطح زعی 

 

"ارے آپ وت امڈنئ رک یئگ زرش

 یھب ینس ڑپیت ےہ "

ٹ
ن

ا ےہ اور دبےل ںیم زاالن یک ڈای

ے

را آن

ن

ارکےن ںیم ےھجم م

ااس ےن رکسما رک ےکلہ ےکلھپ ادناز ںیم وجاب دن ا

اوا وہا وہ انب وسےچ ےھجمس ھچک زن ادہ یہ وبل یگ یھت وحرنی وک اےنپ اافلظ رپ اتھچپ

ا"وسری رس وہ سب ےھجم آپ ےس اےسی ن ات ںیہن رکین اچےیہ یھت"

ااس ےن رشدنمیگ ےس اہک ا

ا اچےیہ ےھجم وخیش ےہ آپ یک دویتس یسک 

ن

"اسٹ اوےک دووتسں وک اےسی یہ صلخم وہن

ایھب رغض ےس نپاک ےہ"ا

ا رک رکسما راہ اھت وحرنی ےن داریم وک داھکی وج اےس دھکی

اوحرنی وک بیجع یس انھجل وہیئ 

ا"ااھچ ےلچ آپ یھب رھگ اجےئ "
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ا"رپ رس ایھب وت آپ یک الکس ےہ"

"ےلہپ ےنیل اک ارادہ اھت اب ںیہن ےل راہ آپ یھب الیک ےہ رچکیل دےتی دےتی ٹیل وہ اجےئ ا

ا آپ ےک ےیل"

ن

ااگ اانت وت رک یہ اتکس وہ ن

ری اافلظ داریم ےن آیگتسہ ا

ن

اےس ادا ےیک وحرنی ےن رھپ یھب نس یل آخ

ااس ےن ریحت ےس داریم وک داھکی 

ا"ایک بلطم رس ںیم یھجمس ںیہن"

اہل اصہبح ںیہن آیئ اور ارگ آج ںیم ےن رچکیل یل وت 

 

"ریما بلطم ےہ وچہکن آج زرش

ا ڑپے اگ اس ےس رتہب 

ن

ایپ رھپ ےس اھجمسن

ٹ

زاالن اصج  ےک ےنہک رپ لک یھب ےھجم یہی ن

ایک الکس ہن یہ ولں وت ااھچ ےہ "ا ےہ ںیم آج

اداریم ےن امکل وصعمتیم ےس اینپ ن ات دبل دی

اوحرنی ےن ریحت ےس داریم یک تسپ وک دھکی وج اینپ ن ات لمکم رک ےک اج اکچ اھت 

ر اھت 

ے

اھچک وت اھت وج وحرنی وک ویفنکز رک راہ اھت اس ےن رس اکٹھج وج یھب اھت اس یک ھجمس ےس ن االی

ا........................                ا
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رےتھ 

ٹ

ام ےک اسےئ ی 

 

وہ ویینریٹس ےس دیساھ وچبں وک ڑپاھےن یلچ یئگ اب واسپ ولیٹ وت ش

ا اھت وچبں ےک افلنئ رس رپ ےھت اس وہج ےس اےس 

ے

اج رےہ ےھت آج لک اےس ٹیل وہ اجن

 دانی ڑپ راہ اھت 

ے
ے

ازن ادہ وق

ن ا اس ےن رکسما رک اےنپ ن اپ وک داھکی یکھت اہری رھگ ولیٹ اسےنم ان ا وک اےنپ ااظتنر رکےت نپا

اان ےک رہچے رپ رکفدنمی یھت ا

ا"اہکں رہ ایگ اھت ریما ہچب "

اان ا ےن رکفدنمی ےس وپاھچ

ھچک زن ادہ ٹیل وہ یئگ آدنئہ ایخل روھکں یئگ سب وچبں ےک افلنئ وہےن ا"وسری ان ااج ا

امئ اک اتپ یہ ںیہن الچ"ا

ٹ

اواےل ںیہ ایس وہج ےس ن

ااس ےن اکسف ےک رگد ےگل یٹفیس نیپ وک اٹہےت وہےئ وجان دن ا 

ا وہں"

ے

ا"سب ےچب دلجی آےن یک وکشش ایک رکوں ںیم رپاشین وہ اجن

رشی "آدنئہ ااسی ںیہن وہ اگہ اک ودعہ آ

ن

 ھچک اھکن ا یھب ںیہن وہ اگ سب ںیم ف

ے

پ ےن ایھب ی

ا اھکےت ںیہ"

ن

اوہ رک امنز ادا رک ولں رھپ لم رک اھکن
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ااین وک وھچام ان ا ےن تبحم ےس اینپ وصعمم یس یچب وک داھکی 

 

 س
راھ رک ان ا یک بپی

ٹ

وحرنی ےن آےگ ی 

ری وہ یئگ یھت احالت یھب دنب

ٹ

ے وک ایک ےس وج اینت یس رمع ںیم اینپ رمع ےس ےلہپ یہ تہب ی 

اایک انب دےتی ںیہ 

اان ا ےن ارسفدیگ ےس وساچ 

ر ادرھ ادرھ یک ن اںیت رک ےک ان ا وک ان ےک رمکے ںیم وھچڑ رک وہ اےنپ  ا اھک رک ھچک دی 

ن

اھکن

ارمکے ںیم آ یئگ ڈیب رپ یٹیل آج ےک ن ارے ںیم وسچ ریہ یھت 

 ڑپےن وایل رظن رس اک روہی ان اک ادناز ان یک رظنںی س  اےس گنت رک ریہ یھت اےنپ رپ

اوکیئ اعم رظن ںیہن یھت ھچک وت اھت ایک ہی وہ اجن رک یھب ااجنن نب ریہ یھت ا

اورپ ےس آج وہ ن اول یھب راےتس ںیم ںیہن اھت وت ایک آج اس صخش ےس اس یک اجن وھچٹ 

یئگ یھت ایہن وسوچں ںیم مگ یھت ہک ومن الئ وفن اچب اس ےن ےب ایخیل ںیم انب دےھکی رویسی 

اایک ا

ا االسم مکیلع ""ولیہ

اہل ےک العوہ اےس اور وکن رک اتکس اھت وفن 

 

اہل اک وفن وہں روام اور زرش

 

د زرش ای 

 

ااےس اگل ش
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ا" 

ن

 دنب رکن

ے

ا"والسم زہشادی یسیک ےہ وفن م

ا"وکن "

اوحرنی ےن رپاشیین ےس وفن اکن ےس اٹہ رک ربمن داھکی 

ا زہشادی ںیہن وت وت اانت وت اجن یکچ ےہ ےھجم

ن

 دنب رکن

ے

 ںیم ومعمیل دنبہ ںیہن وہں "وفن م

ا"

ان اول ےن دیجنسیگ ےس اہک 

ا"ویکں وفن ایک ےہ ےھجم اور ریما ربمن اہک ےس الم آپ وک "

 اینپ وکباس ںیہن 

ے

  ی
 
ان ج

ن

وحرنی ےن وفن دنب ںیہن ایک اجیتن یھت وہ رس رہپا ان

 اس اک اھچیپ وھچڑےن واال ںیہن 

ے

  ی

ے

ارکےئ اگ ی

ا ن اول وک ای  یہ آواز ںیم اچہپن یل""واہ رہ اینپ زہشادی ےن وت اےنپ

 ےسیپ 

ے
ن

اوحرنی ےن اس یک وکباس رپ اےنپ دای

"وہ ایک ےہ ہن آج ںیہمت اگل وہ اگ ہک ن اول یہک رم گپ ایگ ےہ وت اہمتری ہی طلغ یمہف دور رک 

دوں ن اول اینپ زیچوں وک اینت آاسین ےس وھبےنل واال ںیہن ےہ وت دل وک ایھچ یگل ےہ ےھجت 
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 ےہ ںیہمت اےنپ دل اک نیکم انبؤ اگ اس ےیل رتہب ےہ وت اانپ ایخل اےنپ ےیل دل ےن اچاہا

 روھکں رپ ریمے ےیل اانپ ایخل رانھک ںیھجمس"

ے

اےبکش م

اوہ ریبمھگ آواز ںیم وگن ا وہا ا

ا 

ن

اوحرنی ےک اہوھتں ںیم ہنیسپ آن ا اےس اگل ہی دو دن اک لیھک اھت رپ اس اک ربمن اس اک اھچیپ رکن

 "ےھجم آپ ےسیج ا

ے

ان ےس وکیئ یھب ن ات ںیہن رکین آدنیہ ےھجم وفن رکین یک یطلغ م

ن

ان

اےئجیک اگ "

ر 
م
اےنپ اکےتپن آواز رپ لکشم ےس اقوب ایک وہ دل ےس ڈر یگ یھت رگم وہ اینپ زمکوری یسک رپ اظہ

ا اچیتہ یھت 

ن

اںیہن رکن

ا یہی اہمترے قح ںیم رتہب وہ اگ ا

ن

ا"لچ آرام رک زہشادی ےھجم ہصغ ہن دالین

اں کنپ ڈرسی ںیم وت وایعق آج ریمی ایپری یس زہشاد یہ گل ریہ یھت"اور اہ

ن اول اینپ ن ات لمکم رک ےک وفن رک اکچ اھت وحرنی ےن ومن الئ اسڈیئ رپ رھک رک اانپ رس 

ے ےس اقرص یھت وہ آج اس 

ن

ٹ
 
چ
م
س

اہوھتں ںیم رگا دن ا ہی س  اس ےک اسھت وہ ایک راہ اھت وہ 

اس ےن وج ڈرسی انہپ اھت وہ ن اول وک اتپ اھت بلطم ن اول ےن ےک راےتس ںیم ںیہن آن ا اھت رگم آج 
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ااےس آج یھب داھکی اھت 

اوہ وسچ وسچ رک نپالگ وہ ریہ یھت وکیئ یھب لح ںیہن لم راہ اھت وہ رکے یھب وت ایک رکںی 

اانپ رس ےیکت رپ رگا دن ا آوسن اس یک آوھکنں ےس لکن رک اس ےک ن اولں اس ےن ےبیسب ےس ا

رب ےس آںیھکن ومدن یل ا

ے

دب وہ ایگ اس ےن ف

ن

اںیم خ 

ا.......................               ا

ری ربخ ےہ "ا ا"مت س  ےک ےیل ریمے نپاس ای  تہب ی 

اہل ےک رمکے ںیم دالخ وہ رک ڈراامیئ ادناز ںیم س  یک رطف

 

دھکی رک  اامعر ےن زرش

ادیجنسہ ادناز ںیم اہک 

 مہ اچروں ڑلویکں اک رگوپ وموجد ےہ اہمترا ا

ے
ے

"ںیہمت رظن ںیہن آ راہ اہیں اس وق

اویں اہبےن ےس رمکے ںیم آےن اک دصقم وخب ےتھجمس ںیہ مہ "

ر رک وبیل 

ٹ
پ
 آےن رپ خ

ن

اروام وج وموی دےنھکی ںیم رغق یھت اس ےک ااچی

وں ےن یھب اےس وھگری ےس ونا

ن

 

ے

ازا ن ایق ت

 ن اںیت 

ن

"کیھٹ ےہ اج راہ وہں ںیم یھب ےھجم یھب وکیئ وشق ںیہن ےہ مت س  یک وبرن
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اےنس اک "ا

اراض رظنوں ےس ان اچروں وک داھکی وج رھپ ےس وموی دےنھکی ںیم 

ن

اس ےن ویہ ےس ن

انگم وہں یئگ یھت 

"اہں اجےن ےس ےلہپ ای  ن ات وپانھچ یھت ہی لک مت اچروں اہکں یئگ یھت رھگ واولں ےس 

ا رک "اپھچ

ی اصف 

گ

ن

مب
ک

ری ن ات رپ س  ےن ریحت ےس امعر وک داھکی سج یک آوھکنں ںیم 

ن

امعر یک آخ

اداھکیئ دے ریہ یھت 

ااچروں ڑلوکں ےن ای  دورسے وک داھکی 

"اانت وسےنچ یک رضورت ںیہن ےہ اہجں یھب یئگ وہں ںیم اجاتن وہں ہکلب ںیم یہ ایک وہ 

وں ڑلےک یھب اجےتن ںیہ"ا

ن

 

ے

ان ایق ےک ت

 ادنار آ رک یٹ وی اک رومیٹ روام ےک اہھت ےس انیھچ ویہ وصےف رپ نپاؤں الیھپ رک امعر ےن

اھٹیب ایگ 

اہل وہش ںیم آیئا

 

اس  ےس ےلہپ زرش
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ے ونب"

ے

کلٹ

ن

ن
ان اوھٹ رشاتف ےس اور اہیں ےس 

ن

ا"وکن اہکں ایگ ےہ وھجےٹ اکمر ان

ارے ےس

 

رھ رک اس ےک اہھت ےس رومیٹ واسپ یل اور اہھت ےک اش

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

 ازرش

ارہ ایک 

 

ااےس دروازے یک رطف اش

  مت اچروں ےلیھت واےل ےک نپاس  وگل ےپگ اھکےن 
 
"ودیل ےک نپاس وبثت وموجد ےہ ج

اںیم رصموف ںیھت 

رے ےس ان س  ےک رس رپ 

ن

اہل ےک اہھت ےس رومیٹ واسپ ےل رک اس ےن م

 

زرش

ادامھہک ایک 

دوی انبیئ وہیت وت مہ ںیم ےس

ٹ

یسک ای  وک وت اتپ اتلچ  "مہ ےسیک امن ےل مت چس ہک رےہ وہں وی 

اہن "

اراہین ےن اس یک ن ات وک رد رک ےک اہک 

دوی انبیئ یھت وت اںیہن اتپ الچ اھت ایک"ا

ٹ

ارق اور رہبوز یک وی 

 

  مت دونں ےن ودیل ش
 
ا"اہاہاہ ج

د رپاشین ایک  ری 

ن

اامعر ےن اچالیک ےس سنہ رک اںیہن م

ا اتبؤ ""کیھٹ ےہ امن یل مت س  ےلم وہےئ ےھت اب مت اےنپ آےن اک دصقم
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رٹک اس اک دصقم وپاچ 

 

د یسیک ثحب ںیم ڑپےن ےک اجبےئ ڈای ری 

ن

اااشفں ےن م

اں لک ڈنسے ےہ وت لک چنل دایج یک رطف رکے 

ن

ا ن ات .... وہ ایک ےہ ن

ن

"آاہ ہی وہیئ ن

اں "

ن

اےئگ س  یہ ن

اامعر ےن ن اری ن اری س  وک دی  رک وپاھچ

ا"اہں وت "

ارظنوں ےس داھکیاراہین ےن وساہیل ا

اں "ا

ن

ا"وت ہی وکیئ یھب ایسی ویسی ن ات مت ولگ دایج وک ڈنسے واےل دن یہ اتبیت وہں ن

اامعر ےن سنہ رک اںیہن داھکی

ا"دوھکی مت اےنپ بلطم یک ن ات رکوں وت زن ادہ رتہب ےہ"

ر وخد وک وبضمط انب رک وپاچ دل یہ دل ںیم وہ اچروں یہس ونعمں ںیم ڈر 
م
اہل ےن ن ااظہ

 

زرش

اہل اور یئگ یھت

 

ر لکن یئگ یھت زرش
م
 لک وہ اچروں دورہپ وک یسک وک یھب اتبںیئ انب ےکپچ ےس ن اہ

راہین اک وگل ےپگ اھکےن اک دل اھت آج وت اںیہن لک وایل ن ات وھبل یھب یئگ یھت رگم الب وہں ا

ااجےن اہکں ےس اںیہن دھکی یل اھت "ںیم ان ےک اسھت 

ن

رن اک وہنجں ےن ن

ن

ان ےک ہنتف ک
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اےن وک ایتر وہں ارگ مت ولگ ریمے اطمابلت امن ولں وت "دااغ ن ازی رک

اامعر ےن وصعمتیم ےس اہک

ا"وکب اہمترے ایک اطمابلت ےہ "

اہل ےن اہر امےتن وہےئ وپاھچ

 

ازرش

ا لقع دنموں وایل ن ات .... ن ات ہی ےہ ہک مت س  س  ےس ےلہپ ریمے 

ن

"ہی یک ن

 رکوں یگ اور رمکے وکا

ٹ

 ای  دم ےلہپ واےل لخ  رمکے یک افصیئ رکوں یئگ ااملری س 

اںیم ےل رک آؤ یئگ "

ااس ےن اچروں وک دھکی رک اہک 

ا"واٹ نپالگ والگ وت ںیہن وہ مت مہ اور اہمترے رمکے یک افصیئ"

اری 

ے

را رک اس یک لقن ان

ٹ
پ
اک خ

ن

 ےس ن

ے

اروام ےن وحنس

 

ے

ا اھت اےس اس یک ایلص احل

ے

امعر اک رمکا رھگ ںیم وموجد س  ڑلوکں ےس زن ادہ دنگہ وہن

ر اھت  اںیم
م
اواسپ انیل ان ےک سب ےس ن اہ

 ےک ےیل ایتر وہ اجؤ"

ٹ
ن

ا"کیھٹ ےہ رھپ لک یک ڈای
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د ھچک یھب ےہک انب اھٹ رک اجےن ےگل ا ری 

ن

اامعر یھب م

اچروں ےن ای  دورسے وک داھکی اور آوھکنں یہ آوھکنں ںیم رااضدنمی دی لک یک 

 ےس رتہب اھت وہ آج امعر اک دنگہ ظیلغ رمکا یہ اصف رک دے رمکا

ٹ
ن

ے اک وسچ رک یہ ڈای

ااچروں وک ہق اےن یگل 

اری یھب ای  رشط ےہ اس ےک دبےل مت ےن ںیمہ یھب ھچک ال رک دانی ےہ "ا
م
ا"رگم ہ

اروام ےن ھچک وسچ رک اےس اہک ا

رار 

ن

م
"دبےل ںیم ھچک اور یھب ھجم ےس اچےیئ وت کیھٹ ےہ راوھکں ریمے اہھت رپ دو دو ہ

اروےپ "

ا امعر ےن اہھت الیھپ رک ان ےک اسےنم ایک

ا"زن ادہ ےنلیھپ یک رضورت ںیہن ےہ اانت رک رےہ ںیہ اےس یہ تمینغ اجون"ا

ری ڈنھجی داھکیئ 
م
اہل ےن ہ

 

ازرش

 روھکں "

ے

د اےھچ یک ادیم م ری 

ن

ا"کیھٹ ےہ رھپ ھجم ےس م

ا وہ اگ "ا

ن

ارا اکم رکن
م
ا"مہ ںیہمت ےسیپ دےنی وک ایتر ےہ دبےل ںیم ںیہمت یھب ہ
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وں وک آوھکنں یہ آوھکنں ںیم

ن

 

ے

ا یلست دی اااشفں ےن ت

ااب لک ڑلویکں ےک اجبےئ ڑلوکں یک ڈنیب ےنجب وایل یھت 

اب اینپ یہ رمیغ ےبواف لکن آےئ وت دنبہ ایک رک اتکس ےہ امعر ےن یھب اےنپ اسویھتں ےک ا

وں ان یک لک وہےن وایل 

ن

 

ے

ر وہ ت ٹیپ ےھچیپ وار ایک اھت اس یک اس دااغ ن ازی ےس ےبح 

 وک وسچ وسچ رک وخش وہ رےہ ےھت 

ٹ
ن

اڈای

ا..................ا                      ا

 "رےہ ںیہ ان ار ودیل ںیہمت ںیہن گل راہ دایج ںیمہ تہب تخس رظنوں ےس وھگرےن'

 اکن ںیم اھک رک رسوگیش یکرہبور ےن ودیل ےک ا

"اہں ن ار گل وت ےھجم یھب ھچک ااسی یہ راہ ےہ دایج ھچک زن ادہ یہ آج ںیمہ وھگرےن ںیم نگم 

اےہ ہکلب آوھکنں یہ آوھکنں ںیم ںیمہ اھک اجےن واےل ںیہ"ا

ارہبور ےن یھب دایج یک رسد رظنوں وک وسحمس رک ےک اہک 

ارسوگایشں رک رےہ وہں"ا ا"ہی مت دونں ایک ای  دورسے ےک اکونں ںیم ےسھک

ر رک 

ٹ
پ
  ن اںیت انسیئ ںیہن دی وت خ

 
ارق ےن اکن اگل رک ان یک ن اںیت ےنس یک وکشش یک ج

 

ش
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اوبال ا

اامعر اہتبل نئمطم اس ای  اسڈیئ رپ اھٹیب ومن الئ وفن ںیم میگ ےنلیھک ںیم نگم اھت 

رانئ ےک ڑپکے انبےن ےک ا

ن

ےیل ڑلویکں ےن یھب راسہل درایمن ںیم راھک وہا اھت ےئن ڈی 

رانئ دنسپ رک ریہ یھت ا

ن

اڈی 

رے س  اسےنم وصےف رپ ےھٹیب ن اںیت رکےن ںیم رصموف ےھت اس دوران دایج 

ٹ

ی 

وں وک وھگر رےہ ےھت 

ن

 

ے

اںیگمشخ رظنوں ےس ان ت

 امرمٹ رکےن ںیم رصموف ےہ"

ٹ

ارا وپس
م
ا"ن ار ںیہمت ںیہن گل راہ دایج آج ہ

ارق وک اہک 

 

رھ رک رسوگیش ےک ادناز ںیم ش

ٹ

اودیل ےن آےگ ی 

ا

 

  وہ رک ھٹیب ایگ ش
 
ی ر

ے

د ف ری 

ن

ارق یھب م

رہل ان 

ن
ن

اں وت دایج اک اسرا ی

ن

اےم دےئھکی ےئگ ن

ن

"وکیئ ںیہن مہ آج دایج وک ڑلویکں ےک اکرن

رے اگ"

ے

ااچروں رپ ای

ارہ رک رک اہکا

 

ارہبور ےن سنہ رک ان اچروں یک رطف اش

اامعر دل یہ دل ںیم ان یک وخش یمہف رپ سنہ راہ اھت 
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 ا

ٰ ٰ

رامںیئ"ا"اچبرے ریمے اھبیئ اّلل

ن

ایہ مت ولوگں یک دمد ف

ریھچ اگنہ ان رپ ڈال رک دل ںیم داع دی 

ے

اامعر ےن ای  ی

وں آدرھ آؤ"

ن

 

ے

ارق مت ت

 

ا"رہبور ودیل ش

رے اوب ےن رع  دار آواز ںیم اںیہن اخمبط ایک ا

ٹ

ای 

   ںیم واسپ راھک وہ 
 

ڑلویکں ےن یھب راسہل اسڈیئ رپ رھک دن ا امعر ےن ومن الیئ ج

وں اینپ اٹہںی ا

ن

 

ے

رے اوب ےن سج ادناز ںیم اںیہن اچبرے ت

ٹ

وسےنچ رپ وبجمر وہ ےئگ ی 

ااخمبط ایک اھت رضور وکیئ رھگ رھب یھت 

وں ےن انس ںیہن ایک اہک ںیم ےن"

ن

 

ے

ا"مت ت

ااب یک ن ار آواز ںیم ےلہپ ےس زن ادہ یتخس یھتا

وں ہملک ڑپھ رک ای  اسھت اےھٹ 

ن

 

ے

اوہ ت

 ریخ رکے ےھجم وت اےنپ اتسرے رگدش ںیم داھکییئا

ٰ ٰ

ادے رےہ ںیہ"ا ا"اّلل

ارق وک ینہک امر رک اہک 

 

اودیل ےن آےگ ےتلچ ش
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 یہ ریخ رکے "ا

ٰ ٰ

ا"اّلل

ری آواز ںیم داع یک 

ٹ

ارہبور ےن م

وں ےن ےچس دل ےس آنیم اہک 

ن

 

ے

اسج رپ ت

ا"ہی س  ایک ےہ"

رے اوب ےن ومن الئ ان ےک اسےنم ایک 

ٹ

ای 

وں ےن یٹھپ ا

ن

 

ے

آوھکنں ےس ومن الئ وک داھکی ان ےک ومہ و امگن ںیم یھب ںیہن اھت ہی ان ت

روں ںیم ےس یسک ےک نپاس وہ یتکس ےہ 

ٹ

رںی دایج ن ا رھگ ےک ی  اوصتی 

ی ےس ا

ن

ن قی

ارق اور رہبور وک داھکی ان یک آںیھکن ایھب یھب ےب

 

ودیل ےن رظن ااھٹ رک ش

 ریہ یھت ا

ے

اومن الئ وک ی

ا"امرے ےئگ"ا

ارق یک رسوگیش امن آواز یلکن

 

ا ش

" ا"ایک ےہ ہی س 
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ااب یک ن ار دایج رگج رک وبےل 

ارے الخف اسزش یک یئگ ےہ"
م
ا"دایج ...ہی س  وھجٹ ےہ مسق ےل ےل ہی ہ

ا اچاہ

ن

اودیل ےن رواہیسن آواز ںیم دایج وک نیقی دالن

الم 

 

ر وغر ےس دوھکیں اور اتبؤ اس ںیم سک یک اسزش ش "اسزش وکن یس اسزش وصتی 

اںیہ"ا

رے اوب ےن ےصغ ےس وھگر

ٹ

ارک اہک  ای 

ا راتہ ےہ "

ے

 ںیم وہن

ن
 

ا"دایج .. وہ ہی س  وت ویینریٹس الت

ارق ےن آہتسہ آواز ںیم اہک 

 

اش

ان اش ںیہمت مہ ویین وریٹس اس وایحت اکم ےک ےیل وجھباےت ںیہ 

 

روخردار ش ان اش ی 

 

"ش

اایک "

ادایج ےن کنیع ےک ےچین ےس وغرا ا

ار
م
وں آےگ ےہ وہ ڑلیک ہ

ن

 

ے

ے ےھچیپ افےلص رپ ڑھکی ےہ "دایج اس ںیم ایک ےہ دےھکی مہ ت

اری اور ھچک ںیہن"ا
م
 ےہ ہی ہ

ے

ی ےل رےہ ےھت مہ دایج دوس

ب لف
س

ا
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اءاہلل نس رےہ وہں دمص ادمح مت 

 

اءاہلل امش

 

رہبور ےن رواین ںیم ھچک زن ادہ یہ ہک دن ا اھت "امش

ادوونں ےک ےچب ویینریٹس ںیم ڑلویکں ےس دوایتسں رکےت رھپ رےہ ںیہ "

ادایج ےن زنطہی ےجہل ںیم اہکا

ا"دایج ہی س  وت ویینریٹس ںیم اتلچ راتہ ےہ"

رہبور یک زن ان وک یلجھک وہیئ ودیل ےن اانپ نپاؤں زور ےس اس ےک نپاؤں رپ امرا رہبوز اچبرا 

لا ااھٹ وخن وخار رظنوں ےس ودیل وک وھگرا وج اےس یہ وھگرے اج راہ اھت اافلظ یک 
درد ےس ب لب 

اینیگنس اک ااسحس رہبور وک دعب ںیم وہا 

ا ولگ واہں ڑپےنھ اجےت وہں ن ا واہں رپایئ امں ویٹیبں ےس دوایتسں اگڑےن""مت

ب ااں آیت ےہ ڑپےنھ ان یک اامں ںیہن آیت "ا

ٹ

 ب ی
پ
ا"دایج مسق ےل ےل واہں ولوگں یک نہب 

ری ےس اہک ادمح اصج  ےن وھگر ےک اےنپ اصج  زادے وک داھکی رگم 

ن

 
ارق ےن اعخ

 

ش

اواہں رپواہ ےسیک یھتا

ےہ یہ ںیہن ریغبت ےنب وہےئ وہں یہک ےس ںیہن اتگل مت اٹھپن "رشم وت مت ولوگں ںیم 

ام ڈوب رک رھک دن ا"ا

ن

ااخدنان ےس ےہ اٹھپونں اک ن
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"ول دایج وک اس رمع ںیم یھب اخدنان یک ڑپی وہیئ ےہ اب ہی وکن یس اتکب ںیم اھکل ےہ 

 ںیہ"

ے

اری رطح ریغبت یھب وہ تکس
م
اہک اسرے اٹھپن رمد ریغت دنم وہےت ںیہ ھچک ہ

رے اوب ےک اکونں ےن اس ےک رہبو

ٹ

رھ رک ودیل ےک اکن ںیم رسوگیش یک ی 

ٹ

ر ےن آےگ ی 

ادار ایخالت نس رک ےصغ ےس اےنپ الڈےل وک داھکیا

ن

ان

ان اش ےچب اب س  اےنپ اےنپ واٹلئ روھکں اہیں زیم رپ "

 

ا"ش

 رک ای  دورسے وک داھکی 

ن

وں ےن وچی

ن

 

ے

رے اوب ےن اب یک ن ار رنیم ےس اہک ت

ٹ

ای 

ان اش ا

 

روخرداروں روھکں زیم رپ ""ش ای 

   ےس واٹلئ اکنل رک لبیٹ رپ رےھک 
 

وں ےن انب وچ و رچا ےک اےنپ اےنپ ج

ن

 

ے

ات

ا"اگڑی یک اچیب سک ےک نپاس ےہ "ا

وں اک ن اری ن اری دھکی رک وپاھچ اب یک ن ار ودیل وک یعس امونں ںیم اکٹھج اگل ہی 

ن

 

ے

رے اوب ےن ت

ٹ

ی 

ررگ رکےن ایک واےل ےھت ان ےک اسھتا

ن

ای 

د " ا"اچیب ےک

ٹ

ا ےہ ڈی 

ن

ااسھت آپ ےن ایک رکن

رہبور ےن ریحاین ےس ن اپ وک داھکی ان اچروں ڑلوکں ےک نپاس ای  یہ اگڑی یھت سج 
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  یھبک سج یسک وک یھب اچےیہ وہیت ےل اجےت 
 
رپ وہ ولگ ویینریٹس آےت اجےت ےھت ج

ڑی وگ ہک وہ ای  اگڑی ان اچروں یک یھت واٹلئ اجےن اک مغ اانت ںیہن اتس راہ اھت انتج اگ

اےک ےنلچ اجےن اک مغ اھت 

رے اوب ےن وھگرا 

ٹ

ا"ااچر ڈاانل ےہ ےھجم !" ی 

   ےس اگڑی یک اچیب اکنل رک لبیٹ رپ ریھکا
 

اودیل ےن ج

"آج ےس مت ولگ سب رپ ویینریٹس آن ا اجن ا رکوں ےگ اور ای  ہتفہ ےھجم مت اچروں اینپ 

 یلم ا

ے

 
وت ن اد رانھک ںیم ہی اگڑی لکش ںیہن داھکیؤ ےگ ارگ اس ےتفہ ےک دوران وکیئ اور اکشی

ا ڑپے اگ "

ن

 ھ ڈاولں اگ اس ےک دعب لقتسم وطر رپ مت ولوگں وک سب رپ اجن
 چ
پ ی

ا

رےاوب ےن تخس رظنوں ےس دھکی رک اانپ ہلصیف انسن ا 

ٹ

ای 

وں ےن ےبیسب ےس رس الہن ا 

ن

 

ے

ات

رن 

ن

ودیل وک ای  دم ےھچیپ یھٹیب یھک یھک رکیت ڑلویکں اک ایخل آن ا وج دبیتمسق ےس ان یک ک

ا یھت ایتگل

رے اوب ریمے نپاس آپ وک داھکیےن ےک ےیل ای  زیچ ےہ زیلپ آپ وہ یھب دھکی ےیجیل ا

ٹ

"ی 
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ااگ "

  اگل 

ے

   ےس اکنل رک رلیگی اونپ یک ای  اور اکٹھج ی
 

اس ےن دلجی ےس ومن الئ ج

ارق اور ا

 

ان یھب داھکییئ ںیہن دن ا اس ےن ومن الئ ش

 
ن

ام و ن

ن

روں اک ن   واہں ان وصتی 
 
ج

ریھچ رظنوں ےس اںیہن رہبور وک داھکین ا ان 

ے

اچبروں ےک یھب ہنم نب ےئگ دایج ےن ی

ارق اور 

 

راھ رک ومن الئ ودیل ےک اہھت ےس انیھچ ودیل وت ودیل نپاس ڑھکے ش

ٹ

داھکی رھپ اہھت ی 

ارہبور یک یھب اسسن دنب وہےن یگل ا

روحدار ذرا ںیم یھب وت دوھکیں" ا"اس ںیم ایک ےہ ی 

اایج ےس ےل رک واسپ ودیل وک امھتن اادارو وک ان ےک احل رپ ھچک رمح آن ا ومن الئ د

ارگ دایج اس ںیم وموجد ان یک انب رشٹ یک ن اڈی داھکیےت کیپ دھکی ےتیل وت آج ریغت 

وں ےن رکش یک اسسن یل 

ن

 

ے

ام رپ نیت نیت لتق وہ اجےن ےھت ت

ن

اےک ن

ارا ہنم ایک دھکی رےہ وہں"ا
م
وں اجؤ اہیں ےس اہیں ڑھکے ہ

ن

 

ے

ا"اب مت ت

ریمہ داھکییئا ادایج ےن ی 

اں ےک سب ںیم یھب "د

ن

ایج وہ ھچک رکاےی ےک ےسیپ یہ دے دےتی وت......وہ ایک ےہ ن
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اں "

ن

ااجےن ےک ےئل رکاےی یک رضورت وہیت ےہ ن

ارق ےن رظنںی اکھجےئ رشدنمیگ ےس اہک 

 

اش

"اہں اہں ویکں ںیہن رضور اےنت ےسیپ وت رضور ےلم ےئگ مت ولوگں وک اب اتپ ےلچ اگ مت 

یک ہگج ےہ ن ا واہں ریغوں یک نہب ویٹیبں ےک اسھت  اولوگں وک ہک ویینریٹس ڑپےنھ

ا وہں ےنتک ومج ایتسمں 

ے

   ںیم ای  روہیپ ںیہن وہ اگ ہن وت داھکین
 

رںی اکنےنل یک ج وصتی 

رکےت وہں مت ولگ ےلہپ ڑلویکں ےک ربمن ےنیل ےک اہبےن ان اک اہھت دےتھکی ڑکپے ےئگ 

رںی انبےت آےگ آےگ اتپ ںیہن متا اہم  ااب ڑلویکں ےک اسھت وصتی 

ن

ریغبت ںیمہ ایک اکرن

اداھکیےن واےل وہں "ا

ی اسری ڑھباس اکنل رک وھچڑی  

پھل
چ
پی  پ

  رشوع وہےئ وت ایلگ 
 
ادایج ج

ا"اب سب یھب رکںی ان ا وضحر ےچب ںیہ "ا

ن دھکی رک وبل اےھٹ 
 
کلی

 

س

پ ےھٹیب ےھت وچبں یک وصعمم  اویل اصج  وج یک ےک جپ

روخردار مت ان وچبں اک اسڈیئ ںیہن ول ےگ ا وت اور وکن ےل اگ اہمتری وجاین یھب وت "اہں اہں ی 

اایہن یک رطح رنیگن وج زگری ےہ"ا
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ادایج ےن رخ ومڑ رک ویل اصج  وک رھکی رھکی انسیئ 

اویل اصج  اچبرے وبل رک اتھچپےئا

اری رطح ذدنہ دل ےھت"
م
ا"اہےئ یچس دایج اچوچ یھب ہ

ازہ وہیئ ےبزعیت وھبل رک رپوجش وہا دایج ےک اسھت اسھت ویل اچاچ ودیل اینپ ایھب ا

ے

ایھب ن

اےن یھب وھگری ےس ونازا 

وں اہیں ےس ےتلچ ونب اور ربخدار وج ای  ہتفہ اینپ لکش یھب داھکییئ ںیمہ "ا

ن

 

ے

ا"اب مت ت

ر ےلکن اجےت اجےت ای  تخس رظن 
م
وں اانپ اس ہنم ےل رک ن اہ

ن

 

ے

رے اوب ےن رگج رک اہک وہ ت

ٹ

ی 

اچروں اسفد یک ڑجوں وک داھکی وج اینپ یسنہ طبض رکےن ےک رکچوں ںیم ای  دورسے اور ا

ے ےک رکچ ںیم اکلہن وہ ریہ یھت 

ن

ٹ
 
پھی
چ

اےک ےھچیپ 

ا.............................                ا

ا"چس چس اتبؤ مت ےن ےنتک ےسیپ ےئل اس اکم ےک ےیل "

ارق ےن اےس دوباچ  اودیل ےن امعر وک ای  رطف ےس ریگ راھک اھت دورسی

 

رطف ےس ش

ی ادناز ںیم وپھچ رن ا اھت 

سی س
ف

ے

ن

اوہا اھت رہبوز اس ےک اسےنم اھتےن دار انب ڑھکا 
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وں اظوملں وک داھکی 

ن

 

ے

اامعر ےن ےبیسب ےس ان ت

"دوھکیں ریما نیقی رکوں ںیم ےن ھچک ںیہن ایک ںیم ویکں مت ولوگں ےک اسھت ا

اےباامیین رکوں اگ"

ارق اک اہھت اےنپ ا

 

د دن اؤ ڈال اس ےن ش ری 

ن

ارق ےن م

 

دنکےھ ےس اٹہےن یک وکشش یک ش

ااکم انبن ا ا

ن

ارک اس یک وکشش وک ن

"ااھچ ااھچ ںیہمت اتگل ےہ مت ںیمہ ےبووقف ونبں ےگ اور مہ نب اجےئ ےگ اس راز ےک 

ان ارے ہی مہ اچروں ےک العؤ یسک وک ںیہن اتپ اھت رھپ ہی مت ےن ںیہن ایک وت سک ےن ایک ےہ "ا

ااس ےک ےلگ رپ اہھت رھک رک ےصغ ےس اہک  ارہبوز ےن آےگ آ رک

وں ںیم ےس یسک ےن اتبن ا وہ اگ 

ن

 

ے

اں رھپ ںیم یہ ویکں اتبؤ اگ مت ت

ن

"اہں وت مہ اچروں وک اتپ اھت ن

 "ا

ے

وں انب وبثت ےک ھجم رپ ازلام ںیہن اگل تکس

ن

 

ے

ادوھکیں مت ت

ااکما

ن

وکشش یک  اامعر ےن اےنپ اہوھتں وک ان ےک وبضمط اصحر ےس اکنےنل یک ای  ن ار رھپ ن

وواےئ ےگ اںیہن اج 
س
پھ
ن

"ااھچ مہ ںیہمت اےنت ےبووقف ےتگل ںیہ ہک اےنپ آپ وک وخد یہ 

روں دے ےگ "ا ارک اتبںیئ ےگ اور رھپ وخد یہ اںیہن اینپ وصتی 
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ارہبوز ےن ای  ای  ظفل ابچ ابچ رک اہکا

ا"اہیں ایک وہ راہ ےہ ایک رک رےہ وہں مت ولگ امعر ےک اسھت"

اہل امعر ےک رمکے ںیم

 

ا اھت ن ازار ےس اسےنم اک  ازرش

ن

دالخ وہیئ اےس اےنپ ےیل ھچک وگنمان

ری رطح اسنھپ وہا اھت  رظنم دھکی رک اس اک یب یپ اہیئ وہا امعر اچبرہ نیت ڈنغوں ںیم ی 

اہل ےن آےگ آرک رہبوز اک اہھت اس ےک رگدن ےس اٹہن ا

 

ازرش

ر وت مت وہں ریما سب ےلچ ںیہمت ااھٹ رک

ٹ
پ
 وبول اسفد یک خ

ے

ر "مت چیب ںیم م
م
 اس ڑھکیک ےس ن اہ

اکنھپ دوں"ا

ر رک اےس وھگر رک اہک 

ٹ

ارہبوز ےن م

رات زرا اہھت اگل رک وت داھکیؤ دبےل ںیم وپری رمع لیج ںیم رسےت 
 
"اہاہاہ اہمتری اینت خ

روہں ےگ اور مت دونں وھچڑوں اےس ای  ٹنم ےک ادنر ادنر ںیہن وت ںیم دایج وک اج رک 

رںی یھب اتب دوں یئگ سج ںیم مت رڈنیز ےک اسھت وہ وصتی 

ن

وں اےلیک اےلیک اینپ رگل ف

ن

 

ے

 ت

رے اوب اور اچوچ یھب مت 

ٹ

اں دایج وت دایج ی 

ن

ڑھکے رکسما رےہ وہں رھپ اجےتن وہں ن

ولوگں وک رھگ ےس اکنےنل ںیم ای  ہحمل ںیہن اگلےئ ےگ ہی وت ریما ااسحن امون وج وہ کیپ 
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ا"ںیہن داھکییئ آدنئہ مہ ےس اگنپ ےنیل ےس ےلہپ وس ن ار وسانچ ا

ارق اور ودیل وک ےھچیپ دالیکھ امعر ےن اینپ اسسن احبل یک رہبوز ودیل 

 

اہل ےن ہک رک ش

 

زرش

د وکیئ اگنپ ںیہن ےل  ری 

ن

اہل وک رصف وھگےن ںیم یہ اایفت اجین وہ م

 

ارق ےن زرش

 

اور ش

وں نت نف رکےت واہں ےس ےلچ ےئگ 

ن

 

ے

 ےھت ای  طلغ اگنہ ان دوونں رپ ڈال رک وہ ت

ے

تکس

اہل ےن اس یک لکش دیھکی وج ڈر ےس یلہپ زرد وہ ریہ یھت امعر ےن رکش اک اسسنا

 

 یل زرش

اہل ےن ہہقہق اگلن ا امعر ےن یگفخ ےس اےس وھگرا 

 

ازرش

ا......................               ا

رن ا "

ٹ

ا"اہاہاہ مت ای  دن ان س  ےک اہوھتں لتق وہ اجؤں یگ گ

 اکس

ے
ے

پ رپ ن ات رک رےہ ےھت زاالن اس یک ن ات نس رک ےباحتہش اسنہ وہ دونں اس وق  

 

ئ

"اےسی یہ لتق رک دے ےگ ےھجم ےھجم اہھت وت اگل رک داھکیںیئ ریما زاالن  ان س  وک اھپیسن 

راھ دے ےگ"

ٹ
پ
ارپ خ

از ےس اہک 

ن

ااس ےن ن

 ےبزعت رکوایت راہ رکوں "ا

ے
ے

ر وق
م
ا"اہں اور مت ان اچبروں وک ہ
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 یہ اسیھت ےباامین الکن وت "ںیم ےن ھچک ںیہن ایک ںیمہ وت اتپ یھب ںیہن اھت وہ وت ان اک اانپا

وں 

ن

 

ے

ارے اسھت وسدہ ن ازی یک وےسی مسق ےس آپ ان ت
م
اری ایک یطلغ یھت اس ےن ہ

م
ہ

ن دھکی ےتیل وت آپ وک یھب یسنہ آ اجیت ہی وج وچسیب ےٹنھگ آپ ےک رہچے رپ ن ارہ چب 
 
کلی

 

س

یک 

ر وہیت  ےھجم دنبہ یھبک رکسما رک یھب ن ات رک اتیل ےہ

ٹ
پ
اں تخس خ

ن

ا"رےہ وہےت ںیہ ن

ازاالن اس ےک دیفس وھجٹ رپ الملت رک رہ ایگ 

ا وہ ا

ے

 سنہ سنہ رک اےنپ ڑبجوں رپ ملظ رکن

ے
ے

ر وق
م
ا ہی وج مت ےس ہ

ے

"ںیم سنہ رک ن ات ںیہن رکن

ارکشی وعرت"ا

ن

ا ن

ے

اوہ ںیہمت رظن ںیہن آن

 اتسنہ اھت تہب ذماق یک 

ے
ے

ر وق
م
اں یہ ہ

ن

ا اھت ن

ے

ہی چس اھت زاالن یسک ےس اینت ن اںیت ںیہن رکن

ا اھت ےسیج ےسیج  ان ات رپ یھب

ے

ل ہچب نب اجن
ب لک
اہل ےک اسھت وہ 

 

سب رکسما داتی اھت رگم زرش

ا راتہ اھت انب ھچک ےہک 

ے

اہل اےس رکےن وک یتہک وہ واسی یہ رکن

 

ازرش

ےن سک وک اہک ںیم آپ وک وعرت رظن آیت وہں ایھب ریمی رمع یہ ایک "ہی وعرت آپ ا

اےہ ایھب وت ںیم ڑلیک وہں ڑھکورس اخن "ا

اراض وہیت اےس ڑھکورس اخن یہ یتہک یھت ا

ن

  یھب اس یک یسک ن ات رپ ن
 
اوہ ج
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اک وسبری 

ن

ااس ےن امےھت رپ اےئ ن ال ای  ادا ےس ےھچیپ رکےت وہےئ ن

رن ا وسری وس ن ار اہک

ٹ

 ڑکپا رکوں رگم اجمل "اہاہاہ ااھچ گ

ے

ام ےس م

ن

 ےہ ےھجم اس واایہت ن

اےہ وج ںیہمت ریمی وکیئ ن ات ھجمس آ اجےئ "

 ےئجیک اگ "

ے

ا"اہاہاہ آپ یھب آدنئہ ےھجم وعرت ےنہک یک یطلغ دون ارہ م

ی 

م
ک

ن

ب

ا ےہ 

ن

"اوےک ریمی امں اب وس اجؤ ےھجم یھب وسےن دوں حبص ڈوییٹ رپ یھب اجن

اوعرت"ا

ا"زاالن "

ان ےن سنہ رک اےس داھکی وہ الچیئ زاال

ا"ڑھکورس اخن" اس ےن اانپ دبہل ےل رک وفن دنب ایک 

اہل اجن رک اےس گنت رکیت یھت دوونں اےسی یہ 

 

ر یھت زرش

ٹ
پ
زاالن وک اس ظفل ےس تخس خ

اہل ےک ےیل زاالن 

 

نپالگ ےھت ای  دورسے وک گنت ےیک انب ان وک دنین ںیہن آیت یھت زرش

ر اکم اک ایحل  ےن اانپ رٹارفسن یھب الوہر رک دن ا
م
رن ا ےک ریغب واہں االیک اھت اس ےک ہ

ٹ

اھت وہ اینپ گ

اہل ےن اینپ زدیماری انب یل یھت 

 

ارانھک زرش
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ا.................ا                     ا

راب اھت ن ارش واےفق واےفق ےس اجری یھت وحرنی  دلجی ےس 

ن

آج وممس حبص ےس خ

 ن ارش ھچک مک یھت اس ےیل وہ زیت زیت دقم ااھٹیت اج رتھچی   ےل

ے
ے

 رک رھگ ےس یلکن اس وق

 ریہ یھت 

اں 

ن

دار رکےن دے دوں ن "نس زہشادی اینت اھبگ رک اہک اج ریہ وہں ےلہپ ےھجم وت اانپ دی 

ںیم حبص ےس ریتی ای  کلھج دےنھکی ےک ےیل ن ارش ںیم ڑھکا ریتا ااظتنر رک راہ وہں اور مت 

اں زہشادی"وہں ےک ون ٹفیل

ن

ا ہی وت وکیئ ایھچ ن ات ںیہن ن

 ہن رویتک وت رکٹ الزیم وہ اجیت وحرنی ےن 

ے
ے

روق ن اول ای  دم ےس اس ےک اسےنم آ ایگ وہ ی 

اوگاری ےس اےس داھکی .. اب وہ ن اول ےس ےلہپ یک رطح ںیہن 

ن

رتھچی اسڈیئ رپ رک ےک ن

 اس ےن وکیئ

ے

ا اھت رگم آج ی

ے

طلغ رحتک ںیہن یک  اڈریت یھت ن اول آےت اجےت اےس گنت رکن

یھت اس ےیل وحرنی وھتڑی نئمطم وہ یئگ یھت وج یھب اھت وہ رھگ ںیم انھٹیب اوفڈ ںیہن رک 

ر دقم اکنےنل یہ ےھت 
م
ایتکس یھت اےس اےنپ ٹیپ وک رھبےن ےک ےیل رھگ ےس ن اہ

"آپ ریما اھچیپ وھچڑ ویکں ںیہن ےتیل ںیم ےن آپ اک ایک اگبڑا ےہ ےھجم ریمے احل رپ 

ا ےہ ویکں ریما انیج  اویکں ںیہن

ے

را آن

ن

ر آپ وک ےھجم گنت رکےن ںیم ایک م

ن

وھچڑ دےتی آخ
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ارحام رک راھک ےہ "ا

اوحرنی اج ٹھپ ڑپی یھت وہ اےی دن اس ےک وضفل وکباس ےس گنت آ یکچ یھت 

ا یھب ایت ےہ ںیم وت اھجمس اھت زہشادی وگیگن ےہ واہ آج وت 

ن

"واہ ریمی زہشادی وک وت ن اںیت رکن

را آ ایگ "

ن

ام

ا ےن تبحم ےس اےس ےتکت وہےئ اگلوٹ ےس اہک ان اول

ان اس یک وسچ ےس یھب ا

ن

وحرنی اک دل ایک وہ یسک دویار ےس اج رک اانپ رس وھپڑ دے وہ ان

ازن ادہ ڈٹیھ اھت 

امئ زیتی ےس زگر راھ اھت اس ےن رس کٹھج رک اسڈیئ ےس 

ٹ

اس ےن واچ وک داھکی اہجں ن

اا اچاہ 

ن

کلب

ن

ن
ا

ارھب رک داھکی یھب ںیہن ںیہمت""تہب دلجی ےہ اجےن یک ایھب وت یج ا

 ایگ وحرنی ےن رظن ااھٹ رک اس 

ٹ

م
ن اول ےن دیھک ےجہل ںیم ہک رک وحرنی ےک اسےنم ےس ہ

را  ااجےن ایک اھت اس صخش ںیم وج اانت ی 

ن

ان وک داھکی رھپ رس کٹھج رک واہں ےس یلچ ن

ن

نپالگ ان

را ںیہن اھت ھچک وت ااسی اھت وج اس صخش وک رفنمد انب راہ ااھت  اوہ رک یھب ی 
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ا.....................               ا

اہل تہب وغر ےس رس وک دںیھکی اج 

 

 رس داریم اک رچکیل نس ریہ یھت زرش

ے
ے

وں اس وق

ن

 

ے

وہ ت

اریہ ںیھت اس ےک ویں دےنھکی ےس داریم اچبرہ ویفنکز وہ راہ اھت 

اہل آپ زیلپ آرام ےس رچکیل انس دنسپ رکںی یگ"ا

 

ا"سم زرش

ر راہ ںیہن ایگ داریم 

ن

اہل وک دھکی رک الھجنھج رک اہکاآخ

 

ر رک زرش

ٹ
پ
اےن خ

ل 
ب لک
"ںیم ےن ایک ایک ےہ رس ںیم وت آپ اک رچکیل تہب وغر ےس نس ریہ وہں آج وت ںیم 

ایھب ںیہن وبیل "ا

اہل ےن امکل وصعمتیم ےس آںیھکن وھگام رک اہک 

 

ازرش

ےس نس ریہ ےہ رچکیل ونٹ ںیہن رک ریہ دعب ںیم ریمے نپاس آپ "آپ رصف وغر ا

را وکیئ ںیہن وہ اگ "ا اںیم ےس وکیئ یھب ونسٹ ےنیل آن ا وت ھجم ےس ی 

ا دنب رکوں 

ن

اہل ےھجم ویں وھگرن

 

اب وہ اچبرہ اےنت ولوگں ےک درایمن ایک اتہک ےہ زیلپ زرش

اںیم ویفنکز وہ راہ وہ اس ےن اانپ ہصغ اسری الکس رپ اکنال 

ارپ رس مہ وت رچکیل ونٹ رک رےہ ںیہ""
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ای  ڑلےک ےن یلہپ رو ےس اہک اسھت اینپ اکیپ یھب اورپ رک ےک وگن ا وبثت ےک وطر رپ شیپ 

ایک 

"ںیم اسری الکس یک ن ات ںیہن رک راہ ھچک وٹسڈسٹن اہیں اےسی یھب وموجد ےہ وج ضحم 

امئ نپاس رکےن ےک ےیل رھگ ےس آےت ںیہ"

ٹ

ااانپ ن

اہل رپ ڈال رک اہکرس ےن ای  تخس رظن ز

 

ارش

اں 

ن

 رظن ںیہن آ راہ وج آپ اک رچکیل ونٹ ن

ٹ
ن

"ےل یج رس اہیں ےھجم وت ااسی وکیئ یھب وٹسڈی

 ےس ایک وہ ایگ ےہ"

ن

ارک راہ وہں اتپ ںیہن آپ وک ااچی

اہل ےن ای  رظن وپری الکس رپ ڈال رک رکسما رک اہک 

 

ازرش

ااک رچکیل ونٹ ایک ےہ "ا"ااھچ آپ زرا اینپ ونٹ ی  ےھجم داھکیےئ اہجں آپ ےن آج ا

اہل ےن اینپ ونٹ ی  رس ےک اسےنم یک سج رپ آج 

 

داریم ےن اس ےک اسےنم آ رک اہک زرش

اہل وک 

 

ااک رچکیل اھکل وہا اھت داریم ےن ریحت ےس ےلہپ ونٹ ی  وک داھکی رپ زرش

ا"ہی آپ ےن ےسیک اھکل "

ا"ایک بلطم رس ےسیک اھکل  "ا
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ا"ریما بلطم ےہ آپ وت نس ریہ یھت "ا

اداریم وک ھجمس ںیہن آ ریہ یھت وہ ایک ےہک اب ا

"ایک بلطم رس آپ وک اتگل ےہ ںیم نس ریہ یھت وت ونٹ ںیہن رک ریہ یھت اتپ ںیہن ایک وہ 

د آپ رسکلی وہ اجےئ " ای 

 

 ےس رس آپ وک زیلپ ہی نپاین یپ ےل ش

ن

اایگ ےہ ااچی

راھیئ اس یک آںیھکن

ٹ

 گیب ےس اکنل رک اس یک رطف ی 

ے

اہل ےن نپاین یک وبب

 

 رکسما زرش

 یھب اس یک 

ے
ے

ریہ یھت وہ ارثک رھگ ںیم یھب داریم وک اےسی یہ گنت رکیت یھت اس وق

 کمچ ریہ یھت

ٹ

م
اآوھکنں ںیم ویہ اطیشین رکسماہ

اہل ےن وت وایعق آج ھچک ںیہن ایک ہن وہ وبیل ےہ ھچک آپ وک وکیئ طلغ یمہف وہیئ وہ 

 

"رس زرش

ایگ "

اوحرنی ےن رس وک دھکی رک اہک 

اہل ےک رکسماےت رہچے وک داھکی رھپ وپری الکس رپ رظن دوڑایئ داریم ےن ای  ا

 

رظن زرش

س  رس وک بیجع رظنوں ےس دھکی رےہ ےھت ےسیج رس ےن ھچک طلغ رک دن ا وہ داریم ےن 

اہل وک ںیہن 

 

ر رک رچکیل دےنی اگل اب وہ یطلغ ےس یھب زرش

ٹ

رہگی اسسن یچنھک اور واسپ م
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اہل نپاس یھٹیب روام ےن ا

 

اانپ نپاؤں اس ےک نپاؤں رپ امرا دھکی راہ اھت زرش

ے ےس اےس وھگرا ٰ
ص

ن

غ

اہل ےن 

 

ازرش

"اب ںیہمت ایک فیلکت ےہ یلگنج یلب ای  دن ہی اہمترے نپاؤں وتڑ رک اہمترے اہھت ںیم 

 ےن آرام 

ٰ ٰ

  دوھکیں نپاؤں اک اامعتسل رک ریہ وہیت وہں ہی زن ان اّلل
 
دے دوں یگ ج

ارکےن ےک ےیل ںیہن دے ریھک"

اہل ےن کھج رک اانپ

 

ا نپاؤں زور ےس ڑکپ رک رسوگیش ںیم روام وک ڈااٹنزرش

ر ویکں رس وک 

ن

"الوتں ےک وھبت ن اوتں ےس ںیہن امےتن اہمترے اسھت ہلئسم ایک ےہ آخ

اگنت رک ریہ وہں"

اروام ےن یھب کھج رک اےس وھگر رک اہک 

راب وہ ایگ ےہ ںیم ےن ایک ایک ےہ ےھجم اتبؤ وت آرام ےس یھٹیب 

ن

"ولں یج مت س  اک دامغ خ

ا اک رچکیل نس ریہ وہں اس رپیھب ن اںیت ےنس وک لم ریہ ےہ"رس

اں مت آوھکنں یہ آوھکنں ںیم رس وک وھگر ریہ وہں وہ 

ن

"اہں اہں ےھجم ےسیج اتپ ںیہن ےہ ن

ل ںیہن آیت اور ہی ریمی ونٹ واسپ رکوں 
ب لک
اچبرے ویفنکز وہ رک رہ یگ  رشم وت ںیہمت 
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 رکوں یگ دھکی انیل  ےباامین ڑلیک ںیم آج رھگ اج رک زاالن اھبیئ

ے

 
اجن ےس اہمتری اکشی

امت"

دردی ںیم وبےنل یک رضورت ںیہن ےہ یھجمس 
م
"اہں اہں دھکی ولں یگ زن ادہ ریم اھبیئ یک ہ

را وکیئ ںیہن وہ اگ" اورہن ھجم ےس ی 

  دوھکیں رٹ رٹ "ا
 
ا"ہی مت دونں اخومش وہ رک ںیہن ھٹیب یتکس ج

ارک دوونں وک ےصغ ےس داھکی وحرنی ےن الھجنھج ا

امئ ںیہن ےہ "ا

ٹ

ارے نپاس اانت وضفل ن
م
ا"اہاہاہ مت یہ اخومش وہ رک رس وک ایپر ےس دوھکیں ہ

اہل وک 

 

اہل ےن کھج رک وحرنی وک آھکن امر رک اہک وہ اچبری الملت رک رہ یئگ رس ےن زرش

 

زرش

اوھگرا 

ا دنسپ رکیت یئگ ن ا ںیم الکس ےس الچ اجؤ"ا

ن

ا"آپ س  اخومش وہن

اریم اک طبض وجاب دے ایگ اس ےن اب یک ن ار ےصغ ےس اہک دا

اں مت ولگ وبول ھچک ںیہن ےتہک ںیم ای  ن ات یھب رک دوں وت اھکےن وک 

ن

"ہی رس یھب ن

اڈورےت ےہ"ا
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ارایگض ےس اہک 

ن

د ںیم آ رک ھٹیب یئگ وحرنی ےن ن

ٹ ن

 وہےن ےک دعب وہ ولگ رگاؤی

ے

االکس تح

 ان ےک العوہ یسک اور یک رطف وتمہج "تبحم ریمی اجن تبحم ےہ ہی رس ںیہن اچےتہ مت

ا ےہ"

ے

اوہ اس ےیل اوہنں ہصغ آ اجن

اہل اہک ن از آےن واولں ںیم ےس یھت 

 

ازرش

ا"زر ںیم اہمترا رس وھپڑ دوں یئگ وج آدنئہ ایسی وکباس یک یھب وت"

اوحرنی ےن نپاس ڑپی اتکب ااھٹ رک اےس وخن وخار رظنوں ےس داھکیا

ا وہں رپ تقیقح یہی ےہ ریمی وحر اصہبح""اب مت ںیہن امیتن وت ںیم ایک ہک یتکس

اہل ےک اسھت اسھت روام یھب الھکلھک رک یسنہ وحرنی ےن وہ اتکب روام ےک رمک ںیم 

 

زرش

ادے امری

ا"اہےئ اظمل ںیم ےن ایک ایک ےہ "

اروام اینپ رمک رپ اہھت رھک رک الچیئ 

د یک ن اوتں رپ اب وسنہں "

ٹ

ا ںیہمت اس وٹسیپ

ن

ا"تہب یسنہ آ ریہ یھت ن
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اہل وک "اہ

 

ں وت ںیم ےن وت ھچک ںیہن اہک اس اسفد یک ڑج وک وت وکیئ ھچک ںیہن اتہک "روام ےن زرش

 دھکی رک ہہقہق اگل رک سنہ ریہ یھت وحرنی ےن دوونں وک داھکی رھپ 

ے

داھکی وج اس یک احل

اگیب ااھٹ رک ےصغ ےس واہں ےس اجےن یگل 

ا اج او ریم

ن

ای رویھٹ وبحمہب....""او ریمی رویھٹ وبحمہب ےھجم االیک وھچڑ رک ن

اہل ےن اس اک گیب ڑکپ رک رہلا رہلا رک اہک وحرنی وک اس ےک ادناز رپ یسنہ آیئ گیب وھچڑ 

 

زرش

الم وہ یئگ دور ڑھکے ای  صخش ےن وحرنی ا

 

رک وہ یھب ان دوونں ےک اسھت یسنہ ںیم ش

اوک ےتسنہ وہےئ تہب ایپر ےس داھکی 

ا......................                      ا

را  اں وت ھجم ےس ی 

ن

ریھ وک آدنئہ ےھجم اےسی وھگر وھگر رک داھکی ن

ٹ
پ
 خ

ن

"مت اھجمس دوں اس ی

وکیئ ںیہن وہ اگ مسق ےس اانت ویفنکز وہ ایگ اھت ںیم ینتک ےبزعیت وہیئ س  وٹسڈسٹن ےک 

ااسےنم ےھجم ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت ںیم ایک رکوں "

 اگلیئ داریم ےن الکس ےس اکنےتل یہ زاالن وک وفن الم

ے

 
اہل یک اکشی

 

ا رک زرش

زاالن اسری ن ات نس رک ہہقہق اگل رک سنہ ڑپا "سنہ ولں سنہ ولں ںیم ےن ہفیطل انسن ا ےہ 
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اں ںیہمت "

ن

ان

ر رک وبال 

ٹ
پ
اداریم اس ےک ےنسنہ رپ خ

"وت اور ایک رکوں ای  وھچیٹ یس ڑلیک ںیہمت لسلسم وھگ ریہ یھت اور مت اس ےس ویفنکز 

اوہ ےئگ "

دا واےطس اک ریب ےہ اےس وکیئ "واہ ن ار واہ ا

ن

وہ وھچیٹ یس ڑلیک ںیہن وپرا ہنتف ےہ ھجم ےس وت  خ

اومعق اہھت ےس اجےن ںیہن دیتی وہ"ا

 سیپ رک اہک 

ے
ن

اداریم ےن دای

 وک وھگر رک ہن دےھکی کیھٹ ےہ اب 

ے

"ااھچ ااھچ اھجمس دوں اگ ںیم اےس آدنیہ ریمے دوس

اوخش"

رول رک ےک 

ٹ
ن

ادیجنسیگ ےس اہک زاالن ےن لکشم ےس اینپ یسنہ ک

دہ ایسی وکیئ رحتک یک 

ن

 

 

"اہں کیھٹ ےہ اہمتری وہج ےس اس ہنتف وک وھچڑ راہ وہں آئ

 رکوں اگ"

ے

 
رٹک اچ او ڈی ےس اج رک اکشی

 

اڈای

 ےھجم الکس ںیم وغر ےس دھکی ریہ یھت اور ںیم "ااھچ ایک ا

ٹ
ن

وہکں ےگ ہک ای  وٹسڈی
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دا اک وخف رکوں وٹسڈسٹن وت رچکیل ےک دوران رچیٹ وک یہ 

ن

ویفنکز وہ ایگ اھت اہاہاہ ریم ن ار بک خ

ادےتھکی ںیہ ہن "ا

اہل ےھجم گنت رکےن ےک ےیل ااسی رک ریہ یھت ہی ن ات مت یھب 

 

"اہں دےتھکی ںیہ رگم زرش

اےتن وہں"اےھچ ےس اج

رن ا یک اخدناین دینمش ےک ن ارے ںیم وت 

ٹ

"اہں اجاتن وہں رپ اچ او ڈی اصج  اہمتری اور گ

اںیہن اجےتن اںیہن ایک اتبؤ ےگ "ا

پب ااا
ھی

ے

ن

د  ری 

ن

ازاالن ےن سنہ رک اےس م

دہ ھجم ےس ن ات رکےن یک وکشش یھب یک وت "ا

ن

 

 

ا"امرو مت ربخدار وج آئ

اداریم ےن ےصغ ےس وفن دنب رک دن ا 

اہل یک دینمش رشوع  ےس یہ یتلچ آ ریہ یھت زاالن ےن سنہ

 

 رک وفن وک داھکی داریم اور زرش

رن ا وک وفن المن ا اب اس یک الکس یھب وت ینیل یھت ا

ٹ

ااس ےن گ

 ےسیک وفن رک دن ا آپ ےن "

ے
ے

ا"االسم مکیلع آج اس وق

 وموصل وہیئ ےہ آج اس ےیل اہمتری الکس ےنیل ےک ےیل وفن ایک 

ے

 
"اہمتری اکشی
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اےہ"ا

اےن ایک رک دن ا ےہ"ا"اب ںیم ا

اہل ےن ااجنن نب رک وپاھچ ا

 

ازرش

ا"مت اےھچ ےس اجیتن وہں ایک ایک ےہ مت ےن"

ا"ںیم ےن ھچک یھب ںیہن ایک چس ںیم "ا

ا"ااھچ وت آج الکس ںیم ھچک ںیہن ایک مت ےن ویکں گنت رکیت وہں ریم اچبرے وک"

ازاالن ےن دیجنسیگ ےس درن اتف ایک 

ا

ے

 
رک دی ںیم ےن الب ایک ایک ےہ ریم اھبیئ وک ھجم ےس  ا"ول یج اوہنں ےن آپ ےس یھب اکشی

  ےنس ھٹیب یئگ وت ارتعاض 
 
 یھت ںیم الکس ںیم ریسسی وہ رک رچکیل ںیہن یتنس آج ج

ے

 
اکشی

ری وہ س  وک ھجم ےس رپاملب وہیت ےہ"ا اںیم رکوں یھب وت ایک رکوں ںیم یہ ی 

اہل ےن رواہیسن وہ رک وجاب دن ا زاالن اسےنم وت اھت ںیہن وجا

 

اس ےک وھجےٹ آوسن  ازرش

اہل یک یگیھب آواز ےن اےس ےب نیچ رک دن ا 

 

اداتھکی دور ےھٹیب زرش

 ںیہن یک "ا

ے

 
ا"ایسی وکیئ ن ات ںیہن ےہ اس ےن ھجم ےس وکیئ اکشی
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"اہں اہں آپ وک وت ااہلم وہ ایگ اھت الکس ںیم یھب اوہنں ےن ےھجم ڈااٹن ےہ آپ وک ہشیمہ 

ہ ان یک ن ات رک

 

س
مم
ہ
نیقی رکےت وہں ےھجم آپ ےس ن ات یہ  ویہ کیھٹ ےتگل ںیہ آپ 

اںیہن رکین "ا

اہل ےن وفن دنب رک ےک روام اور وحرنی وک آھکن امری 

 

ازرش

ا"وپری ڈراہم وہ مسق ےس "

اروام ےن اس یک ادااکری دھکی رک اہک 

ا"

ن

ری ن ات ےہ زرای  وت یطلغ اہمتری ےہ اورپ ےس وھجٹ اک رون ا"تہب ی 

اوحرنی ےن اےس رشم دالیئ

اں وہں وت اب ایک "مت وت سب یہ رکا

ن

امئ رچکل دادی اامں ن

ٹ

ر ن
م
اں وہ وت ہ

ن

اجو ومولی یک اوالد ن

 یتنس "ا

ٹ
ن

ارکیت اینپ یطلغ امن رک زاالن یک ڈای

اہل ےن دوونں وک دھکی رک اہکا

 

ازرش

ا"مت یھب وت رس وک تہب گنت رکیت وہں"

اروام ےن اس ےک اہھت ےس ٹکسب ےتیل وہےئ اہک
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ےہ ریمی اجن آےگ آےگ دوھکیں ریم اھبیئ ےک اسھت ایک رکیت وہں "ایھب وت آاغز ا

اںیم"

ااس ےن سنہ رک اہک روام ےن اوسفس ےس رس الہن ا 

ا"ہی ڑلیک ںیہن دسرھے یئگ " 

اہل وک رایض رکاےن ےک ن ارے ںیم وسچ راہ اھت 

 

دورسی رطف زاالن اچبرہ ریم اور زرش

ا اھتا

ے

اان دوونں یک ڑلایئ ںیم سنھپ زاالن اجن

ا....................ا               ا     

د ٹسیٹ 

ٹ ٹ

اہل اک تہب اوپمری

 

زاالن یک وپگنٹس الوہر وہ یئگ یھت آج وہ رھگ واسپ آن ا اھت زرش

ا یہ ڑپا اھت اجےن ےس ےلہپ اس ےن زاالن وک وفن رک ےک 

ن

اھت اےس اچر ہن اچر ویینریٹس اجن

اایتر وہ رک اےس ےنیل اج راہ اھت اےس وایسپ ںیم یپ رکےن اک آڈر دن ا اھت زاالن آرام رک ےک ا

ا"اہکں اج رےہ وہں زاالن"ا

 کس ایتر دھکی رک وپاھچ ا

ن

اامم ےن اےس ی

رن ا اور روام وک ےنیل اج راہ راہ وہں "

ٹ

ا"یہک ںیہن امم گ
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ا ےلہپ ریمی ن ات نس ولں ےھجم مت ےس تہب رضوری ن ات رکین ےہ "ا

ن

ا"کیھٹ ےہ ےلچ اجن

اامم ےن دیجنسیگ ےس اہک 

ر وہ ریہ ےہ""امم دعب ںیم ا  دی 

ے
ے

ارک ےیجیل اگ ےھجم اس وق

امئ دھکی رک تلجع ںیم وجاب دن ا 

ٹ

ااس ےن ڑھگی ںیم ن

ا"ےلہپ ریمی ن ات نس ولں زاالن ےھجم تہب رضوری ن ات رکین ےہ"ا

اامم ےن ےصغ ںیم ابچ ابچ رک اہک 

ا"او وہ امم ےلچ آےئ ےھٹیب ےہک ایک انہک ےہ آپ وک "

 اور وخد اس ےک اسےنم یہ ھٹیب ایگ اھت وساہیل زاالن ےن امم وک اھتم رک وصےف رپ اھٹیبا

ارظنوں ےس امم وک داھکی 

ادی ا

 

ادی رک ینیل اچےیہ ںیم اور اہمترے نپانپا اچےتہ ںیہ ےک اہمتری ش

 

"اٹیب اب ںیہمت ش

اوہ اجین اچےیہ اب "ا

ادی ںیہن رک اتکس ہی ن ات آپ 

 

اں ںیم ش

ن

"واٹ امم آپ ایک ہک ریہ ےہ آپ اجیتن ےہ ن

اےہ رھپ اس رپ ن ات رکےن اک ایک افدئہ ےہ "اےھچ ےس اجیتن ا
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ا  ازاالن ےن اانپ اہوھتں وک وبضمیط ےس چنیھب رک دیجنسیگ ےس وجاب دن 

 مت اس س  اک اممت امےتن روہں ےگ وھبل ویکں ںیہن اجےت وہ س  وہ 

ے

ر بک ی

ن

"آخ

را وخاب اھت اور ھچک ںیہن "ا اای  ی 

را وخاب ںیہن اھت امم وہ ای  خلت تقیقح یھت ےسیج  ںیم اجہ رک ںیہن وھبل اتکس وہ "وہ ی 

ریمی وہج ےس رمی ےہ امم ںیم اچہ رک یھب اانپ امیض ںیہن وھبل اتکس زیلپ آپ ریمی 

ادی ےک وخاب دانھکی وھچڑ دے "ا

 

اش

ازاالن ےن یمتح ےجہل ںیم اہک 

"تہب نس یل مہ ےن اہمتری اب سب اور ںیہن ںیم ےن اور اہمترے نپانپا ےن اہمترے 

اہل وک دنسپ

 

دگنٹس ےہ " اےیل زرش

ٹ ن

اایک ےہ وےسی یھب مت دوونں ںیم اکیف ای

ی ےس امم وک دےنھکی اگل ےسیج اس ےن ےنس ںیم 

ن

ن قی

امم ےن وگن ا اس ےک رس رپ دامھہک ایک وہ ےب

د ھچک اور اہک وہں اس ےن انس طلغ وہ رگم ںیہن امم وت وہ س  یہ  ای 

 

یطلغ یک وہں امم ےن ش

ا ایک اھت ہک ریہ یھت سج اک زاالن ےن یھبک وصتر یھب ںیہن

ا"امم... ہی آپ ایک ہک ریہ ےہ"
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ااس ےن یٹھپ آوھکنں ےس امم وک داھکی 

"ویہ وج تقیقح ےہ نمث یک ومت اےسی یہ یھکل یئگ یھت اس ںیم اہمتری وکیئ یطلغ 

اہل ویکں ںیہن..."

 

ادی وت ںیہمت رکین یہ ےہ رھپ زرش

 

اںیہن ےہ ش

ادی ںیہن رک اتکسا

 

اہل وت ایک ںیم یسک ےس ش

 

اہل اک آپ ےن وسچ یھب "سب امم زرش

 

 اور زرش

  ںیم ےن اےس الپ اھت وچبں یک رطح اس اک 
 
رن ا ےہ ریمی وھچیٹ یس یھت ج

ٹ

ےسیک یل وہ گ

ارا رہتش تہب اومنل ےہ امم 
م
ایحل راھک اےس اےنپ دل ںیم س  ےس اگل اقمم رپ راھک ہ

را اھبری یتھجمس ا

ٹ

 انبںیئ وہ ےھجم اانپ ی 

ے

رن ا ےک ےیل اگیل م

ٹ

اےہ "اےس ریمے اور گ

ازاالن ےن اھٹ رک اےنپ ےصغ وک اقوب رکےن یک وکشش یک 

رن ای  دورسے وک اھبیئ نہب یہ 

ن

اں اس ےک اھبیئ س  ک

ن

"یتھجمس ےہ اھبیئ وہ وت ںیہن ن

اوقعمل ن ات وت ےتھجمس ںیہ ا

ن

دعب ںیم ان ےک آسپ ںیم رےتش وہ اجےت ںیہ اس ںیم ایسی ن

اں "ا

ن

اںیہن ےہ ن

امم اس ےک ااسحاست ںیہن اجن نپاےئ ریہ یھت وہ اینپ یہ ہک ریہ یھت زاالن ےن 

اوسفس ےس اینپ امں وک داھکی وہ امں وہ رک اس ےک دل یک ن ات ںیہن ھجمس نپا ریہ یھت 
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اہل اس ےک ےیل وھچیٹ یس یچبا

 

اہ زرش

ن

 یہ وت یھت اور ھچک ںیہن ااسی وسانچ یھب اس ےک ےیل گ

ااھت 

ادی ںیہن رکوں اگ وہ ھجم ےس تہب وھچیٹ ےہ زیلپ اس ن ات وک 

 

رزگ ش
م
"امم ںیم اس ےس ہ

 رک دے اےس اتپ الچ وت وہ ایک وسےچ یئگ ریمے ن ارے ںیم انتک ایھٹگ الکن ںیم اےس 

ے

یہی تح

 ایک ےہ ںیم ےن

ٹ

 
 آپ ےن آج ریما امن رھبوہس س  متخ نپچب ےس وچبں یک رطح رٹی

ارک دن ا آپ امم آپ یھب ریمے اور اس ےک رےتش وک ںیہن ھجمس یکس "

ازاالن ےن امم ےک دقومں ںیم ھٹیب رک ان اک اہھت اھتم رک دیھک ےجہل ںیم اہک 

ا گل راہ اھت امم ےن

ٹ

ا وھپن

ٹ

 امم ےک دل وک ھچک وہا آج وہ نپاچن اسل ےلہپ واال زاالن گل راہ اھت وٹن

ااےس اےنپ ےلگ اگلن ا 

اری 
م
اہل ہ

 

رزگ ہی بلطم ںیہن اھت زرش
م
"امی وسری ریمی اجن امم وک اعمف رک دوں ریما ہ

 ںیم 

ے

یہ یچب ےہ مت ںیہن وت رہبوز یہ یعس اےس مہ س  وخد ےس دور ںیہن رک تکس

اہل ےک رےتش یک ن ات 

 

اہمترے نپانپا ےس ن ات رکیت وہں وہ دایج ےس رہبوز اور زرش

ارکںی"ا
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ااس ےک رس رپ اہھت ریھپ رک اہک امم ےن 

ی رس ااھٹ رک ےس امم وک داھکیا

ن

ن قی

ازاالن ےن ےب

رن ا ایھب تہب وھچیٹ ےہ اور رہبوز وہ وت ایھب اےنپ نپاؤں 

ٹ

ر اینت دلجی یھب ایک ےہ گ

ن

"امم آخ

ارپ یھب ںیہن ڑھکا وہا "ا

اہل اس ےس دور وہ رک یسک اور یک وہ اجےئ یگ ہی

 

ااجےن ایک وہا زرش

ن

اال ےک دل وک ن

 

ایخل  اش

ام 

ن

 وکیئ ن

ے
ے

اےس زدنیگ ںیم یلہپ ن ار آن ا اھت اس ےک دل ںیم ااجنہن اس درد اگج ےسیج وہ لف وق

ادےنی ےس اقرص اھت 

ادی رکےن واےل ںیہ سب 

 

ا اچیتہ وہں مہ وکن اس ایھب ش

ن

اہل وک اینپ وہب انبن

 

"ںیم زرش

ادی رہبوز ےک اےنپ نپاؤں رپ ڑھکے وہےن ےک دعب یہ رکںی ا

 

ےگ ن ات یکپ رک ےل ےگ ش

اہل یھب اینپ میلعت لمکم رک ےل یگ "

 

 زرش

ے

  ی

ے

ای

امم ےن وگن ا س  ھچک ےط رک راھک اھت زاالن ےک نپاس اب ھچک ےنہک وک ن ایق ںیہن راہ اھت راہ وہ 

 یسک اک یھب اسانم رکےن اک ارادہ 

ے
ے

اھٹ رک اےنپ رمکے یک رطف اجےن اگل اس اک اس وق

اںیہن اھت 
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ا......................          ا

ا اھت ہک ان ا رھگ 

ے

اں نپا رک رپاشین وہ یئگ ااسی تہب مک وہن

ن

وحرنی رھگ آیئ وت ان ا وک رھگ رپ وموجد ن

 ا اجےت اےیک اۓ انب اتبےس
 
 وحرنی اےھت ےئگ ارہ ارک وہں ایہ ےک ارھگ اےھت اوہےئ اامیبر اےس اج

دا ارپاشیینا ایک ری 

ن

 ا یئگ ارھب ام
 
ا ٹنما اسیب اآےگ اج

ے

اں ااتپ ااکا اانا ایھب ای

ن

 وفن ےک اان ا ےن ااس الچ ان

 ںیم نحص اےس اوھچےٹ اےک ارھگا اںیم ارپاشیین وہ ااھتا اراہ ااجا ادنب السلسم ربمن ایکا ااکلا ان ار ن ار ارپ

د آداھ ہٹنھگ زگرا اھت اےنس اینپ اچدر یل اب وہ اںیہن  ارکچ اادرھ اےس اادرھ ری 

ن

اکٹ ریہ یھت م

دےن وخد یہ اجےن یگل یھت ہک دروازے رپ دکتس وہیئ اس ےن اچدر اچرنپایئ رپ رھک 

ٹ ن

ڈوھی

ریھ ا

ٹ

 رک دروازا وھکےنل آےگ ی 

ادروازا وھکےتل یہ اسےنم آن ا اک رہچہ دھکی رک اس یک اجن ںیم اجن آیئ 

 بک ےس آپ وک وفن الم ریہ یھت ربمن لسلسم دنب اج راہ اھت ںیم "اہکں ےھت آپ ان ا ںیم

ر اجےن یک 
م
ینتک رپاشین وہ یئگ یھت اس ن ات اک آپ وک ادنازہ یھب ےہ رضورت ایک یھت ن اہ

ا ےھجم ویں ڑتےنپ 

ے

رہ آن

ن

ھچک یھب اچےیہ اھت وت ےھجم اتب دےتی ںیم ےل آیت رگم ںیہن آپ وک م

اںیم"

ان اٹسپ رشوع وہ یئگ ا

ن

ے ای  ےٹنھگ ےس وہ تہب رپاشین وک یئگ یھت اب وحرنی ن
ھل
 

چ
پی  پ

یھت 
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اان ا وک اسےنم دےتھکی یہ وحد رپ اقوب ںیہن نپا یکس 

اان ا ےن رکسما رک اینپ وصعمتیم یس یٹیب وک داھکی وج وایعق رپاشین گل ریہ یھت 

ر یہ ڑھکا رےنھک اک ارادہ ےہ ایک "
م
ا"آرام ےس اٹیب ادنار وت آےن دوں ےلہپ ن اہ

ارکسما رک اہک اوہنں ےن ا

ا"او وسری ان ا رپاشیین ںیم اتپ یہ الچ آپ آےئ ادنار "

اوحرنی ےن امےھت رپ اہھت امر رک اہک 

ارہ ایک 

 

اان ا ےن ادنار آ رک اےنپ ےھچیپ یسک وک آےن اک اش

راب وک یئگ یھت اوہنں ےن داھکی وت 

ن

"اٹیب ہی داریم اٹیب ےہ راےتس ںیم ریمی تعیبط خ

 وہ ایگ وہ وہلٹپس ےل ےئگ سب ایسی وہج

ے

د اچرج تح ای 

 

ر وہ یئگ ومن الئ ںیم یھب ش  ےس دی 

ااگ ںیم ےن داھکی یہ ںیہن"ا

ان ا تبحم ےس وحرنی ےک رس رپ اہھت ریھپا اسانم رس داریم وک دھکی رک اس ےک اواطسن اطح 

وہ ےئگ اس ےن اےنپ آپ رپ وغر ایک اس اک دوہٹپ ےلگ ںیم وھجل راہ اھت وخوصبرت اکےل 

ار رک کنیھپ دن ا ن ال وھکل دےی ےھت ن ال وھکےل وہےئ ےھت

ے

 اس ےن آےت یہ ااکسف ان
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رگیم تہب یھت ن اولں ںیم یھب ہنیسپ آ ایگ اھت داریم ےن تہب وغر ےس اس اک اجےئ یل اس 

اےن لک ےس ڈوہٹپ رس رپ یل 

ا"االسم ںیم رس آپ اہیں "

ا  وہش ںیم آےت یہ اےس ا

ن

آداب زیمن این ن اد آ یئگ داریم اس یک اس رحتک رپ رکسماےئ انب ن

ارہ اکس 

ا"مت اجیتن وہں اںیہن"

اان ا ےن بجعت ےس اینپ یٹیب وک داھکی 

ارے رچیٹ ےہ ویینریٹس ںیم ڑپاھےت ںیہ "
م
ا"یج ان ا ہی ہ

ااس ےن ان ا اک اہھت اھتم رک وجاب دن ا 

اءاہلل آؤ اٹیب ریمے اسھت ""ااھچ ہی وت ایھچ ن ات ےہ تہب یہ کین ہچب ےہ ا

 

اامش

ارہ ایک 

 

اان ا ےن اےس اےنپ ےھچیپ آےن اک اش

 ادنار الن ا اےس ای  گپ اچےئ وت یپ اتکس ےہ ہی 

ے

ردس "ہی وت آیہ ںیہن راہ اھت ںیم ےس زی 

اریمے اسھت"
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اان ا ےن تقفش ےس داریم وک دھکی رک اہک 

ردیتس ےل آےئ ورہن ےھجم وپری ا رمع اینپ ادنار ہن "آپ کیھٹ ہک رےہ ںیہ ےہ آپ زی 

ا "

ے

ااےن رپ اوسفس وہن

اداریم ےن ای  رظن وحرنی ےک رہچے وک دھکی رک ینعم زیخ آدنا ںیم رکسما رک اہک  

د ویفنکز وہ ریہ یھت ری 

ن

اوخد رپ لسلسم داریم یک رظنوں یک شپت وسحمس رک ےک وثری م

ا"رس آپ زیلپ ےھٹیب ںیم آپ ےک ےیل اچےئ انب رک الیت وہں"

 اجسےئ اہک داریم وحرنی ےن تہب لکشم

ٹ

م
ردیتس یک رکسماہ  ےس اقوب ایک اور رہچے رپ زی 

اےن رکسما رک رس اابثت ںیم الہن ا اور ان ا ےک نپاس اج رک ھٹیب ایگ 

نچک ںیم آ رک اس ےن رہگی اسسن یل اےس رہ رہ رک رس اک دانھکی اک ادناز ن اد آ راہ اھت ینتک تبحم 

دلجی اچےئ انب رک الیئ داریم ایھب یھب ان ا  ایھت ان یک آوھکنں ںیم اس ےن رس اکٹھج دلجی

اےک اسےنم رکیس رپ رظنںی ےچین اکھجؤ اھٹیب اھتا

اں وہ وت"

ن

ا"ڈراےم ن از ن

ریھ ا

ٹ

را رک آےگ ی 

ٹ

ری 

ٹ

اوحرنی ی 
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ا"ینیچ ینتک ےل ےگ رس "

ااس ےن اچےہ گپ ںیم ڈال رک وساہیل رظنوں ےس اےس داھکی

ینیچ یک وت رضروت ںیہن اب "آپ ےن اینت تبحم ےس اےنپ اہوھتں ےس انب رک الیئ ےہ ا

اہی وخد وخبد یھٹیم یہ وہ یئگ"ا

اس ےن آہتسہ ےس اہک وحرنی ےن ڈر رک ان ا وک داھکی وہ اسڈیئ لبیٹ رپ اینپ دواایئں ا

دےن ںیم رصموف ےھت 

ٹ ن

اڈوھی

ااس ےن ہصغ ےس رس وک وھگرا 

اان ا یھب اب اس یک رطف وتمہج وہ ےئگ 

ا"رس ینیچ ینتک ےل ےئگ"

ارک اافلظ ادا ےیک  اب ےک اس ےن ابچ ابچ

ر ل  رکسما ااھٹ  اداریم زی 

ا"ای  چمچ "ا
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اس ےن آوھکنں ےک ےچین ےس رکسما رک اےس دھکی رک اہک وحرنی ےن دلجی دلجی اچےئ 

اانب رک اےس دی اور ان ا ےک اسھت اج رک ھٹیب یئگ واہں ےس داریم وک وہ رظن ںیہن آ ریہ یھت 

ہ وہ وت ہی ریما اکڈ ےہ آپ ھجم ےس الب کجھج ا"الکن وکیئ ا

 

سلب
م
یھب اکم ہی یھبک یھب وکیئ 

 ںیہ ےھجم آپ ےک اکم آ رک وخیش وہ یگ"

ے

اراہطب رک تکس

   ےس اکنل رک اںیہن دن ا 
 

 یپ رک اس ےن اانپ اکڈ ج

ٹ
ن

ری وھگی

ن

ااچےئ اک آخ

ا"تہب تہب رکشہی ےچب"

ا اھت آپ اےسی ہک رک ا

ے
ن

 
رض ب

ن

 رکںی ےھجم یھب اس "الکن زیلپ ہی وت ریما ف

ے

ےھجم رشدنمہ م

ا اچےیہ"ا

ن

ااہبےن اینت ایھچ اچےئ ےنیپ وک لم یئگ رکشہی وت ےھجم ادا رکن

ل القلعت یھٹیب ریہ 
ب لک
ااس ےن ان ا ےک اسےنم کھج رک اجےن یک ااجزت یل وحرنی 

 اج ںیہن اتکس تہب کھت ایگ 

ے

ر ی
م
 وھچڑ آؤ ںیم اب ن اہ

ے

ر ی
م
"اٹیب داریم ےٹیب وک زرا ن اہ

اوہں"ا

 آیئاا

ے

ا اچر اھٹ رک اس ےک اسھت دروازے ی

ن

ان ا ےن وحرنی وک اہک وہ اچر رون

رے یک اچےئ الپےن اک رکشہی ےھجم ااھچ اگل آپ ےک اہھت یک اچےئ 

ن

"سم وحرنی اےنت م
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ایپ رک "ا

اداریم ےن دروازے ںیم روک رک تہب اگلوٹ ےس اہک

اوت ےھجم انہک اچےیہ "ا ا"اس ںیم رکشہی یک وکیئ ن ات ںیہن رس آپ ےن ان ا یک اینت دمد یک رہشا

اوحرنی ےن آرام ےس اہک ا

  ان ےس ریما تہب رہگا قلعت وجڑےن 
 
"ریخ آپ یک رکشہی یک رضورت ںیہن ےہ ارقنی

اواال ےہ اانت وت ںیم رک یہ اتکس وہں"

ااس ےن سنہ رک وحرنی یک آوھکنں ںیم دھکی رک اہک ا

ا"ایک بلطم رس ںیم یھجمس ںیہن"

ا اس ےن رپاشین رظنوں ےس اےس داھکی

ا اھت آپ اجحب ںیم امکل یتگل 

ن

"دلج یہ ھجمس اجےئ یگ وحر .. سب ای  ن ات اک ارتعاف رکن

ےہ رگم آج سج روپ ںیم ںیم ےن آپ وک داھکی ےہ ےھجم اتگل ےہ ںیم اانپ دل اہر اھٹیب وہ 

ااتلچ وہ اانپ ایحل دےیھک اگ "

  وہ رک رازداری ںیم وبال رھپ اس یک رطف د
 
ی ر

ے

ےھکی انب بمل اور آہتسہ ےس اس ےک ف
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ا دروازا وبعر رک ایگ ےھچیپ وحرنی ریحان رپاشین ڑھکی اس ےک وظفلں ےک 

ے

بمل ڈگ رھبن

اینعم یہ یتھجمس رہ یئگ ہی وکن اس روپ اھت رس اک وہ اجن ںیہن نپایئ 

ا"وحرنی اہک رہ یئگ وہں ےچب"

 ںیم ولٹ آیئ 

ے

اان ا یک آواز رپ وہ واسپ اےنپ اول احل

ا...........................                  ا

ا

ااجےن ویکں اس ےس اتپھچ رھپ راہ 

ن

اہل ےس الم ںیہن اھت وہ ن

 

 زرش

ے

وہ لک ےس آن ا اھت ایھب ی

اہل ا

 

 وہ اھت زرش

ے

  ی

ے

وپرا دن اس اک ااظتنر رکیت ریہ وہ رھگ ںیہن آن ا رات ےئگ وہ رھگ آن ای

 ویہ  الؤچن ںیم ااظتنر رکےت رکےت وس یئگ یھتا

ا الؤچن ںیم وصےف رپ وسیئ ووجد رپ رظن ڑپےت 

ٹ

زاالن اسرا دن آوارہ رگدی رک ےک رھگ ولن

 اسا
 
رےھ وہ ویہ نپاؤں ےک ب

ٹ

ےک اسےنم  ایہ اس ےک دقم وخد وخبد الؤچن یک رطف ی 

اےچین ھٹیب ایگ 

اہل ےک ن ال ادرھ یھب رھکبے ڑپے ےھت وہ وسےت وہےئ تہب وصعمم گل ریہ 

 

زرش
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یھت اس یک یبمل یبمل ںیکلپ دنب آوھکنں ںیم تہب دشکل گل ریہ یھت رہنسی بمل ن ال ےھکنپ 

ےک وہا ےس اڑ اڑ رک اس ےک رہچے رپ آ رےہ ےھت زاالن ےبوخد اھٹیب اےس دھکی راہ اھت 

اری وطر رپ اانپ اہھت آےگ رک ےک اس ےک ن ال رہچے ےس اٹہ رک اکن ےک ےھچیپ ےیک الوعش

اک ںیم دم 

ن

 ںیہن اھت وپرا دن ولوگں ےک ن

ے

ان ی

 
ن

ام و ن

ن

اس ےک رہچے رپ رشارت اک ن

 تہب وصعمم اور ایپری گل ریہ یھت زاالن وک اےنپ دل ےک 

ے
ے

اہل اس وق

 

رکےن وایل ش

 رپ وخد یہ ریحت وہیئ وہ دلج

ے

ا اےنپ دبےتل احل

ے

ی ےس اھٹ رک بمل بمل ڈگ رھبن

ارمکے ںیم اج رک دنب وہ ایگ

رن ا 

ٹ

"ںیم ااسی وسچ یھب ےسیک اتکس وہں وہ ےھجم ایک یتھجمس ےہ اور ںیم ںیہن ںیہن ںیم اینپ گ

اک نیقی ںیہن وتڑ اتکس ںیم اس وک دواکھ ںیہن دے اتکس ہی ریمے دل وک ایک وہ ایگ ےہ امم 

 سک دوراےہ رپ الڑھکا رک دن ا ںیم ےن یھبک وخاب ںیم یھب ااسی آپ ےن ہی ایک رک دن ا ےھجم

اہل وک یھبک یھب فیلکت ںیہن دے اتکس ےھجم اےنپ دل وک انھجمس 

 

ںیہن وساھچ اھت ںیم اینپ زرش

اڑپے اگ "ا

زاالن رمکے ںیم ادرھ ےس ادرھ ےب ینیچ ےس لہٹ راہ اھت دامغ دل اک اسھت ںیہن دے 

ل ںیہن
ب لک
انکمم اھت راہ اھت وہ اےنپ دل یک 

ن

ا انس اچاتہ اھت ااسی ن
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ا.....................           ا

د ریہ وہں ایک وہ ایگ ےہ آپ وک 

ٹ ن

"زاالن آپ اہیں ےہ اور ںیم آپ وک لک ےس ڈوھی

رے ےس 

ن

لک ےس آپ اک ااظتنر رک رک ںیم نپالگ وہ ریہ وہں اور آپ ےہ ےک اہیں م

اےھٹیب یٹ وی دھکی رےہ ںیہ"ا

اا یٹ وی دھکی راہ اھت اےس آگ یہ گل یئگ 

ٹ

 ھب
پ ی

رے ےس 

ن

اہل ےن زاالن وک داھکی وج م

 

زرش

ایھت رومیٹ اس ےک اہھت ےس نیھچ رک ےصغ ےس اےس وھگرا 

 رھگ 

ے
ے

ر وق
م
ری اھت ںیم لک یہ آن ا وہں اب اانت افرغ وت ںیہن وہ ہک ہ

ن

اہل ی 

 

"ایک وہ ایگ ےہ ش

ارپ یہ نپان ا اجؤ اگ "ا

اہل ےن زاالن ےن ےصغ ےس الل یلیپ ا

 

اہل وک دھکی رک اعم ےس ادناز ںیم اہک زرش

 

وہیت زرش

اریحاین ےس زاالن وک داھکی 

اہل سک وخیش ںیم اہک ےہ "

 

ا"ہی آپ ےن ےھجم ش

ام ےس اخمبط ایک ہی ن ات اس ےک ےیل 

ن

آج زدنیگ ںیم یلہپ ن ار زاالن ےن اےس اس ےک ن

 یھت 

 

اریحاین ےک ن اع
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رن ا ےتہکا

ٹ

ری وہ یئگ وہں اب گ

ٹ

اں ""اہں وت اب مت ی 

ن

ا ااھچ وت ںیہن وگل اگ ن

ری وہ اجؤ آپ 

ٹ

ری وہ یگ وہں رگم آپ ےن یہ اہک اھت ںیم اچےہ ینتج یھب ی 

ٹ

"اہں ںیم ی 

 ایک وہ ایگ ےہ"

ن

رن ا یہ روہں یگ اب ویں ااچی

ٹ

اےک ےیل ہشیمہ گ

وہ اس ےک اسھت وصےف رپ ھٹیب رک ریحاین ےس وبیل زاالن ےن ای  اخومش رظن اس رپ 

ا ںیم نگم وہ ایگاڈایل رپ ےس یٹ وی دےنھکی

ا"زاالن ایک وہا ےہ آپ اےسی ویکں رک رےہ وہں ھجم ےس وکیئ یطلغ وہ یئگ ےہ ایک "ا

 ںیہن وہیئ اہکں ای  آواز رپ ڈور رک آےن واال 

ے
 

رداس اس ےس زاالن یک اخومیش ی 

اہل وک اونگر رک ےک اھٹیب زاالن 

 

ازاالن اور اہکں اب زرش

اوہ راہ ےہ اس ےیل " ا"ایسی وکیئ ن ات ںیہن سب ریمے رس ںیم درد

ااےس یھب اےنپ روےی اک ادنازہ وہا وت لھبنس رک وبال ا

ا"اینت یس ن ات الےئ ںیم آپ اک رس دن ا دوں"

اہل ےن اھٹ رک اس ےک امےھت رپ اہھت راھک زاالن ےن دلجی ےس اس اک اہھت کٹھج دن ا 

 

ازرش

و اگ وت وخد یہ کیھٹ

 

 
پ
 وہ اجؤ اگ مت "ںیہن ن ار اب اانت یھب درد ںیہن ےہ ای  پک اچےئ پ
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 وہں"

ے

ارپاشین م

اال ےن طبض ےس رکسما رک اہک اس اک دل اس ےک اسھت ےباامیین رکےن رپ الت وہا اھت وہ ن ار 

 

ش

 رک اخومش وہےن رپ وبجمر رک راہ اھت 

ٹ
ن

ان ار اےنپ دل وک ڈای

اگنپ رپ ےتلچ 

 

رے دار یس اچےئ انب رک الیت وہں اس ےک دعب ش

ن

"ےلچ ںیم آپ ےک ےیل م

اںیہ کیھٹ ےہ"

ا"مت رہبوز ےک اسھت یلچ اجؤ ںیم آج ںیہن اج وکسں اگ "ا

"ایک بلطم رہبوز ےک اسھت یلچ اجؤ آپ ےک وہےت ںیم آج ےس ےلہپ یھبک یسک اور 

اےک اسھت یئگ وہں وج ایھب اجؤ یئگ "ا

راھ رک اہک 

ٹ
پ
اک خ

ن

اہل ےن ن

 

ازرش

اکم  ا"رضوری وت ںیہن وج اکم آج ےس ےلہپ ںیہن ایک وہ وپری زدنیگ ںیہن رکوں یگ ھچکا

 ےک اسھت اسھت رکےن ڑپےت ںیہ ںیم وپری رمع وت اہمترے اسھت ںیہن روہں اگ ا

ے
ے

وق

اںیہمت اب ریمے ریغب اےنپ اکم رکےن یک اعدت ڈاینل ڑپے یئگ "ا

اہل یک آوھکنں ںیم دھکی رک دیجنسیگ ےس اہک 

 

ااس ےن رخ ومڑ رک زرش

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
152 

 ھ دے اور
 چ
پ ی

زیلپ ریمی تعیبط  "اور اہں امم وک ہک دانی اچےئ انب رک ریمے رمکے ںیم 

اں اےی "

ن

اکیھٹ ںیہن ےہ وکیئ یھب ریمے رمکے ںیم ن

ا اینپ ن ات لمکم رک ےک الچ ایگ ارگ وہ ای  ہحمل 

ے

اہل ےک من آوھکنں ےس رظنںی رچان

 

وہ زرش

ا ںیہن اچاتہ 

ن

ا وہ اہرن

ے

اہل ےک اسےنم اہر اجن

 

یھب اور رواتک وت وخد ےس ایک ودعہ وھبل رک وہ زرش

اہل اک نیقی ا

 

ا ںیہن اچاتہ اھت وہ اس یک رظنوں ںیم رگ ںیہن اتکس اھت اھت وہ زرش

ن

اوتڑن

ری آج زاالن ےک 

ٹ

اہل ےن اینپ آںیھکن ےبدردی ےس رگ

 

اس ےک اجےن ےک دعب زرش

 ایک اھت وہ یسک ےس یھب ےلم انب واہں ےس اھٹ رک اےنپ 

ٹ

م
روےی ےن اےس یہس ونعمں ںیم ہ

 یھب اس ےس

ے

ا اگل وہ ایگ اھت رمکے ںیم آ یئگ وت آج اس اک اانت رتہبنی دوس

اں ےھچیپ یہ ڑپ 

ن

ہ وہ ایگ وہ ان ےک ڈاپیرٹنمٹ ںیم ...ںیم یھب ن

 

سلب
م
"وہ اتکس ےہ وکیئ 

اگنپ اک اہک آ ایگ وہ 

 

اجیت وہں ہک یھب رےہ ےھت رس ںیم درد ےہ ںیم ےن رھپ یھب اوہنں ش

اراض وہ 

ن

اں سب یچب یہ نب اجیت وہں الب ریمے زاالن ھجم ےس بک ن

ن

اگ ہصغ ںیم یھب ن

ا

ے

ا ںیہ "تکس

اہل وک اگل یطلغ ایس یک ےہ اس ےیل وخد وک رسزد ایک اس ےن وساچ 

 

تہب وسےنچ ےک دعب زرش

اراض وہ اتکس اھت الب ہی 

ن

 زاالن اس ےس ن

ے

ر بک ی

ن

وہ لک حبص اج رک زاالن وک انم ےل یئگ آخ
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اوسچ رک اس ےن وخد وک رپ وکسن ایک 

ا........................               ا

اں ""اوے وہےئ ز

ن

اہل آج لک ریح وت ےہ ن

 

ارش

اہل وک دھکی رک اہک

 

اودیل ےن روح ازفا یک دورسی الکس ےتیپ وہےئ زرش

ا"ویکہکن ایک وہا ےہ"

ااس ےن وساہیل رظنوں ےس داھکی

اہل "مت اور اہیں 

 

اری زرش
م
نیقی ںیہن آراہ زاالن اھبیئ ےک رھگ وموجد وہےت وہےئ ہ

رام ریہ ےہ ہی ن ات بک مضہ ںیہن وہ راہ ےھجم"

ن

ارے نپاس رشتفی ف
م
ااصج  ہ

 مضہ رک یل ایھب یھب ھچک اور مضہ رکےن ےک ےیل ہگج ن ایق ےہ ایک"ا

ے

 
ا" دو الکس رشی

 اک ج گ ااھٹ رک اےنپ اسےنم راھک 

ے

 
اہل ےن رشی

 

ازرش

ریمے اھکےن ےنیپ رپ یھب رظنںی اھگڑ رک ھٹیب اجن ا رکوں ریخ وموضع دبےنل یک  ا"مت وت

ارضورت ںیہن ےہ چس چس اتبؤ زاالن اھبیئ یک یچمچ مت اہیں ایک رک ریہ وہں"ا
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ا لکشم یھت 

ن

اودیل ےک اسھت اسھت س  ےک ےیل ہی ن ات مضہ رکن

داِر اک رشف اطع رک دوں ایک  ن اد روھکں ےگ سک "سب آج وساھچ مت ولوگں وک یھب اےنپ دی 

ازدنہ دل ڑلیک ےس واہطس ڑپا ےہ مت ولوگں اک "

اہل ےن ونصمیع اکرل اورپ رک ےک رخف ےس اہک

 

ازرش

 اعمف رکےئ مت وت 

ٰ ٰ

 اّلل

ے
ن

ا مت اطیشن یک آی

ن

"سب رکوں ہی ڈاالیئگ ن ازی دعب ںیم امرن

 ..."ا

ے
ے

ایسک وک اانپ رس درد یھب تفم ںیم ہن وت اچگ ےک اانپ یتمیق وق

اوگاری ےس اہک رہبوز ےن ا

ن

ااس ےک ادناز رپ ن

"مت وت سب ھجم ےس لج لج رک ای  دن راک وہ اجؤ ےگ رھپ وکیئ ڑلیک ہنم یھب ںیہن 

س وک "

ن

 ھی
ن

ااگلےئ یئگ اکےل 

اوہ اہک ن از آےن وایل یھت 

ا وہں"

ے

س رظن آن

ن

 ھی
ن

ا"ںیہمت ںیم 

ارہبوز دصےم ےس الچن ا 

ا"اہں وت اور ایک وہ یھب لج لج رک اکال وہا "
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 وک "او ےبلقع

ن
 

 اک اامعتسل وت وسچ ھجمس رک یل رکو اےھچ ےلب ش

 
ن

 ڑلیک ذمرک ؤمی

اوکشمک انب دیتی وہں"ا

ارہبوز ےن وھگر رک اےس رشم دالیین اچیہا

اں"

ن

س ونب ن ا وھگڑی ن ات وت ای  یہ ںیہ ن

ن

 ھی
ن

ا ےہ مت 

ے

رق ڑپن

ن

ا"ریخ اس ےس ایک ف

اہل ےن اےس اور اپتن ا

 

ازرش

رے یک ن ات یک ےہ مت ےن دل

ن

اوخش رک دن ا رہبور وھگڑی ےسیک ںیہ آپ " ا"اہاہاہ ایک م

ان ایش دی رہبوز 

 

اہل وک ش

 

 ںیم یپ رک زرش

ٹ
ن

امعر ےن الگس ںیم وجس ڈال رک ای  یہ وھگی

 ےسیپ 

ے
ن

اےن ےصغ ےس اےنپ دای

را وکیئ ںیہن وہ اگ" ا"مت وھگڑی ےک اخہل اینپ وچچن دنب روھکں ںیہن وت ھجم ےس ی 

 وفحم

ے

ام ےس ایھب ی

ن

ارق اس ےک ےئن ن

 

ظ وہ رےہ ےھت یسنہ یھت ےک وخد وخبد آ ودیل اور ش

اراض رظنوں ےس س  وک وھگرا 

ن

اریہ یھت رہبوز ےن ن

اری 
م
"ولچ سب رکوں مت وت ن ات دل رپ یہ ےل ےتیل وہں ن ار اب ااسی یھب ھچک ںیہن ہک دن ا ہ

اں اےس وبایگنں امرےن اک وشق ےہ وت ویکں دل رپ ےل 

ن

اہل اصہبح ےن ںیہمت وت اتپ ےہ ن

 

ش
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ا"راہ ےہ ےلگپ ا

ارق ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اےس دالاس دانی اچاہ 

 

اش

  
 
پ رکوں مت اور دور وٹہ ھجم ےس مت س  اس ڑیچلی ےک اسھت ےلم وہےئ وہں ج "جپ

ر یسک وہ گنت رکےن ںیم رصموف وہیت ےہ اتپ ںیہن اانت دامغ 
م
 ہ

ے
ن

دوھکی ہی اطیشن یک آی

ا ےہ اس ےک نپاس "ا

ے

ااہک ےس آن

ارق اک اہھت کٹھج

 

اہل وک وھگرا رہبوز ےن ش

 

ا رک زرش

ا"ےھجم اتپ ےہ اہکں ےس آےت ںیہ اس ےک دامغ ںیم ہی وضفل ایخالت"

امعر ےن کہچ رک اہک س  ےن وساہیل رظنوں ےس اےس داھکی ےسیج ایھب تہب راز یک ن ات 

ااتبےن واال وہ وہ 

 یھب دوں "

ن

ا"اب وھبی

ر رک اہک

ٹ
پ
ارہبوز ےن خ

اہل ا

 

اری زرش
م
اےتش ںیم اس ےیل وپرا "ہ

ن

اصہبح حبص اھٹ رک وکے ےک نپاےئ اھکیت ےہ ن

ا ےہ اس ےن .."ا

ے

اوپرا دن اکےئ اکےئ اگلن ا وہن
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اامعر ےن آےگ وہ رک آیگتسہ ےس اہکا

اہتش آوروں رپ 

ن

ر یسک وک اینپ رطح ھجمس راھک ےہ اانپ ن
م
ان ہ

ن

"آخ وھت.. دنگے ظیلغ ان

اویکں وھتپ رےہ وہں"

اہل ےن ہنم انب رک اہک ا

 

ازرش

ا ےہ ںیم ےن وخد داھکی ےہ اےسی "

ے

اہتش رکن

ن

ا"امعر وت یہی ن

اودیل ےن سنہ رک اہکا

اں"ا

ن

ا وہں ویکں ودیل چس ہک راہ وہں ن

ے

ا ےہ وہ ںیم یہ وت اھکن

ے

ا"اہں اہں ودیل ےس وج چب اجن

رے ےس اہک 

ن

 اکنل رک م

ے
ن

اامعر ےن دای

پ رکوں دنگوں ینتک دنگی ن اںیت رک رےہ وہں ےھجم وسچ رک یہ ایٹل آ ریہا ا ںیہ""جپ

اروام ےن ہنم رپ اہھت رھک رک س  وک وھگرا 

اہل وک اھکےت داھکی ےہ حبص"ا

 

ا"ںیہمت وسچ رک آ ریہ ںیہ ںیم ےن وت وخد زرش

اامعر اہک اہر امےنن واال اھتا
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"آخ وھت وھت .. امعر ریمے اہوھتں اضعئ وہ اجؤ ےگ اب ےک وج مت ےن ہی ن ات یک یھب وت 

ا"

اہل ےن اھٹ رک اےس ن اولں ےس چنیھک

 

ا رک اہک ازرش

ا"یلگنج یلب ن ال وھچڑوں ریمے ... ایم اہےئ ریمی ایم "

اہل اس ےک ن ال وھچڑ رک اھبیگ 

 

 رک رھگ آامسن رپ ااھٹ یل زرش

ن

غ

ٹ  جپ

 

ن

غ

ٹ  جپ

اامعر ےن 

اامعر اس ےک ےھچیپ ےھچیپ اھت 

"آج ںیہمت ںیہن وھچڑوں اگ یلگنج یلب آج اہمترے رس رپ وموجد اسرے ن ال اےنپ 

ارے اہھت ںیم دوں اگ"اہوھتں ےس اکٹ رک اہمت

اامعر ےن ےھچیپ اھبےتگ وہےئ اہک 

اہل اھبےتگ وہےئ اسےنم ےس آےت وہےئ زاالن ےس رکٹایئا

 

ازرش

 رک دے اگ اہےئ ںیم رم اجؤ یئگ"ا

ے

ا"زاالن اچبےئ اج ےھجم امعر زدنہ وھچڑے اگ ریما اقب

اہل اس ےک ےھچیپ پھچ رک زور زور ےس الچیئ امعر اہجں ڑھکا اھت ویہ ڑھکا ر

 

اہ ایگ زرش
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اہل ےک ےھچیپ اھبےنگ اگ "۔

 

ا"امعر مت ےچب وت ںیہن وہں ہی ایک رطہقی ےہ ش

ازاالن ےن ےصغ ےس امعر وک ڈااٹنا

ا"اور مت "

اہل ا

 

ر رک زرش

ٹ

اہل یک الکیئ ےھچیپ م

 

وک اہھت ےس ڑکپ رک اسےنم ایک اس ےن تہب زور ےس زرش

ااھتم ریھک یھت 

ا ذماق ھجمس 

ن

"ربخدار وج آدنئہ رمےن یک ن ات یھب یک وت تہب آاسن اتگل ےہ ںیہمت رمن

را "   اھجمسن ا اجےئ ایک ااھچ ےہ ایک ی 

ے
ے

ر وق
م
راھک ےہ س  ےچب ںیہن وہ وج مت ولوگں وک ہ

اہل وک  ارمےن اک ظفل نس رک زاالن

 

اک یب یپ اہیئ وہ ایگ آج زدنیگ ںیم یلہپ ن ار زاالن ےن زرش

 ںیہن یک یھت 

ے

 اویچن آواز ںیم ن ات ی

ے

ڈااٹن اھت وہ یھب س  ےک اسےنم اس ےن وت آج ی

اہل 

 

ا وت ھچک ھجمس اتپ اس یک ش

ے

ا ... وہ آج لک اےنپ وہش و وحاس ںیم وہن

ن
ٹ ن

اس ےس اہکں ڈاب

اےس فیلکت دے ریہ یھت اس ےس دور وہےن وایل یھت ہی ن ات ا

رھ رک 

ٹ

نپاس ڑھکے داریم ےن ریخت ےس زاالن ےک الل وگھبےل رہچے وک داھکی آےگ ی 

ااس ےک اکدنےھ رپ اانپ اہھت راھک 
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ا"زاالن اسٹ اوےک ےچب ںیہ ن ار ایک وہ ایگ ےہ ںیہمت"

اہل وک 

 

 رک اےس داھکی رھپ اسےنم آوھکن ںیم آےئ آوسن وک ادنار ڈیتکلھ ش

ن

زاالن ےن وچی

اہل اک اہھت وھچڑ دن ا اس ا

 

اےن ٹف ش

ا"امی وسری...وہ ےھجم اتپ ںیہن ایک وہ ایگ"

اہل ےن ای  زیمخ رظن زاالن رپ ڈایل رھپ اھبگ رک ادنار یلچ یئگ 

 

ازرش

 ںیہن وہا وسری ا

ے
 

رداس اہل ریمی ن ات ونس .. مت ےن رمےن یک ن ات یک ھجم ےس ی 

 

"ش

ان ار"

اہل ےن اےنپ

 

 اکن دنب رک ےیل ےھت وہ ادناھ ددنھ زاالن ےھچیپ ےس آوازںی داتی رہ ایگ زرش

اادنار وک اھبیگ اس اک دل رک راہ اھت وہ الچ الچ رک روےئ ا

ر 
م
داریم ےن ےبسب ڑھکے زاالن وک داھکی رھپ ھچک یھب ےہک انب اس اک اہھت اھتم رک اےس ن اہ

اےل ایگ 

ا 

ن

اہل ےک نپاس اجن

 

 زرش

ے
ے

س  ےن رپاشین رظنوں ےس ای  دورسے وک داھکی اس وق

 اےلیک رانہ اچیتہ یھت اانمس  ںیہن

ے
ے

ا اھت وہ اس وق
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ا........................            ا

ل اخومش راہ ایھب یھب داریم اےس اےنپ اسھت اےنپ رھگ ےل آن ا اھت وپرے راےتس ا
ب لک
وہ 

اخومش اھٹیب اسےنم الن ںیم ےگل وھپل وک دھکی راہ اھت داریم ےن نپاین اک الگس اےس ڑکپان ا 

 زاالن ےن ھچک یھب ےہک انب اےس اھتم رک وھتڑا اس نپاین ایپ 

ا دنسپ رکوں ےگ وہ س  ایک اھت ےھجم وت ھجمس ںیہن آ ریہ ںیم وج ھچک دھکی رک آ 

ن

"اب ےھجم اتبن

ا وہں وہ س  چس اھت "اراہ

داریم ےن ریحت ےس اےس دھکی رک وپاھچ آج یلہپ ن ار زاالن اک ااسی روپ اس ےک اسےنم 

 وک اےھچ ےس اجاتن اھت وکیئ ن ات وت رضور یھت وج اےس گنت 

ے

 اھت اےنپ دوس

ے

آن ا اھت دوس

ارک ریہ یھت 

امئ ھجمس یہ ںیہن آن ا "

ٹ

ا"ھچک ںیہن ن ار سب ےھجم اس ن

 دی  زاالن ےن ےبیسب ےس

ے

 
ااہھت لبیٹ رپ امر رک وخد وک اذی

"زن ادہ وکباس رکےن یک رضورت ںیہن وہ ن ات اتبؤ وج ںیہمت ادنار یہ ادنار گنت رک ریہ 

ےہ مت اجےتن وہں اسری ن ات اجےن انب ںیم ںیہمت اےسی وھچڑےن واال ںیہن وہں .. اس 
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اےیل رشاتف ےس وکب اب "

اداریم ےن وغر ےس اےس دھکی رک اہک 

 اس ےک ےیل زاالن ےن ا

ے
ے

 وک داھکی وج اس وق

ے

ر دوس

ن

ےبیسب ےس اےنپ اجن زعی 

رکفدنم اھت زاالن ےن س  ھچک چس چس اتب دن ا وہ اسری ن ات وج اس ےک اور امم ےک درایمن 

اںیم وہیئ یھت 

 وبل ںیہن اکس اےس ھجمس ںیہن آ راہ اھت وہ ےہک وت ایک ےہک 

ے

امئ ی

ٹ

اداریم نس رک ھچک ن

اوایل ایک ن ات ےہ ن ار ""اس ںیم اانت رپاشین وہےن ا

 دھکی رک وپاھچ

ے

اداریم ےن اس یک احل

  ےس امم ےن وہ س  اہک ےھجم وکسن ںیہن لم راہ ہی وسچ رک ریمے دل وک ھچک 
 
"ن ار ج

اہل ھجم ےس دور وہےن وایل ےہ ںیم ےسیک راہ اگ اس ےک انب .. "

 

ا ےہ ہک زرش

ے

اوہن

ادی ویکں ںیہن رک ےتیل اس ےس "

 

ا"مت ش

ادی ہی مت ہک رےہ

 

اں ہی س  نکمم ںیہن ےہ وپری رمع ںیم ےن "ش

ن

 وہں مت اجےتن وہں ن

اےس یچب اھجمس ےہ وچبں یک رطح اس اک ایخل راھک ےہ اب زدنیگ ےک اس ومڑ رپ آ رک 
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ںیم اےنپ دل ےک اہوھتں وبجمر وہ رک اس ےک اامتعد وک سیھٹ ںیہن اچنہپ اتکس .. نمث ےک 

اںیہن وھبل اتکس"اسھت وج ھچک ریمی وہج ےس وہا وہ ںیم اچہ رک 

ازاالن ےن دیجنسیگ ےس داریم وک دھکی رک وجاب دن ا

"ن ار مت نمث وک وھبل ویکں ںیہن اجےت اس س  ںیم اہمترا وکیئ وصقر ںیہن اھت ہی ن ات مت ا

اں یہ ںیہمت اس ےس تبحم یھت وہ س  اس یک اینپ ےبووقیف اےھچ ےس ا

ن

اجےتن وہں ن

ایھت اور ھچک ںیہن"ا

اداریم ےن آرام ےس اس اھجمسےن یک وکشش یکا

 وہ س  ھچک وھچڑ اھچڑ رک ریمے نپاس آیئ یھت اےنپ 

ے
ے

"ریمی یہ وت یطلغ یھت اس وق

اہھت ےس ڑکپ رک واسپ ادل ےک اہوھتں وبجمر وہ رک آیئ یھت وہ اور ںیم ےن ایک ایک.... اےس ا

اں یہ وہ رمیت 

ن

اں وہ وخدیشک رکیت ن

ن

ا ن

ے

اں ںیم اےس واسپ وھچڑ رک آن

ن

اس ےک رھگ وھچڑ آن ا ن

ا..."

ازاالن وہ س  ھچک ن اد رک ےک ای  دم ےس اداس وہ ایگ اھتا

ادی وایل رات رھگ ےس اھبگ رک آیئ یھت مت ےن اےس آےن اک ںیہن اہک اھت مت 

 

"وہ اینپ ش
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ایک آےگ وج وہا وہ اس یک تمسق ںیم اھکل ایگ اھت اس س  وک ن اد رک ےتیل  اےن وج ھچک ایک کیھٹا

 رکوں ... آانپ ںیہن وت الکن آیٹن اک یہ ھچک وسچ ولں وہ 

ے

د رشدنمہ م ری 

ن

وخد وک م

اہمترے اس روہی ےس ےبدح رپاشین ےہ نپاچن اسل زگر ےئگ اس ےصق وک اب وھبل اجؤ 

روھں زاالن"

ٹ

اس  ھچک آےگ ی 

ر ایسہ داریم ےن اھٹ رک ا
م
س ےک دنکےھ رپ اانپ اہھت رھک رک اےس داھکی وہ اس یک زدنیگ ےک ہ

 ںیم ںیہن دھکی اتکس اھت 

ے

 وک اس احل

ے

د اےنپ دوس ری 

ن

ان اب ےس وافق اھت وہ اب م

  دل ایک .."ا
 
ادی ج

 

ا"رک ولں اگ ش

ازاالن ےن اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت رھک رک اےس وھجیٹ یلست دی 

اہل تہب ایھچ ڑلیک ےہ زاال

 

 رکوں""زرش

ے

ان اےس وخد ےس دور م

ر احل ںیم اےس انم انیل اچاتہ اھت 
م
اداریم واسپ رکیس رپ آ رک ھٹیب ایگ آج وہ ہ

"اہں وہ تہب ایھچ ےہ تہب زن ادہ ۔..امم ےک ےنہک ےک دعب ںیم ےن تہب وساھچ تہب ا

ر ہگج رصف اور رصف 
م
ررطف ہ

م
 ہ

ے

زن ادہ ..اجےتن وہں ریم ریمے دل ںیم دور دور ی

اہل یہ یتسب

 

ےہ ںیم ےن تہب وکشش یک اےنپ دل ںیم وھتڑی یس ہگج یسک اور یک انبےن  اش
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اہل اےنت قح ےس واہں رپ امجن ےہ ہک ںیم الھک وکشش رک ولں اس اک 

 

یک ںیہن نب نپایئ ش

اشقنِ واہں ےس ںیہن اٹم اتکس "

ازاالن ےن ےبیسب ےس اےنپ ن اولں ںیم اہھت ڈال رک اہک 

ا"وت مت اس ےس ....."ا

 انہک ںیما

ے

اہل ںیم "ہی م

 

ا وہں ویکہکن ہی چس ےہ اسری داین اجیتن ےہ ش

ے

 اس ےس تبحم رکن

ا وہں ےھجم اس اسری داین ںیم س  ےس 

ے

ریمی اجن یتسب ےہ اہں ںیم ہی ارتعاف رکن

اہل ےس ےہ وہ یتسہ ےہ وت ےھجم اسری داین وخوصبرت ےنگل یتگل ےہ وہ رویت 

 

زن ادہ ایپر ش

ا ےہ .. ریم

ے

ا ےہ وہ س  رکوں سج ےک دبےل ےہ وت ریما دل ےب نیچ وہ اجن

ے

ا دل رکن

 لم اجےئ "ا

ٹ

م
اےھجم اس ےک رہچے رپ رکسماہ

ازاالن ےن ریم یک ن ات اکٹ رک اہک 

"رگم ریمی تبحم ںیم وھگٹ آ یئگ ےہ ںیم ےن ےب اامیین رک یل ےہ اےنپ اور اس ےک 

 رےتش وک اگیل انب دن ا ےہ ےھجم آج یھب اس ےس تبحم ےہ لک ےس رھب رک ... رگم ریمی تبحم

ا ےہ ںیم اےس اسری داین ےس رچا ولں اےس 

ے

رق آ ایگ ےہ اب ریما دل رکن

ن

ےک ادناز ںیم ف
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ا روہں ... 

ے

اےنپ نپاس رھک ولں اےس اسری زدنیگ اےنپ نپاس روھکں اس ےس تبحم رکن

ںیم وخدرغض وک ایگ وہں ےھجم اب وہ رصف اےنپ ےیل اچےہ ںیم یھب اعم رمدوں یک 

اریم" ارطح اانپ دل اس رپ اہر اھٹیب وہں

 ںیم وباتل اج راہ اھت داریم ےن بجعت ےس اےنپ اجن ےس ایپرے 

ے

زاالن  ےبوخدی یک احل

 وک داھکی سج یک آوھکنں ںیم دور اھت اوسفس اھت س  ھچک اہر اجےن اک مغ اھت 

ے

ادوس

ادی رک ولں 

 

"زاالن س  ھچک کیھٹ وہ اجےئ اگ مت ےن ھچک طلغ ںیہن ایک اےس اانپ ولں ش

ا اسرے  وخف اسرے  اس ےس وہ اہمتری یہا

ن

ےہ اےس اہمترے العؤ یسک اور اک ںیہن وہن

اڈر دل ےس اکنل وکنیھپں ریمے ن ار ..."

 ےجہل ںیم اہکا

ٹ

اداریم ےن اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک اب

اہل اک نیقی رمےت 

 

"ںیہن یھبک ںیہن ںیم ااسی یھبک ںیہن رکوں اگ یھبک یھب ںیہن ںیم زرش

 ںیہن وتڑوں اگ اچےہ دبےل ںیما

ے

 ویکں ہن ااھٹین ڑپے ںیم دم ی

ے

 
 ےھجم ینتج یھب اذی

  اےس اتپ ےلچ اگ 
 
اہل اک اامتعد ںیہن وتڑوں اگ وہ رم اجےئ یگ ج

 

س  ہس ولں اگ رگم اینپ ش

اس اک زاالن اس ےک ن ارے ںیم ایک وساتچ ےہ اےس نک رظنوں ےس داتھکی ےہ ںیہن یھبک 

اںیہن "
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 ےجہل ںیم اانپا

ٹ

ا ہلصیف انسن اازاالن ےن ای  دم ےس رس ااھٹ رک اب

 رکوں 

ے

"زاالن مت طلغ رکرےہ وہں اےنپ اسھت اس ےک اسھت وپری رمع اتھچپؤ ےگ م

 ےگل اگ وہ یھب اہمترے ریغب ںیہن 

ے
ے

ہی ےبووقیف وہ وھچیٹ ےہ س  ھجمس اجےئ یگ ھچک وق

ارہ یتکس اس یک اجن یتسب ےہ مت ںیم ریمی ن ات ےنھجمس یک وکشش رکوں ریمے ن ار"ا

ان اےس وخد ےس رھب رک ایپرا داریم اک دل وخن ےک آا

ن

وسن رو راہ اھت اسانم اھٹیب وہ ےبسب ان

ااھت 

اری دویتس یک مسق مت ہی س  ھچک یسک ےس ںیہن وہکں ےگ 
م
"ںیہن ریم ںیہمت ریمی مسق ہ

اہل وک 

 

ا ےہ ںیم ےن اینپ ش

ن

آج وج ھچک ںیم ےن ںیہمت اہک اےس وھبل اجؤ ۔۔ ےھجم اب اجن

 اےس ںیہن انمؤ اگ وہ ھچک یھب ںیہن ڈااٹن ےہ وہ ایھب یھب رو ریہ وہ

ے

  ی
 
ں یگ ںیم ج

ا ےہ اب"

ن

ااھکےئ یگ  تہب دضی ےہ وہ ےھجم اجن

زاالن ےن اھٹ رک ریم وک داھکی وج اےس دھک ےس دھکی راہ اھت زاالن اجاتن اھت ریم یھب اس یک 

ر زاالن ےن 

ے

ر ی

ن

 اھت اھبویئں ےس رھب رک زعی 

ے

 رپ زمغدہ وہ ایگ ےہ وہ اس اک دوس

ے

اس احل

ل ےبسب رظن
ب لک
اںی رچا یل وہ ےبسب اھت
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ا واہں ےس الچ ایگ داریم ےن یھب اےس روےنک یک 

ے

د ےہک انب وہ بمل بمل ڈگ رھبن ری 

ن

ھچک یھب م

ا رھکبا آج ےس ےلہپ یھبک ںیہن داھکی اھت وہ اس 

ٹ

وکشش ںیہن یک ... زاالن وک اانت وٹن

 رھب یک ڑلیک ےک اسےنم اہر ایگ اھت  

ن

ااٹھچی

ا.........................               ا

نمث داریم اور زاالن یک الکس ولیف یھت رشوع ےس یہ نمث وک زاالن دنسپ اھت زاالن ےن 

 وہیئ وت ای  

ے

  آےن یک ااجزت ںیہن دی یھت ویینریٹس تح
 
ی ر

ے

اےس یھبک یھب وخد ےک ف

اک اہھت  دن نمث ےن زاالن وک وفن رک ےک اتبن ا ہک اس اک رہتش اکپ وہ ایگ اس ےیل وہ آرک اس

 ےل اےس نمث ںیم دیپسچل ںیہن یھت اس وہج ےس اس ےن اصف وظفلں ںیم ااکنر 

ن

امن

ارک دن ا 

دنہمی یک رات نمث دل ےک اہوھتں وبجمر وہ رک رھگ ےس اھبگ رک زاالن ےک رھگ آ یگ 

 اےس 

ے
ے

ھب اا اور رھگ وھچڑ آن ا اس ےک اس ےن ایس وق

ٹ

ب ی ی

اہھت ےس ڑکپ رک اگڑی ںیم 

رآدم وہیئ اس دن ےک دعب زاالن نیچ ےس ںیہن  دورسے دن نمث یک الش رھگ ےس ی 

اراہ اھت وہ نمث یک ومت اک زدیمار وخد اتھجمس اھت 

ا رک 

ن

ر اسری وتبحمں یک دقر ن د کیھٹ یہ ایک نمث یہ مک لقع یھت اینت دی  ای 

 

اس ےن وج ایک ش
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ا یھت نپایئ

ا.....................             ا

ا

وہ دورہپ ےس رو رو رک اکلہن وہ ریہ رمکے ںیم وخد وک دنب رک راھک اھت یسک ےک ےنہک رپ یھب 

اہل اصہبح 

 

دروازہ ںیہن وھکال دایج یھب یئک ن ار آرک اےس آواز دے ےکچ ےھت رگم زرش

ا

ے

ام ںیہن ےل ریہ یھت وھبک ایپس س  تح

ن

 وہ یئگ یھت اس ےک زاالن دروازا وھکےنل اک ن

ری ےس 

ٹ

 ی 

ے

ےن آج اےس س  ےک اسےنم ڈااٹن اھت ہی ن ات ن ارن ار اےس ن اد آ ریہ یھت آج ی

ری ن ات رپ یھبک اواچن آواز ںیم ن ات ںیہن یک یھت اور آج ومعمیل یس ن ات رپ اانت تخس 

ٹ

ی 

ے ےس اقرص یھت 

ن

ٹ
 
چ
م
س

 رنشکی اھت وہ 

رام ا

ن

 ادنریھے رمکے ںیم یھٹیب روےن اک ہلغشم ف

ن

 اک رن

 

ج

می س

ریہ یھت اس ےک ومن الئ رپ 

 اھت 

 

ج

می س

اوٹن اجب اس ےن آوسن وپھچن رک ومن الئ اونپ ایک اسےنم ڑھکورس اخن اک 

اں آیئ وت چس ںیم ںیم ےن آ رک 

ن

ے الن ںیم آ اجؤ ارگ ن
ھل
 

چ
پی  پ

اہل نپاچن ٹنم ےک ادنار ادنار 

 

"ش

ا یھب اہمترے رمکے اک دروازا وتڑ دانی ےہ اور مت اجیتن وہں وج ںیم اتہک

ے

 وہں وہ ںیم رکن
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 اجب دوں اگ دبےل ںیم دایج ےھجم رھگ ےس 

ٹ
ن

 
 ےس ائ

ٹ
ن

 
اں ےن یک وصرت ںیم ائ

ن

وہں ن

ےبدلخ رک دے ےگ اور ںیم ہشیمہ ہشیمہ ےک ےیل رھگ ےس ےبرھگ وہ اجؤ اگ آےگ 

ااہمتری رمیض "

 دور یئگ ای  دم ےس یکلہ 

ٹ

م
اہل ےک وہوٹنں رپ رکسماہ

 

 ڑپھ رک زرش

 

ج

می س

ڑھکورس اخن اک 

ا وہ یئگ اس اک زاالن اس اک اھت اےس ااسحس وہ ایگ اھتایکلھپ

اس ےن اھٹ رک نکش زدہ ڑپکے اہھت ےس کیھٹ ےیک نپاس ڑپا دیفس دواٹپ رس رپ ڈاال 

ر اھجاکن وکیئ 
م
ررے ن ال وھکےل وھچڑے وہےئ ےھت دلجی دلجی دروازا وھکل رک ن اہ

ن

ہن
س

ے دروازے ےس
ھل
 

چ
پی  پ

اںیہن اھت داےب نپاؤں ےک اسھت وہ 

ر یلکنا
م
 الن ادنریھے ںیم ڈون ا وہا اھت اسانم لبیٹ ڑپا اھت سج ےک اردرگد وھچےٹ ن اہ

وھچےٹ دےی ڑپے ےھت اس ںیم روینش یک یئگ یھت درایمن ںیم ای  وخوصبرت اس 

 ےک 

ن

رن  ی 

ن

کیک اھت سج رپ وسری اھکل وہا اھت اس ےک اردرگد وھچےٹوھچےٹ رن

ر انبےئ ےئگ

ن

 
 
 

 اکرڈز ڑپے وہےئ ےھت سج رپ ڈیس اومیج

ن ے

 ےھت سج ےک ےچین تحم

 یھت اس ےک وہوٹنں رپ دشکل ا

ٹ

 
پ

وخوصبرت ادناز ںیم وسری اھکل ایگ اھت نپاس یہ ای  ج

راھ رک اس ےن وہ اکذغ ااھٹن ا 

ٹ

ایس اکسمن یھت اہھت ی 
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 آیہ یئگ وہں وت اسےنم ڑپی ڑھچی ااھٹ رک کیک اکٹ ولں ارگ اکٹ یل وت ںیم 

ے

"اہیں ی

ا وت ںیم لک یہ اانپ رٹارفسن ربیخ ایسنجی ھجمس اجؤ اگ مت ےن ےھجم اعمف رک دن ا ا

ٹ

ور ارگ ںیہن اکن

رکوا دوں اگ مت ےس تہب دور الچ اجؤ اگ یھبک یھب ولٹ رک ںیہن آؤ اگ آےگ رمیض اہمتری 

اےہ ریمی امون یلب "

ےسیج ےسیج وہ ڑپھ ریہ یھت رہچے ےک زاوےی دبل رےہ ےھت اکسمن یک ہگج ہصغ اغل  

 اور نپاس ڑپی ڑھچی ااھٹرک زور زور ےس کیک رپ الچین آ ایگ اس ےن وہ اکذغ زیم رپ اکنیھپ

 ںیم کیک یک لکش رھگب یئگ دور ڑھکا زاالن اھبگ رک آن ا اس ےک 
پ
 یہ ب

پ
رشوع رک دی ب

ااہھت ےس ڑھچی ےل رک اےس وھگرا 

ا"ہی ایک رک ریہ وہں اظمل ڑلیک "

 رکںی آپ ھجم ےس آپ ےھجم وھچڑ رک ےلچ اجےئ ےگ ن ات ن ات رپ ہی ا

ے

دیکمھ "ن ات م

ا اچےتہ ںیم آپ ےک ریغب رم اجؤ یئگ آپ ےک انب رہ ںیہن یتکس آپ 

ن

 رکن

ے

 
ای

 

دے رک ایک ن

اںیہن وہ ےگ وت ںیم یج ںیہن نپاؤ یگ ... وبےل وجاب دے"ا

ا رشوع رک 

ن

راسن  رپ ی 

ن

رھ رک زور زور ےس ومےکھ اس ےک وھچڑے نس 

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

زرش

ااسھت رکسما یھب راہ اھت دےی زاالن اخومش ڑھکا اس یک امر اھک راہ اھت اسھت ا
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ر ےتگل وہں ےھجم 
م
رے ےتگل وہں ےھجم زہ رے وہں تخس ی  "آپ ڑھکورس اخن تہب ی 

اآپ ےس وکیئ ن ات ںیہن رکین "ا

اراض رظنوں ےس زاالن وک داھکی وہ رو ریہ یھت اس 

ن

امرےت امرےت کھت رک اس ےن ن

اہل ےن ا

 

ے واےل آوسن زاالن ےک دل رپ رگ رےہ ےھت زرش

ن

کلٹ

ن

ن
 ےک آوھکنں ےس 

ن

ےکس نس 

رپ رس رھک رک آںیھکن ومدن یل اس ےک آوسن زاالن ےک رشٹ رپ رگ رےہ ےھت زاالن ای  

ااہھت ےس اس ےک ن ال الہس راہ اھت 

اہل "ا

 

ا"امی وسری ش

ازاالن ےن اس ےک اکن ںیم رسوگیش یک 

ا"آپ ےن ےھجم س  ےک اسےنم ڈااٹن ےہ ںیم آپ وک اعمف ںیہن رکوں یگ"ا

 رپ رس رھک رک اےس یہ ہک اس ےن وچبں یک رطح روھٹ رک ا

ن

اہک زاالن رکسما دن ا اس ےک نس 

اریہ یھت وہ اس ےس ن ات ںیہن رکےئ یگ 

راق ںیم وکیئ امر اجےن یک 

ن

ا ں مت ےن ن ات یہ ایسی یک یھت م

ن

"ن ار زیلپ اعمف رک دوں ن

ا ےہ ایک ےھجم نس رک ہصغ آ ایگ اس ےیل ےھجم اتپ یہ ںیہن الچ ںیم اےنپ ےیک رشدنمہ 

ے

ن ات رکن
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اہل مت ےن ن ات رکےن ےس ےلہپ وساچ یھب ںیہن ںیہمت ھچک وہ ایگ وت اہمترے وہں ا

 

ش

ازاالن اک ایک وہ اگ "ا

زاالن ےن اےس دنکےھ ےس اھتم رک اےنپ اسےنم ایک آںیھکن روےن یک وہج ےس رسخ 

ااور وسیج وہیئ یھت زاالن اک دل زور دڑھاک 

ااس ےن رظنںی رچا یل 

رے ںیہ آپ وک ےھجم ویں ںیہنا ا ڈااٹن اچےیہ اھت""آپ تہب ی 

 وہ ن ات ںیہن وھبل ریہ یھت ا

ے

اہل وک ایھب ی

 

ازرش

را "ا ا"آج ای  ن ار یہ اتب دوں ںیم ااھچ وہں ن ا ی 

ازاالن ےن رشارت ےس رکسما رک وپاھچ 

رے یھب آپ وہ ریمے  "آپ ریمی زدنیگ وہں ریمے ےیل اےھچ یھب آپ وہں ی 

 یھب آپ وہ ریمے دنمش یھب آپ وہ ریمی زدنیگ آپ وہ

ے

اس ےیل ریمے  ادوس

اس  ھچک آپ یہ وہ"ا

اہل ےن اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک رکسما رک اہک رکسماےن ےس اس ےک اگل رپ ڑپے  

 

زرش
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ل اور امنن اں وہےئ زاالن ےن دیپسچل ےس اےس ا
بپ
 م
ن

داھکی آج ےس ےلہپ وہ یتسنہ وہیئ اینت ڈ

د آج اس ےن داھکی یہ ایپر یک رظن ےس اھت اس ےن دل ںیم  ای 

 

ایپری ںیہن یگل یھت ن ا ش

اءاہلل اہک 

 

اےباتہس امش

ل یلگنج یلب وہں"
ب لک
ا"نپالگ یہ وہں یلگنج یلب روام یہس یتہک ےہ مت 

ل ڑھکورس اخن وہ "
ب لک
ل کیھٹ یتہک وہں آپ 

ب لک
ا"اور ںیم یھب 

اہل ےن رشارت ےس رکسما رک اہک زر

 

اش

اں وت ھجم ےس تہب امر اھکؤں یئگ"ا

ن

دہ رمےن یک ن ات یک ن

ن

 

 

ا"آئ

ارایگض ےس وھگر رک داھکی 

ن

ازاالن ےن ن

ا"آپ ھجم رپ اہھت ااھٹؤ ےگ"

ی ےس زاالن یک رطف داھکی 

ن

ن قی

ااس ےن ےب

اہل رپ آھٹ ایگ ایس دن اےنپ اہھت وک ڑج ےس

 

 ااھکڑ رک "سج دن ہی اہھت وھبل رک یھب ریمی ش

ام ںیہن ریما"

ن

اکنیھپ ہن دن ا زاالن ن

ازاالن ےن دیجنسیگ ےس اس یک رطف دھکی رک اہک ا
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ا"اانت ایپر رکےت وہں ھجم ےس "

ااس ےن ریحایگن ےس وپاھچ ا

ا"ہی وت ھچک یھب ںیہن اس ےس یھب تہب زن ادہ"

ازاالن ےن دریھے ےس ہک رک اےس دنکوھں ےس وھچڑ دن ا 

اہل اور زیلپ آ

 

ا ںیم چس ںیم اہمترے انب یج "اب مت اجؤ ش

ن

 وہن

ے

اراض م

ن

دنئہ ھجم ےس ن

اںیہن نپاؤ اگ"

اہل ےن الرپوایہ ےس اس دویاےن وک 

 

زاالن ےن ےبیسب ےس آںیھکن دنب رک ےک اہک زرش

 ےس ےب ربخ وہ ےب اینزی ےس سنہ ریہ یھت

ے

اداھکی اس ےک دل ےک دبےتل احل

ا وہکں ےگ "ا"اوےک ن ان ا آپ یھب ودعہ رکوں آدنیہ س  ےک اسےنم ھچک ںیہن

رےھ اہھت وک 

ٹ

راھ رک ودعہ انیل اچاہ زاالن ےن ای  رظن اس ےک ی 

ٹ

اہل ےن اہھت آےگ ی 

 

زرش

اداھکی رپ رہگی اسسن ےل رک اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت راھک 

"ودعہ ںیم یھبک یھب اہمترے ان وخوصبرت آوھکنں ںیم آوسنں الےن اک س   ںیہن 

اونب اگ "
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 ےس اےس ا

ٹ

م
ی رکسماہ

 ھک

پی پ

اہل ےن دریھے ےس اانپ اہھت زاالن ےن 

 

دھکی رک اہک  زرش

ریھ وج اےنپ یہ ایخولں 

ٹ

ا اس سیپ  رک زاالن یک رطف ی 

ٹ

رھ رک کیک اک وھچن

ٹ

واسپ ایک آےگ ی 

 
پ
اال ےک رہچے رپ اگلن ا اگل رک وہ ای  ب

 

رھ رک کیک اک  سیپ ش

ٹ

ںیم مگ ڑھکا اھت اس ےن آےگ ی 

اںیم واہں اج اھبیگ 

ا"دویتس ابمرک ڑھکورس اخن "ا

اہل وک داھکی واسپ ا

 

ر رک زاالن یک رطف دھکی رک آھکن امری زاالن ےن ریحایگن ےس زرش

ٹ

م

اہل وک وھگرا 

 

ے ےس زرش ٰ
ص

ن

غ

ارھپ اےنپ تہب رپ اہھت ریھپا کیک وک دھکی رک 

ا وہں ںیم"

ے

ا"یلگنج یلب ںیہمت ایھب اتبن

اہل دروازا دنب رک ےک ادنار اھبگ یکچ یھت 

 

 اتچنہپ زرش

ے

ااس ےس ےلہپ ےک وہ اس ی

  ریخ ""ڑھکو

 

ارس اخن س

دنب دروازے ےس اس یک وشخ آواز وگجن ریہ یھت اس ےن رکسما رک دنب دروازے وک 

اداھکی 

ا......................                  ا
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 ںیم ےل 

ٹ

پٹ  ٹ
ام ےک اسےئ وپرے آامسن وک اےنپ لی

 

وحرنی آج ھچک ٹیل وہ یئگ یھت ش

رے دقم ااھٹےئ رھگ یک رطف اج ریہ یھتا

ٹ

رے ی 

ٹ

 ومڑ اکےتٹ یہ اسےنم دو ےکچ ےھت وہ ی 

 

ے

 
 اھت وحرنی ےن وخد رپ آی

ٹ

 
نیت آوارہ ڑلےک ےھٹیب رظن آےئ ان ےک اہھت ںیم رگسی

ریھ 

ٹ

 امری رھپ آےگ ی 

ن

ارکیس رھپ رک وھپی

ا"واہ ایک تسم امل ےہ ..."

 ےس دورسوں وک یھب وتمہج ایک ای  آورہ ڑلےک یک 

ے

ارظن اس رپ ڑپی اس ےن ابخس

 ایگ 

ٹ

وں آھٹ رک راےتس ںیم لیھپ رک ڑھکے وہ ےئگ وحرنی اک دل کلہ ںیم آرک ای

ن

 

ے

وہ ت

اآےگ ےھچیپ رظن دوڑایئ وکیئ رظن ںیہن آن ا 

ا ےہ ہن دنبے یک ذا

ے

ا دنبہ رظن آن

ن

ت ا"ای  وت ان ا ےن اےسی العہق ریغ ںیم رھگ انبن ا ےہ اہجں ن

اآج رھگ اج رک ن ان ا ےس وہکں یگ وہ ہی رھگ جیب رک یہک اےھچ ےس العےق ںیم رھگ ےل ےل "

وحرنی ےن دل اکپ ارادہ ایک اسےنم رظن ااھٹ رک داھکی وہ ڑلےک راےتس ںیم لیھپ رک ڑھکے 

ریھ ا

ٹ

اا اھت وہ انب روےک آےگ ی 

ن

کلب

ن

ن
اےھت اب اےس اہیں ےس یسک یھب رطح 

اری وماج وہےن وایل ےہ ںیہمت اتگل ےہ مہ ںیہمت  ا"اےسی ےسیک اج ریہ ےہ ونب آج وت
م
ہ
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ااہیں ےس اجےن دے ےگ "

رھ رک اس اک اہھت اھتم یل وحرنی ےک وپرے ووجد ا

ٹ

 ےس آےگ ی 

ے

ای  ڑلےک ےن رسع

 ںیہن اگلن ا اھت اس ےن رفنت ےس 

ے

ارحمم ےن اےس اہھت ی

ن

 یسک ن

ے

ںیم آگ گل یئگ آج ی

ااسےنم ڑھکے ڑلےک وک داھکی 

ان اہھت

ن

 وھچڑوں ریما رھگ ںیم امں نہب ںیہن ےہ وج اوروں یک امں ونہبں رپ "ےنیمک ان

ارظن رےتھک وہں "

ے ےس الچ رک اہکا ٰ
ص

ن

غ

اوحرنی ےن زور ےس اانپ اہھت چنیھک رک 

ارے اسھت لچ رک وہ یمک یھب وپری رک دے 
م
"امں نہب وت ےہ ونب سب ریتی یمک ےہ ہ

اں"

ن

ان

ا رک اہک ےھچیپ ےس دورسے ڑلےک ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک

ر رک اس اک ہنم وتڑ دیتی یسک ےن وہ اہھت اس ےک دنکےھ ےس اٹہن ا ن ایق 

ٹ

اس ےس ےلہپ ہک وہ م

رے 

ٹ

ادوونں یھب اسےنم ڑھکے دنبے یک رطف م

ا 

ن

اس یک آوھکنں رپ ایھب یھب کلب الگزس یگل وہیئ یھت اس ےیل اسےنم واولں وک ادنازہ رکن
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 ےنتک ےصغ ںیم ےہ

ے
ے

الکشم وہ راہ اھت ہک وہ اس وق

ااس ےن وہ اہھت زور ےس ڑکپ رک ےھچیپ یک رطف ومڑا 

ان اہمتری اینت تمہ مت ےن اےنپ ان ظیلغ اہوھتں ےس اےس وھچا یھب ےسیک "ا

ن

ا"ےنیمک ان

پ ریہ یھت ن ایق 

ن

ے ےس ڈاھرا وحرنی اک وپرا ووجد ےنیسپ ےس رشاوبر اھت وہ رھت رھت اکی ٰ
ص

ن

غ

وہ 

رےھ 

ٹ

 دھکی رک آےگ ی 

ے

 یک احل

ے

اےک ڑلےک اےنپ دوس

 رکوں اگ ہک آدنئہ 

ے

"وبل ےسیک وہیئ اہمتری تمہ آج اہمترے اس اہھت یک ایسی احل

ایسک ڑلیک یک رطف آھکن ااھٹ رک دےنھکی یک یھب یطلغ ںیہن رکوں ےگ "

ان اول ےن اس اک اہھت اےنت زور ےس ومڑا ےک ڈہی ےک وٹےنٹ یک آواز ان س  ےن ینس 

دا اک واہطس ےہ ریما اہھت وھچڑوں ےھجم

ن

ادور وہ راہ ےہ " ا"وھچڑوں خ

وں ڑلےک ےشن ےک اعدی ےھت یسک ےک اسھت اقمہلب رکےن ا

ن

 

ے

وہ ڑلاک فیلکت ےس الچ ااھٹ وہ ت

ایک ان ںیم تمہ ںیہن یھت ا

رےھ ن اول ےن اس اک اہھت وھچڑ رک ان دوونں یک 

ٹ

وہ دوونں ن اول وک امرےن ےک ےیل آےگ ی 

لا رک ھٹیب ایگ اانپ اہھت ا
اڑکپے الچ راہ اھت رطف داھکی وہ ڑلاک ویہ درد ےس ب لب 
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رھ رک دورسے ڑلےک اک اہھت ڑکپا ا

ٹ

ان اول ےن آےگ ی 

اں "ا

ن

ا"اس اہھت ےس مت ےن اےس ڑکپا اھت ن

ے ےس ڈاھر رک وپاھچ ا ٰ
ص

ن

غ

ا

ا"ںیہن ںیہن ںیم ےن ھچک ںیہن ایک ںیمہ اجےن دوں ..."

اس ےک اہھت وک ومعمیل اس اکٹھج دے رک ن اول ےن اس ےک ہنم رپ ڑپھت امرا ای  ےک دعب 

  ایک ادورسا ا
 
ی ر

ے

ارھپ رسیتا  رھپ رگابیں ےس ڑکپ رک اےنپ ف

 زنیم رپ اھگڑ دوں مت ولوگں وک اجن ےس 

ے
ے

"ریما دل رک راہ ےہ مت س  وک ایھب ایسی وق

اامر ڈاولں"

ان اول ےصغ ےس ےباقوب وہےت وہےئ الچن ا 

 انبںیئ ایھب اہیں وکیئ آ ایگ وت ریمی ایک زعت رہ 

ے

"ن اول اجےن دوں اںیہن ریما ذماق م

ا یگ"ااجےئ

اوحرنی وھتڑا وہش ںیم آیئ ہگج اک ااسحس وہا زور ےس الچیئ ا

پ ریہ یھت دل زور زور ےس دڑھک راہ اھت اس ےن رفنت ےس ن اول وک 

ن

وہ اب یھب اکی
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 ریغ وہ ا

ے

ریہ یھت ن اول ےن اس ڑلےک وک ےھچیپ دالیکھ وہ ڑلےک ومعق وک اداھکی اس یک احل

اتمینغ اجن رک واہں ےس اھبگ ےئگ ن اول رپاشیین ےس وحرنی وک دھکی راہ اھت 

اں زہشادی"

ن

ا"مت کیھٹ وہ ن

اس ےک ادناز ےس رپاشیین اصف داھکییئ دے ریہ یھت وحرنی ےن رفنت ےس اےنپ ا

ااسےنم ڑھکے ن اول وک داھکی

ہی ڈراہم ےلہپ وخد یہ اےنپ رطح ےک ڈنغے ےجیھب رھپ آرک ےھجم اچب یل آپ  ا"دنب رکںی اانپ

وک اگل ںیم آپ ےک اس ڈراےم ںیم آ اجؤ یگ ... وت ہی وھبل ےہ آپ یک ںیم اےھچ ےس 

اآپ ےسیج ولوگں وک اجیتن وہں "

 ےس ہنم ریھپ رک اہک 

ے

ااس ےن وخنس

اہصغ آےن اگل ن اول ےن ریحاین ےس اےس داھکی اس یک ن اوتں ےس ن اول وک ا

ا"ای  ٹنم ایک اہک مت ےن ادرھ ریمی رطف دھکی رک رھپ ےس انہک "ا

 ےس اس ےک اسےنم آ رک ڑھکا وہ ایگ وحرنی ےن رفنت ےس ہنم ومڑ یل وہ اس 

ے

وہ رسع

 ںیہن رک یتکس یھتا

ے
 

رداس اصخش اک ووجد یھب اےنپ اسےنم ی 
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 ینتک ن ار ا

ے

ان اتگل وہں ... آج ی

ن

اہمترا اہھت ڑکپا ینتک ن ار "ںیہمت ںیم اانت ےب ریغت ان

دے وبولں وجاب دوں "ا

ٹ ن

  آےن ےک اہبےن ڈوھی
 
ی ر

ے

ااہمترے ف

 وحرنی رپ دح ےس زن ادہ ہصغ آ 

ے
ے

اس ےن اےنپ دوونں اہھت چنیھب رےھک ےھت اےس اس وق

ارہ اھت 

ا وہں وحر یب یب ہی ن اد اےنپ دامغ ںیم اےھچ ےس اھٹیب ولں 

ے

"ںیم اہمتری دل ےس زعت رکن

ا ےھجم اےھچ ےس ایت ےہ آدنئہ اینت ںیہمت اینپ زعت انب

ن

ؤ اگ اور اینپ زعوتں یک افحتظ رکن

" 

ے

ارگی وہیئ ن ات ریمے الخف وسانچ یھب م

د وحرنی وک رپاشین  ری 

ن

د تخس اافلظ ےنہک ےس تہب لکشم ےس رواک وہ م ری 

ن

ن اول ےن وخد وک م

د ھچک ےنہک یک تمہ ن ا ری 

ن

رایئ وہیئ یھت م
 
ول ںیم ںیہن ںیہن دھکی اتکس اھت وہ ےلہپ یہ اینت ھگ

ایھت وہ اس وصعمم یس ڑلیک رپ اانپ دل اہر اھٹیب اھت

 ںیہن 

ے

 

"آپ وک اتگل ےہ ںیم آپ یک ن اوتں ںیم آ اجؤ یگ آپ ےسیج ولگ یسک وک اینپ زعی

ل اںیہن ویں ریمی رطح چیب راےتس ںیم ےب زعت رکواےت وہں اور ااسی رک 
ب لک
انبےت 

ایش وسحمس رکےت وہں "ےک آپ ےسیج ولوگں ےک دل وک نیکست یتلم ےہ وخ
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وحرنی اس یک یسک ن ات اک نیقی رکےن وک ایتر ںیہن یھت وہ وج وسچ ریہ یھت اےس ویہ چس 

د واہں ںیہن رویک ای  رفنت رھبی رظن ن اول رپ ڈال رک واہں ےس یلچ یئگ ا ری 

ن

گل راہ اھت وہ م

 اجےت داتھکی راہ اس ےک اجےن ےک دعب اس ےن ومن الئ اکنل رک یسکا

ے

 وک ن اول اےس دور ی

اوفن المن اا

ر 
م
"اہں اہں ےھجم وہ آج وحاالت ںیم دنب ےلم ورہن مت ریمے ےصغ وک اجےتن وہں ارگ وہ ن اہ

آزادی ےس وھگےتم رظن آےئ وت ریمے اہوھتں لتق وہ اجےئ ےگ ںیم اںیہن یسک 

اوصرت اعمف رکےن واال ںیہن وہ ےھجمس "ا

   راھک ای  اہھت ےس اےنپ بمل ن اولںا
 

وک ےھچیپ دالیکھ اس ےک  ااس ےن وفن دنب رک ےک ج

انپاک رکےن یک 

ن

ارحمم ےن اہھت اگل رک ن

ن

ادنار آگ یگل وہیئ یھت آج اس یک زہشادی وک یسک ن

وکشش یک یھت اب ہی یطلغ اںیہن وپری رمع ن اد رےنھک ےک ےیل اس ےن اںیہن لیج وجھبا 

ادن ا اھت ن اول اےنپ دونمشں وک اعمف رکےن واولں ںیم ےس ںیہن اھت 

ا................ا....          ا

 وخربخشی انسےن واےل وہں"

ے

 "اہں وجان ایک ربخ ےہ بک ی
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 وفن ےک دورسی رطح وموجد ارسف ےن زعم ےس وپاھچا

ارٹک ا

ٹ

ےک تہب ا"دلج یہ رس ےھجم ریمے دصقم ںیم اکایمیب ےنلم وایل ےہ ںیم اب ن

  وہں "ا
 
ی ر

ے

اف

اوجان ےن دیقعت ےس وجاب دن ا

ان اش ریمے ےچب ےھجم مت ےس یہی ادیم یھت مت ےھجم یھبک امویس ںیہن رکوں ےگ ےھجم 

 

"ش

 اک ےب ینیچ ےس ااظتنر رےہ اگ "

ے
ے

ااس اےھچ وق

اارسف ےن وخیش ےس رھب وپر ےجہل ںیم اہک 

اء اہلل رس آپ یک داعںیئ اچےیہ ںیم آپ اک نیقی یھبک ںیہن

 
ن

 وتڑوں اگ سب وھتڑا اس "ان

 اور رھپ آپ وک ایھچ ربخ انسؤں اگ سج ک ھجم ےس یھب زن ادہ آپ وک ےبربصی ےس 

ے
ے

وق

اااظتنر ےہ"

اوجان ےن رپ زعم ادناز ںیم اہک 

اء اہلل "

 
ن

ا"ان

ا.................ا           ا
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ا"ڈگ امرگنن رس "ا

اہل ےن داریم وک ا

 

دھکی رک زور وشر ےس امرگنن ایک داریم ےن وھگر رک اےس داھکی اس ےک زرش

اہل ےن رکسما رک رس وک داھکی 

 

اادناز ےس گل راہ اھت آج داریم یک رھپ ریح ںیہن ےہ زرش

اداریم ےن ھچک یھب ےہک انب رچکیل رشوع ایک

را وکیئ ںیہن وہ اگ اکن وھکل رک ا اں وت ھجم ےس ی 

ن

ر یک ن

ٹ

انس ولں""آج ارگ مت ےن وکیئ رگی 

اروام ےن رچکل رشوع وہےن ےس ےلہپ اےس وان ایک

ا"ن ار ںیم ےن اجحب رک راھک ےہ اکن ےسیک وھکولں "

ااس ےن وصعمتیم ےس اےس دھکی رک وپاھچ 

اروام ےن اانپ نپاؤں اس ےک نپاؤں رپ امر رک ےصغ ےس وھگرا

ا"اےسی اب آیئ ھجمس ںیم"

اہل ےن روام ےک دنکےھ رپ زور ےس اےنپ وھتہڑے ےسیج

 

 اہھت ےس وار ایک وہ اچبری زرش

االملتیت وہیئ آےگ وہیئ 
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ا"رس آپ ےک نپاس وکیئ آہل وموجد ےہ سج ےس زیچںی وھکیل اج یتکس وہں"ا

اہل ےن رس وک اخمبط ایک رس ےن رظن ااھٹ رک ریحایگن ےس اس رس رھپی وک داھکیا

 

ازرش

اہل اک رس دویار رپ دے امرے ا

 

اروام اک دل ایک زرش

ا ےہ اس اک "ا"ویکں سم آپ ےن ایک رک

ن

ان

رو اوہ رک ےک وپاھچا ااس ےن آی 

ا"رس اےنپ اکن وھکےنل ںیہ"ا

اہل ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن ا 

 

ازرش

ااسری الکس اک ہہقہق ےباتہس اھت 

اداریم ےن وھگری ےس ونازاا

اہل آپ آرام ےس ھٹیب رک الکس اڈنیٹ ںیہن رک یتکس وت زیلپ اہیں ےس رشتفی ےل 

 

"زرش

ااج یتکس ےہ"

ا اےس انس ڈایل اس ےن انب احلظ ےیک
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را اگل وت ںیہن ےہ وت ہک دےتی اس ںیم ڈاےنٹن وایل وت وکیئ ن ات ںیہن یھت  "وسری رس آپ وک ی 

ا"

اےئ وجاب دن ا روام ےن اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت زور ےس راھک اس ےن 

ٹ

اہل ےن ہنم ٹل

 

زرش

اہل ےن اےس 

 

روام وک رشارت ےس داھکی دورسی رطف وحرنی ےن یھب اےس داھکی زرش

ا رک آھکن امری دھکی

ر کنیھپ دوں یگ زر"ا
م
اں وت ںیم ںیہمت الکس ےس ن اہ

ن

ا"مت ےن اب وکیئ وکباس یک ن

اوحرنی ےن ابچ ابچ رک ےصغ ےس اہک 

"سم وحرنی آپ اک ارگ ومڈ ںیہن ےہ الکس ےنیل اک وت آپ یھب اجیتکس ےہ ریما اور ن ایق 

امئ وٹسی ہن رکںی"

ٹ

اوٹسڈسٹن اک ن

اوحرنی وک دھکی رک اہک داریم ےن اخےص تخس رظنوں ےس ا

ا اھت 

ے
ن

ا لکشم یھت داریم ہشیمہ وحرنی وک یہ ن اںیت س

ن

رول رکن

ٹ
ن

اہل ےس اینپ یسنہ ک

 

ازرش

 ےھجم ویکں ڈاےٹن ںیہ ںیم ےن ایک ایک ےہ "ا

ے
ے

ر وق
م
ا"رس آپ ہ

اوہ رویسنہ وہ رک وبیل 
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اںیہن ایک ںیم یہ وت ن اںیت رک راہ وہں"ا"آپ ےن وت ھچک ا

ااس ےن اےس دھکی رک دیجنسیگ ےس اہکا

اہل ےن دلجی ےس اانپ ہنم ےچین ایک اںیہن تہب زن ادہ یسنہ آ ریہ یھت 

 

اروام اور زرش

اوحرنی ےن رس اکھج یل اےس رہ رہ رک رس رپ ہصغ آ راہ اھت داریم ےن اانپ رچکیل رشوع ایک 

اہل وک رس ااھٹ رک اسےنم رس وک داھکی وج تہب نگم ایھب دس ٹنم یہ زگرے ےھت ہکا

 

 زرش

ادناز ںیم اھجمس رےہ ےھت روام ےن اس یک رطف دھکی رک اےنپ دوونں اہھت وجڑے رسزر 

ارہ ایک اور ای  آھکن دنب رک ےک زن ان اکنل رک اےس 

 

ےن رس داںیئ ن اںیئ الہ رک یفن ںیم اش

پب اا اس ےن رہچے رپ اہھت ریھپ رک اےس وان
ھی

ے

ن

د  ری 

ن

اایک  ام

ایپ "

ٹ

ا"یسک وک یھب وکیئ وسال وپانھچ ےہ ان اوٹ ن

ااس ےن رپولنشیف ادناز ںیم س  یک رطف رظن ااھٹ رک وپاھچ 

 رک وسال ےہ ریما "ا

ٹ

م
ایپ ےس زرا ہ

ٹ

ا"سی رس ےھجم ای  وسال وپانھچ ےہ رپ ن

ااس ےن اہھت ااھٹ رک وصعمتیم ےس اہک 

ایپ ےک ن ارے ںیم ھچک وپانھچ ےہ

ٹ

 وت وہ وپےھچ وضفل وساولں "ںیم ےن اہک ےہ ےسیج ن
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اےک ریمے نپاس وکیئ وجاب ںیہن ےہ"ا

اداریم ےن دیجنسیگ ےس اہک ا

ا"زیلپ رس ریما وسال تہب رضوری ےہ"ا

اہل ےن دضی ادناز ںیم اہک داریم ےن رس الہ رک اہں ںیم رس الہن ا 

 

ازرش

 یس نس الگزس نہپ ریھک ےہ ہی اہکں ےس یل ےہ آپ ےن"

 

س

ل

 

ب

ا"رس ہی وج آپ ےن اٹس

اہل

 

ا ےن وصعمتیم ےس وپاھچازرش

اداریم ےن وھگر رک اےس داھکی

اہل ہی نس الگزس ںیہن ےہ ریمی آیئ اسڈیئ وی  ےہ "

 

ا"سم زرش

ااس ےن ابچ رک اہک 

"سب رےنہ دے رس اصف رظن آ راہ ےہ ہی نس الگزس ےہ اب اتب یھب دے ےھجم اےنپ 

 ےک ےیل ینیل ےہ زیلپ"

ے

ادوس

اہل ےن رکسما رک اےس اپتن ا ا

 

ازرش
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اایک اتگل ےہ سم ںیم وھچٹ وبل راہ وہں""آپ وک ا

ر رک وپاھچ ا

ٹ
پ
ااس ےن خ

ا"اب ںیم ےن ااسی یھب ھچک ںیہن اہک آپ وت ہصغ یہ رک ےئگ رس "ا

ااس ےن رکسما رک اےس داھکی

ا اچےیہ 

ن

"آپ ےس بلطم ںیم وج یھب نہپ رک آؤ آپ وک اےنپ ڑپےنھ ےس بلطم وہن

ا ےہ ایک ںیہن ہی ا

ے

اہل اصہبح وکیئ ایک نہپ رک آن

 

 "زرش

ے

 ہم
 ِ

ن

ہ ہن

 

سلب
م
اآپ اک 

ر رک اہک 

ٹ
پ
اداریم ےن خ

"وسری رس آپ وت امڈنئ رک ےئگ احالہکن ںیم ےن اب ااسی وت ھچک یھب ںیہن اہک آپ ےس ا

ارصف اانت یہ وپاھچ ےہ اہک ےس یل ےہ "ا

ا اچاہ 

ن

د ہصغ دالین ری 

ن

ااس ےن داریم وک م

ر رک اےس ا

ٹ
پ
داھکی رھپ وکیئ یھب وجاب دےی انب اانپ اسامن ااھٹ رک واہں ےس الچ ایگ داریم ےن خ

ر اجےن ےگل
م
ااسرے وٹسڈسٹن یھب آہتسہ آہتسہ ن اہ

اروام اور وحرنی ےن اوسفس ےس اےس داھکیا
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اں ریم اھبیئ ےسیک اچبرے وبالھک رک 

ن

رنب رےہ ےھت ن "رھپ اسیک اگل ریمی دووتسں تہب وسی 

ارہ ےئگ "

لا رک رہ یئگ اس ےن وحرنی ےک اہھت ا
ارپ زور ےس امر رک اہک وحرنی ب لب 

 اںیہن 

ے
ے

ر وق
م
 وپےھچ مت ےس اظمل ڑلیک رچیٹ ےہ اہمترے ھچک وت رشم رک یل رکوں ہ

ٰ ٰ

"اّلل

اگنت رکیت ریتہ وہں"

اروام ےن اوسفس ےس رس الہ رک اےس اھجمسن ا 

ا"سب سب رےنہ یہ دوں ںیم ےن اب ااسی یھب ھچک ںیہن رک دن ا "ا

اہل ےن گیب ااھٹا

 

 اانپ اہھت ڑکپے یھٹیب یھت روام زرش

ے

 رک ےب رکفی ےس اہک وحرنی ایھب ی

اےن اس یک رطف داھکی 

 

ے
ے

"اب آھٹ یھب اجؤ اس وھتہڑے ایک اہھت یک اعدت ڈال دوں ہی اےسی یہ یسک یھب وق

ا ےہ"

ے

اہلمح آوار وہ اجن

راھن ا وحرنی ےن اھک اجین وایل رظنوں ا

ٹ

ےس روام ےن وحرنی اک گیب اس یک رطف ااھٹ رک ی 

ااےس داھکی روام ےن رکسما رک اےس اور ڑھچان ا
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 ںیہمت ڈاےنٹن ےک 

ے
ے

ر وق
م
"وےسی وحر ن ار ریم اھبیئ یک مت ےس رپاین دینمش ےہ ایک وج ہ

دےت رےتہ ںیہ"ا

ٹ ن

ااہبےن ڈوھی

اہل ےن رگدن ومڑ رک وحرنی یک رطف دھکی رک وپاھچ

 

ازرش

  دوھکی
 
 ےھجم ڈاےنٹن رےتہ "ےھجم ایک اتپ ایک اتپ سک منج اک دبہل ےل رےہ ںیہ ھجم ےس ج

اںیہ"ا

ااس ےن ہنم انب رک اہک 

"مت ےن انس ںیہن اجاہ ڑلاایئں زن ادہ وہیت ےہ واہں تبحم یھب تہب زوروں یک رپوان 

راھیت ںیہ "

ٹ
پ
اخ

اہل ےن ڈور ا

 

 وحرنی وک ھجمس آیت زرش

ے

  ی
 
اہل ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن ا ن ات ج

 

زرش

ااگلیئ

 وہ رک روہں یگ"

ے

ا"آج مت ریمے اہوھتں اقب

ارنی اس ےک ےھچیپ اھبیگ وح

اوحرنی اھبےتگ وہےئ اسےنم ےس آےت وہےئ داریم ےس رکٹایئ 
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ر رک داھکی اہجں وحرنی داریم 

ٹ

اہل ےن روک رک ےھچیپ م

 

 اےس اھتم یل زرش

ے
ے

روق داریم ےن ی 

اےک ن اوہں ںیم یھت اس ےن آںیھکن اھپڑے اںیہن داھکی 

ا رکے""آرام ےس وحر ایھب رگ اجیت وت وھچٹ آ اجیت دھکی رک الچ

داریم ےن رنم ےجہل ںیم اس ےک اکن ںیم رسوگیش یک وحرنی وہش ںیم آےت وہےئ یہ 

ای  دم ےھچیپ یٹہ اس اک دل زور زور ےس دڑھک راہ اھت داریم اےس رنم اگنہ ےس دھکی رک 

اواہں ےس الچ ایگ وحرنی اس ےک رنم ےجہل ںیم وھک رک رہ یئگ 

ا"آمہ آمہ ڑلیک وہش ںیم آؤ وہ اج ےکچ ںیہ"ا

 دھکی ز

ے

اہل ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک رشارت ےس اہک  روام یھب اس یک احل

 

رش

رک ہہقہق اگل رک سنہ ریہ یھت وحرنی ےن رشدنمیگ ےس اںیہن داھکی وہ دوونں یہ رکسما 

اریہ یھت اس ےن دوونں وک ےصغ ےس وھگرا 

ا"سک وخیش ںیم مت دوونں یک یسیتب لکن ریہ ںیہ"ا

ر آ یئگ یھت  وحرنی ےن افخ افخ ادنازا

ن

 
ر رک وپاھچ وہ داریم یک ان رحوتکں ےس تخس اعخ

ٹ
پ
اںیم خ

ا٬"ہی وت مت ںیمہ اتبؤ ایک ہک رےہ ےھت اور اہمترے اکن ںیم وج مت اانت شلب وہ ریہ یھت
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اروام ےن رکسما رک اےس ڑھچا 

ا"ہی ایک اتبںیئ یئگ ےھجم اتپ ےہ ایک اہک وہ اگ "ا

اہل ےن رشارت ےس ا

 

اآھکن امر رک اہک زرش

ا اور مت اس ےس اےسی رکٹا یئگ وہیت وت ایک زگریت 

ے

"آرام ےس اجمن ریمی ہگج وکیئ اور وہن

اریمے دل رپ "

اہل ےن رازداری ےس آےگ وہ رک اہک وحرنی نس رک آگ وگبال وہ یئگ روام اک سنہ سنہ 

 

زرش

را احل اھت  ارک ی 

ارکےن یک وکشش یھب یک وت""مت وخن یک وت وسچ یہ ولبا ےہ ربخںی وج ھجم ےس ن ات ا

 ان دوونں ےک یسک یھب ن ات اک 

ے
ے

اراض رظنوں ےس دوونں وک وھگرا وہ اس وق

ن

اس ےن ن

اں اس ےن داریم اک اےنپ رھگ ںیم آےن اک ان 

ن

وجاب دےنی یک وپزنشی ںیم ںیہن یھت ن

اہل اک ایک رھبوہس وہ اسری وہ اج رک زاالن اھبیئ وک س  ہک دیتی او

 

ان ا اھت زرش

ے

ر ولوگں وک ن

 وہ وکیئ 

ے
ے

ا ےہ اس ےیل لف وق

ے

س ایک اجن

سک

ا ےک اےس ڈ

ے

ا وہ وت وخش وہن

ے

داریم وک اتپ لچ اجن

ا اچیتہ یھت رھپ آےئ روز ےک ڈراومں ےس گنت آ یئگ یھت راےتس ںیم 

ن

یھب ن ات ںیہن اتبن
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ان اول اور ویینریٹس ںیم داریم اس یک رپاشیین ںیم ااضہف رک رےہ ےھتا

ا

                  ....................... 

روں یک رپسی اکرفنسن لچ ریہ یھت ان ےک رپسی اکرفنسن ںیم 

ٹ

 س  ی 

ے
ے

اس وق

 وچبں وک آےن یک ااجزت ںیہن یھت ا

دمص ادمح اور ویل اصج  یھب وموجد ےھت اور ان یک امگیبت ابص اصہمئ اور ابص یھب ویہ دادو 

 اہیں وبےنل ےک اسھت وصےف رپ رپامجن یھت دایج ےن ای  رظن س  وک داھکی رھپ اںیہن

اےک ن ارے ںیم اتبےن ےگل

 آ ایگ ےہ 

ے
ے

اءاہلل ےس س  وجان وہ ےئگ ںیہ اب وق

 

"وچہکن ریمے وپےت وپایتں امش

ادویں اک ہلصیف ایک اجےئ لک دمص اور ابص یٹیب ایسی ےلسلس ںیم ریمے نپاس آےیئ 

 

ہک ان یک ش

اہل اک رہتش رہبوز ےک ےیل امےنگن وچہکن ریمی اور اہمتری امں یک

 

 وخاشہ ےہ ےھت زرش

اہک اسرے ےچب رھگ ےک وہ اجےئ اس ےلسلس ںیم آج آپ س  وک اہیں وبالن ا ےہ"

ادایج ےن دیجنسیگ ےس اانپ دماع ایبن ایک س  اںیہن وغر ےس نس رےہ ےھت 
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ر ہلصیف رس آوھکنں رپ آاھچ وہا آپ ےن آج وحد یہ ںیمہ وبالن ا ےہ ںیم 
م
"دایج آپ اک ہ

ا

ن

ااچاتہ اھت "ا یھب ایسی ےلسلس ںیم آپ ےس ن ات رکن

اادمح اصج  ےن ن اپ یک رطف دھکی رک اہک 

ا"اہں اہں وہکں اٹیب "ا

ادایج ےن اےس وبےنل یک ااجزت دیا

اہل وک اینپ وہب انبےن اک رپ رہبوز اھبرت اانپ ہچب ےہ اس ےس زن ادہ وت 

 

"ریما اانپ دل اھت زرش

اہل وک اھبیئ اصج  اےنپ زاالن یک دنہل انبےئ ےئگ اس ےیل

 

 مہ ےن اےنپ ےھجم اگل اھت زرش

وں وٹیبں ےک ےیل ویل اور افص اھبیھب یک ویٹیبں اک وسچ راھک ےہ ارگ آپ س  وک 

ن

 

ے

ت

اانمس  ےگل وت ےسیج ویل اور اھبیھب اک ہلصیف وہ اگ ںیمہ وظنمر وہ اگ .."

اادمح اصج  ےن یھب اےنپ دل یک ن ات اتبیئ

ارا یھب یہی اھت چس وپںیھچ اھبیئ اصج  مہ ےن وت رش
م
اہل وک اےنپ "ارادہ وت ہ

 

وع ےس زرش

زاالن ےک اسھت یہ داھکی ےہ رگم زاالن اس رےتش وک امےنن وک ایتر ںیہن ںیہ وہ اتہک ےہ 

ادی اک وہ وسچ یھب ںیہن اتکس اس ےیل مہ ےس اےنپ رہبوز ےک ےیل 

 

اہل ےس ش

 

زرش
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 یل آےگ ےلصیف اک قح وت ان ا اور اامں یج ےک نپاس ےہ"

ن

اہل اک اہھت امن

 

ازرش

ادب ادناز ںیم وجاب دن ا ابص مگیب ےن ؤم

ادایج ےن رپ وسچ ادناز ںیم س  وک داھکی 

 ےہ ہک رھگ یک ایچبں رھگ یک یہ وہں اجےئ یگ سب زاالن ےک 

ے

 
"ہی وت تہب یہ ایھچ ی

را وہ ایگ ےہ اور 

ٹ

ارا ہچب آپ ی 
م
ر وکیئ ڑلیک دانھکی رشوع رکوں ابص ہ

م
ےیل یھب اخدنان ےس ن اہ

ادی ا

 

را اٹیب ویہ ےہ ش

ٹ

یھب ےلہپ ایس یک وہ یئگ اس ےک دعب ن اویقں یک ن اری رھگ اک س  ےس ی 

اآین ےہ "

ادادو یھب اےنپ وچبں یک وسچ ےس تہب وخش یھت ا

اء اہلل اامں اس ےک ےیل اھبگ اب ڑلیک دےتھکی ںیہ ےلہپ ہی رھگ یک ن ات وت ےط وہ ا

 
ن

"ان

ااجےئ"

ااصہمئ مگیب ےن یھب اینپ راےئ دی 

ادویں یک رمعںی ا

 

ایھب ںیہن ےہ اسل دو اسل وہ س  اےنپ "ایھب ےچب تہب وھچےٹ ںیہ ش

ادی یھب رک ےل ےگ ..رگم وچہکن ہی یھب ااھچ 

 

اےنپ اکرون ار اےھچ ےس اھبنسل ےل رھپ ش
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اہک اںیہن یھب اینپ زدیمارویں اک ااسحس وہ ےکس 

ے

ےہ ہک س  یک ن ات یکپ رک یل اجےئ ن

اآپ س  اک اس ن ارے ںیم ایک ایحل ےہ"

ا اچےتہ ےھت دایج ےن س  یک رطف دھکی رک وپاھچ و

ن

 ںیہن رکن

ے

سلٹ
م
اہ یسک رپ یھب اانپ ہلصیف 

"ویل اٹیب مت اتبؤ مت ےن اینپ ویچبں ےک ےیل ایک وساچ ےہ ںیمہ اہمترے ےلصیف رپ وکیئ ارتعاز 

اںیہن وہ اگ مت اینپ ویچبں اک ہلصیف رکےن اک قح رےتھک وہں"ا

ااامں ےن ویل ےس وپاچ 

یک رطف داھکی افص مگیب ےن آوھکنں یہ آوھکنں ںیم رااضدنمی ویل اصج  ےن ویبی 

ادی وہ س  اےنپ رسس ےک ےلصیف وک دل ےس امےتن ےھت 

"ان ا ںیمہ آپ ےک ےلصیف رپ وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ہی وت ادمح اھبیئ یک تبحم ےہ وج اوہنں 

 ےچب یہ ای  دورسے 

ے

اءاہلل اسع

 

ےن اےنپ رھگ یک ویٹیبں ےک ن ارے ںیم وساچ امش

ا اےھچ ںیہ اور ای  دورسے ںیم اجن ےہ ان یک یہی س  ےس ایھچ ن ات ےہ "اےس

ِ انسیئ  د اویل اصج  ےن وخیش یک ونی 

اری اوالدوں وک سب رھپ ےط وہ ایگ رہبوز اور 
م
ری رظن ےس اچبےئ ہ  ی 

ٰ ٰ

"ےبکش اّلل
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اہل یک ن ات "

 

ازرش

ادایج ےن وخیش ےس اانپ ہلصیف انسن ا 

ارق ےک ےیل

 

اری ایپری یس "ودیل ےک ےیل اینپ ااشفں ش
م
 اینپ راہین اور امعر ےک اسھت وت ہ

ایٹیب روام یہ ایھچ ےگل یگ "

ادمح اصج  ےن یھب اےنپ دل یک ن ات اسےنم ریھک س  یہ تہب وخش ےھت ان ےک 

اےلصیف ےس 

اں امےن وت مہ س  ای  ن ار اےنپ اےنپ وچبں ےس یھب وپھچ ا

ن

را ن "اھبیئ اصج  ان ا یج آپ ی 

ر ےل ےھجم نیقی ےہ اںیہن وک

ن

یئ ارتعاض ںیہن وہ اگ رھپ ان ےس وپانھچ یھب رضوری ےہ آخ

اوک ہی ان یک وپری زدنیگ اک وسال ےہ"ا

را ہن امن ےل اافص مگیب ےن اچکچہےت وہےئ اینپ ن ات یک اںیہن ڈر اھت یہک ان ا ی 

اء اہلل ےھجم 

 
ن

"ہی وت مت ےن ریمے دل یک ن ات رک دی یٹیب کیھٹ ےہ آپ س  وپھچ ےل ان

ا
م
ارے ےلصیف رپ وکیئ ارتعاض ںیہن وہ اگ "ادیم ےہ ان وک ہ

دایج ےن رکسما رک اہک افص مگیب یک اجن ںیم اجن آیئ س  یہ تہب وخش ےھت ہک اس رھگ 
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اےک نیکم ای  ےئن رےتش ےس رھپ ےس کلسنم وہےن اج رےہ ےھت

اہل اور ںیم... ںیم ےن وت ہشیمہ"

 

اےس اینپ اھبیھب ےک  اہی آپ ایک ہک ریہ ےہ امم زرش

 " اروپ ںیم داھکی اھتا

 رہبوز ےک رمکے ںیم یھت زاالن وک یھب اوہنں ےن ویہ الب یل اھت رےتش 

ے
ے

ابص مگیب اس وق

 یھت  ایک ن ات نس رک زاالنا

ے

 دیفس ڑپھ ایگ اھت رہبوز یک ھچک  ایسی یہ احل

ن

 اک رن

"اہں وساچ وت ںیم ےن یھب ااسی یہ اھت رپ زاالن وک وظنمر ںیہن اس ےیل ںیم ےن اہمترے 

اےئل ن ات رک یل"

ا"ہی ایک ن ات وہیئ امم اھبیئ ںیہن وت ںیم یعس ںیم ےن وت یھبک ااسی وساچ یھب ںیہن ےہ"ا

ا داھکی امم ےن ہصغ ےس رہبوز وک داھکیارہبوز ےن اوسفس ےس امم وک

اں رکوں مت یھب 

ن

اں اہمترے اھبیئ ےن کیھٹ ےہ ن

ن

اں مت ےن وساچ ےہ ن

ن

"اہں اہں ن

اربخدار آدنئہ ھجم ےس ن ات رکےن یک وکشش یھب یک وت "ا

اراض وہ رک وجاب دن ا

ن

اامم ےن ن

ردیتس رک ریہ ےہ آپ اس ےک اسھت"   وہ ںیہن امن راہ وت ایک زی 
 
ا"امم ج
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رن ان رکےن زاالن ا

ے

ا یک اخرط ف

ن

س وق اہرے وہا وجاری گل راہ اھت وج اانپس  ھچک اینپ آن

ارپ الت وہا اھت 

رہبوز ےن رظن ااھٹ رک زاالن وک داھکی اس یک رظنوں ںیم ھچک وت اھت سج ےن رہبوز وک 

اوسےنچ رپ وبجمر رک دن ا واہں س  ھچک اہر اجےن اک مغ اھت 

ےک اہوھتں وبجمر وہ رک ہک رےہ ںیہ ہچب وت ںیم "او وت ہی ن ات ےہ زاالن اھبیئ آپ دل ا

 

ے
ے

اں ھجمس وکسں رگم ںیم ہی یھب اجاتن وہں اس وق

ن

یھب ںیہن وہ وج آپ ےک دل اک احل ن

اہل ےک انب ادوھرے ا

 

آپ رم رک یھب اس ن ات اک ارتعاف ںیہن رکوں ےگ ہک آپ زرش

ا ڑپے اگ "ا

ن

اوہں ..اب ےھجم یہ ھچک رکن

ا دھکی رک دل ںیم وساھچ رہبوز ےن رہگی رظنوں ےس زاالن وکا

اہل یھب ایھچ 

 

ادی وت ےھجم رکین یہ ےہ زرش

 

"کیھٹ ےہ امم ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ ش

اڑلیک ےہ ےھجم نیقی ےہ ںیم اس ےک اسھت تہب وخش روہں اگ"

اس ےک رہچے رپ ےلہپ یک رطح وکیئ یھب ےبزاری ںیہن یھت اب یک ن ار وہ تہب وخش 

 رک رہبوز وک داھکی وج اےنپ ےلصیف رپ نئمطم گل راہ اھت داھکییئ دے راہ اھت زاالن ےن وچ

ن

ی
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زاالن وک اانپ دل ڈواتب وہا وسحمس وہا آںیھکن طبض ےس رسخ ڑپ یئگ یھت اس ےن اےنپ 

اہوھتں وک وبظمیط ےس آسپ ںیم چنھب یل اس ےک اہوھتں یک رںیگ ُارھب یئگ یھت یسک اےنپ 

ا ےہ وہ آج اجن نپان اا

ے

ا اھت وک وھکےن اک درد اسیک وہن

اں" ا

ن

ا"مت چس ہک رےہ وہں ن

ی ےس وپاھچ

ن

ن قی

اامم ےن ےب

ا ےہ ا

ن

ل چس رگم اس ےس ےلہپ ںیم آرٹسایلی امی لف رکےن اجؤ اگ ےھجم اانپ ریکرئی انبن
ب لک
"

اہل یھب ا

 

ا اچاتہ واسپ آ رک زرش

ن

 ںیہن رکن

ن

ن

 

س
گ

ن

فب

ایھچ ڑپھ ریہ ےہ ںیم ایھب وکیئ یھب 

ادی رکو اگ "

 

رٹک ش

 

اڈای

ارہبوز ےن یمتح ےجہل ںیم اہک 

ا"ہی ایک ہک رےہ وہں مت یہک ںیہن اج رےہ اانت دور وت ںیم ںیہمت اجےن ںیہن دوں یگ"

ر اجےن یک ن ات نس رک رپاشین وہ یئگ یھت
م
اامم اس یک ن اہ

 "امم ھچک ںیہن

ے

را وخاب ےہ زیلپ اےس ھجم ےس م

ٹ

ا زیلپ ہی ریمی زدنیگ اک س  ےس ی 

ے

 وہن

ے "

ن

ٹ
 
پھی
چ

ا
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اں"

ن

ا"اھبیئ زیلپ امم وک اھجمسےئ ن

ارہبوز ےن اےنپ ایخولں ںیم وھکےئ وہےئ زاالن وک وتمہج ایکا

ا"آہ ایک ایک وہا"

اں رہ اکس

ن

ر ل  رکسماےئ انب ن ا وہ ےسیج رہگی دنین ےس اگج  رہبوز اس یک اس رحتک رپ زی 

ادی ا

 

اہل ےس ش

 

ا اچاتہ وہں وایسپ ںیم آ رک زرش

ن

اں ںیم آرٹسایلی اجن

ن

"اھبیئ امم وک اھجمسےئ ن

ارک ولں اگ"ا

ری ن ات زاالن ےک دل رپ یگل زاالن ےن طبض ایھٹمں چنیھب یل 

ن

اآخ

ا رک ریہ ےہ آپ"ا

ن

ا"امم ارگ اس اک وشق ےہ وت اجےن دںی اےس ویکں امن

 وہ

ے
ے

ر اجےن یک ن ات رپ اس ےن امم وک دھکی رک اہک وکیئ اور وق
م
ا زاالن اس اک رس وھپڑ داتی ن اہ

ے

ن

 وت اس اک اانپ دامغ امؤف وہا اھت وہ ایک وساتچ 

ے
ے

ارگم اس وق

ا ےہ مت دوونن داین ےک رناےل ےٹیب وہں ای  وک وپسیل 

ے

را رعہص وہن

ٹ

"رپ اٹیب دو اسل تہب ی 

ر اجےن اک دو یہ اوالدںی وہ ریمی دوون
م
ں یہ ای  ںیم اجےن اک وشق وہا دورسے وک ن اہ

ے "
م
ک

ن

ب

رھ رک 

ٹ

ادورسے ےس ی 
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ارایگض ےس دوونن وک وھگرا 

ن

اامم ےن ن

اان یک ن ات رپ رہبوز اک ہہقہق ےباتہس اھت زاالن رکسما یھب ںیہن اکس 

ا"ولچ کیھٹ ےہ ےلچ اجؤ ںیم ےن عنم یھب رک دن ا وت وکن اس مت ےن ان انیل ےہ"ا

ااوہنں ےن روےھٹ ےجہل ںیم اہکا

ا ےہ""ااھچ امم ںیم اتلچ وہں ےھجم

ن

ا رضوری اکم ےس اجن

اوہ س  ےس القلعت اھٹیب اھت واہں ےس اھٹ رک اجےن اگلا

"اھبیئ اےسی ےسیک اج رےہ ںیہ ریمی ن ات یکپ وہیئ ےہ ےلگ اگل رک ابمرک ن اد وت دے دے 

اں "

ن

ان

ارہبوز ےن اھٹ رک اس ےک اسےنم ڑھکے وہ رک وصعمتیم ےس اہکا

ا"ابمرک وہ "

 امر ادناز ںیم وجاب دن اا

ٹ

ااس ےن ل

دہب اتگل ےہ آپ وک وکیئ احص وخیش ںیہن وہیئ"

ن

ا خ 

ن

ا وجش ن

ن

ا"ہی ایک ن ات وہیئ ن
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ارایگض ےس وگن ا وہا 

ن

 دن اےت ن

ٹ

م
اوہ رکسماہ

رھ رک رہبوز وک ےلگ اگلن ا 

ٹ

ازاالن یک آںیھکن دھک ےس الل وہ ریہ اس ےن آےگ ی 

ریمے اھبیئ ےھجم تہب وخیش وہیئ ےہ ںیم الب ویکں وخش ںیہن وہ اگ ےھجم "ابمرک وہ ا

اہل اہمترے اسھت تہب وخش رےہ یئگ"

 

انیقی ےہ ش

ا وہا ےس الچ ایگ امم ےن 

ے

اس ےن دل رپ رھتپ رھک رک رکسما رک اہک رھپ بمل بمل ڈگ رھبن

ا داھکی 

ے

اریحان رظنوں ےس اےس اجن

ا"اےسی ایک وہا "ا

اےس رہبوز وک دھکی رک وپاھچامم ےن ریحان رظنوں 

اں ےل "ا

ن

 ن

ن

 
ن ٹ

ہ وہ اگ کیھٹ وہ اجےئ ےگ آپ ٹ

 

سلب
م
د وکیئ  ای 

 

ا"ھچک ںیہن امم ش

ااس ےن امم ےک دنکےھ رپ اانپ اہھت رھک رک اںیہن نیقی دالن ا 

اوخد ھچک وسچ رک وکسن ےس ویہ ھٹیب ایگا

ا......................               ا
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ا 

ن

 رھگ ےس یہک دور اجن

ے
ے

اچاتہ اھت اہجں اےس ہی س  ن اد ہن رہ ےکس وہ ان س  وہ اس وق

ا اچاتہ اھت اس ےک دل ںیم ااجنہن اس درد ج گ ااھٹ اھت س  ھچک وھک 

ن

ن اوتں ےس دور اھبگ اجن

ادےنی اک درد 

اہل ےس زور اصتدم وہا وہ 

 

اس ےن ےسیج یہ دورازہ وھکےل اسےنم ےس تلجع ںیم آیت زرش

ارکچا رک رہ یئگا

اوت ںیہن" ا"اہےئ زاالن آپ وک یگل

اےنپ رس وک دوونں اہوھتں ںیم اھتےم وہ اس یک رکف ںیم اکلہن وہ ریہ یھت زاالن ےن 

 ےس اےس داھکی

ٹ

م
ی رکسماہ

 ھک

پی پ

ا

اں تہب زور یک اےنت زور یک ہک ںیم اچہ رک یھب اس درد وک مک ںیہن رک اتکس"ا

ن

ا"یگل ےہ ن

ااس ےن وھکےئ وھکےئ ےجہل ںیم اہکا

ا"اہک یگل ےہ "

اس اک اہھت اھتم رک رکفدنمی ےس وپاھچااس ےن ادنار آرک اا

ا"اہیں "
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ااس ےن دل رپ اہھت رھک رک وجاب دن اا

ا"رگم ریما رس دورسی رطف رکٹان ا اھت"ا

ااس ےن ریحان رظنوں ےس اےس داھکی

اں تہب زن ادہ وہ راہ ےہ ریما دل درد ےس اٹھپ اج راہ ےہ"ا

ن

ا"اہں رپ  درد اہیں وہ راہ ےہ ن

اںیم وجاب دن ااس ےن اب یھب وھکےئ وھکےئ ادناز ا

اہل ےن رپاشیین ےس اےس وغر ےس داھکی 

 

ااب یک ن ار زرش

اں ےھجم نشنیٹ وہ ریہ ےہ ےھجم آپ یک تعیبط کیھٹ ںیہن گل ریہ 

ن

"س  کیھٹ وت ےہ ن

ا"

ااس ےن رکفدنمی ےس اہک

 وہ ایگ ےہ ےھجم اتپ یہ ںیہن الچ اور س  ریمے 

ے

"اہں ںیم کیھٹ ںیہن وہ س  تح

ا الچ

ے

 وہن

ے

ا ایگ"رظنوں ےک اسےنم تح

ااس ےن اانپ اہھت اس ےک اہھت ےس اکنل رک اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک اہک 
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"ریح ابمرک وہ تہب تہب ےھجم وت ایخل یہ ںیہن راہ ںیہمت ابمرک ن اد یھب وت دینی یھت 

اب"ا

ن

ان

 رک زاالن وک داھکیا

ن

ا"اس ےن وچی

ان ات یک ابمرک ن اد ایک وہا ےہ"ا"ابمرک ن اد سک ا

ااس ےن آںیھکن اھپڑے اےس داھکیا

اں"

ن

اں وخش وہ ن

ن

اں ںیہمت وت اتپ یہ وہں اگ ن

ن

ا"دایج ےن اہمترا اور رہبوز اک رہتش اکپ رکیل ن

 رک یئک وسال ےیک  

ن

ازاالن ےن اس یک آوھکنں ںیم اھجی

 ے وہ اتکس ےہ ےھجم وت دایج ےن
سی
ک

ا ھچک یھب ںیہن اتبن ا""واٹ ہی ایک ہک رےہ ںیہ آپ اےسی 

ااس ےن رپاشین وہ رک اہک ا

اں"

ن

د آج اتب دے ںیہمت مت وخش وت وہ ن ای 

 

م ش

مہہہ
ہ

ا"

ااس ےن ےکھت وہےئ ےجہل ںیم وپاھچا

انکمم "

ن

ادی رکوں یگ ن

 

ا"وخش اور ںیم آپ وک اتگل ےہ ںیم اس وھگڑی ےس ش

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
209 

اہل اس یک 

 

ے ںیم وبیل زاالن وک اگل وہ رھپ ےس یج ااھٹ وہ اس یک ش ٰ
ص

ن

غ

ےہ وہ یہک ںیہن وہ 

ااجےن وایل 

"رپ ای  ن ات ےہ اس اہبےن ےھجم ہشیمہ ےک ےیل اہیں رےنہ اک ومعق لم اجےئ اگ رھپ وت 

اےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ آپ اک ایک ایحل ےہ"

اہل وک داھکی 

 

ی ےس ش

ن

ن قی

ااس ےن کہچ رک اہک زاالن ےن ےب

ا"وت ںیہمت وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ "

ادی رک دے رگم ایھب ںیہن "ںیہن ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن

 

 ےہ دایج اہجں اچےہ ریمی ش

اےھجم آرام ےس ڑپانھ ےہ اس ےک دعب وسوچں یگ"

اس ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن ا اس اک دل رک راہ اھت وہ ایھب اج رک دایج وک ااکنر رک دے وہ 

ا اچیتہ یھتا

ن

ادی ںیہن رکن

 

ارہبوز ےس یسک یھب احل ںیم ش

ر اج ر
م
ا اچاتہ ےہ""رہبوز دو اسل ےک ےیل ن اہ

ن

ادی رکن

 

ااہ ےہ واسپ آرک یہ ش

 

ے
ے

 اک ےلہپ ےس وسچ رک اانپ ہی وق

ے
ے

  دےھکی ےگ زاالن ںیم آےن واےل وق

ے

  یک ی

ے

"وت ی

راب ںیہن رک یتکس "

ن

اخ
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ا ر الرپوایہ ےس وجاب دن 
م
ااس ےن ن ااظہ

ا"ںیہمت رہبوز اسیک اتگل ےہ"ا

رن ےہ س  ںیم اجن ےہ ریمی رگم آپ وج ا

ن

وپھچ رےہ ا"ااھچ ےہ تہب ااھچ ےہ ریما ک

د ےھجم  ای 

 

ادی وہ یئگ وت ش

 

ںیہ واسی ااھچ ںیہن اتگل ںیم ےن ااسی یھبک وساچ یھب ںیہن اہں لک وک ش

دہب ںیہن ےہ "

ن

اوہ ااھچ ےنگل ےگل رگم نیقی امےن ایھب ریمے دل ںیم اس ےک ےیل ااسی وج خ 

ااس ےن ہک رک زاالن وک داھکی وج اڑجا اڑجا گل راہ اھت آںیھکن رسخ وہیئ یھت ا

وک ایک وہا ےہ زاالن ھچک دونں ےس دھکی ریہ وہں آپ یک تعیبط کیھٹ ںیہن گل "آپ ا

اریہ ےھجم وکیئ رپاشیین ےہ ایک"

ااس ےن رکفدنمی ےس وپاھچا

ا 

ن

ر وہ ریہ ےہ ےھجم یہک تہب ارٹنج اجن ا وھچڑ دوں کیھٹ وہ ںیم ےھجم دی 

ن

"ریمی رکف رکن

دا اخظف"

ن

اےہ خ

ا واہں ےس الچ ایگ اےنپ

ے

 رمکے ےک دروازے ںیم ڑھکے رہبوز وہ اےس رظن ادناز رکن

اےن اوسفس ےس رس الہن اا
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اہل وک یھب 

 

 ےس وہ دبل ایگ اھت ہک زرش

ن

ی رہ یئگ اےنت ااچی

ے

ھی
ب ک

ا د

ے

وہ رپاشیین ےس اےس اجن

 گل راہ اھت 

ے
ے

انیقی رکےن ںیم وق

ا       

ا..................ا                  ا

ر 

ن

وہ اےنپ رمکے ںیم یھٹیب زاالن ےک روےی رپ وغر رک ریہ یھت اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت آخ

ان زگرے دونں ںیم ااسی ایک وہا اھت وج زاالن وک اانت دبل ایگ وکیئ یھب وھٹس وہج ھجمس 

 نیم رپ خٹپ دن ا ںیہن آ ریہ یھت اس ےن الھجنھج رک ہیکت زا

ادروازے رپ آرام ےس دکتس وہیئ

ا"آ اجےئ"

ااس ےن ےبزاری ےس اہک

ادا یج ےن دروازا وھکل رک ادنر اھجاکن

ر ںیہن آیئ ایک وہا ےہ "
م
ا"ریمی یٹیب آج ن اہ

ا"ھچک ںیہن دایج آپ آےئ ےھٹیب"
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ااس ےن رہچے اک زاوہی دبہل اب وہ رکسما رک ان ےس اخمبط وہیئ

ا"ےھجم یھب اتبؤ یئگ"

ااوہنں ےن ڈیب رپ اس ےک اسھت ےھٹیب وہےئ اہک ا

راب وہ راہ ےہ 

ن

"دایج ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آریہ زاالن اک روہی دن ہب دن ریمے اسھت خ

اورپ ےس آج اوہنں ےن ےھجم  ابمرک ن اد یھب دی ہک ریمی ن ات یکپ وہیئ یئگ ہی س  

ر ےہ"ا

ے

اریمی ھجمس ےس ن االی

ا رگم اب وہ  ازاالن ےک اسےنم وت اس ےن تہب وخیش وخیش

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

ہک دن ا اھت ہک اےس ف

ااجےن اس اک دل ویکں اداس اھت اےس وخد ا

ن

رپاشین یھت ہک وہ ااسی ھچک یھب ںیہن اچیتہ یھت ن

د زاالن یک  ای 

 

ھجمس ںیہن آریہ یھت ھچک وت ااسی اھت وج اےسی ےب نیچ ےیک وہےئ اھت ش

  ےس زاالن اک روہی اس ےک اسھت دبہل اھت وہ رماھج
 
یئ رماھجیئ رھپ ریہ ےبزاری ج

راق رکےن وایل 

ن

ر ںیہن وہےن دیتی یھت آج یھب وےسی یہ یسنہ م
م
یھت اانپ مغ یسک رپ اظہ

اہل یھت رپ اس اک دل اداس اھت ادوھرا ادوھرا  

 

ازرش

ا"وہ اتکس ےہ وہ اکم یک وہج ےس رپاشین وہ ورہن مت اجیتن وہں وہ ااسی ںیہن ےہ"ا
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ا رک یلست دی اوہنں ےن تقفش ےس اس ےک رس رپ اہھت ریھپ

 رےتش یک ن ات ےہ وت ایھب اہکں اہں یک ےہ ںیم ےن مت ےس وپےھچ انب ںیم 

ے

"اور اہجں ی

اہں رک یھب ںیہن اتکس ہی اہمتری زدنیگ ےہ ےچب اس رپ اہمترا وپرا وپرا قح ےہ ںیم آج 

  
 
ی ر

ے

ااہمترے نپاس اہمتری امں اہمترا ن اپ دونں نب رک آن ا وہں مت س  ےس زن ادہ ف

اریمےاسھت ریہ وہں اس ےیل ںیم وخد وجاب ےنیل آن ا وہں"ا ازاالن اور

ااوہنں ےن تبحم ےس اس یک رطف دھکی رک رکسما رک اہک 

اہل ےک آوھکنں ںیم آوسن آ ےئگ آج زدنیگ ںیم یلہپ ن ار اےس اےنپ امں ن اپ دشد 

 

زرش

ا ا

ے

ا تہب رضوری وہن

ن

د اس ومعق رپامں ن اپ اک وہن ای 

 

ا اجےن ویکں رگم ش

ن

ےس ن اد آرےہ ےھت ن

ا اس ےن دایج ےس رظن اچب رک آوسن اصف ےیک اےہ

"دایج زیلپ ںیم ایھب ااسی ھچک ںیہن اچیتہ ےھجم ایھب ڑپانھ ےہ اس ےک دعب آپ وج اجےئ 

اہلصیف رک ےل لف احل ںیم ااسی ھچک ںیہن اچیتہ"

ا اچےتہ سب ن ات رھگ یک رھگ ںیم رہ اجےئ یگ 

ن

ادی ںیہن رکن

 

"اٹیب مہ یھب ایھب اہمتری ش

ری ایم یک ہی وخاشہ ےہ ہک مت وےسی یھب رہب

ٹ

رے اوب اور ی 

ٹ

ا اچاتہ ےہ اہمترے ی 

ن

ر اجن
م
وز ن اہ
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ان ےک رھگ یک وہب ونب مہ س  اک وت تہب دل اھت زاالن ےک اسھت یہ اہمتری ن ات یکپ رک 

اےتیل رگم زاالن ےن ااکنر رک دن ا "ا

ااوہنں ےن وگن ا دامھہک ایک

 یل دایج ےھجم نیقی ںیہن آ "ایک ..ایک اہک آپ ےن زاالن آپ س  ےن ہی وسچ یھب ےسیک

ا ںیم یھب 

ے

راہ اکش ہی س  وسےنچ ےس ےلہپ آپ وک ای  ن ار ریمی اور زاالن اک ایخل آ اجن

اراض ےہ ایک زگری وہ یئگ ان رپ دایج وہ 

ن

ر اںیہن وہا ایک ےہ وہ اس ےیل ھجم ےس ن

ن

وہکں آخ

ااور ںیم ..."ا

 رگ رےہ ےھت اس ےک ےیل اس ےن اوسفس ےس رس داںیئ ن اںیئ الہن ا آوسن اس ےک اگل رپا

 ےس مک ںیہن یھت وہ رم رک یھب اینت رگی وہیئ ن ات ںیہن وسچ یتکس 

ے

 
ہی ن ات یسک اذی

انکمم ا

ن

ایھت وہ اور زاالن... ن

 وہ مہ ےن وت رصف وساچ اھت ااسی ھچک 

ے

اہل ااسی ھچک ںیہن وہا مت وخاہ وخماہ رپاشین م

 

"زرش

اں"

ن

اوہا وت ںیہن ن

ان وہ ےئگ ےھت وہ اس ےک روےن ےس ای  دم رپاشی
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"ااسی وساچ یھب ےسیک آپ ولوگں ےن ... ےھجم وت ھچک ھجمس ںیہن آراہ ںیم ایک وہکں ریما وت 

ادامغ یک اکم ںیہن رک راہ ےھجم اوسفس وہ راہ ےہ سب "

اراض رظنوں ےس اسےنم ےھٹیب دایج وک داھکی 

ن

ااس ےن ن

ا ںیہن اھت "ا"ریمی اجن امی ا

ن

اوسری مہ س  اک دصقم ںیہمت اہٹ رکن

د ردلمع ےس وھبالھک رک رہ ےئگ ےھت اوہنں ےن اےس ےلگ اگل رک اےس  وہ اس ےک اےنت دشی 

ا اچاہ وہ زوروں وشر ےس رو ریہ یھت وہ وایعق ان یک ن ات ےس اہٹ وہیئ یھت ااسی 

ن

پ رکن جپ

 دےنی وت اس ےن یھبک وخاب ںیم یھب ںیہن وساچ اھت وہ س  ان ےک ا

ن

رےتش وک انتک طلغ رن

ااج رےہ ےھتا

 ے 
ٹ
 
ج
دارا آدنئہ ااسی ھچک وس

ن

ا اچےتہ ںیہ رکواں دے رپ خ

ن

ادی رکوان

 

"آپ.. اہجں ریمی ش

 دایج ںیم رم اجؤ یئگ "ا

ے

ااگ یھب م

 دھکی رک آوسن 

ے

اس ےن رس ااھٹ رک دایج وک داھکی ان ےک آوھکنں ںیم یھب وپیت یک ایسی احل

ارس الہن ا  اآےئگ ےھت اوہنں ےن اابثت ںیم

ا اچیتہ یھت اس اک دل ںیہن امن راہ اھت رپ آپ احالت ا

ن

ادی ںیہن رکن

 

اہل رہبوز ےس ش

 

زرش
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امئ 

ٹ

ےک شیپ رظن اےس انب وسےچ ےھجمس اہں رکین ڑپ یئگ یھت دایج ےک اجےن ےک دعب وہ اکیف ن

 رویت ریہ اےس یہی رکف اتس ریہ یھت ہک زاالن رپ ہی س  ےنس ےک دعب ایک زگری وہ یگ 

ے

ی

اس ن ات ےس ااجنن ےک اس ن ات ےک ن ات زاالن یک وسچ اس ےک ےیل ینتک دبل ...

ری امم یک ن اوتں ےن اےس اگل ادناز رپ وسےنچ 

ٹ

یئگ یھت وہ زاالن اب ےلہپ واال ںیہن راہ اھت ی 

ارپ وبجمر رک دن ا اھت وہ یھب اینپ وسچ اےنپ دل رپ رشدنمہ اھت 

ا....................ا                     ا

ا

 ی یگنشت اک ایخل رک۔اریم

اںیم اداس وہں ےھجم اکل رک۔ا

اامعر ےن ومن الیئ وفن اہھت ںیم ڑکپ رک دھک رھبے ادناز ںیم اہکا

اں آج تہب اداس وہ اس اک وفن ںیہن آن ا 

ن

"واہ واہ ریمے اھبیئ ایک وہ ایگ ےہ ریخ وت ےہ ن

اایک"

اودیل اس ےک نپاس ھٹیب رک ادایس ےس وبال 
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وں ںیم

ن

 

ے

اےس وکیئ یھب آج وجاب ںیہن دے ریہ" ا"سب ن ار ایک اتبؤ ت

ارق یھب ان ےک نپاس آرک ھٹیب ایگ 

 

اامعر ےن ادایس ےس وجاب دن ا ش

اں وکیئ یھب اکم یک دنبی 

ن

وا مت ےن یھب اینپ رطح یک ڑلویک ریھک ےہ ن

 

م
را ہ "اوہ ہی وت تہب ی 

اںیہن ےہ "

ارق ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اےس وھجیٹ یلست دی امعر اور دیھک وہ

 

اایگ  اش

ا"وہ ایپر ےہ یسک اور اک اےس اچاتہ وکیئ اور ےہ"

اامعر ےن آافق ےس اینپ وھجےٹ آوسن اصف رک اہک ا

ر ےس وکیئ آ ایگ وت ایک ےہک اگ ےسیک 
م
 انب دی ےہ ن اہ

ے

"ہی س  ایک وہ راہ ےہ الؤچن یک ایک احل

اولگ ںیہ"

 دیھکیا

ے

ااصہمئ مگیب ےن الؤچن ںیم آرک احل

د رضورت ےہ رھگ یک امنکل آپ وبڑیھ "یہی ےہک اگ ہک اس رھگ وک ا ای  دعد وہب یک دشی 

اوہ یئگ ےہ"

اودیل ےن اھٹ رک امم ےک ےلگ ںیم ن ازوں ڈال رک رشارت ےس اہک ا
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ا"ہی ریمی ویبی وک وبڑاھ سک ےن اہک "

انپانپا ےن ادنار آرک ودیل وک وھگ رک وپاچ 

اں اس رھگ وک اب وہب یک رضورت ےہ"ا

ن

ا"اہاہاہ نپانپا اھجمس رکںی ن

اےن ادمح اصج  یک رطف دھکی رک رشارت ےس اہک ودیل ا

را وہں ےلہپ ریمی ن اری 

ٹ

"ہی مت ےن ایک ای  ای  اگل راھک ےہ مت ےس وپرے نیت ٹنم ی 

اےہ"ا

ارق بک ےھچیپ رےنہ واال اھت اھٹ رک ودیل ےک اہھت امم ےک رگدن ےک رگد ےس اٹہ رک 

 

ش

اواہں اانپ ہضبق امجیل

 رکوں ا

ے

ااہمترا اکنح نیت ٹنم ےلہپ رکواں دے ےگ"ا"رکف م

 رکےن ںیم گل ایگا

ن

اامعر اانپ مغ وھبل رک اب ان ےک اسھت ونک وھجی

اامام نپانپا اس یک ن ات رپ دریھے ےس رکسما دےی ا

ا"اہاہاہ وایعق ہی وت ںیم ےن وساھچ یہ ںیہن "ا
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ارق ےن وخش وہ رک امعر وک داھکیا

 

اش

وں اور آرام ےس ہی س  وٹیمس

ن

 

ے

 اس ےک دعب ےھجم اور اہمترے نپانپا وک مت "سب رکوں مت ت

اولوگں ےس تہب رضوری ن ات رکین ےہ"

ارہ ایک 

 

ارق اک اہھت اےنپ رگد ےس اٹہ رک الھپوںی یک رطف اش

 

اامم ےن ش

ھب اال ےل ےئگ آپ اہیں ھٹیب رک ن ات رکںی"ا

ن

سی

ا"ہی س  وت دعب ںیم 

اامعر ےن اصہمئ مگیب وک اہھت ےس ڑکپ رک وصےف رپ اھٹیبن ا 

اں نپانپا" ا"آپ یھب

ن

اےھٹیب ن

وں ان ےک نپاؤں ںیم 

ن

 

ے

امعر ےن ادمح اصج  وک ڑھکے دھکی رک دلجی ےس اہک وخد یھب وہ  ت

اوموجد وکنش رپ وھچرکی امر رک ھٹیب ےئگ 

وں ےک ےیل ای  تہب امہ ہلصیف ایک ےہ اب وچہکن ودیل اور 

ن

 

ے

"ںیم ےن اور نپانپا ےن مت ت

رر اج راہ ےہ اس ےک

ٹ

 سن
می
س

 

ٹ

ارق مت ولوگں اک الس

 

رسن ش

ن

 دعب نپانپا ےک اسھت لم رک ی 

اں مت دوونں یک ینگنم رک دی اجےئ"

ن

ھب ااولں ےگ مہ س  ےن وساچ ویکں ن

ن

سی

ا

اامم ےن ن اری ن اری دوونں یک رطف دھکی رک اہک 
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را آےئ اگ ںیم وت وخب اسرا اگنہہم رکوں اگ"

ن

ا"اہےئ چس امم آپ چس ہک ریہ ےہ انتک م

 یہ وخیش ےس الچ ااھٹ 

ے
ن

اامعر نس

ا

 

ااکم وکشش یکاودیل اور ش

ن

ارق ےن رشامےن یک ن

ا"اہاہاہ مت وت سب ےچب یہ ےنب رانہ ےلہپ وپھچ وت ولں ڑلایکں وکن ےہ"

انپانپا ےن اس ےک رس رپ یکلہ یس اگلیئ 

ا"اہں وہ وت ںیم وخیش ںیم وھبل یہ ایگ "ا

ارق ےک ےیل اینپ راہین اور ودیل ےک ےیل ااشفں اک اہھت اماگن 

 

"اہمتری امم اور ںیم ےن ش

ایج ےس"ےہ دا

انپانپا ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن ا

ا ےہ رےنہ دے 

ن

"ہی ایک ن ات وہیئ نپانپا مہ ولوگں ےن ان ےک اہوھتں ےک اسھت ایک رکن

اںیمہ ںیہن اچےہ ان ےک اہھت"ا

ارایگض ےس وگن ا وہا س  اس یک ن ات رپ ہہقہق اگل رک سنہ دےی 

ن

 یہ ن

ے
ن

ارق نس

 

اش
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ر یہک ےک ہی اتبؤ مت ولوگں وک وکیئ ارتعاض وت ا اں"ا"رشی 

ن

اںیہن ےہ ن

 یک رطح اےنپ وچبں یک راےئ امیگن

ے

اامم ےن ای  دوس

"رےنہ دے امم دل ںیم ان دوونں ےک ڈلو وھپٹ رےہ ںیہ ان دوونں وک وکن اینپ یٹیب 

ب ااں دےنی یک تمہ رک دی "

ٹ

 ب ی
پ
اداتی ہی وت ویل اچوچ اک یہ دل ےہ وج ان اکم وچروں وک اینپ 

رروگں یک رطح ان یک الکس یل

ن

رے ی 

ٹ

ا دوونں ےن وھگر رک اےس داھکی امعر ےن ی 

اری وجیل ںیم ڈال دی"ا
م
ب ااں ہ

ٹ

 ب ی
پ
وں 

ن

 

ے

ا"وایعق ہی وت ان یک یہ تمہ ےہ ہک ای  یک ہگج ت

ا"ےہ ویکں امم آپ اںیہن اس رمع ںیم وھجال وھجالےئ یئگ ایک"

اودیل ےن ریحان وہ رک وپاھچ ا

انپانپا اس یک ن ات رپ ہہقہق اگل رک ےسنہ 

انیت ویکں اہک امم""ہی آپ ےن نیت ا

ارق ےن امم وک دھکی رک ریحایگن ےس وپاھچ

 

اش

اں"

ن

ارے امعر ےک ےیل ن
م
ا"اینپ روام ہ
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امعر نس رک الھچ ڑپا آںیھکن اھپڑے امم نپانپا وک دھکی راہ اھت وج اےس اےسی دبوھں یک رطح 

ااینپ رطف دےتھکی رکسما رےہ ےھت

ادی وادی اس ےک "ہی ...آپ ایک ہک ریہ ےہ ےھجم ںیہن رکین اس اتف یک ڑپ

 

ن ا ےس ش

این ن اد آ اجیت 

ن

نپاؤں وک آپ ےن ںیہن داھکی اانت زور اک امریت ےہ دنبے وک اینپ رمی وہیئ ن

اےہ ےھجم اعمف یہ رےھک وتہب وتہب"

اامعر ےن اکونں وک اہھت اگل رک انپہ امیگنا

ا"ولچ کیھٹ ےہ مت ےتہک وہں وت اہمترے نپانپا ویل اھبیئ ےس ذعمرت رک ےل ےئگ"

اینپ یسنہ روک رک دیجنسیگ ےس اہک امعر اک ہنم نب ایگ امم ےن ا

اں ںیم اںیہن دیھک 

ن

را ےگل اگ ن "ریخ اب ںیم ےن ہی یھب ںیہن اہک اےسی وت ویل اچوچ وک تہب ی 

رن این دےنی ےک ےیل ایتر 

ے

ںیہن رک اتکس آپ س  ےتہک وہں وت ےھجم وکیئ ااکنر ںیہن ںیم ف

اوہں"ا

اامعر ےن ای  دم ےس وجاب دن ا 

اس  ای  اسھت سنہ دےی اہاہاہ ا
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اں رکوں اچوچ ےس ںیم وخد ن ات 

ن

ر ےہ مت رکف ن

ن

"ہن ہن وچبں ںیمہ اہمتری وخیش زن ادہ زعی 

ارک ولں اگ"ا

ارق ےن ودیل وک آھکن امر رک اہک 

 

اش

اں وہں مہ اہمترے اسھت ےہ"ا

ن

ا"اہں ن ار مت رپاشین ن

اودیل ےن اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اےنپ وہےن اک نیقی دالن ا 

ردیتس ںیہن ےہ""اہں امع ار مت رپ وکیئ زی 

انپانپا یھب اےس گنت رکےن ےگل 

ا"ایک ےہ ن ار دح ےہ اب دنبہ ذماق یھب ںیہن رک اتکس "

وں رپ رس رھک رک اہک 

ن ٹ

اامعر ےن رویسنہ وہ رک امم ےک ھگ

ا"سب ربخدار اب یسک ےن ریمے ےٹیب وک گنت ایک وت"

اہک امعر ےن وخیش ےس رس ااھٹ رک  اامم ےن اس ےک ن اولں ںیم اہھت ریھپےت وہےئ رکسما رک

ا دھکی رک وہ یھب سنہ دن ا 

ے

اامام وک داھکی ان وک رکسمان
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 یک رااض ےس تہب آاسین ےس وہ 

ٰ ٰ

 رکش ادا ایک س  ھچک ان یک رمیض اور اّلل

ٰ ٰ

اصہمئ ےن اّلل

اایگ اھت 

ا.......................            ا

انکمم امم ریم

ن

ادی وہ یھب ریمی اس نج ےس ن

 

ی اسری وخیش آپ ےن ہی ربخ انس واٹ ش

ارک رحاب رک دی"

اراض رظنوں ےس امں وک داھکی 

ن

 یہ ن

ے
ن

اروام ےن نس

اری ن ات امن 
م
"زن ادہ رخنے رکےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ےسیج ااشفں اور راہین ہ

رے ےہ اہمترے اہمترے ےیل ااھچ یہ ہلصیف 

ٹ

یئگ ےہ مت یھب اخومیش ےس امن ولں مہ ی 

ایہ رکںی ےگ"ا

ارایگض یک رپوا ےیک انب دیجنسیگ ےس وجاب دن ا امم ےن

ن

ااس یک ن

اٹ رئیف ریمی رمع یہ ایک وج ایھب

ن

ا"امم اسٹ ن

ادی "

 

اےھجم ںیہن رکین امعر ےس ش

اروامےن روےھٹ ادناز ںیم وجاب دن اا
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ارے ےلصیف رپ ارتعاض "کیھٹ ےہ  ہن رکو ںیم آج یہ دایج ےس  ہہک دیتی وہں روام  ا
م
وک ہ

اےہ رھپ مت اجونں اور اہمترے دایج "

 ہلصیف انسن اا

ٹ

اامم ےن اب

اروام اچیبری اانپ اس ہنم ےل رک رہ یئگا

اراض وہ رک واہں ےس یلچ یئگ امم ےن اےس اجےت وہےئ رکسما رک داھکیا

ن

ااور ن

اں وت ھجم

ن

 "مت ولگ یھب اکن وھکل رک نس ولں اب ریمے داامدوں ےس دبزیمتی یک ن

را وکیئ ںیہن وہ اگ" اےس ی 

اافص مگیب ےن ان دوونں یک رطف دھکی رک وان ایک

ا"اب مہ ےن ایک رک دن ا امم "ا

اراہین ےن ہنم انب رک وپاھچ

"اہں ےھجم یھب ہتپ ےہ وت س  یہ ای  دورسے ےس رھب رک وہ زیمت وت وھچ رک ںیہن زگری ا

ا ےہ اس دن

ے

یھب یٹ وی ےک اسےنم آ رک  ااب اوھٹ اج رک نچک دوھکیں ای  وھچیٹ اک دن وہن

اھٹیب اجیت وہں"
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اافص مگیب یک ان دوونں وک انسیئ 

ا.................                ا

وں یسک ن ات رپ 

ن

 

ے

روام رھگ ےس لکن رک دیساھ امعر ےک وپرنش یک رطف یئگ اسےنم یہ وہ ت

اوچبں یک رطح ڑل رےہ ےھت 

اامعر وک دھکی رک روام اک نپارہ اہیئ وہ ایگ 

ادی رکوں یگ""امعر ا

 

اےک وچبں مت ےن وسچ یھب ےسیک یل ںیم مت ےس ش

ارق وک اونگر رک ےک وہ امعر ےک اسےنم اج رک الچیئا

 

اودیل اور ش

وں اینپ اینپ ڑلایئ وھبل رک روام وک دےنھکی ےگل وج ےصغ ےس الل یلیپ وہ رےہ یھت 

ن

 

ے

اوہ ت

اری رھگ ںیم..." امعر ےن اےس دھکی رک اہکا
م
ا"وہ آےئ ہ

اہ "اواہ واہ واا

اودیل ےن اس ےک دنکوھں رپ یکپھت دیا

ارے رھگ ںیم مہ یھبک ان وک یبھک اےنپ رھگ وک دےتھکی ںیہ"
م
ا"وہ آےئ ہ
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اس رکےن اک تہب وشق اھت 

ن

اامعر وک رشوع ےس یہ اےھچ اخےص رعش وک ایتسن

ااس یک ن ات ےس روام وک اور آگ یگل 

رول ںیہن وہ

ٹ
ن

وش ک

ن 

 نپا راہ یھت وج ایھب یہ "ایک وہا ےہ اسیل سلپ وھچیٹ اھبیھب اصہبح خ

ااھبیگ ڈوری آیئ آپ"

ارق ےن رشارت ےس اہک ا

 

اش

اد ںیہن رکوں یگ ںیم اتبیئ دے ریہ 

 

پ روہں ںیم اس اول ےس ش ارق مت جپ

 

"دوھکیں ش

اوہں اےسی ہک دوں زن ادہ وخش وہےن یک رضورت ںیہن ےہ "

ارق وک دھکی رک اہک 

 

اراض اگنہ ےس ش

ن

اروام ےن ن

وو وہ اہمترا اب وت زرا زعت دے دوں ےھجم ""اوےئ رشم ا
چ 
 
ج ی

ارکوں 

ارق دصہم ےس الچن ا ا

 

اش

پ رک اجؤ ربخدار وج ریما وصعمم یس رتیگنم وک یسک ےن ن اوتں انسیئ یک وکشش یھب یک  "جپ

اوت"ا

ارق وک رگابین ےس ڑکپ رک اہک 

 

اامعر ےن ش
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 اک رہتش انب

ے

ردس اں مت زی 

ن

 "اہاہاہ رتیگنم وہ ںیہمت اانپ رتیگنم امےن وت ن

ے

ا یک وکشش م

ن

ن

ارکوں"

ارع ےن اس اک اہھت اھچیپ اٹہ رک وھگراا

 

اش

ا"وہ رشام ریہ ےہ "ا

ر 
م
"اوےئ امعر ےک ےچب رشامیت ےہ ریما وجیت ایھب یھب واتقً ےہ ااکنر رک دوں ںیہن وت لک وک ہ

ااتھچپؤ ےگ"

ے ےس یتہک واہں ےس اجےن یگل  ٰ
ص

ن

غ

اروام 

ے الںیت اھکےن یک اعدات وہ یئگ ےہ انب ا"ںیہن رکوں اگ ااکنری رم رک یھب ایک ےھجم اہمترا

االت اھکےئ ےھجم رات وک دنین  ںیہن آیت "ا

ر رک ہصغ ےس اےس وھگرا 

ٹ

اامعر ےھچیپ ےس اویچن آواز ںیم سنہ رک وبال روام ےن م

ا"رمو مت "

ادی ےس ےلہپ یہ ویبہ وہ اجؤ یگ ریمی اجن"ا

 

ا"ش

ااس ےک ن ات رپ روام ےن رگدن ومڑ رک وھگری ےس ونازاا
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اےسیک ریمے رمےن اک نس رک رپاشین وہ یئگ"ا"داھکی ا

رر ےس اہک 
چ
ف

اامعر ےن اکرل اورپ رک ےک 

 رک ےک یئگ ےہ اوسفس"

ٹ

 ب کٹ
 چ
ن

اری اسانم ںیہمت ر
م
ا"سب رنہ دوں اھبیئ وہ ہ

راق اڑان ا 

ن

اودیل ےن اےس دھکی رک م

"اجؤ اجؤ تہب آےئ ےھجم رشم دالےن واےل ایھب اج رک ااشفں وک اہمترے ارئیفز اتبےئ 

اں گل

ن

ااتپ اجےئ اگ" ان

اامعر ےن ہنم انب رک اہک 

اودیل ےن اس ےک دنکےھ رپ زور ےس اگلیئ 

ان اھبیئ وک کلب لیم رکےت رشم ںیہن آیت"ا

ن

ا"ےبریغت ان

ل یھب ںیہن آیت "  
ب لک
ا"ںیہن 

اامعر ےن دنکاھ الہسےت وہےئ ےصغ ںیم وجاب دن ا 

ا...ا               ا
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 "یسک وہں زہشادی"

ا اچاہ رپ 

ن

وفن ےک دورسے رطف وہ انیقیً ن اول اھت اس یک آواز نس رک وحرنی ےن وفن دنب رکن

 اس یک آواز ںیم ایسی ڑتپ یھت ہک اس ےک دل وک ھچک وہا 

ںیہ آپ وفن ویکں ریمی زدنیگ ریمے ےیل لکشم رکےن رپ ےلت وہےئ "ویکں رکےت ا

اوہں آپ"ا

اوہ الھجنھج رک وبیل 

  مت ےھجم آپ ہک رک اکپریت وہں ریما دل 
 
  ج

 
"ویکں دیتی وہں ےھجم اینت زعت ج

ا ےہ.. نپالگ دل ےہ ھچک یھب وساتچ ےہ "

ے

اوخیش ےس وھجم اےنھٹ وک رکن

 ےک اسھت وجاب د

ٹ

م
ان ا اس ےن یکیھپ یس رکسماہ

ا"ریما اھچیپ وھچڑ دے"ا

ااس ےن گنت آ رک اہک 

ا"زہشادی مت ےن یھبک تبحم یک ےہ ایک؟ا

ر امنز ےک دعب ..."ا
م
دا ےس اماگن ےہ ایک ؟ ںیم ےن اماگن ےہ ںیہمت اینپ ہ

ن

ایھبک یسک وک خ
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ا"آپ ےسیج ولگ امنز یھب ڑپےتھ ںیہ ایک"ا

ااس ےن اس یک ن ات اکٹ رک بجعت ےس وپاھچ

  ےس مت یلم وہں ای  امنز یھب سم ںیہن یک ےھجم "ےلہپ ای  اعد سم وہ اج
 
یت یھت رپ ج

اتگل ےہ ارگ ںیم ےن امنز اضق  رک یل وت ںیم ںیہمت وھک دوں اگ ںیم آج ےس ےلہپ یھبک اانت ےب 

  ا
 
سب ںیہن وہا انتج ںیہمت دےنھکی ےک دعب ےس وہا وہں اجیتن وہں ںیم امنز ےک دعب ج

  اہھت ااھٹ رک داع اماتگن وہں مت س ا
 
 ےس ےلہپ ریمے اسےنم آ رک ڑھکی وہ اجیت وہں ج

اےسی ےسیج مت چس چس ںیم ریمے اسےنم یھٹیب ےھجم دھکی ریہ وہں ںیم ںیہن اجاتن ریما ہی 

ا وہں ےھجم 

ے

 ےس رصف یہی ای  داع رکن

ٰ ٰ

وخاب یھبک وپرا وہ اگ یھب ن اں ںیہن رگم ںیم اّلل

 اہمترے گنس
پ
ا زگار وکسں"ااینت تلہم رضور دے ہک ںیم زدنیگ ےک ھچک ب

اس یک آواز ںیم ڑتپ یھت وحرنی وک اانپ دل ڈواتب وہا وسحمس وہا اس یک آواز ںیم درد اھت 

ادھک اھت وحرنی ےن رکب ےس آںیھکن ومدن یل 

انکمم ےہ ںیم آپ ےسیج دنبے ےک اسھت اینپ زدنیگ زگارےن اک 

ن

"آپ اجےتن وہں ہی ن

اوسچ یھب ںیہن یتکس "ا
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ااس ےک اافلظ ےن ن اول ےک دل وک ڑیچ ڈاال وہ ڑتپ ااھٹ اھتا ااس ےن ن اول ےک دل رپ وار ایک

 وہک ںیم ومت ےس ےلہپ رم اجؤ اگ "ا

ے

ا"اےسی م

ان اک اسھت وبقل 

ن

"آپ رہساب ےک ےھچیپ اھبگ رےہ ںیہ ںیم رم رک یھب آپ ےسیج ان

اںیہن رک یتکس"

ان وہں ںیم ایک اجیتن وہں ریمے ن ارے ںیم ھچک یھب

ن

ان ...اسیک ان

ن

وت  ا"ھجم ےسیج ان

ںیہن رپ ای  ن ات ںیم ںیہمت ھکل رک دےنی وک ایتر وہں ہک ای  دن ںیہمت ھجم ےس تبحم 

ںیہن قشع وہ اگ زہشادی اس دن مت ریمے ےیل رو یگ ڑتوپ یئگ  ہی ریما ودعہ ےہ مت 

دا اخظف"

ن

اےس...اانپ ایحل رانھک خ

 ااسی ایک اھت اس ےن اینپ ن ات ہک رک وفن دنب رک دن ا وحرنی ےن ےبیسب ےس ومن الئ وک داھکی

ان اھت یلگ ےلحم اک ڈنغہ رگم 

ن

ن اول ںیم وج وحرنی اس یک رطف یتچنیھک اج ریہ یھت وہ آوارہ ان

ل یھب ااسی ںیہن اتگل اھت اےسی ولگ امنزںی یھب ڑپےتھ ںیہ ہی 
ب لک
اس یک ن اںیت وہ ن اوتں ےس 

 یھت 

 

ان ات اس ےک ےیل ریحت ےک ن اع

ایل وت ںیم ںیہمت وھک دوں اگ"ا" ےھجم اتگل ےہ ارگ ںیم ےن امنز سم رک ا
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وحرنی وک ن اول ےک ےیل اافلظ ن اد آےئ ینتک ڑتپ یھت اس ےک ےجہل ںیم وہ اجن رک یھب اجن 

اںیہن نپایئ یھتا

ا ربمن اھت اےس اگل ن اول یہ وہ اگ 

ن

 وفن رپ ےس اجب اس ےن ربمن داھکی وکیئ ااجنن

ن

اااچی

ا"اب ایک ےہ "

ااس ےن وفن اکن ےن اگل رک ےصغ ےس اہک 

م مکیلع ںیم داریم ن ات رک راہ وہں وحر الکن اک اتپ رکےن ےک ےیل وفن ایک اھت رگم اتگل "آالس

اےہ آپ اکیف ےصغ ںیم ےہ"ا

ادورسی رطف داریم اھت وحرنی اک ہنم ریحت ےس وھکال اک وھکال رہ ایگ 

ا"آپ ےک نپاس ریما ربمن اہکں ےس آن ا"

اان ا اس ےن دل یک ن ات زن ان رپ ےل یہ آیئ داریم دریھے ےس رکسم

ا ےہ ہی وت رھپ یھب تہب ومعمیل 

ے

دایھب لم اجن

ن

دےن ےس وتخ

ٹ ن

د انس ںیہن ڈوھی ای 

 

"آپ ےن ش

ااس اکم اھت "

ااس ےن ےبرکفی ےس وجاب دن ا
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 ریما ربمن یھبک "ہی آپ ےک ےیل ا

ے

ومعمیل ن ات وہ یئگ ریمے ےیل ںیہن آج ےس ےلہپ ی

ا 

ن

ر یسک ےک نپاس ریمے ربمن اک وموجد وہن
م
 ےس ہ

ن

یسک ےک نپاس ںیہن اھت اب ویں ااچی

اریمے ےیل ریحت یک ن ات ےہ"

اوگاری ےس وجاب دن اا

ن

ااس ےن احےص ن

ہ ےہ

 

سلب
م
ر یسک ےک نپاس ےس آپ اک ایک بلطم ےہ وحرنی ےھجم ن اںیت وکیئ 

م
ا ایک""ہ

ااس ےن رکفدنمی ےس وپاھچا

ملات ںیم دلخ ادنازی رکےن واےل "
مع

ا"آپ وکن وہےت ںیہ ریمے 

اوحرنی ےلہپ یہ رھبی یھٹیب یھت اس یک ن ات نس رک ہصغ ںیم وبیلا

درد آپ اک ریح وخاہ وہں ںیم ارگ آپ ےھجمس وت "
م
ا"آاکپ ہ

اادناز آپ یھب ےبرکفی واال اھت 

ے ےیل تہب رتحمم ےہ ایسی رحںیتک رک ےک وخد وک "داریم رس آپ ریمے رچیٹ ےہ ریم

اریمی رظنوں ںیم رگا رےہ ںیہ"ا

اس ےن احےص دب زیمتی ےس وجاب دن ا"سم وحرنی اوصنل وت ےھجم آپ یک ہی اسری 
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ری گل ںیہن ریہ اہں سب ریما دل ےب اامیین رکےن  ری ینگل اچےیہ یھت رگم ےھجم ی  ن اںیت ی 

 آپ ےک رو ہب

ے
ے

ا اور آپ وک اےسی ےصغ ںیم دھکی اتکس اگل ےہ ہک اکش ںیم اس وق

ے

 رو وہن

اںیم رشہیط ہی ن ات ےنہک وک ایتر وہں آپ ےصغ ںیم اور یھب وخوصبرت یتگل وہں یئگ"ا

ا وحرنی ےن ےصغ ےس وفن اکٹ رک ڈیب رپ 

ے

اس ےس ےلہپ ہک وہ وکیئ اور وضفل ن ات رکن

ہ ان دو دو ذعاوبں کنیھپ دن ا اور اانپ رس اہوھتں ںیم ےل رک ےبیسب ےس آوسن اہبےن یگل و

ووں ےن اس اک انیج رحام رک ےک رھک دن ا اھت ن اول اور داریم دوونں 

ن

چ ہٹ
ےس گنت آ یئگ یھت 

 وہ رےہ ےھت 

ے

 
ای

 

وو ن
پک  ب
ی جپ

اای  دورسے ےس رھب رک 

ا.........................................           ا

ا"االسم مکیلع داریم اھبیئ ےسیک ںیہ آپ"

اےک رھگ آن ا اھت وہ آج داریم ےس ےنلم اس ا

ا"ومکیلع االسلم ںیم وت کیھٹ اھٹک وہں مت انسؤ آج ریمی ن اد ےسیک آ یگ "

ا"ویکں ںیم آپ ےک رھگ آپ ےس ےنلم ںیہن آ اتکس ایک"ا

ارایگض ےس اہک

ن

ااس ےن ن
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"ںیم ےن ااسی وت بک ںیہن اہک ےلہپ ہی ن اوتں ایک اھکؤ ےگ ےلہپ ھچک اھکےن وک اموگنں ن اںیت وت 

ارےہ یگ"اسھت اسھت وہیت ا

ھب اایئ 

ن

ن

ااس ےن زیمن این 

ا"سب ای  گپ اچےئ اسھت اور ھچک یھب ںیہن"

ا وہں"

ے

ا"فلکت رھبےت یک وکیئ رضورت ںیہن مت وھٹیب ںیم سب ایھب آن

رہ یل وہ تہب مک اہیں آن ا اھت 

ن
 

اوہ ہک رک ادنار الچ ایگ اس ےن اردرگد اک اجی

ا"اہں اور انسؤ ڑپاھن ا یسیک اج ریہ ےہ"

اوپاھچ ااس ےن ادنار آ رکا

رر اج راہ ےہ رھپ اس ےک دعب آرٹسایلی اجےن اک ارادہ ےہ"

ٹ

 سن
می
س

 

ٹ

ا"س  کیھٹ ےہ الس

ااس ےن لیصفت ےس وجاب دن ا

اءاہلل ہی وت تہب ایھچ ن ات ےہ"

 

ا"امش

ا"آپ ےن ےھجم ابمرک ن اد ںیہن دی "ا
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ا"سک ن ات یک "ا

اداریم ےن ریحاین ےس وپاھچ

وہےن یک اینت امہ ن ات زاالن اھبیئ ےن آپ وک وت رضور اتبںیئ وہ یئگ "ریمی ن ات یکپ ا

اں"

ن

ان

ااس ےن داریم یک رطف  وغر ےس دھکی رک اہک اےس نس رک ریحت وہیئا

ا"ہی ایک ہک رےہ وہں مت سک ےس وہیئ ن ات یکپ"

اداریم اک دل دڑھک ااھٹ یہک ... وہ اس ےس آےگ وسانچ ںیہن اچاتہ اھت 

اہل ےس "

 

ا"اینپ زرش

رے ےس اہکااس ا

ن

اےن م

اداریم ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی ےسیج اےس آےن ںیم یطلغ وہ یئگ وہں ا

ا اچےئہ اھت رگم وہ ویکں اتبںیئ ےگ وہ وت وخد 

ن

"نیقی ںیہن آ راہ زاالن اھبیئ وک آپ وک وت اتبن

اک ےس ںیہن ےلکن وت "ا

 

 ش

ے

اایھب ی
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ااس ےن یخلت ےس رکسما رک اہکا

ا وھب

ن

د زاالن اتبن ای 

 

ال ایگ وہ اگ"ا"او ابمرک وہ ش

 ان یک 

ے

ا ںیہن وھبےل وہ ہی س  اتب یہ ںیہن تکس

ن

"سب رک اجےئ اھبیئ زاالن اھبیئ اتبن

 ںیہن رک نپا رےہ رگم ان یک وس 

ے
 

رداس اہل یسک اور یک وہےن اج ریہ ےہ ہی ن ات وہ ی 

 

زرش

اہل ےس تبحم ےہ وہ ان ےک انب 

 

ا اںیہن ہی س  ےنہک ےس انم رک ریہ ےہ اںیہن زرش

ن

وکڈل آن

اے ےہ "ادوھر

ارہبوز ےن اچےئ اک گپ وہوٹنں ےس اگل رک وکسن ےس وجاب دن ا 

ا"ہی .. ہی س  ایک ہک رےہ وہں مت"

اداریم اس یک ن ات رپ وھبالھک رک رہ ایگ 

اں ےھجم ہچب انبےئ آپ اھبیئ ےہ وہ ریمے 

ن

"ویہ وج چس ےہ زیلپ اھبیئ ںیم ہچب ںیہن وہ ن

رھ رک زع

ٹ

ر ےہ وہ ےھجم ان یک اخرط دو اسل اےھچ ےس اجاتن وہں اںیہن اینپ اجن ےس ی 

ن

ی 

ا ریمے ےئل تہب لکشم اھت رگم ںیم ارگ اہں ہن 

ن

ےک ےیل آرٹسایلی اج راہ وہں ہی ہلصیف رکن

اہل وک یسک ےس یھب 

 

ا وت دایج ریمے ااکنر نس رک ےصغ ںیم آاجےت رھپ ےصغ ںیم وہ زرش

ے

رکن
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ر وکیئ ریمی رطح اھبیئ ےک دل اک احل ںیہن اجاتن وج ا
م
رن ااینں ن ادنھ دےتی ہ

ے

ان ےک ےیل ف

اداتی رھپے اگ"

اس ےن اچےئ اک گپ اسڈیئ رپ رھک رک دیجنسیگ ےس وجاب دن ا داریم اس یک ن ات نس رک ھچک 

ا رھپ راہ اھت وہ رہبوز ےنتک نیقی ےس ہک 

ے

 ریحان رہ یگ وج ن ات زاالن وخد ےس اپھچن

ے

 ی

ے
ے

وق

اراہ اھت 

ے ا

ے

ٹ
 
پھی
چ

اوایعق قشع اور کشم اپھچےئ ںیہن 

ااجےتن وہں""مت ہی س  ےسیک ا

اں رہ اکس ا

ن

اداریم وپےھچ انب ن

"اس ن ات وک اجےن دے سب آپ وک ان س  ریما اسھت دانی وہں اگ وہ واہں اج رک ااکنر رک 

اہل وک اانپےن ےک ےیل ایتر 

 

ا ےہ ہک وہ زرش

ن

دوں اگ رگم اس ےس ےلہپ آپ وک اھبیئ اک امڈنئ انبن

ے رھپ

ے

ٹ
 
پھی
چ

اہ ںیہن ایک وھ ویں 

ن

 رےہ ںیہ ارگ رھپ یھب ںیہن امےن وہ اجےئ اوہنں ےن وکیئ گ

ادی رک ولں اگ ن اد رےیھک اگ"ا

 

اہل ےس ش

 

اوت کیھٹ ےہ ںیم دض ںیم آرک زرش

ر ےصغ ےس اہک ا

ن

ااس ےن آخ
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 وہ رکش ےہ ںیہمت س  اتپ ےہ وہ وت ےبووقف ےہ اتہک ےہ وہ اےنپ اور 

ے

"مت رپاشین م

ا اچاتہ "

ن

اہل ےک رےتش وک اگیل ںیہن انبن

 

ازرش

ایگ رھگ واےل یھب یہی اچےتہ ےھت" ا"وکیئ اگیل ںیہن ےنبا

"اجاتن وہں ںیم رکش رکوں اہمتری اجن اس ےنتف ےس ےنچب وایل ےہ مسق ےس دنبے یک 

اک ںیم دم رک ےک رھک دیتی ےہ ےھجم وت الکس ںیم نپالگ ایک وہا ےہ زاالن یک یہ تمہ 

ن

ن

 رکےن یک"

ے
 

رداس اےہ ی 

اےم اتبںیئا

ن

اداریم ےن سنہ رک اس ےک اکرن

ایئ تہب ہنتف زیچ ےہ یھبت وت اھبگ رک اج راہ وہں""اہاہاہ وایعق اھب

ارہبوز ےن ہہقہق اگل رک اہک ا

"رہبوز ےھجم آج مت رپ رخف ےہ داین ںیم تہب مک اھبیئ اہمتری رطح وہےت ںیہ وج اےنپ 

 رکےن اج راہ ےہ"

ے
 

رداس ااھبیئ یک وخویشں ےک ےیل اونپں یک دوری ی 

اداریم ےن اھٹ رک اےس ےلگ اگلن اا

مہ س  یک اجن یتسب ےہ ای  دورسے ںیم داریم اھبیئ فیلکت ای  وک وہیت ےہ درد ا" ا
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ا ےہ ںیم اانت وخد رغض ںیہن وہ ہک آےنپ اھبیئ یک وخویشں وک نیھچ ولں داین 

ے

س  وک وہن

ڑلویکں ےس رھبی ڑپی ےہ ریمے ےیل یھب اہلل ےن ایھچ یس ڑلیک یھکل وہ یئگ وہ وہ 

اہل یھبک ںیہن وہ یتکس اےس وت

 

 ںیم ےن ہشیمہ اھبیھب اور نہب  ےک روپ ںیم داھکی زرش

اےہ"ا

ااس ےک ےجہل ںیم اونپں ےک ےیل ےباحتہش ایپر اھت 

ادی رک دے "

 

ا"اب آپ یھب ش

ااس ےن اجےت اجےت داریم وک وشمرہ دن اا

ا"سب داع رکوں ریمی یھب ن ات نب اجےئ"ا

اداریم ےن اےس اسھت اگل رک اصمہحف ایک 

ا یک اخرط اینپ وخایشں اےنپ اہوھتں "سب دلجی ےیجیک اگ یہک آپ یھب

ن

 اھبیئ یک رطح اینپ آن

 اتبںیئ اگ ان وک ان یک اس اخومیش یک 

ے

ا نیھچ ےل... اور اہں ایھب اھبیئ وک ھچک م

ن

ےس ن

اں"

ن

اوھتڑی یس زسا وت ینلم اچےئہ ن

رہبوز ےن سنہ رک رشارت ےس اہک داریم ےن یھب رکسما رک رس الہن ا آج وہ زاالن ےک ےیل 
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اھت اہلل ےن اےس تہب یہ وخوصبرت روتشں ےس ونازا اھت انتک وخش تمسق تہب وخش ا

ااھت وہ ہک اس ےک اےنپ اےس اس یک وخایشں دےنی ےک ےیل ےب نیچ ےھت 

ا........................                ا

 اھت 

ے
ے

 ےک اسےئ ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت دورہپ اک وق

ے
ن

 ام  ےک درج

ے
ے

وہ س  اس وق

 رپ اںیہن رگیم یک وکیئ رپواہ ںیہن یھت امعر اےنپ رمکے ےس ارگیم اےنپ رعوج رپ یھت

ڈنیٹس واال اھکنپ ےل آن ا اھت وج یکلہ یکلہ وہا دےنی اک اکم رس ااجنم دے راہ اھت آج وہ ولگ ن ات 

یکپ وہےن ےک دعب یلہپ ن ار اسھت ےھٹیب ےھت رپ یسک رپ یھب ےئن رےتش ےک وحاےل ےس وکیئ 

رق ںیہن آن ا اھت وہ ایھب یھب

ن

 ےنچنیھک ےس ن از ںیہن آ رےہ ےھت  اف

ن

ان

ٹ

اای  دورسے یک ن

ا"ن اروں آج ایک ایخل ےہ ےچک آم ہن وترے اجےئ"

 وہےئ وشمرہ دن اا

ٹ

اودیل ےن اھگسن رپ یل 

روھں "

ٹ
پ
 رپ خ

ے
ن

 ایخل ےہ ولچ اوھٹ درج

ے

ردس ا"واہں ایک زی 

اامعر ےن وخش وہ رک اہکا

ی ن ار رگےت رگ

پھل
چ
پی  پ

اں ےھجم وت اعمف یہ روھکں 

ن

اں ن ان ا ن

ن

اےت اچب اھت ںیم""ن
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اودیل ےن اھٹ رک اہھت وجڑ رک اہک 

ا"ڈروپک ہن وہں وت "

اااشفں ےن اوسفس ےس رس الہن ا

اں ںیم یھب دوھکیں ینتک اہبدر وہں"ا

ن

رھ رک ن اوتں ن

ٹ
پ
ا"اہں ںیم وت ڈروپک وہں مت خ

 رپ ںیہن 

ے
ن

 یھبک یھب درج

ے

ااشفں رشوع ےس اواچنیئ ےس ڈریت یھت اس ےیل وہ آج ی

ریھ یھت 

ٹ
پ
اخ

روھں""ںیم ویک

ٹ
پ
اں مت س  رمدوں ےک اہھت نپاؤں وتٹ ےئگ ںیہ ایک وج ںیم خ

ااس ےن ہنم انب رک اہکا

اں ںیم 

ن

 ھک اہک ن

ی

ٹ

پ

ارا امعر وتڑ رک الےئ اگ ویکں ریمے وجان 
م
"ولچ ثحب وھچڑوں ہ

اےن"

ارق ےن اس ےک رمک رپ یکپھت دے رک اےس وجش دالین ا 

 

اش

ی ن ار ن اد ےہ ےسیک رگا "او رےنہ دوں اھبیئ ےھجم زن ادہ وجش دالےن یک رضورت ںیہن

پھل
چ
پی  پ

 

ااھت انتک وخن اضعئ وہا اھت ریما 'ا
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ارق اک اہھت کٹھج رک وجاب دن اا

 

ااس ےن ش

ا اس رساخ وہا اھت نیت اچر رطقے یھب 

ٹ

"سب سب رےنہ دوں وھجےٹ امےھت رپ ای  وھچن

اںیہن ےلکن ےھت"ا

اروام ےن اےس ن اد دال رک رشم دالیئ

ا ےہ 'ا"اہں وت ںیہمت ا

ے
ن

 
اایک اتپ ای  رطقہ ینتک تنحم ےس ب

ااس ےن روام وک وھگر رک ڈہررھیم ےس اہکا

پ رکوں مت س  رہبوز اوھٹ مت " ا"سب جپ

اہل ےن رہبوز وک دھکی رک اہک 

 

ازرش

امئ مت س  دایج ےک آےن رپ ےھجم اورپ وھچڑ رک 

ٹ

 ن

ٹ

روھں اگ الس

ٹ
پ
"ںیم رم رک یھب ںیہن خ

رہل ھجم رپ رگا اھت اور مت س  ریمے آےن ےس  ااھبگ ےئگ ےھت اس ےک دعب دایج اک اسراا

ن
ن

ی

 رانھک یھجمس"

ے

اےلہپ یہ وہ ریکن اں اھک رک دعف وہ ےئگ ےھت اس ن ار ھجم ےس ہی ادیم م

اوہ اینپ ےبزعیت ن اد رک ےک رھپ ےس دصےم ںیم آایگ 

ا"دعف دور وہ مت س  "ا
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اہل ےصغ ںیم وبیل 

 

ازرش

اہل یب یب آوروں وک تفم اک وشم

 

اں زرش

ن

رھ اجؤ ن

ٹ
پ
ا ےہ""مت خ

ے

ارہ دانی تہب آاسن وہن

اامعر ےن اےس ڑھچا 

ا"ںیم "

ارہ ایک 

 

ااس ےن اینپ رطف اش

ا"اہں مت "

ارہ ایک 

 

ااس ےن یھب اےنپ اہھت ےس اس یک رطف اش

اں'ا

ن

اں اھبیئ ن

ن

ا"اجؤ اھبیئ یلھچپ ن ار مت س  اھبگ ےئگ ےھت زاالن ےن ےھجم اانت ڈااٹن اھت ن

ااس ےن اکونں وک اہھت اگل رک وجاب دن اا

ر ےلکن ںیہ""رپ ا
م
ااج اھبیئ وت رھگ رپ ںیہن ےہ وہ داریم اھبیئ ےک اسھت ن اہ

رھ 

ٹ
پ
اہل رصف زاالن ےک ڈر ےس ںیہن خ

 

رہبوز ےن وھجٹ وبال وہ س  اجےتن ےھت زرش

ی ن ار اس اک نپاؤں سلٹ ٹپ وہ ایگ اھت وہ نیع زاالن ےک نپاؤں ںیم آ رک 

پھل
چ
پی  پ

ریہ یھت ویکہکن 
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اےن اےس یتخس ےس انم ایک اھت  دڑھام ےس رگ یئگ یھت اس ےک دعب ےس زاالن

ر اجےت وہےئ ںیہن داھکی "
م
ا"رپ ںیم ےن وت اںیہن ن اہ

ا"ایک بلطم ںیم وھجٹ وبل راہ وہں ایک "ا

ارق اور ودیل یک رطف دھکی رک آھکن امری وہ دوونں یھب اس 

 

رہبوز ےن آںیھکن داھکییئ ش

اہل ا

 

 یکپ یھت وےسی وت زرش

ٹ
ن

 ےس یک اچل ھجمس ےئگ ےھت اس اہبےن اس یک ڈای

ٹ
ن

ر ن ار ڈای
م
ہ

اچب اجیت یھت 

اہل ےن ھچک وسچ رک رس اابثت ںیم الہن ا 

 

ازرش

 ےک اردرگد ڑھکے وہ ےئگ ا

ے
ن

اوہ س  اھٹ رک درج

امعر ھچک زن ادہ یہ وخش اھت ادرھ ےس ادرھ رکچ اگل رک روام وک گنت رک راہ اھت روام ےس راہ ںیہن 

اایگ اس ےن اانپ نپاؤں زور ےس اس ےک نپاؤں رپ امرا ا

اں ! ھجم رپ اخمفل تمس ےس ہلمح وہ ایگ اچبؤ""اہےئ اام

اوہ اانپ نپاؤں ڑکپ رک زور ےس الچن ا ا

"ںیہمت وت وخاوبں ںیم یھب ریمے نپاؤں یک ن اد آیت ریتہ ےہ آپ دن یک روینش ںیم یھب 
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 ااھٹ رک رس 

ٹ
ن

 
ن اد روھک ےگ اور ربخدار ارگ اب ریمے اردرگد یھب رظن آےئ ےھت اس ن ار ائ

دے ادی 

ن

ایہک ےک" ارپ دے امروں یئگ ن

اوہ اےس ےصغ ےس وھگرےت وہےئ وبیل 

ر کنیھپ دانی ےہ 
م
"مت دوونں یک وچچن دنب ہن وہیئ وت ںیم ےن مت دوونں وک ااھٹ رک رھگ ےس ن اہ

ارمداروں "ا

ارق ےن رگدن ومڑ 

 

رھ ریہ ش

ٹ
پ
اہل دلجی دلجی اورپ خ

 

رک اںیہن وھگری ےس ونازا زرش

رہ اھت 

ن

حہ ےک انب ریکن اں اھکےن اک ایک م
ل
ایھت ااشفں اور راہین ادنار یک رطف اھبیگ اچٹ اصم

 ایک 

 

ج

می س

ارہبوز ےن وفن اکنل رک داریم وک 

"ارگ دقرت آپ وک ومعق دے ہک آپ اےنپ دنمش ےس دبہل ےل ےکس وت آپ ایک رکںی ا

اےگ"

ا ںیم ومعق اک وپرا وپرا افدئہ ااھٹؤ اگ اور دنمش وک اس ےک ےئک یک زسا دولا رک روہں اگ""وت

اوفراً وجاب وموصل وہا رہبوز ےن رکسما رک وجاب اھکل 

 ےن آپ وک وہ ومعق دے دن ا ےہ سج اک آپ وک ےبربصی ےس 

ٰ ٰ

"وت ھجمس اجےئ آج اّلل

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
248 

اااظتنر اھت "

ا"بلطم"ا

اہل ےس دبہل ےنیل اک ومعق ےلم "بلطم ہی ہک آپ یک اور مہ س  

 

یک اجین دنمش زرش

اوت.."ا

 یک یلہپ 

ے

"ریما سب ےلچ اس ےنتف اک ہلگ دن ا دوں رگم ںیم ااسی رک ںیہن اتکس وہ ریمے دوس

ری تبحم ےہ "ا

ن

ااور آخ

ا 

ے

"ریمے اسھت یھب ااسی یہ اعمہلم ےہ اےس وپری رمع اھبیھب ےک روپ ںیم ہن داھکی وہن

 اس اک اکم امتم رک

ے

ا"وت اب ی

ے

ا الچ وہن

اہل رپ ڈال رک رکسما رک وجاب اجیب ا

 

ریتھ زرش

ٹ
پ
 رپ خ

ے
ن

ارہبوز ےن ای  رظن اورپ درج

"اکم یک ن ات رکوں ےھجم وت وسچ وسچ رک وخیش وہ ریہ ےہ ہک ںیم اس ہنتف ےس دبہل 

اےنیل واال وہں "

پ رک راہ اھت 
 
ی ا

ٹ

ر ن

ن

ر
چ 
می س

ازاالن ےن وکشمک رظنوں ےس ریم وک داھکی وج رکسما رکسما رک 

ے واےل الن آ اجےئ آےگ وج وہ اگ وہ آپ وخد دھکی رک  ا"وت
ھل
 

چ
پی  پ

سب رھپ اھبیئ وک ےل رک 
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اہک 

ے

وخش وہ اجےئ ےگ ہی ریما ودعہ ےہ ..سب آےن ےس ےلہپ ےھجم االطع رضور دےئجی اگ ن

ر ہن رک ےکس"ا   وہےن ںیم ای  ڈنکیس یک دی 

 

امہ س  اہیں ےس اغی

ا"ارگ یسک ےن دغاری رک دی وت"

اہا

ن

اا ےہ وکیئ ھچک ںیہن ےہک  ا"اس یک رکف آپ ن

ے

کلب

ن

ن
رکںی' س  اک اس ےنتف یک رطف اسحب 

ااگ س  اس دن اک ےبربصی ےس ااظتنر رکےت رےہ ںیہ اب سب آےن یک رکںی "ا

اس ےن رکسما رک اسےنم ڑھکے ودیل وک داھکی وہ یھب اےس دھکی رک سنہ دن ا اب وج وہےن 

ا یھت اواال اھت اس ےک دعب س  ےک دل ڑپیھپوں ںیم ڈنھٹک ڑپھ اجین

ا.....................                  ا

حہ ویکں ااھٹ الیئ وہں یئگ مت دوونں یھت"
ل
رپ اجمل ےہ وج یھبک وکیئ  ہی مت رصف اچٹ اصم

 "ڈگنھ اک اکم رک یل وہں

ارق ےن راہین وک اھچڑ الپیئ

 

  ش

ا زن ادہ وشےخ ےنب"

ے

 رکوں اہمترے اہھت نپاؤں وت السم

ے

اں اج رک  ایک وکشش م

ن

ےہ ن

 "ےل آؤ ادنار ےس وج اچےئہ
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ارق وک دو وھکڑی اک رک دن ا اھت

 

  اس ےن ےحمل ںیم ش

ل یھب ںیہن ےہ روام ریمی ایپری نہب اج رک"
ب لک
زرا ادنار ن اٹکس اور  رشم وت مت ںیم 

 " اڑھچی ےل آؤ

ارق ےن راہین وک وھگر رک روام وک ایپر

 

  ےس اہکا اش

 " ارضورت ںیہن ےہ اسب رےنہ دوں اھبیئ ریمے ہی ہکسم یہک اور اج رک اگلؤ ےھجما"

  روام ےن ٹف ہن ایک

روں ےس ن ات رکےن یک زیمت ںیہن ےہ"

ٹ

 "ںیہمت ادبزیمت ڑلیک ی 

ارق ےن اس ےک رس رپ ای  زور یک اگلیئ

 

  ش

رات ےسیک یک متا"
 
 "ےن ااہمتری اینت تمہ ریمی رتیگنم وک امرےن یک خ

ارق وک رگابین ےس

 

رھ رک ش

ٹ

ر آن ا وہ آےگ ی 

ے

ڑکپ رک ریہو ےنب  اامعر ےک آوھکنں ںیم وخن ای

 یہ واال اھت ےک روام ےن اانپ نپاؤں اس ےک نپاؤں رپ دے امراا

پ رحںیتک رکےن یک وکشش یھب یک وت نپاؤ ےک اسھت"  
پ

ھت اہھت یھب وتڑ اس ربخدار وج ہی ج

 " اڈاولں یگا
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ارق اک ہہقہقا

 

  ےباتہس اھتا اروام ےن اس ےک ارامونں رپ نپاین ریھپ دن ا رہبوز ودیل ش

  امعر اانپ اس ہنم ےل رک ےھچیپ وہا

ڑپھ یئگ ریمے اھبیئ  ولں اور رک ولں اینپ الڈیل رتیگنم یک رطف داری دل ںیم ڈنھتک"

 " اااسی یہ وہں اگاک اسھت وھچڑ رک رتیگنم اک اسھت دوں ےگ وت ا

ا   اس ےن سنہ رک اےس اور اپتن 

ر ےہ رگم تمسق ںیہن یتلھک"   ادقتی 

ر ےہ رگم تمسق ںیہن یتلھک  ...دقتی 

ادی ںیہن رکیت

 

 "اتممز لم یئگ رگم ش

  اامعر ےن ےلج وہےئ دل ےس اہک

راا ارق اس  روام ےن وخن وخار رظنوں ےس امعر وک داھکی س  اک سنہ سنہ رک ی 

 

احل اھت ش

 آن ا   یکپھت دے رک اےس داد دے راہ اھترہبوز ےک ومن الئ رپ داریمےک دنکےھ رپا

 

ج

می س

اک 

  وہ ےئگ امعر اہتبل

 

ارہ ایک س  یہ وحملں ںیم واہں ےس اغی

 

روام وک دھک  ااس ےن س  وک اش

ری رظنوں ےس وھگرےن ںیم نگم اھتا

ٹ

  ی 
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 "رک کنیھپ ریہ وہں اارے وتخبمکں دلجی ےس آےگ آؤ ڑکپوں ہی ریکن اں ںیم وتڑ وتڑ"

اہل اورپ ےس الچیئا

 

  زرش

امن رمکے  ازاالن اور داریم ےن ریحان رظنوں ےس اورپ داھکی اسےنم وھچےٹ ےس وٹسر

  ںیم ڑھکے ہنم رپ اہھت رےھک اینپ یسنہ وک رٹنکول رکےن یک وکشش رک رےہ ےھت

اہل"

 

 "ش

  زاالن ےن اویچن آواز ںیم ڑکپا

 "اہں اہکں وہ اسےنم آؤ"

رپ وغر رکےن یک  ا ای  دم ےس اخومیش اک ااسحس وہا آوازوہ اےنپ یہ ایخولں ںیم وبیل رپا

 وکشش یک وت وہ ھچک ھچک زاالن ےس لم ریہ یھت

اہل مت اورپ ایک رک ریہ وہں"

 

 "ش

  ااب یک آواز ںیم یتخس یھت

اں وت دانھکی مت ریمے  اولں امری یئگ آج وت رہبوز ےک ےچب آج ارگ ںیم زدنہ چب یئگ"

ن

ن

 " ااہوھتں آج رمدار وہےن واےل وہں
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رایئ

ٹ

ری 

ٹ

  وہ اویچن آواز ںیم ی 

 " امت آج ریمے اہوھتں چب یئگ وت رضور اانپ ہی وشق وپرا رک انیل"

  زاالن ےصغ ںیم وبال

 "مت اورپ ایک رک ریہ وہں"

کب ااں امر ریہ وہں"
ھ

م

  اس ےن دل ںیم وساچا" 

ازہ وہا ےنیل اورپ"

ے

ریھ وہں اوہ آج رگیم ھچک زن ادہ یہ گل ریہ یھت ےھجم ن

ٹ
پ
 "خ

ا اہل ےن ےباکت اس وجاب دن 

 

  ازرش

رول ےیک واہں ڑھکا اھتا

ٹ
ن

  داریم اینپ یسنہ ک

اہل وت اکیف لقع دنم ںیہن وہ یئگ اانت"

 

اری زرش
م
اءاہلل ہ

 

ااھچ آڈیئن ا اہمترے ذنہ ںیم  اامش

 "آن ا اہکں ےس

 ںیم اہکازاالن ےن زنطہی ےجہل 

ح ددار وہ یئگ ےہ آپ ےن یھبک"
م
س

اہل ینتک 

 

وغر یہ ںیہن ایک ریمی  اسب دھکی ےل آپ یک ش
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 " القع رپ

 وہ رخف ےس وبیل اس یک ن ات نس رک زاالن اک یب یپ اہیئ وہ راہ اھتا

ری آےگ نیت وٹنمں ںیم"

ے

ںیم اورپ آ رک ںیہمت اورپ  مت ای  ٹنم ےک ادنر ادنر ےچین ہن ای

 "ےس ےچین کنیھپ دوں اگا

 ابچ رک اہک

ے
ن

  اس ےن دای

اخ یک اوٹ ںیم وہ رک ےچین اھجیکن اسےنم زاالن ےک اسھت داریم

 

اہل ش

 

آہ ون " اڑھکا اھت ازرش

 رکںی مت

ٰ ٰ

ںیم ڑیکے وکمڑے  ااج ریم اھبیئ ےک اسےنم ےبزعیت وہ اجین ےہ رہبوز اّلل

ان س  ےک س  ےباامین ےلکن اےسی اھبےگ ےسیج دگےھ ےک رس

ن

ےس ا ڑپے تخبمک ان

 " اگنیس

  اوہ دل یہ دل ںیم اںیہن دبداعںیئ دےنی یگل

 "مت نس ریہ وہں ن اں ںیہن"

ا   وہ ای  رھپ الچن 

 "ریم اھبیئ ریم اھبیئ"
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اہل ےن الگ اگلیئا

 

 زرش

 اہک رکوں اجمل ےہ وج ںیہمتا"

ے

ریمی ن ات ھجمس آ  اوس ن ار اہک ےہ ڑلیک ےھجم ریم م

 "اجےئ

  اداریم ےن اورپ دھکی رک اےس ڈااٹن

وت اس ےبریح اک دبہل   اھبیئ ریمے امےھت ہن ےگل اہیں ےس زدنہ جباسب رےنہ دے ریم"

 "وسد تیمس واسپ ولں یئگ

 سیپ رک اہک

ے
ن

  ااس ےن دای

 "ھجم ےس ایک اچیتہ وہں"

 امر ادناز ںیم وپاھچ

ٹ

ھٹ
ل

 داریم ےن 

ریما ودعہ راہ  ااےنپ اس ڑھکورس اخن وک اہیں ےس ےل اجےئ مسق ےس اس ےک دعب"

 " ںیہن رکوں یگںیم آپ وک یھبک یھب گنت

ا   اےنس وصعمم یس آورز ںیم وجاب دن 

 اجبےئ ھجم  اںیہمت ںیم اانت ےبووقف داھکییئ داتی وہں ریمی نہب مت یسیج"

ٰ ٰ

ہنتف ےس اّلل
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 روھکں ہک ںیم اہمترے اکم آؤ اگ

ے

 "ےس ایسی وکیئ ادیم م

ری ڈنھجی داھکییئ
م
  اس ےن ہ

اہل مت ےچین آ ریہ وہں ن اں ںیم آؤ اورپ"

 

 " اش

ل ےس وبالزاالن ا
مٰ
چ

ے

ن

  

رےنھ ےگل آپ"

ٹ
پ
  ڑھکورس اخن اورپ خ

 
دوی انب رک  اریم اھبیئ آپ وک مسق ےہ ج

ٹ

ان یک وی 

اے اس یپ زاالن سلپ ڑھکورس اخن دنبوں یک   سیف ی  رپ اولپڈ رک دانی اسھت انھکل

ا

ے
ن

رےتھ وہےئ اہےئ نیقی امےن تہب وہشمر وہ اجےئ ےگ ہی ارطح درج

ٹ
پ
 " ارپ خ

اہل ےن سنہ رک اہکا

 

  زرش

 آڈیئن ا ےہ اس ن ات رپ ںیم اہمترے اسھت وہں"

ے

ردس  "اہاہاہ زی 

  اس ےن ہہقہق اگل رک اہک

 زاالن ےن وھگ رک داریم وک داھکیا

 " امت سک وخیش ںیم یسیتب اکنل رےہ وہں ہنم دنب رکوں"
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  اس ےن اسرا ہصغ داریم رپ اکنال

 یہ اکنےتل ولوگں رپ اول یج رہبوز چس اتہک ےہ مت اس ےنتف اک ہصغ آس نپاس ےک وصعمم"

 "وہں ڑھکورس اخن یہک ہک

ا  اس ےن ہنم انب رک وجاب دن 

  زاالن ےن اےس ڑھکورس ےنہک رپ وھگرا

چب اجےن دے اسرے دبےل  اریم اھبیئ ہی وج آپ ےن ہنتف ہنتف اگل راھک ےہ ےھجم ای  ن ار"

ام دبل دےئجی اگ

ن

 " اوسد تیمس واسپ ہن ےیل ریما ن

 سیپ رک اہک

ے
ن

  ااس ےن دای

ار ریہ ا"

ے

 "وہں ن اں ںیہنمت ان

ر وہ ایگ

ن

  اب ےک زاالن اک ربص اک امیپہن ربلی 

  ںیم دیپا وہےئ یھت وت آپ ےنتک اسل ےک ےھت"
 
 "زاالن ج

 اس ےن وصعمتیم ےس وپاھچ
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 "اس ےبےکت وسال اک بلطم"

ر رک وجاب دن اا

ٹ
پ
 اس ےن خ

اں"

ن

 "ےلہپ آپ اتبںیئ ن

 اس ےن دض یکا

ر یس ن ات ےہ ریتی اسل اک اھت اور ےنتک اسل اک"
م
 "اھت اظہ

 دی

ٹ

م
  ااب ےک ادناز ںیم الھجنھجہ

  ےھجم یلہپ ن ار ااھٹن ا اھت وت امم نپانپا ےن ایک اہک"
 
 " ااھت آپ ےن ج

ریا

ے

  وہ وھتڑا ےچین وک ای

مااری وہں یئگ ویکہکنا"
ہ

ے

ن

 تہب  ااوہنں ےن اہک اھت آج ےسہی ن اریب ڈول 

ے
ے

مت اس وق

 امری یئگ یھت وج وخیش وخیش ان یک

ے

رپ اہں رک  ان ات اویکٹ اور وصعمم یھت ریمی یہ م

 "دی اب اور وکیئ وضفل وسال وپاھچ اجن ےس امر ڈاولں اگ ںیہمت

ا ے ےس اورپ یک رطف دھکی رک وجاب دن  ٰ
ص

ن

غ

 زاالن ےن 
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 وک ایک ہنم داھکیےئ"

ٰ ٰ

 لک وک روز رشحم اّلل

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

  امم نپانپا وپےھچ ےئگ زاالن مت  ااّلل
 
ےئگ ج

اری یٹیب اک ہی ایخل راھک اھت اےس ڈاےٹن رےہ
م
 " اےھت اےن ہ

  ےس امرےن وک ایک اس ےن آواز ںیم رویسنہ نپ دیپا رک ےک اہک زاالن اک اانپ رس دویارا

 "چس ےتہک وہں ریم ہی ڑلیک وپرا ہنتف ےہ"

رول رکےن ےک رکچ ںیم

ٹ
ن

 الل ااگنر وہ راہ اھتا اس ےن گنت آ رک ریم وک داھکی وج اینپ یسنہ ک

ری وہ رک اینت ہنتف زیچ ونب یئگ اتپ"

ٹ

 ااھٹ رک کنیھپ داتی اےھجم ںیہن اتپ اھت مت ی 

ے
ے

ا ایس وق

ے

 " اوہن

 سیپ رک اہک

ے
ن

 اس ےن دای

ا اھت وہں اکچا"

ن

 " اآپ روےن اور اوسفس رکےن اک ایک افدئہ وج وہن

اخ ےس رس اکنل رک وجاب الم داریم ےن ہنم ریھپ رک اینپ

 

یسنہ وک طبض رکےن ےک  اورپ ےس ش

اہل وک آگ

 

یہ گل یئگ اہیں اس  اجبےئ ہہقہق انگل انمس  اھجمس اس یک یسنہ دھکی رک زرش

ںیم وطافین ایحل ان ا  ایک اجن رپ ینب یھت واہں ریم اھبیئ سنہ رےہ ےھت اس ےک اطیشین دامغ

اخا

 

ا اای  دم ےس ش آھکن دنب رک ےک  ایک اوٹ ںیم پھچ یئگ ای  اچک آم وتڑا ویہ ےس ای 

اہن اکپ ایک اس ےک دعب وکیئ زیچ ریت یک رطح ا رک

 
ن

اک رپ ن

ن

اک وک یگل اداریم ےک ن

ن

  داریم ےک ن
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ا"

ٰ ٰ

 " اواےئ اّلل

اک رپ ڑپی اب

ن

اک ڑکپ رک الچن ا زاالن یک رظن اس ےک الل ااگنر ن

ن

ے یک ن اری اس یک  اوہ ن

ن

سی
 

ہ

  ایھت

ارے رظن ا رےہ ںیہ اور مت سنہ رےہاظمل ا"

ے

ان ےھجم دن ںیم ن

ن

 "وہں اان

ے ےس داھکی ٰ
ص

ن

غ

اک ڑکپ رک اےس 

ن

 اس ےن ن

 "اہےئ ریم اھبیئ ایک وہاا"

اخ ےس ےتپ اسڈیئ رپ رک ےک وبیلا

 

  ش

پ رک وار رکیت وہں" پ رکوں ےنتف ےلہپ ارمہکی یک رطح جپ رھپ داینےک اسےنم  مت وت جپ

دردی اتجیت وہں
م
 " آرک ہ

ے ےس ٰ
ص

ن

غ

اکاوہ 

ن

اہل اانپ رہچہ واسپ مگ رک ےئگ داریم یک ن

 

دھکی رک اےس یسنہ روانک  ا ڈاھرا زرش

  لکشم وہ ریہ یھت

ر رک داھکی دایجا

ٹ

ھلا دروازا وھکال زاالن ےن م
پ
چ
پی  پ

اہل ےک وپرنش اک 

 

آوھکنں ںیم دنین اک  ازرش

 امحر ےیل ان یک رطف آ رےہ ےھت
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ا"

ے
ے

 "دایج آپ اہیں اس وق

ا اھتازاالن ےن ریحاین ےس وپاھچ ویک

ے

 ان ےک وسےن اک وہن

ے
ے

 ں ہک ہی وق

اکا"

ن

ںیم دم رک دن ا اھت وبجمراً ےھجم  اایک اتبؤ یسک تخبمک ےن نیل النئ رپ وفن رپ وفن رک ےک ن

وکن تخبمک اھت ریمی دنین اڑا ایگ رھپ ےھجم الن  اانگج ڑپا رپ وفن ااھٹن ا وت وت وت یک آواز آیئ اتپ ںیہنا

اگل اسرے اطیشونں اک وھٹہل اہیں وہ اگ رپ مت دوونں ا اےس ن اوتں یک آواز آیئ وت الچ آن ا ےھجم

 "اہیں ایک رک رےہ وہں

 دایج ےن بجعت ےس کنیع ےک اورپ ےس دھکی رک وپاھچ

 "وہ دایج مہ دوونں اہیں لہچ دقیم رکےن آےئ ےھت"

 ےہ لہچ دقیم اک اینت دوھپ ںیم ڑلےک دامغ"

ے
ے

وامغ وت ںیہن ایٹسں  ےہ ہی وکن اس وق

 " اایگ اہمترا

 ں ےن وھگر رک وپاھچاوہن

وساچ دوھپ ںیم لہچ رک  اوہ دایج ریم اکادنار رمکے ںیم اسسن دنب وہ راہ اھت اس ےیلا"

 "ےل
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 رپ اوسفس رک رےہ وہں

ے

  ادایج ےن اےسی داھکی ےسیج ڑلےک ےک دامیغ احل

 امعر یہک ےس ومندار وہا

ے
ے

 انب ھچک ےہک واسپ اجےن ےگل ایس وق

 " ادایج دایج ذغب وہ ایگ"

  ادناز ںیم وبال اوہ ڈراامیئ

 "ایک وہ ایگ ڑلےک اانت وھبالھکن ا وہا ویکں ےہ"

  اوہنں ےن وھگر رک داھکی

 "دایج ہن وپےھچ ایک ایک وہ ایگ ےہ ںیم اتب ںیہن اتکس"

وہش اہکں مگ ےہ س   اولچ ںیہن وپاتھچ ن ار وٹہ ادنار اجےن دوں اتپ ںیہن آج س  ےک"

 "ےک س  یہ وبایگنں امر رےہ وہں

ریچ رظنوں ےس اورپاوہنں ےن زاال

ے

ر رک داھکی وج ی

ٹ

 وک وھگر  ان یک رطف رگدن م

ے
ن

درج

 راہ اھتا

اہل"

 

اری زرش
م
 'دایج ہ
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 " اایک وہا"

 اوہنں ےن روک رک وپاھچ

اراض وھگم ریہ یھت"

ن

اراض ن

ن

اہل حبص ےس ن

 

 'دایج زرش

  اس ےن رویسنہ آواز ںیم اہک

 "الب وہ ویکں"

اہل ےک اکن ڑھکے

 

اخ ںیم یپھچ یھٹیب زرش

 

  وہ ےئگ ادایج ےن بجعت ےس وپاھچ اورپ ش

ل ایپر ںیہن رکےت اںیہن"
ب لک
ل ایحل ںیہن  ادایج وہ ہک ریہ یھت دایج ھجم ےس 

ب لک
ریما 

 "... ےہ ریما وکیئ ںیہن ےہا

 راہ اھتا ااس ےن روک رک زاالن وک داھکی وج وخن وخار رظنوں ےس اےس یہ دھکی

اں اہمتراہی ایک او"

ن

 "وہ الب اےسی ہک یتکس ےہ ال وفل وبل رےہ وہں مت دامغ وت ہگج رپ ےہ ن

ر یک رطف اج"
م
امئ ےلہپ ن اہ

ٹ

ریہ یھت ےنہک یگل ایس زدنیگ  ادایج اس ےن ااسی یہ اہک ایھب ھچک ن

ا اچےیہا اےس ومت ایھچ ےہ اہیں وت وکیئ یھب ریما ںیہن ےہ ےھجم رم

ن

 "اجن
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اہلاس ےن اوسفس ےس رس الہ رک اہک دایجا

 

یک تمہ  ا ےن آںیھکن اھپڑے اےس وھگرا زرش

رےت وہےئ الچیئ

ے

 یھت دلجی دلجی ےچین ای

ے

 یہی ی

مت ریمے  اامعر ےک ےچب رمے ریمے دنمش ںیم ویکں رمےن یگل اہمتری وت آج"

ڑیکے  ااہوھتن زدنہ چب رک دانھکی وتہب اافغتسر ںیم ویکں رکوں وخدیشک اہمترے ہنم ںیم

ریمے الخف ڑھباکےن یک ن ا ورالغےن یک وکشش یھب  ڑپے ربخدار وج ریمے دایج وک

 " ایک وت

 ےس ےتکٹل وہےئ رشوع وہ یئگ یھت دایج ےن ریحان رپاشین وہ

ے
ن

رک اینپ الڈیل وپیت  اوہ درج

  وک داھکی

 اعمف رکںی ہی دورہپ وک وکن یس لہچ"

ٰ ٰ

دقیم رکےن آےئ  اور آپ ڑھکورس اخن اّلل

 وک ہنم دانھکی ےہ دایج ےس وھجٹ

ٰ ٰ

دا اک وخف رکںی لک وک اّلل

ن

وبےتل آپ اک دل  اےھت ھچک خ

 "ںیہن اکاپن ۔۔۔

رھ رک اےس اکن ےس ڑکپ

ٹ

  دایج ےن آےگ ی 
 
  اگل ج

ے

ری  ی رک اےنپ  ااس یک زن ان وک ی 

  اسےنم ایک

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
265 

ا وہں وس ن ار انم ایک ےہ ہی ڑلوکں واےلںیہمت"

ے

ا وھچڑ دوں رگم  ا وت ںیم آج اتبن

ن

اکم رکن

اں اس رھگ ےک ڑلےک

ن

ا ن

ے

ر ںیہن وہن

 

ڑلایکں ینب وھگےتم ںیہ  اںیہن مت رپ ریمی ن ات اک وکیئ ای

ر ڑلوکں واےل اکم رکواں ولں رک ولں یئگ یھبک یطلغ
م
ےس ای  پک اچےئ  ااور مت ےس ہ

 " ات آ اجیت ےہ مت رپانبےن اک ہک دے وکیئ وم

راب وہیئ

ن

اہل اک  ادایج آج لف ومڈ ںیم ےھت ڈاےنٹن ےک وےسی یھب ان یک دنین خ

 

یھت زرش

  ہنم ریحت ےس وھکال اک وھکال رہ ایگ

 " ااور مت زرا اھبگ رک وبالو س  وک"

ا   دایج ےن امعر یک رطف دھکی رک مکح دن 

یھک یھک رک رےہ ےھت حبص  اہی ایک البےئ اگ دایج وہ س  اسےنم وٹسر امن رمکے ںیم دنبا"

ر آؤ س  ےک س ا
م
 " اےس رشاتف ےس ن اہ

رشدنمہ ےس  ازاالن ےن دایج وک االطع دے رک اںیہن آواز اگلیئ س  ےک س  رشدنمہ

ر آےئ
م
  آےگ ےھچیپ ن اہ

 "س  ےک س  النئ ںیم ڑھکے وہ اجؤ"
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  دایج ےن رگج رک اہک

ا ےہ ایک"

ن

راہن ڑپوھان

ے

 "ویکں دایج وقیم ی

ارق یہ ایک وج

 

پ رہ اجےئ اوہ ش   جپ

روخردار مت س  یک آج وہ ربخ ولں اگ ہک ن اد روھکں ےگ اجنہوںا" ااء یک امنز ںیم  ای 

 

 س
عی
لک 

وھبےک اور ا ارپورش ےک ڑلےک ےن روک دن ا ےنہک اگل الکن آپ ےک رھگ ےک ڑلےک تہب

دے ےہ ںیم ےن وپاھچ وہا ایک ےہ ےنہک اگل آےکپ وپےت ےن ریمے نپاچن اسہلا ادی 

ن

ےٹیب ےک  ان

س ا

پ ب ی پ
ج

ا راہ اوراہھت ےس 

ے

ںیم واہں ا ااک ٹکیپ نیھچ رک اھبگ ایگ وہ اچبرہ وپرے دو ےٹنھگ رون

 یھب ںیہن اھتا
 
 " ڑھکا رشدنمیگ ےس اس ڑلےک ےس رظن المےن ےک اقب

اہم نس  دایج ےن ای  رہق رھبی اگنہ س  رپ ڈال رک زاالن وک اتبن ا وج ریحت

ن

ےس ان اک اکرن

  ا یہ وھکل ایگراہ اھت نپاس ڑھکے داریم اک ہنم وت وپرا اک وپر

رے ےل ےل رک  وت دایج ےچب وک سک ےن اہک اھت وہ ویں یسک ےک اسےنم ڑھکے وہ"

ن

رک م

ا ےہ

ے

 "اھکےئ دنبہ رشب ےہ ہنم ںیم نپاین آ ایگ وت ھچک یھب رک اجن

ارق ےن ینہک امر رک اےس وہش ںیم

 

 ریت  اودیل انب وسےچ ےھجمس وبل ااھٹ ش

ے

  ی

ے

الن ا رپ ی
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  امکن ےس لکن اکچ اھت

اہم اہمترا ےہ"

ن

اءاہلل وت ہی اکرن

 

اءاہلل امش

 

 ' امش

 اےس وھگر رک داھکی

ے

  زاالن ےن رس ےس نپاؤں ی

 " اہک راہ اھتا  ہن... ںیہن ںیم ویکں رکوں اگ ںیم وت سب وےسی یہ"

ر

ٹ

رھوہ رگی 

ٹ

اوگاری ےس ےس داھکی ای  ےس ی 

ن

رک ای  ومنہن اھت  اا رک وبال دایج ےن احےص ن

  ان ےک رھگ ںیما

ان اش اب س  النئ ںیم گل رک ااھٹک کھٹیب رکوں وس دعف"

 

 " اولچ ش

اہل وک اکن ےس وھچڑ رک مکح دن اا

 

  دایج ےن زرش

 " اےہ واٹ ہی..ہی ایک ہک رےہ ںیہ دایج اس ںیم مہ س  یک ایک یطلغ"

  رویسنہ آواز ںیم اہکارہبوز ےن

ےک انب ںیہن ےل  اہن ںیہمت ایک اتگل ےہ ےھجم اتپ ںیہن ےہ مت س  اسسن ای  دورسے"

 وہں

ے

اےم ےسیک ای  دورسے ےک انب رک تکس

ن

 اےسی اکرن

ے

 " اتکس
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  دایج ےن وھگر رک اہکا

دا وک امےنا"

ن

 " ادایج تہب رگیم ےہ خ

اہل ےن ہنم انب رک اہک

 

  ازرش

ازی وہا ےنیل"

ے

ریھ یھت ایھب رگیم اہکںایھب ایھب وت ن

ٹ
پ
 رپ خ

ے
ن

 " اےس آ یئگ  درج

 زاالن ےن زنطہی ادناز ںیم اہکا

 آپ ےس وپےھچ اعمف ںیہن رکوں یگ آپ وکا"

ٰ ٰ

 " ڑھکورس اخن اّلل

ارایگض ےس اےس داھکی

ن

 اس ےن ن

رپ وخد یہ اہلکڑی  ااور مت س  وگلں النئ ںیم سج ےن یھب دغاری یک یھت اےنپ نپاؤں"

 " اوت ڈوےب ںیہ منص ںیہمت یھب ےل ڈوںیب ےگ اامری ےہ وہ ایک ےہ ہن مہ

دوھپ ںیم س   ااس ےن دہش ںیم ڈوب ڈوب رک وظفلں ےک ریت امرے اس ےک دعب اینت زیت

اک  اےن وس ن اراکھت کھٹیب ایک زاالن ویہ ڑھکا ان رپ رظن رےھک وہےئ اھت داریم

ن

یھب اینپ ن

 . ےک ےیل ہی س  اسارپ روامل رےھک ان یک اونیھک زسا دھکی دھکی رک وخش وہ راہ اھت ا

                      ................ 
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راب وہ یئگ

ن

 خ

ن

 ااچی

ے

عٹ ٹ
طٹ 
 اھت وحرنی ےک ن ان ا یک 

ے
ے

یھت اس ےک اہھت  اآدیھ رات اک وق

 دھکی رک وھپل ےئگا

ے

  نپاؤں ن اپ یک ایسی احل

اں زیلپ آںیھکن وھکےل ےھجم آپ یک ایسی"

ن

 دھکی رک ڈر گل راہ  ان ان ا آپ کیھٹ وت ےہ ن

ے

احل

 "ےہ زیلپ ن ان ا

 وہ مین ےبوہیش ںیم ےھت ن الکشم اینپ آںیھکن وھکل رک اےس داھکی

 "اٹیب.....و...وہ ..اکڈ...وفن...ن... ربمن"

  وہ لکشم ےس یہی اافلظ ادا رک نپاےئ ان یک اسسن وھپےنل یگل

 رکو ریمی اسھت ااسی ںیم رم اجؤ یئگ ان ان ا"

ے

 "تمہ رکںی دےھکی م

 رو روےت وہےئ لسلسم ان ےک اہھت نپاؤں دن ا ریہ یھت

 " ..وہ"

ارہ ایک وہ اھبگ رک واہں یئگ لبیٹا

 

رگنٹی اکڈ  ااوہنں ےن اسڈیئ لبیٹ یک رطف اش

ن

رپ ای  وی 

  اڑپا اھت اس ےن دلجی ےس ااھٹ رک ن ان ا ےک نپاس الن ا

 "....وف ....وفن ....رکو"
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ا ے یک وکشش یک اھٹ رک ومن الئ الن 

ن

ٹ
 
چ
م
س

اکڈ رپ داریم اک ربمن ا اوحرنی ےن ان یک ن ات وغر ےس 

د المن ا ہی ایحل ےیک انب ےک اس

ن

 

ن

 رات اک درایمین رہپ  ااھکل اھت اس ےن انب وسےچ یئگ ئ

ے
ے

وق

 یھت اس ےک العےق وہ ھچک یھبا

 

 اچیتہ وسانچ ںیہن ےہ اےس اےنپ ن اپ یک زدنیگ اچی 

 یھت

 نیت لیب ےک دعب وفن ااھٹ دن ا ایگ اھتا

گ"

ن

 کب
پب
سی

 "ولیہ داریم ارالسن 

  اس یک دنین ںیم ڈویب آواز آیئا

 "ںیم.. وحرنی ن ا ...ن ار رک ریہ وہں"

  ااس ےن روےت وہےئ اہک

اں"

ن

 "وحر آپ کیھٹ وت ےہ ن

 رھب ںیم اڑ یئگ یھت وہ ڈیب رپ آھٹ اھٹیبا
پ
 داریم یک اسری دنین ب

 تہب رحاب ےہ ن ان ا یک"

ے

عٹ ٹ
طٹ 

" 

ا وہں"

ے

 وہں ریمے سب اچنہپن

ے

 " اںیم آ راہ وہں مت رپاشین م
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یھت اس اک  ااس ےن ڈیب ےس اھٹ رک ااملری ےس اےنپ ڑپکے ےلکن اس یک وحرنی رپاشین

اا

ے

 سب اتلچ وہ اڑ رک واہں چنہپ اجن

 ںیہن رحاب ےہ"

ے

عٹ ٹ
طٹ 
 "دلجی زیلپ ن ان ا یک 

 ولں س  کیھٹ وہ اجےئ اگ"

ے

 "مت نشنیٹ م

اء اہلل"

 
ن

 "ان

  اس ےن وفن دنب رک ےک ان ا ےک اہھت ڑکپ رک الہسےن رشوع رک دےی

           ...................... 

 "ڈارٹک ریمے ان ا ےسیک ںیہ"

  ایھب وتمعق وہا ای یس وی ےس ےتکن ڈارٹک وک دھکی رک وحرنی ان یک رطف اھبیگ دااینلا

امئ دعب ان ےس لم"

ٹ

 ںیہوہ اب ےلہپ ےس رتہب ےہ آپ ھچک ن

ے

 " تکس

ل ادناز ںیم اتہک واہں ےس الچ ایگ

ن

سب
فی 

 ڈارٹک رپو

ا"

ے

ر ایک وہ اجن

ن
 

ااجی

ن

اں آےت وت ن

ن

 رپ ن

ے
ے

 "کنیھت وی وس چم آپ ارگ وق
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 وہ داریم یک رطف رکشت رھبی اگنہ ےس دھکی رک اہک

رض اھت"

ن

 "ہی یسک اویبنجں یسیج ن اںیت رک ریہ آپ ہی وت ریما ف

رض ںیہن اھت ہی وت آپ اک ااسحن ےہا"

ن

ا ےہ مہ رپ ورہن وکن اس دور اف

ے

 "ںیم یسک ےک اکم آن

 " اسب رےنہ دے وحد ےلچ آپ وک ن ان ا ےس ولما ولں"

وون ےک وسٹ ںیم تہب  اوحرنی یک رسخ وہیت  اس ےن
ی ف

 

س
آوھکنں وک داھکی وہ کنپ 

  ایپری گل ریہ یھت

ےن دریھے ےک نپاس یئگ ان ا ا اوہ اےس ےل رک ادنار ایگ ان ا وک آنجیسک اگل وہا اھت وہ اھبگ رک ان

  ےس آںیھکن وھکل دی

ا ےہ اان ا انتک ڈرا دن ا اھت آپ ےن ےھجم آپ وک زرا ریمی رپواہ ںیہن"

ے

 "ےہ وکیئ ااسی یھب رکن

 وکشہ ایک ااس ےن اانپ ےک رساہےن ھٹیب رک روےت وہےئ ان ےک رس رپ اہھت رھک رک

اء اہلل"

 
ن

ل کیھٹ وہ اجےئ ےگ ان
ب لک
 "وحرنی تمہ رکںی الکن 

  آرک اس ےک دنکےھ رپ اانپ اہھت رھک رک اےس یلست دی
 
ی ر

ے

وحرنی ےن رس  اداریم ےن ف

  اابثت ںیم الہن ا
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 "یم.... ریمے ..پ...نپاس .. آؤ"

ا وہا ان

ے

ارہ رک ےک نپاس آےن وک اہک وہ الچن

 

ےک ڈیب ےک اسڈیئ رپ  اان ا ےن داریم یک رطف اش

 ڑھکا وہ ایگ اور ان ا اک اہھت اھتام

 "یج الکن ےیہک ںیم نس راہ وہں"

وپھچن رک ان ا  ااس ےن رس ان ےک رہچے یک رطف اکھج رک رنیم ےس اہک وحرنی ےن یھب آوسن

  ےک وبےنل اک ااظتنر ایک

... ریمے.... وحرنی....ےسا"

ے
ے

 امت.... اھب۔۔۔۔ایھب ....ای۔...ایسی وق

 "اکنح... رک..ولں

 وہ ریہ یھت تہب لکشم ےس اینپ ن ات وپری رکاںیہن وبےنلا

ے

ےک درد ےس  ا ںیم دھکٹ

  آںیھکن ومدن یل اہھت ایھب یھب داریم ےک اہھت ںیم اھتا

 "ان ا ہی آپ ایک ہک رےہںیہ"

  اوہ دصےم ےس ان ا وک دےنھکی یگل

ری... وخاشہ.. ھجمس...رک ریمی... ن ات... امن۔۔۔۔ولں"

ن

 "ریمی... آخ
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 رھب

ے

 
اک ںیماوہنں ےن وحرنی وک اذی

 

 ش

ے

  یھت ای اگنہ ےس داھکی وہ ایھب ی

ا وہں"

ے

اں رکںی آلکن ںیم ااظتنم رکن

ن

 "آپ رکف ن

 ںیہ ان ا امیبر"

ے

ےہ اںیہن ھجمس ںیہن آ ریہ  اہی آپ ایک ہک رےہ ںیہ آپ ااسی ےسیک رک تکس

 وہں ان ا کیھٹ وہ اجےئ ےگ

ے

 "آپ رپاشین م

ا   وحرنی ےن رس ااکنر ںیم الہن 

ر آےن وک اہک ان ا ےن آںیھکن ومدن ریھک اداریم ےن اےس اےنپ ےھچیپ
م
یھت وہ ےب دح فیلکت  ن اہ

  ںیم ےھتا

ا ےہ وہ آج یہ وہ اجےئ وت ااھچ ےہ"

ن

ہی الکن یک یھب وخاشہ ےہ  اوحرنی وج اکم لک وک وہن

 "زیلپ اانپ ںیہن ان اک وسےچ وہ فیلکت ںیم ےہ

اری اینت دمد یک اب"
م
 اہیں آپ اجےئ ارگم اکنح ںیہن آپ اک تہب رکشہی آپ ےن ہ

 " اےس

ا   ااس ےن ےبریح ےس وجاب دن 

ا ےل ںیم"

ن

زاالن وک وفن رک ےک ومولی  ںیم یہک ںیہن اج راہ اور آپ یھب اانپ امڈنئ انبن
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 "اصج  وک وبالےن اک اتہک وہں

  وہ اس یک وکیئ یھب ن ات ےنس وک ایتر ںیہن اھتا

ردیتس ںیہن" ا ںیم ااسی ھچک ںیہن رکوں یگ آپ ریمے اسھت وکیئ زی 

ے

 "رک تکس

ردیتس رک اتکس وہں ن اں ںیہن ہی ن ات رےنہ دوں ےھجم اسا"  الکن یک نشنیٹ  اںیم زی 

ے
ے

وق

اں وت وپری

ن

 ہن رکںی اںیہن ھچک وہ رپ ارگ اںیہن ھچک وہا ن

ٰ ٰ

 " ارمع ھٹیب رک رو یئگ مت اےہ اّلل

دور

ٹ

  دامیغ ےس اہلٹپس ےک وکری 

 

یک رکیس رپ ھٹیب  اوہ یخلت ےس اتہک واہں ےس الچ ایگ وہ اغی

  رطف دےنھکی یگل  اانپ رس دوونں اہوھتں ںیم اھتم رک ےبیسب ےس ای یس وی یکیئگ اس ےنا

                 ....................... 

 ےھجم"

ے
ے

گنت رکےن ےک ےیل  ہی رات ےک اچر ےجب ںیہمت ایک آتف آ ڑپی ےہ وج اس وق

 "وفن ایک ےہ

 "مت وس رےہ ےھت"

 اس ےن وصعمتیم ےس وپاھچ

 "ںیہن ریمے اھبیئ ںیم ڈبکی لیھک راہ اھتا"
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رے ادناز ںیم الم

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
  وجاب دنین ںیم ڈون ا خ

ری  ولں ڈیب ےس اوھٹ" نپاؤں ںیم لپچ ونہپں  الچ ارگ لیھک ےکچ وہں وت اب زرا وھتڑا ی 

 "ےنریما اکنح ڑپوھا ااگڑی یک اچیب ااھٹؤ آس نپاس ےس یسک ومولی وک ااھٹ رک وہلٹپس الؤ

  ااس ےن آرام وہ دامھہک ایک

 "واٹ"

 اگل وہ الھچ رک ڈیب ےس ااھٹ

ٹ
ن

رار واٹ اک رکی

ن

م
  اےس ہ

  ای  ن ار ںیم انسیئ ںیہن داتی ںیہمت وحرنی ےس اکنح ےہ ریما"

ے

عٹ ٹ
طٹ 
اس ےک ن ان ا یک 

ارا اکنح وہ اجےئ
م
 ےہ ہ

ے
ے

 "کیھٹ ںیہن ےہ وہ اچےتہ ںیہ اس وق

اجگ راہ وہں اگ وج آ   اچر ےجب وکن اس ومولیدامغ وت رحاب ںیہن وہ ایگ اہمترا رات ےک"

 "رک اہمترا اکنح ڑپوھاےئ اگ

ر رک اہک

ٹ
پ
  اس ےن خ

 "ای  وپسیل ارسف ےک ہنم ےس ایسی ن ات نس رک اوسفس وہ راہ ےہ"

 "ااھٹ رک ےل آؤ وپسیل ارسف وہں ڈنغہ ومایل ںیہن وج نگ وپاٹنئ رپ ومولی وک"
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 رپ وج اانتا"

ے

 "اتکس ا اس اکم ںیہن رکاتنعل ےہ مت ےسیج وخد رغض دوس

 اس ےن روےھٹ ےجہل ںیم اہکا

ا وہں ھچک"

ے

 "سب سب زن ادہ کلب لیم رکےن یک رضورت ںیہن ےہ رکن

ا"

ے
ے

ا وحرنی تہب الیک ےہ اےس اس وق

ن

یسک دنکےھ یک ادش ا انس آتف یک ڑپن ا وک اسھت الن

 "رضورت ےہ

 ای  اور آڈر دن ا ایگا

ےک اس رہپ اےس  ایئ ںیم راتمت نب وت رےہ وہں دنکاھ ےھجم اعمف رکوں ریمے اھبا"

 "ااھٹےن ےس راہ

  ازاالن ےن ےبزاری ےس اہک

ر اہمترا اتگل یہ ایک وہں"

ن

 "ےسیج اہمتری رمیض ن ار ںیم آخ

ا وت اور ےل رک آ راہ وہں ای  دعد ومولیا"

ے

اہل وک دنب رکوں  اڈراےم ن از یہک ہک آن

 

اور ش

 "وفن

ے ےس ےتہک وہےئ وفن دنب ایک ٰ
ص

ن

غ

  زاالن ےن 
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اں وہ"

ن

اااعقش ن

ے

 "ےہ اں وت چس ےتہک ںیہ ہی ایپر دنبے وک تہب وخار رکن

  اس ےن رکسما رک وساھچ

           .................... 

ا وہا آن ا اسےنم یہ

ے

ے الن ںیم دریھے دریھے ےس الچن
ھل
 

چ
پی  پ

اہل ےک رمکے  اوہ رھگ ےک 

 

ش

ر رک ومن الئ

ٹ
پ
 یک ڑھکیک یھت اس ےن آرام ےس دکتس دی ای  ن ار دو ن ار اس ےک دعب خ

اہل اک ربمن المن ااکن

 

  ل رک ش

ا   نیت اچر لیب ےک دعب وفن ااھٹن 

وو"
 ب ل
پ

" 

ر ڑھکا وہں"
م
 "ڑھکیک وھکولں ںیم ن اہ

 زاالن ےن رسوگیش ںیم اہکا

ا"

ے

 
 "واٹ آپ اہیں ریخی

اہل ےن رپاشیین ےس وپاھچ

 

 "زرش
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ا وہں

ے

 " ان ار ڑھکیک وھکولں اتبن

ا"

ٹ

 
 " ااوےک وی

 وھکال

ٹ
پ
 اس ےن اھٹ رک ڑھکیک اک ی

  اآوھکنں ںیم ریحایگن یھت

اہل داریم اک ارمییسنج ںیم اکنح وہ راہ ےہ ںیہمت"

 

وویل ش
پ چ
ب ک

 " اریمے اسھت انلچ وہ اگ اا

 زاالن ےن آہتسہ آواز ںیم اہکا

اں وکیئ ڑلیک وڑیک"

ن

 ھک وت ےہ ن

ی

ٹ

پ

 س  

ے
ے

وت ںیہن اھباگ  اےہ...سک ےس اور اس وق

اں ںیم وت ںیہن اجےن یگل االےئ وج وچری ےکپھچ اکنح

ن

اں اھبیئ ن

ن

 " ارک رےہںیہ ن

  اس ےن آںیھکن اھپڑے زاالن وک دھکی رک اہکا

ا ےہ اآف مت س  اک اتگل ےہ دامغ رحاب وہ ایگ ےہ ریم ںیہمت ااسی"

ے

 "رظن آن

 اس ےن وھگر رک وپاھچا

راہا ااہں ںیہن وت اور ایک ےھجم ےلہپ یہ کش اھت ریم اھبیئ رپ ہی"

ٹ
پ
اں وکیئ اچدن خ

ن

 رک رےہ وکیئ ن
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 "... ںیہ اور دھکی ےل وتہب وتہب

دٹنم ےہ"

ٹ

 رحاب ےہ وہ وہلٹپس ںیم ای 

ے

عٹ ٹ
طٹ 
ہی ان یک وخاشہ  وحرنی ےک ن ان ا یک 

 زن ادہ ںیہن ےہ

ے
ے

د ان ےک نپاس وق ای 

 

 " اےہ ش

 سیپ رک اہک

ے
ن

اہل یک ن ات اکٹ رک دای

 

  اس ےن زرش

 "وحرنی ےک ن ان ا وک ایک وہا او ون ںیم یتلچ وہں آپ ےک اسھت"

ری زاالن ےن رکش اک اسسن یلوہ ہک ا

ٹ

  ارک واسپ م

ن ان ا ےس ےسیک ےلم اور ان  ارپ ای  ن ات وت اتبںیئ ہی ریم اھبیئ رات ےک اس رہپ وحرنی ےک"

 "ےس اکنح ےسیک وہ راہ ےہ

ر رک ریحایگن ےس وپاھچ

ٹ

 اس ےن رگدن م

اہل الگ دن ا دوں اگ اہمترا"

 

اں وت ش

ن

د وپھچ وسال رپ وسال اج رک وخ ااب ای  اور ن ات یھب یک ن

ا ےہ

ن

 " اانیل ایھب ےھجم ومولی اک یھب ااظتنم رکن

ا رے ادناز ںیم وجاب دن 

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
  اب یک ن ار زاالن ےن احےص خ

            ...................... 
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را اسا

ٹ

ارپ ُااھٹےئ آیت داھکییئ دی  اوہ اگڑی ںیم اھٹیب اس اک ااظتنر رک راہ اھت اسےنم ےس وہ ی 

 

ش

 ڈور وھکل رکااس ےن بجعت ےس اےس داھکی وہ دلج

ٹ
ن

ری

ن

ھٹیب یئگ زاالن ےن  ی دلجی ف

راھ دی

ٹ

ریھچ رظن ےس اےس داھکی رھپ انب ھچک ےہک اگڑی آےگ ی 

ے

  اای  ی

 اگڑی نیم روڈ رپ ال رک وہ اس یک رطف وتمہج وہا

 "ہی اہمترے نپاس ایک ےہ"

ارپ وک دھکی رک وپاھچ

 

 ومڑ اکےتٹ وہےئ اس ےن ای  رظن ش

د دواٹپ ےہا"

ٹ

 "اس ںیم ری 

 "وہ سک وخیش ںیم"

 اس ےن ریخاین ےس وپاھچ

 اک اکنح ےہ اس ےک رس رپ ڈاےنل"

ے

ےک ےیل ےل رک اج  اایک بلطم ایک ےہ ریمی دوس

 "ریہ وہں

ا  اس ےن دھجمساری ےس وجاب دن 

ح ددار وہیت اج ریہ وہں مت"
م
س

اءاہلل ینتک 

 

اءاہلل امش

 

 " اامش
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 اس ےن زنط ےجہل ںیم اہکا

اں وت ںیم وت   ےل اےنت آخ احالت ںیم یھب ےھجم اانت ایخل ےہاہں ہن دھکی"

ن

ریما سب ےلچ ن

 "ڈنیب ن ارات ےل رک اجؤ واہں

   اس ےن وخیش ےس روح ومڑ رک اہک

ے

زاالن ےن اےسی داھکی ےسیج اس ےک دامیغ احل

راب وہ

ن

  اخ

انخ ولں واہں اس اک ن اپ زدنیگ اور"

ن

اہل یب یب ھچک وہش ےک ن

 

 ڑل راہ ےہ  اش

ن

 
ومت یک چ

 "وہں ااور مت اہیں وخایشں انم ریہ

  اس ےن اوسفس ےس رس الہ رک اہک

  اینپ یٹیب وک الل دوےٹپ ںیم دےھکی"
 
ےگ وت ےنتک وخش وہ  ولں یج آپ ایک اتپ الکن ج

ا  

ے

 " وہ اجےئ ےگاجےئ ےگ اور آپ دھکی انیل وہ ای  دم ےس ت

  اس ےن وخیش ےس کہچ رک اہک

 " ہی مت سک وخیش ںیم اانت وخش وہ رےہ وہں"

 اس ےن اس ےک وخیش ےس وھپےل رہچے وک ریحاین ےس دھکی رک اہک
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 اک یلہپ یلہپ ن ار اکنح وہ راہ ےہ ریماا"

ے

سب اتلچ ںیم روام وک یھب  اریمی اینت ایپری دوس

 "اسھت ےل آیت

اں اہمترا ایک بلطم "

ن

 اک دوسںی ن ار اکنح وہ راہن

ے

 "ےہ ایک ےہ ریمے دوس

را امےتن وہےئ اہک  اس ےن ی 

اتپ ںیہن ےلہپ ےنتک ولوگں یک زدنایگں ا ااہں وت اور ایک ریم اھبیئ رپ ےھجم ےلہپ یہ نیقی ںیہن اھت"

 ےہ اس ےیل ےھجم اتپ لچ  ااچبےن ےک رکچ ںیم اکنح رک ےکچ وہں ےگ ہی وت ریمی

ے

دوس

 "ایگ

  اگنت ایک ااس ےن زاالن وک

  وہ آںیھکن اھپڑے اےس دےنھکی اگل

ا ےہ ںیہمتا"

ے

 اانت ایگ زگرا رظن آن

ے

ا  اایک اہک مت ےن ریما دوس

ے

وج آےئ دن اےسی اکم رکن

 "ڑپے اگ

 اب یک ن ار زاالن ےن ےصغ ےس وھگر رک اےس داھکی

اں وھکل رک ھٹیب اجےئ اگ ریم ہی ریم وہا"

ن

اہم ن

ن

 یھب  ... اسب سب اب ریم ن

ے

ریمی دوس
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 اک الھک الھک رکشا االوھکں

ٰ ٰ

ا اچےیہ  اںیم ای  ےہ ای  آپ ےک ریم اھبیئ وک اّلل

ن

ادا رکن

 "ریہے یسیج ڑلیک تفم ںیم لم یئگ ےہ

ر یک رطف ومڑ دن ا سج اک بلطم اھت
م
د  ااس ےن ےباینزی ےس ہک رک رح ن اہ ری 

ن

اےس اب م

 ریم یک

ے
ے

پ رانہ انمس  اھجمس وہ اس وق اہم ںیہن انس زاالن ےن یھب جپ

ن

 ںیم ریم ن

ے

 
 امحی

ا اچاتہ اھت ایھب وت اےس اکنح وخاں اک ااظتنم

ن

اراض ںیہن رکن

ن

اہل وک ن

 

ا اھت اس  اوھبل رک ش

ن

رکن

 رکےن اگلا

ن

پ اچپ ڈراویئن   ےیل جپ

             ..................... 

ل اتپ ںیہن
ب لک
اےم رپ دطختس ےئک اےس 

ن

الچ اس اک دامغ ا بک اکنح وہا بک اس ےن اکنح ن

ر زیچ ےس ےباین
م
ل نس اھت ہ

ب لک
  ز

رھ رک اےس ےلگ اگلن اا

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

 زرش

 "ابمرک وہ ریمی اجن اکنح ابمرک"

اہل وک داھکی

 

وج تہب وخش  اوحرنی ای  دم رٹپ رک ےھچیپ یٹہ اس ےن ریحایگن ےس زرش

 داھکییئ دے ریہ یھتا
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 "ہی...س  ایک وہ ایگ زر"

وگاوہں اور  ااس ےن ےبیسب ےس اس ےک دنکےھ رپ اانپ رس رھک رک اہک زاالن اور داریم

 وھچڑےن ےئگ ےھت اکنح ادنار ان ا ےک اسےنم وہا اھت

ے

ر ی
م
ان ےک  ومولی اصج  وک ن اہ

 وہ دوونں وزگنٹ روم ںیم رکویسں رپ یھٹیبا

ے
ے

 رہچے رپ وکسن اس رظن آ راہ اھت اس وق

اہل ےن اس ےک رس رپا

 

 اسدیگ ںیم یھب وہیئ یھت زرش

ے
ے

 رسخ ڈوہٹپ اوڑ راھک اھت وہ اس وق

  وصعمم اور ایپری گل ریہ یھت اتہب

 ےن رتہبی ریھک وہ یئگ مت ےن داھکی"

ٰ ٰ

 " اںیہن الکن ےنتک وخش ےھت ان ار وج وہا اس ںیم اّلل

  اس ےن اس ےک رس رپ اہھت ریھپےت وہےئ دیجنسیگ ےس اہکا

وہ وت وخد  ا ن اپ یک رطف داھکی اھتادبےل ںیم وحرنی اخومش یہ ریہ اس ےن بک اےنپ

ی وت یہ ھچک وسےنچ

ے

کلی

ن

ن

ےنھجمس اک  اتمسق ےک اس ےلصیف رپ ریحان رپاشین یھت اےنپ مغ ےس 

  ومعق اتلم

ر رہتش ےہ اور ریمے"
م
نپاس وکیئ اانپ یہ  مت ینتک وخش تمسق وہں زر اہمترے نپاس ہ

 رحاب وہیئ وت اوہنں ےن ریمے ےیل وکیئ وبضمط

ے

عٹ ٹ
طٹ 
د یل ہی  ااہسرا اںیہن ان ا یک 

ٹ ن

ڈوھی
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اور ںیم ےن  ااجےن انب ےک ریمی ایک رمیض ےہ ںیم ایک اچیتہ وہں سب اہکں اکنح رک ولںا

 "رک دن ا اےنپ دل یک رمیض ےک الخف

  اس ےن وھکےئ وہےئ ےجہل ںیم اہکا

ریھچ رک ےک داھکی زدنیگ ںیم یلہپ ن ار وحرنی

ے

اہل ےن ایکس رطف رظن ی

 

ا  ازرش

ے

وک اانت وٹن

 اک رکشرھکبا دھکی ریہ یھت

ٰ ٰ

ر احل ںیم وخش رےنہ وایل اّلل
م
ادا رکےن واولں ںیم  ا وہ ڑلیک وت ہ

  اےس یھت

ر رہتش ےہ رگم"
م
ریمے نپاس وت امں  اوحر ریمی اجن ااسی ںیہن وسےتچ اہں ریمے نپاس ہ

ر دنبےا
م
وک ھجم ےس  ان اپ دوونں یہ ںیہن ےہ ےھجم یھبک یھب یسیک ےن وکیئ یمک ںیہن دی ہ

ںیہ ےسیج اچہ  اارثک اےنپ امں ن اپ ن اد آےت ںیہ ہی رےتش یہ اےسیا اےبدح ایپر ےہ رپ یھب ےھجم

راومش ںیہن ایک اج اتکس اس داین ںیم وکیئ یھب لمکم ںیہن ےہ وحر

ن

ر یسک وک وکیئ  ارک یھب ف
م
ہ

ارکشے

ن

اں یسک زیچ یک یمک روال ریہ ےہ ..مہ ن

ن

اں وکیئ مغ اتس راہ ےہ یسک ن

ن

دنبے ںیہ اانت  ان

ا ا ںیمہ  ازیچ ےک ےیل روےت ںیہ وج ںیمہ ںیہن الم اس  ھچک لم اجےن ےک ن اووجد ای 

ے

وہن

ا ےہ

ے

  اویہ ویکں اچےیہ وہن

اور اہمترے ا اوہ اتکس ےہ اہمترے امم زدنہ وہیت اہمترے تہب اسرے نہب اھبیئ وہےت
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  ایک رکیت مت وبولا

ے

ان ںیہن وہےت مت ےس تبحم ہن رکےت ی

ن

اہمترے ن ان ا  ... ن ان ا اےھچ ان

رھ رک اچ

ٹ

رپواہ ریہ  ااہ ےہ اینت فیلکت ںیم یھب اںیہن اہمتریےن ںیہمت اینپ اجن ےس ی 

ارکشی رک ریہ وہں ..ریم اھبیئ تہب اےھچ ںیہ وحر ےھجم اےنپ اھبویئں

ن

یک  اےہ اور مت ن

 ان اسیج 

ے

ر ےہ ںیم تہب گنت رکیت وہں اںیہن رگم ہی چس ےہ ںیم ےن آج ی

ن

رطح زعی 

ر  اااھچ
م
اء اہلل ہ

 
ن

ان وپری داین ںیم ںیہن داھکی مت ان ےک اسھت تہب وخش روہں یگ ان

ن

ان

ر
م
 اںیہن دلجی ےس کیھٹ رک  اوخف ہ

ٰ ٰ

ڈر دل ےس اکنل دوں سب ن ان ا ےک ےیل داع رکوں اّلل

 " ادے

اہل ےن اےس اےھچا

 

ےس ااھٹ  ا دووتسں یک رطح اھجمسن ا وحرنی ےن رس اس ےک دنکےھزرش

  رک اس ےک ےلگ یگل

ا"

ے

ارکشی وہں زر ریمے نپاس اہمتری رطح اومنل دوس

ن

یک لکش  اںیم وایعق تہب ن

ارکشی وہں

ن

 ریمے نپاس وموجد ےہ ںیم تہب ن

ے
ے

 "ںیم نہب وموجد ےہ وج اس وق

اہل

 

رک اس ےک  ا ےک یھب رگاس ےن روےت وہےئ اےس زور ےس ےلگ اگلن ا آوسن وت زرش

دب وہ رےہ ےھت

ن

  دوےٹپ ںیم خ 

ر ڑھکے زاالن ےن داریم ےک دنکےھ رپ اانپ اہھت راھک
م
 ن اہ
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 اچےیہ س  میلست رکےن ںیما"

ے
ے

 "اےس وق

ا   داریم ےن دریھے ےس رس الہن 

اہل یک ن اوتں رپ وہیئ"

 

ےہ اس ےس اینت  اےھجم اس یک ن اوتں ےس زن ادہ ریحاین زرش

اینت زعت ا ا ےھجم ن ار اس ےک دل ںیم ریمے ےیل اانت ارتحامدھجمساری یک ادیم ںیہن یھت

 " اےہ ںیم وسچ یھب ںیہن اتکس اھتا

  اس ےن ریحت ےس اہکا

 رےنھک وایل یسک ےک"

ے

  اوہ ایسی یہ ےہ ریم اےنپ دھک وک وخد ی

ے

 
ای

 

اسےنم وخد وک زمکور ن

 "وایل ںیہن رکیت رشاروتں ےس س  وک اسنہےن وایل اور اہنتیئ ںیم روےن

  ےک ےجہل ںیم اس ےک ےیل رخف اھتازاالن ا

           ... 

 " ادایج دایج"

  روام اھبےتگ وہےئ ڈراگنئ روم ںیم آیئ

 " اایک وہا ڑلیک ویں وھبالکیئ وہیئ ویکں وہں"
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اا

ٹ

پب
  ادادو ےن روام وک ڈھی

اہل وہ"

 

 "... وہ دادو وہ زر زرش

 ' ہی ایک وہ وہ اگل راھک ےہ مت ےن"

  دادو ےن وغرا دایج ےن یھب اابخر ےس رظن ااھٹ رک اےس ن اوغر داھکیا

ر ہگج داھکی رگم وہ ںیہن"
م
اہل رمکے ںیم ںیہن ےہ ںیم ےن ہ

 

 "ےہ وہ زرش

ا  اس ےن رپاشیین ےس وجاب دن 

  ادایج ےک اہھت ےس اابخر السھپ

 " اہی ...ایک ہک ریہ وہں مت"

  اہھت رھک رک وپاھچ ان اک دل وخل ااھٹ اھتدادو ےن دل رپ ا

اںا اےھجم اتگل ےہ وہ یہک اھبگ یئگ ےہ وہ اس رےتش رپ وخش ںیہنا"

ن

 "یھت ن

  روام ےن رپاشیین ںیم اول وفل وبال

 "ہی ایک وکباس رک ریہ وہں مت روام'
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اا اج راہ اھت اھبگ اجےنا

ٹ

 ھب
پ ی

اک ظفل ان ےک دل وک  ادایج ای  دم ےصغ ےس الچےئ ان اک دل 

   رک زگراڑیھچ

 "دایج وسری رپاشیین ںیم ھجمس ںیہن آن ا ایک ہک ریہ وہں"

ری ےس وبیل دادو

ن

 
 دھکی رک وہ ان ےک نپاس آرک اعخ

ے

ھب اال  دایج یک ایسی احل

ن

سی

یھب رکیس 

  رک ھٹیب یئگ

اں"

ن

 "مت ےن س  ہگج رپ دھکی یل ن

 اوہنں ےن دصتقی اچیہ

 " اںیہن ےہیج دایج مسق ےل ےل س  ےک رھگ اھچن آیئ وہں وہ یہک ا"

 " اوفن المؤ زاالن وکا"

رنشیٹن یھت

ن

اس ےیل وہ حبص  اروام ےن دلجی ےس ربمن المن ا آج ان ولوگں اک رگوپ رپی 

اہک لم رک ایتری رک ےکسا

ے

  است ےجب یہ اےس ااھٹےن آیئگ یھت ن

 مت ےن ویکں وفن ایک"

ے

 
 " اولیہ االسم مکیلع روام ریخی

راھن ا اوہنں ےن اکےتپن

ٹ

اھتام س  ےچب  ا اہوھتں ےس ومن الئروام ےن وفن دایج یک رطف ی 
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رے یھب آ ےئگ ےھت رھگ یک المزہم اس اعمےلم ںیم تہب زیت یھت ادرھ

ٹ

ن ات ینس  ااور ی 

رےہ  اںیہن ادرھ اسرے رھگ وک اتپ لچ یئگ س  رپاشین رظنوں ےس دایج اور دادو وک دھکی

 ےھت

 "ںیم اہمترا دایج ن ات رک راہ وہں"

 " اولں امرے ےئگ"

راےت وہےئ وبالان یک آواز نس رک ا

ٹ

ری 

ٹ

  اوہ دریھے ےس ی 

 "اہکں وہں مت زاالنا"

ازرنی رپ ڈایل رپ ومن الئ اک کیپسا

ن

ان رک دن ا وہ یسک وک  ادایج ےن ای  رظن اسےنم ڑھکے ن

 دےنی ےک وپزنشی ںیم ںیہن ےھت

ن

ن

س

ن

پلی ب
س
ک

  یھب دعب ںیم ا

 دایج"

ے

 
 "ویکں ریحی

 اس ےن ن ات وھگل رک ےک وپاھچا

اہل ..رھگ ا"

 

 " ارپ ںیہن ےہوہ ...وہ زاالن زرش

  ااوہنں ےن ےبیسب ےس اہک
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 "وہ رھگ رپ وہ یھب ںیہن یتکس دایج"

 "ایک بلطم"

 اوہنں ےن ریحت ےس وپاھچا

 "وہ ریمے اسھت ےہ"

ا   ااس ےن وخد وک احالت ےک شیپ رظن وھچڑ رک وجاب دن 

 اہکں وہں مت"

ے
ے

 " ااہمترے اسھت حبص ےک وق

ےن روام وک وھگرا وج اس  س  یک اجن ںیم اجن آیئ ہی ربخ یہ اکیف یھت ہک وہ وفحمظ ےہ امعر

راب وہ یئگ یھت دبےل

ن

ںیم روام ےن یھب  اس  اسفد یک ڑج یھت اس یک وہج اس یک دنین خ

  اےس وھگری ےس ونازاا

 "آےئ اےلچ اۓوہ دایج ارمییسنج وہ یئگ یھت اس ےیل انب اتب"

اںارمییسنج یسیک ارمییسنج"

ن

 " س  کیھٹ وت ےہ ن

  ادایج یک ہگج دادو ےن ےبربصی ےس وپاھچ
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وویل داریم اک اکنح اھت اس ےیل۔۔"
پ چ
ب ک

 "وہ دادو ا

ےیل ہی ربخ  ااس ےن اجن رک ن ات ادوھری وھچڑ دی اجاتن اھت وہ وموجد س  ولوگں ےک

اک ےس مک ںیہن یھت

 

  ایسک ش

ںیم وت وہں ایک اول وفل  اشواٹ !ایک اہک مت ےن اکنح وہ یھب داریم اک حبص حبص ڑلےک وہ"

 "ی  رےہ وہں

رے  ادایج رگےج س  ڑلےک ڑلایکں اکن ڑھکے ےیک ان یک ن اںیت نس رےہ ےھت

ٹ

ی 

  یھب ریحان رپاشین ای  دورسے وک وساہیل رظنوں ےس دھکی رےہ ےھت

ا وہں"

ے

 "وہ دایج ںیم رھگ آ رک س  اتبن

 اس ےن اجن وھچڑےن ےک ادناز ںیم اہکا

روخردار مت ےن ےھجم ےب" اری اہیںی 
م
اجن رپ ینب یھت مت  اووقف ھجمس راھک ےہ دگےھ ہ

پ اپچےت ویکں ایک ایگ ےہ  واہں اکنح ےک وگاہ ےنب وہےئ وہں اور وت اور ہی اکنح اانت جپ

 "وجاب دوں

ریمہ یھتا ادایج اےنپ الجیل ومڈ ںیم آ ےکچ ےھت اب ان ےک رہچے رپ رپاشیین یک  ہگج ی 
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 ےہ ان یک  ااس اک ن اپ وہلٹپس ںیمدایج وہ سج ڑلیک ےس اس اک اکنح وہا ےہ "

ٹ

دم

ٹ

ای 

 وہا

ن

 " اوخاشہ رپ یہ ہی س  ویں ااچی

ا ل ےس وجاب دن 
ب 
س
ف

ے

ن

  اس ےن 

ان اش مت ےن ےھجم ےبووقف ھجمس راھک ےہ ڑلےک مت ھچک یھب وہک"

 

ےگ اور ںیم امن اجؤ  اش

اور ہی اہیں ہی آورہ  ااگ اہکں ےہ داریم اجنہر اس ےک امں نپاپ است دنمسر نپار ےھٹیب ںیہا

ا رھپ راہ ےہ اس ےک ن اپ ےن اجےن ےس ےلہپ اہکں یھب اھترگد

ے

الکن ریمے ےٹیب  ان اں رکن

 اگ لک وک آرک وپےچ ےئگ ہی ایحل راھک آپ ےن ےک ریمے ےٹیب

 

پ  ااک ایحل رئھک ےن جپ

ادی رک دی ںیمہ اکونں اکن ربخ یھب وہےن ںیہن دی

 

 " ااپچ رک ش

رن ایت وہ ےئگ ےھت ڑلےک ڑلویکں ےک رہچے رپ رکسم

ن

 
 یھتدایج اکیف خ

ٹ

م
آج یلہپ ن ار  ااہ

رس رےہ ےھتا   دایج اےنپ الڈےل رپ رگج ی 

رے س  اےنپ اےنپ رھگوں یک رطف رواہن وہ ےئگ ےھت اجےتن ےھت اب دایج

ٹ

اینپ  ای 

اہتش رکےن ںیم نگم وہ یئگ

ن

  آاسین ےس وفن دنب رکےن واےل ںیہن ےھت دادو یھب ن

ری رطح سنھپ ایگ اھت   زاالن اچبرہ ی 
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 یہ اس ےن ےھجم وفن ایکدایج ایسی وکیئ ن ات ںیہن"

ن

 رکوں  ا وہ ااچی

ے

ومولی اک دنبوس

اےم اک اتپ ںیہن اھت

ن

روتشں وک یھب اس ےک اکرن

ن

 "ریمے وت ف

را رک وبال نپاس ڑھکے داریم ےن اےس ینہک امر رک وھگرا
 
  وہ ھگ

ح ددار وپےت اس ےن اہک اور مت ڈورے ےلچ ےئگ ںیم"
م
س

ان اش ریمے 

 

وپاتھچ وہ ںیہمت  اش

ریتھ ان چس ےتہک ںیہ اوپسیل ںیم ی 

ن

آج  اسک ےبووقف ےن ایک ےہ لقع ےس دیپل ان

 "لک یک وپسیل یسک اکم یک ںیہن ےہ انب لقع ےک دگےھ ںیہ

ے ےس داریم وک ٰ
ص

ن

غ

 یہ س  ےن ہہقہق اگلن ا زاالن ےن 

ے
ن

وگرا وج اکن اگلےئ  اان یک ن ات نس

 دور یئگ دایج اےسیا

ٹ

م
ے ںیم یہ ےھت ا ان یک ن اںیت نس راہ اھت اس ےک رہچے رپ رکسماہ ٰ

ص

ن

غ

 ھچک یھب ہک دےتی ےھتا

  دایج ےن س  وک وھگرا

 "رکےن گل ےئگ وہں اںیم ےن وکیئ ہفیطل انسن ا ےہ وج مت س  دگوھں یک رطح یہ یہا"

ےل رک رہ  دایج ےک وتوپں اک رخ اب ان س  یک رطف اھت وہ س  اچبرے اانپ اس ہنم

  اےئگ
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درسی دوں ںیم"

ٹ

ان ےھجم وہلٹپس اک ای 

ن

 "آ رہ وہں ااور مت زاالن لقع دنم ان

 " ادایج آپ ایک رکے ےئگ اہیں آ رک"

  اس ےن وھبالھک رک وپاھچ

رن این  اڈاسن رکوں اگ ڑگنھبے ڈاولں اگ اس ےک امں ن اپ وت اہیں ےہ ںیہن"

ے

ر ےہ ہی ف
م
اظہ

 " ایھب ںیمہ یہ دینی وہں یئگ

ا ےباتہس اھت رھپ  اس  ےس ےلہپ نپاس یھٹیب دادو اک ہہقہق ادایج ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن 

ا لکشم وہ ایگ اھت

ن

ری  اگلن   اس ےک دعب س  یک یسنہ وک ی 

داریم اھبیئ ےک وےمیل  ادایج اتپسہل ںیم وشر رشاہب یک ااجزت ںیہن ےہ آپ اانپ ہی وشقا"

را آےئا ارپ وپرا رک دےئجی اگ ںیم یھب آپ ےک اسھت لپگ ڈاسن رکوں اگ اہےئ

ن

 "اگ اانتک م

ا   امعر ےن ےتسنہ وہےئ وشمرہ دن 

ا وہں"

ے

 " ااہمتری وت رووک ںیہمت ایھب اتبن

  اوہنں ےن امعر وک وھگر رک داھکی وہ واہں ےس ڈور اگل رک اھباگ

درسی وھکلان ا س  ےچب ان ےک اسھت

ٹ

اجےن ےک ےیل  ازاالن ےن الاچر اںیہن اتپسہل اک ای 
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 ہی ملع ںیہنایتر وہ ےئگ ےھت روام وت س  ےس ےلہپ ایتر یھت اےس

ے

اھت ہک داریم اک  ا ایھب ی

  ااکنح وحرنی ےس وہا ےہ

ری ن ات وپینھچ یھت"

ن

 "دایج ای  آخ

 ودیل ےن روک رک اہکا

 " اایک ن ات"

ا"

ن

 ".. دایج این وسٹ نہپ رک اجےئ ےگ ن ا رپان

اہمترے ان ا ےک وےمیل  ااو تخبمک یک اوالد ھچک لقع ےس اکم ولں مہ اتپسہل اج رےہ ںیہ"

 "رپ ںیہن

  دایج ےن رگج رک اہک

 " ااوسفس ےہ اہمتری وسچ رپ"

ا   راہین ےن اوسفس ےس رس الہن 

           ..................... 
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 "ونر دمحم مت"

 " ادبع ارلنمح اصج  آپ"

اک ےھت ہی اسیک ذماق وہ ایگ اھت ہی ادوونں ای  دورسے وک دھکی رک

 

تمسق اںیہن اس  ش

یل دایج یک  ادوراےہ رپ ال رک ڑھکا رک یکچ یھت ونر دمحم اصج  ےن رکب ےس آںیھکن ومدن

 یھب ان ےس مک ںیہن یھت اوہنں ےن اہسرے ےنیل ےک ےیل زاالن اک دنکاھ

ے

اھتم  ااحل

  ےھتیل زاالن اور داریم یھب ریحاین رظنوں ےک اںیہن دھکی رےہ

 "آپ اںیہن اجےتن ںیہ دایج"

  رمکے ںیم وموجد اخومیش وک ریم یک آواز ےن وتڑا

اہل

 

ر س  وک وحرنی ا وحرنی ن اپ ےک اسھت اسڈیئ رپ ان اک اہھت اھتےم یھٹیب یھت زرش
م
ن اہ

 اکنح یک لیصفت اتبےن ںیم رصموف یھت ونر دمحم اصج ا

ن

وک ایھب  ااور داریم ےک ااچی

 ایک ایگ

ٹ

  اھتا اایھب روم ںیم سی فٹ

 "ریمی یٹیب اہکں ےہ ونر دمحم"

  ادایج ےک ےجہل ںیم اٹچونں یک یس یتخس رگ آیئ یھت
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پ وسھگن ےئگ

ن

  س  وک ےسیج اسی

 "دایج ہی س  ایک ےہ ےھجم ھچک ھجمس ںیہن آراہ"

ا اچاہ دایج ےن زاالن اکا

ن

اہھت کٹھج رک اسےنم ڈیب رپ  ازاالن ےن دایج وک ڑکپ رک رکیس رپ اھٹیبن

ان وک داھکی

ن

 ےب سب ان

ٹ

  یل 

از اہکں ےہ"

ن

 "اتبؤ ونر دمحم ریمی ن

  ااب یک ن ار وہ زور ےس الچےئ

 " اوہ وت آج ےس سیب اسل ےلہپ یہ اس داین ےس وکچ رک یئگ یھتا"

اںاوہنں ےن ےبیسب ےس اہک دا

ن

 ڑکپ ن

ے
ے

روق ےتیل وہ ویہ رگ  ایج ویہ ڑلڑھکا ےئگ زاالن ی 

ر وبالےن آ ریہ یھت ادنر یک آواز
م
اہل اور روام وحرنی وک ن اہ

 

نس رک ویہ مج یئگ روام  اجےت زرش

  اےن وفن اکنل رک دادو وک المن ا

 "دادو آپ اہکں ےہ"

ر یس ن ات ےہ رھگ رپ وہ اور اہکں وہ یئگ"
م
 "اظہ

ا ر رک وجاب دن 

ٹ
پ
  اوہنں ےن خ
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از وکن آپ یکا"

ن

 "دادو ن

ل اخومش وہ یئگ یھتا
ب لک
 اس یک ن ات رپ دادو 

د آپ اتپسہلا" ای 

 

 "آ اجےئ اوہ وج وکیئ یھب ےہ آپ یک وہ وحرنی یک امں ےہ ش

 " اںیم آ ریہ وہں"

 زگر ریہ

ے

یھت اےنت  ااوہنں ےن وجاب دے رک وفن دنب رک دن ا ان ےک دل رپ ایقم

  وہ ےسیک اےنپ دل وک اقوب ںیم ریتھکاسولں دعب ان یک یٹیب یک وکیئ ربخ یلم یھت ا

           .................... 

اہل ںیہمت اتپ ےہ روام ےن آج دایج ےک اسےنم ایک وکباسا"

 

 " ایک یھت ازرش

 وہ ولگ اتپسہل

ے
ے

ر وموجد  اامعر ےن ھچک ن اد آےت وہےئ ومڑ رک اےس داھکی اس وق
م
ےک ن اہ

  زت ںیہن یھتالن ںیم ےھٹیب ےھت ادنار اےنت ولوگں وک آےن یک ااج

 "ایک اہک اھت"

 اس ےن وکشمک رظنوں ےس روام وک وھگراا
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ا"

ن

 آن

ے

ا ےہ اس یک ن اوتں رپ م

ٹ

 "ہی ای  ربمن اک وھجن

ا اچاہ

ن

 روام ےن دلجی ےس اس اک اہھت ڑکپ رک نیقی دالن

ا ہن اور مت اےنپ ن ارے ںیم ایک ایخل ےہ"

ٹ

 " ااہں اہں ںیم وھجن

  امعر ےن زن ان اکنل رک اےس ڑھچا

 میظع دعب ںیم رشوع رک دانی ےلہپمت دوون"

ن

 
ےھجم اتبؤ ایک اہک اھت اس  اں اینپ رسیتی چ

 "ےن

اہل ےن دوونں وک وھگرا

 

  زرش

ا  اںیہن اتب اتکس ریمی ای  یہ ای  اولکیت رتیگنم ےہ رھبے اتپسہل"

ے

ںیم اس ےس امر اھکن

ر وک ریمی یھب وکیئ زعت ےہ

ن

 " اااھچ ںیہن وگلں اگ آخ

  ر ایک روام ےن رکسما رک اےس داھکیامعر ےن ہنم ریھپ رک ااکنا

 "ہچب ڈر ایگ یچ یچ ڈروپک"

 ودیل ےن اس ےک دنکےھ رپ یکپھت دے رک اےس ریغت دالیین اچیہ
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ا"

ن

ا ںیم یسک ےس ںیہن وہں اور وہ یھب اس اٹھچی

ے

ا ورن

ے

 " ارھب یک ڑلیک ےس اسب رک اجؤ ڈرن

اک ےس یھکم اڑےن واےل ادناز ںیم روام وک دھکی رک وشیخ

ن

  امری اامعر ےن ن

 امروں یگ ہن وہا"

ن

وں ںیم اڑےن وگلں  ااہاہاہ لکش دیھکی ےہ اینپ ایھب ای  وھپی

 

وہائ

 "ےگ

ے ےلتپ مسج رپ وھچٹ یکا
ل
 
ھب
  روام ےن اس ےک د

 مت ولگ اےنپ رسسےک وےمیل"

ے
ے

رپ ںیہن  اسب رکوں مت س  ھچک رشم رکوں اس وق

 "آےئ وہےئ

  رہبوز ےن ہصغ ےس س  وک وھگرا

ا اچےتہ وہں ھچک"

ن

ادی رکوان

 

رشم رک ولں نیت نیت  ااوےئ مت اچاچ یج یک اس رمع ںیم ش

 " اوجان ویٹیبں ےک ن اپ ےہ وہ

ارق ےن اینپ وھبیگن امری

 

  اش

  راہین ےن اےس وھگراا

  وبانل وضفل یہ وبانل"
 
 "ج
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 راہین ےن ہنم انب رک اہک

 "امعر ےک ےچب مت س  ےھجم اتبےت وہں ن ا لپچ ااھٹ رک دوھالیئ رکوں اہمتری"

اہل ےن زچن وہ رک اہک

 

 زرش

 " ااہےئ ریمے ےچب اہکں ےہ اہکں ےہ"

اہل ےن لپچ

 

دے نپ ےس ادرھ ادرھ دےتھکی وہےئ اہک زرش ادی 

ن

اکنل رک اےس  اامعر ےن ن

ا ےھچیپ

ے

   وہاوان ایک وہ ڈرےن یک اگنٹکی رکن

اہل"

 

اری زرش
م
اصہبح رھگ وھچڑ رک  ںیم اتبیت وہں اس ےن دایج وکاجرک اہک دایج دایج ہ

 "اھبگ یئگ ےہ

  راہین ےن اسری ن ات ای  یہ اسسن ںیم اتبیئ

 " اواٹ"

اہل اک ہنم وھکال وھکال رہ ایگ روام ےن رشدنمیگ ےس رس اکچ یلا

 

  زرش

 اعمف رکے مت ےن اور اس امع"

ٰ ٰ

ااھٹ ریھک ےہ ےھجم رھگ  ار ےک ےچب ےن مسقوتہب وتہب اّلل

 وپےھچ مت دوونں ےس ڑیکے ڑپے

ٰ ٰ

 مت دوونں ںیم اےس اھبےنگ یک آرےہ وتخبمکں اّلل
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.." 

وت ولگ اےنپ  اسب سب زن ادہ وضفل وکباس رکےن یک رضورت ںیہن ےہ ایسی دبداعںیئ"

 "دونمشں وک یھب ںیہن داتی

ارایگض ےس اہک

ن

  روام ےن اس یک ن ات اکٹ رک ن

ےبرشومں مت ا ں اہں اور مت دوونں ےسیج اچےہ دونمشں واےل اکم رکےت روہںاہ"

  یہ ریمے دل وک وکسن ےلم اگ

ے

 "ولوگں یک زن ان ںیم ڑیکے ڑپے ےگ ی

اہل ےن روام ےک اہھت رپ زور ےس اانپ وھتہڑے ےسیج اہھت ےس وار

 

ایک وہ اچبری الملتیت  زرش

ا
پ
  وہیئ امعر ےک ےھچیپ پل

ا"

ے

 
 ںیم وکسن لم ایگ ااور رک ولں ریمی اکشی

ن

 " اںیہمتا اڈنھٹ رپ یئگ نس 

 ےتسیپ وہےئ اہکا

ے
ن

  روام ےن وخن وخار رظنوں ےس اےس دھکی رک دای

 " ااہےئ ریما دل ان اد اےس ہن دوھکیں ےصغ ںیم وت مت اور یھب ذغب یک یتگل وہں"

  وبال اامعر دل رپ اہھت رھک رک رس ودیل ےک دنکےھ رپ رھک رک ای  ادا ےس

 " اڑپے وٹہں ونجمں یک اوالد ںیم اہمتری روام ںیہن وہں"
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 یلیپ وہ ریہ یھت اودیل ےن اس اک رس اےنپ دنکےھ ےس ڑپے دالیکھ روام اہتبل ےصغ ےس الل

 " اارے مت رشام ویکں ریہ وہں"

  امعر ےن ااجنن نب رک اےس ڑھچا

 "ںیہمت وت ںیم ایھب اتبیت وہں اسفد یک ڑج آج مت چب رک داھکیؤ"

ریھروام آھٹ

ٹ

  ا رک اس یک رطف اجراہہن ادناز ںیم ی 

 "اہمترے اہوھتں ےس وت دیہش وہےن وک یھب ایتر وہں"

پب اا روام نپاؤں ےتٹھپ وہےئ
ھی

ے

ن

د  ری 

ن

  ویہ واسپ ھٹیب یئگ اامعر ےن اھٹ رک اھبےتگ وہےئ اےس م

 اسےنم ےس داریم اور زاالن ان یک رطف آےت داھکییئ دےی

ر زگ ادیم ںیہن یھتزاالن اھبیئ ےھجم آپ ےس اس الرپوایہ ا"
م
 "یک ہ

  آےت دھکی رک اہکا
 
ی ر

ے

 رہبوز ےن اںیہن ف

 "ایک بلطم ںیم ےن ایک رک دن ا ےہ"

 زاالن ےن ریحاین ےس وپاھچا
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ےل ےئگ ےھت ںیمہ  آپ آدیھ رات وک ریمی رتیگنم وک انب یسک ااجزت ےک اےنپ اسھت"

 "ینتک رپاشیین ااھٹین ڑپی آپ وک ادنازہ یھب ںیہن ےہ

  ےس اہک س  ےن ریحاین ےس اےس داھکیرہبوز ےن دیجنسیگ

 "مت وہےت وکن وہ ھجم ےس اس رطح وپےنھچ واےل"

 زاالن اانپ ہصغ طبض رکےت وہےئ وبال

اہل اک رتیگنم اور وکن"

 

 " ازرش

اہل ےن رگدن ومڑ رک رہبوز وک وھگرا

 

  رہبوز ےن ابچ ابچ رک اہک زرش

رظن اچب رک  ےن س  ےسداریم ےن رہبوز وک داھکی سج یک آوھکنں ںیم رشارت یھت اس 

 رہبوز وک آھکن امری

ا اچےیہ اھت ااہں وایعق ن ار زاالن مت ےن تہب طلغ ایک ےہ ںیہمت رھگ اتب"

ن

 "رک اےس الن

 داریم ےن ارہبوز یک اہں ںیم اہں المیئا

 زاالن ےن اےس وھگراا
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روں ںیم ن ات وہیئ ےہ اس اک بلطم ہی"

ٹ

اہل رپ  رتیگنم وکن یس رتیگنم ی 

 

ںیہن ےہ ہک مت ش

ےس ایسی ن ات  اامجؤ مت وہےت وکن وہ ھجم ےس وسال وجاب رکےن واےل آدنئہ ھجم اروب

اہل رپ اانپ قح اتجےن یک وکشش یک وت اجن ےل ولں اگ اہمتری وھچےٹ

 

وہ وھچےٹ یہ  ایک ن ا ش

 رکوں ےھجمس

ے

 "روہں ےھجم اھکسےن یک وکشش م

ے ےس ڈاھرا ٰ
ص

ن

غ

  زاالن 

 "اور مت

ر رک وبال

ٹ

  اداریم یک رطف م

 وہ دو"

ے

 رکوں ابدوس

ے

 نب رک روہں ریمے ن اپ ےنب یک وکشش م

ے

مت  اس

ا ےہ ایک ںیہن

ن

 "ولگ ےھجم اتبؤ ےگ ےھجم ایک رکن

ا واہں ےس الچ ایگ

ے

ے ےس اتہک بمل بمل ڈگ رھبن ٰ
ص

ن

غ

 وہ 

 "اہاہاہ اسیک اگل داریم اھبیئا"

ے وہےئ داریم وک آھکن امری

ے

سی
 

ہ

  رہبوز ےن 

 " اہی ایک رحتک یھت"
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اہل ےن ہصغ ےس اےس وھگرا

 

  زرش

 وک انمےئ ںیہن وت آپ یہ ریح ںیہن"

ے

 "داریم اھبیئ اجےئ اےنپ دوس

اہل وک اونگر رک ےک وہ داریم ےس وبالا

 

  زرش

ا"

ے

 
ان وہ مت اہمتری وت ںیم دایج ےس ایس اکشی

ن

 یہ ےبوہدہ ان

ے

 
اگلؤ یئگ ن اد روھکں  ااہنی

 " اےگ

اہل یھب واہں ےس اھٹ رک یلچ یئگ اس ےک ےھچیپ

 

وں ڑلایکںزرش

ن

 

ے

یھب اھٹ یئگ اہتبل  ا ےھچیپ ت

  داریم اور رہبوز اب یھب سنہ رےہ ےھتا

 " اںیم وت ولچ زاالن وک انمےن"

ے وہےئ واہں ےس الچ ایگ

ے

سی
 

ہ

  داریم 

 "اہکں ج رےہ وہں مت"

ے ٰ
ص

ن

غ

  ےس داریم وک وھگراا زاالن ےک ےھچیپ اھبےتگ وہےئ آن ا وج اگڑی الک وھکل راہ اھت 

اؤ ویکں رک رےہ ا اایک وہ ایگ ن ار وج تقیقح ےہ اےس میلست رکےن ےک اجبےئ مت اےسی"

ے

رن ی 

 "وہں
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راا

ٹ

ے ےس اس یک رطف م ٰ
ص

ن

غ

 زاالن اس یک ن ات نس رک 

ا ےہ ا"

ن

وہ ےھجم اھکسےئ اگ ےھجم سک ےس ا اایک ںیہناب وہ لک اک ہچب ےھجم اتبںیئ اگ ےھجم ایک رکن

 "ااجزت ینیل ےہ سک ےس ںیہن

  وہ الچ ااھٹ

پرر وہےن یک رضورت ںیہن ےہ ےچب وت مت یھب"
ب ن ہم

ںیہن وہ مت ےن وخد  رسکلی زاالن اانت 

ا ہک مت اس  اےنپ اہوھتں ےس اےس یسیک اور ےک وحاےل ایک ےہ اب اہمترا وکیئ قح

ے
ن

 
ںیہن ب

 " ادور یلچ یئگ ےہ وک میلست رکوں اب وہ اہمتری درتسس ےس تہب ارپ اانپ نپ اتجو تقیقح

 وک ایتر ںیہن اھتا اداریم ےن اےس خلت تقیقح ےس آاگہ ایک وج اجےتن وہےئ یھب وہ امےن

ا ہی س  ریم"

ے

 ںیہن وہن

ے
 

رداس  "ھجم ےس ی 

ا رھکبا اھت داریم ےن اس ےک دنکےھ رپ

ے

  اانپ اہھت راھک ازاالن اک ہجہل اس یک رطح وٹن

اولچ ا"

ے
ے

ارا ااظتنر رک رےہ وہں ےگ دایج وک اس وق
م
اہمتری رضورت ےہ ا اادنار س  ہ

 ےہ وسچ ولں ںیہن وت وپری رمع اتھچپؤ ےگا

ے
ے

 " اایھب یھب وق

  اےس اجےت داھکی اداریم ہک رک رواک ںیہن واہں ےس الچ ایگ ےھچیپ زاالن ےن ےبیسب ےس
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                           ................. 

ارق

 

اہل دےب نپاؤں رہبوز ےک ےھچیپ آ رک ڑھکی وہں یئگ ودیل اور ش

 

وک اس ےن اہھت  زرش

ااجےن اہکں اھبگ ایگ اھت وہ دریھے دریھے دقم

ن

ارے ےس عنم ایک امعر ن

 

 اےک اش

رےتھ وہےئ اس ےک 

ٹ

ارق اینپ یسنہ اپھچےن ےک ےیل ادرھ ی 

 

ےھچیپ ڑھکی وہ یئگ ودیل اور ش

راھن ا اس ےک  اادرھ

ٹ

اہل ےن اہھت آےگ ی 

 

اہل ےک ےھچیپ یھت زرش

 

دےنھکی ےگل ڑلایکں یھب زرش

دلی دن اا ااہھت ںیم

ٹ ن

 یھت اس ےن رہبوز ےک رس رپ اسری یک اسری ای

ے

  ڈنھٹے نپاین یک وبب

رےنسا"  اہکں ےس ی 

ن

 ہی ن ارش ااچی

ٰ ٰ

 " ا گل یئگواےئ اّلل

 اکوٹنا

ے
ے

ا وہا ڑھکا وہ ایگ نپاین ےس وپرا اگیھب وہا وہ اس وق

ے

  گل راہ اھت اوہ الچن

 " اہاہاہ ےنتک ویکٹ گل رےہ وہں مت اامین ےس"

 دھکی رک ہہقہق اگلن ا رہبوز ےن وخن وخار رظنوں

ے

ےس اسےنم ڑھکی  ودیل ےن اس یک احل

اہل وک وھگراا

 

  زرش

 "رشم وت مت ںیم ریت ںیہن ےہ ہی ایک رحتک یھت"

ے ےس ڈاھرا ٰ
ص

ن

غ

 وہ 
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 " ادنمسر ںیم ڈووب دیتیا ااور رکوں زاالن ےس دبزیمتی ریما سب اتلچ ںیہمت اسرا اک اسراا"

  ااس ےن یھب اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک ےب وخیف ےس اہک

ان اش ریمے اسھت لچ رک زاالن ےس اعمیف اموگن"

 

 " اولچ اب ش

 " اںیم وہ سک وخیش ںیماعمین اور ا"

ارہ رک ےک اہکا

 

  اس ےن اینپ رطف اش

 "وخیش ںیم ںیہن اوسفس ںیم"

ری

ٹ

یس رٹے  ادوونں ای  دورسے وک ن اںیت انسےن ںیم رصموف ےھت اسےنم ےس امعر ی 

  ااھٹےئ ان یک رطف آن ا

اہتش"

ن

 "ہی ولں رگام رگم ن

اہل ےن اینپ رکتار وھبل رک اےس داھکی

 

  رہبوز اور زرش

رہچ رکےن گلہی مت بک ےس"

ن

 "ےئگ وہں ا احمت اطیئ یک ربق رپ الت امر رک خ

  روام ےن ریحاین ےس اےس داھکی
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 "ںیم ےن بک اہک ہی س  ںیم اےنپ وسیپں رپ الن ا وہں"

  اس ےن اس یک رطف دھکی رک آھکن امری

 " اایک بلطم اہکں ےس الںیئ وہں مت"

اہل ےن وکشمک رظنوں ےس اےس وھگرا

 

  زرش

ر رگنل میسقت وہ"
م
 "ےس الن ا وہں اراہ اھت ںیم یھب النئ ںیم گل ایگ ویہ ان اہ

ا رر ےس وجاب دن 
چ
ف

  اس ےن

 "... واٹ ہی مت ۔۔۔ او امےئ اگڈ امعر"

اہل ےس وبال ںیہن اج راہ اھتا

 

  دصےم ےس زرش

 "اےسی وھگر رےہ وہں ااس ںیم اانت ریحان وہےن یک ایک ن ات ےہ ہی مت س  ےھجم ویکںا"

  اف وتمہج وہاوہ رٹے اھگسن رپ رھک رک ان یک رط

ر ےس رگنل ےس رغوبیں اک قح ااھٹ الےئ وہں"
م
مت رپبک ےس ریخات ا اامعر ےک ےچب مت ن اہ

 "زوکٰۃ وہےن گل ایگ ےہا
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ے ےس وھگراا ٰ
ص

ن

غ

 روام ےن 

اب رھگ آےئ  اسب رکوں زن ادہ ڈاےنٹن یک رضورت ںیہن ےہ ہچب ےہ وہں یئگ یطلغ"

اہ ےہ

ن

ا گ

ن

 " ارزق وک عنم رکن

اہل ےن ودیل وک اوسفسا

 

 ےل رک اہک زرش

ٹ
 

ارق ےن رپااھٹ ےس ای  ن ای

 

  ےس داھکی ش

 " اایک ےہ اےسی ویکں دھکی ریہ وہں یلہپ ن ار وت ںیہن ایک ہی س ا"

رے ےس اھکےت وہےئ وبال

ن

 ےنب م

ٹ

 
  ودیل ڈی

 وہں ایک"

ے

 " امت س  ای  ٹنم ےک ےیل اینپ وکباس دنب رک تکس

  رہبوز ےن الچ رک اہک

 "ںیہن"

اہل ےن ای  ظفل ںیم وجاب دن ا اس نپاس ےک ولگ اںیہن بجعت ےس دےھکی

 

اج رےہ ا ازرش

ردیتس رہبوز اک اہھت ڑکپ رک اےنپ اسھت اہل ےن زی 

 

ھاا اےھت رپ واہں رپواہ ےسیک یھت زرش

ٹ

سی ی
ھ
ک

 

 ہجیلک"

ے

ا انب  ا ںیم ڈنھٹ ںیہن ڑپی وج اب اسھت ےل رکایک ےہ ایھب ی

 

اسری داین ںیم امتش

 "ریہ وہں

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
314 

ا ر رک اانپ اہھت ڑھچان 

ٹ
پ
  اس ےن خ

 اج رک زاالن ےس اعمیف اموگنں ےگ ا"

ے
ے

 ٬مت ایھب اور ایس وق

اہل ےن آڈر دن اا

 

 زرش

 " اںیہن اموگنں اگ ںیہن اموگنں اگ ںیہن اموگنں اگا"

اہتش رپ وٹٹ ڑپاا

ن

 وہ ہک رک اھبگ رک ن

 مت ولوگں ےک ٹیپ ںیم درد رکےئ"

ٰ ٰ

دوں وھبوگں اّلل ادی 

ن

 "ن

دوں وک وھگراا ادی 

ن

اہل ےن ےصغ ےس داین اہجن ےک ن

 

 زرش

 

          ...................... 

 روم ںیم ےھت رگم واہں وکیئ ںیہن وبل راہ اھت ربقاتسن

ے
ے

یک یس اخومیش  اوہ س  اس وق

ر یہ روک راھک اھت وح
م
روں ےن وھچوٹں وک ن اہ

ٹ

یھت اےس ا ارنی اہتبل ادنار یہ وموجدیھت ی 

اک لم رےہ ےھت وہ ےبیسب ےس س  وک دھکی ریہ یھت دادو ےن 

 

اک رپ ش

 

رات ےس ش

رھ رک اےس ےلگ اگلن ا اآےگ

ٹ

  ی 
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 " اریمی یچب"

ر دنبے یک آوھکنں ںیم اکش ےھت
م
  وہ رو ریہ واہں وموجد ہ

 مہ ےس وہ وت یٹیب وک ونر دمحم ویکں ایک مت ےن ااسی ویکں نیھچ رک ےل ےئگ ےھت ریمی"

 "وصعمم یھت اس اک ایک وصقر اھت

  دایج ےن اےنپ اکےتپن اہوھتں رکیس رپ امج رک اہک

وصعمتیم نیھچ ا اوہ وایعق ےب وصقر یھت دبع ارلنمح اصج  ںیم ۔ےن اس ےس اس یکا"

 " ارک دن ا اھتا ایل یھت اےس اینپ تبحم یک اھجل ںیم اسنھپ رک اےس اےنپ اسھت اھبےنگ رپ وبجمرا

  ااوالد یھت ارٹپ رک ان ا وک داھکی وت وگن ا وہ ای  اھبیگ وہیئ امں یکوحرنی ےن ا

ارے اسھت "
م
را ایک ہ  "مت ےن تہب ی 

  ادمص اصج  ےن وکشہ ایک

ادی"

 

از وس ن ار  اےھجم اعمف رک دے آپ س  ںیم ےن تہب طلغ ایک اجےتن ںیہ ش

ن

ےک دعب ن

اچاتہ اھت وہ  اوسات اجےن ےک ےیل ایتر وہیئ ںیم ےن اجےن ےس روک داتی اھت ںیم ںیہن

 " اواہں اجےئ اور آپ ولوگں ےک اہوھتں لتق وہ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
316 

 امیض ںیم وھکےئ

ے
ے

 یک رطف دھکی رک اہک وہ اس وق

ے

 وہےئ ےھت اوہنں ےن اورپ جپ

پ اپچےت وسات ایگ واہں اج رک اتپ الچ ہک" آپ ولگ واہں ےس ےلچ  ارھپ ای  ن ار ںیم جپ

 " اآےئ ےھت

ارے ےیل راہ یہ ایک اھت واہں ریم"
م
 ےھت  اے وجان ےچبااہں وت واہں ہ

ے

ر ںیہن لکن تکس
م
ن اہ

ے وت ولگ ےتہک وہ دوھکیں ان ےبریغوتں یک نہب اھبگ یئگ ےہ

ے

کلٹ

ن

ن
اور ہی اےسی وھگم رےہ  

د اکنانل

ٹ ن

ارے ےیل مت س  وک ڈوھی
م
لکشم رظن اھت  اںیہ ںیم ےن ان س  وک روک راھک اھت ہ

یھت اےنپ  انپار یکوہ رم یئگ یھت مہ س  ےک ےیل ایس دن سج دن اس ےن اس رھگ یک دزیلہ ا

ںیم ایک الم  ادل اک ڑکٹا انب رک راھک اھت اچروں اھبیئ اینپ اجن ڑھچےتک ےھت ان رھپ اور دبےل

ایم

ن

 ".... روسایئ دبن

اوہنں نس رےہ  ادایج یک آواز رسوگیش یک امدن لکن ریہ یھت س  اےنپ اےنپ آوسن روےک

  ےھت

راق"

ن

ارے ےیل اچب یہ ایک اھت ولگ م
م
ارا نج  واہں ےس ےلچ آےئ واہں ہ

م
اڑاےت ےھت ہ

ےہ مت ےن ونر  یک وجان یٹیب رھگ ےس اھبگ یئگ وہں ان رپ ایک زگری وہ یئگ یھبک وساچ

 "...دمحم
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  ان ےک ےجہل ںیم زامےن رھب یک نکھت یھت

اوخش رک مہ وخد وکن اس وخش رہ ےکس ےھت وچدہ اسلا"

ن

وچدہ اسل مہ ےب  آپ س  وک ن

ریھ یھت وہ دردبر یک وھٹرکںی اھکیت

ٹ

ازوں یلپ ی 

ن

از وج ن

ن

ریہ اس ےک  ااوالد رےہ آپ یک ن

ا اھت آپ وخد

ے

ا ںیہن آن

ن

ا اکپن

ن

ووں ےس ےلج وہےئ ےھت اےس اھکن
ج گ
وسےئچ ینتک  ااہھت یئک یئک 

 "... فیلکت یعس وہ یئگ اس ےن

  اسب رک اجؤ ونر دمحم ریما دل اانت وبضمط ںیہن راہ ہک اینپ"

ے
 

رداس رمی وہیئ یٹیب ےک دھک ی 

 " ارک ےکس

  ادایج درایمن ںیم الچ اےھٹ

دےنی دے وج  اںیہن دبع ارلنمح اصج  آج ںیہن آج ریمے وہ اسرے درد دھک ہک"

 اےنت اسولں ےس ےھجم ادنار یہ ادنار اھکےئ اج رےہ ںیہ وہ س  ہک دےنی دے ےھجم

ر اجےن دے

ٹ

 ".. ریمے دل اک وبھج اکلہ وہ اجےئ اگ ےھجم وکسن ےس م

رھ رک اںیہن  اوہ دل رپ اہھت رھک رک اےنھٹ یک وکشش رکےن ےگل وحرنی ےن رٹپ رک آےگ

ٹ

ی 

  اہسرا دن ا
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اری نس یل اور ںیمہ"
م
 ےن ہ

ٰ ٰ

  اّلل
 
اوالد یسیج تمعن ےس  ااجےتن ںیہ وچدہ اسل دعب ج

از

ن

ںیہن رک اتکس اس ےن اہک  ںیہن رویئ اانت رویئ ےک ںیم ایبنا اونازا وت وحرنی یک دیپاشئ رپ ن

ری

ٹ

اہک لک وک ہی ی 

ے

 ےن ںیمہ یٹیب دی ےہ ن

ٰ ٰ

وہ رک ریمی رطح اھبگ  ادوھکیں ونر دمحم اّلل

اس ےس اہک مہ  ااجےئ ریمے امں ن اپ یک رطح ےھجم یھب ڑتےنپ اک ومعق ےلم .. ںیم ےن

رتیب رکے ےگ وہ ڑت

ے

 اپ ایھٹ ےنہک یگل ریمے وادلنیدوونں لم رک اس یک تہب ایھچ ی

ےھت  اےن وت ےھجم اےنپ اہھت اک اھچال انب رک راھک وہا اھت ریمے اھبیئ ھجم رپ اجن اھچنور رکےت

رامشئ رپ اانپ اکم اکج وھچڑ اھچڑ رک اھبگ آےت ےھت ںیم ےن ایک دن ا دبےل ںیم

ن

 ریمی ف

 "اںیہن وساےئ روسایئ ےک

د انس ںیہن ری 

ن

راری ےس آےگ وہ اب رو رےہ ےھت وحرنی ےس م

ے

رھ رک ان ا ےک  اایگ وہ ےبف

ٹ

ی 

 ےلگ گل رک ایکچہں ےل رک روےن یگل اس ےک روےن ےس س  رو رےہ ےھت ان ا دریھے

  دریھے اس اک رس الہس رےہ ےھت

ویکہکن وہ یٹیب اک مغ  .. ادایج وہ اس یک دیپاشئ ےک دو ےتفہ دعب یہ داین ےس یلچ یئگ"

 ںیہن رک یتکس یھت اےس ڈر اھت یہک و

ے
 

رداس ا  اہ یھب لک وک اس یکای 

ن

ارا امن وتڑ رک ن
م
رطح ہ

  رشوع وہیئ  ایلچ اجےئ وہ یلچ یئگ ےھجم وپری رمع ےک ےیل اہنت وھچڑ رک آزامشئ

ے

وت ھجم رپ ی
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ا ےہ

ے

دا اجن

ن

 ںیم اےس الپ ںیم اور ریما خ

ے

از وک .. اںیم ےن نک نک احل

ن

دا ےک ےیل ےھجم اورن

ن

خ

ر وکسں

ٹ

اہک ںیم وکسن ےس م

ے

 "اعمف رک دے ن

ری

ن

 داھکی ان ات رپ وحرنی ےن رس ااھٹ رک اںیہن وکشہ رھبی اگنہ ےس اان یک آخ

اں ےہک ںیم آپ ےک انب ایک رکوں یئگ ےھجما"

ن

داےک ےیل ااسی ن

ن

االیک وھچڑ رک اجےن یک  اان ا خ

اں رکںی

ن

 " ان ات ن

راب وہ یئگ س  ےک اہھت نپاؤں وھپل

ن

 یہ خ

ن

 ااچی

ے

ےئگ داریم  اونر دمحم اصج  یک احل

ےس رتصخ  ارگم ےب وسد وہ اانپ دل یک وبھج اکلہ رک ےک داینےن اھبگ رک ڈارٹک وک وبالن ا ا

  وہں ےئگ ےھت

ھب ااانلں لکشم وہ راہ اھت وہ اےنپ وہش ووحاس ںیم ںیہن

ن

سی

یھت اس ےک روےن ا اوحرنی وک 

وھچیٹ یس رمع  اےس اسرے رھگ واےل رو رےہ ےھت انتک دھک ینتک فیلکت ہس یکچ یھت وہ اس

 ایسی ںیہن یھتںیم دایج اےس اےنپ اسھت رھگ ےل آےئ ا

ے

ہک اےس  اےھت ایھب اس یک احل

  داریم ےک اسھت رتصخ ایک اتکس وہں

              ....................... 
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 دنچ امہ دعبا

ی یھت اےس س  ےن لم رک دون ارہ ےس زدنیگ

ب ل
ھ

ن

سی

یک رطف  اوحرنی تہب لکشم ےس 

راق  اےک اسھت یسنہولٹ رک الن ا اھت اب وہ یھب ان ےک اسھت آ رک ھٹیب اجن ا رکیت یھت ان 

ن

م

الم وہ اجیت یھت لک رہبوز آرٹسایلی اجےن واال اھت آج وہ س  لم رک ےھٹیب وہےئ

 

 ںیم ش

  ےھت

اہل یک رطف وتمہج وہیئ

 

ومعق اک افدئہ  اروام اینپ اچےئ رھک رک یسک اکم ےک ےیل زرش

  ااھٹےت وہےئ امعر ےن اچےئ اک پک ااھٹ رک وہوٹنں ےس اگلن ا

انہی مت ایک رک رےہ دبزیمت"

ن

 " ا ان

ے ےس اس ےک اہھت ےس اچےئ اک پک انیھچ ٰ
ص

ن

غ

  اروام ےن 

ا ےنیپ ےس"

ٹ

ا وےسی یھب وھجن

ٹ

راتھ ےہ ااہاہاہ ولں ولں یپ ولں ریما وھجن

ٹ

 " اایپر ی 

پ یھب یئگ اچےئا

ے

د ہصغ دالین ا وہ ی ری 

ن

  ااس ےن آھکن امر رک روام وک م

ن ٹ

پ

اک پک ویہ اھگسن رپ پ

  رک وہ وحرنی ےک نپاس اھکسن رپ آ رک ھٹیب یئگ

 " ان ار ااشفں زرا اچےئ وت ڈال رک دانیا"
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  ودیل ےن آڈر دن ا ااشفں ےن زنطہی رظنوں ےس اےس وھگرا

 ےہ آےگ وہ رک اےنپ"

ے

اہوھتں وک زتمح  اںیم اہمتری ونرک ںیہن وہ اہھت نپاؤں السم

 "دوں وخد پک ںیم اچےئ ڈال رک یپ ولں

ری ڈنھجی داھکییئ وحرنی اس ےک اس ادناز رپ 
م
اےس دھکی  اہنم وھکےلااشفں ےن اصف ہ

 ریہ یھت

ل ںیہن  ارشم وت ںیہن آیت اےنپ رتیگنم ےس اےسی ن ات رکےت وہےئ زیمت"
ب لک
وت مت ںیم 

 "ےہ

  وہ ےباکر ںیم روہب ڈاےتل وہےئ وگن ا وہا

ا"

ن

 وہ اور اعمف رکن
 
ریمے اھبیئ اہمتری  زیمت ےس ان ےس ن ات یک اجیت ےہ وج اس اقب

 "وت وکیئ زعت یہ ںیہن ےہ

  امعر ےن دیھک ےجہل ںیم اس ےک زومحں رپ کمن ڑھچاک

را اھبیئ وہ اہمتراا"

ٹ

 "مت وت اینپ وچچن دنب روھکں ی 

  وہ ہنم ریھپ رک وبال
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رے وہےن اک وکن اس وھبت وسا"

ٹ

اہی آج مت رپ ی  اں وت گل  ر وہا ےہ ایھب ای 

ن

اگلیئ رمک رپ ن

 " ااتپ اجےئ اگ

ارایگض ےس وھگراا رہبوز ےن اہھت ااھٹ رک وان رکےن واےل ادناز ںیم اہک ودیل ےن اےس

ن

  ن

وہں اہمترے اس ن ات  اہی مت لک اج رےہ وہں اس ےیل احلظ رک راہ وہں ورہن مت اجےتن"

 " ااک وجاب ںیم اےھچ ےس دانی اجاتن وہں

 اس ےن یھب دبہل یلا

 ےنچنیھک اک اسب رکوں مت س  سب ومعق انلم اچےیہ مت ولوگں وک ای  دورسے"

ن

ان

ٹ

 " ایک ن

رے وبڑوھں یک رطح تحیصن یک سج رپ راہین ےن اےس ریحان رظنوں

ٹ

ارق ےن ی 

 

 ش

  ےس داھکی

 "ایک ار اانت ڈنیہمس ڑلاک داھکی ےہااےسی ایک دھکی ریہ وہں یلہپ ن ا"

 " اڈنیہمس اور مت اہاہاہ"

یک اس رکچ ںیم اس یک  اراہین ےن ہنم رپ اہھت رھک رک اینپ یسنہ وک رٹنکول رکےن یک وکششا

ارق یک آوھکنں ںیم ہشیمہ ےک رچ

 

سب ایگ اھت اس  اآوھکنں ےس آوسن لکن آےئ ہی رظنم ش
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  ےن دلجی ےس ومن الئ اکنل رک اس یک یپ یلا

ل دنبر گل ریہ وہں اس ےیل اہمتری دنبرن ا واال رہچاا"
ب لک
 

ے
ے

ہشیمہ ےک ےیل  س وق

 " اومن الئ وفن ںیم وفحمظ رک دن ا

ا   ااس ےن زن ان اکنل رک اےس اپتن 

 ےھچیپ وہا

ے
ے

روق ارق وک امڑی وہ ی 

 

رٹکی امعر یک  راہین ےن نپاس ڑپی لپچ ااھٹ رک ش

 

لپچ ڈای

اک رک اج رک یگل

ن

  ن

 "رپ یسک ےن وہایئ ہلمح رک دن ا ےہ ااہےئ اامں رم ایگ اہےئ ھجم"

 اںیہن نپاولگں یک رطح دھکی ریہا

ے

اک ڑکپ رک الچن ا وحرنی اب ی

ن

یھت آج ان یک  وہ ن

ایخولں ںیم مگ  ارشارںیت یلہپ ن ار دھکی ریہ یھت اانت رعہص وہ ان ےک اسھت رہ رک یھب اےنپ

  اریتہ یھت

  ےس رہبوز ےس اس 
 
ایئ ینب یھٹیب یھت ج

 

اہل آج اخومش امتش

 

یک ن ات  اےک رےتشزرش

ا تہب مک رک دی یھت وہ رھگ یھب مک مک نپاءاا

ن

ا اھت  ایکپ وہیئ یھت زاالن ےن اس ےس ن ات رکن

ے

اجن

اہل وک

 

 یھت رہبوز لک اج راہ اھت زرش

 

اہل ےک ےیل رپاشیین ےک ن اع

 

اس ن ات  ایہی ن ات زرش
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رق ںیہن ڑپا اھت اےس رصف اور رصف زاالن یک رپواہ یھت

ن

  ےس وکیئ ف

رن اد ویکں ںیہن نس راہ راہین یک یچباہےئ وکیئ ریمی ا"

ن

ا وہں ا دیکھ ف

ے

ںیہمت وت ںیم ایھب اتبن

ری اھبیھب ےنب اج ریہا

ٹ

وہں رگم ںیہن ںیم طلغ اھت مت  اتہب رک یل اہمتری زعت ہی وسچ رک ی 

 یہ ںیہن یھت
 
 " ااس زعت ےک اقب

راھ

ٹ

اک ڑکپے راہین یک رطف ی 

ن

 روام ےن راےتس اوہ دصےم ےس اتہک وہا اینپ ہگج ےس ااھٹ ن

 رگا اںیم اانپ نپاؤں الیھپ دن ا وہ اچبرہ انب دےھکی زگر راہ اھت ڈرھام ےس ےچین
 
  ہنم ےک ب

  س  اک ہہقہق وپرے الن ںیم وگاچن

و ریمے ےصح یک اجےئ"

 

 
پ
 " ااور پ

 روام ےن اس ےک رگے ووجد وک دھکی رک اہکا

رںیلی"

ٹ
پ
 ".. ااہمتری وت آج ںیہن وھچڑوں اگ ںیہمت مت اسری ںینہب وہ یہ خ

راھن ا روام ےن دلجی ےس ودیلا اامعر ےن

ٹ

وک ڑکپ رک آےگ ایک  اوماک انب رک ےس یک رطف اہھت ی 

  وماک دیساھ اس ےک امےھت رپ اج رک اگلا

ارے رظن آ ےئگا

ے

  ودیل وک دن ںیم یہ ن
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ووں ںیم ےن ایک اگبڑا اھت مت دوونں اک"

ے

چٹ
ن 

 " ادعف رموں مک 

  ودیل اانپ اماھت الہسےت وہےئ رگاج

  دوھکیں ےچب ےنب وہےئ وہےت وہں وحرنی"
 
 ج

ٹ
ن

ری

ن

اچبری وک  اسب رکوں ہی یلمیف ف

 "یھب رپاشین رک دن ا ےہ اور رہبوز یھب لک اج راہ ےہ ھچک وت رشم رکوں

اہل ےن گنت آ رک س  وک وھگرا

 

  زرش

اں رکوں اےس اب اعدت وہ اجین اچےیہ ویکںا"

ن

وحرنی کیھٹ ہک  وحرنی یک وت ن ات یہ ن

اں ںیم

ن

 "راہ وہں ن

ارق ےن اس یک رطف دھکی رک رپادیم رظنوں ےس داھکی وہ رکسمایئ

 

  ش

 رہبوز یک اجےن یک ن ات ےہ وت اہمترا رتیگنم ےہ"

ے

ا اچےیہ  ااور اہجں ی

ن

افخ یھب ںیہمت وہن

 " امہ سک وخیش ںیم روگ انمےئ

لا رک اینپ  راہین ےن نپاس یھٹیب روام ےک دنکےھ رپ ای  زور اک ڑپھت امرےت وہےئ
ب 
ب ل
اہک روام 

  ہگج ےس اولھچا

راق ےہ افخ اور ںیم"

ن

 " ااہاہاہ ااھچ م
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راق اڑان ا رہبوز ن اوغر اےس یہ دھکی راہ

ن

اہل ےن اس یک ن ات اک م

 

اہل ےک رہچے  زرش

 

اھت زرش

رہب داھکییئ ںیہن دے راہ اھت رہبوز ےن وکسن

ن

 
اک اسسن یل وہ ااسی  ارپ رہبوز ےک ےیل وکیئ خ

 یھب ااسی

ٹ
ن

اہل اس ےک ن ارے ںیم ای  رپس

 

  واسی ھچک وسےچا ااچاتہ یھب ںیہن اھت ہک زرش

اں آج ےک دن وک"

ن

رے اک آڈیئن ا ےہ ویکں ن

ن

 ن اد اگر انبن ا اجےئ اوےسی ریمے نپاس ای  م

" 

اہل ےن اےنپ دامغ ےس اسری وسےچ کٹھج رک وخش وگار ےجہل ںیم اہکا

 

  زرش

 " ا آڈیئن ا ےہ زرا ںیمہ یھب وت اتپ ےلچااھچ یج ااسی ایکا"

 امعر ےن اےنپ دےتکھ مسج وک اھبنسےتل وہےئ وپاھچا

اہم رکےت ںیہ ایک"

ن

ر یک  ان ار رھگ ںیم وت مہ روز وکیئ ہن وکیئ اکرن
م
ایخل ےہ آج ھچک اگنہہم ن اہ

رنپا رک دےا  "داین ںیم ہن ی 

  اس ےن آھکن دن ا رک اہکا

را آےئ اگ ولچ س ا"

ن

 آڈیئن ا ن اد م

ٹ

 
ںیہ اگڑی ںیم وت اجےن یک  اایتر وہ دیپل یہ ےتلچ اواہ رگی

 " اااجزت ےلم یئگ ںیہن
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وپرنش  اودیل ےن وخش وہےت وہےئ اہک س  ےک س  دلجی دلجی اھٹ رک اےنپ اےنپ

 دعب ڑلایکں اچدر اوڑےھ اےنپ اےنپ وپرش ےس

ے
ے

اہم ےنیل ےلچ ےئگ ھچک وق

ن

 اںیم ااجزت ن

رآدم وہیئ س  ےن ای  دورسے وک داھکی رھپ رشارت  ای   ای 

ٹ

م
رھبی رکسماہ

رےھا ادورسے یک رطف ااھچل

ٹ

  رک اجےن ےک ےیل آےگ ی 

            ..................... 

.. 

 نپاس ںیم واعق ای  نپارک ںیم وموجد ےھت اس نپاس تہب ےس

ے
ے

رے  اوہ س  اس وق

ٹ

ی 

وبڑےھ ےچب وجان ڑلےک ڑلایکں وموجد یھت اوہنں ےن س  وک داھکی رھپ س  اگل اگل 

  ا ےئگ وحرنی یھب ان س  ںیم ان ےک اسھت اسھت یھترک ادرھ ادرھ وہ اوہ

 "اچبؤ اچبؤ مب مب اہیں یسک ےن مب اکنیھپ ےہ"

اہل یھب اس ےک اسھت  اروام امی اسڈیئ رپ ڑچکے ےک ےلیھت وک دھکی رک الچیئ امعر ودیل اور

 

زرش

یک وکشش رکےن  الچےن ےگل اردرگد اوڈمھ چم ایگ س  ای  دورسے ےس ےلہپ اھبےنگ

احیل  اےھت اسھت اسھت س  الچ یھب رےہ ےھت دےتھکی یہ دےتھکی اسرا نپارکںیم رصموف ا
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وہں ایگ وہ ولگ یھب ای  دورسے وک دےتھکی وہےئ رکسما رک اھبےگ اب ان اک رح 

اہل ےن  اامرٹیک

 

یک رطف اھت راےتس ںیم ان س  یک رظن ای  ےٹہ ےٹک ریقف رپ ڑپی زرش

رھ رک ریقف

ٹ

   ادااکری رک راہ اھتن ان ا وک داھکی وج ادناھ وہےن یکا اآےگ ی 

ام رپ دے دے ن ان ا"

ن

 ےک ن

ٰ ٰ

 " ااّلل

رنت ےس سیب اک ونٹ ااھٹ اہل ےن اس یک وھگل ےس ی 

 

رک دس اک  ااس ےن دصا اگلیئ زرش

  راھک ریقف اچبرے یک آںیھکن ریحت ےس وھکیل رہ یئگ

 "ہی ےل ن ان ا ایک ن اد رےھک اگ"

  اس ےن رخف ےس اہک

اہل ےک اسھت  اجےن ےک مغ ںیم الچےئ اوچر وچر وچر ن ان ا اےنپ دس وپرے ےنلچ"

 

زرش

را احل اھت ےلہپ وت را ا ااسھت س  ےن واہں ےس ڈور اگلیئ س  اک سنہ سنہ رک ی 
 
وحرنی ھگ

الم وہ یئگ یھتا

 

 ریہ یھت اب وہ یھب ان ےک اسھت رشاروتں ںیم ش

اہل یک یچب اچبرے ریقف ےس ےسیپ وچری رکےت ںیہمت رشم ںیہن"

 

 "آیئ ازرش

رھ یئگ یھت ای  ہگج روک رک ودیلان س  وک اھبےنگ یک وا

ٹ
پ
ےن ےس رشم  اہج ےس اسسن خ
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 دالیین اچیہا

وچری رکےت  ااو ریمے وصعمم اھبیئ رےنہ دوں وچبں ےس اھکےن ےنیپ یک زیچںی"

 رشم آیئ ےہ وج ےھجم آےئ یئگ ںیم یھب اہمتری یہ ھچک یتگل وہں

ے

 "ںیہمت آج ی

ا   ااس ےن اس نپاس دےتھکی وہےئ وجاب دن 

اھت روام ےک  اامعر اسےنم ےس ذگریت ای  وخوصبرت یس ڑلیک وک وغر ےس داھکی اج راہ

ار آن ا

ے

  آوھکنں ںیم وخن ان

 "او نہب یتنس وہں"

اس یک  ااس ےن اسےنم ےس زگریت اس ڑلیک وک آواز دی وہ آوھکنں ںیم ریحت ےیل

  رطف وتمہج وہیئ

رامںیئ"

ن

 "یج ف

 وساہیل رظنوں ےس داھکی ااس ےن

دے وک اےنپ اسھت یتیل اجؤ بک ےس ںیہمت وھگرے" ادی 

ن

اج راہ ےہ اس  انہب ہی اس ن

  مت اانپ رہچہ
 
اےھچ ےس اصنب  ااہبےن ںیہمت دےنھکی اک وشق وپرا وہ اجےئ اگ اس ےک دعب ج
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دےا ادی 

ن

ر اجےئ وت اس ن

ے

ر اسرا کیم ای  ےس دوھ ولں اور اس وخوصبرت رہچے ےس ہی دی 

اہک ہی یھب نیت اچر دن اہمترا رہچہ ن اد رک رک ےکوک اانپ اا

ے

وخاب  ایلص رہچہ رضور داھکی دانی ن

ا رےہ

ے

 "ںیم ڈرن

ےک اسھت  اروام ےن وصعمتیم ےس اسےنم ڑھکی ڑلیک وک اہک وج کیم اپ ےس ےجس رہچے

اوگاری ےس روام وک وھگر ریہ یھت

ن

 اسےنم ڑھکی ن

 "اہمتری اس ےبوہدہ ن ات اک بلطم اجن یتکس وہں ںیم"

 س ےن ےصغ ےس الل ےلیپ وہےت وہےئ وپاھچا

 امےن"

ے

را م

ٹ

رق ےہ آپ ی 

ن

اجںیئ اہیں  ااو نہب رےنہ دوں اس ےک دامغ ںیم وھتڑا ف

 "ےس

وہ نپاس ےس وکیئ  اامعر ےن اس ڑلیک وک نپاس ےس دھکی رک دل ںیم اافغتسر ڑپھ رک اہک ویکہکن

  بیجع یہ ولخمق گل ریہ یھت

ھب االاوےئ وچےہ ےک ہنم واےل ڑلیک نپالگ ےہ ا"

ن

سی

اں وت رھگ ںیم 

ن

ر  ن
م
رک روھک ویں ن اہ

 "ےل ےل رک وھگےنم یک ایک رضورت ےہ
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  وہ اس ےک ہنم رپ اس یک ےبزعیت رک ےک ہی اج وہ اج وہ یئگ

ارے امعر ایمں یک وھکےل اعم"
م
 "ےبزعیت رک ےک یلچ یئگ ااہاہاہ ول رک ول ن ات وہ وت ہ

ےلہپ اس اجےت وہےئ  اےن ریحت ےس اراہین ےن امعر یک ریحان رپاشین رہچہ دھکی رک اہک روام

  اںیم وگاچن اڑلیک وک داھکی رھپ ای  رظن امعر وک اس ےک دعب ای  دنلب ہہقہق وہاا

ارے امعر ایمں ےک اسھت ےتک ویلبں وایل ںیہن"
م
 "وہ یئگ ااہاہاہ ہی وت ہ

اہل ےن آےگ آ رک اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اہک اس ےن وھگر

 

اہل وک داھکی  زرش

 

رک زرش

ے وہےئ روام وک

ے

سی
 

ہ

  اس ےک دعب 

 " اوھچڑوں اگ ںیہن ںیم ںیہمت"

رھ رک ای  اگلیئ اس ےک

ٹ

راھ ودیل ےن آےگ ی 

ٹ

اک ارادے ےس آےگ ی 

ن

  رمک ںیما اوہ رطخن

وتخبمکں اس اہھت ےک  اانیل مت س ااہےئ اامں رم ایگ ای  دن ےھجم یٹ یب رکوا رک دم ا"

 دن ا رکوں

ن

 "اامعتسل ےک انب اس وحنمس ہنم ےس وھبی

ان الحیئ ولخمق وک  اوہ اانپ رمک الہسےت وہےئ الچن ا اس نپاس ےک راہ ےتلچ ولگ بجعت ےس

  دھکی ریہ یھت
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اےگن واےل ےن

ے

اےگن ےک نپاس ےئگ ن

ے

اےنت ولوگں وک  ااس ےک دعب وہ ولگ روڈ رپ وموجد ن

اےگن

ے

 ےک دعب وہ س  اساای  یہ ن

ے

 
اےگن رپ وسار  ا رپ ےنھٹیب ےس عنم رک دن ا تہب تنم امسج

ے

ن

 وہےئا

را اس رھتپ"

ٹ

اےگن ےک نپاےی ےک ےچین ای  ی 

ے

 "ےہ ااھبیئ اصج  آپ ےک ن

ارق ےن اےس االطع دی

 

  اش

ر رک وہ اسڈیئ رپ وت رک دوں"

ے

 "اووہ اھبیئ ریمے زرا ای

ر رک اٹہ دوں ایلچ اجینہن ن ان ا ہن ںیم اینپ ہگج ےس الہ یھب وت ریمی ہگج "

ے

 " اےہ وخد ای

اےگن واےل ےن ای  رہق رھبی رظن اس رپ ڈایل

ے

ارق ےن اصف ااکنر ایک ن

 

ر رک  ش

ے

رھپ وخد ای

ھب اایل اور اےس

ن

سی

 ںیم رہبوز ےن وھگڑے یک اگلم 

ے
ے

 اھباگ ےل ایگ ادےنھکی اگل اےنت ےس وق

اہگن وچری رک ےک ےل اج رےہ ںیہ"

ے

 "وچر وچر ڑکپوں ریما ن

اےگن واال ےھچیپ

ے

وہ رےہ ےھت اسےنم وپسیل  ا ےھچیپ اھباگ آ راہ اھت وہ س  یسنہ ےس ولٹ وپٹن

  ںیم داھکی وت داتھکی

ے

یہ رہ ایگ واہں اس  ونی ےک اسھت ڑھکے زاالن ےن آواز ےک اعتق

ر واولں اک انیج رحام رک راہ اھت اس ےن
م
اگڑی ںیم ھٹیب رک اگڑی  ااک اسرا اخدنان عمج آج ن اہ
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اےگن

ے

تہب لکشم ےس  اےک اسےنم اج رک ڑھکی رک دی رہبوز ےن ااٹسرٹ یک اور نیع ن

  وھگڑے یک اگلم وک اھتام

 اافد رپ اکٹھج اھک رک ای  دورسے رپ اج رک رگے

ن

  س  اس ااچی

رو س  ےک س ا"

ے

 " اای

اےگن واالا

ے

ر رک ان ےک اسےنم اج ڑھکا وہا اےنت ںیم ن

ے

یھب واہں چنہپ ایگ زاالن  اوہ اگڑی ےس ای

اہگن ےل رک واہں ےس الچ ایگ

ے

 ےن اےس ےسیپ دےی وہ ن

ا اھتا"

 

ا دنسپ رکوں ےگ ہی س  ایک امتش

ن

 "اب اتبن

 وپسیل یک وردی ںیم وبلمس دح ےس زن ادہ ڈنیہمس گل راہ اھت

ے
ے

ے ےس اس اک  اوہ اس وق ٰ
ص

ن

غ

راھںیئ  اہ الل وہ ایگ اھت ن ال اورپ وک ےیک رشٹ ےک نٹب وھکےل وہےئ ن ازوؤں اورپرہچ

ٹ
پ
خ

اہل  آوھکنں ںیم نکھت

 

رٹکی زرش اہل وک  اےیل وہ ڈای 

 

ر ایگ اج ےس ےلہپ زرش

ے

ےک دل ںیم ای

ںیم ھچک اجدو اھت وج اس اک نیھچ وکسن س   وہ اس دقر وخوصبرت ںیہن اگل اھت ن ا اس ےحمل

 راہ اےنپ اسھت ےل ایگ اھت

ٹ
ن

 ینب اےس دےھکی اج ریہ یھت  زاالن س  وک ڈای

ے

 
اھت وہ ی

اہل یک رظنوں یک شپت اےنپ رہچے رپ وسحمس رک

 

 رک اےس داھکی  ازرش

ن

ےک اس ےن وچی
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  وج وہمرت ےس اےس یہ ےکت اج ریہ یھتا

 "ںیہمت ایک وہا ےہ"

رھ رک اس ےک آوھکنں ےک اسےنم اانپ اہھت رہلا رک وپاھچ

ٹ

  دموہ ای  ا ازاالن ےن آےگ ی 

 یئگ

ن

 "...وت ںیہن اھچک ںیہن ھچک یھب" اوچی

را رک ادرھ ادرھ دےنھکی یگل

ٹ

ری 

ٹ

م
  اوہ ہ

د ڈاےنٹن اک ارادہ وتلمی رک ےک ان س  وک وپسیل ونی ری 

ن

ںیم ےنھٹیب وک اہک ای  وت  ازاالن ےن م

اہل یک آوھکنں ںیم وموجد ریحاین ڈرٹسب رک ریہ یھتا

 

پ  ااےس زرش

ن

دورسا وہ اجاتن اھت اسی

ںیہن اےسی یہ ہی  ا کیھٹ رکےن ےک ےیل رھک ولں وہ کیھٹ وہےن وایلیک دم وس اسل یھبا

ری رگوپ رم رک یھب دسرھےن واال ںیہن اھت اجےہ ان یک ینتک یہ ےتکا

ن

وایل ویکں ہن ا ارگی 

  رک یل اجےئ

================ 

ری  ارہبوز وک ےئگ دو وی  وہ ےئگ ےھت س  وک اس ےک اجےن اک تہب دھک اھت

ن

ان اک رکی 

ارق اور ودیل یھب رٹکیفی اجےن گل ےئگ ےھت وحرنی

 

اہل  ارگوپ ادوھرا وہ ایگ اھت ش

 

زرش
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ا

س

اہل داریماور روام ےک ڈنکیس 

 

رر ےک ڈیم رٹم لچ رےہ ےھت ویین ںیم اب یھب زرش

ٹ

 سن
می

وک  ا

 گنت رکیت یھت واہں وہ اب یھب ااجنن ےنب وہےئ ےھت وحرنی اہتبل اےس رظن ادناز رکیت

  ریہ یھت

اہل زاالن ولوگں یک رطف آیئ یھت

 

  آج زرش

رے یک وخوبش آریہ ںیہ اتگل ےہ آج"

ن

رے م

ن

ری اامں آج تہب م

ٹ

ھچک اخص نب راہ  آاہ ی 

 "ےہ

 رک وبیل

ن

 وہ نچک ںیم اھجی

ا"

ے

اری ن اد ےسیک آ یئگ ےہ مت وت ھجم ےس ن ات یہ م
م
 "رکوں اںیہمت آج ہ

ارایگض ےس اس یک رطف دھکی رک وبیل

ن

  وہ ن

ری امں آپ وت دل ںیم یتسب ےہ"

ٹ

وج ولگ دل ںیم  اور ااو ریمی ایپری وخوصبرت یس ی 

ا ےہ وہ وت وخدوخبد دل ںیم رےتہ ںیہ

ے

 " اےتسب ںیہ اںیہن ن اد اہک ایک اجن

رھ رک ان ےک ےلگ ںیم ن ازوں ڈال رک الڈ ےس اہکا

ٹ

 اس ےن آےگ ی 

  ےس رہبوز ایگ"
 
ےہ مت س  ےن  سب سب زن ادہ اکسم اگلےن یک رضورت ںیہن ےہ ج
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ا یھب وگرا ںیہن یکا

ن

 " ااہیں آےن یک زتمح رکن

اراض رظنوں ےس رم رک داھکیا ااوہنں

ن

  ےن ن

 رپیپ اھت وسری اب آ یئگ وہں ہن ہی اتبںیئ"

ٹ

ری امں آج ریما الس

ٹ

ڑھکورس اخن اہک  ی 

 "ےہ

  اوہنں ےن رکسما رک اےس داھکی

اراض وہں یھب ںیہن یتکس اہمترا ڑھکورس اخن آج ھچکا"

ن

دلجی رھگ آ ایگ ےہ  مت ےس ن

د رس ںیم درد اھت اس ےک ایھب ایس ےک ےیل ای 

 

واہں یہ اج ریہ  ا اچےئ انب ریہ وہں متاش

رے اوب ےک

ٹ

ھچک  اوہں وت ہی یھب دے آؤ رھپ لم رک اچےئ ےیپ ےگ آج رات اہمترے ی 

 ذ رےہ ںیہ ان ےک ےیل یہ ہی ااتتخم ایک ےہ

ے

 "دوس

ا  اوہنں ےن لیصفت ےس وجاب دن 

رہ آےن واال ےہ ےلہپ ںیم زرا اج رک زاالن اخن"

ن

 "یک ربخ ےل ولں اواہ آج وت م

 اےت وہےئ وبیلاوہ رکسم

ل کیھٹ اتہک ےہ اھکےن یک وخوبش ںیہمت چنیھک"
ب لک
 " االیت ےہ اوےسی رہبوز 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
337 

  اوہنں ےن سنہ رک اےس ڑھچا

 "اہاہاہ ےھجم یھب ااسی یہ اتگل ےہ"

ے وہےئ اچےئ پک ںیم ڈاےنل یگل اچےئ اک پک ےل رک وہ زاالن

ے

سی
 

ہ

ےک رمکے یک  اوہ 

وہا  ارطف یلچ دروازے رپ دکتس دے رک ادنار دالخ وہیئ وپرا رمکہ ادنریھے ںیم ڈون ا

 ان یک بلب یک روینش اس یک آوھکنں

ٹ
 

رھ رک وسچئ وبرڈ رپ اہھت امر رک الی

ٹ

رپ  اھت آےگ ی 

اہل وک دھکی رک اس ےن ریحاین  اڑپی وت اس ےن دریھے ےس آںیھکن

 

وھکل دںی اسےنم زرش

رری ن اولں وک وپین  اےس

ن

ہن
س

اےس داھکی آج تہب دمت دعب وہ اس ےک رمکے ںیم آیئ یھت 

ا ےنہپ ڈوہٹپ رلفم یک رطح ڈاےل وہ ن اریب ڈول یہ گل  الیٹ ںیم یقا

ے

اٹ رکن

 

ےیک رگنی ش

  زاالن وک وتمہج دھکی رک وہ رکسمایئ اریہ یھت اینپ رطف

 " اب رگام رگم اچےئ احرض ےہےل انج"

  رپ اچےئ رھک دی ااس ےن ڈیب ےک اسڈیئ لبیٹ

اہل یسک وہں تہب دونں دعب رکچ اگلن ا ےہ اہیں اک"

 

 "وھٹیبں ش

اہل ےک آوھکنں

 

ارہ ایک ش

 

  ںیم وکشہ در آن ا زاالن ےن اےتھٹ وہےئ ڈیب رپ ےنھٹیب اک اش

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
338 

وہں ںیم وت یھجمس یھت آپ  اںیہنرکش ےہ آپ وک اانت وت ن اد راہ ہک ںیم اکیف دونں ےس آیئ ا"

 "وھبل ےکچ ںیہ ےھجم

ا

ن

انکمم  ااس ےک آوھکنں ںیم آوسن آ ےئگ ےھت یسک اےنپ اک اانت ااجنن نب اجن

ن

ا ن

ن

 رکن

ے
 

رداس ی 

ا اچےتہ وہےئ یھب ہلگ رک یھٹیبا

ن

 ن ات یھت ن

 "ںیہمت اتگل ےہ ںیم ںیہمت وھبل اتکس وہں"

اہل یک آوھکنں ںیم دھکی رک وپاھچ اس ےن ا

 

دن ا آںیھکن اکھج  اوکیئ وجاب ںیہناس ےن زرش

راھ رک اس ےک آوسن اےنپ اہھت

ٹ

ےس  ارک آوسن اصف رکےن یگل زاالن ےن اہھت آےگ ی 

 اصف ےئکا

اہل سج دن ہی اسسن دنب وہیئ"

 

ا زاالن  امت ریمی اسوسنں ںیم یتسب وہں ش

ن

ہن ھجمس اجن

اہل ےس دور وہ ایگ زدنہ وہں اسسن ےل راہ وہں ہن وت ان اسوسنں ںیما

 

ر ارصف او ش

رک یھب  ارصف مت وہں انیج وھبل اتکس وہں اسسن انیل وھبل اتکس وہں رپ اینپ زدنیگ وک رم

 " اںیہن وھبل اتکس

 اس ےن ےبیسب ےس اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ وجاب دن اا
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ا ںیم اےنت"

ے

دونں ےس اہکں  اوھجٹ وبےتل ںیہ آپ ایسی ن ات وہیت وت آپ وک اتپ وہن

  وہ آیئ ویکں ںیہن آپ وپےنھچ

 

اہل زدنہ یھب ےہ ہی رماغی

 

 ںیہن اےی ش

ے

 "... ی

ا وضفل وبل رک ےھجم فیلکت ویکں"

ن

 رکن

ے

اہل آےگ وکیئ وکباس م

 

دیتی وہں مت  اسب ش

 وسال ےہ اتپ رکےن اک ہن وت

ے

ونس ںیم مت  ااجیتن وہ ہن ینتک اخص وہ مت ریمے ےیل اہجں ی

 اتپ ےہ ہک وکن ےس دن وکن ا

ے

اھت بک وکن  ااس رپیپےس یھبک اغلف ںیہن راہ ےھجم وت اانت ی

 " اےھجم ںیہ یھجمس ااس ڈسی نہپ رک یئگ وہں مت ویین اانت وت ںیہمت اانپ اتپ ںیہن وہ اگ انتجا

اہل ےن ریحت ےس اےس داھکی

 

ہی ااہظر ہی ایپر  ازاالن ےن اس یک ن ات اکٹ رک وجاب دن ا ش

ر ویکں رک راہ اھت وہ

ن

اس ےس تہب دور اب وت وہ ا اایحل رانھک س  ایک اھت اینت تبحم اینت رکف آخ

اہل وک یھب فیلکت دے دیہ یھت اےس ھجمس

 

ںیہن آ راہ اھت ہی ااجنہن  اجےن وایل یھت ہی وسچ ش

ا  اس درد اےس ویکں وہ راہ ےہ زاالن ےک آوھکنں ںیم درد اھت دھک

ے

اھت وہ آںیھکن رچا یئگ وہن

ےنس ےس ااکنری وہ اجےت  اےہ ہن یھبک یھبک ہک آپ اجےتن وبےتھج اےنپ دل یک آواز وکا

 ااسی یہ ان دوونں ےک

ے

اعمےلم ںیم یھب اھت  اوہں اجہ رک یھب اےنپ دل یک ںیہن امن تکس

  رےہ ےھت اای  دورسے وک دح ےس زن ادہ اچےنہ ےک ن اووجد ای  دورسے ےس دور اج

 ویکں ایک اھت اوہنں ےن ااکنر"

ٹ

 ب کٹ
 چ
ن

رک دن ا اھت اب رصف نب  اہی تبحم ےہ وت رھپ ےھجم ر
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ےک ےیل ریما دل   اںیہن وکیئ ایپر ون ار ںیہن ےہ ھجم ےس رصف ریما دل رےنھکارےہ ںیہ

 "الہبےن ےک ےیل ےتہک ںیہ

  اجےن ےس ااجنن یھت ااس ےن یفنم ادناز ںیم وساچ وہ ااسی ویکں وسچ ریہ یھت وہ وخد یھبا

 " اہک وھک یئگ وہں ڑلیکا"

  اشش زاالن ےن اس ےک رہچے ےک اسےنم یکٹھچ اجبیئ

راق رک ےتیل ںیہآ یہک ںیہن"

ن

 " ا سب وسچ ریہ یھت ولگ انتک ااھچ م

ا  رک وجاب دن 

ن

 اس ےن وھجی

راق وت وکیئ یھب ںیہن"

ن

 " ارک اتکسا ااہں ہی وت ےہ رپ مت ےس زن ادہ ااھچ م

  زاالن ےن رکسما رک اےس ڑھچا وہ دبےل ںیم رکسما یھب ںیہن یکس

 "آپ یک اچےئ وت ڈنھٹی وہ یئگ ےہ ںیم اور انب رک الیت وہں"

  ہ ن ات دبل رک اجےن ےک ےیل ایھٹو

 "وہں ہنا اریما رس درد وت اچےئ ےس یھبک کیھٹ ںیہن وہا ہی وت مت اجیتن"
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 زاالن یک ن ات رپ اس ےن رگدن ومڑ رک اےس داھکی

 "رس دن ا دوں"

رھ رک وپاھچ

ٹ

 اس ےن آےگ ی 

 وہ  اںیم وت رظتنم اھت بک ےس ہک مت آؤ یگ انب وپےھچ ریما رس دن اؤا"

ے

یئگ ریما رس درد وخد یہ تح

 "اجےئ اگ

 زاالن ےن وھکےئ وہےئ ےجہل ںیم اہکا

 " ااخومیش ےس ھجم ےس نیھچ ےکچ ںیہ اتہب  ہی قح وت آپ"

 راھک اج زدنیگ ںیم ااس ےن وکشہ رکےت وہےئ رساہےن ھٹیب رک اانپ اہھت اس ےک امےھت رپ

پ راہ اھت وہ دریھے دریھے اس اک رس دن اےن

ن

یگل زاالن وک اگل اس اک  ایلہپ ن ار اس اک اہھت اکی

 وہےن اگل اھتا

ے

دوونں ےک درایمن ا ادل وک وکسن لم راہ ےہ اسری نکھت اسرا درد تح

 اخومیش وبل ریہ دوونں یہ ن ات رکےن ےس رتکا رےہ ےھتا

اہل"

 

 "ش

ے ںیما

ن

لٹ
 
ب
ھ

ن

سی

 اگل زاالن وک 

ے
ے

 اکیف وق
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 "یج"

ادی رک ولں اب"

 

 "امم اچیتہ ےہ ںیم ش

اہل ےک اہھت اھتم ےئگ رھپ وخد

 

 ےک ےیل ش
پ
ھب اال رک  ااس ےن آرام ےس اتبن ا ای  ب

ن

سی

وک 

  وبیل

ا"

ن

 "اچےیہ اہی وت ایھچ ن ات ےہ ہن اب آپ یک زدنیگ ںیم یھب یسک وک آن

 رک ھچک یھب وسےنچ ےس رواک

ٹ

پٹ  اس ےن دل ےک درد وک ڈھٹ

ادی رک یہ ولں امماہں ریما یھب اب یہی ایخل ا"

 

ےس ہک دن ا ےہ  ےہ ہک ںیم اب ش

اہل دےھکی یئگ

 

 " اریمے ےیل ڑلیک ش

 ہس ہس رکا

ے

 
  کھت ایگ اھت اس ےن آںیھکن وھکل رک اےس دےتھکی وہےئ اہک وہ وخد ازی

 "ںیم... ںیم ےسیک ےھجم ایک اتپ آپ وک یسک ڑلیک ایھچ یتگل ےہ"

را رک وبیلا
 
  وہ ھگ

 "دنسپ ےہ ایک ںیہن ا ےس ںیہمت وت اتپ ےہ ےھجم ایکمت یہ وت ےھجم اجیتن وہں اےھچ"
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  اس ےن رھپ ےس آںیھکن ومدن یل

 "ہی وت وپری زدنیگ اک اعمہلم ےہ ہن"

 اس ےن ےتکجھج وہےئ اہک

 " ااینپ رطح یک دھکی انیل ہن "

  اس ےن اس اک اہھت ڑکپ رک رس ےس اٹہن اا

اں"

ن

 'ریمی رطح رگم آپ وک وت اخومش ڑلایکں دنسپ ےہ ن

  این ےس اہکااس ےن ریح

 "نپایئ ےھجما ےھجم ایک دنسپ ےہ ایک ںیہن ہی وت مت اجن رک یھب اجن ںیہن"

اہل اک دل ڈوےنب اگل

 

ااچےتہ وہےئ یھب ہلگ رک اھٹیب ش

ن

  ن

ر رضورت اک ایخل رےھک  ےھجم ایسی ڑلیک اچےئہ وج اہمتری رطح ریما ایخل رےھک ریمی"
م
ہ

 ےھجم اتبےن یک  اتپ وہ ےسیج اوخد اۓےھجم ایک دنسپ ےہ ایک ںیہن اےس س  انب اتبا

ے

ںیہمت آج ی

ل وےسی یہ وہ ےھجم ھجم ےس زن ادہ اجےنا
ب لک
 " ارضورت ںیہن ڑپی 
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اہل آوسن روےک اےس نس ریہ یھت زاالن یک زدنیگ

 

ںیم وکیئ آ یئگ وج  ازاالن وبل راہ اھت ش

اہل اک ایک ےنب اگ ہی

 

  رک ایگاایخل اےس رپاشین ا ااس اک اس ےس زن ادہ ایخل رےنھک وایل وہیئ وت ش

 "وبول دوھکیں یئگ ہن ریمے ےیل ایسی یہ ڑلیک"

  زاالن یھب وگن ا مسق اھک رک اھٹیب اھت آج اےس روالےن اک

 "ہن.. ںیہن ریمی ہگج آپ یک زدنیگ ںیم وکیئ ںیہن ےل یتکس"

  وہ روےت وہےئ وبیل

اااصنیف ویکں رک  ریمی ہگج یھب وت مت ےن یسک اور وک دے دی اب ریمے اعمےلم "

ن

ںیم ن

 "ریہ وہں

 رک اہکا

ن

 زاالن ےن اس اک اہھت اھتم رک اس یک آوھکنں ںیم اھجی

اہوھتں ںیم اھتم رک ویہ اھٹیب  اوہ اانپ اہھت ڑھچا رک انب ھچک ےہک اھبیتگ یلچ یئگ زاالن رس اےنپ

   رہ ایگ

            .................... 

ان رک وس

ے

ایگ اہیں رپ دایج ےک  ارہبوز آج تہب کھت ایگ اھت آےت یہ اےنپ ٹیلف ںیم یبمل ن
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ا ڑپےنھ ےک ےئل دورسے

ے

 یک یلمیف ریتہ یھت ان اک ای  وپن

ے

ٹیٹس ںیم اھت  اوکیئ دوس

 وک رہبوز اک واہں آےن

ے

اک اتبن ا وت اوہنں  ااہجں وہ ٹیلف ںیم رہ راہ اھت دایج ےن اےنپ دوس

ا

ے

ردیتس اےس اےنپ وپےت ےک اسھت رےنہ وک اہک آج لک ان اک وپن رھگ ایگ وہا اھت رہبوز  ےن زی 

امئا

ٹ

 اجب یھب رک راہ اھتا اوک اہیں آےئ رسیتا ہنیہم اھت ڑپےنھ ےک اسھت اسھت وہ نپاٹ ن

امئ یہ زگرا اھت ہک دروازے رپ زور زور ےس دکتس وہےن

ٹ

 اھت یگل وہ دنین ںیم ایھب وھتڑا ن

  یسک ےن لیب
 
ا وھبل اس ےیل اےس اتپ ہن الچ ج

ن

 یہ ایگ رپ اہھت راھک وت اٹہن

  وہ ڈر رک اھٹ اھٹیب

 اغرت رکے اےنت رات ےئگ سک رپ ومت آ یئگ ےہ"

ٰ ٰ

 " اہےئ اّلل

ر جب

ے

راےت وہےئ ڈیب ےس اھٹ اھٹیب لیب اب یھب وتمای

ٹ

ری 

ٹ

ے ےس ی  ٰ
ص

ن

غ

  ریہ یھت وہ 

  اآایگ وکسن یک زدنیگ یہا اآراہ وہں وتخبمکں وگرو ےک دسی ایک"

ٰ ٰ

انیج وھبل ایگ وہں اّلل

اہل ںیہمت اور اھبیئ وک مت دوونں یک وہج ےس ےھجم

 

ا ڑپ راہ ےہ اوپےھچ زرش

ن

 "اہیں وخرا وہن

 وہ ےتلچ وہےئ لسلسم زیت آواز ںیم وبےل اج راہ دروازا وھکل رک داھڑاا

ا وھبل"

ن

 '..ےئگ اآ یہ راہ اھت رم ںیہن ایگ اھت وج یٹنھگ ےس اہھت ااھٹن
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وہیئ اےس وہ ریحت  اےسیج یہ وپرا دروازا وھکال ای  ڑلیک اےس داکھ دے رک ادنار دالخا

  رک یکچ یھتا ےس ہنم وھکےل ڑلیک وک وھگرےن اگل وج اب اےس ےھچیپ رک ےک دروازہ دنبا

ویں انب وخف ادنار سھک آیئ  ااو نہب ہی ایک دبزیمتی ےہ ہی اہمترے ان ا اک رھگ ںیہن ےہ وج"

ا ےک ا

ن

رپ ملظ یہ ااہتن رک  اوگروں اک دسی ےہ رپ اس اک بلطم ہی ںیہن مہ اچبروںوہں امن

 "دوں

رن اد یک اورپ ےس ویں ااجنن ڑلیک ددناےتل وہےئ  ادنار سھک آیئ یھتا اای  وت اس یک دنین ی 

ل زیمت ںیہن ےہ رھگ آےئ امہمونں ےک اسھت"
ب لک
ا ےہ اآپ وک یھب وت 

ے

 "وکیئ ااسی رکن

  وہ یھب ایس ےک ادناز ںیم وبیلا

 "امہمن وکن امہمن اہکں ےھجم وت داھکییئ ںیہن دے رےہ"

د

ٹ ن

 راہ وہں اس ےن رظنںی ادرھ ادرھ وگام رک داھکی ےسیج وایعق یسک امہمن وک ڈوھی

ان رظن ںیہن آ ریہ ایک"

ن

 "ہی آپ وک ںیم یتیج اجیتگ ان

ارہ رکےت وہےئ ریحت ےس وپاھچا

 

 اس ےن اینپ رطف اش

ا ےہ اں وک امہمن ںیہن نب البےئاو یب یب امہمن ہن آامسن اےس ولوگ"

ے

 " ازعاب اہک اجن
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 اس ےن وھگر رک اےس داھکی

ان ےتگل وہں رپ زن ان تہب زن ادہ یبمل ےہ"

ن

 "لکش ےس وت رشفی ان

اوگاری ےس اہک

ن

   اس ےن ن

 "امن ںیم ریتا امہمن ااہں مت ںیم وت زیمت وھکٹ وھکٹ رک رھبی ےہ ہن ےسیج امن ہن"

ا را رک وجاب دن 

ٹ
پ
اک خ

ن

 اس ےن ن

رک ےک آیئ وہں ؟ یسک  اےھجم وت مت اکیف وکشمک گل ریہ وہں چس چس اتبؤ اہکں ےس وچری"

 وت ںیہن رک ےک آیئ وہں ڑلیک

ے

 "اک لتق وب

 اس ےن وکشمک رظنوں ےس اےس داھکیا

 "ںیم ںیہمت ایسی رظن آیت وہں"

 وہ دصےم ےس الچیئا

رن یھب اسری یک  اں رپ وصعمم وہ ںیہن ریمیںیہن لکش ےس وت مت تہب وصعمم یتگل وہ"

ن

ک

رھ رک ای  اطیشینا

ٹ

آڈیئن ا  ااسری اہمتری رطح وصعمم رظن آیت ےہ اامین ےس ای  ےسی 

ا ےہ ان ےک زنہ ںیم

ے

 "وہن
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ا رہ ےل رک وجاب دن 

ن
 

 اس ےن رس ہت نپاؤں اس اک اجی

ری

ٹ

ازک یس ڑلیک یھت زبس ی 

ن

ری آںیھکن  اوہ وکیئ اسیک اسل یک وخوصبرت وقنش وایل ن

ٹ

ی 

 وھکےل وھچڑے وہےئ ےھت دق یھب ااھچ اخاص اھتوگ

ے

 ڈلن وخوصبرت ن ال وج وسڈلر ی

 لکش ےس وت یسک اےھچ اخدنان یک ڑلیک رظن آ ریہ یھتا

 رس اپھچےن یک ہگج اچےئہ ےھجم رمکہ اتبؤ"

ے
ے

 "ںیم اج رک آرام رکو ادوھکیں ےھجم اس وق

  یس ڑلیک وک دےنھکی اگل اوہ اس یک ن ار رظن ادناز رک ےک وبیل رہبوز آںیھکن اھپڑے اس وبڈل

راےئ رہمن این  ااو نہب ہی دو اہھت دھکی ریہ وہں ںیم اہمتری اسےنم ہی اہھت" ا وہں ی 

ے

وجڑن

 " ارشاتف ےسیلچ اجؤ

اوگاری ےس اہکا

ن

 اس ےن ن ااقدعہ اس ےک اسےنم اہھت وھچڑ رک ن

ای  املسمن وہےن  اںیم اہیں ےس یہک ںیہن اج یتکس دوھکیں ریمی اجن وک طحرہ ےہ"

اےت

ن

 " ا یہ یعس ریمی دمد رک دوںےک ن

  وہ اب یک ن ار رویسنہ وک رک وبیلا

ا ےک ںیم املسمن وہ رپ مت ےھجم وکشمک گل ریہ وہں اور دورسی"

ن

ن ات ارگ ریمے  اامن
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ا ای  وجان اہجن ڑلیک ےک اسھت

ے

اےلیک رھگ  ادایج وک اتپ لچ ایگ رات ےک اس رہپ ان اک وپن

 "ںیم ڑھکا ےہ وت اجیتن وہں وہ ایک رکے ےگ

  ےن وساہیل رظنوں ےس اےس داھکی ااس

 "ایک رکے ےگ"

  وہ ریحاین ےس وپےنھچ یگلا

 ےل رک اہیں چنہپ اجےئ ےگ اور اس ےک دعب ریغت ےک"

ٹ
 

ام رپ ریما لتق رک  ایلہپ الفی

ن

ن

 "دے ےگ

ا   اس ےن ڈراامیئ ادناز ںیم اتبن 

ے مت ڑلےک وہ رک اانت ڈرےت وہں"
ہ
 
ہ

" 

 وہ ہنم وھکےل اےس دھکی ریہ یھت

ےھجم لپچ ےس امرےن   ریمے دایج وکیئ اعم دنبے ںیہن ےہ اس رمع ںیم یھباوہ یب یب"

اٹ ےک ن اڈی انبےت دھکی

 

ر ںیہن رکںی ےگ وہ وت ںیمہ ارگ انب ش

ن

ےل ہن وت ایس دن  اےس رگی 

  رک دے .. اس ےیل اہمتری تہب رہمن این وہ یگ مت
 
ارا لتق وخد رپ واج

م
اہیں ےس  اہ
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 "رشتفی ےل اجؤ

 ن اد رکا

ٹ
ن

  ےک ڈر رک وبال وہ دایج یک ڈای

 ےنتک ویکٹ ےہ اہمترے دایج"

ن

 " ااہاہاہ واؤ ازیمن

ا ڑپا ےک اسےنم

ن

ڑھکی ڑلیک الب ہبش  اوہ ےتسنہ وہےئ وبیل رہبوز وک دل ےس ہی ارتعاف رکن

  ای  نیسح ڑلیک ےہ

 "آیئ وہں امت وسنہں دعب ںیم ےلہپ ےھجم چس چس اتبؤ مت اہیں ایک رکےنا"

  وہ اب رپ ےس وکشمک رظنوں ےس اےس وھگرےن اگل

  یہ ںیہمت اتبؤں یگ دوھکیں ارگ"

ے

مت ریمے اکم آےئ وت  امت ریمی دمد رکوں ےگ وت ی

 "دبےل ںیم ںیم اہمتری دمد رکےن وک ایتر وہں

  اس ےن رہبوز وک الچل دےتی وہےئ اہک

 "ااھچ یج اثمل ےک وطر رپ مت ریمی ایک دمر رک یتکس وہں"

 اس ےن اس الچک ڑلیک وک دھکی رک وپاھچ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
351 

ام یلیل ےہ"

ن

 " اریما ن

ام ےس ریما وکیئ انیل دانی ںیہن ےہ"

ن

 "اہمترے ن

 وہ دباالخیق ےس وبالا

ے وت دو اھبگ اھبگ رک  ا ےھجماکیھٹ ےہ ںیہمت دیپسچل ںیہن وت ںیہن اتبؤ یئگ رپ ےلہپ"

ٹ

ھٹ
 

پ ی

 " اکھت یئگ وہں

ااچےتہ

ن

ریھ رہبوز وک ن

ٹ

وہےئ یھب  اوہ ےتہک وہےئ اسےنم ڑپے لگنس وصےف یک رطف ی 

ا ڑپا

ن

  اس ےک ےھچیپ ےھچیپ آن

 "اب وبول دلجی دلجی ےھجم تہب دنین آ ریہ ےہ"

  وہ امجیئ ےتیل وہےئ وبالا

 "اتب دوں یئگ وسےن دوں حبص س  ھچک ادنین وت ےھجم یھب آ ریہ ےہ زیلپ ایھب ےھجما '

  اس یک آوھکنں ںیم یھب دنین یھت ای  وت رہبوز اانت اکھت وہا اھت

ے

اورپ ےس ڑلیک ڈراےم تح

  ںیہن وہ رےہ ےھت وہ ھچک وسےتچ وہےئ ااھٹا

ےس یتلچ ونب ںیم  وہ اسےنم ٹسگ روم ےہ واہں اج رک وس اجؤ اور حبص وہےت یہ اہیں"
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 " اری ن اوتں ںیم آ اجؤ اگےبووقف ںیہن وہ وج اہمت

رےنھ اگل

ٹ

  وہ ہک رک رواک ںیہن اےنپ رمکے یک رطف ی 

 " ونس ےھجم وھبک یگل ےہ اھکےن وک ھچک ےلم اگا"

 اس ےن وصعمتیم ےس وپاھچ

 "مت ااسی رکوں ےھجم اھک ولں"

 اس ےن رگدن ومڑ رک اھک اجےن واےل ادناز ںیم اہکا

 "ںیم رحام زیچںی ںیہن اھکیت"

  اہک رہبوز وپرا اک وپرا وگام اس ےن ےباینزی ےس

پ اچپ وھٹسن ولں"  " اوہ اسےنم نچک ےہ ھچک یھب ےلم جپ

 اس ےن الھجنھج رک اہکا

اتپ ںیہن وکن وہ اہکں ےس  ااور اہں ن اد آن ا اانپ آیئ ڈی اکٹ دوں ےھجم اہمترا ایک رھبوہس"

ل اابتعر ںیہن ےہ
ب لک
 "آیئ وہں ےھجم مت رپ 
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رھ رک اس ےک اسےنم اہھت الیھپ

ٹ

رے  ا رک وبال یلیل ےن ےلہپ اےسوہ آےگ ی 

ٹ

وھگرا رھپ اےنپ ی 

  ےس گیب ںیم اہھت ڈال رک آیئ ڈی اکڈ اکنل رک اس ےک اہھت رپ راھک

 "مت دح ےس زن ادہ ےبرماوت وہ"

  ااس ےن ہنم انب رک اےس اہک

وو وہں ....اور حبص زیمت ےس اہیں ےس یلچ"
پک  ب
ی جپ

رھ رک 

ٹ

ا یھجمس امت دح ےس ی 

ن

 "  اجن

یئگ رس کٹھج رک نچک یک  وبل رک الچ ایگ یلیل اس ےک تسپ وک وھگ رک رہا اوہ ایس ےک ادناز ںیما

رھ یئگا

ٹ

  رطف ی 

                 ................ 

 " اولیہ یسیک وہں"

  " اویکں وفن ایک ےہ آپ ےن"

ی ےس وپاھچ

چ
ل

ے

ب

  ااس ےن 

اگل مت اکنح رک ولں یئگ وت  ااہمتری آواز ےنس رعہص وہ ایگ اہکں اج رک مگ وہ یئگ وہں ںیہمت"

ر وک زدنہ دروگر  اںیم اہمترا اھچیپ وھچڑ دوں اگ ہن ریمی زہشادی ہن ںیم اہمترے
م
ام اہند وشہ

ن

ن
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 " ارک دوں اگ ارگ وہ ریمے راےتس ںیم آن ا یھب وت

  اس ےن ڈاھر رک اہک

 "آپ ..وک ےسیک اتپ الچ"

 اس ےن ریحاین ےس وپاھچ

ا"

ے

 "وہں ںیم  اہمترے اعمےلم ںیم دو ںیہن اچر اچر آںیھکن رھک

ےک ےھچیپ اھبگ  اںیم ےلہپ یھب ہک یکچ وہں اب یھب ہک ریہ وہں آپ ای  رہساب"

 وہں

ے
ن

 " ارےہ ںیہ ریما اکنح وہ ایگ ےہ اب ںیم یسک یک اامی

ا   اوحرنی ےن ہصغ طبض رکےت وہےئ لمحت ےس وجاب دن 

ارے درایمن  ی یھت ریمی یہ روہں یگ اچےہ اسری داین یہ ویکں ہن آمت ریم"
م
اجےئ ہ

 " اںیم س  وک دھکی ولں اگ یھجمس

ے ےس وبال ٰ
ص

ن

غ

  وہ 

دہ ارگ ےھجم گنت ایک"

ن

 

 

وت ںیم زاالن اھبیئ وک  اےھجم آپ یک وکیئ وضفل ن ات ںیہن ینس آئ

 "آپ ےک ن ارے ںیم اتب دوں یئگ
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 اس ےن دیکمھ دی

ر وک اتبؤ یگ اتگلاہاہاہ ںیم اھجمس"
م
ام اہند وشہ

ن

 یہ ںیہن ےہ ریح ہی وت  ا مت اےنپ ن
 
ےہ وہ اس اقب

 "ریمے ےیل تہب ایھچ ربخ ےہ ہک مت وخش ںیہن وہ

 ن اول ےن وخش وہےت وہےئ اہک

ری طلغ یمہف وہیئ ےہ ںیم وخش ںیہن تہب وخش"

ٹ

د تہب ی  ای 

 

  اآپ وک ش

ے

وہں اہجں ی

 اک  ا اتپ الچ وت وہ آپ یک اجنن ات اںیہن اتبےن یک ےہ ہن وت ںیم اجیتن اںیہن
پ
ےنیل ںیم ای  ب

 ںیہن ےل ےگ ویکہکن وہ ھجم ےس تہب ایپر رکےت ںیہ

ے
ے

 "یھب وق

 وحرنی ےن ےجہل وک وبضمط انب رک اہکا

رھ رک ںیہمت وکیئ اور اچہ یہ"

ٹ

اتکس ن اد رانھک مت ےھجم اچہ رک یھب  اہاہاہ تبحم ایپر .. ھجم ےس ی 

 "یبھک وھبل ںیہن نپاؤ یگ

 ےک ےیل وحرنی وک ریحانن اول ےک
پ
را  ا ےجہل ںیم نیقی اھت سج ےن ای  ب

ٹ

رک دن ا وکیئ اانت ی 

 دنب رک ےک اسڈیئ رپ راھکا اداوا ےسیک رک اتکس ےہ وحرنی ےن وکیئ یھب وجاب دےی انب یہ وفنا

=================== 
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 "رک ریہ یھت اوحر ن ار مت اہیں یھٹیب وہں اور ںیم ںیہمت وپرے رھگ ںیم التش"

اہل اس ےک نپاس اھکسن رپ ھٹیب رک وبیل زاالن چس اتہک اھت اےس

 

ا  ازرش

ے

ا آن

ن

اانپ درد اانپ مغ اپھچن

ر ںیہن رکیت ایھب
م
یھب وہ وخش ن اش رظن آ ریہ یھت  ااھت وہ یسیک ےک اسےنم اینپ زمکوری اظہ

  وحرنی ےن رکش رھبی رظن ےس اےس داھکی

 "اتپ ےہ زر مت تہب وخش تمسق وہ ںیہمت س  تہب اچےتہ ںیہ"

 رک اےس داھکی

ن

اہل ےن وچی

 

  وحرنی ےک ےجہل ںیم دھک اھت زرش

 "ںیہمت اتگل ےہ مت وخش تمسق ںیہن وہ ایک"

 "ںیم ےن ااسی بک اہک"

اہل ےن ایپر ےس اس اک اہھت اھتام

 

  زرش

رد"

ن

ر ف
م
ر یسک ےس صلخم  اجیتن وہں وحر س  مہ ےس تہب ایپر رکےت ںیہ اس رھگ اک ہ

م
ہ

ا مت ےن داھکی وہ اگ

ے

 انھجمس ںیہمت وکیئ ایپر ںیہن رکن

ے

رن ای   اںیہ یھبک ہی م

ن

مہ س  ک

 رپواےن

ٹ
ن

 ےتچنھک رےتہ ںیہ ای  دورسے وک دایج ےس ڈای

ن

ان

ے

 ن

ے
ے

ر وق
م
 دورسے ےک ہ

ےک رکچ ںیم وہےت ںیہ رھپ یھب یسک ےک دل ںیم ای  دورسے ےک ےیل وکیئ دبامگین 
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رد اجون یہی وت اس رھگ اںیہن ےہ

ن

 ےک ولوگں یک تبحم ےہ مت وخد وک اس رھگ اکای  امہ ف

یک اےنپ ہگج ےہ وکیئ یسک یک ہگج ںیہن انیل اچاتہ ویکہکن سج یک وج ہگج ےہ  اہیں رپ دنبے

 "ےہ اوہ اس رپ وخشا

اہل ےن تہب ایپر ےس اےس اھجمسن ا وحرنی ےن رس الہ رک اےس رکسما

 

 رک داھکیا ازرش

ن ایک رپاشییناہی وہیئ ہن اےھچ وچبں وایل"

مہ

ے

ن

ےہ وج ںیہمت وکسن ےس  ا ن ات اب زرا ہی اتبؤ 

 یہ ںیہن

ے

اانل ںیم اہمتری دوس

ٹ

 ن

ے

نہب یھب  ارےنہ ںیہن دے ریہ زیلپ آج ےھجم م

 "وہں

 وک داھکی وہ ریحان یھتا

ے

اہل یسیج الان ایل  اوحرنی ےن رظن ااھٹ رک اینپ ایپری یس دوس

 

زرش

ی ریہ ےہ وایعق

ے

ھی
ب ک

یک ریحوخاہ یھت  اہی نپالگ یس ڑلیک س ا اڑلیک اےنت وغر ےس اےس د

  آوروں ےک دھک وک ےنھجمس وایل

 "اتبؤ یھب"

اس ےن اسری  ااس ےن ایپر ےس اہک وحرنی یھب کھت یکچ یھت اس راز وک اپھچےت اپھچےت

اہل وک اتب دی

 

  ن ات زرش
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 وحرنی اےنت رعےص ےس ہی س  وہ راہ ےہ مت ےن"

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

ا یھب رضوری ںیہن ا ااّلل

ن

یسک وک اتبن

 "اھجمس

ا اہل ےن اوسفس ےس رس الہن 

 

 زرش

 " اےھجم ھچک ھجمس ںیہن آریہ ںیم ایک رکوں زر"

  وہ رویسنہ وہ رک وبیل

 "اگ ھچک ںیہن وہ اگ ںیم زاالن ےس ن ات رکیت وہں س  کیھٹ وہ اجےئ"

 اس ےن اےس یلست دی

 "ہن ںیہن زر مت ااسی ھچک ںیہن رکوں یگ زیلپ"

ھجمس ریہ وہں ںیمہ یسک ہن  ااانت آاسن ںیہن انتج مت انپالگ وت ںیہن وہ یئگ وہ وحر ہی س ا"

 "یسک وک اامتعد ںیم انیل وہ اگا

اہل ےن اےس اھجمسن ا رگم وحرنی اینپ ن ات رپ اقمئ یھتا

 

  زرش

دہ ےھجم گنت ایک ںیم وخد زاالن اھبیئا"

ن

 

 

 " اےس ن ات رکوں یئگ اںیہن ایھب ںیہن ارگ آئ
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ارایگض ےس اےس داھکی وحرنی ےن ادرھ ا

ن

اہل ےن ن

 

  رک دی اادرھ یک ن اںیت زرزرش

 "زر ای  ن ات وہکں"

اں"

ن

 "اہں وہکں ن

 " اابتہ رک ریہ وہں ازر ےھجم اتگل ےہ مت اےنپ اسھت اسھت زاالن اھبیئ یک زدنیگا"

  'ایک بلطم ںیم یھجمس ںیہن"

 اس ےن ریحاین ےس وپاھچ

ر ےہ اہمترے دل ںیم زاالن اھبیئ ےتسب ان ےک العو"
م
وکیئ ںیہن مت  ابلطم اصف اظہ

راب رک ریہ وہںاےنپ

ن

 یھب خ

ن
 

 ' اسھت اسھت رہبوز اھبیئ یک الت

اہل ےن بیجع رظنوں ےس اےس داھکی

 

  وحرنی ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن ا زرش

 انہک اااسی ھچک ںیہن ےہ ںیہمت وکیئ طلغ یمہف وہیئ ےہ زیلپ آدنئہ"

ے

 " اااسی م

اہل اس یک ن ات ےنس ریغب یلچ یئگ وج ن ات وخد ےس اپھچ ریہ یھت

 

نی اینت آاسین وہ وحر ازرش

 ےس اےس ہک یئگ یھتا
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             ........................ 

 

دن ےلہپ وایل رات اک  اوہ آج یبمل دنین ےل رک ااھٹ اھت دو دن ےس تہب رصموف زگرا اھت دو

اہتش

ن

ل اکنل ایگ زیت ویمزک اگلےئ وہ ن
ب لک
  انبےن ںیم نگم اھت واعق اس ےک ذنہ ںیم ےس 

 " اڈگ امرگنن"

اہتش انب راہ اھت آواز رپ اولھچ

ن

ر رک ےھچیپ داھکی واہں اس  اوہ وج اےنپ ایخولں ںیم مگ ڑھکا ن

ٹ

ڑپا م

  ڑلیک وک دھکی رک س  ن اد آن ا

 اہیں ایک رک"

ے

 " اریہ وہں امت ایھب ی

 وہ ریحت ےس وبال

 "ایک بلطم ےہ ایک رک ریہ ںیم دو دن ےس یہی رپ وہں"

ے وہےئ ےبیفلکت ےس وبیلا

ے

کلٹ

ن

ن
رجی وھکل رک نپاین 

ن

 وہ امکل اانیمطن ےس ف

 "ونبں ااو ڑلیک ںیم ےن ںیہمت اس رات یہ ہک دن ا اھت حبص اہیں ےس یتلچ"
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ے ںیم وبال ٰ
ص

ن

غ

 وہ 

ھب اال اواہ اھبیئ واہ اےسی ےسیک یلچ ریما"

ن

سی

رک راھک وہا ےہ اور ےھجم  اای  ڈی اکڈ اےنپ نپاس 

 "ہک رےہ وہں ںیم اہیں ایک رک ایک ریہ وہں

وت اس ےک رمکے ںیم  اوہ یھب ایس ےک ادناز ںیم وبیل رہبوز وک ن اد آن ا اس اک آیئ ڈی اکرڈ

ا

ے

  ڑپاھ اھت رپ وہ رہبوز یہ ایک وج اینپ یطلغ امن اجن

اں یہک اور اج ا"

ن

اسم ہی س  اہبےن ن

ے

ا وہن

ن

ا ںیہمت اجن

ن

بک یک اج یکچ وہیت آیئ ڈی  ارک انبن

 "اکرڈ اک ایک اھت یھبک یھب ارک ےل اجیت

 وہ ای  ای  ظفل ابچ ابچ رک وبالا

ےہ ہی آرٹسایلی ےہ ےھجم وس  اہی اہمترا نپااتسکن ںیہن ےہ اہجں ان س  ےک انب وگام اج اتکسا"

ا ےہ

ے

ووں رپ اکم آن
ج گ

" 

  ایس رپ ھٹیب یئگوہ نپاین الگس ںیم ڈال رک ویہ ڑپی رک

 " ااکیف ڈٹیھ وہں"

 وہ یھب رکیس چنیھک رک ھٹیب ایگا
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 " اونازش آپ یک"

  اس ےن سنہ رک اہک

دصقم ایک ےہ ویکں آیئ وہ ا زن ادہ اچالایکں رکےن یک رضورت ںیہن ےہ چس چس اتبؤ اہمتراا"

 "مت اہیں

رے ادناز ںیم وبالا

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
 رہبوز اسرے احلظ وھبل رک خ

 "وہں اہمتری دمد یک رضورت ےہ دبےل ںیم وج مت وہک ںیم دےنی وک ایتر"

ا  یلیل ےن دیجنسیگ ےس وجاب دن 

 "اہاہاہ ااھچ وت مت دبےل ںیم ےھجم ایک دے یتکس وہں"

 رہبوز ےن ذماق اڑان اا

 ' وج مت وہک"

اا"

ے

 " وہںںیہمت ںیم لکش ےس ایک ےبووقف رظن آن

 "ںیہن لکش ےس وت رچیس ومایل ےتگل وہں"
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ا   اب یک ن ار وجاب اردو ںیم آن 

  "واٹ'

 ںیم آ ایگ

ے

 ' وہ اس یک اردو نس رک تکس

ےہ ریما یھب مت ےھجم اتبؤ  ااس ںیم اانت ریحان وہےن وایل ایک ن ات ےہ نپااتسکن ےس قلعت"

 "ریمی دمد رکوں ےگ ن ا ںیہن

ران اا
م
 رک اانپ وسال دہ

ن

 اس ےن اس یک ریحان آوھکنں ںیم اھجی

اسےنم رھگ اویچن  ازیمت ےس ڑلیک مت اجیتن وہں مت سک ےس ن ات رک ریہ وہں ریمے"

 " اآواز ںیم وکیئ ن ات ںیہن رک اتکسا

ااکم وکشش یکا

ن

  اس ےن رع  امجےن یک ن

 "اہاہاہ'

 ہ ہہقہق اگل رک یسنہاو"

ے وایل ایک ن ات ےہ"

ن

سی
 

ہ

 "اس ںیم 
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 رہبوز ےن بجعت ےس وپاھچ

راق رک ےتیل وہں '

ن

 "ااھچ م

راق گل راہ ےہ"

ن

 "ںیہمت ہی س  م

 اس ےن آںیھکن داھکییئ

 "آپ ریمی دمد رکوں ےگ ن ا ںیہن"

 ' ےہ وایعق اکم ھچک احص ےہ اواہ واہ ہی مت ےس آپ اک افہلص ےسیک ےط رک یل مت ےن اتگلا"

ر اج رک ویمزک دنب ایک
م
  رہبوز ےن نچک ےس ن اہ

ر یہ آاجؤ وج انہک ےہ دلجی وہکں رھپ اہیں ےس یتلچ ونب"
م
 'ن اہ

ر آ رک ای  رطف ڑپے وصےف
م
 اگلیئ یلیل یھب ن اہ

ن

ر ےس اہن
م
 رپ ھٹیب یئگ ارہبوز ےن ن اہ

 "اب اتبؤ اہک ےس وچری رک ےک آیئ وہں"

 اس ےک ن ارے ںیم وکشمک اھتا

ے

 رہبوز ایھب ی

اں ہک اہمترے ےسیج دو نیتریم"

ن

دنبوں وک تفم ںیم الھک الپ  اے نپاس اہلل اک دن ا اانت ےہ ن
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 "یتکس وہں

 یلیلٰ ےن ےصغ ےس اہکا

 'ھجم ےسیج دنبے ےس اہمترا بلطم ایک ےہ"

اوگاری ےس اہک

ن

 رہبوز ےن ن

 "مت ہی س  ن اںیت وھچڑوں ریمی دمد رک رےہ وہں ن ا ںیہن"

ل یھب ںیہن"
ب لک

" 

 " اری دمد رکوں یگںیم دبےل ںیم اہمت"

 "ااھچ مت ریمی ایک دمد رکوں یگ"

 "وج مت وہکں"

 " ااکپ"

 " ااہں اکپ"

 رہبوز ےن ھچک ےحمل دامغ رپ ڈال رک وساچا
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اں"

ن

ر رطح یک دمد رک یتکس وہ ن
م
 "مت ریمی ہ

 نیقی ویکں ںیہن آ راہ ریمے نپاس اانت ہسیپ ےہ"

ے

د یتکس  اںیہمت ایھب ی ری 

ن

ںیم ھچک یھب خ

 "وہں ھچک یھب ںیہمت دال یتکس وہں

 یلیل ےن گنت آ رک اہکا

ان اش ےھجم ای  دن ےک ےیل نپااتسکن اک رپارمئ رٹسنم"

 

 "انب دوں زرا اولچ رھپ ش

 رہبوز ےن یسنہ دن ا رک دیجنسیگ ےس اہکا

اںاواٹ اہمترا دامغ ا"

ن

 ےہ ن

ے

 " اوت درس

  وہ اس یک ن ات رپ الھچ ڑپی

ا ےہ اہمترے رطح ےک ولوگں اک وج تہبا"

ے

 "وشایخں امرےت ںیہ ااہاہاہ یہی ااجنم وہن

راق اڑان اا

ن

ایل اجب م

ے

 رہبوز ےن ن

 یلیلٰ ےن اس ےک زنط وک رظن ادناز ایکا

ادی رکوں ےگ"

 

 "ھجم ےس ش
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  اب یک ن ار اےنلھچ یک ن اری رہبوز یک یھت

ادی اہمت"

 

 "را دامغ وت ہگج رپ ےہ ہی اسیک ےہواٹ ش

اوگاری ےس اےس وھگراا

ن

 رہبوز ےن اک یف ن

راق"

ن

راق اک وکیئ رہتش ںیہن ےہ وج ںیم ہی ن ات م

ن

 " اںیم رکو یئگ اہمترا ریما م

ارایگض ےس اہکا

ن

راامےتن وہےئ ن  یلیلٰ ےن ی 

راق ںیہن رک رےہ رپ ںیم ریحان وہ مت ےن اینت"

ن

ری ن ات اینت آاس اولچ امن یل مت م

ٹ

ین ےس ی 

 "ےسیک رک دی

 نیقی ںیہن آ راہ اھت وج اس ےن انس وہ چس اھتا

ے

 رہبوز وک اب ی

رکوں دبےل ںیم ںیم  اوبجمری س  رکوا دیتی ےہ ںیم یھب وبجمر وہں زیلپ ریمی دمد"

دیسن دےنی وک ایتر وہں

ٹ

ری 

ن

 "ںیہمت اہیں یک ری 

 واسی رمد وکیئ ااسیا اہی مت ےھجم الچل سک وخیش ںیم دے ریہ وہں رشم رکوں ھچک ںیما"

 ہسیپ ںیم اہیں

ے

ادی   ںیہن وہں اھبڑ ںیم اجےئ دول

 

اینپ وبجمری ںیم آن ا وہں ش

 "ریمالتق رک دے ےگ اراچےن ںیہن ریمے دایج
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 رہبوز ےن ابچ ابچ رک اہکا

 رکےت"

ٹ
ن

 
ادی رک ولں ارگیی

 

ںیہ مت ریمی دمد  وت ںیم وکن اس ہک ریہ وہں ھجم ےس ش

سلہ لح وہ اجےئرکوں ںیم دبےل ںیم اہمترے اکم آ اجؤ ا
م
اگ مت آرام  ایگ ےسیج یہ ریما

 "ےس ےھجم وھچڑ دانی

ا ل ےس اھجمسن 
مٰ
چ

ے

ن

  یلیلٰ ےن 

 وک وھچڑےن وک ایتر اجؤ یگا ااس ن ات یک ایک اگریٹن ےہ ہک لک وک مت ھجم ےسیج ڈنیہمس دنبے"

" 

  رہبوز ےن آرک رک اہکا

 " ااہاہاہ لکش دیھکی ےہ اینپ یھبک آےنیئ ںیم مت اور ڈنیہمس"

  وھگر رک اےس داھکیا اس ےن ہنم رپ اہھت رھک رک اینپ یسنہ اپھچےن یک وکشش یک رہبوز ےن

 "اجؤ اہیں ےس اہں اہں ںیم ںیہن وہ ایپرا وت مت اہیں ایک رک ریہ وہں اوھٹ"

را امےتن وہےئ اہک   ااس ےن ی 

راق رک ریہ یھت مت وت وایعق"

ن

را امن ےئگ ںیم وت م ان وہ اےل یج آپ وت ی 

ن

 "ڈنیہمس ان
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   ےن دیجنسیگ ےس اہکایلیلٰ

اں النئ رپ نپااتسکن ںیم یھب اسری ڑلایکں رمیت"

ن

یھت ھجم رپ مت ےن یھب امن  اداھکی آ یئگ ن

ر اکر

ن

 "یل آخ

 رہبوز ےن رشٹ ےک اکرل رخف ےس اورپ رکےت وہےئ اہک

ا"

ن

 دگےھ وک یھب ن اب انبن

ے
ے

د انس ںیہن وبجمری ےک وق ای 

 

ڑپاتھ ےہ مت وت رھپ یھب  امت ےن ش

ارلم

ن

ان وہں ای  ن

ن

 "ان

اک رےتھک وہےئ وجاب دن ا رہبوز ےن اوسفس

ے

راےئ ن  ےس رس الہن اا ایلیل ےن اسرے احلظ ی 

 "چس ےتہک ںیہ وگرے ولگ تہب دباحلظ وہےت ںیہ"

 " اںیم یسک اک دل رےنھک ےک ےیل وھجٹ ںیہن وبل یتکس"

ا اس'

ے

 دب اعمےلم ںیم اکیف ارھپ مت یھب اکن وھکل رک نس ولں ںیم یھب یسک یک دمد ںیہن رکن

 'احلظ وہں

ا ریک وجاب دن 

ے

ریک ن ا ی

ے

 رہبوز ےن ی

ا اچاتہ ےہ اس ےیل وہا"

ن

رن ریمی اجدئاد رپ رکن

ن

ا  ادوھکیں ریما ک

ن

ادی رکن

 

ردیتس ش ھجم ےس زی 
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ریمی دمد   وہ اجےئ یگ مت ااچاتہ ےہ ےھجم اجدئاد یک رپواہ ںیہن ےہ رپ ریمی زدنیگ ابتہ

 ںیہمتا

ٰ ٰ

ر دے اگ ارکوں ےگ اّلل
 
 " ااخ

  یلیلٰ ےن دھک رھبے ےجہل ںیم اینپ دااتسن انسیئ

  رہبوز تہب وغر ےس اےس نس راہ اھت

ا" را آن 

ن

 "ااھچ اہکین یھت نس رک م

راق اڑان اا

ن

 رہبوز ےن ای  دم ےس ےتسنہ وہےئ م

یھب ےہک انب اھٹ رک  یلیلٰ ےن اوسفس ےس اےس داھکی وج نپاولگں یک رطح سنہ راہ اھت وہ ھچکا

اھٹ رک اس  ا آوھکنں ںیم ریتےت آوسنں دھکی ےیل ےھت وفراًااجےن یگل رہبوز ےن اس یک

  ےک راےتس ںیم آن اا

ایکوہا ےہ وج اس کلم  کیھٹ ےہ ںیم اہمتری دمد رکےن ےک ےیل ایتر وہں ےھجم اتبؤ ااسی"

 وبجمر وہ یئگ وہں ہک ای  ااجنن دنبے ےس دمد

ے

 "ےنیل لچ ڑپںی اںیم یھب مت اس دح ی

را ہلصیف ای  دم ےس اس ےن ےسیکارہبوز وک وخد ںیہن اتپ اھت اانت

ٹ

رک یل ای  ااجنین ڑلیک ےک  ا ی 

ااجےن اےس ایک وہا اس اک دل ایکا

ن

ر  اآوھکنں ںیم آوسنں دھکی رک ن
م
اس وصعمم یس ڑلیک ےک ہ
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 رک دے

ے

ر مغ وک وہ تح
م
 دھک ہ

اہسرے یک رضورت ا اڑلیک یسک یھب کلم ن ا ےلیبق ےس قلعت رےنھک وایل وہں ای  وبضمط"

 وسحمس
پ
ر ب
م
رپ رکےن  اوہیت ےہ ای  الیک ڑلیک وک ہی داین تفم اک امل ھجمس ااےس ہ

ٹ

م
رک ہ

س  ےسیپ  اےک رکچ ںیم وہےت ںیہ اج لک وخن دیفس وہ ایگ ےہ اےنپ یھب اےنپ ںیہن رےہ

 "ےک ن ار ےہ

ا اچاہ وہ کھت

ن

 ڑلےت  ایلیلٰ ےن اہسرا ےتلم یہ اےنپ دل اک وبھج اکلہ رکن

ے

یکچ یھت اےلیک داینس

ارہ ایک وخد یھب اس ےک اسےنمڑلےت رہبوز ےن اےس ےنھٹیب

 

  وصےف رپ ھٹیب ایگ ا اک اش

ا  وہ اتکس ےہ وج ھچک مت ہک ریہ وہں وہ چس وہ رگم ںیم اہمتری"

ے

ن ات ےس اافتق ںیہن رکن

وھچڑ رک آن ا وہ  ارےتش اسرے یہ رغض ےک ںیہن وہےت ویکہکن ںیم نج روتشں وک ےھچیپ

 یک اجن یتسب ےہ ھجم ںیم انب رغض انب

 

داین وک ای   ا یسک الچل ےک مت اسریای  ای  ش

الیچل  ااسیج اس ےیل ھجمس ریہ وہں ویکہکن مت ےن اےنپ اردرگد اےسی یہ وخدرغض اور

 اولگ دےھکی ںیہ ںیم اسری داین وک ااھچ اس ےیل اتھجمس وہں ویکہکن ںیم ےن اےنپ اردرگد

ںیہ وج  اروتشں یک ای  وبضمط زریجن دیھکی ےہ طلغ مہ یھب ںیہن وہےت وج مہ دےتھکی

 "اتلم ےہ ںیمہ ویہ س  چس اتگل ےہ اںیمہ
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اس ےک دل وک وھچ راہ  یلیل اس یک آواز ےک اجدو ںیم وھکیئ وہیئ یھت اس اک ای  ای  ظفل

  اھت

 "اونپں ےس اھٹ ایگ امت ےھجم اتبؤ ااسی ایک داھکی مت ےن اونپں ںیم وج اہمترا نیقیا"

 رک داھکیا

ن

ر اس یک آوھکنں ںیم اھجی
م
 رہبوز ےن ن ااظہ

وایل املسمن ڑلیک یھت  اریمے نپانپا اہیں ڑپےنھ آےئ ےھت نپااتسکن ےس امم یہی یک رےنہا"

ادی وہیئ

 

نپانپا ریمے دیپا وہےن ےک نپاچن  انپانپا وک امم ےس اور امم وک نپانپا ےس تبحم وہ یئگ رھپ ش

را  ااسل دعب نپانپا ےن اےنپ اھبیئ وک یھب اہیں وبال یل ان اکا

ٹ

ای  یہ اٹیب ےہ ھجم ےس اچر اسل ی 

ا ےک یہ آسفنپا

ن

ان

ن

ان ا ریمے ن

ے

ںیم اکم رکےت رےہ ںیہ اسری  نپا ےک اھبیئ ینعی ریمے ن

ےا
ھل
 

چ
پی  پ

ا یک رطف ےس یلم ںیہ 

ن

ان

ن

 اجدیئاد ریمی امم وک ن

ے

  ادول

ٹ
ن

دی

ٹ

اسل امم نپانپا اک اکر آک 

ان ا اور ان ےک

ے

  ےس ےھجم اےنپ ن

ے

ر اےھچ  اںیم ااقتنل وہ ایگ سب ی
م
 اک اتپ الچ وج ن ااظہ

ے

 

ن

ےٹیب یک ئ

ے دونں ان دوونں یک ن اںیت  اںیہ ان ےک دولں ںیم الچل یہ الچل اےنب رھپےتا
ھل
 

چ
پی  پ

ےہ 

ادی

 

ھجم ےس رکوا رک اسری اجدیئاد رپ ہضبق  اںیم ےن اافتق ےس نس یل یھت وہ اےنپ ےٹیب یک ش

ا اچےتہ ںیہ اس ےیل ںیم رھگ وھچڑ رک آیئگ راےتس

ن

ںیم ھچک آوارہ ولگ ےھچیپ ڑپھ ےئگ  ارکن

 " اےس یہی وہں ا یئگ اور اب نیت دونںان ےس اھبےتگ اھبےتگ اہیں چنہپ
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اک اھت

 

 س  چس چس اتب دن ا رہبوز نس رک ش

ے

ر ی

ن

اس ےن اہک اےسی  ایلیلٰ ےن رشوع ےس آخ

ہی روتشں  اوخدرغض رےتش دےھکی ےھت اس ےن وت تبحم ےس رھبوپر رےتش دھکی رےھک ےھت

 لکش یھت وہ اجےن ےس ااجنن اھت

ن

  یک وکن یس ایھبی

            .................... 

 "ںیم وبر وہ ریہ وہں"

را اس ہنم انب رک روام اور وحرنی یک رطف داھکی اہل ےن ی 

 

  زرش

راب"

ن

ارا دامغ خ
م
ل وبر ںیہن وہ رےہ ںیہ اس ےیل ہ

ب لک
پ وہ  مہ دوونں   رکوں جپ

ے

م

 "رک اچٹ اھکؤ

اہل ےن اےس دھکی رک

 

 نپا اروام ےن اچٹ اھکےت وہےئ اےس وھگر رک داھکی زرش

ٹ

م
س رکسماہ

ےل رک  ایک اس ےک زنہ ھچک ااسی واسی اطیشین ایحل لچ دن ا اھت وہ ولگ ایھب ایھب الکس

 افرغ وہیئ یھت ایلگ الکس ای  ےٹنھگ ےک دعب یھت روام دلجی ےس اچٹ ےل آیئ یھت ایھب

د ںیم یھٹیب وہیئ یھتا

ٹ ن

ر رگاؤی
م
وں ویینریٹس ںیم اےنپ ڈاپیٹنمٹ ےک ن اہ

ن

 

ے

 ت

اہل ےن رکسما رک اےس ااسےنم ےس ای  امڈرن یس ڑلیک اجا

 

داھکی رپ روام اور  ریہ یھت زرش
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  اوحرنی وک وہ دوونں اچٹ اھکےن ںیم نگم یھت

گل ریہ ےہ اس وحےیل  ان ار مت اس ڑلیک یک ن ات رک ریہ یھت ہک وہ دوھکیں ینتک بیجعا"

 "ںیم

اہل ےن دنلب آواز ںیم ہک رک اس ڑلیک وک یھب اینپ رطف وتمہج ایک

 

 روام وحرنی اک ہنم یکا ازرش

اہل

 

 راےتس ںیم یہ روک ایگ اوہنں ےن ریحت ےس ےلہپ زرش
پ
ج

م
چ 

ا 

ے

وک داھکی  ارطف اجن

وج  اوصعمم یس لکش انبےئ اس ڑلیک وک وھگر ریہ یھت رھپ اسےنم ڑھکی ڑلیک وک داھکیا

اوگاری ےس ان ولوگں وک دھکی ریہ یھت

ن

 ن

 "مہ ےن بک اہک ااسی"

ری

ٹ

اہل یک رطف م

 

  روام وہوقنں یک رطح لکش انبےئ زرش

یک رطح اک نشیف ایک  ایک ریہونئا ا1990ول یج ایھب مت ںیہن ہک ریہ یھت اس ڑلیک ےن "

 "وہا ےہ انتک طلغ ہک ریہ یھت مت ایھچ یلھب وت گل ریہ ےہ ہی

ے راکیرڈ وتڑ دےی ےھت روام اچبری
ھل
 

چ
پی  پ

اہل ےن وصعمتیم ےک اےلگ 

 

 وچسنشی وک ےنھجمس ازرش

اوگاری ےس اںیہن دھکی

ن

ااکم وکشش رک ریہ یھت وہ ڑلیک یھب ےلہپ ن

ن

ریہ یھت ہی س   یک ن
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 یہ ےصغ ےس ان ےک اسےنم آ رک ڑھکی وہ یئگ

ے
ن

 نس

اں"

ن

راق رک ریہ وہں ن

ن

راق ےہ .. مت م

ن

اہل ہی ..ہی ایک م

 

 "زرش

وں وک

ن

 

ے

  دھکی ریہ یھت روام ےک وت اواطسن اطح وہ ےئگ وحرنی یھب وہوقنں یک رطح ت

ر وہ"

ن

راق رکو یئگ ےلہپ وخد یک ریہ یھت ایھب نم

ن

یئگ وہ دور ےس وایعق ےھجم یھب  اںیم ویکں م

ریہ ےہ ہی مت ہن اینپ دور یک رظن کیھٹ  ااگل مت چس ہک ریہ وہں یئگ رپ روام ن اد اینت ویکٹ وت گل

 "رکوا ول

اہل ےن روام یک رطف دھکی رک آھکن امری رھپ اچٹ اک ٹلپ ااھٹ رک

 

یک رطف  اس ڑلیک ازرش

راھن ا

ٹ

  ای 

 وک وت اعدت ےہ وضفل ںیم ولوگں رپ"

ے

س رکےن  ےلاپ ہی اھک ےل ریمی دوس

ٹ

ی

ن

 ب
می
ک

 ںیم اچدن اک ڑکٹا گل ریہ ےہ اامین ےس

ن

 رن
پ
اں ےل اپ رپب

ن

 ن

ن

 
ن ٹ

 "یک آپ ٹ

اہل ےن یسنہ دن ا رک دیجنسیگ ےس اہکا

 

  زرش

ا اور آپ"

ن

س ےھجم ںیہن اھکن

ک

ن

 ب
ھی

ے

ن

 ".. ون 

اہل ےس ہک رک روام

 

ےنسیپ وھچٹ ےئگ ےھت  ا یک رطف دےنھکی یگل روام اچبری ےکوہ ڑلیک زرش
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  ایسی وچسنشی دھکی رک

 ںیم ارٹن"

ن
 

رئیف رکںی وکن ایک  آپ وک وکیئ قح ںیہن اتچنہپ ہک آپ یسک یک رپلنس الت

 ھجمس ںیم آیئ آپ وک

ے

 ہم
 ِ

ن

ہ ہن

 

سلب
م
 "اتنہپ ےہ ایک ںیہن ہی آپ اک 

  ڑلیک ےن ےصغ ںیم آرک ایھچ اخیص انس ڈایلا

ل نہب آپ چس ہک ریہ ےہ تہب یہ دنگی اعدت ےہ اس یک"
ب لک
ل 
ب لک

وس ن ار اھجمسن ا ےہ  ا

  ہنا

ے

 " اےسی اےسی ںیہن رکےت رپ ہی یسک یک ےنس ی

اہل

 

 زرش

ے

ر  وحرنی ےن اوسفس ےس رس ادرھ ادرھ الہ رک اہک روام ایھب ی
م
ےک دوےکھ ےس ن اہ

  ںیہن لکن نپایئ اورپ ےس ڑلیک یک ن اںیت اور اب وحرنی اک ویں انہکا

رول رکےن ےک رکچ ںیم یھتا

ٹ
ن

اہل اب رس ےچین اکھجےئ یسنہ ک

 

  زرش

 "ںیم ےن..ااسی ھچک ںیہن اہک ۔"

  روام رویسنہ آواز ںیم وبیل

  اوہ ڑلیک اےس وھگر رک یلچ یئگ

 " ااہمتری وت"
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ری وج سنہ سنہ رک ولٹ وپٹ وہ ریہ یھت یہی احل

ٹ

اہل یک رطف م

 

وحرنی اک  اروام زرش

  یھب اھت

 "اور مت اہمترے بک ےس رپ لکن ےئگ ںیہ"

ری سج نپاولگں یک رطح ےسنہ اج ریہ یھت

ٹ

 روام دصےم ےس وحرنی یک رطف م

  وہ ڑلیک ںیہمت ن اںیت انس ریہ یھت اہمتری لکش"
 
ھجم  ادےنھکی وایل یھت امسق ےس روام ج

 " اےس وت راہ ںیہن ایگ وفراً ہنم ےس لسھپ ایگ

  وحرنی ےتسنہ وہےئ وبیل

اہل اک سب ںیہن لچ راہ اھت وہ ےہقہق امر امر رک ےسنہ روام ےنا

 

اہل  ازرش

 

نپاس ڑپی ی  ااھٹ رک زرش

ارے رظن آےن گل ےئگ

ے

  ےک رس رپ دے امری اچبری وک دن ںیم ن

ںیم روسا رکےت وہےئ  ں رھبی داینرموں اب وسنہں تخبمک امری رشم ہن آیئ ےھجم وی"

 رظن آےئ ہن اہمترے یھب وت آج ےک دن امنِز انجزہا

ے
ن

ڑپاھےئ ےگ داریم  ااور مت اب دای

 "اھبیئ اہمترے یھجمس

دن ایت وہ یئگ یھت

ن

ازہ ےبزعیت رپ ھچک زن ادہ یہ خ 

ے

ازہ ن

ے

 اگل  روام اچبری ن

ے
ے

اہل وک وھتڑا وق

 

زرش
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ے ںیما

ن

کلٹ

ن

ن
اروں ےس 

ے

 رات ےک ن

 اغرت رک"

ٰ ٰ

اہل رھگ ےس اھبگ  اے ںیہمت ریما رس وھپڑ دن ا اور وہ س  ایک اھتااّلل

 

دایج زرش

اہل ایک رکیت ےہ ایئگ ےہ اب گل اتپ ایگ انب وسےچ ےھجمس وبےنل واولں ےک اسھت

 

 "زرش

 سیپ رک وبےل وحرنی ےک وہوٹنں رپ

ے
ن

اہل اانپ رس الہسےت وہےئ دای

 

اب یھب  ازرش

 یھت

ٹ

م
  ارکسمہ

  وہ ڑلیک ریمے  اوتکں وایل ںیہن وہ یئگ ن اداہاہاہ وےسی ریمی ھچک زن ادہ یہ ا"
 
مسق ےس ج

اتب وت داتی ےہ ھچک رگ  ااسےنم آ رک ڑھکی وہیئ ریمے وت اہھت نپاؤں یہ وھپل ےئگ ےھت دنبی

 " ارھب رکےن ےس ےلہپ

 ن اد رک ےک ےتسنہ وہےئ اہک

ے
ے

 روام ےن ھچک ےحمل ےلہپ اکوق

 ںیم وہ وایعق ا"
پ
اں اےہ یک ریہونئ گل ریہ یھت ا1990وےسی ڈاک رپب

ن

 " ان

  وحرنی ےن اس ےک ڑپکوں وک ن اد رک ےک ےتسنہ وہےئ اہک

وں اھٹ رک الکس یک رطف اجےن ےگل راےتس ںیم ای  پکا

ن

 

ے

اھٹیب داین اہجن  ااس ےک دعب ت

اہل وک داھکی وج اےنپ

 

رے ںیم آےگ  اےس اغلف اینپ ن اوتں ںیم رصموف اھت روام ےن زرش

ن

م
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رھ ریہ یھت

ٹ

  ی 

اہل مت اس پک ےک ن ار"

 

 " اے ںیم ایک ہک ریہ یھتاارے زرش

اہل وک زیت آواز ںیم وتمہج ایک اس ےنا

 

 رک رگدن ا روام ےن آےگ ےتلچ وہےئ زرش

ن

وھجی

  اومڑ رک ےھچیپ داھکی وہ پک یھب اینپ ن اںیت وھبل رک ان یک رطف وتمہج وہےئ

 "ںیم ےن"

ارہ ایک

 

اہل ےن اینپ رطف اش

 

  زرش

اں ہک"

ن

 ".... اہں مت ایھب ہک ریہ یھت ن

ا"  " ااہں ن اد آن 

اہل اس یک ن ات اکٹ رک آھکن دن ا رک وبیل

 

  زرش

  مہ واہں دور ےس"
 
رےہ ےھت وت مت اس پک یک ن ات رک   ںیم ںیہن مت ہک ریہ یھت ج

 " ادور ےس داھکییئ یہ ںیہن دے راہ اھت اریہ یھت ےھجم وت

اہل وک دھکی

 

اینپ یسنہ روےک ان ا ا رےہ ےھت یھبک روام وک وحرنیوہ دوونں ڑلاک ڑلیک یھبک زرش

اہل ےس اگنپ ےل رک

 

روام اےنپ اسھت وخد ا دوونں وک ن اری ن اری دھکی ریہ یھت اجیتن یھت زرش
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را ایک ےہا  ی 

 مت ان دوونں ویکٹ ےس لپگ ےک ن ارے ںیم ہک ریہا"

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

یھت وحر ےک ولہپؤں  ااّلل

 " اںیم وگنلر

اہل وصعمتیم ےس اںیہن دےتھکی

 

ےس ا ا وہےئ وبیل ان ڑلےک یک آںیھکن دصےمزرش

اوگاری ےس

ن

 یھب ھچک ایسی یھت ڑلیک ےن ن

ے

روام وک  اآںیھکن وھکیل یک وھکیل رہ یئگ روام یک احل

  داھکی وحرنی اک ہہقہق ےباتہس اھت

اک ارادے ےس آےگ"

ن

اہل  اںیہمت ںیم آج زدنہ ںیہن وھچڑوں یگ روام طحرن

 

ریھ زرش

ٹ

ی 

  ےئ اھبیگاس اک ارادہ اجن رک ےتسنہ وہ

 "یگل ریتہ ےہ ان دوونں یک رطف ےس ںیم وسری رکیت وہں ہی نپالگ ےہ اےسی یہ"

اہل روام ےک اہھت گل یہ یئگ

 

  ایھت وحرنی اںیہن ےتہک وہےئ آےگ اھبیگ زرش

 " اڑیھبا رغق وہ اہمترا"

 روام اےس رمک ںیم اگلےت وہےئ وبیل

 " ااب یک ن ات ںیم ےن ھچک ںیہن ایک اھت مت ےن یہ ڑیھچ یل اھتا"
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اہل اینپ رمک الہسےت وہےئ الچیئ

 

  زرش

ر یلم ےک اسھت اقلعتت"
م
اےھچ انبےن ےک رکچ ںیم  ااور مت وحرنی یک یچب ارمہکی نب رک ہ

 " اےہ دنبہ س  اک اسھت دے ریہ وہ دےکھ ن از ڑلیک ای  یک رطف داری وت رک اتیل

ر رکا

ٹ

  یھت اوحرنی وک وھگرا وج ےتسنہ ےتسنہ الل ااگنر وہ ریہ اروام ےن م

 لم ریہ ےہ دےنھکی"

ٹ

ٹ

ن

مٹ

ن

ی ی

ٹ

ب
را ونبں تفم یک ارٹن  "وک ےھجم وت ااہاہاہ ںیم ویکں ی 

رھ رک وحرنی ےک

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

ری ڈنھجی داھکییئ زرش
م
ازک رمک  اوحرنی ےن اصف ہ

ن

ن

 رپ ی  امری

 " ااب اوجناےئ رکوں"

لا رک رہ یئگا ری وحرنی اس ےلمح ےک ےیل ایتر ںیہنےتہک وہےئ وہ وہ روام اھبیگ اچب
 یھت ب لب 

ر یلکن اسےنم ای  رپاین امڈل یک اگڑی ڑھکی یھت روام
م
اہل ےن ای   الکس ےل رک ن اہ

 

اور ش

رھ رک اگڑی ےک اسڈیئ رپ ھٹیبا

ٹ

یئگ اس نپاس ااک  ادورسے یک رطف دھکی رک آھکن امری آےگ ی 

ا اےنپ ومن الئ  اڑلاک اسڈیئ رپ اھٹیب اھت اداک ولگ ےھت وج ان یک رطف وتمہج ںیہن ےھت ای 

  ںیم اگل وہا اھتا
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ا اوھٹ رھگ ےلچ"

ن

 رکن

ے

 'اب اور ھچک م

ےک اےنپ نشم ںیم ےگل  وحرنی ان اکارادہ اھبپ رک وبیل وہ دوونں ایکس ن ات رظن ادناز رک

ر وک رچکنپ رکےن ےگل ڑلےک ےن رس ااھٹ رک اںیہن

 

ای

ٹ

داھکی روام ےن  ارےہ نیپ اکنل رک ن

 نپا

ٹ

م
  س یک اس ےن رموت ںیم رکسما رک اےس داھکیارکسمہ

اں سج"

ن

 رکوں وھتڑی تہب وہا رےنہ دوں ن

ے

اہل اسرا رچکنپ م

 

اچبری یک اگڑی  ازرش

رس اھک ولں

ے

 "ےہ اس رپ وھتڑا اس ی

  وحرنی ادرھ دےتھکی وہےئ وبیل

رس اس اچبرے رپ اور آرام ےس ہنم دنب رک ےک "

ے

 "ھٹیب اجؤ مت یہ اھک ولں ی

اہل ےن رصموف ےس

 

  ادناز ںیم وجاب دن اازرش

 زگرا اس ڑلےک ےس راہ

ے
ے

ے اگل تہب وق

ن

ہلٹ

ٹ

ن

رھ  وہ ڑلاک آھٹ رک ادرھ ادرھ 

ٹ

ںیہن ایگ آےگ ی 

  رک ان ےک نپاس آن اا

 "سم ارگ آپ اانپ اکم رک یکچ ےہ وت زیلپ اب سب رکںی"

اہل ےن رس ااھٹ رک اےس داھکی اہھت ڑھجےت وہےئ ایھٹ

 

  ازرش
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اں ویکں ہی آپ یک اگڑی ےہ وج آپ وک"

ن

 " اینت فیلکت وہ ریہ ےہن

  روام ےن وھگر رک اےس داھکی

اہل ےن اانپ گیب ااھٹ"

 

ارا اکم وہ ایگ ولچ ےلچ زرش
م
رک اہک وحرنی اور روام اس ےک  اولچ ن ار ہ

 دور

ٹ
ن

ری

ن

ر رک اگڑی ےک ف

ٹ

ر رک ےھچیپ  اےھچیپ ےھچیپ اجےن یگل وہ ڑلاک م

ٹ

وں ےن م

ن

 

ے

وھکےنل اگل ت

  داھکی

 "یک یہ اگڑی ےہاوون اھبوگں ہی وت اس وگنلر ا"

وں یہا

ن

 

ے

ر رک دور اگلیئ روام وحرنی یھب اھبیگ اب وہ ت

ٹ

اہل ےن م

 

نپاولگں یک رطح سنہ  ازرش

افس ےس

ے

ا وہا اگڑی  ریہ یھت وہ ڑلاک اچبرہ ان نپاولگں وک اھبےتگ وہےئ دھکی رک ن

ے

رس الہن

 ںیم ھٹیب ایگا

 =================== 

  اوحرنی اےنپ رمکے ےس لکن رک رہبوز ولوگں ےک رھگ یک رطف اجےن یگل

 

ج

می س

اہل اک 

 

زرش

ا انبن ا اھت س  ےن واہں الہ وبل راھک

ن

رے دار اس اھکن

ن

ری امم ےن م

ٹ

اھت وہ دلجی دلجی  اھت ی 

  ےک رکچ ںیم اسےنم ےس آےت داریم ےس رکٹاےت رکٹاےت یچبا
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 " ادایھن ےس مگیب اصہبح اینت دلجی یھب ایک ےہ"

ا اچاہ داریم یک ن ات

ن

رپ رظن ااھٹ رک اےس داھکی  وحرنی ےن دل رپ اہھت رھک رک وخد وک رسکلی رکن

رتص ےس اےس دھکی

ن

   اوج آوھکنں ںیم تبحم اک اہجں آن اد ےیک تہب ف
 
راہ اھت وحرنی اک ج

داریم رپ رہمن ان  اےس اکنح وہا اھت وہ داریم ےک اسےنم آےن ےس رتکایت یھت آج تمسق

ااوہیئ یھت وت وہ ا

ے

دہ ہن ااھٹن  ویکں افی 

 ںیم ویکں آ یئگ آپ اجےننم"

ے

 " اایک وہا ےھجم دھکی رک تکس

ےھچیپ ںیٹہ اےنپ  اداریم ےن وھتڑا آےگ کھج رک رسوگیش ےک ادناز ںیم اہک وحرنی دو دقم

  ےلمج ااسےنم داریم وک دھکی رک ےلہپ یہ ویفنکژ وہ ریہ یھت اورپ ےس اس ےک اےسی

اں"

ن

 "دےھکی ادےھکی زیلپ آپ ےھجم اےسی ن

د وکیئ اس یک دمد وک آ اجےئ رپ اسرے ای 

 

دے ا وحرنی ےن ادرھ ادرھ داھکی ش ادی 

ن

وھبےک ن

  اھکےن رپ وٹےٹ وہےئ ےھت

اظمل ای  ن ات اتبؤ ںیم  اوخد یہ ہک ریہ وہں دےھکی رپ وخد یہ ہک ریہ وہں ہن دےھکی اہےئ"

 "رکوں یھب وت ایک رکوںا
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ا   داریم ےن وشیخ ےس وجاب دن 

اں ایک رکںیآپ ایسی ن اںیت ھجم"

ن

 " ےس ن

را امےتن وہےئ اہک   وحرنی ےن ی 

وہکں ونس اجےن نم ریمی  امت ےس ہن رکو وت ایک ےلحم یک ڑلویکں ےس اج رک رکوں اںیہن"

 ےک ےیل ریما دل الہبا
پ
 "دوں اویبی ےھجم اھگسن ںیہن ڈایتل مت یہ ھچک ب

 دن ا رک دیجنسیگ ےس درن اتف ایک

ٹ

م
 داریم ےن رکسماہ

ا آپریمی رطف ےس وس ڑلویک"

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

 ریما  ں وک اج رک ےہک ےھجم ف

ے
ے

سب اس وق

 " اراہتس وھچڑے

ا  وحرنی ےن ےب ریخ ےس وجاب دن 

ا ےہ اہکں"

ے

 وہن

ے

ر راہتس ھجم ےس وہ رک ھجم رپ یہ تح
م
 اھبوگں یگ ھجم ےس ریمی  ااہمترا ہ

ے

ی

 " اتبحم ےس

راھ اےنپ اور اس ےک درایمن اک افہلص اٹمن ا اس

ٹ

 وح اداریم دو دقم آےگ ی 

ے
ے

رنی رھگ ےک وق

وہا اھت وہ اس  ااعم ےس ڑپکوں ںیم وبلمس یھت ولن اک اسدہ اس کنپ رھتی سیپ وسٹ انہپ
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داھکی وج انب  ااعم ےس لخ  ںیم یھب داریم وک تہب ایھچ گل ریہ یھت وحرنی ےن داریم وک

  الگزس ےک تہب ااھچ گل راہ اھت

 ""دےھکی زیلپ آپ اجےئ اہیں ےس وکیئ آ اجےئ اگ"

ںیہمت دےنھکی ےک دعب ےھجم اینپ رظنوں رپ اایتحر ںیہن    ڑھکی وہںمت ریمے اسےنم"

ا ےہ سب ںیہمت یہ داتھکی روہں راتہ ںیہمت اےنپ اسےنم

ے

 "  نپاہ رک دل رکن

  داریم آج ھچک زن ادہ یہ لیھپ راہ اھتا

ادی وہ ریہ وہں"

 

اری دنسپ یک ش
م
ا  اآپ وت اےسی ہک رےہ ںیہ ےسیج ہ

ے

وہ س  ای  وھجمسن

اںاھت اور ھچک ںیہن

ن

ےھجمس ںیم آپ یک   آپ زیلپ وخد وک اس واےعق ےک دعب ریما نپادنب ن

 "زدیماری ںیہن وہ ابا

ا اچیہ داریم ےن انب ھچک ےہک اہھت

ن

راھ رک اس اک اہھت  وحرنی ےن اس یک وخش یمہف دور رکن

ٹ

ی 

ا اگل وحرنی

ن

اس یک رحتک ےس ا اھتام دورسے اہھت ےس اس ےک ن اولں وک اکن ےک ےھچیپ رکن

اک وہ یئگ

 

 اھک رک وخد وک ڑھچاےن یک وکشش یکا اش

ٹ
ن

 ای  دم ےس اکی

 "ریماا اہی...آپ ایک رک رےہ ںیہ وکیئ دھکی ےل اگ زیلپ اہھت وھچڑےا"
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  اوحرنی ےن رپاشین رظنوں ےس اردرگد داھکی

 "روہں یئگ ںیھجمس اہی اہھت وھچڑےن ےک ےیل ںیہن اھتام مت ریمی یھت وہں اور ہشیمہ"

اطح  ایش ںیم وبال وحرنی ےک رےہ ےہس اواطسنوہ اس ےک اکن یک رطف کھج رک رسوگ

  اوہ ےئگ

 " ااگنہ ڈاےل اگ امت یسیج وخوصبرت ویبی اسےنم ڑھکی وہں وت اردرگد وکن تخبمک"

ل آپ اہیں وھکےل " ربخ وحرنی وک دےھکی اج راہ اھت اداریم داین اہجں ےس ےب 
ب لک
ل 
ب لک

اں ادرھ ادرھ اگنہ ا اعم ڑھکے وہ رک قشعا

ن

 "رےنھک واےلوشعمیق رکںی مہ ےن ن

اہل یک آواز رپ وحرنی"

 

  الھچ رک رہ یئگ داریم ےن دلجی ےس اہھت وھچڑا ازرش

ا"  ںیہن ےہ ویں دو ولگ رپلنس ن ات رک رےہ وہں واہں اےسی ںیہن  ںیہمت یسک ےن اتبن 

 "ےلچ آےت

 داھکی داریم ےن وھگر رک اےس 

ان اش آپ وھکےل اعم ڑلیک 

 

س نپاس ےس اک اہھت اھتےم ڈاالیئگ امرے مہ س  اا اش

 آںیھکن اور اکن دنب رک ےک زگرےت رےہا
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اہل ےن رمک رپ اہھت رھک رک ڑلااک وعروتں ےک ادناز ںیم اہک

 

  زرش

 "ڑلیک وکیئ ریغ ںیہن ریمی ویبی ےہ

 داریم ےن چپ  رک اہک وحرنی اچبری رشدنمہ ڑھکی یھت

 " اویبی ںیہن وکنمہح ےہ"

ا رضوری اھجمس

ن

اہل ےن دصتقی رکن

 

  زرش

ا ںیہن وہ  ویبی ےہ ن اں وکنمہح ریمے نپاس قح ےہ اینپ ویبی اک اہھت اھتےنم"

ے

ا ورن

ے

اک ڈرن

 "ںیم یسک ےس

ا اہل وک وھگر رک وجاب دن 

 

  داریم ےن زرش

رک زرا ہی وشایخں  اااھچ ربص ایھب دایج وک آواز دیتی وہں ان ےک اسےنم ڑھکے وہ"

رہا

ن

 "آ اجےئ اگ اامرے ریم اھبیئ م

ریک وجاب دن ا ہنم ومڑ رک آواز دےنی

ے

ریک ہب ی

ے

اہل ےن داریم وک ی

 

  ایگل زرش

 "دایج او دایج زرا ادرھ آےئ ۔۔۔"
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رھ رک اس ےک ہنم رپ اانپ اہھت رھک دن ا داریم

ٹ

اچبرا یھب وبالھک  اوحرنی ےن دلجی ےس آےگ ی 

  رک رہ ایگا

ا ےہ ایک"

ن

 "نپالگ وت ںیہن وہ یئگ وہں رموان

اہل ےن وحرنی اک اہھت اےنپ ہنم ےس اٹہن ااداریم ےن اگنھب

 

  ڑ رک اہک زرش

اں دایج وک یھب دےنھکی دے اب دن داھڑے'

ن

 سب اینت یہ تمہ یھت اب روےک ن

ھب اا رےہ ںیہ

ن

ن

ارے رھگ یک زعت اک اہھت اھتےم تبحم 
م
 "ہ

ا اہل ےن ہنم انب رک وجاب دن 

 

 زرش

انخ ولں ہی ایک ےب ووقیف ےہا"

ن

 "زر لقع ےک ن

  ب دے ایگ اھتاوحرنی اک طبض وجا

ںیہمت ںیم ےن اھکےن رپ  مت وت ہنم دنب یہ روھکں مت ےس وت ںیم دعب ںیم ن ات رکوں یگ"

ڑلیک اقوب ںیم ںیہن  وبالن ا اھت اہیں ڑھکے وہ رک ہی س  رکےن ےک ےیل ںیہن اینپ یہا

ر ےک ڑلےک وک ایک ےہک دنبہ
م
 " ان اہ

افس ےس رس الہن ا وحرنی اچبری رشم ےس نپاین نپاین

ے

اہل ےن ن

 

  وہ یئگ ازرش
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ر"  ےئگ  ااہیں ایک وہ راہ ےہ اور مت ایک رک رےہ وہں ریم ںیہمت وت دی 

ے

وہ ریہ یھت ایھب ی

 " اںیہن

اہل وک وھگرا

 

  زاالن یھب واہں الچ آن ا اھت داریم ےن ےصغ ےس زرش

ر وکیئ ںیہن وہ ریہ یھت ہی اہیں ڑھکے ڑلیک اٹھپ رےہ" ر وی   "ےھتا ادی 

اہل ےن رگدن ومڑ رک زاالن ےک ملع ںیم

 

   ااضہف ایکزرش

اب ارگ اس ےن وکیئ یھب  ااھجمس ولں اینپ اس ہنتف وک ریمے اہوھتں اضہی وہ اجےئ یئگ"

 "ایٹل دیسیھ ن ات یک وت

اہل وک وھگر رک داھکیا

 

 سیپ رک ےصغ ےس زرش

ے
ن

  داریم ےن دای

 " اولں یج ای  وت وچری اورپ ےس انیس زوری"

اہل ےن اہھت اچن اچن رک اہک

 

  زرش

 " یھب اتبںیئ اگوہا ایک ےہ وکیئ ےھجما"

وں وک داھکیا

ن

 

ے

  زاالن ےن رپاشیین ےس ت
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 دن داھڑے آپ ےک"

ے

رھگ یک ڑلیک اک  اہی ایک اتبںیئ ےگ ںیم اتبیت وہں آپ ےک دوس

رام رےہ ےھتا

ن

 " اہھت اھتےم اہیں ڑھکے داین اہجن ےس ےب اینز تبحم ف

  اس یک ن ات نس رک زاالن اک دل ایک وہ اانپ رس دویار ےس دے امرے

ری ن ار ہک راہ وہں اھجمس دوں اس ےنتف وک ںیم اینپ"

ن

ویبی اک اہھت اھتےم ڑھکا اھت  ںیہمت آخ

 "اےس زن ادہ فیلکت ہن وہں

اہل وک وان ایکداریم ےن ا

 

  الل ےلیپ وہےت وہےئ زرش

 "آپ یک وکنمہح ےہ اویبی ںیہن وکنمہح ینتک ن ار وہکں آپ ےس ریم اھبیئ ایھب وحرنی"

رہ آ راہ اھت زاالن ےن ن اری ن اری

ن

اہل وک داریم وک گنت رکےن ںیم م

 

  دوونں وک داھکی ازرش

ری ن ات ںیہن وہ یئگ"

ٹ

اہل ایک وہ ایگ ےہ ںیہمت وکیئ اینت ی 

 

مت ےن واوالی اچمن ا وہا  ےہ وج اش

 "ےہ

ا   داریم ےک دل ںیم ڈنھٹک ڑپی اس ےن زن ان اکنل رک اےس ہصغ دالن 

رن ان اجؤ یھب آپ یک وسچ رپ ںیم وپیتھچ"

ے

اءاہلل ف

 

وہں اس رھگ یک رمدوں یک  اواہ واہ امش

 " اریغت اہکں رم یئگ ےہ ہی نس ےنس ےک ےیل ںیم زدنہ یھت ایک
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اہل ےن ہنم رپ اہھت رھک رک ریح

 

ری رطح سنھپ  ت ےس زاالن وک داھکی زاالن اچبرہزرش ی 

اہل وک کیھٹ اتہک داریم

 

اراض وہیت زرش

ن

اہل ن

 

 وک کیھٹ اتہک زرش

ے

ا اایگ اھت دوس

ے

اراض وہ اجن

ن

  ن

رھگ ےہ ولوگں ےس وکیئ  ہک وت مت یھب کیھٹ ریہ وہں ہی س  انمس  وت ںیہن اتگل رھبا"

ا وت ایک اتہک ریم ںیہمت اےسی ںیہن 

ے

ا اچےیہاور اہیں آ اجن

ن

 " ااھت رکن

پ  ازاالن ےن داریم یک رطف دھکی رک آوھکنں ںیم ااجتل ےل رک اےس دو انسیئ ےک اھبیئ وت جپ

رک ریحت ےس ا رک اج اس ےنتف وک اجےن دے رھپ ن ایق اک دعب ںیم دھکی ےل ےگ داریم نسا

  آںیھکن اھپڑے اےس وھگرےن اگل

ر ںیم ےن ااسی رک ایک دن ا ےہ وج ہی ہنتف"

ن

داین اہجن یک ولوگں اک انیج رحام  اںیم وپاتھچ وہں آخ

 رک ریہ ےہ

ٹ

 
رلی اانت نیس رکی

ٹ
پ
 'رکےن وایل خ

اوگاری ےس زاالن یک رطف دھکی رک وپاھچ

ن

 داریم ےن ن

 رک ریہ وہں اور آپ وج وچبں ےک اسےنم"

ٹ

 
روامسن اھجڑ رےہ ا اہں اہں ںیم نیس رکی

 "ےھت وہ ھچک یھب ںیہن اھتا

راھ رکا

ٹ
پ
اہل ےن رکےت ےک ن ازوں اورپ خ

 

   ڑلےن واےل ادناز ںیم اہکزرش
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 وپےھچ مت ےس ایک ااٹل دیساھ وبل ریہ وہں ھچک رشم"

ٰ

 "رکوں ازر اّلل

رے وھجٹ رپ الملت رک رہ یئگ

ٹ

  وحرنی اس ےک اےنت ی 

اہل تہب وہ ایگ مت اجؤ ادنارا"

 

 " اسب ش

اہل وک ڈااٹن

 

  ازاالن ےن زرش

 ھ رک ن ات"
 چ
پ ی

 "راف دعف رک رےہ وہں ااہں اہں مت وت اےس ھچک وہکں ےگ ںیہن سب ادنار 

  داریم وک اس یک ن ات دنسپ ںیہن آیئا

 دے ہی ان"

ے

 
 یہ دہای

ٰ

اک آج اک ومعمل ںیہن ےہ  وحرنی مت ادنار اجؤ ان دوونں وک اّلل

 "اگ اارثک یہی س  رکےت رےتہ ںیہ مت اجؤ ادنار ںیم اںیہن دھکی ولں

ارہ رک ےک اہک وحرنی یھب ومعق ازاالن

 

راری ےس ان دوونں یک رطف اش

ن

یک التش  اےن ی 

  ںیم یھت ادنار اھبگ رک اجےن یگل

 " ارک اج ریہ وہں امت اہکں اج ریہ وہں ںیم ےن وکیئ وچری ںیہن یک وج مت ویں اھبگ"

 ن ازوں ںیم وھجل یئگ اداریم ےن اس اک اہھت ڑکپ رک اینپ رطف اچنیھک وہ ڑلڑھکا رک اس ےک

اہل ےن ٹف آوھکنں رپ اہھت رھک دےی

 

  زرش
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 وک اینپ آوھکنں"

ے

 اہلل داھکی آپ ےن زاالن آپ ےن اےنپ دوس

ٰ

ےس ہی ایک رحںیتک ا ااّلل

 "رکےت ریھپ رےہ ںیہ

اہل ےن وھتڑا اس اہھت اٹہ رک ای  آھکن ےس زاالن وک داھکی زاالن

 

اچبرہ یھب ادرھ ادرھ  زرش

  رطف یئگ ڑن ا اھبگ رک اےنپ رھگ یکدےنھکی اگل وحرنی ےن ےصغ ےس وخد وک وھچ

 " اےنتف اہلل وپےھچ مت ےس"

اہل وک  داریم ےن وحرنی وک آوازںی دی رپ وہ اہکں روےنک وایل یھت داریم ےنا

 

الملت رک زرش

  وھگرا

 "رےہ وہں ااس ےن اب ایک ایک ےہ ریم مت وخاہ وخماہ اےس ویکں ن اںیت انس"

اہل وک وکیئ ن اںیت انسںیئا

 

 رک اتکس اھت ہک اس یک ش

ے
 

رداس   زاالن اہکں ی 

ان اش اسرا ایک درھا س ےنتف اک ےہ ای  وھچیٹ"

 

ان اش ریمے اھبیئ ش

 

یس ن ات وک وخاہ  اش

را ایک اور مت ہک رےہ وہں اس ےن ایک ایک

ٹ

ںیم اہیں ےس آج ےس  ا ےہ اج راہ وہںوخماہ اانت ی 

 " اریمی اہمتری دویتس متخ

ہ ےس ا اداریم روےھٹ آدناز ںیم اتہک واہں ےس اجےن اگل ان دوونں یک ڑلایئا

 

س
مم
ہ
اا 

ے

سب

ن

پھی
ن

ںیم 
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رھ رک داریم وک دنکےھ ےس ڑکپا

ٹ

  زاالن یہ اھت اس ےن آےگ ی 

اراض وہ رک اہکں اج رےہ وہں"

ن

 " اایک ےہ ن ار وہں ڑلوکں یک رطح ن

اراض وہ راہ وہںوا"

ن

 "ٹ ایک اہکں مت ےن ںیم ڑلویکں یک رطح ن

ا   وہ اس اک اہھت کٹھج رک دصےم ےس الچن 

 '... ریما بلطم وہ ںیہن اھت"

 "دویتس ینتک یچس ےہ اسب سب وج یھب بلطم ےہ اہمترا اجےن دوں آج دھکی یل اہمتری"

اہل وک

 

ر رک وھگر رک زرش

ٹ

داھکی وج ہہقہق اگل رک  اوہ ےتہک وہےئ واہں ےس الچ ایگ زاالن ےن م

  سنہ ریہ یھت

ر ن ار ریمی اور ریم یک ڑلایئ"
م
ا وہں ہ

ے

رکوا رک تہب وخیش یتلم ےہ  ںیہمت وت آج ںیم اتبن

اں

ن

 "ںیہمت ن

رھ رک اس اک اہھت ڑکپ رک اےس اھبےنگ ےس رواک

ٹ

  زاالن ےن آےگ ی 

  یھب ااہاہاہ مسق ےس زاالن ریم اھبیئ یک لکش دےنھکی وایل یھت آپ"
 
 آیئ وت ےسیک وک اتپ ےہ ج

 ےھجم وت ایھب یھب ن اد

ٰ

 "رک رک ےک یسنہ آ ریہ ےہ اےسیک ڈاالیئگ امر رےہ ےھت اّلل
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اہل ای  اہھت ہنم رپ رھک رک سنہ سنہ ےک نپالگ وہ ریہ یھت زاالن

 

ےن اس اک اہھت  ازرش

  وھچڑ رک اےس وھگرا

ر ااسی یھب ایک دھکی یل مت ےن وج اانت واوالی اچم یل اھتا"
م
 " اےہ وہ اس اک ارشم رکوں وشہ

اہل وک آ اجیت ہی نکمم یہ ںیہن اھت

 

  زاالن ےن اےس ڈااٹن رشم اور زرش

 "آپ وک اتپ ےہ ےسیک اہھت ڑکپا اھت اوہنں ےن اےسی"

رھ رک زاالن اک اہھت اھتام

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

  زرش

 "ےھچیپ رک رےہ ےھت ارھپ اتپ ےہ ایک رک رےہ ےھت ویں وحر ےک ن ال اےنپ اہوھتں ےس"

اہل ےن وھتا

 

زاالن ےن ےب  اڑا اس نپاؤں اورپ رک ےک زاالن ےک رہچے رپ اہھت ریھپازرش

اہل ےن دلجی ےس

 

اانپ اہھت اچنیھک  اوخدی ںیم اس اک اہھت اھتم رک اینپ آوھکنں رپ رھک دن ا زرش

 رک ڑھکی وہ یئگ اینپ یتسم ںیم وہ وھبل یہ یئگ وہ

ٹ

م
رک ایک ریہ ےہ اس یک  دو دقم ےھچیپ ہ

  ریہ یھتدل یک دڑھنک زیت زیت لچ ا

 " اایک وہا اہمتری وھبیتل ویکں دنب وہ یئگ ےہ"

ارلم رکےن یک وکشش یک سج ںیم وہ اکایمب یھب وہ

ن

ایگ اھت سنہ رک  ازاالن ےن وخد وک ن
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 اےسی یہ ےبوخدی ںیم زاالن وک دےھکی اج ریہ

ے

اہل وک داھکی وج ایھب ی

 

  یھت ازرش

اں"

ن

 "مت کیھٹ وت وہ ن

  ازاالن ےن اس یک آوھکنں ےک اسےنم یکٹھچ اجبیئ

ںیم یتلچ وہں وہ واہں ےس  ا اہں ںیم کیھٹ وہ ےھجم اتگل ےہ وکیئ ےھجم آواز دے راہ ےہ"

  یل ااھبےنگ ےک رکچ ںیم یھت زاالن ےن اس اک اہھت رھپیت ےس اھتما

ا"

ے
ے

ر وق
م
ا وھچڑ دوں اظمل ڑلیک ویکں ہ

ن

اک ںیم ا اوروں اک انیج رحام رکن

ن

دم رک س  یک ن

راق انھجمس وھچڑ

ن

ا ےہ مت ےن یچب ںیہن وہ اب زدنیگ وک م

ے

 " ادوں اےک راھک وہن

 ےس اےس اھجمسےن یک وکشش یک

ے

  زاالن ےن راسل

راق یتھجمس وہں ااسی ںیہن ےہ"

ن

زاالن اینت نشنیٹ رھبی  آپ وک اتگل ےہ ںیم زدنیگ وک م

ا اہں دل وخش  ازدنیگ ںیم ھچک ےحمل ارگ یسک وک وھترا اس اسنہ یل اجےئ وت یسک

ے

اک ھچک ںیہن اجن

ا ےہ ےبکش ںیم وخش روہں ن ا

ے

ا ےہ ریما یھب دل رکن

ے

ںیہن ریمی وہج ےس وکیئ وت  اوہ اجن

 ریم اھبیئ یک ن ات ےہ مسق ےس ان وک

ے

را  اوخش رہ ےکس اور اہجں ی

ن

گنت رکےن ںیم تہب م

ل کیھٹ وہ اجےئ ےگ
ب لک
 

ے

ا ےہ دانھکی وہ لک ی

ے

 "آن
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اک دن ایئا

ن

اہل ےن وخیش ےس ےتہک وہےئ زاالن یک ن

 

 زرش

وہ س اک دویاہن ںیہن اھت  ازاالن ےن رکسما رک اےس داھکی ایک یھت وہ ڑلیک نپالگ یس وےسی یہ وت

ا اھت

ے

  ھچک وت اھت اس ںیم وج اےس س  ےس ربتعم انبن

                   ..........    ............... 

 دایج ےک اسےنمدایج ےصغ ےس ادرھ ےس ادرھ ا

ے
ے

رے اس وق

ٹ

 لہٹ رےہ ےھت س  ی 

الؤچن ںیم رپامجن ےھت دایج ےن س  وک ارٹنج ن ات ن ات اتبےن ےک ےیل وبالن ا اھت اب 

ے

ٹ

ھٹ
 

پ ی

ر  اس  

ن

د ااظتنر ںیہن وہا وت الب آخ ری 

ن

ان ےک وبےنل اک ااظتنر رک رےہ ےھت دادو ےس م

  ایھٹ اوبل یہا

ر ایک آتف ان ڑپی ےہ"

ن

 وہں دمص ےک آن ا آخ

ے
ن

سٹ  وکارے نس
مم
ہ

اا رک وخد   وج 

ٹ

 ھب
پ ی

اہیں 

 "دور یک اقمےلب ںیم ہصح ےنیل یک ایتری رک رےہ وہں

رک اںیہن  ادایج ےن اینپ کنیع کیھٹ رکےت وہےئ وکتف ےس وجاب دن ا دایج ےن روکا

  اداھکی رھپ یبمل اسسن ےل رک وصےف رپ ھٹیب ےئگ

 "مت س  اجےتن وہں ںیم ےن مت ولوگں وک اہیں ویکں البن ا ےہ"
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  دیجنسیگ ےس درن اتف ایکدایج ےن

ل ںیہن وہا"
ب لک
 "دایج مسق ےل ےل ںیمہ ااہلم 

ا   ویل اصج  ےن آہتسہ ےس وجاب دن 

ا"

ن

 آن

ے

 "مت وت اس رمع ںیم یھب ایسی وبایگنں امرےن ےس ن از م

  دایج ےن اںیہن وھگر رک داھکی

 " اآپ اےسی وھچڑے ہچب ںیہ"

اءاہلل وجان اہجن ویچبں اک ن اپ وہ رکمت اےس"

 

 " اریہ وہں مگیب اہچب ہک اواہ امش

  دایج ےن اوسفس ےس اینپ مگیب وک داھکیا

 "امں ےک ےیل اینپ اوالد ہشیمہ ےچب یہ رےتہ ںیہ"

را امن رک وبیل   دادو ی 

 " اسب سب ریما دامغ ہن اھکؤ"

  دایج ےن دادو وک آںیھکن داھکییئا
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ا"  اک وفن آن 

ے

 " ااھتا اآپ س  وک اتپ ےہ آج حبص ریمے آرٹسایلی واےل دوس

 ےن ن ات رشوع یک ادایج

 اک سب ےلچ وہ وپری رمع"

ے

ےک ےیل آپ ےک ا وت ہی وکن یس یئن ن ات ےہ آپ ےک دوس

 " انپاس آ رک ھٹیب اجےئا

اوگاری ےس اہک

ن

  ادادو ےن ن

 "ںیم وہں مگیب ںیم اتہک وہں اینپ وچچن دنب روھکں ںیم ےلہپ یہ تہب ےصغا"

  دایج وک ن ار ن ار دادو اک جیب ںیم وبانل ااھچ ںیہن گل راہ اھت

 " اراہ ااہں اہں آپ وک وت رشوع ےس یہ ریما وبانل یھبک دنسپ یہ ںیہن"

  ادادو ہنم رپ دوہٹپ رھک رک روےن یگل

 دانھکی ںیما"

ے

دا یک واہطس ےہ مگیب اس رمع ںیم ھجم ےس ادیم م

ن

اہمترے رخنے ااھٹؤ  اخ

 "اگ

ا   دایج ےن ان یک روےن یک رپواہ ےیک انب وجاب دن 
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  ابص مگیب ےن دادو وک وخد ےس اگل رک یلست دیا

 "آپ اتبںیئ ان ا اجن ن ات ایک ےہ"

 دمص اصج  ےن دیجنسیگ ےس درن اتف ایکا

اس رمع ںیم ےھجم ہی دن  امت وت رےنہ دو ایمں اہمتری یہ وھچٹ اک ہجیتن ےہ س  وج آجا"

ےس اانت دور  اےٹیب وک وخد ادےنھکی ڑپھ ےئگ ںیہ ںیم وپاتھچ وہں ںیہمت رضورت ایک یھت اےنپ

 ںیہن وھچڑا اےنجیھب یک اہیں وکن یس آتف آ یئگ یھت اس ےن وت ںیمہ ہنم دےنھکی
 
 "ےک اقب

ا  دایج رگج کمچ ےک اسھت رشوع وہ ےئگ ابص مگیب ےن دل رپ اہھت رھک دن 

 "دایج ریما اٹیب کیھٹ وت ےہ ہن"

  ااوہنں ےن رکفدنمی ےس وپاھچ

راھ"

ٹ
پ
ل اٹہ اٹک ےہ تخبمک ےن ااسی اچدن خ

ب لک
نپاؤں ےک ےچین ےس زنیم لکن  ان ا ےہ ونس یئگ وت

 "اجےئ یئگ

ہلب ااں یہ ڈاےتل رےہ ےگ ن اں ھچک اتبںیئ ےگ یھب ریما وت"
پ ن
اا اج راہ ےہ ااب 

ٹ

 ھب
پ ی

 " ادل 

ارایگض وھبل رک رپاشیین ےس وبیلا

ن

  دادو اینپ ن
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ادی رک دی ےہ"

 

 " ارہبوز ےن واہں یسک ڑلیک ےس ش

ر ڑھکا امعر الھچ
م
ر یھت ن اں مب وج س  ےک رسوں رپ آ رک رگا اھت ن اہ رک رہ ایگ وہ یسک اکم  ح 

دلجی ےس اکنل رک  ےس آن ا اھت دایج یک آواز نس رک ویہ روک ایگ اھت اس ےن ومن الئ

 اھت س  یہ رھگ رپ ےھت دو ٹنم ےک

ے
ے

ام اک وق

 

 ایک ش

 

ج

می س

ری رگوپ وک 

ن

ادنر ادنر س   ارکی 

ر الن ںیم وموج
م
دمص اصج  ا اد ےھت ادنار دایج ےصغ ےس ےب اقوب وہ رےہ ےھت یہی احلان اہ

رک وپےتھچ ہی دن دےنھکی ا ااک اھت ان اک سب ںیہن لچ راہ اھت وہ اےنپ ےٹیب وک اےنپ اسےنم ال رک دو اگل

ر اجیب اھت
م
  ےک ےیل ںیہمت ن اہ

            ..................... 

             

 "ںیہمت وحہلص اور ربص دےاہےئ اہےئ ریمی نہب اہلل ا"

اہل ےک رس رپ اہھت رھک رک دیھک آواز ںیم اہک

 

  امعر ےن آےت یہ زرش

 "تخبمک امرے ایک اول وفل وبےل اج رےہ وہں وہا ایک ےہ"

اہل ےن اس اک اہھت اٹہ رک بجعت ےس وپاھچا

 

 زرش
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ر اتبےن"  "یک تمہ ںیہن رھک اتکس ااہےئ نہب ہن وپوھچ ای  اھبیئ اینپ نہب وک ایسی ح 

 امعر ےن وھجےٹ آوسن اصف رک ےک اہکا

وکباس یک ریمے  روام اھجمس دوں اےنپ اس اےنپ ھچک ےتگل وک اب ارگ اس ےن وکیئ"

ی آوسن اہبیت رانہ

ٹ

 ھی
پ ی

 "اہوھتں رم گپ اجےئ اگ رھپ مت 

ا"

ے

آج رمے ریمی ا اںیم ویکں آوسن اہبؤ یئگ روےئ ریمے دنمش ریمی رطف لک اک رمن

 " االب ےس

 ر ےک دل ےک اچر ڑکٹے رک دےیروام ےن ٹف ےس امع

ارق رم ویکں ںیہن ایگ"

 

 ہی ےنس ےس ےلہپ ش

ٰ

 " ااہلل اّلل

ارق آںیھکن اھپڑے اےس وھگرےن

 

 رپ اہھت رھک رک ڈاھیئ دی ش

ن

  اگل اامعر ےن نس 

 " ادعف دوں یھبک وج ڈگنھ یک ن ات رک ولں مت ولگ"

ا ارق ےن اوسفس ےس رس الہن 

 

 ش

وہں اہمتری وضفل  اںیم ےلہپ یہ اکھت وہا مت ن ات اتبےت وہں ن ا مہ اجےئ اہیں ےس"

 ںیہن ےہ ریمے نپاسا

ے
ے

 "وکباس ےنس اک وق
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 ودیل ےن امجیئ ےتیل وہےئ ےب زاری ےس اہک

انخ ہن دے ہعمج ہعمج اھٹ دن ںیہن وہےئ اکم"

ن

 ے وک ن
چ

ن

گی

 

ٰ

رے آےئ روب ا ااّلل

ٹ

رکےت ی 

 " اامجےن واےل

اوگاری ےس اس ےک وھکےل ہنم وک دھکی رک اہک ودیل ےن اانپ

ن

ہنم دنب رک ےک  ااشفں ےن ن

  اےس وھگری ےس ونازاا

 "یک ادو دن اکم رک ولں آسف اک گل اتپ اجےئ اگ ںیہمت اکم وچر یہکا"

  ودیل اہکں ےھچیپ رےنہ واال اھت

ردوری رکواےت ںیہ ہن وج ویں رمے"

ن

 "وہںاج رےہ ا اہاہاہ اہں واہں وت مت ےس م

اک ڑھچا رک وجاب دن اا

ن

 ااشفں ےن ن

 "اہیںا اامعر ےک ےچب ان س  وک وھچڑوں مت ن اوتں ویکں البن ا ےہ ںیمہا"

اہل اک سب ںیہن لچ راہ اھت وہ امعر اک ہلگ دن ا دیتی

 

  زرش

ارا رہبوز ںیہن ےہ"
م
 "وہ ہ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
405 

 "اہں ںیہن ےہ رھپ"

  اودیل ےن ےبزاری ےس اہک

اں"

ن

ارا رہبوز ےہ ن
م
 "اووہ دعف دور وہ ہ

 "اہں ےہ اب آےگ وھپوٹ"

اہل ےن دلجی ےس اہک

 

  ازرش

 "ںیم دل وخن ےک آوسن رو راہ ےہ ںیم ےسیک اتبؤ"

  امعر ےن آوھکنں رپ اہھت رھک رک اہک

آوسن ایک اخک  ااہمترے وت آوھکنں ےس نیکمن آوسن یھب ںیہن لکن رےہ وخن ےک"

 "روےئ اگ

ا اوگاری ےس وجاب دن 

ن

 روام ےن ن

 " آوسن ریمے دل رپ رگ رےہ ںیہ اہیںاںیہمت ایک اتپ ےہ ہی وخن ےک"

ا  رپ اہھت رھک رک دھک رھبے ادناز ںیم وجاب دن 

ن

  اس ےن نس 
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را وکیئا"  "ںیہن وہ اگ اامعر ےک ےچب آپ ارگ مت ےن وضفل وکباس یک وت ھجم ےس ی 

اہل وک داھکی

 

اہل اک ربص وجاب دے ایگ اھت امعر ےن وھگر رک زرش

 

  زرش

ارے رہبوز ےن ںیمہ یہک اک ںیہن"
م
ادی رکا اہ

 

 "دی اوھچڑا اس ےن واہں ش

  امعر ےن آےگ وہ رک رسوگیش ںیم اہکا

 "واٹ"

اہل وک داھکی وج ریحت ےس آںیھکن

 

اھپڑے اےس دھکی ا اس  اک ہنم وھکال رہ ایگ امعر ےن زرش

 ریہ یھت

 ںیہن رک  اداھکی اس ےیل ںیہن اتب راہ اھت ںیہمت ںیم اجاتن اھت مت اانتا"

ے
 

رداس را دصہم ی 

ٹ

ی 

 " اوکسں یگ

  ےن دھک ےس اہکاامعر ا

================== 

اہل آںیھکن اھپڑے اےس وھگرےن یگلا

 

 زرش
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 "دھک اسیک دھک"

 اس ےن ریحاین ےس وپاھچ

 "رہ ایگ اھت اہی دھک مک ےہ ہک رہبوز مت رپ وسنت ےک آن ا اہےئ ہی دن دانھکی"

 امعر ےن داھایئں دے دے انہک رشوع رکدن اا

وکن یس رہبوز ےک  اایک اول وفل وبےل اج رےہ وہں وسنت وہ یئگ وہ اہمتری ریمی"

 "اسھت ریتصخ وہیئ ےہ وج ایسی وضفل وکباس ےیک اج رےہ وہں

ارے اہں زن ان تہب ینعم"
م
 یھت اہےئاہ

ے
ن

ےسیک اہمترے اسھت ا  ریتھک ےہ مت اس یک اامی

رن این اک رکبا ےنب

ے

 وپےھچ رہبوز اب وکن اچبرہ ف

ٰ

اہل یسیج  اےباامیین رک ایگ اّلل

 

اگ وج زرش

 "وہ راہ وہں اآتف یک ڑپن ا وک اانپےن وک ایتر وہ اگ ںیم وت ہی وسچ وسچ رک نپالگ

اہل ہنم وھکےل ان یک لگ امعر ک اسھت ا  ودیل ےن یھب اوسفس رھبے ےحمل ںیم

 

دن ا زرش

ری ن ات رپ الملت رک رہ یئگا اااشفاینں

ن

  نس ریہ یھت ودیل یک آخ

مت رپ ریمی الڈیل نہب  اےنب انبےئ وک وکن نپالگ رک اتکس ےہ مت ریمی رکف وھچڑوں ےسیج"

 اک دنبہ ریمی تمسق ںیم یھب

ٰ

 "ھکل دن ا ایگ وہ اگ ااشفں ڈوب یئگ ےہ اےسی یہ وکیئ اّلل
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ریک وجاب دن اا

ے

ریک ہب ی

ے

اہل ےن ی

 

 زرش

 ںیہ ںیم اجیتن وہں"

ے

اہل مہ اہمترے دھک وک ھجمس تکس

 

وت اےنپ دل رپ رھتپ رھک  ااہےئ زرش

ارا دل رےنھک ےک ےیل ااسی ہک ریہ وہں ورہن دل وت اہمترا
م
ڈاھںیئ امر رک روےن  ارک رصف ہ

  اےنپ ےہ اےسی دل ںیم وک رک راہ وہں اگ ہک دوں ریمی نہب مہ اہمترے

ے

مغ ےل رک م

 "یھٹیب روہں

رویسنہ ادناز ںیم وبیل  اروام وج اس ےک نپاس یھٹیب وہیئ یھت اس اک رس اےنپ دنکےھ رپ رھک رک

اہل ےن ےصغ ےس اےس ےھچیپ دالیکھ

 

  زرش

ردیتس ےھجم اداس رکےن رپ"  وہےئ وہں  ارموں مت س  ےک س  وتخبمکں ویکں زی 
ُ

ے

ُت

 " ےیل ویکں اداس وہ یئگ ںیم الب اس اکروٹن ےک

لا رک رہ  اس ےن نپاس یھٹیب روام ےک رمک ںیم ای  ڑپھت ردیس ایک وہ اچبری اس
ےک وار ےس ب لب 

  ایئگ

 "زر مت وایعق اداس ںیہن وہ ایک"

اہل یک

 

رطف دھکی  وحرنی وج بک ےس اخومش یھٹیب اںیہن نس ریہ یھت ریحت ےس زرش
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اگل رک  اوحرنی وک داھکی اس ےک دعب ہہقہقرک وساہیل رظنوں ےس دےنھکی یگل س  ےن ےلہپ 

  ےنسنہ گل ےئگ

 "اپ س  سنہ ویکں رےہ وہں"

یھت نج یک یسنہ  اوحرنی ےن ریحاین ےس س  وک داھکی وہ ہنم وھکےل س  وک دےھکی اج ریہ

ام یہ ںیہن ےل ریہ یھتا

ن

 روےنک اک ن

اہل اصہبح وت اس رےتش"

 

اری زرش
م
ل ر اوحر سک داین ںیم ریتہ وہں ن ار ہ

ب لک
ایض ںیہن ارپ 

اہل اک دل

 

 یہ زرش

ے
ن

ر وک نس پ یھت اس ح  اےنچ وک رک  ایھت وہ وت دایج ےک رس ےس جپ

ن

اھٹ رک ن

 " اراہ وہں اگ

ا اچیہا اروام ےن اینپ رمک رپ اہھت رےھک وہےئ ےتسنہ وہےئ اس یک رپاشیین دور

ن

 رکن

 "رھپ مت س  اس ےک ےیل اانت رپاشین ویکں وہ رےہ وہں"

ےک ےیل ںیہن ہکلب اس  ااجؤ یئگ اور دورسی ن ات مہ اسمت ایھب یئن وہ دلجی یہ ھجمس "

اہل ےک تمسق ںیم ھکل دن ا ایگ ےہ

 

رہبوز اچبرہ رھگ اک  ادبتخب ےک ےیل مغ زادہ ےہ وج زرش

رلی ےس اھبگ الکنا

ٹ
پ
اری زر وک  اہچب اھت ربص رکش رک یہ اتیل رپ ںیہن وہ یھب اس خ

م
ااجےن ہ

ن

اب ن
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ا یھب ےہ ہی ںیہن

ے

 "وبقل رکن

ارق ےن دھک رھبے 

 

اہلش

 

اک  اآواز ںیم وھجےٹ آوسن اصف رکےت وہےئ وجاب دن ا زرش

راق اڑا رےہ ےھت

ن

راق رپ م

ن

  سب ںیہن لچ راہ اھت وہ س  اک ہلگ دن ا دے وج اس اک م

ارق ےک ےچب اہمتری وت"

 

 "... ش

ارق ےن رھپیت ےس رس

 

اہن اکپ رکےت وہےئ الچیئ ش

 
ن

ےچین ایک لپچ اڑ رک  وہ لپچ اکنل رک ن

ارق ےن ا

 

ران ااےھچیپ ج رگی ش

ٹ
پ
  ےس ہنم خ

وت المؤ مہ یھب وت دےھکی ایک  اسب رکوں مت س  اینپ اینپ ونیکنٹ زرا رہبوز ےک ےچب وک وفنا"

راھن ا ےہ اس ےن

ٹ
پ
 " اچدن خ

وج س   اراہین ےن ےبزاری ےس ان س  یک ونک وھجک ےس گنت آ رک اانپ وشمرا دن اا

پ رپ رہبوز ان النئا

 

اپ ےل آن ا اکسی

ٹ

  آن ا اےک دل وک اگل امعر ےن اھبگ رک ادنر ےن پیل ن

اہم"

ن

رکےن ےک ےیل ای   ااالسم مکیلع ےسیک وہں س  ولگ اتگل ےہ آج رھپ وکیئ اکرن

 "اسھت وہےئ وہں

  رہبوز یک یتکہچ آواز اچروں رطف وگیچن
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راھن ا ےہ اور ہک"

ٹ
پ
ان اش ریمے اھبیئ اچدن مت ےن خ

 

 "ںیمہ رےہ وہں اش

ایھجمسا

ن

  ےس اےس داھکی امعر ےن س  ےک ےھچیپ دلیکھ رک اانپ ہنم آےگ ایک رہبوز ےن ن

 "ایک بلطم"

ا" ےہ اور مہ ےن  ابلطم وبلط وھچڑوں ےلہپ ہی نس ولں دایج ےن ںیہمت اعق رک دن 

ر
م
ارا مت ےس ہ

م
اہک ںیہمت اتب ےکس ہک آج ےس ہ

ے

  اںیہمت اس ےیل وفن ایک ےہ ن

ے

رہتش تح

اندوھےک ا

ن

 "ن از وھجٹ ان

ارق ےن اہھت ےس امعر اک رس ےھچیپ اٹہ رک اینپ لکش آےگ رک ےل ےصغا

 

ےس اہک رہبوز اچبرہ  ش

  ریحان رپاشین ان س  وک دےھکی اج راہ اھت

ر وہا ایک ےہ ےھجم یھب وت اتپ ےلچ"

ن

 "آخ

ا"
 
اہل  اایک اتبںیئ ںیہمت مت ےن وت ںیمہ یسک وک ہنم داھکےن ےک اقب

 

ںیہن وھچڑا زرش

وھچیٹ یس رمع ںیم  وت رو رو رک اکلہن وہےئ اج ریہ ےہ مت ےن اس اچبری رپ اینتا ااچبری

 "....وسنت ل رک ااھچ ںیہن

اہل اک اھبری اہھت اس ےک

 

ا زرش

ے

د وکباس رکن ری 

ن

  رس رپ ڑپا ااس ےس ےلہپ ےک امعر م
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ان ںیم اس اکروٹن ےک ےیل رو رک اےنپ"

ن

یتمیق آوسن ویکں  اروےئ ریمے دنمش ےنیمک ان

اتبںیئ انب مت ےن  ں اور مت رہبوز ےک ےچب رشم وت ںیہمت وھچ رک ںیہن زگی ںیمہایضء رکو

ے دے دن ا
س
ک

اہم رس ااجنم 

ن

 " اہی اکرن

اپ اےنپ ےضبق ںیم ےل رک ےلہپ امعر اکا

ٹ

رھ رک پیل ن

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

 ایک رھپ  ازرش

ے

دامغ درس

 ںیم الچ

ے

ادی یک ایگ اھت ارہبوز یک الکس ےنیل ھٹیب یئگ وہ اچبرہ وت ہی نس رک یہ تکس

 

 ہک اس یک ش

  ربخ نپااتسکن چنہپ یئگ یھت

ری طلغ یمہف وہیئ ےہ ااسی ھچک ںیہنا"

ٹ

وہا ےسیج مت س  وسچ  ادوھکیں مت س  وک تہب ی 

 یہ

ن

 ".. رےہ وہں وہ وت سب ااچی

 رکوں ںیہمت وت دایج کیھٹ رکےئ"

ے

 " اےگ وچبا اسب سب زن ادہ ےنب یک وکشش م

اپ نیھچ رک رہبوز وک وھگراا

ٹ

اہل ےس پیل ن

 

  ودیل ےن زرش

 "لچ رےنہ دے اھبیھب وک الب دلجی ےس"

 "ن ار ےلہپ ریمی ن ات وت نس ولں"

ر ان س  یک دویکمھں ےس گنت آ رک اس ےن

ن

یلیلٰ وک البن ا س   ارہبوز یک ای  ہن یلچ الب آخ
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  ااےس دھکی رک وخش وہےئ

یک چس چس  اوک مسق ےہ آپ یک وخوصبریت اہےئ اھبیھب آپ آدنیھ وت ںیہن ےہ ہن آپ"

 "اتبںیئ اگ

  وک داھکی اامعر ےک ےبےکت وسال رپ س  ےن یہ اےس وھگرا یلیلٰ ےن ریحاین ےس امعر

 "یج ںیہن"

ادی ںیہن ا اوہ یہ ںیہن اتکس ارگ آپ یک رظن کیھٹ وہیت وت آپ یھبک یھب"

 

رہبوز ےس ش

ادی  اں آپ ےن واہںرکیت اےس وت اہیں وکیئ ڑلیک اھگسن ںیہن ڈایتل یھت اہج

 

اس ےس ش

 "رک دی اینپ رظن حبص یہ اج رک چپ  رکواںیئ اگ

 آ یئگ یھت ویہ رہبوزا

ٹ

م
ےن ےصغ ےس امعر  ااس یک ن ات رپ اہجں یلیل ےک وہوٹنں رپ رکسماہ

  وک وھگرا

 "اہاہاہ وس آےن یک ن ات رک دی مت ےن امعر دل وخش وہ ایگ"

اہل ےن اس یک رمک رپ وخیش ےس ڑپھت ردیس ایک

 

  ازرش

 اغرت رکے ںیہمت"

ٰ

 "اّلل
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ا   وہ رمک رپ اہھت رھک رک الچن 

 "ریمے زنہ ںیم ای  ایخل ان ا ےہ"

 راہین ےن یکٹھچ اجبیئا

ارایگض متخ رک ےکچ ےھت

ن

یلیلٰ یھب ان  ارہبوز یک اسری ن ات ےنس ےک ن ات س  اس ےس ن

ےس دھکی  اےس ن ات رک ےک وخش یھت اےنت ایپر رھبے رےتش وہ آج یلہپ ن ار اینپ آوھکنں

  رک ریحان یھت

 " اوہ ایک"

  امعر ےن رگدن ومڑ رک وساہیل رظنوں ےس اےس داھکی

اں رہبوز ےک اکنح یک وخیش ںیم ھچک الہ وگال ایک اجےئ"

ن

 "ویکں ن

 ولچں رپ رشوع وہ اجؤ س  ےک"

ے

ردس  "س ا اواہ زی 

اپ اسڈیئ رپ راھک امعر ےن اھٹ رک س  ےس ےلہپ ےکمھٹ

ٹ

ےنیل رشوع ایک  ااوہنں ےن پیل ن

ار رک یل

ے

اہل اک دالھ دوہٹپ ان

 

ار ےس زرش

ے

  ودیل ےن اھبگ رک اسےنم ن

 ... آاج چن ےل چن ےل ریمے ن ار"
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 ... اآج وت رہبوز یک گل یئگ ےہ الرٹی ... یلیل اھبیھب ڈوب یئگ ےہ اچبری

 ... دووتسں اآ اج چن ےل چن ےک ریمے اسھت آؤ ریمے تخبمک ن اروں اایسی وخیش ںیم

اس رک راہ اھت ودیل ےن دوہٹپ رس رپ

ن

ا اک ایتسن

ن

ارق یھب ان ےک اسھت  اامعر کہل کہل رک اگن

 

یل ش

را احل وہ راہ اھتا اےکمھٹ اگلےن اگل امعر اسھت اسھت اگ یھب راہ اھت ڑلویکں اکا   سنہ سنہ رک ی 

 ...  اڑےن اگل وہںآج اتگل ےہ ںیم وہاؤں ںیم

ایل اجبیئ

ے

  واہ واہ س  ےن ن

 ....آج اتگل ےہ ںیم وہاؤں ںیم اڑےن اگل وہں"

رن اد وہےن ےس چب ایگ ےہ  ...آج رہبوز ےنتف ےک اہوھتں وپری زدنیگ ی 

ا   امعر ےن کہل کہل رک اگن 

 " اامعر ےک ےچب ربص رکوں مت"

اہل ےن اھٹ رک اس ےک ےھچیپ دور اگلیئا

 

  زرش

ا وہا امر دانیااھچ ااھچ اب آ

ن

ا نس ولں رھپ اچےہ انتج رمن

ن

ری اگن

ن

 " اخ
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اہل وک اےنپ ےھچیپ آےت دھکی رک اس ےن وصعمم یس لکش انبیئ

 

 زرش

 دایج او دایج ۔۔۔۔۔ا"

ادی

 

 " ادایج او دایج رہبوز رک ایگ ش

ارق اور ودیل ےن یٹیس اجب رک دادا

 

ایل اجبیئ ش

ے

دی اےنپ اگنہومں ںیم وہ  اواہ واہ واہ س  ےن ن

راومش ا

ن

  ےیک ےھٹیب ےھتس  ف

 "ہی ایک وطافن اچم راھک ےہ مت ولوگں ےن"

ر زیچ ےسیج اھتم یئگ س  اینپ اینپ ہگج وچیٹس
م
نب رک ڑھکے وہ ےئگ  ازاالن یک داھر ےس ہ

  رہبوز ےن دلجی ےس اکل اکیٹا

ا اگل راھک ےہ مت ولوگں ےن"

 

 "ںیم وپھچ راہ وہں ہی س  ایک امتش

  زاالن ےک اسھت داریم یھب اھت

 "وت ںیہن مہ ےن ایک ایک ےہ اھچک یھب"

اہل ےن وصعمم یس لکش انب رک وجاب دن اا

 

 زرش
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 ویکںا"

ے

ر ی
م
  آ ریہ یھت اااھچ ھچک یھب ںیہن رک رےہ ےھت وت مت س  یک آواز ن اہ

 "اھبیئ دایج چس یہ ےتہک ےہ"

  امعر ےن اوسفس ےس رس الہ رک اہک

 "ایک ےتہک ںیہ دایج"

 زاالن ےن بجعت ےس وپاھچ

ریت وہےئ ںیہ"  "یہی ےک آپ وپسیل ںیم یسک یک افشرش ےس ی 

 امعر یک ن ات رپ زاالن ےک امےھت رپ نکش آ ےئگا

 "اس ےبیکت ن ات اک دصقم"

ری واردات وہ"

ٹ

یئگ آپ وک اتپ یہ ںیہن  اآپ ےسیک وپسیل ارسف ےہ آپ ےک رھگ ںیم اینت ی 

 "الچ

وحرنی وک ےکت اج  داریم ان س  ےس ےب اینز ڑھکاا ازاالن اس یک ن ات نس رک رپاشین وہا

اہل ےن ای  رظن داریم وک داھکیا

 

رھپ ٹف ےس ا اراہ اھت وحرنی رظنںی اکھجےئ ڑھکی یھت زرش

اہل ےن زن ان اکنل

 

رک اےس  اوحرنی ےک اسےنم آ رک ڑھکی وہ یئگ داریم ےن اےس وھگرا زرش
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ا ران 

ٹ
پ
د خ ری 

ن

  م

یک ھچ وگیلں اہمترے  ا رےہ وہں ھچاب ارگ مت ےن وکیئ وکباس یک ہن وت ہی نگ دھکی"

ار دوں اگ

ے

 "وھکرپے ںیم ان

 وپسیل وردی ںیم وبلمس اھت اس ےن نگ اکنل رک امعر وک

ے
ے

  ڈران اا ازاالن اس وق

 احیل ریتہ ےہ ااہاہاہ رےنہ دے زاالن مہ ےن انس ےہ وپسیل ارسف یک نگ یھبا"

ے
ے

ر وق
م
 "ہ

اہل ےن رشارت ےس آھکن امری

 

  زرش

اہل آج دل "

 

رک اب ےھجم نیقی وہ ایگ مت  وخش رک دن ا مت ےن اھبیئ اک اسھت ہن دےاہاہاہ زرش

 "وایعق دصےم ںیم وہ

 امعر اہکں ن از آےن واولں ںیم ےس اھت رکسما رک رشارت ےس ےس ڑھچا

ارا رہبوز  اھبیئ ان س  یک وت اعدت ےہ اول وفل وبےنل یک ن ات درالص ہی"
م
ےہ ہک ہ

ادی رک دی

 

 "ںیہن ےہ اس ےن اھبگ رک ش

ارق ےن دیھک ادناز ںیم رس وک ادرھ ادرھ الہ رک االطع اچنہپیئا

 

 ش

 "واٹ"
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  داریم یھب اھت ازاالن اک ہنم ریحت یک زن ادیت ےس وھکال اک وھکال رہ ایگ وھجاکن وت

ادی ںیہن رکےت"

 

ارق اہمترا ڑلےک رھگ ےس اھبگ رک ش

 

 " اےنتف ہنم ش

 دیل ےن اےس رشم دالیئو

پ اک اکنال ےہ اس ےن رمس"

 

ای

ٹ

ارا ڑلاک تہب ےب ریغت ن
م
 " اوتڑ ڈایل ااو وہ ہ

ا ارق ےن دھجمساری ےس وجاب دن 

 

  ش

ا دنسپ رکوں ےگ اور"

ن

ا دنسپ رکوں ےگ ہی  امت س  اینپ وضفل وت وت ںیم ںیم دنب رکن

ن

ےھجم اتبن

 "س  ایک وبےل اج رےہ وہں

ےن یسک وک یھب اتبںیئ انب  اںیہن اج راہ اھت اےسی ےسیک رہبوز اےلہپ وت ریحت ےس زاالن ےس وبال

ادی رک دی

 

  ش

حہ اگل رک اتبیئ زاالن ےک
ل
 اسری ن ات رمچ اصم

ے

رہچے ےک  اامعر ےن افی ےس ے ی

 یھت

ٹ

م
رات دبےل اب واہں ریحت یک ہگج دیمیھ یس رکسماہ

 

ای

ے

  ان

 "ااھچ وت ہی ن ات ےہ"

ےس دامھل ڈاےنل  ںیم رس الہن ا رپ دون اراازاالن ےن رپ وسچ ادناز ںیم اہک س  ےن اابثت ا
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  اگل ےئگ

 .... ادایج دھکی او دھکی رہبوز ریتے اہوھتں ےس الکن اجےئ او اجےئ"

ا ا رشوع رک دن 

ن

  امعر ےن رھپ ےس ےباکت اگن

 ... ان ا دھکی اہں دھکی ڑلاک رھگ ےس اھباگ اجےئ اہں اجےئ"

ا وگری وک اھباگ الےئ اہں الےئ"

ے

 ... ادادو دھکی اہں دھکی ریتا وپن

وکیئ ڈر ںیہن  اس  زوروں وشر ےس وھجم رےہ ےھت آج اںیہن زاالن یک وموجدیگ اک یھب

  اھت وہ آج اےنپ ن ار یک وخیش ںیم تسم ےھتا

اہل اک اہھت ڑکپ رک اےس یھب ڈاسن رکےن رپ وبجمر ایکا

 

 وہ یھب اس ےک ےب ےکت اامعر ےن زرش

 اگےن رپ اہھت نپاؤں امرےن یگل زاالن تبحم ےس اےس دھکی راہ اھتا

دہ ااھٹ رک وحرنی ےک نپاس اج ڑھکا وہا  داریم ےن ومعق اک افی 

 "یسک وہ ریمی اجن"

ا اہھت روک ایگ اس ےن رظن ااھٹ

ے

ایل اجبن

ے

رک داریم وک داھکی وت  اس یک رسوگیش رپ وحرنی اک ن

رتص ےس اےس دےھکی اج راہ اھت۔ا

ن

 تہب ف
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 " وہ اور آپکیھٹ"

ا ڑپ رےہ ےھت

ن

  س  یک وموجدیگ ںیم اےس االخایقت اھبنن

 "ےس رھب دوں ہن اںیہمت انب ادوھرا وہ ریمی زدنیگ ںیم آ رک ریمی زدنیگ وک رووینشں"

 داریم ےن آہتسہ آواز ںیم تبحم ےس وچر ےجہل ںیم اہکا

  اوحرنی اک دل زور ےس دڑھاک

ر یسک ےس ایسی یہ وگتفگ رکےت ںیہ ایکا"
م
 "آپ ہ

ارلم رک ےک وحرنی ےن رسد ےجہل ںیم وپاھچ

ن

 وخد وک ن

 وت ای  یہ اکنح وہا ےہ اس ےیل ای  مت یہا"

ے

ویبی وہ اس احلظ ےس  اںیہن اجن ایھب ی

 " اایھب یئن یئن وکشش ےہ ایسی ن اوتں یکا

  اداریم ےن رکسما رک رشارت ےس اہک

 ....مہ ن ار ےہ اہمترے

 ... ےتجیھب ںیہ وھچارے
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 د وھگےنم اگلامعر روام ےک اردرگ

رق ںیہن ڑپ راہ اھت

ن

  روام یک وھگرےن ےس امعر وک وکیئ ف

 .....مہ ےس یل رکوں اور مہ ےس یل رکوں"

 ... مت وہ ای  ربمن ےک اگنکل"

   ںیم ےہ ای  روہیپ ںیہن
 

 ...ج

 ...وھچارے اہکں ےس الےئ وھچارے اہکں ےس الےئ

اہل ےن وھجےتم وہےئ امعر وک ہنعط امرا

 

  زرش

ادیدایج او ا"

 

 .... دایج رہبوز ےن رک ش

 .... اب ےنتف وک وکن اانپےئ اگ

 .... اہےئ وکن اانپےئ اگ

اہل وک آھکن امری

 

  امعر ےن سنہ رک زرش

 امعر دایجا
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 ودیل ےن رمے وہےئ آواز ںیم اہک

 ...اہں اہں او دایج او دایج"

روں ںیم اگل وہا اھت

ن

  امعر اےنپ م

 ..ںیہن امعر دایج"

 " ااہں ہن او دایج"

اا راہ اھت

ن

گب

ن

گب
  وہ وھجےتم وہےئ 

 "امعر"

اہھت اہجں اھت ویہ  ادایج یک آواز رپ س  ےک س  مھت ےئگ دایج یک الچیئ آواز رپ سج اک

  روک ایگ

               ............................. 

                

 ںیم شیپ وہےئ ےھت دایج ےلہپ یہ

ے

 دایج یک دعال

ے
ے

ےھت ان س   ا ےصغ ںیموہ اس وق
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 دھکی رک اور آؤٹ آف رٹنکول وہ رےہ ےھت

ے

 یک احل

 "وہں ںیم وپاتھچ وہں ہی س  دن داھکیےن ےک ےیل مت س  دیپا وہےئ"

 دایج ےن رگج رک اہکا

اہل تہب دصےم ںیم یھت مہ وت اس اک دل الہب رےہ"

 

 "ےھت اامین ےس ادایج وہ زرش

  امعر یک زن ان رپ یلجھک وہیئ

پ رک ا" رظنوں ےس ںیہمت  اےک ڑھکے روہں دایج ےصغ ےس ںیہن ہکلب وخن وحارامعر جپ

 "وھگر رےہ ںیہ

ارق اس ےک نپاس ڑھکا اھت رسوگیش ںیم وبال

 

 ش

ےہ یہ ڈہرحام مت واہں ایک رک  ااور مت زاالن ولچ رھب نپاین ںیم ڈوب رمو اج رک ، ہی س  وت"

 "رےہ ےھت

  دایج اک وھتوپں اک رخ اب زاالن اچبرے یک رطف اھتا

 "...ایج وہ ںیمد"
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پ رک اکنح رپ اتگل ےہ ںیہمت یھب" تہب وخیش وہیئ ےہ رپ ںیم  اوہ ںیم ایک اہں اھبیئ ےک جپ

رکےن یک وکشش یھب یک  اتبںیئ داتی وہں مت ںیم ےس یسک ےن اس تخبمک اجنہر ےس راہطب

اک وٹکاا

ن

اہ وت اکن ےس ڑکپ رک رھگ ےس اکنل دوں اگ اس ےن وت ریمی ن

ن

 "رک رھک دی ےہ ن

اک دیھکیادایج ےصغ

ن

 رک ان یک ن

ن

   ےس الچ رےہ ےھت امعر ےن وھجی

اک وت ان ےک اسھت یگل وہیئ ےہ"

ن

اہل ن ار دایج یک ن

 

 "زرش

اہل اس ےک ن اںیئ رطف ڑھکی یھت اس یک ن ات نس رک یسنہ روک ہن نپایئ

 

  زرش

 اوھگر رک روام ےک ےکھج رس وک اروام ےن اانپ نپاؤں اس ےک نپاؤں رپ امرا یسنہ وھبل رک الملت ایھٹ

  داھکی

 "مت س  ےن نس یل ںیم ےن وج اہک "

  ادایج ےن رپ رگج رک وپاھچ

ا   س  ےن اابثت ںیم رس الہن 

 " اور اہں ریمی ای  ن ات اور اکن وھکل رک نس ولں مت س  ولگ"

رے یھب ویہ وموجد ےھت

ٹ

  دادو اور ن ایق ی 
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رھگ وھچڑ رک ےلچ اجؤ ےھجم  اںیم ےن ای  ہلصیف ایک ےہ ارگ یسک وک یھب ارتعاض وہا وت وہا"

 ےہ
 ِ

ن

ہ ہن

 

سلب
م
 " اوکیئ 

  دایج یک ن ات رپ س  ےن رس ااھٹ رک اںیہن داھکی

 " اوہ ایک دایجا

 ودیل ےن ریحاین ےس وپاھچ

 "آےگ ڈنسے وک زاالن اک اکنح ےہ"

  وک داھکیربخ یھت ن ا دامھہک س  ےس ریحاین ےس دایج ا

 " ااتگل ےہ دایج اک مغ ےس دامغ اکم ںیہن رک راہ"

اہل ےن نپاؤں اس یک نپاؤں رپ امر رک

 

پ رےنہ وک  امعر ےن کھج رک رسوگیش یک زرش اےس جپ

 اہک

 "وپوھچں ےگ ںیہن سک ےس"

 دایج ےن رگج رک وپاھچ
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اری رطفا"
م
رات دایج آپ اک ہلصیف رس آوھکنں رپ ہ

 
اری اینت خ

م
ےس ڑگنلی ولیل ےس  ہ

 ںیہن رکے ےگرک

ے

 "وا دے مہ آف ی

ا رداری ےس وجاب دن  رامی 

ن

ارق ےن ف

 

 ش

 " ااہمترے ہنم ںیم اخک"

ارق وک داھکی

 

  دادو ےن وھگر رک ش

اہل ےس ےہ رہبوز ایک اتھجمس ےہ"

 

اس ےک ااکنر ےس ںیمہ  اآےگ ےتفہ زاالن اک اکنح زرش

ل ںیہن مت س  آج ےس یہ ایترن اں رشوع رک
ب لک
رق ڑپا ےہ ںیہن 

ن

 "دوں ےھجمس اوکیئ ف

اہل

 

اہل وک زرش

 

ےن ریحت ےس آںیھکن  اب یک ن ار یعس امونں ںیم اکٹھج اگل اھت زاالن ور زرش

رد یک یھت دایج اانپ

ن

ر ف
م
 واہں ڑھکے ہ

ے

ہلصیف انس رک اج  ااھپڑے دایج وک داھکی ایس یہ احل

اہل اینپ ہگج ےس ڑلرھکایئ

 

روام ےن  اےکچ ےھت ےھچیپ س  وک ریحت ںیم التبم رک ےک زرش

رک  اےس اھتم رک نپاس ڑپی رکیس رپ اھٹیبن ا داریم ےن وخیش ےس ومن الئ اکنلدلجی ےس ا

 وھچڑا وہ اےنپ دصقم ںیم اکایمب وہ ایگ اھت

 

ج

می س

  رہبوز وک 

----------------------- 
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ے ںیم سک اک لتق رکےن اج ریہ وہں" ٰ
ص

ن

غ

 "اوےئ سم ہنتف اےنت 

اک یک دس ںیم اےنپ وپرنش یک رطف اج ریہ یھت امعر یک وحنمس آواز

ن

رپ ومڑ رک وخن  اوہ ن

  وخار رظنوں ےس وھگرا

 " امت ےس بلطم"

  وہ داھڑی

ا وہا اس ےک اسےنم "واہ رہ اھبیھب اجن اانت ہصغ"

ے

وہ ایگ آوھکنں ںیم ڑھکا ا اوہ الچن

اچ ریہ یھت

ن

  رشارت ن

 "ہی اھبیھب ےسیک اہک مت ےن"

  اس ےن ےصغ ےس وھگرا

  رہبوز ےن کہچ رک اہک " اآپ وک اور ےسیک"

ر ےلہپ یہ وھگام"

ٹ

 
 ریما م

ے
ے

وہا ےہ ہی ہن وہ ریمے  ادوھکیں امعر ریمے ہنم ہن وگل اس وق

 "اہوھتں اضعئ وہ اجؤ

  وہ الچ رک وبیل
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اہمترے اکنح وک وج ویں  اوہا ایک ےہ اور ںیہمت رشم ںیہن آیت دن یہ ےنتک رہ ےئگ ںیہ"

 "ددنھےتل وہےئ اےنپ رسسال ےک رکچ اگل ریہ وہں

 اھک رک ومڑیا

ٹ
ن

اہل اس یک ن ات رپ رکی

 

  زرش

دا"

ٹ ن

ری ن ار ہک ریہ وہں اسی

ن

 " التق وہ اجؤ ےگ  یہک ہک ریمے اہوھتںاہمتری وت ںیم آخ

  وہ ہک اجےن یگل

  "اج اہکں ریہ وہں"

  وہ اہک ن از آےن واولں ںیم ےس اھتا

 "ںیہ اوخدیشک رکےن اج ریہ وہں ںیہمت رکین ےہ وت ولچ لم رک رکےتا"

ا ر رک وجاب دن 

ٹ
پ
  اس ےن خ

 "واہ ےلب ےلب ااھٹؤ مسق مت چس ںیم وخدیشک رکےن اج ریہ وہں"

اہل آںیھکن اھپڑے اےس دےنھکیوہ وھجےتم وہ

 

  ایگل اےئ اس ےک اسےنم آن ا زرش

  "ہی مت سک وخیش ںیم یسیتب اکنل رےہ وہں"
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 اس ےن ریحت ےس اےس داھکی

رے"

ن

رے م

ن

 رھگ ںیم م

ے

ا  امت رمےن اج ریہ وہں اس ےک دبےل اچسیل دن ی

ن

اک اھکن

 "ےلم اگ اہےئ ںیم وت وسچ وسچ رک وخیش ےس نپالگ وہ راہ وہں

اہل ےن لپچ اکنل رک اس ےک رمک رپ ردیس یکااس یک ن ات نس ا

 

  رک زرش

دے" ادی 

ن

ان وھبےک ن

ن

 "ےتف ہنم اہمترا ےنیمک ان

ے ےس ےباقوب وہ ریہ یھت ٰ
ص

ن

غ

 وہ 

اں ہن وت یگنہم"

ن

ا رکین ےہ ن

ن

 رکن

ے

اہک ےنچب ےک  ان ار دوھکیں یتسس وایل وخدیشک م

ے

ا ن

ن

وایل رکن

اں ریمی ن ات

ن

 "اچسسن مک وہ مت ھجمس ریہ وہں ن

  وگن ا وہاوہ رشارت ےس ا

ر وک یھب ہن دے رپوسں "

ن

 یسک اکف

ٰ ٰ

ریمے اکنح ںیم یھب  امت اسیج ےبریغت اھبیئ اّلل

ا یہ ےلم اگ وہ وھٹسن انیل

ن

 " ااھکن

ا وہ اگ ےلہپ امہمونں یک اخرط دمارت"

ن

رکوں ان ےک رھبے ا اول یج وہ یھب وکیئ اھکن

ا ڈاولں رھپ ارگ یطلغ ےس وپھچ ول الکن آیٹن

ن

ھچک اور اچےیہ وت  ارھبے وٹیلپں ںیم اور اھکن
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داا

ن

ا ےہ خ

ے

یک انپہ وکیئ وپےھچ ان ےس  اٹف ےس ےنہک ےتگل ںیہ اٹیب اس رمع ںیم اانت اہک اھکن ا اجن

 "ںیہ اٹیلپ ںیم اور ہگج یہ اہکں ےہ وج آپ اانت اوسفس ےئک اج رےہ

اہل ا

 

 دق رہ یئگازرش

ے
ن

  س یک وکباس نس رک خ

 "اور ریمے رمےن رپ ںیہمت اخرط دمارت ںیہن رکین ڑپے یگ ایکا"

  اس ےن وھتڑی ےک ےچین اہھت رک وسال ایکا

ردیتس وھٹوساےئ" ےگ ںیمہ ہک اٹیب  ااو وک یج ریمی وجان اہجن نہب رمی وہ یئگ ولگ زی 

اتبؤ وکن  ایت ےہ اب متمت ولگ اھکؤ زدنیگ یسک ےک ےنلچ اجےن ےس روک وھتڑی یہ اج

 "اس آنشپ ریمے ےیل رتہب رےہ اگ

اہل اس یک  اوہ آوھکنں ںیم رشارت ےیل اس یک رطف دھکی رک دیجنسیگ ےس وگن ا وہا

 

زرش

ان" ان ات رپ دصےم ےس ےبوہش وہےن وایل یھت

ن

ب اا ان

ٹ

ھی

گ

 " امت 

رھ رک اےس ن اولں ےس ڑکپاا

ٹ

  اس ےن آےگ ی 

ا دےنھکی ےک اجبےئ اہیں"

 

دا ےک ےیل دور ےس امتش

ن

آ رک وخد وک رھبی وجاین  ااہےئ روام خ

دوا وہےن ےس اچب ولں

ٹ ن

 "ںیم ری
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اہل ےک

 

  اوہ دور ڑھکی روام وک دھکی رک الچےن اگل اس یک ن ات رپ زرش

ٹ

م
وہوٹنں رپ رکسماہ

  ادور یئگ

دوا رمد وہےت ںیہ وعرںیت ویبہ وہیت ےہ"

ٹ ن

 "مت رموں امعر ری

 یھب  ن ال وھچڑ رک وھگر رک اےس دےنھکی گل یئگ اس یک وکباس رواموہ اس ےک 

ے

ےک اکونں ی

  آ رک ڑھکی وہ یئگ
 
ی ر

ے

  اچنہپ یئگ وہ یھب ان ےک ف

 "اس دگےھ وک وھچڑو ںیہمت ایک وہا ےہ زر "

اہل ےک الل ےلیپ رہچے وک دھکی رکا

 

  اوپےنچ یگل اوہ امعر وک رظن ادناز رک ےک زرش

ردیتسںیم اتبںیئ دے ریہ وہں اج رک" رک ےک ااھچ  ا س  وک اتب دوں ریمے اسھت زی 

رمع تہب  اںیہن رک رےہ اس ڑھکورس اخن یک وت ںیم وہ ڈنیب اجبؤ یئگ ن اد رںیھک ےگ وپری

 "اےی ھجم ےس اکنح رکےن واےل

  وہ ےصغ ےس ادرھ ادرھ ےتلچ وہےئ وبیل

 " ااو وت ہی ہصق ےہ"

  روام اس یک وضفل ن ات نس رک رس الہ رک رہ یئگا
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اہل رعف ہنتف اصہبح وخدیشک رکےن اجرصف یہی"

 

اری زرش
م
 "ریہ ےہ ا ںیہن ہ

  وہ رک اےس ےتپ یک ن ات اتبیئ
 
ی ر

ے

 امعر ےن روام ےک ف

 روام وھکےل ہنم ےس الچیئا " اواٹ"

اےتش ںیم ںیمہ ولحہ  ااھبیئ ںیم اتبںیئ داتی وہں ایھب ےس ڑپوویسں وک اج رک اتب"

ن

دوں ن

ان حبصوپری وجھباےئ ےئگ ھجم ےس ںیہن اھکیئ اجیت

ن

 "حبص ا وہ یکیھپ ن

ا آڈر دے

ن

ادی اک اھکن

 

رے ےس اینپ دنسپ اتبیئ ےسیج ش

ن

  رےہ وہں امعر ےن اےسی م

داھل وہ رک اےس دےنھکی

ٹ ن

اہل دصےم ےس ی

 

  ایگل زرش

 ےہ"

ے
ے

راق رکےن اک وق

ن

 "امعر یب ریسس ہی یھب وکیئ م

اہل ان دوونں رپ دل یہ دلا

 

یتجیھب واہں ںیم تنعل ا روام اینپ یسنہ دن ا رک روب ےس وبیل زرش

  ےس اجےن یگل

 "اہکں اج ریہ وہں اھبیھب"

 اگلیئ

ن

 امعر ےن ےھچیپ ےس اہن

 "منہج ںیم"
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  انب رمے وجاب وموصل وہا

 "ن ار زیلپ اجےن ےس ےلہپ ای  رعض یتنس اجؤ"

 وہ رویک رضور رپ ومڑ رک اس ومنےن وک داھکی ںیہن

ا"

ن

 "ن ار اجےت وہےئ اانپ ومن الئ رضور اسھت ےل رک اجن

اچاس یک ن ا

ن

اہل ریحاین ےس ومڑی اس یک آوھکنں ںیم رشارت ن

 

  ریہ یھتا ات رپ زرش

دوی انب"

ٹ

اہک داین واولں وک  اوہ ایک ےہ ہن اھبڑ ںیم اجےن ےک دعب مت واہں ےس وی 

ے

رک رضور انجیب ن

ےک اسھت واہں اس اک دبہل یل اج راہ  ایھب اتپ ےلچ داین ںیم ولوگں اک انیج رحام رکےن واولں

اہک ولگ اس س ا

ے

 "ےس ربعت ےل ےکس اےہ ن

  امعر ےن ہک رک دور الیئگ

 وہ اس یک چنہپ ےس دور
پ
اہل اس یک ن ات نس رک اس ےک ےھچیپ پل

 

اھبگ اکچ اھت روام  ازرش

اہل اےس وھگر رک واہں ےس یلچ یئگ

 

 ہنم رپ اہھت رےھک سنہ ریہ یھت زرش

                     ...................... 

وحرنی ےن تہب عنم  اآج داریم دایج ےس ااجزت ےل رک وحرنی وک چنل رپ ےل رک اج راہ اھت
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اہل آج لک

 

ا اچاہ رپ دادو ےک اسےنم اس یک ہن یلچ زرش

ن

ےنیل ےک  ا زاالن ےس دبہلرکن

 وصنمےب انبےن ںیم رصموف یھت اس وہج ےس اس اک دایھن وحرنی یک الماقت رپ ںیہن

  اایگ

 دور

ٹ
ن

ری

ن

رپ رپامجن  اس  ےک ارصار یک وصرت ہی یلکن ہک وہ اس ےک اسھت اگڑی ےک ف

گلب ااں اکٹھچرا ریہ یھت وہ دح ےس زن ادہ ویفنکز یھت

ن

ن
 الل ولشار ضیمق ایھت وہ ن ار ن ار اینپ ا

وک اس ےن دل  اےک اسھت الل یہ ڈوہٹپ یل وہ یسک اہجن یک زہشادی یہ گل ریہ یھت داریم

اری

ے

  یہ دل ںیم اس یک رظن ان

ر"
م
 "وہں اوحر مت رسکلی وہ رک ھٹیب اجؤ ںیم وکیئ ریغ ںیہن اہمترا وشہ

رک اےنپ نپاس ےھٹیب  اداریم ےن رنم ےجہل ںیم اس یک رطف دھکی رک اہک وحرنی ےن رظن ااھٹا

 داریم وک داھکی وبیل ھچک ںیہن

ا"

ن

ارا اکنح نج احالت ںیم وہا وہ س  تہب ااچی
م
دا وگاہ ےہ  ںیم اتنم وہں ہ

ن

اھت رھپ خ

رصف تبحم  اںیم ےن ںیہمت دل ےس اانپن ا ےہ ریمے دل ںیم اہمترے ےیل رصف اور

 "ےہ اس ےک وسا ھچک ںیہن
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ا

ن

رک اےس داھکی  اآج داریم اک ہجہل اور ادناز دونں یہ دبےل وہےئ ےھت وحرنی ےن وھجی

ررمی نپارل اھت وہ ویہ ےھٹیبا
 سک
ن

آڈر دے رک اس یک  اداریم ےن اگڑی ای  اسڈیئ رپ اگلیئ اسےنم ا

راا

ٹ

 رطف وھگم رک م

 "مت ھچک وہکں یئگ ںیہنا"

 ےس وپاھچ اداریم ےن اس اک اہھت اھتم رک تبحم

 رظنوں ےس اےس داھکی ااس ےن رپاشین "ںیم ایک وبول ےھجم وت ھچک ھجمس ںیہن آریہ"

آواز وک اےنپ دل ںیم  اریمی اجن ھچک یھب ہک ولں ںیم آج ںیہمت انس اچاتہ وہں اہمتریا"

اولی وہ ہی ےحمل

ے

ا ےہ آج اک دن تہب ن

ے

ا اچاتہ وہں ریما دل رکن

ن

ارن

ے

ویں یہ مھت ےس اجےئ  اان

 " یھٹیب روہں ںیم ںیہمت ویں یہ داتھکی روہںمت ریمے اسےنم

رب ےک اعمل ںیم اردرگد ےس ےباگہن وہ رک اس یک آوھکنں ںیم

ن

 
ڈون ا وہا اھت  اداریم خ

ا

ن

 یہ  اوحرنی اس ےک اےنت وھکےل ااہظر رپ وھبالھک رک رہ یئگ آج وت داریم ےک رن

ن

دن

 رناےل ےھت وہ اعم دونں یک رطح اےس گنت یھب ںیہن رک راہ اھتا

اںآپ ا"

ن

 "یک تعیبط وت کیھٹ ےہ ن
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  ااس ےن رکفدنمی ےس وپاھچ

ا " ااہاہاہ"  وہ دریھے ےس رکسمان 

 "ویکں ںیہمت ںیم کیھٹ ںیہن گل راہ وہں ایک"

ا   اس ےن ااٹل ایس ےس وسال ایک وحرنی ےن رس یفن ںیم الہن 

ررمی ےل رک داریم یک ڑھکیک یک رطف اکھج وہ اس
 سک
ن

ررمی ےل رک  اےنت ںیم ورٹی ا
 سک
ن

ےس ا

راواسپ

ٹ

   م

ا اچاتہ وہں اےنپ قلعتم ھچک ولعمامت"

ن

 "دانی اچاتہ وہں اوحر آج ںیم ںیہمت ھچک اتبن

رےتھ وہےئ رنم ےجہل ںیم اہک

ٹ

ررمی اس یک رطف ی 
 سک
ن

 اس ےن ا

 " ایج ےہک"

 " ااجیتن وہں ںیم وکن وہں ! ںیم ای اسی ای اکدنبہ وہ"

راق رک راہ ےہ

ن

  اوحرنی وک اگل وہ م

راق رکرےہ وہں ہن اےسی ا"

ن

 "ےسیک وہ اتکس ےہآپ م
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 رکسمان ا ااس ےن ریحان رپاشین رظنوں ےس داریم ےک رہچے وک داھکی وہ دریھے ےس

راق ںیہن رک راہ ریمی اجن ہی چس ےہ ریما اہمتری ویینریٹس"

ن

ا یھب ریمے  ںیم م

ن

ںیم آن

 "نشیم اک ہصح ےہ

ا"  "رھپ ےھجم وت اس ن ارے ںیم یسک ےن ںیہن اتبن 

 یھت

ن

ن

ن ق

  اوہ اب یھب ےب

  ےک اس ن ارے ںیم ریمے اور زاالن ےک العوہ"
 
ا ج

ے

یسک وک ںیہن اتپ اطخ  اوکیئ ےسیک اتبن

آج ےس اس راز ںیم  اہک ریمے امام نپانپا وک یھب ںیہن ہی س  ریما وشق ےہ ریما ونجن ےہ

الم وہ یئگ وہں ویبی وہ ریمی اینپ رشی  ایحت ےس ھچک یھب اپھچےئ

 

رانھک  امت یھب ش

ا ےہ امام نپانپا وکا

ے

اجےن یک  ااس ےیل ںیہن اتبن ا ویکہکن وہ ےھجم یھبک اس ڈلیف ںیم الکشم وہن

ا اٹیب وہ ہن ڈرےت ںیہ ےھجم وھکےن ےس

ے

 " اااجزت ہن داتی ای  اولکن

ا رہچہ دھکی رک آج یلہپ ن ار

ے

وحرنی ےک دل ںیم وکیئ  اوہ رکسما رک ہک راہ اھت اس اک رکسمان

 ااسحس اگج اھت تبحم اک اھٹیم اھٹیم درد اجگ ااھٹ اھت

 ویکں اتب رےہ ںیہآ"

ے
ے

 "پ ہی س  ےھجم اس وق
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ر ےس   اےس اتب راہ اھت ااس ےک ےجہل ںیم وکشہ اھت اانت س  وک اجےن ےک دعب وہ اےنت دی 

 اک ااظتنر رک راہ اھت وحر اب ےھجم اتگل ےہ"

ے
ے

  ںیہمت  اںیم انمس  وق
 
 آایگ ےہ ج

ے
ے

وہ وق

وہ ایگ ےہ اب ںیمہ  تقیقح ےس آاگہ رک دن ا اجےئ ریما نشیم ااتتخیم رمالح ںیم دالخا

ا ےہ اور  ااگ زاالن ےک اکنح ےک دعب ےھجم ھچک دونں ےک ےیل اہیں اانشکی انیل وہ

ن

ےس اجن

ا اچاتہ اھت ہک ںیم

ن

ا  ااجےن ےس ےلہپ ںیم مت ےس انلم اچاتہ اھت ںیہمت اتبن

ے

مت ےس ےبدح ایپر رکن

 نپا

ے

ر دول
م
اس ےس اےنپ  اوہ  " یل ےہ وہں وحر ںیہمت نپاہ رک ےھجم اتگل ےہ ںیم ےن داین یک ہ

رک داہ اھت وحرنی ےک دل وک ھچک وہا اےس ھچک طلغ وہےن اک ااسحس دشت ےس  اایپر اک ااہظر

  وسحمس وہا

 "ںیہن آپ یہک ںیہن اجؤ ےگ"

وحملں ںیم نپان ا اھت اب  اوہ ڈر یئگ یھت وخزفدہ وہ یئگ یھت داریم وک وت اس ےن ایھب ایھب ان

  اےس وھکےن اک در اس ےک دل ںیم ھٹیب ایگا

ا ےہ مت ا  ہی س  ںیہمت اس ےیل ںیہن اتب راہ ہک مت رپاشین وہ ہکلباںیم"

ن

ںیہمت وبضمط وہن

ا

ن

ماارے دل وک تہب وبضمط وہن
ہ

ے

ن

 "ڑپے اگ ااس کلم ےک ای  روھکاےل یک ویبی وہ 
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 داریم ےن اس ےک دنکےھ رپ اانپ وبضمط اہھت رھک رک اےس یلست دیا

دا اںیہن.. ںیہن وہ ںیم وبضمط امم نپانپا وک وھکےن ےک دعب ری 

ن

ھچک یھب وھکےن اک  ھجم ںیم م

 "وحہلص ںیہن ےہ ںیم آپ وک ںیہن اجےن دوں یگ

رار تبحم رپ  وہ اس ےک اہھت رپ اانپ رہچا رھک رک وھپٹ وھپٹ رک روےن یگل داریم

ے

اس ےک اف

 رسمور وہا رپ اس ےک آوسن اےس زمکور انب رےہ ےھت وہ زمکور

ے

ںیہن ڑپانھ اچاتہ اھت  دل ی

   رہچہ اےنپ اہوھتں ےک ایپےل ںیم یلااس ےن دریھے ےس اس اک

رک ریہ وہں  ااینت وخوصبرت آوھکنں رپ متس رک ےک ویکں ریمے دل وک ےب نیچ"

 "اہمترے آوسن ےھجم ڈرٹسب رک رےہ وحر

راری ےس وگن ا وہا

ے

  اوہ ےب ف

ارے کلم اک ایک  مہ ےسج ولگ وت کلم ےک روھکاےل وہےت مہ یہ اہر امن اجےئ ےگا"
م
وت ہ

  یسک نشیم رپا
 
اجےت ںیہ وت ای   اوہ اگ ان س  یک افحتظ وکن رکںی اگ ریمی اجن مہ ج

 یہ وصرت ںیم ولٹ رک آےت اغزی نب رک دورسی وصرت ںیم ںیمہ اہشدت بیصن

ا ےہ ںیہمت اےنپ

ے

ام دانف دن ا اجن

ن

اری الںیش رھگوں وک ںیہن ایت ںیمہ ےبن
م
 وہیت ےہ رپ ہ
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ا وہ اگ وحردل وکان س  احال

ن

 " ات ےک ےیل ایتر رکن

ےہک اج راہ اھت وحرنی  وہ اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک تبحم ےس رنم ےجہل ںیم تہب ایپر ےس

  اوک اےنپ آوسن رپ اایتخر ںیہن راہ

پ اب اور آوسن ہن دوھکیں ںیم اہمتری آوھکنں ںیم"  "سب جپ

  اداریم ےن اےس ایپر ےس ڈاٹپ

 "ق ےس ںیہن رو ریہ ہنآپ روال رےہ ںیہ ےھجم ںیم وت وش"

  اس ےن ہنم انب رک اہک

 "اگ یھب ںیم یہ ااہاہاہ ولچ اب آج اک دن رصف ریما ےہ آج ںیہمت یج رھب رک اسنہؤا"

 "ےلہپ زمغدہ رکےت وہں رھپ رکسماےن وک ےتہک وہں"

ارایگض ےس وگن ا وہیئ

ن

 وہ ن

ےہ ومت  اریمی ایپری یس ویبی اصہبح ریمے دل ےک رکٹے لک سک ےن داھکی"

رقح رن اد رکںیی  ا یہ ےہ لک یک رکف ںیم اانپ آج ویکں ی 

ن

  ےہ آج ںیہن وت لک س  وک رمن

آج مہ اسھت ےہ نپاس ےہ ان وحملں وک وھکل رک یج ولں ریمے گنس رک ےک اسھت لک 
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 "دےھکی ےگ

 اےس داھکی اداریم ےن اس اک اہھت ایپر ےس دن ا رک وھچڑ دن ا وحرنی ےن رکسما رک

  داریم ےن اگڑی اٹسرٹ یک

 رظن ںیہن آ ریہ یھت ےھجم وت اگل وہ رضور اوےسی"

ے

ڈھپہ ڈایتل رپ رھگ رپ  آج اہمتری دوس

 "تہب وکسن اھت س  کیھٹ وت ےہ ےنتف ےک اسھت

 اس ےن ای  رظن اےس دھکی رک رشارت ےس وپاھچ

 ےک ن ارے ںیم ااسی واسی ھچک اہک یھب وت"

ے

اور اہں زاالن اھبیئ وک  اربخدار وج ریمی دوس

 ںیم زر وکوان رک دے ان یک ڈنیب

ے

اجیتن وہں اس یک   ےنجب وایل ےہ ویکہکن اہجں ی

را وطافن اپھچ ےہ

ٹ

 "اخومیش ےک ےھچیپ تہب ی 

 وحرنی ےن رشارت ےس رکسما رک اےس ڑھچاا

ا"

ٰ ٰ

 ےک احل  ااہاہاہ ہن رکوں بلطم اب زاالن یک یھب ریح ںیہن ےہ اّلل

ے

یہ ریمے دوس

 "رپ رمح رکے دل آن ا یھب وت سک ےنتف رپ

  وہ الچیئ داریم اک ہہقہق ےباتہس اھت " اداریم"
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اگنپ رکوایئ وحرنی ےن یھب عنم

 

ںیہن ایک  ااس ےک دعب داریم ےن اےس وخب اسری ش

ا اھت اس اک وپرا دن ان ولوگں ےن لم رک

ے
ن

 
ر اھت اس اک قح ب

م
 اوجناےئ ایک ارکیت یھب ویکں وشہ

  اھت ان اک دن وحرنی داریم دوونں ےک ےیل ن اداگر اور وخوصبرت دن اھت

اہل ےک زنہ ںیم ای  اطیشین ایخل آن ا وہ اھٹ رک رشاریت

 

  ادورسی رطف زرش

ٹ

م
رکسماہ

ریھ

ٹ

  ےیل دایج ےک رمکے یک رطف ی 

اے اس یپ  ازاالن آپ ےن اگنپ ےل رک اےنپ اسھت تہب طلغ ایک ےہ اب آپ دوھکیں"

ارے داھکییت وہں اصج  آپ وک ےسیک

ے

 ےسیک دن ںیم ن

----------------------------- 

 "ایک ںیم ادنار آ یتکس وہں"

ا اجؤ مت ادنار آ یکچ وہں اس"

ے

ےیل ااجزت دےنی ہن  اہمتری االطع ےک ےیل رعض رکن

ا

ے

 "دےنی اک وسال یہ دیپا ںیہن وہن

اہل ان اکاکنیع

 

 رکےت وہےئ دایج ےن زنطہی ادناز ںیم اہک زرش

ے

زنط رظن ادناز   درس

ریھ

ٹ

  رکےت وہےئ رکسماےت وہےئ آےگ ی 
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 "اطمہعل ایک اج راہ ےہ"

  ان ےک اہھت ںیم اتکب دھکی رک وپاھچ ایگ

ے نگ راہ وہں"
صف
 "ںیہن 

را وہیئ

ن

اہل دبم

 

ریھچ رکےک وجاب دن ا ان ےک وجاب ےس زرش

ے

  دایج ےن رظن ی

 "ایج یھبک وت کیھٹ وجاب دے دن ا رکںید"

  وہ دورسی رکیس رپ ھٹیب رک روےھٹ ےجہل ںیم وبیل

ا ےہ ااہمترا وسال اانت ےباکت اھت وجاب یھب اس ےک ان اطمقب دانی"

ے
ن

 
رض ب

ن

 " اریما ف

  ادایج ےن ےباینزی ےس اہک

 " اریخ ریمی ن ات ںیم دم اھت"

 "اہیں اں آیئ وہںریخ وھچڑوں ڑلیک وضفل یک ثحب بلطم یک ن ات رکوں ویک"

 اوہنں ےن اتکب اک ہحفص ےٹلپ وہےئ رصموف ادناز ںیم وپاھچ

  "آ یتکس ایک دح ےہ دایج بلطم ایک ےہ آپ اک ںیم انب بلطم ےک اہیں ںیہن"
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 وہ روےھٹ ےجہل ںیم وگن ا وہا

ر"
م
ا ےہ مت انب بلطم  اینتج ممیت مت ن ات رکےت وہےئ ن ادنھ یکچ وہ اس ےس اصف اظہ

ے

وہن

 "وہیئےک احرض ںیہن ا

اہل ےن رس اابثت ںیم الہن اا

 

  وہ یھب اس ےک یہ ن اپ ےک ن اپ ےھت زرش

رک دن ا ےہ اےنپ  ےسیج ہک آپ اجےتن ںیہ ہک نیت دن دعب آپ ےن ریما اکنح رقمر"

ے

ے

ہٹ
 

چ

 اور ڑھکورس اخن ےس وت ںیم اس ےلسلس ںیم ن ات  اوپےت اور داین اہجں ےک  

ن

وبرن

 "رکےن آیئ وہں

 اور ڑھکورس اخن اس ےن ا

ن

زیت اکونں ےن وفراً  دیمیھ آواز ںیم اہک اھت رپ دایج ےکوبرن

  نس یل

ر ےک ےیل اےسی اافلظا"
م
اک اامعتسل رکےت  ادح ادب اتسگخ ڑلیک اےنپ وہےن واےل وشہ

 "وہےئ ںیہمت رشم ںیہن آیئ

  دایج ےن اتکب دنب رک ےک اسڈیئ رپ ریھک

دا وک امےن رٹسہی ڑپھ ڑپھ رک ہیلغم"

ن

رار ن ار اہک ےہ خ

ن

م
تنطلس ےک دور یک لکشم  ادایج ہ
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 وبال رکںی

ے

 "لکشم اردو م

  وہ ہنم انب رک وبیلا

رار ن ار عنم ایک ےہ ریمے رپاویئیسیا"

ن

م
 ایک  ااور ںیہمت یھب ںیم ےن ہ

ے

ںیم دلخ ادنازی م

 " ارکوں

  وہ ان ےس ےک رس رپ یکلہ یس امرےت وہےئ وگن ا وہےئ

 اس رمع ںیم وکن یس رپاویئیسی دایج ہی رمع وت"

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

اہلل اہلل رکین یک ےہ ہن ےک رپاویئیسی  ااّلل

 "یک

  وہ دھجمساری ےس اںیہن اھجمسےن یگل

 رکوں مت اےنپ آےن اک دصقم ایبن رکوں ڑلیک ریما دامغ اھکےن یک وکشش"

ے

 "م

را امےتن وہےئ وگن ا وہےئا  وہ ی 

اک وبثت دےتی وہےئ ا ا دن ا ےہ اور ای  رشمیق ڑلیک وہےنوچہکن اےنپ ریما اکنح ےط رک"

 "ےھجم اس رےتش رپ وکیئ ارتعاض ںیہن ےہ

  اس ےن ااسحن اتجےت وہےئ ن اور ایک
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ردیتس ںیہن یھت ںیم ےن دو آنشپ دےی ےھت"   اگلوہ اانپ  امت رپ وکیئ زور زی 

ے

وج ںیہمت ت

 " ایل

 دایج ےن روےھک آدناز ںیم وجاب دن اا

ہی ادیم ںیہن یھت آپ اینپ وجان اہجن وپیت وک رھگ ےس اجےن اک  اےسےھجم آپ ا  دایج"

 "یگ ریمے وت امں ن اپ یھب ںیہن ےہ اہک رےہ وہں ںیم اہک اجؤ

 "رےھک وہےئ وہےت اارگ وہ زدنہ وہےت وت اج اہمتری ہی زگ رھب یک زن ان اقوب ںیما"

 "آپ ےھجم دبزیمت ہک رےہ وہں"

 وہ دصےم ےس الچیئا

 ےن ٹف وجاب دن ا ادایج "ڈہ رحام اکم وچر یھب وہںدبزیمت ےک اسھت اسھت ا"

 "آپ ےن ریمے دل ےک اچر رکٹے رک دےی ہی س  ہک رک"

  وہ رویسنہ وہےن یک اگنٹکی رکےن یگل

  "وھجڑ آؤ  اسےنم دراز ںیم ایفل ڑپی ےہ اج رک دل"
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  دایج آج اس ےک یسک ڈراےم ںیم آےن واےل ںیہن ےھت

دہ ںیہنآپ وچہکن تہب دبل ےئگ وہں اس ےیل ا" رٹک  ن س  اک وکیئ افی 

 

ےہ ںیم ڈای

ےہ ارگ آپ  ااےنپ وپاٹنئ رپ آیت وہں ےھجم ہی رہتش وبقل ےہ رپ ریمی یھب نیت رشاطئ

رطف ےس  اےک وہاہنر وپےت وک وظنمر وہیئ وت ںیم اکنح ےک ےیل ایتر وہں ںیہن وت ریمی

 ااکنر یہ ھجمس ےل

ٹ

 "افص جپ

ان ےباینزی ےس اہکاس ےن ن اولں وک ای  ادا ےس ےھچیپ رکےت وہےئ

 

  ا ش

 دایج رگےج "مت ےھجم دیکمھ دے ریہ وہں"

اک یھب ایک رھبوہس اس  اںیہن ےھجم اگریٹن اچےیہ ای  اھبیئ اھبگ رک الچ ایگ دورسے"

ا ےہ

ے
ن

 
 "ےیل ریماقح ب

  وہ ان ےک روب ںیم آےن وایل ںیہن یھتا

 " ن ات اہمتری ریمے دل وک یگل مت رشاطئ اتبؤ"

 دایج رنم ڑپےت وہےئ وگن ا وہےئ

 رپھٹیب رک آےئ اگ"

ٹ
ن

ر اوی
م
 "ریمی یلہپ رشط ریما وہےن واال وشہ
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 دن اےت وہےئ اہک

ٹ

م
اہل ےن رکسماہ

 

 زرش

ا ےہ اہمتری"

ے

 رپ ےھٹیب وہےئ ڈرن

ٹ
ن

 وبقل ںیہن  اہی اجےتن وہےئ یھب ہک وہ اوی
ِ  
رشط اقب

 "ےہ

  دایج ےن وھگر رک اےس داھکی

 "ےس اتب دے ا ریمی رشط وظنمر ںیہن وت ایھبےھجم اگریٹن اچےیہ دایج ےیہک"

  وہ ےبرکفی ےس وبیلا

 "وظنمر ےہ اٹھپن رمد وہ اےنپ ےہک ےس ںیہن رکمےن واال اہمتری یلہپ رشط"

ا اچوہں یئگ رمد ںیہن وبڑےھ رمد"

ن

 "دایج ںیم اہیں دصتقی رکن

اراض رظنوں

ن

 نپاس یک دایج ےن ن

ٹ

م
اہل ےن رشارت ےس ان یک رطف رکسماہ

 

 زرش

  اےس وھگر

  "ن ات ےس ادبزیمت ڑلیک اینپ دح ںیم روہں ہی ہن وہں مہ رکم اجےئ اینپ"

ارایگض  دایج ےن وھگر رک

ن

  ےس اہک ان
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 ڑھچے اگا"

ٹ
ن

 "ریمی دورسی رشط ہی ےہ ہک داہل رہسا ن ادنھ رک اوی

ارایگض الب رک وبیلا

ن

  وہ دایج یک ن

اااصنیف رک ریہ وہں رہسا ن ادنھ رک آےن واال وہ ںیہن"

ن

اےسی ولگ تخس  اےہ اےس اہی مت ن

 "ڈنیپو ےتگل ںیہ

ا اچاہا

ن

 دایج ےن ااکنر رکن

رن ان ںیہن رک یتکس ہن  ااب آپ ےک وپےت یک دنسپ ہن دنسپ ےک ےیل ںیم اینپ وخایشں وت"

ے

ف

ر وک ےل رک ھچک آرامن ےہ دل ںیم
م
 "ریمے یھب اےنپ وہےن واےل وشہ

  وہ وھجےٹ آوسن اصف رکےت وہےئ وبیل

 ںیہن دایج اھٹیب ےہ ڑلیکھچک رشم رک ولں اسےنم اہمترا د"

ے

ایسی ن اںیت یک اجیت ےہ ا اوس

 "اےنپ ن اپ ےک ن اپ ےس

  اس یک ن ات رپ دایج رگےج

 "رک اجؤ اہیں ےس اآپ ےھجم اتبںیئ وظنمر ےہ ن ا ںیم اانپ وھبرن اں رتسبا ااھٹ"

  وہ ڈٹیھ انبِ ڈٹیھ ےنب وبیلا
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ری رشط اتبؤ"

ن

 "اینپ آخ

رےن ےک دعب ن اوتں یگ"

ے

 ےس ای

ٹ
ن

 "وہ اوی

 " یگنہم ڑپ ریہ وہں ںیمہمت تہب"

ردیتس ںیہن یک آنشپ آپ ےک نپاس ےہ اہں وت ریمی" رطف ےس یھب  اںیم ےن وکیئ زی 

 "اہں ہن وت ریمی رطف ےس یھب ہن یہ ےھجمس

  اس ےن دیکمھ دی

ااصنیف ےہ زاالن ےک اسھت"

ن

 "ہی ن

دنب رک ےک ںیہ ںیم آںیھکن ا ااور وج اس اک اھبیئ واہں اج رک رک اکچ ےہ وہ ایک آپ ایک اچےتہ"

 "نیقی رک ولں

ا وہں ھچکا"

ے

  "اہمتری ن ات ںیم دم ےہ ںیم رکن

اہل

 

اہل اہکں زاالن وک اعمف رکےن وایل یھت دایج وت دصا ےس زرش

 

ر ن ات امےتن آ  ازرش
م
یک ہ

 ےھت اینپ الڈیل وپیت یک وخاشہ ہی اگل

ے

ال تکس

ے

ن ات یھت ہی س   رےہ ےھت الب وہ اہکں ن

رزگ ادیم
م
اہل ےس اس ن ات یک ہ

 

 ںیم آایگ اھت اےس زرش

ے

ںیہن یھت  اےنس ےک دعب زاالن تکس
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اہل ےک رمکے یک رطف اجےن اگل

 

   وہ ددنھےتل وہےئ زرش

            ....................... 

اہل اصہبح لف آواز ںیم ویمزک اگلےئ روام ےک اسھت ڈاسن رکےن ںیم

 

رصموف  ازرش

اہل

 

 زرش

 

ےن  ایھت زاالن ےک آےن اک اےس اتپ یہ ںیہن الچروام زاالن وک دھکی رک ڑھکی وہ گ

  ںیم رم رک داھکی زاالن وخں وخار رظنوں ےس اےس 

ے

اس ےک رظنوں ےک اعتق

رھ رک وھگرے اج راہ

ٹ

   ویمزک دنب ایکاھت زاالن ےن آےگ ی 

 "ںیہمت وت ںیم آج اےنپ اہوھتں ےس لتق رکوں اگ"

اہل اک ہہقہق ےباتہس

 

 دھکی رک زرش

ے

رے ادناز ںیم وبال اس یک احل

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
اھت روام وہوقنں ا اوہ خ

  یک رطح اےس دےھکی اج ریہ یھت

 "ںیہ ااے اس یپ زاالن اخن آپ اےنت ےصغ ںیم ویکں داھکییئ دے رےہ"

 دن ا رک وصعمتیم ےس وپاھچ

ٹ

م
 اس ےن رکسماہ

 " اایک وکباس یک ےہ مت ےن دایج ےک اسےنم"

 وہ ڈاھرا
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 " اںیم ےن دایج ےک اسےنم اینپ وخاشہ ایبن یک یھت"

 "ااھچ ہی وضفل یس وخاشہ اہمترے دل ںیم ویکں رک دیپا وہیئ"

  ابچ رک وبالاوہ ابچ ا

  ےس اپ ےن ریمی ن ات وک ریسسی انیل وھچڑ دن ا اھت اب ریما"
 
یھب دل ےہ داہل دنسپ  ج

ر وک ریما یھب دل  ااک ںیہن لم راہ وت ایک وہا اےنپ دل ےک ارامن وت وپرے رکےن یہ ےہ

ن

ہن آخ

 "ےہ

  وہ ڈاھیئ ےس وبیلا

رزگ ںیہن وھٹیبں"
م
 رپ ہ

ٹ
ن

 "اگ ھجمس آیئ ااہمترے ارامونں یک ایسی یک یسیت ںیم اوی

  وہ لج نب رک وبالا

ا"

ٰ ٰ

 اّلل

ٰ ٰ

 " ااے اس یپ اصج  وت ایھب ےس ڈر ےئگ اّلل

  وہ رشارت ےس رکسمایئ

 رپ ےنھٹیب"

ٹ
ن

  اتپےکچ اگ کلم اک روھکاال اوی
 
ا ےہ وت ولگ ایک ےہک  ااب ولوگں وک ج

ے

ےس ڈرن

ا دونمشں وک ایک اقوب رکںی

ے

 وت اقوب ںیہن وہن

ٹ
ن

 "اگ اےگ ای  اوی
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ا

ن

ن
سہ ےتچنھک وہےئ وبیلوہ لبقتسم اک 
ق

  

سلہ ےہ اور ںیم وکیئ  اںیہمت ولوگں یک رپواہ رکےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ہی ریما"
م

ا ںیہن وہ یھجمسا

ے

ا ورن

ے

 " ڈرن

ا ےہ زاالن وک اب ن ات ھجمس آیئ وت اس ےنتف وک ولعمم ڑپ ایگ اھت ہک وہ

ے

 رپ ےنھٹیب ےس ڈرن

ٹ
ن

  اوی

 رپ ھٹیب ایگاوہا ھچک ویں اھتنپچب ںیم ای  ن ار زاالن اوا"

ٹ
ن

  ای

ٹ
ن

اب اچبرے وک ایک اتپ اوی

 اےنھٹ ےگل ڈرھام ےس آےگ

ٹ
ن

اا اھت اوی

ٹ

 ھب
پ ی

رے ےس 

ن

رگا ای  دم ےس ریس  ےسیک اےھٹ اگ م

ھب ااال یھب ںیہن اھت ہک ےھچیپ یک رطف اکٹھج اگل وہا

ن

سی

اچبرہ ےلہپ یہ وھبالھکن ا وہا اھت  اڑکپ یل ایھب 

رار ںیہن رھک ایپ اور وہا ویہ سج اک ڈر

ے

رف زاالن اصج  ڈرھام ےس زنیم  ااھت وتازن ی 

 واےطس یک ڑیھب وہ یئگ

ٰ ٰ

 ےس اوبس وہ ےئگ اس ےک دعب ےس اوہنں اّلل

ٹ
ن

 " ایھت اوی

حہ اگلےت وہےئ دایج یک اتبیئ وہیئ ن ات روام وک
ل
اہل ےن رمچ اصم

 

انسیئ وہ اینپ یسنہ  زرش

ااکم وکشش رکےن یگل

ن

  اپھچےن یک ن

رھ ریہ وہں ہنتف وہ ای  ربمن"

ٹ

د ےس ی 

ن

اہل مت خ

 

سلہش
م
اھت اج رک ااکنر رک دیتی ہی  ا یک اانت یہ 

 "س  ڈراہم رکےن یک ایک رضورت یھت
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 اانپ وپل وھکل اجےن رپوہ آگ وگبال وہا واہں رپواہ ےسیک یھتا

ا ےل رک اےنپ اسھت وخد"

ن

را ایک اب ارگ اپ ااکنر رکںی  اایک اھت ااکنر رگم آپ وک ھجم ےس پپ ی 

ا ڑپ

ن

ری  اے اگ ہن رصف ہی ہکلبےگ وت وھبرن اں رتسبا ااھٹ رک اجن

ن

اس ن ات اک ملع اسرے رکی 

 ےنب اگ آاکپ

 

ج

 می 
ن

اس س  یک رظنوں ںیم  رگوپ وک وہ اجےئ اگ اور آپ وخد وسےئچ ایک ا

 ےس ڈر رک اکنح ےس اھبگ

ٹ
ن

 "ےئگ ااے اس یپ زاالن سلپ ڑھکورس اخن ای  اوی

  وہ اھٹ اک امکیہ انبےئ رپوجش ادناز ںیم وبیلا

را رک ریہ ےہ"  "روام اےس اتب دوں ہی ھجم ےس اگنپ ےل رک تہب ی 

  زاالن وک ھجمس ںیہن آ راہ اھت اس اعمےلم ےس ےسیک اٹمن اجےئ

وک آواز دے رک البؤ یئگ  اروام ان ےس ہک دوں اہیں ےس دو ون ایگرہ وہ اجےئ ںیہن وت دادو"

ا ریمے رمکے ںیم وموجد ےہ سج اک دو دن دعب اکنح ےہ

ے

 " اان اک وپن

اہل ڈیب رپ ھٹیب دک روام وک دھکی رک وبیل روام وھبالھک رک انا

 

  ادوونں وک دےنھکی یگل ازرش

 "ںیم رہسا یھب ںیہن ن ادنوھں اگ"

 " اںیم یھب وبقل ےہ ںیہن وہکں یئگ"
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را رک وبیلا

ٹ
پ
اک خ

ن

  وہ ن

 "ںیہمت وت ںیم دھکی ولں اگ"

ا ےہ

ے
ن

 
 رپ ھٹیب رک رہسا  وشق ےس دےئھکی اگ اپ یک وہےن وایل ویبی وہ آپ اک وت قح ب

ٹ
ن

رپ اوی

 "ن ادنھ آےئ اگ دےنھکی ںیہن وت وگھبڑے الہکےئ اجؤ ےگ

اچ ریہ یھتا

ن

 وہ اھٹ رک اس ےک اسےنم ڑھکی وہیئ آوھکنں ںیم رشارت ن

ام ےہ اس اعمےلم ںیم ڈر رک اھبگ"

ن

ےلکن وت ہچ ہب ولگ  اوےسی یھب اجنپب وپسیل تہب دبن

 " اایک ےہک ےگا

  یھتیسنہ یھت ہک اقوب ںیہن وہ ریہ ا

راایک ےہ ااب ںیم ںیہمت اتبؤں اگ ھجم ےس اگنپ ےل رک مت ےن اےنپ اسھت"  " ای 

 " اایھب رسیتی رشط ریتہ ےہ وہ وپری رک ول رھپ ےلم ےگ اکنح رپ"

ہک زاالن اس یک  اوہ اس ےک اسےنم یکٹھچ اجب رک اھبگ رک وارشوم ںیم دنب وہ یئگ ویکہکنا

راھ اھت

ٹ

  رطف تہب ےصغ ےس ی 

 ےس وہ  ہ ریغت یک یھت رپ اےس وسچ وسچ رک ھچک وہ راہاب ن ات رشط ےس زن ادا

ٹ
ن

اھت اوی
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ا اھت ےسیج ادنریھا دھکی رک ےچب ڈر ےک امرے اھبےنگ ےتگل ںیہ

ے

زاالن   اچبرہ اےس اھبگ

ری رطح اسنھپ اہل ےک اہوھتں ی 

 

  اھت زرش

            ................. 

دے وھبےک ںیہمت رشم ںیہن ایسی رحتک رکےت وہےئ" ادی 

ن

 "ن

  وہ الچیئ

ا" اہ ںیہن رک دن 

ن

ل یھب ںیہن آیئ ںیم ےن ااسی وکیئ گ
ب لک
وج مت ھجم وصعمم رپ الچےئ اج  اںیہن 

 وہ ڈٹیھ ےنب وبالا "ریہ وہں

ری ن ات ںیہن ےہ ےھجم اہمتری"

ٹ

ردی  ہی وکیی تہب ی 

ن
ن

ان اش اہمترے ی

 

وہج ےس ینتک  اش

 " ڑپی ےہ اس اک ادنازہ یھب ےہ ںیہمترشدنمیگ ااھٹین

 وہ ےبیسب ےس اےنپ اہھت چنیھب رک ہصغ طبض رکےت وہےئ وگن ا وہیئا

ری ن ات یھب ںیہن"

ٹ

راق ایک  اب اس ںیم رشدنمیگ وایل ایک ن ات ےہ اینت ی 

ن

ااس م

ٹ

ےہ وھجن

 "رک یل مت ےس وت رھگ آامسن رپ ااھٹ یل

رجی ےس وجس اکنےت وہےئ ےباینزی ےس وبال

ن

  اوہ ف
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ڑھکے اس ےک امں  ا اہمترا نپااتسکن ںیہن ےہ ای  ےچبےک اسےنم اہھت الیھپےئہی"

  اس ےن دےنی ےس ااکنر رک دن ا وت متا
 
 رےہ ےھت ج

ن

ےن اس  ان اپ ےک اسےنم ٹکسب امن

 ےک اہھت ےس نیھچ رک ہنم ںیم ڈال دےی اور ےتہک وہں اس ںیم رشدنمہ وہےن وایل ایکا

 "ن ات ےہ

  وہ دصےم ےس الچیئ

ری ن اتاہں وت ای  "

ٹ

ںیہن ےہ ای  وت مت  ٹکسب ےہ نیھچ رک اھکن ا اھت اس ںیم اینت ی 

سلہ داین اہجن ےک وجنکس اور کنت دل وہےت وہ
م
را 

ٹ

وہ اینپ یطلغ  "وگروں اک ہی تہب ی 

  امےنن واولں ںیم ےس ںیہن اھت

ان وہ اینپ یطلغ امےنن ےک اجبےئ ان اچبروں"

ن

 دبزیمت ان

ے

 
رپ ازلام اگل رےہ وہں  مت اہنی

 "ےس ڈوب رموںرشم ا

س اک ٹکیپ ےتیل وہےئ ےبزاری ےس اےس داھکی

پ ب ی پ
ج

وہ ایھب  اوہبز ےن اس ےک اہھت ےس 

ازہ مغ ےس یلکن ںیہن یھت رہبوز ےک اس رحتک رپ ےصغ ےس خیس نپا وہ یئگا

ے

ازہ ن

ے

  ن

ر وہ اہمترا"
م
 "زیمت ےس ن ات رکوں وشہ
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ا"

ن

 ایک ےہ مہ ےن  ہی روہب یہک اور امجن

ٹ
ن

 
 "ارگی

 امجؤ یھجمس وےسی یھب ںیما"

ے

 ےس  اوت رھپ مت یھب ویبی نب رک روب م

ٹ
 

ان رات یک الفی

 "نپااتسکن اجراہ وہں

  یگل ااس یک ن ات نس رک یلیلٰ الھچ رک رہ یئگ آںیھکن اھپڑے اےس دےنھکی

ا"

ے

 "مت ےھجم اہیں وھچڑ رک ںیہن اج تکس

 سم ںیہن رکےن رک یھب ااو ڑلیک ےھجم اعمف رکوں ریمے اھبیئ اک اکنح ےہ ںیم وہ رم"

الم وہ اجےئ یگ مت اجون اہمترا اکما

 

اجےن ےلہپ یہ اہمتری وہج  اواال رما وت ریمی روح اج رک ش

اراض ےہ

ن

 "ےس دایج ھجم ےس ن

 وہ ےب رمویت ےس وگن ا وہا

 "ںیم یھب اہمترے اسھت اجؤ یگ "

 رپ کش وہ

ے

  ارہبوز ےن اےسی داھکی ےسیج زینہ احل

اہکا اہمترا دامغ وت کیھٹ ےہ ہن ںیم"

ے

دایج ےھجم وگیل ےس اڑا  اںیہمت ےل رک اجؤ اسھت ن

 "دے
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  اس ےن اکونں وک اہھت اگل رک وتہب یک

 "وت کیھٹ ےہ ںیم اینپ اجن دے دوں یگ"

 اس ےن دیکمھ دی

 " اوس ن ار دوں ےھجم ایک"

احالت ےسیج یہ کیھٹ  ادوھکیں زیلپ ےھجم اسھت ےل اجؤ ںیم ودعہ رکیت وہں اہیں ےک"

 " اںیہن وہ یئگ ا واسپ آ اجؤ یگ ںیہمت ریمی وہج ےس وکیئ رپاشیینوہےئ ںیم س  وھچڑ رک

رک رس ےس  ااس ےن روےت وہےئ اہک رہبوز ےس اس ےک آوسن دےھکی ںیہن ےئگ ھچک وسچ

 اابثت ںیم الہن اا

---------------------------- 

راکیرڈ وتڑ ڈاےل اانت  اون ا وہ رون اہک اےلگ ےلھچپرہبوز رھگ چنہپ رک دایج ےک ےلگ گل رک وہ ر

یگ  اانپ ہصغ س   رعہص دور رہ رک وہ وایعق ان س  وک سم رک راہ اھت دایج اےسی وھبالھک

پ رکےن ںیم رصموف وہ ےئگ س  ان ےک اردرگد عمج ےھت یلیل ا وھبل اھبل رک اےس جپ

 اھت رہبوز یک ڈر ےس ےھچیپ اخومش ڑھکی یھت س  آیھب اس یک رطف دایھن ںیہن ایگ
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اک رک دن ا اھت سج سج وک ربخ لم ریہ یھت اےنپ اےنپ  اویں

 

 ارٹنی ےن س  وک یہ ش

ن

ااچی

  اھبگ رک آ راہ اھت اوپرنش ےس

اہم رکےت وہں رھپ رگم ھچم ےک"

ن

ان ےلہپ اکرن

ن

 ڑپے تخبمک ان

ٹ

م
آوسن اہبےن چنہپ  اہ

 "اجےت وہں ںیم وپاتھچ وہ مت ےن اہیں دقم ایکوسچ رک راھک

راہ اھت اب انب آوسن  ا روےن ےس ااتک ےئگ ےھت ویکہکن وہ انب آوسن ےک روےئ اجدایج اس ےکا

ا وہا الب رہبوز ڑتپ رک رہ ایگا

ن

  ےک یھب وکیئ رون

دا یک مسق ںیم ےن آپ وک س  ےس زن ادہ ن اد ایک ےہ واہں"

ن

 "دایج خ

یہ یلیل  واال ںیہن اھت ہن اوہ رھپ ےس ان ےک ےلگ گل رک وبال واہج یسک احل ںیم یھب اہر امےنن

ا اچاتہ اھت دایج ےن ےھچیپ دالیکھ

ن

راب رکن

ن

 خ

 

ج

 می 
ن

اکن ےس ڑکپ رک اےنپ  اےک اسےنم اینپ ا

  اسےنم ایک

ںیم آ اجؤ اگ ڈہ رحام ںیہمت  اہن ہی اکسم ن ازی رک ےک ںیہمت ایک اتگل ےہ ںیم اہمتری ن اوتں"

 " امہ ےن ہی س  رکےن ےک ےیل اجیھب اھت

د اچنیھکا ری 

ن

اہل ےن دور ڑھکی ڈری یمہساوہنں ےن وھگر اےس اکن ےس م

 

یلیل وک داھکی  ا زرش
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ر یک ن ادنشی گل ریہ یھت رکسما رک اس یک رطف یکسھک
م
  الکش ےس یہ ن اہ

رن اور وھچڑی وہیئا"

ن

اہل رہبوز یک ک

 

 "اسکی رتیگنم اولیہ االسم مکیلع ںیم زرش

راھ رک اےس ڑھچا وہ ےلہپ یہ دری وہیئ یھت اےس دھکی

ٹ

د رپاشین وہ یئگا اس ےن اہھت ی  ری 

ن

 رک م

س  ریمی وبجمری  وسری اس س  ںیم نیقی امےن رہبوز یک وکیئ یطلغ ںیہن یھت ہی"

 "ںیم اس ےن ایک

اہل دریھے ےس رکسمایئ

 

 وہ وھبالھک رک وبیل زرش

را ویکں ریہ ےہ ہی اسےنم وج مت دھکی ریہ وہ"
 
ہی اس رھگ ںیم دن ںیم ای   ااہاہاہ آپ ھگ

ا ےہ دایج زور مہ ںیم ےس یسک ہن یسک یک زعت ازفایئ

ے

رام رےہ وہےت ںیہ ا ان ار رضور وہن

ن

ف

راےن یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ ایھب دانھکی ںیم ےسیک س  کیھٹا
 
رکیت وہں  اںیہمت ھگ

ر وک ریمے دل ںیم یھب ڈنھتک ڑپنھا

ن

 ےلہپ زرا وھتری یس الکس دایج اور ےل ےل آخ

 "ہن ااچےیہ

ریھ

ٹ

  وہ دریھے ےس اس یک رطف دھکی رک آھکن امرےت وہےئ یتہک وہیئ آےگ ی 

 "ااھٹ الن ا ےہ ادایج دایج وہ اسےنم دےھکی ہی اےنپ اسھت وکیئ وفری میم یھب"
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اہل یک آواز رپ س  یلیل یک رطف وتمہج وہےئ اچبری ڈر رک اور ےھچیپ

 

  وہیئ ازرش

یھب آیئ ےہ اویی  اھت اہمتری ویبیارے اجنہر یک اوالد ےلہپ اتبےت ہن اہمترے اس"

 "اےسڈرا رک رھک دن ا

  دایج ےن اکن زور ےس چنیھک رک ڈااٹن رہبوز الملت رک رہ ایگا

دا وک امےن دایج اینپ دور یک رظن کیھٹ رکوا ےل وہ بک یکا"

ن

اسےنم ڑھکی ےہ آپ ےن  اخ

 "یہ ریمی اچھکیئ رکےت وہےئ دایھن دانی رضوری ںیہن اھجمس

  یگفخ ےس وگن ا وہا وہ اکن وھچڑےت وہےئ

 رپ وھچڑ رک یلیلٰ یک رطف وتمہج

ے
ے

 وہےئا دایج لف احل اانپ ہصغ دورسے وق

 " اادرھ آؤ یٹیب"

رایئ وہیئ ڑھکی یھت
 
  اوہنں ےن تقفش ےس اہک وہ ایھب یھب ھگ

 "اے ڑلیک انس ںیہن مت ےن دایج ےن اہک ادرھ آؤ"

  اس  امعر یک ن ات رپ ریحت ےس اےس وھگرےن ےگل

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
464 

اںوہ دایج ےھجم"

ن

 " اگل آپ اےسی آواز دے رکالبےئ ےگ ن

  وہ رس رپ اہھت امرےت وہےئ رشدنمیگ ےس وبال

 ونب ریمے"

ے

 " امت زن ادہ ان ا م

رےھ س  ھچک وھبل اھبل رک اوہنں ےن

ٹ

اس ےک رس رپ  اوہ ہک رک وخد یہ یلیلٰ یک رطف ی 

رک دھکی  اتقفش ےس اہھت ریھپا س  یھب ن اری ن اری اس ےس تہب ایپر ےس ےلم اانت ایپر

رھ رک اےس ےلگ اگلن ا س  یہ وخش

ٹ

اہل ےن آےگ ی 

 

 اس یک آوھکنں ںیم آوسن آ ےئگ زرش

اہل ےک دامغ ںیم یلجھک وہیئ اس ےن س  ےس رظن اچب 

 

ویپگں ںیم رصموف وہ ےئگ زرش

امئ زگرےن ارک امعر

ٹ

ر اکنال تہب ن
م
ے ن اہ
ھل
 

چ
پی  پ

ارہ ھجمس رک وفراً اس ےک 

 

 وک آھکن امری وہ اس اک اش

وز وک آرام رکےن ےک رغض ےس اس ےک رمکے ںیم اجےن وک اہک وہ ےک دعب یلیل اور رہب

ری رگوپ یھب ان  اولگ یھب

ن

رفس ےس ےکھت اہرے آےئ ےھت اس ےیل وفراً ےلچ ےئگ رکی 

رے دایج ےک نپاس یہ ےھٹیب رےہ اےک اسھت ان ےک وپرنش

ٹ

  یک رطف ےئگ اہتبل ی 

       ........    ........... 

رشی وہےن وارشوم ایگ

ن

آواز اس ےک  ا یہ اھت ہک یلیلٰ یک الچےن یک وحانفکایھب رہبوز ف
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  اکونں ےس رکٹایئا

پ اچبؤ"

ن

پ اسی

ن

 " ااچبؤ اچبؤ اسی

  اوہ الگ اھپڑے الچ ریہ یھت

  رمکے اک دروازا ڈرھام ےس وھکال آےگ ےھچیپ س  آدنار آےئ

 " اایک وہا ایک وہا"

  امعر رپاشیین ےس وگن ا وہاا

 " اوہ وہ وہ

راھک ےہ ڑلیک دیساھ دیساھ ا اوہ وہ ایک اگلا" ایہ لکن ریہ یھتیلیلٰ ےک وخف ےک امرے آواز 

 " اوہکں

  اراہین ےن وھگر رک اہک رہبوز یھب دلجی ےس وارشوم ےس اکنال

پا"

ن

 " اوہ اسےنم اسی

پ وک

ن

داھکی رھپ ان س   اوہ آںیھکن دنب رک ےک الچیئ رہبوز ےن ای  رظن الپکٹس ےک اسی
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 وک وہ ای  ےحمل ںیم یہ ن ات ا

ٹ

م
  یک ےط وک چنہپ ایگاےک رشاریت رکسماہ

ا ان رحوتکں ےس"

ن

 آن

ے

 "مت ولگ ن از م

راھ

ٹ

پ وک ااھٹےن آےگ ی 

ن

  اوہ وھگر رک اتہک وہا اسی

پ اکٹ ڈاےل اگ"

ن

 " اہن... ںیہن اسی

  وہ ڈیب رپ ڑھکی الچیئا

 ےن دو آںیھکن سک ےیل دے ریھک ےہ دھکی ںیہن ریہا"

ٰ ٰ

ہی رحتک ںیہن رک  ںیہمت اّلل

اہم ےہ

ن

پ ںیہ ہی ان ںیم ےس یسک اک اکرن

ن

 " اراہ بلطم الپکٹس اک اسی

پ ااھٹ رک یلیلٰ ےک اسےنم رہلا رک وبال وہ ای  دقم ےھچیپا

ن

ا اھتا اوہ اسی

ے

  وہیئ ان س  اک ایکاتپ الچن

 " امت وھجٹ ہک رےہ وہں"

  رکےن وک ایتر ںیہن یھت دنب آوھکنں ےس الچیئوہ نیقی

اہم ےہ زرا رشاتف ےس اتبؤ"

ن

 "ہی مت ںیم ےس سک اک اکرن

راا

ٹ

  وہ یلیلٰ وک وھچڑ رک ان یک رطف م
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ا "مت مہ رپ کش رےہ وہں"   اامعر دصےم ےس الچن 

اہل "ہنا ااہں اہں ںیہمت وت مہ یہ وھجےٹ ےگل ےگ وگری وج ایبہ الےئ وہں"

 

  زرش

  اوسفس ےس رس الہ رک وبیل

اہم"

ن

ا چس چس اتبؤ سک اک اکرن

ن

 "اھت ہی اہی ڈراےم ن ازی یہک اور اج رک رکن

 "اتبن ا اھت مت ےن اویکں اتبںیئ ےھجم دوھاک دے رک واہں ےس ڑلیک ایبہ الےئ ںیمہا"

اہل ہنم انب رک وب

 

  یلازرش

 " اایک وہا ایک وہا"

ا ا وہا آن 

ے

ارق اھبگ

 

  ش

اءاہلل اتگل ےہ آپ وک ایھب آواز یچنہپ ےہ "

 

  ےن زنطہی ادناز ںیم اہکا اراہین "امش

 " اںیہن وہ ےھجم اکل آ یئگ یھت اس ںیم رصموف اھت"

  اورپ ےس ا اےھجم" "وت رھپہی اگنٹکی رکےن یک ایک رضورت یھت"
 
اہل ےن اہک اھت ج

 

وت زرش

ایک وہا ےبکش ںیم ٹیل وہ ایگ  اوازںی اےہ وت اھبگ رک وپانھچ ےہ ایک وہاالچےن یک آ

  "رپاینپ النئ وت وبینل یہ یھت ہن
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اہل یک رطف دھکی رک آھکن امری

 

ارق ےن رشارت ےس زرش

 

  ش

 آولد"

ن

ارق اہمتری وت ایسی یک یسیت ھچک وت اس زن

 

دامغ اک اامعتسل رک یل  اےتف ہنم ش

 "رکوں

  ڑپھت ردیس یکودیل ےن اس یک رمک رپ 

وہ  "رہبوز یک رطف وہ اوےئ ربخدار ےھجم اہھت اگلےن یک یھب وکشش یک وت ںیم اےنپ"

راھ اس یک دغاری رپ اےس زسا وت

ٹ

ری ڈنھجی داتھکی وہااےگ ی 
م
ینلم یہ یھت ودیل ےن نپاؤں  اہ

رھ راہ اھت ڑلڑھکا

ٹ

رے ےس آےگ ی 

ن

رک رہبوز ےک ےلگ اگل رہبوز  ارھک رک اس اک راہتس رواک وہ م

   رک رہ ایگاالملت

ا وت"

ے

ان ایھب ںیم رگ اجن

ن

  ےھچیپ اٹہن ا رہبوز ےن اےس "رپے وٹہ ذلیل ان

 ںیہن ںیم وت س  وک وھچڑ رک"
 
راھ اھت  الچ دعف دور مت وت ااسحن ےک اقب

ٹ

اہمتری رطف ی 

 " ااور مت

 سیپ رک رہ ایگ

ے
ن

  وہ دای

ارق ایمں رےنہ دوں ہی اگنٹکی انتج یھب اکسم اگل ول رہبوزا"

 

 ای  رشٹ وجنکس ںیہمت اش
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 "یھب اینپ ںیہن دےنی واالا

ارق وھگرا

 

رک ریہ داتھکی رہ ایگ  امعر ےن اس ےک اےھچ وہےن ےک ےھچیپ ےپھچ زار وک افش ایک ش

ریھ وج اب ڈیب رپا

ٹ

ھٹیب رک اںیہن  وحرنی ان س  وک رظن ادناز رک ےک یلیل یک رطف ی 

  وہوقنں یک رطح دےھکی اج ریہ یھتا

  ارھک رک وپاھچ ااس ےن اس ےک اہھت رپ اانپ اہھت"ایک وہا آپ کیھٹ وت وہ"

ری رطح"   "ہی س  ڑل ویکں رےہ ںیہ اینت ی 

ںیہ نیقی امون سج دن ہی  ااہاہاہ رشوع رشوع ںیم ےھجم یھب یہی اتگل اھت ہی ولگ ڑلےت"

ارایگض لچ ریہ ےہ

ن

ہی ڑل ںیہن رےہ  اولگ ہن ڑلے اس دن ھجمس انیل ان ولوگں یک ن

ر واولں وک اتگل ےہ ڑلنپچب
م
 "رےہ ںیہ ا ےس یہ اےسی یہ ونک وجک رکےت رےتہ ںیہ ن اہ

ا   اس ےن ایپر ےس اھجمسن 

اخےن ںیم مہ س  وخش  ااسری ن اںیت وھچڑوں ومکل وٹ نپالگ اخہن یلیلٰ ںیہمت اس نپالگا"

 س  ےک س  وھتڑے

ے

روں ےس ےل رک وھچوٹں ی

ٹ

د ےتہک ںیہ اس رھگ ںیم ی   آدمی 

ااکم وکشش رکےت ںیہ رگم رحام ےکسھک وہےئ وہں دایج

ن

ارے تہب دع  ڈاےنل یک ن
م
 ہ
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امر اھک رک یھب مہ اےسی یہ ڈٹیھ ےک ڈٹیھ ےہای  ڑھکورس اخن یھب ےہ وج  اوہ ان یک

ر ےنبا
م
ادی یک وہج  لک ریمے وشہ

 

 ش

ن

اج رےہ ںیہ اور ہی س  اہمتری اور رہبوز یک ااچی

ادی

 

ا الپکٹس ا اےس وہا ےہ ہن مت ولگ ش

ے

پ ںیم ےن ویینریٹس رکےت ہن ہی س  وہن

ن

اک اسی

مت ولوگں یک وہج ےس ریمی زدنیگ ای  یہ دن ںیم اہکں  اےک ےیل یل اھت رپ دب یتمسق ےس

اں آپ وک ےس اہکں چنہپ یئگ وت اس یک زسا وت

ن

 "ینلم یہ اچےیہ یھت ن

ان اٹسپ رشوع وہ یئگ یھت

ن

 وہ آھکن امر رک وگن ا وہیئ ن

ر رک یکچ وت زرا ےھجم اھب"  "یھب وک دےنھکی دوںارگ مت اینپ رقتی 

  امعر ےن اہھت ےس ڑکپ رک اےس ےھچیپ ایک

 "اھبیھب اتبںیئ ہی ےنتک ںیہ"

 "اس ےن اچر اہھت رہلا رک وپاھچ

 " ااچر ےہ"

ا ایھجمس ںیم وجاب دن 

ن

  اس ےن ن

ل کیھٹ ےہ رھپ آپ رہبوز رپ ےسیک"
ب لک
اءاہلل آپ یک رظن وت 

 

 " اڈوب یئگ اامش
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راھاس ےن اوسفس ےس رس الہن ا رہبوز اس یکا

ٹ

  ا ن ات ھجمس رک اس یک رطف ی 

  اس وک ےلگ ےس ڑکپ رک داھڑاا " ااہمتری وت"

 "روام مت ویبہ وہےن وایل وہں"

رھ رک اس ےک نپاؤں رپ اانپ نپاؤں امرا

ٹ

  وہ الچن ا روام ےن آےگ ی 

اہل"

 

یک وت تمسق  اتہب ااھچ ےہ رموں مت وحنمس ےس اجن وت وھچٹ اجےئ یگ رمی زرش

 "ایھچ یھت وت رہبوز ےس اجن وھچٹ یئگ

 اس یک ن ات رپ رہبوز ےن امعر وک وھچڑ رک روام وک وھگراا

  "رشم وت ںیہن آیت ہن ںیہمت ایسی وضفل وبےتل وہےئ"

 " اںیہن ہکلب ںیہن آیت"

  وہ زن ان اکنل رک وبیلا

ریہ یھت اےس  ازدنیگ ںیم یلہپ روتشں یک اینت وخوصبرت اےنپ آوھکنں ےس دھکییلیل ا

ےہ اس ےن  انیقی ںیہن آ راہ اھت ہک داین ںیم رغض ےس نپاک اےنت اومنل رےتش یھب وموجد

  رکسما رک س  یک ونک وھجک اوجناےئ ایک
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            ........................... 

رےھ اگ"

ٹ
پ
ارا داہل وھگڑی خ

م
ا ااہاہاہ ہ

ٹ
ن

ارا داہل اوی
م
 "ےھٹیب اگ یلہپ ن ار نس راہ وہں اوت انس اھت ہ

اہل ےن رشط ریھک

 

  ےس اس ےن انس اھت زرش
 
  ےس  اداریم ےن سنہ رک اےس ڑھچا ج

ے

ےہ ی

 وہ ولگ دایج ےک وپرنش ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت

ے
ے

س   وہ اےس گنت ےیک اج راہ اھت اس وق

رے یھب وچبں وک دھکی رک وخش وہ رےہ ےھت یلیل وک زر

ٹ

اہل ےن اانپ این وسٹ دن ا اھتی 

 

ےنہپ  اش

اہل اینپ دنہمی ےگل اہوھتں وک دھکی

 

رک رکسما  اولشار ضیمق ےنہپ اک اس اک الہپ رجتہب اھت زرش

اھت  اریہ یھت زاالن پھچ پھچ رک اےس دھکی راہ اھت وج یھب اھت وہ س  رکےن وک ایتر

اہل یک وصرت ںیم اانت وخ

 

 یک رطف ےس اےس زرش

ٰ ٰ

وصبرت ہفحت وج ادبےل ںیم اےس اّلل

  راہ اھت الم

 " امت وت اینپ وچچن دنب یہ روھکں"

اا داریم ہہقہق اگل رک اسنہا

ٹ

پب
  زاالن ےن اےس ڈھی

  " دنہمی ےہ رےنچ وایل"

  امعر اھٹ رک وھجےنم اگلا
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  " ازاالن یک ےہ ےنجب وایل"

ا"

ے

ردس   داریم اسنہ "اہاہاہ واہ واہ زی 

  ازاالن یگفخ ےس وگن ا وہا " اینپ وچچن دنب رکوں"

  "لچ امعر ھٹیب رک اگےت ںیہ"

اگل روام ےن ےھچیپ ےس رکیس یچنیھک  اودیل ےن امعر وک ڑکپ رک ےنھٹیب وک اہک وہ رکیس چنیھک رک ےنھٹیبا

  ڈرھام ےس زنیم رپ رگےن یک آواز آیئا

ا"

ٰ

ےت وہےئ رھک رک اےنھٹ یک وکشش رک اوہ رمک رپ اہھت "اہےئ اامں رم ایگ رم ایگ اہلل اّلل

  االچن ا

 دے"

ے

 
 یہ ان ولوگں وک دہای

ٰ

 الہن اا ازاالن ےن اوسفس ےس رس "اّلل

اہل اچےہ یک ایپہل اےھٹ " اریم اھبیئ ہی ےل اچےئ ےیپ"

 

  اس ےک اسےنم ڑھکی وہیئ ازرش

  "ہی ریمے ےیل"

  وہ بجعت ےس آںیھکن اھپڑے اےس ریحاین ےس دےنھکی اگل
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ل آپ بک ےک آےئ ےھٹیب ںیہ یسک وک وت"
ب لک
ےس راہ ںیہن ایگ  اقیف ںیہن وہیئ وحرنییج 

 "ٹف ےس اچےئ انب رک ےنہک یگل ےھجم رشم آ ریہ ےہ مت یہ ج رک دے آؤا

  وہ داین اہجن یک وصعمم ےنب وبیل داریم ےن نئمطم وہ رک پک ااھٹن اا

اہل وک واسپ اجےت وہےئ دھکی "اور ریمی اچےئ"

 

  ارک وپاھچ زاالن ےن زرش

ر ےک ےیل انب"
م
اس ےیل آپ آرام ےس ا ارک یجیھب ےہ آپ ےک ےیل ںیہن اوحر ےن اےنپ وشہ

ل ےس ےھٹیب رںیہ
م

ن

چ

ے

ن

"  

  اوہ روےھک ےکیھپ ادناز ںیم ہک رک واہں ےس یلچ یئگ

ا ےسیج اینت ایخل"

ے

ر وکیئ ریمی رطح وخش بیصن ںیہن وہن
م
وایل ویبی لم اجےئ  ااہاہاہ ہ

 "ںیہمت وت اہمتری ہنتف ابمرک وہ

ے وہےئ اےس ڑھچےن اگل زاالن ا

ے

سی
 

ہ

  ےن ےصغ ےس اےس وھگراوہ 

 تہب آن ا وخش تمسق"

ٹ

م
  "لچ ہ

ا  ایپ اچبرہ یپ رک اتھچپن 

ٹ
ن

اب وچسنشی ہی یھت  اداریم ےن دنکےھ الھچ رک اچےئ اک الہپ وھگی

 لگن اتکس اھت ہن وھتک اتکس اھت وچہکن یھت رگم اس

ٹ
ن

اا وبجمری  ہک ہن وہ وہ وھگی

ن

گلب

ن

ن
ےیل 
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  یھت آوھکنں ںیم آوسن آ ےئگ

ںیم امعر امعر نپاین اک رک  ااہوھتں اضہی وہ اجےئ یئگ آج اتب راہ وہں ااہمتری ہنتف ریمے"

 "دوں

ا   وہ ہنم وھکےل الچن 

  زاالن ےن ریحاین ےس وپاھچ " اایک وہا"

رے یک اچےئ انبیئ ےہ متا"

ن

 یپ رک  اھچک ںیہن ن ار ریمی ویبی ےن اےنت م

ٹ
ن

یھب ای  وھگی

 اچےئ ےنیپ وک تہب  ااسزاالن ےن اہھت رھبا رک اچےئ اک پک اھتام اس اک  "دوھکیں

ے
ے

وق

اہھت ےس نپاین ےل رک  ادل رک راہ اھت اس یک احالت یھب داریم ےس مک ںیہن یھت امعر ےک

  یئگ یھتا اوہوٹنں ےس اگلن ا آج اچےئ ںیم ینیچ یتپ ےک اجبےئ کمن رسخ رمچ ڈایل

اہل دلجی ا زاالن ا٬اس ےنتف وک آج وکیئ ریمے اہوھتں ےس ںیہن اچب اتکس ا"

 

ہک رک ااھٹ زرش

  ےس دادو یک رطف اھبیگ

----------------- 

ر رطف رواینشں یہ
م
رواینشں  ادبع ارلنمح اصج  ےک رھگ آج وخویشں رھبا دن اھت ہ
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ر رطف گمگج گمگج رک ریہ یھت آج ا
م
رے وپےت اک اکنح سج اھت ہ

ٹ

اس رھگ ےک ی 

  اک ااظتنم رھگ ںیم یہ ایک ایگ اھت ۔الن وک اےھچ  اوخویشں
 
ا یہ ےھت۔ رقتی

ن

 رھکبن

ن

ےک رن

ر دےنھکی واال اس یک اجسوٹ وک دھکی رک ای  ےحمل ےک ےیل اس یک اجسوٹ  اےس اجسن ا
م
ایگ اھت ہ

ر رطح ےس الوٹئں ےس اجس ںیم وھک
م
ا اچروں رھگوں وک ہ

ے

ن ا ایگ اھت ای  رطف اجیٹس اجن

ر وس رھکبی وہیئ یھت اب ےتلچ ںیہ  اوخوصبریت ےس
م
 ایک ایگ اھت وھپولں یک وخوبش ہ

ٹ

 
دوکیری

یک ایتری یک رطف امعر وک حبص ےس رھگ ےک المزم اک دہعہ الم وہا اھت اٹنجی  ارھگ ےک ونیکمں

ن ےک اسھت اسھت ےک ےیل وشٹ ےنیل یک زدیماری روام راہین رپ یھت امعر وک اا اوتڑ رپ یلیلا

امئ ےلہپ یہ وہ ولٹ رک آےئ ےھت ڑلایکں اسری نپارل یئگ وہیئ  ارےنہ اک مکحا

ٹ

اھت ایھب ھچک ن

ارق

 

ےک رمکے ںیم وموجد اینپ اینپ ایتری ںیم نگم ےھت ان س  ںیم ای   ایھت ڑلےک ش

ا

ے

د راہ اھت اامعر اھت وج ایھب ی

ٹ ن

  اینبن ےنہپ ادرھ ادرھ اینپ زیچںی ڈوھی

ااوری لپچںیم اتبںیئ داتی وہ"

 

 س
وچری ےئک ںیہ  اں مت ںیم ےس سج ےن یھب ریمے بپی

اامین  ارشاتف ےس واسپ رک دوں ارگ ںیم ےن نشکنف ںیم یسک ےک نپاؤں رپ دھکی ےیل وت

ا ےہ

ن

  'ےس ویہ وہ زعت رکوں اگ ہک گل اتپ اجن

ںیم ای  لپچ ےک ا اامعر یک دیکمھ ںیم دم اھت اس ےس وکیئ دیعب ںیہن یھت وہ رھبی لفحم
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  اےیل اینپ آںیھکن ریھپ اتیل

 "وہ ن ار اہمترے لپچ وت ںیم ےن اسےنم واےل رمکے ںیم دیھکی یھتا"

ا ارق ےن رشٹ ےک نٹب دنب رکےت وہےئ رصموف ےس ادناز ںیم وجاب دن 

 

  اش

اینپ ولشار ضیمق  اایکں ںیم ےن لپچ اس رمکے ںیمس  اتھجمس وہں اہمتری ںیم الچ"

دے آوروں یک ایھچ زیچ ادی 

ن

رپ اہمتری  ےک اسھت رےھک ےھت وہ واہں ےسیک ےچنہپ وھبےگ ن

 "الل ےنکپت گل اجیت ےہا

 وہ اینپ ضیمق ااھٹ رک زنطہی ادناز ںیم وبل رک اجےن اگلا

ان یک زیچوں رپ ریقفا ااو او یکین اک وت زامہن ںیہن ےہ ےھجم ایک رضورت ڑپی ےہ مت"

ن

 زدہ ان

رے دن یھب ںیہن آےئ ارق ادمح رپ اےنت ی 

 

ہک وہ ریقفوں یک زیچوں  ارظن روھکں ایھب ش

 "رپ ڈاہک ڈاےنل ہی وت اےنپ ودیل یک رحتک یھت

ی رکےت اہھت استک وہ

گ

ن

 ھب
کی

ارق اانپ دانمِ اصف اچب ایگ ودیل ےک 

 

ارق وک  ش

 

ر رک ش

ٹ

ےئگ م

  اوگرا

ا"

ے

ر یسک وک اینپ رطح اکھبری م
م
امعر یک دو روےپ یک زیچ رپ  اھجمس رکو اہلل اک رکم ےہ ںیم اہ
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  "ںیہن ےہ اوس ن ار تنعل اتجیھب وہں ےھجم اس ےک ولپچں یک وکیئ رضورت

 مک اھت امعر ےن دوونں رپ تنعل یھب

ے
ے

 وق

ے
ے

ر ےھت اس وق

ن

رک اےنپ ڑپکے  ادوونں یہ نم

  اےیل واہں ےس رواہن وہ ایگ

      ........... 

اںیہن اینپ  اں یک ایتری یک رطف نپارل ےس ایتر وہ رک اےن ےک ن اووجداب آےت ںیہ ڑلویک

رظن  اایتری ںیم یمک وسحمس وہ ریہ یھت یسک وک اےنپ ڈنیسل ڑپکوں ےک اسھت چیم رکےت

اہل س  ےس اگل گلھت رکیس رپ یھٹیب ان یک 

 

ںیہن آ رےہ ےھت وت یسک وک ویجرلی زرش

ےس لپچ اور ویجرلی اداھر امےنگن رپ یک ن اںیت ےنس رپ وبجمر یھت وہ ای  دورسے ا اوضفل

  یھت ایگل وہیئ

 واےل ڈنیسل ےھجم دے دوں مسق ےس"

ٹ
 

  "داعںیئ دوں یگ ان ار زیلپ اےنپ وہ اہف وای

  راہین ےن ااشفں یک تنم یک

ریھک یھب وت مت ویہ وایل  ااجؤ اانپ اکم رکوں ربخدار وج ریمے ڈنیسل رپ اینپ وحنمس رظن"

  ےھجم اےنپ ڑپکوں ےک
 
رڈے ا ا اسھت گنچیم یک ویجرلی اچےیہوہں ہن ج اا یک ی 

 

 س
عی
یھت 
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 ے ااکنر ایک اھت
سی
ک

 "نپاریٹ رپ وت مت ےن ےھجم 

اہل وک تہب زوروں یک یسنہ

 

ا مغ ن اد رک ےک وبیل زرش

ن

راحل تہب  اااشفں دس اسل رپان آیئ ی 

  یہ یئگا اثحب اور وتنمں رمادوں ےک دعب ااشفں اصہبح اےنپ ڈنیسل دےنی وک ایتر وہ

اہل ےن اہفاب ای  رظن زر

 

اہل ےک ےجس ونسارے روپ رپ ڈاےتل ںیہ زرش

 

  اش

ٹ
 

وای

اٹ رشٹ اور یٹلم رلک اک دوہٹپ سج ےک دوونں رطف تہب 

 

د ش

ٹ

رشارے ےک اسھت ری 

ام رپ وھچرم انہپ وہا اھت ن ال  اوخوصبریت

ن

  نت رک رےھک ےھت ویجرلی ےک ن
 
ےس اکم ایگ اھت زی

 ںیم سیفن اس دوونں رطف ےس رول ےئک وہےئ آےگ وک وھچڑے ےھت ےلگ اوھکےل

س اھت دوونں

ٹ کل

ن

پ

اجےن یک  اےنہپ وہےئ آج وایعق رظن گل  اہوھتں ںیم رجگے اڈاڈنمئ 

 ایپری گل ریہ یھت

ے

  ادح ی

اٹ رشٹ ینہپ وہیئ

 

رانئ ےک ش

ن

  یھت اڑلویکں ےن یھب رشارے ےک اسھت فلتخم ڈی 

       .............. 

 اکنٹ ےک وسٹ"

ٹ
 

د  ااب آےت ںیہ داہل ایمں یک رطف سج ےن اہف وای

ٹ

ےک اسھت ری 

 رےھک

ن

ان

ٹ

 رپ ن

ن

ان

ٹ

 ےیک ن

ٹ

ووٹ نہپ راھک اھت ن اولں وک لیج یک دمد ےس س 
 سک
ن

آےن  او
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 ا
 
ر ےس اس وک وھگرے اج راہ اھت ج  ےک ن ارے ںیم وسچ راہ اھت داریم اکیف دی 

ے
ے

 واےل وق

ا

ے

 ںیم ولےنٹ واال ںیہن وت اس ےک نپاس اج اےس اگل اس ےک وھگرےن ےس یھب وہ ایلص احل

  زور ےس اس ےک ن ازو رپ یکٹھچ دی ارک

 "ایک ےہ"

  وہ ایخولں یک داین ےس ولٹ رک اب داریم وک وھگرےن ںیم رصموف اھت

ا ہک آج ریمے ن ار یک دیل رماد وپری وہےن اج ریہ ےہ اس"

ن

ر زگ ہی ںیہن  اامن
م
اک بلطم ہ

ل یہ داین ےس اگیبےن وہ ا
ب لک
 "اجؤا ارک ےنتف ےک ایخولں ںیم وھکاےہ ہک مت 

  داریم ےن اس ےک وھگرےن وک رظن ادناز رک ےک وھچٹ یک

راہ اھت س  ھچک ینتک  اایسی وکیئ ن ات ںیہن ےہ اب اانت یھب رفک ںیہن ےہ ںیم وت وسچ"

 ےن رک دن ا

ٰ ٰ

 " اآاسین ےس انب یسک ےلئسم ےک اّلل

ا مک اھتا

ے

 اعتیلٰ اک انتج رکش ادا رکن

ٰ ٰ

  زاالن وایعق اّلل

یسک ےک تنحم ےک وہا ےہ وت  اریمے ن اد ںیہمت ایک اتگل ےہ ہی س  ھچک اینت آاسین ےس انب"

ل طلغ وسچ رےہ وہں
ب لک

٬ 
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 اس ےن ریحاین ےس وپاھچ "ایک بلطم"

دل اک احل  ابلطم ہی ریمے ن ار ہی س  رہبوز یک وہج ےس وہ نپان ا ےہ اےس اہمترے"

ر
 
رار رکےن ےس ھگ

ے

  مت وخد یھب اف
 
  ےس ولعمم اھت ج

ے

ےیل اہں ا اا رےہ ےھت وہ ینگنم ےکی

اہک ںیہمت دل ںیم وسیئ

ے

ا اھت وہ ن

ے

ا س  اجن وبھج رک رکن

ن

ا وہ ںیہمت گنت رکن

ن

وہیئ تبحم  ارکن

ا یک امن رےہ ےھت اس س ا

ن

ںیم  ااھجگ اےھٹ رگم دل یک ےنس ےک اجبےئ مت یھب اینپ آن

 ےس اس ےیل اارگ یسک ےس رفس ایک ےہ وت وہ رہبوز ےہ اانت رعہص اےنپ کلم اےنپ روتشں

د دایج ےصغ ای 

 

ا وت ش

ے

اہل وک ای  اسھت دھکی ےکس وہ ااکنر رکن

 

اہک ںیہمت اور زرش

ے

ںیم  ادور راہ ن

اہل اک رہتش ےط رک دےتی تمسق مت رپ رہمان وہیئ اور رہبوز وک واہں رپیپ

 

 یہک اور زرش

ا

 

ا ایگ ارگ رہبوز یک واہں ش

ے

 یک وج رااض یھت وہ س  وہن

ٰ ٰ

ا ڑپ یئگ سب آےگ اّلل

ن

ہن  ادیریمج رکن

ا ےک رکچ ںیم اسری زدنیگ اےنپ دل یک ن ات زن ان رپ الےن واےل

ن

 وہیئ وہیت وت مت اینپ آن

 "ںیہن ےھت

اانت س  رک اکچ اھت اور  ازاالن داریم وک دم اسدےھ نس راہ اھت اس اک اانپ اھبیئ اس ےک ےیلا

  اےس ربخ یہ ںیہن وہیئ دروازے رپ دکتس وہیئ

 "اھبیئ آپ ولگ ایتر وہ وت ےلچ"
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  رہبوز ادنار دالخ وہےت وہےئ وبال

ا"

ٰ ٰ

اءاہلل ریما اھبیئ وت زہشادہ گل راہ ےہ مسق ےس اّلل

 

 "رظن دب ےس اچبےئ اامش

اھبیئ وک  ازاالن ےن ایپر ےس اےنپ ےس وھچےٹ اےنپ اےنت وخوصبرت دل رےنھک واےل

ںیم یھب تہب  اےنہک یک ںیہن وہیت اخومیشداھکی اھٹ رک انب ھچک ےہک اےس ےلگ اگلن ا ھچک ن اںیت 

 زاالن یک یھب یھت اس ےک نپاس اافلظ

ے

 ایسی یہ احل

ے
ے

ںیہن  اھچک ہک اجیت ےہ اس وق

 ےھت اےنپ اھبیئ ےک ایپرے اسےنم

ری رظنوں ےس وت اچبرہ چب یہ اجےئ اگ"  ےنتف ےس اچبےئ  ااو رےنہ دوں ولوگں یک ی 

ٰ ٰ

اّلل

 "ریمے ن ار وک

  اگل االن رہبوز ےس الگ وہ رک داریم وک وھگرےنداریم ےن رشارت ےس اہک زا

 "رشم رکوں وہےن وایل اھبیھب ےہ اہمتری رشم وت ںیہن آیت ہن"

ل ںیہن آےنا"
ب لک
وایل اور اہمتری ہی  اریمے اھبیئ ےھجم وت رشم آ یہ اجےئ یئگ رپ اےس 

 رپ ےنھٹیب ےک دعب متخ وہ اجین ےہ ایھب ےس

ٹ
ن

 ہملک اہشدت ڑپھ رکا وشایخں وےسی یھب اوی

رگنکی ینز رشن یک اجےئ یگ داہل  ولں وخد رپ ورہن ینز ںیم ی 

ن

 رپ ےنھٹیب یک وہج  اوھپی

ٹ
ن

اوی
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ھب اال ںیہن نپان ا اور اہٹ اکیٹ یک وصرت

ن

سی

 " اںیم دانی ےس لچ اسبا اےس اےنپ زمکور دل وک 

  داریم ینز اکرٹس ےک ادناز ںیم ربخ رشن رکےت وہےئ وگن ا وہا

اہل ےس وت ںیم نگ نگاہاہاہ اانت ڈروپک ھجمس راھک ےہ ا"

 

رک دبےل ولں یگ چس ےتہک  اےھجم ش

  "ںیہ ہی تبحم دنبے وک تہب وخار رکیت ےہ

 وک دےنھکی ےک دعب

ٹ
ن

ر دعب اوی اچبرے یک اسسن دنب وہ  اوہ وسچ رک رکسمان ا ہی چس اھت ھچک دی 

ر ن ات آںیھکنا
م
اہل یک ہ

 

ا اس تخبمک دل اک وج ش

ے

ر دنب رک ےک ےنس رپ وبجم ایہ اجین یھت رپ ایک رکن

  رک راہ اھتا

           ..   .................. 

  زاالن وک اانپ اسرا ڈر ای  رطف
 
ر اکر وہ ہحمل یھب آ یہ ایگ ج

ن

رھک رک دو ٹنم ےک ےیل  اآخ

 رپ انھٹیب یہ ڑپ ایگ ےلہپ وت امرے ڈر ےک اس یک اسسن

ٹ
ن

دنب وہےن یگل رھپ دل وک  یہ یعس اوی

ا

ٹ
ن

اہل ےس ان   رپ اھٹیب زاالن دلاقوب رک ےک وہ ھٹیب یہ ایگ رہسا ےنہپ اوی

 

یہ دل ںیم زرش

 س  اک دبہل ےنیل اک وسچ راہ اھتا

 " ان ارات آ یگ ن ارات آ یئگ"
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اہل ےک رمکے ںیم یئگ ن ارات ای  وپرنش ےس لکن رک

 

دورسے  اروام اھبگ رک زرش

 نپاس یکا

ٹ

م
اہل ےن رپارسار ادناز ںیم رکسماہ

 

 وپرنش ےک دروازے رپ یہ وت آین یھت زرش

  رپ روام وک اینپ رطف الب رک اکم ںیم ھچک اہکا

 رکوں اہی مت تہب طلغ رک ریہ وہں زر اھبیئ ےلہپ یہ اانت رک ےکچ ںیہ"

ے

د رپاشین م ری 

ن

 "م

 یہ ڈااٹنا

ے
ن

 روام ےن نس

ری رشط ےہ اس ےک دعب ودعہ وکیئ یھب رشط ںیہن روھکں"

ن

یگ اب اجؤ اور  اہی ریمی آخ

 "دایج وک ریما اغیپم اچنہپ دوں

   دو ٹنم اےس ےصغ ےس داھکی رھپ رمکے ےس لکن رک یلچ یئگروام ےن

ری رشط ےہ"

ن

 "ایک ہی اس یک آخ

  دایج ےن روام یک ن ات نس رک دصتقی اچیہا

ل اس اک انہک ےہ اس ےک دعب وکیئ رشط ںیہن رےھک یئگ"
ب لک
 " ایج 

ا   دایج ےن ھچک وسچ رک رس الہن 

 ےک آےگ آےگ ڑگنھبے ڈاےتل ا

ٹ
ن

ارق ودیل رہبوز اوی

 

  اوہےئ آرےہ ےھتامعر ش
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ارق وھجم رک اس ےک رگد رکچ اگلےت

 

ایہ وساری الن ےک درایمن رویک ش

 

اچ  اش

ن

وہےئ ن

رےن ںیم دمد دی امعرا

ے

رھ رک زاالن وک اہھت دے رک ےچین ای

ٹ

وک دایج  اراہ اھت داریم ےن آےگ ی 

 ےنچنہپ وک اہک

ے

اہل اک اغیپم زاالن ی

 

ارے ےس وبال رک زرش

 

  ےن اش

 رک دایج وک نپاا

ن

 س البن اازاالن ےن سںن

رزگ ںیہن رکوں اگ"
م
 " ادایج ہی تہب زن ادہ ںیہن وہ ایگ ںیم ہ

 وہ یگفخ ےس وگن ا وہا

ری رشط ےہ اور اہں اب مت رہسا"

ن

 وہں ریمے الل ریمے ےچب سب ہی آخ

ے

ار تکس

ے

 "ان

ار رک ادرھ ادرھ  ادایج ےن اس ےک رمک رپ یکپھت دے رک اےس وحہلص دن ا وہ دلجی ےس رہسا

ے

ان

 دےنھکی اگل اےس ےسیج یق ےس راہیئ لم یئگ وہںا

ری رشط یھب امےن وک ایتر وہ"

ن

 "ااسی ےہ وت ااسی یعس ںیم آخ

ا اآج وہ تہب وخش اھت اور وخیش ںیم دنبہ ھچک یھب رک اتکس ےہ ہی وت

ے

ڑگنھبا  ارھپ یھب جیٹس ی

اچ راہ اھت

ن

ار ا اڈال رک اجےن یک رشط یھت وہ زدنیگ ںیم یلہپ ن ار ن

 

 رسش

ن

 ان

ن

اس اک ان

اےتچ وہےئ  اداھکییئ دے راہ اھت آےگ آےگ رہبوز اور ودیل درایمن ںیم زاالن اصج ا

ن

ن

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
486 

رھ رےہ ےھتا

ٹ

  ےھچیپ داریم امعر اور ودیل آےگ ی 

ر زاالن ہشیمہ یک رطح امن ا

ن

وں رشںیط الب آخ

ن

 

ے

اہل یک ت

 

  ایگ اھتزرش

ےیک ےئگ  ااکنح وخاں ڑلیک ےس رااض دنمی ےنیل رمکے ںیم آےئ وبقل ےہ ہک رک دطختس

رھ رک اےس ےلگ اگلن ا 

ٹ

دایج ےن تقفش ےس اس ےک رس رپ اہھت راھک دادو ےن آےگ ی 

اہل

 

 وک اس ےحمل اےنپ امم نپانپا یک ن اد تہب زن ادہ آ ریہ یھت ہی ومعق رپ ڑلیک یک زدنیگ ںیم ازرش

 وہ یھب زگر ریہ یھت آوسن وخد وخبد تہب لکشم ہحمل ا

ے
ے

ا ےہ اور اس ےحمل ےس اس وق

ے

وہن

 اک دوہٹپ اس ےک رس رپ اےھچ ےس ڈاال ایگ اھت س  ےن ن اری  ااس

ٹ

 

ن

ےک اگل وگب رےہ ےھت ئ

رھ رک اےس ابمرک ن اد دی اکنح وہا ابمرک ن اد دی یئگ اس ےک دعب اب  ان اری

ٹ

آےگ ی 

رک اجن ا اج راہ اھت وخوصبرت ےس ڈوہٹپ ا اےک ولہپ ںیم اھٹیبےن ےک ےیل ےل ادنہل وک داہل

رن

ن

  ےک رمہاہ وہ اج ریہ یھت امعر ےن اھبگ رک اس اک اہھت اھتام ےک اسےئ ںیم ک

  دنہمی اگل رک رانھک

  ڈویل اجسےن ےک وخاب ہن دانھکی

 اینت وت ےہ ومیت
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 ... وکن ااھٹےئ اگ ںیہمت انہب

اہل

 

اس ےیک اج راہ اھت زرش

ن

ا اک ایتسن

ن

ااچےتہاامعر اسھت اسھت اگن

ن

  وہےئ یھب یسنہ آیئا ا وک ن

 ... دل ےسدربل دربل ےس ددلار وہ ایگ

اہل ز ےس زاالن وہ ایگ

 

 ... ز ےس زرش

 ... مہ وک ایپر وہ ایگ مہ ایپر وہ ایگ

اہل

 

اک اہھت زاالن ےک  اوہ اب جیٹس رپ چنہپ ےئگ ےھت زاالن اھٹ رک ڑھکا وہ ایگ امعر ےن زرش

  اہھت ںیم اھتایم

رن ادیابمرک وہ مت وک ہی"  " ی 

اان اا

ن

گب

ن

گب
 امعر رشارت ےس 

 "امعر وھٹپ ےگ ھجم ےس"

اہل دریھے آواز ںیم رغرغایئ

 

  زرش

 "دادو اہوھتں مت رضور وھٹپ یئگ اریما وت اتپ ںیہن رپ آج یھب مت ےن اینپ وچچن دنب ہن یک وت"
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را زاالن ےن اےس اےنپ اتمع اجں یک رطح

ے

ایپر ےس اھتم رک  اامعر ہک رک جیٹس ےس ےچین ای

 ں ےس ےجس وھجےل رپ اھٹیبن ا وخد یھب اس ےک ولہپ ںیم ھٹیب ایگاوھپول

 "ابمرک وہ زدنیگ"

 اک دوہٹپ اس ےک رس ےس اٹہ دن ا ایگا

ٹ

 

ن

ر  وہ رسوگیش رکےت وہےئ وبال ئ

ے

اھت اب وہ اینپ امتم ی

ر ریہ یھت اس اک اہھت اب

ے

یھب زاالن یک  وخوصبریت ےک اسھت زاالن ےک دل ںیم ای

ر ل  رکسمارگتف ںیم اھت وہ وہےل وہےل  رپ زی 

ے

پ ریہ یھت زاالن اس یک احل

ن

  اکی

  ااھٹ

 اہپڑ ےک ےچین"

ٹ
ن

 "اب آن ا اوی

راےن رپ فطل ادنوز وہ رک وبالا
 
  وہ اس ےک ھگ

پ یہ گل یئگ یھتا اہل وج ےسیج جپ

 

 زرش

 "وبولہن ھچک آج اہمتری وبیتل ویکں دنب ےہ زسم زاالن"

  وہ لسلسم اےس زچن ےیک اج راہ اھت

 "یہ ےہ اہیںہی ایک رسھک وہ ر"

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
489 

ریہ یھت رشارے  داریم وحرنی ےک اسھت جیٹس رپ آن ا وحرنی آج یعس امونں ںیم وحرگل

اٹ رشٹ ںیم وخوصبرت کیم اپ ےک اسھت وہ داریم وک ےب دح 

 

ےک اسھت کنپ ش

  گل ریہ یھت اایھچ

ےس ااھٹ رک ےچین  وےسی وت لک رات یک رحتک ےک دعب ریما دل رک راہ ےہ ںیہمت جیٹسا"

ایمں اے  کنیھپ دوں ےنتف رگم ںیم ااسی رکےن ےس اقرص وہں ایسی وصرت ںیم اہمترا

  رک دے ےگ اس ےیل دل ےک ارامن ںیم یہ ےیل
 
 وخد رپ واج

ے

 اس یپ اصج  ریما اقب

ا وہں وخ

ے

ش روہں آن اد روہں اور زیلپ آوروں یک ںیہمت دل ےس ابمرابکد شیپ رکن

ا وھچڑ دوں زاالن اک اہلل یہ اخظف ازدنایگں ذعاب

ن

 "رکن

اہل ےک رس رپ اانپ اہھت رھک رک رکسمان اا

 

 وہ رشارت ےس اتہک زرش

رزگ"
م
پ وہ وتاس اج ہ بلطم ہی ںیہن آپ ھچک  اریم اھبیئ ںیم جیٹس رپ یھٹیب وہں اور جپ

 وک ہک دے ھجم ےس وخاہ

ے

 "وخماہ اکھپ ہن ےل ازن ادہ یہ ےنلھپ گل اجےئ زاالن اےنپ دوس

اک رہ ایگا

 

 زاالن اس یک زگ رھب زن ان نس رک ش

دا وک وخف رکوں آج یھب ںیم مت ولوگں وک دوھکیں"

ن

 " اخ
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اہل

 

رے ادناز ںیم وبال اس یک لکش دھکی رک داریم اور زرش

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
 اگل رک ےسنہاہہقہق ا زاالن خ

ار ےئگ ےھت دایج ےن اوگنیھٹ

ے

رے یھب ن اری ن اری آ رک ان یک رظن ان

ٹ

انہپےن اک آڈر  اس  ی 

  دن ا

ھچک یھب ںیہن  اوےسی آج اہمتری ینتیج رعتفی یک اجےئ اہمتری وخوصبرت ےک آےگ"

ے الن
ھل
 

چ
پی  پ

ر ارجنی ایک ےہ ںیم ےن 

ن
 

ںیم مت آؤ  ااس ےیل آج رات اہمترے ےیل ای  رسرپای

 "یگ ہن

اہل ےن اابثت ںیم رس الہن ازاال

 

  ن ےن رسوگیش ںیم کھج رک وپاھچ زرش

ا " االؤ اہھت دوں" اس ےن اانپ اہھت اس ےک  ازاالن ےن اانپ اہھت اس ےک اسےنم الیھپن 

ر اھتم یل ایگ زاالنا

ے  

 

 اس ےک  ااہھت رپ ےتکجھج وہےئ راھک وج وفراً ےس ب

ن

ےن ڈاڈنمئ رن

اویلں اک وشر 

ے

ازک یس ایلگن ںیم انہپیئ ن

ن

ر رطف وھگاچنن
م
  ہ

 ڑکپ رک زاالن یک اہھت یک رطف داھکی وہ ااجنن انب

ن

اہل ےن رن

 

اا راہ اس ےن  ازرش

ٹ

 ھب
پ ی

 دریھے ےس اہک

 " ااانپ اہھت دے"
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ا"   اھتا اوہ اےس گنت رکےن ےک ومڈ ںیم " اایک اہک انسیئ ںیہن دن 

  "ںیم ےن اہک اانپ اہھت آےگ رکںی"

اہل "ےھجم انسیئ ںیہن دے راہ زرا اور اواچن وبول"

 

ر رک اےس داھکی رھپ  ازرش

ٹ

ےن رس ااھٹ رک م

ردیتس اھتام راھ رک اس اک اہھت زی 

ٹ

  اانپ اہھت آےگ ی 

اہل وہ اآپ وک اتگل ےہ ںیم آپ ےس رشام اجؤ یگ وت اخن ایحیل ےہ آپ"

 

 " ایک ںیم ویہ زرش

 ےتنہپ وہےئ وگن ا وہیئ زاالن

ن

رات رپ  اوہ رکسماےت وہےئ اس ےک اہھت ںیم رن
 
اس یک خ

  ہن رہ اکسرکسماےئ انب ا

 "امعر چس اتہک ےہ ریمی ےہ ےنجب وایل اہاہاہ"

اہل یھب اس یک ن ات رپ یسنہا

 

  زرش

ھب ااےل یھٹیب یھت امعر اہک ےھچیپ رےنہ واال اھت

ن

سی

ے چنہپ ایگ  اڑلایکں ڈوھیکل 

ن

ٹ

ن

ی
 
ھب
پ
چ

ٹف ڈوھیکل 

راھ رک انیل اچاہ وت روام ےن اس ےک اہھت رپ امرا

ٹ

  ااہھت ی 

اا ااس ےن " رک یھب داھکیربخدار وج ڈوھکل یک رطف رظن ااھٹ"

ٹ

پب
 ڈھی

اےنپ ےضبق ںیم ےل رک  اوہ ےتہک وہےئ ڈوھکل "ںیم مت ولوگں ےس ااھچ اجب اتکس وہں"
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  اھباگ روام اس ےک ےھچیپ ےھچیپ یھت

ری ن ار ہک ریہ وہں"

ن

ےن ینس ان ینس رک ےک  اامعر "امعر ےک ےچب واسپ رکوں ںیم آخ

  ڈوھکل ڑلوکں ےک رگوپ ںیم ال رک اجبین رشوع یک

 نشکنف اتلچ راہ وفوٹ وشٹ اک دور یھب الچ اب زاالنر

ے

ر ی اصج  وک پک  اات اکیف دی 

اہل ےک اسھت ڈاسن

 

را وہ ڑگنھبے ڈال یہ اکچ اھت اب زرش

ٹ
پ
رکےن  اڈاسن رکےن اک وشق خ

رے یھب س  

ٹ

ا رشوع وہ ےئگ ےھت ی 

ن

ںیم ایک رحج اھت رات اکیف وہ یئگ یھت امہمن اجن

  اےنپ رمکوں ںیم آرام رکےن ےئگ ااےنپ

ا دنسپ رکوں یگ"

ن

وں  ازاالن "ایک مت ریمے اسھت پک ڈاسن رکن

ن ٹ

اس ےک اسےنم ھگ

ری رگوپ واال

ن

اہل ےن اردرگد داھکی س  رگی 

 

 ھٹیب رک وبال زرش
 
رس اابثت ںیم الہ  اےک ب

الیھپےئ ا ارک اےس اہں ےنہک رپ وبجمر رک رےہ ےھت اس ےن ای  رظن اےنپ اسےنم اہھت

ںیم رھک رک اھٹ  اک اہھت اھتم یل وہ اانپ اہھت اس ےک اہھتزاالن وک داھکی رھپ رکسما رک اس 

ڈاسن رکوں یگ  اڑھکی وہیئ زاالن ےن اانپ دان اں اہھت اس ےک رمک ںیم ڈاال ۔ویمزک اجب

  ارشارت ےس وپاھچ ایگ "ریمے اسھت

اک"

ن

اہل ےن رکسما رک ےس اابثت ںیم الہن ا زاالن ےن اینپ ن

 

اک ےس رکٹایئ  زرش

ن

اس یک ن
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  اھت دریھے ےس اینپ رگتف ںیم یل گیب رک ویمزک لچ راہ ارھپ اس اک اہھت

رے وبیصنں ےس

ٹ

 ... ےلم وہ مت مہ وک ی 

ران ا ےہ مت وک تمسق یک ریکلوں ےس

ٹ
پ
  ...خ

اہل وک وھگم امھگن ا وہ وھگم رک اس یک ن اوہں ںیم آ یئگا

 

 زاالن ےن زرش

 ..ریتی تبحم ےس اسںیسن یلم ےہ

  وہ ےک
 
ی ر

ے

  ... دصا رانہ دل ںیم ف

ااین رکٹایئ

 

 س
ااین ےس اینپ بپی

 

 س
  زاالن ےن اےس تبحم ےس داھکی رھپ ایکس بپی

ایلں اجب رک اںیہن داد دی وہ دوونں یھب

ے

ا متخ وہا وت س  ےن ن

ن

تبحم ےک اجدویئ داین ےس  ااگن

 لکن رک س  وک دھکی رک رکسماےئ

================== 

رکےن ےئگ  اوپرے دن ےک ےکھت اہرے ےھت س  یہ اےنپ اےنپ رمکوں ںیم اج رک آرام

اہل ےن یھب دلجی دلجی ڑپکے جنیچ ےئک اور دلجی ےس ٹیل یئگ تہب اکھتوٹ یک

 

 زرش

 ےس ڑھکیک 

ن

 یہ آھکن گل یئگ ایھب دنین ےک آوغش ںیم یئگ یہ یھت ہک ااچی

ٹ

وہج ےس یل 
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را رک ایھٹ ای  ن ار رپ دورسی ن ار اس ےن اھٹ رک وھترا اس رپدہ اٹہ رکا ارپ
 
 دکتس وہیئ وہ ھگ

ر اھجاکن اسےنم زاالن تشپ ےئک ڑھکا اھت اےس زاالن یک رسوگیش ن اد آیئ وہ رس رپ اہھت
م
 ن اہ

رایئ اینت اکھتوٹ ںیم وہ وھبل یہ یئگ یھت ہک اےس زاالن ےن رات وک  اامرےت وہےئ

ٹ

ری 

ٹ

ی 

ر رک رھپ ےس دکتس دینی اچںیئہ رپدے ےک آؤٹ ںیم اس  اےنلم

ٹ

وک وبالن ا اھت زاالن ےن م

اہل ےن ڑھکیک اک ٹھپ  ااظمل اہجں

 

 در آیئ زرش

ٹ

م
اک رہچہ دھکی رک رہچے رپ وخد وخبد رکسماہ

  اوھکال

 اہیںا"

ے
ے

  "آپ اس وق

  ویتیت ڑیھچی اوبھج رک ریحایگن ےس وپےنھچ یگل اس یک ن ات ن رک زاالن یکا اوہ اجن

اءاہلل آپ وک ن اد یہ ںیہن ہک ںیم ےن ایک اہک اھت ںیہمت"

 

ارایگض  "امش

ن

وہ آوھکنں ںیم ن

  ومسےئ وبال

 "یتکس یھت ہن ااب آپ ےن آج اینت ن اںیت یک ےھجم اسری ن اںیت وھتڑی ن اد رہا"

  وہ وصعمم یس لکش انب رک وبیل

ا وہں ںیہمت"

ے

ر آؤ رھپ اتبن
م
 "مت زرا ن اہ
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  وہ ہصغ طبض رکےت وہےئ دریھے ےس وبال

ا"

ے

ل م
ب لک
ر  اآپ ےھجم دایکمھں دے رےہ ںیہ اس ےیل ھجم ےس ہی ادیم 

م
رےھک ںیم ن اہ

 "آؤ یگ

اہل یھت اینت آاسین ےس امےن وایل ںیہن یھت

 

  اوہ یھب ش

اہل زیلپ ن ار ںیم ےن اینت لکشم ےس نکھت ےک ن اووجد اہمت"

 

اور اےنپ ےیل اچےئ  ارےش

 "انبیئ ےہ وہ ڈنھٹی وہ ریہ ےہ

 زاالن ےن اہر امےتن وہےئ وبال

اہل کہچ رک وبیل اےس نپچب ےس زاالنا"آپ چس ہک رےہ ںیہ"

 

ےک اہھت یک اچےئ  زرش

رامشئ رک رک ےک اس ےس اچےئ انبن ا رکیت یھت زاالن

ن

وک آےن اک ہک رک وہ  اتہب دنسپ یھت وہ ف

ا

پی  پ

ر رک ڈوہٹپ آور رک 

ٹ

ر آیئ اسےنم زاالن ڑپیام
م
ے دروازے ےس ن اہ

ھل
 

چ

رکیس رپ اھٹیب اس اک  

ا اس کیک ڑپا

ٹ

ا زیم ڑپا اھت سج رپ وھچن

ٹ

اھت اس نپاس رسخ وھپولں یک  ااظتنر رک راہ اسےنم وھچن

 رکا

ٹ

م
ر رک اےس داھکی وہ  اایتپں رھکبی ڑپی ںیھت دو اچےئ ےک گپ ےھت زاالن ےن آہ

ٹ

م

ارہ ایک وہ  ان ےن رکسما رک اےس رکیس رپاسدیگ ںیم یھب امکل داھر ریہ یھت زاال

 

ےنھٹیب اک اش
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پ اچپ رکیس چنیھک رک ھٹیب یئگ زاالن ےن ای  پک اس یک رطف راھن ا دورسا ہک  ایھب جپ

ٹ

ی 

اہل زدنیگ

 

 دوونں رطف اخومیش ریہ آج زرش
پ
ںیم یلہپ  وخد ااھٹرک وبلں ےس اگلن ا ھچک ب

د ریہ یھت زاال

ٹ ن

 ن ےن پک واسپ زیم رپان ار زاالن ےس ن ات رکےن ےک ےیل اافلظ ڈوھی

 راھک

اہل ریمی زدنیگ ںیم آےن ےک ےیل رکشہی"

 

 "ش

  وہ تبحم نپاش ےجہل ںیم وگن ا وہا اس ےن رکسما رک زاالن وک داھکی

اں"

ن

 "مت وخش وہ ن

ااجےن ویکں نیقی اچاتہ اھت

ن

  وہ ن

یک تمہ ںیہن یھت ریمے  اوخیش اک وت اتپ ںیہن رپ زاالن آپ وک یسک اور ےک اسھت دےنھکی"

ا وت ںیم تیجانپاس ا

ے

 ".. یج رم اجیت ارگاج آپ اک اکنح ریمی ہگج یسک اور ےس وہا وہن

اہلا"

 

 رکو ش

ے

 " اشش رمےن یک ن اںیت م

اہل ےن اس

 

اک اہھت اٹہ رکاس  ازاالن ےن ےباایتحر اانپ اہھت اس ےک وہوٹنں رپ راھک زرش

  یک آوھکنں ںیم داھکیا

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
497 

د  اپ ےھجمںیہن زاالن آج ےھجم ےنہک دے وج ریمے دل ںیم ےہ ارگ آ" ای 

 

ہن ےتلم وت ش

  یھب ا اںیہن انیقیً ںیم زدنہ ہن ریتہ ہی ااسحس یہ تہب اجن ویلا ےہ ہک وکیئ
 
ی ر

ے

آپ ےک ف

ںیم  اآیت نپچب ےس ںیم ےن آپ ےک نپاس یسک وک آےن ںیہن دن ا آپ ےک اعمےلم ںیم

ہشیمہ ےس وخدرغض نب اجن ا رکیت یھت اور اب یھب ںیم اپ ےک اعمےلم ںیم ایسی یہ 

 "وہں

ےس اچاہ ےہ  اوخوصبرت ااہظر اھت انتک وخوصبرت ااسحس اھتہک سج وک آپ ےن دلانتک ا

 وہ یھب دبےل ںیم آپ وک وٹٹ رک اچاتہ ےہ

اں اب"

ن

 اےنت ڈراےم ےیک ن

ے
ے

ر نب ایگ وہ وت اکسم  اااھچ یج ایسی ےیل رھپ اکنح ےک وق
م
وشہ

 "ن ازی رک ریہ وہں

  زاالن ےن ونصمیع یگفخ ےس وھگرا

اہل وک وکیئا"

 

 ایک اھت زرش

ٹ

 ب کٹ
 چ
ن

 رکںی وہ یھبک  ااہاہاہ یلہپ ن ات آپ ےن ےھجم ر

ٹ

 ب کٹ
 چ
ن

ر

 ںیہن رکیت اہیں وت ن ات یہ آپ یک یھت اس ےیل ںیم ےن دبہل

ے
 

رداس  " ایل ای 

  وہ ہنم انب رک وبیلا
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 ںیہن ایک اھت نپالگ ڑلیک سب"

ٹ

 ب کٹ
 چ
ن

 ر یہ ہن رک دوں اس رےتشاڈر ایگ اھت ہک یہک مت ااکن  ر

رر رھک رک ںیہمت رہبوز ےک وحاےل رک دن ا اھتا

ے

پھن
ن

 " اوک اانپےن ےس اس ےیل دل رپ 

 ن اد رک ےک اوسفس ےس اہک

ے
ے

  زاالن ےن وہ وق

ر اکم"
م
 آپ اہں رک یھب دےتی ںیم ااکنر رک دیتی ہ

ے
ے

ںیم اہلل یک تحلصم وہیت  اوےسی اس وق

اہل ےن دھجمساری ےس اہک "ےہ ہن

 

  زرش

 رپ ےنھٹیب وایل رشط ویکں ریھک یھت مت ےنااھچ ا"

ٹ
ن

 "ور ہی اوی

وک ہشیمہ تیج یہ داھکی  اویکہکن ںیم اچیتہ یھت ریما زاالن یسک یھب زیچ ےس ہن ڈرے آپ"

 ےس اہرےت وہےئ ںیہن دھکی یتکس یھت اس ےیلا

ٹ
ن

 ٬ےہ ای  اوی

  ااس ےن زاالن یک رطف دھکی رک تبحم ےس اہک

اہل ا"

 

ا ش

ے

 ںیہن وہن

ٹ

ب کٹ
ف
ر دنبہ رپ
م
 "وہیت یہ ےہ اوکیئ ہن وکیئ احیم وت س  ںیماہ

  زاالن اس یک ن ات نس رک ریحان رہ ایگ

ان اک اانپ  وہیت وہں یگ اور ہی چس ےہ لمکم زات رصف اہلل یک ےہ رپ نج"

ن

زیچوں رپ ان

ر انکنیھپ  اسب لچ اتکس ےہ وہ وت رکین اچےیہ ہن یھبک ہن یھبک وت اس ڈر وکا
م
دل ےس اکنل ن اہ
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 "اچےیہ

ح ددارا "
م
س

ام ےس وجڑ رک اکیف 

ن

ا ےہ ریمے ن

ے

زاالن ےن ا "وہ یئگ وہں اواہ ایک ن ات ےہ اگلن

اک چنیھک رک گنت ایک

ن

  اس یک ن

 "اہاہاہ وخش ایمہفں وت چپ  رکںی انجب یک"

  ااس ےن آںیھکن اکٹم رک اہک

 " اوخش یمہف ںیہن تقیقح ےہ ہی"

ا"   "رےنہ دے وہ ایک ےہ ہن دل وک الہبےن ےک ےیل ہی ایحل ااھچ اغل 

راق اڑاےت وہےئ وگن ا وہیئ

ن

اہل م

 

  زرش

اںا"

ن

 اتبیئ اگ وکن سک یک وہج ےس لقع دنم وہا ےہ ن

ے
ے

ہی س  ن اںیت وھچڑوں  ہی وت وق

 " الن ا وہںہی دوھکیں ںیم اہمترے ےیل ایک

   ےس ھچک اکنےت وہےئ وبال
 

  ازاالن ٹنیپ یک ج

 " اےلہپ مت اینپ آںیھکن دنب رکوں"
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  وہ اہھت ےھچیپ اپچےت وہےئ وبال

  وہ ےبربصی ےس وبیلا "زاالن گنت ہن رکںی اتبیئ ہن ایک ےہ"

ا   ےن ازاالن "آںیھکن دنب رک ےک اہھت آےگ رکوں ںیہن وت رےنہ دو" یفن ںیم رس الہن 

اہل ا

 

  یئگ رھپ آںیھکن وھتڑی یس دنب یکا ےس وھگر رک رہزرش

اہل وپری یک وپری آںیھکن دنب رکوں"

 

گ ش

ن

ب

ٹ

ب ی پ
ج
 " ااسٹ 

ر رک وبےتل  "ںیم وت وھبل یہ یئگ اسےنم اے اس یپ اصج  ےھٹیب وہےئ ںیہ"

ٹ
پ
وہ خ

  وہےئ آںیھکن دنب رک یئگ زاالن ےن ےلہپ ومن الئ اکنل رک اس یک کیپ یل

 "ی آوھکنں رپزاالن ہی روینش یسیک ڑپی ریم"

 اس یک آوھکنں رپ ڑپھ رک دنب وہ یئگ یھت

ٹ
 

اہل وک وسحمس وہا الی

 

ر ل   ازرش زاالن زی 

  ارکسمان ا

 " اھچک ںیہن اھتےن دارین اصہبح آںیھکن دنب یہ رانھک ھجمس آیئا"

ازک الکیئ ںیم انہپےن اگل

ن

ے وہےئ نگنک اکنل رک اس ےک ن

ٹ

ٹ
 
ھی
اہل ےن ٹف  اوہ اےس ڈ

 

زرش

 ےس آںیھکن وھکل دںیا
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ا"

ن

 "واؤ ازیمن

 " اتہب یہ وکیئ ےبربصی ڑلیک وہ متا"

ےک اس رہپ اس  ازاالن اس ےک ٹف ےس آںیھکن وھکےنل رپ وبال وہ الھکلھک رک یسنہ رات

  یک یسنہ تہب ن ایل وسحمس وہ ریہ یھتا

ا اس ہفحت ھجمس رک وبقلاہی ا"

ٹ

رک ولں اےسی یھبک  اریمی رطف ےس آج ےک دن اک ای  وھچن

ا

ن

 رکن

ے

دا م وہےئ تبحم  اوہ اس اک اہھت اھتےم اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی " اوخدےسخ 

اہل ےن رظنںی رچا یل آج زاالن یک آوھکنں ںیم تبحم یہ تبحم یھت

 

وہ اس  اےس وبال زرش

 یک آوھکنں ںیم زن ادہ دہا

 ںیہن

ن

ر اھجی    نپایئ دریھے ےس اابثت ںیم رس الہن ادی 

اہک آج اک دن مہ دوونں ےک ےیل"

ے

ہشیمہ ےک ےیل ن اد اگر  ولچ اب لم رک ہی کیک اکےٹ ن

 " ادن رےہ

اہل ےک ےیل ہی

 

ا زرش

ٹ

س  تہب اخص ا ازاالن ےن اس اک اہھت اھتم رک وھچڑی ےس کیک اکن

ا اسا

ٹ

راھن ا   سیپ اس یکاھت وہ ان وحملں ںیم وھگ یس یئگ یھت زاالن ےن کیک اک وھچن

ٹ

رطف ی 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
502 

سیپ اس  ااس ےن ٹف وپرا ہنم وھکل دن ا زاالن اینپ یسنہ طبض رکےت وہےئ اسرا کیک اکا

  ےک ہنم ںیم ڈال ایگا

 یہ

ٹ
 

ارے رظناےن ےگل اس ےن ایھب ای  ن ای

ے

د ن ری 

ن

اہل وک رات ںیم م

 

یل اھت زیت  ازرش

دلجی  ان ےنرمںیچ اس ےک ہنم وک الجےن یگل اس ےک آوھکنں ےس نپاین ےنہب اگل زاال

اہل ےن اھٹ رک دلجی ےس ہنم ےس کیک اکنیھپ

 

  ےس ومن الئ اکنل رک اس یک کیپ یل زرش

 "ڑھکورس اخن"

 دھکی

ے

رک ہہقہق اگل رک  اوہ آوسن اصف رکےت وہےئ وس وس رکےت الچیئ زاالن اس یک احل

  ااسنہ

رضور دنسپ  اہی س  لک رات یک اچےئ ےک دبےل وخوصبرت اس دبہل ادیم ےہ ںیہمت"

 " ا اگآن ا وہ

اہل ےن ٹف ڈنھٹی

 

ا وہا واہں ےس اھباگ زرش

ے

  اوہ اےس زن ان اکنل رک ڑھچن

ٹ
ن

اچےئ اگ وگی

اہل ےن ےصغ ےس اس یک زگے وہےئ راےتس

 

وک  ارھبا زاالن واہں ےس اھبگ ایگ اھت زرش

  وھگرا
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 "ںیم ایک رکیت وہں ھجم ےس اگنپ ےل رک ااھچ ںیہن ایک ڑھکورس اخن اب دانھکی حبص"

ری رگوپ اککیک ااھٹ رک وہ اےنپ

ن

ریھ اس کیک رپ رگی 

ٹ

یھب وت قح اھت  ا رمکے یک رطف ی 

وسچ رک وہ  ااس ےن رکسما رک وساچاس ےک دعب زاالن ےس دبہل یھب انیل اھت اسرا نیلپ

 نئمطم وہ رک رمکے ںیم دالخ وہیئ اسڈیئ لبیٹ ےس اچٹیلک اکنل رک دلجی ےس اھکن ا

رے ےس وس 

ن

 وہیئ وہ تہب ھچک نیلپ رک ےک اب م

ے

اب یہک اج رک اس ےک ہنم یک نلج تح

  یئگ یھت

            ..................... 

وتمہج وہ اجؤ  اونس ونس ونس س  دلجی ےس اینپ اینپ ونک وھجک دنب رک ےک ریمی رطف

 "اور ہی دوھکیں آج ںیم مت س  ےک ےیل ےک آیئ وہں

ا

 

 اھت زرش

ے
ے

ام اک وق

 

اہل یک آوز ںیم  ہل ےن س  وک الن ںیم ااٹھک وہےن وک اہک اھتش

 

زرش

 رک اےس داھکی اس ےک اہھت ںیم کیک دھکی رک س  ےس ےلہپ

ن

امعر ےک  اس  ےن وچی

ںیم  االل ےنکپت ےگل اےس اھٹیم س  ےس زن ادہ دنسپ اھت دن وک س  یہ اےنپ اےنپ اکومں

رجی ںیم وفحمظ رک ا

ن

  راھک اھتارصموف ےھت اس ےیل اس ےن کیک روم ف
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اہل ںیم وکیئ وخاب وت ںیہن دھکی راہ مت اور کیک بلطم"

 

رہچ ےھجم وت نیقی  ااہےئ زرش

ن

خ

دادا ارگ

ن

ہی وخاب ےہ وت ےھجم  اںیہن آ راہ وکیئ ےھجم نیقی دالؤ ہی وخاب ںیہن تقیقح ےہ خ

 اگجؤ

ے

 "اےنت نیسح وخاب ےس م

ر

ٹ

 یک ادااکری ےس ےب زار وہےن یگل اس ےن آےگ ی 

ے
ے

رک امعر وک زور  ھروام اس یک ےبوق

  اےس یکٹھج دی

 "ولں اب آایگ ہن نیقی ہی وخاب ںیہن تقیقح ےہ"

ا راہ ایگ اوہ ابچ ابچ رک وبیل روام ےن اےنت زور ےس یکٹھچ دی اچبرہ اانپ اہھت

ے

  االہسن

رشم احلظ ںیہن مت ںیم رتیگنم  امت وت ہن اچول رھب نپاین ںیم ڈوب رک رم اجؤ ےبرشم ڑلیک زرا"

ا دنب رک دوں ںیہنوہ اہمترا اےنپ اہ

ن

 ...وت اھت نپاؤں مت ھجم الچن

 "ںیہن وت ایک"

  اس یک ن ات اکٹ رک روام الچیئ

ر  اھچک ںیہن ن ار رپوسں ریما ڈراہم وش ےہ ہن اس یک رپسٹکی رکا"
م
ل لھچ یہ وک ہ

ب لک
راہ اھت مت وت 

 "ن ات وفراً ےس دل رپ ےل یتیل وہں
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   رہ یئگامعر ےن وفراً ےس رتشیپ رتنیپا دبال روام اےس وھگ رک

 یہ ںیہن وہ متا"
 
اہل ان یک  "ولگ ااجؤ ںیہن دیتی مت ولوگں وک ھچک یھب اس اقب

 

زرش

رھ رک اس اک راہتسا

ٹ

  رواک اثحب نس رک ڑھچ رک وبیل امعر ےن وفراً آےگ ی 

ارے ہنم ںیم نپاین ال رک مت اےس"
م
 واسپ ںیہن ےل اجیتکسا ااےسی ےسیک واسپ اج ریہ وہں ہ

" 

اہل دل یہ دل ںیم وخب

 

  یسنہ اامعر آںیھکن اھپڑے کیک وک یہ دےھکی وبال زرش

 "آوے وگری میم مت اینت ریحان رپاشین ویکں ڑھکی وہ"

یلیلٰ وک اس ےک ن اپ ےن  ایلیلٰ وک رکٹ رکٹ اینپ رطف دےتھکی نپا رک اےس ڑھچے انب ںیہن رہ یکس

انھجمس اس ےک ےیل لف  ان ان وکاردو نپچب ےس اھکسیئ یھت رپ ان ولوگں یک رٹ رٹ وبیتل ز

 لکشم وہ راہ اھت

ے
ے

  وق

 "وہ... ںیم وہ"

اہل ےن وھگر رک وپاھچ " اایک ںیم وہ ہی"

 

  زرش

پ رکوں زر یسک وک وت شخب دن ا رکوں اس اچبری وک ویکں رپاشین"  "رک ریہ وہں اجپ
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اا یلیل ےن رکشت رھبی اگنہ ےس وحرنی وک داھکی

ٹ

پب
  وحرنی ےن اےس ڈھی

  " دوںولچ الؤ ہی کیک ادرھ"

اہل ےن ٹف اہھت

 

رھ رک اس ےک اہھت ےس انیل اچاہ زرش

ٹ

ارق ےن آےگ ی 

 

  ےھچیپ رک دن ا اش

وہ اھکس رپ لیھپ رک  "اےسی ےسیک ےلہپ زرا نس وت ولں ہی سک وخیش ںیم الیئ وہں ںیم"

 ھٹیب یئگ کیک وگد ںیم رھک رک س  یک چنہپ ےس دور راھک

ر ےن  ادعب ریمے ےنب ادرالص ہی کیک لک رات نیت ن ار وبقل ےہ ےنہک ےک"
م
واےل وشہ

ر رکےن ےک ےیل دن ا اور ہی دھکی رےہ وہں س  ہی نگنک یھب انہپن ا

ن
 

 "ےہ اےھجم رسرپای

  ای  اہھت وک وہا ںیم رہلاےت وہےئ اس ےن س  وک دانھکی اچاہ

ک"

ٹ

ب

ن

می
 یلیلٰ ےک ہنم ےس ےباتہس الکن "اہو رو

ک دنبے ےلکن الحہکن ےھجم وت"

ٹ

ب

ن

می
راج یہ  ااہں وایعق اھبیئ وت اکیف رو

ن

ہشیمہ ےس کشخ م

 "ےگل ےہ

  اااشفں ےن یھب ریحاین ےس اہک

راج ےک دنبے ںیہ اامین ےس"

ن

ک ںیہن ہکلب تہب وجیل م

ٹ

ب

ن

می
ںیم وت وخد ریحان  ارصف رو
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 "رہ یئگ

 طبض رکےت وہےئ وصعمم یس لکش انب رک وبیلا

ٹ

م
  وہ رکسماہ

 "یک وہیت ےہ ےبرشم ہن وہں وت رشم رک ولں ھچک ہی ن اںیت یھب وکیئ اتبےن"

ااکم وکشش رکین اچیہ

ن

ارق ےن اےس رشم دالیےن یک ن

 

  ش

ںیم اس کیک ےک وھچےٹ وھچےٹ  اااھچ یج ےھجم وت آج اتپ الچ ولچ ادنیہ ںیہن اتبؤ یئگ ولچ"

ںیم ڈاولں  اڑکٹے رکیت وہں اس ےک دعب س  الئ۔ ںیم ڑھکے وہ رک لم رک ہنما

 "ےگ

اہل ےن ڑھچی ےس وھچےٹ وھچےٹ ڑکٹے رکےت وہےئ اہک اسر

 

رابازرش

ن

 ا کیک خ

  ںیہن رک یتکس یھت ایھب زاالن ےس دبہل یھب انیل اھت

 "وہ ویکں الب مہ ویکں اےس النئ ںیم ڑھکے وہ رک اھکےئ ےگ"

 امعر ےن کش رھبی رظنوں ےس اےس وھگراا

ا اچیتہ وہ آپ ولگ ہنما"

ن

ںیم ڈاولں ےگ ںیم  ااس ےیل ہک ںیم اس ےحمل وک ن اداگر انبن

اہک لک وک مت ا

ے

دوی انبؤ یئگ ن

ٹ

 " اںیم ایک الھکن اا اولگ ےھجم ہنعط ہن دے وکسں اکنح یک وخیشوی 
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ا  اس ےن دھجمساری ےس وجاب دن 

ارے نپاس اوایعق ن ات ںیم وت اہمتری دم ےہ لک وک ہی ای  وخوصبرت ن اد"
م
  "رےہ یئگ ہ

ر اک   راہین ےن اس ےک اہں ںیم اہں المیئ

ٹ

اچٹیلک کیک اھت اس ےیل یسک وک یھب رگی 

ر یھب وہ اتکس ےہ  اااسحس

ٹ

ںیہن وہا یسک ےک ومہ وامگن ںیم ںیہن اھت ہک اس ںیم اانت رگی 

 اپھچ رک ومن الئ اک  اکیک ےک

ٹ

م
سیپ رک ےک اس ےن س  وک ن اری ن اری دن ا رھپ وخد رکسماہ

  اےنل ےگلس  النئ ںیم ڑھکے وہ رک اینپ اینپ وپزنشی اھبنس رمیکہ ان ایک

دی وہک یئگ وت س  ایتر رانہ"

ٹ

 " ااب ںیم ری 

  اھتا ایلیل یھب ان س  ےک اسھت ڑھکی یھت اس ےک ےیل ہی س  تہب این اور اوناھکا

دی"

ٹ

 " اری 

دوی ان یک س  ےن تہب اٹسلئ ےس کیک ہنم ںیم راھک اس ےک

ٹ

دعب وج وہا  ازرکش ےن وی 

ا

 

اہل ڈیمم ٹیپ وہ دےنھکی ےک الی

 

رپ  اھت س  ادرھ ادرھ وھتےنک ںیم رصموف ےھت ش

دوی یھب انب ریہ یھت

ٹ

  اہھت رےھک سنہ یھب ریہ یھت وی 

اینپ یسنہ روک ںیہن  اس  ےک رہچے ےک زاوےی اےس ےھت ہک دےنھکی واالا " اآخ وھت"
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 اتکس اھتا

اہل آج مت ھجم ےس چب رک داھکیؤ"

 

 "ش

اا   امعر اس یک رطف ٹلپ

ر ےن ریمے ےیل الن اروک اجؤ روک اجؤ "
م
اھت اب اےنت  اہی وخوصبرت ہفحت ریمے وشہ

ک دنبے اک الن ا وہا کیک ںیم مت ولوگں ےک انب رک اھک یتکس یھت ہی وت

ٹ

ب

ن

می
ریمی تبحم یھت  ارو

 " امت ولوگں ےک انب ریمی وخیش ادوھری وج رہ اجیت

پ اور آج رموچں واال کیک اھک رک ریحانا

ن

 نپاین اک رپاشین یھت یلیلٰ اچبری اس دن یلکن اسی

 ای  دورسے ےس چنیھک رک اےنپ اےنپ ہنم ےک اسھت اگلےن ںیم ےگل

ے

 وہےئ ےھتا اوبب

رےھا

ٹ

  س  وخن وخار رظنوں ےس اےس وھگرےت وہےئ آےگ ی 

اب وج ںیم رکوں  ویہ روک اجؤ س  ہی س  وج ایک وہ ریمے زاالن یک رشارت یھت"

ر

ن

رے دار م

ن

رھ رک م

ٹ

س  ےک  اق وہ اگ اسیئگ ہکلب مہ س  لم رک رکںی ےگ وہ اس ےس ی 

 "دبےل مت ولوگں وک تہب اسرااھکےن ےنیپ اک اسامن ےلم اگ

اہل

 

ام نس رک اس ےک اسھت لم ےئگ زرش

ن

دے اھکےن اک ن ادی 

ن

ےن  اس  ےک س  وھبےگ ن
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ا رھ رک رازداری ےس اانپ نیلپ اتبن 

ٹ

  آےگ ی 

اہل ےک وہوٹنں

 

رپ دشکل ا ااس ےک دعب س  ایتر وہےن اےنپ اےنپ وپرنش ےلچ ےئگ زرش

 یھترکسما

ٹ

م
  اہ

             ....................... 

دےن اجب ایگ وج ہک زاالن

ٹ ن

رآدم  اس  ےس ےلہپ وت رہبوز وک کیک اک ڈہب ڈوھی ےک رمکے ےس ی 

ردیتس اےنپ اسھت یل وہ اقہلف الوہر ےک  اوہا یلیلٰ وت اسھت ےنلچ رپ ایتر ںیہن یھت رپاس وکزی 

اوہشمر رکیبی یک رطف رواہن وہا س  ےک رہچوں رپ رش

ٹ

م
 یھت ااریت رکسماہ

س  ےن یھب وخش  ارکیبی ےک امکل ےن اےنت ولوگں وک دھکی رک رکسماےت وہےئ ومکل ایک

  دیل ےس رکسما رک اےس داھکی

 ںیہ"

ے

 "یج اتبںیئ رس مہ آپ یک ایک دمد رک تکس

ر رک

ٹ

رھ رک وخش دیل ےس امعر ےس وپاھچ امعر ےن م

ٹ

ارق وک آھکن  اای  وررک ےن آےگ ی 

 

ش

  اامری

 ںیہآپ اتبںیئ ا"

ے

اری ایک دمد رک تکس
م
 "آپ ہ
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 ودیل ےن سنہ رک وپاھچا

ا"

ٹ
ن

 ںیہ آج یک دس رپس

ے

 یھب  یج وج آپ وک اچےیہ آپ اہیں ےس ےل تکس

ٹ
ن

ڈاکسؤی

 "ےہ

  اس ےن الچل دےتی وہےئ اوہنں اینپ رطف وتمہج ایک

 " اواہ واہ یھبت مہ ےہک آپ ولگ ےسیک اینت دلجی وہشمر وہ ےئگ"

ایل اجب رک داد د

ے

اہل ےن ن

 

  اھت ی رکیبی اک امکل یھب ان یک رطف یہ وتمہجزرش

 "ایک ہی کیک اہیں ےس ےل اجن ا ایگ ےہ"

  ارہبوز ےن اکؤرٹن رپ کیک ڈےب تیمس رھک رک وپاھچ

 ےہ اس ںیم"

ٹ

ل ویکں وکیئ افل
ب لک
 "اہں یج 

  اامکل ےن ریحاین ےس وپاھچ

  " ایج آپ وھکل رک وخد یہ دھکی ےلا"

راھن ا اس ےن

ٹ

ایھن اک اھت اس ےن  ا ڈہب وھکل رک ادنارداھکی کیکودیل ےن ڈہب اس یک رطف ی 
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ا اس رکٹا ہنم ںیم راھک

ٹ

  وھچن

ا"   انپاین نپاین ..وہ اھکےتسن وہےئ الچن 

رھ رک نپاین اکا

ٹ

الگس اس یک  ھچک وررک ھجمس ےئگ ہی وکن اس کیک ےہ دلجی ےس آےگ ی 

راھن ا

ٹ

  رطف ی 

  "ہی ایک ےہ"

  امکل ھچک الھبنس وت ان یک رطف دھکی رک وپےنھچ اگل

 "یہی وت مہ وپھچ رےہ ںیہ ہی ایک ےہ"

را رک وپاھچا

ٹ
پ
 ودیل ےن ویترن اں خ

ا اچےتہ  اےھجم ںیہن اتپ ہی ایک ےہ آپ وج وکیئ یھب ےہ رضور ریمی رکیبی"

ن

ایم رکوان

ن

یک دبن

 "وہں

 وبال اابچ رکاس نپاس رمٹسکز یک دعتاد زن ادہ یھت اس ےیل وہ دریھے ےس ابچ ا

ایم رکواےیئ ےگ مہ ہی دھکی"

ن

رےہ ںیہ ردیس ہی یھب ا اواہ یج واہ ڈہب آپ اک کیک آپ اکدبن

 "لک یک ےہ اب ہک دے ہی یھب وھچٹ ےہاسزش ےہ
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ا رےتھ وہےئ رہبوز یھب دےبھ آوز ںیم رغان 

ٹ

  ردیس یک اکیپ اس یک رطف ی 

ارے نپاس ےہ اور ہی ریما اھبیئ"
م
 رگوپ اک روپیرٹ ےہ  اہی وفوٹ اکیپ ےہ الص اکیپ ہ

ن

 
چ

ا ےہ ارگ

ے

رگنکی ینز یک رطح رشن رکےن اک تہب وشق رھک ر ربخ ی 
م
اب یھب آپ وک نیقی  اہ

 "ا رک ربخ رضور ڑپھ انیلںیہن آ راہ وت وت کیھٹ ےہ حبص اابخر وگنم

د ڈران اا ری 

ن

ارہ رکےت وہےئ اےس م

 

ارق یک رطف اش

 

  ودیل ےن ش

 رکوں ہی رضور یسک رمٹسک ےن ریمے"

ے

یسک وررک وک ےسیپ  زیلپ آپ ولگ ااسی ھچک م

 رکںی ہی اسےنم رکیبی

ے

رن اد م ڑپی ےہ وج ھچک  ادے رک ورالغن ا وہ اگاپ ریمی اسک وک ی 

 وہں

ے

 " ااچےیہ آپ ولگ ےل اج تکس

اہل ےس

 

ر رک رظنوں یہ رظنوں ںیم زرش

ٹ

ارق ےن م

 

ر آن ا ش

ے

وپاھچ اس ےن  اوہ وتنمں رپ ای

رار یکا

ن

م
دںی وکیئ گل ن  دنپرا ہ ری 

ن

امکل  ااہں ںیم رس الہن ا س  ےن وخب اسری زیچںی خ

اہل اس یک رطف

 

ایئ انب ان وک دےھکی اج راہ اھت اجےن ےس ےلہپ زرش

 

  آیئ ااچبرہ اخومش امتش

رک ااسی واایہت کیک  ادنبہ ےہ سج ےن آپ ےک رورک وکالچل دالیہی ربمن ےل ہی یہ وہ "

اہک آدنئہ وکیئ ایسیا

ے

یطلغ ہن رک ےکس اور  انبن ا ےہ آپ اںیہن وفن رک ےک اہیں وبالےی ن
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 یھب ایہن ےس ووصل رک دےئجی اگ
 
 "اہں ب

اہل ےن اصلخمہن وشمرہ دن ا امکل ےن رس اابثت ںیم الہن ا وہ ولگا

 

ے رکسماےت واہں ا ازرش

ے

سی
 

ہ

 وکیئ یھب وپھچ ھچگےس ا

ے
ے

ںیہن رک اتکس اھت اس  ےلچ ےئگ ولوگں اک اانت رش اھت ہک وہ اس وق

رار

ن

م
را الھب ہک رک دنپرہ ہ امےگن زاالن اچبرہ س   اےن زاالن ےک ربمن رپ وفن الم رک وخب ی 

پ رانہ اس ا راہ یطلغ یھب وت اس یک یہ یھت اس ےیل جپ

ے
ن

پ اچپ س یک وبجمری یھت وفن  اجپ

راادنب رک ےک وہ داریم

ٹ

   یک رطف م

 " اایک وہا"

نس رک داریم یک  اداریم ےن شیتفت ےس وپاھچ دبےل ںیم زاالن ےن اسری اہکین انس دی ےسیج

  یسنہ یہ ںیہن روک ریہ یھت

 "مت ویکں داوتنں یک امنشئ ےیک اج رےہ وہںا"

ر رک اہک

ٹ
پ
  اس ےن خ

 " ااہاہاہ ںیہمت سک ےن اہک اھت ےنتف ےس دبہل ےنیل اک"

راق ایک اھتےھجم ایک اتپ اھت"

ن

رھپ اس ےن وت ریمی ڈنیب یہ اچب دی  ا وہ وایعق ہنتف ےہ ںیم ےن وت م
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 "اہےئ رہ ریمی تمسق ان ار ای  دنبے وک ےسیپ دے رک کیک انبےن رپ رایض ایک

پ وہ ایگ   وہ اچبریگ ےس ہک رک جپ

 وہیت ےہ اس ےس آےگ اس ےنتفا"

ے

یک وسچ رشوع وہیت ا ااہاہاہ اہجں رپ اہمتری وسچ تح

 "یپ ےب ووقف اخنےہ اے اس ا

  داریم ےن ہہقہق اگل رک اےس ڑھچا

دا ےن ریمی"

ن

دہ ںیم اس ےس اگنپ یھب ولں خ

ن

 

 

تمسق ںیم ااسی ہنتف ھکل دن ا  ریمی وتہب وج آئ

 یہ اس یک اسزوشں ےس ےھجم اچبےئ

ٰ ٰ

 " ےہ ہک اّلل

 زاالن ےن اکونں وک اہھت اگل رک وتہب یک داریم ےسنہ اج راہ اھتا

--------------------- 

 "وت مت ےن رھپ ایک وساھچ ےہ اب یلیلٰ"

ی

گ

ن

ب
 ھ
کی

رکےت اہھت ای  ےحمل وک  ارہبوز ےشیش ےک اسےنم ڑھکی یلیل وک دھکی رک وبال یلیل ےک 

  مھت ےس ےئگ

رپ ن ات رکےن ےس ڈر  اوہ اجن رک یھب ااجنن ینب ریہ وہ اس وموضع "سک ن ارے ںیم"
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 ریہ یھت

ےلہپ ےس ےط  ااےنپ اجےن ےک ن ارے دوھکیں یلیل اہمترے ریمے درایمن ہی س ا"

اھت مت وخد یہ  اوہ ایگ اھت مت ےن اہیں آےن یک دض یک وت ںیم ںیہمت اسھت ےل آن ا مت ےن اہکں

ارا اواسپ یلچ اجؤ یگ ای  ےنیہم ےس اورپ وہےن
م
وہمیل ایک اجےئ اور  اوک ےہ دایج اچےتہ ںیہ ہ

 " ںیم ااسی ھچک ںیہن اچاتہ

 رک دی وہ  رہبور ےن دو وٹک ادناز ںیم ہک رک یلیلٰ یک اسری وخش ایمہفں وٹنمںا

ے

ںیم تح

ر اھت رپ ان ےک
م
ر رک رہبوز وک دےنھکی یگل وج ےنہک وک وت اس اک وشہ

ٹ

درایمن اتیبنج اک رہتش اب  ام

 اقمئ دامئ اھت

ے

اسڈیئ رپ ھٹیب یئگ  ا وہ دریھے دریھے ےتلچ وہےئ ڈیب ےک دورسےی

امئ اھت رہبوز ےک رمکے ےک نپاس

ٹ

اہل یسک اکم ےس آیئ یھت دورہپ اک ن

 

ےس زگرےت  ازرش

ن اںیت  اوہےئ وہ ریغ ارادی وطر رپ ڑھکی وہ یئگ وہ اجیتن یھت ہی س  کیھٹ ںیہن یسک یکا

  ےبووقیف رکےن ںیہن دے یتکس یھتویں پھچ رک ںیہن ینس اچےئہ رپ وہ رہبوز وک وکیئ

 " اوت ےہ اںیم اہیں ےس اہکں اجؤ یگ ریمے اسرے احالت آپ ےک اسےنم یہ"

رورےت وہےئ وگن ا وہیئ

ٹ

گلب ااں م

ن

ن
  اوہ ےب ینیچ ےس ا
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سلہ ںیہن ےہ ںیہمت ای  اہسرے یک رضورت یھت دمد اچےیہ"
م
یھت رک دی اس  اہی ریما 

 "ےن زن ادہ ںیم اب اہمترے ےیل ھچک یھب ںیہن رک اتکس

 رہبوز ےن اصف وظفلں ںیم اےس وجاب دن اا

 ".. زیلپ رہبوز"

ایئ

ن

  وو ومنمن

اجےن یک رکوں ںیم  اںیم انتج رک اتکس اھت رک اکچ وہں اب رتہب ےہ ہک مت اہیں ےس"

 "ڈویرس رپیپ ویہ وجھبا دوں اگ

ان وکارہبوز یک ن ات نس رک یلیلٰ ا

ن

اہل اک ربص  اےن وکشہ رھبی رظن ےس اس اظمل ان

 

داھکی زرش

 رک اےس داھکی اوجاب دے ایگ وہ ڈرھام ےس دروازا وھکل رک ادنار آیئ رہبوز یلیلٰ

ن

  وچی

دل رک راہ ںیہمت وگیل  ارشم اک اقمم ےہ رہبوز اہمتری اینت رگی وہیئ وسچ اجن رک ریما"

 "امر دوں

ے ےس ےباقوب وہ رک الچیئ ٰ
ص

ن

غ

  وہ 

اہل"

 

ا بک وھچڑوں یگ مت زرش

ن

اےسی یسک ےک  االخایقت ےس رگی وہیئ رحںیتک رکن

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
518 

 "رمکے ںیم آےن اک وکن اس رطہقی ےہ

 ےتسیپ وہےئ وگن ا وہا

ے
ن

  رہبوز اس یک ن ات رظن ادناز رکےت وہےئ دای

 رک"

ن

دھکی ولں رہبوز اخن مت  اےھجم االخایقت اھکیسےن ےس ےلہپ اےنپ رگابین ںیم اھجی

 ا

ے

یک رضورت یہ ایک  وہں ںیم وسچ یھب ںیہن یتکس یھت اانت ااسحن رکےناےنت رگ تکس

دمداگر وھچڑ  ایھت دمد ںیہن آامسن ایسی دمد رکےن ےس رتہب اھت مت یلیلٰ وک ویہ ےبن اروں

 " اآےت رشم آین اچےیہ ںیہمت ایسی وسچ رےتھک وہےئ

رن ایت وہ رک وبےل اج ریہ یھت یلیل

ن

 
 یھت وہ وت یتھجمس اریحان رپاشین اےس دےھکی اج ریہ  وہ خ

اہل اس ےک آےن ےس وخش ںیہن ےہ ایس ےیل اےس گنت رکیت ریتہ ےہ رگم وہ 

 

یھت زرش

رن ےس ڑل ریہ یھتا اطلغ یھت

ن

ر ک

ن

  وہ وت اس ےک ےیل اےنپ اجن ےس زعی 

اسرے رھگ یک اامں ےنب  اہی اہمترا اعمہلم ںیہن ےہ رتہب رےہ اگ مت ان س  ےس دور روہ"

ر دنبہ
م
 ایک رکوں ہ

ے

راوخد تہب اےھچ ےس وسچ ایک وکشش م  "اتکس ےہ اانپ ااھچ ی 

 اج اتکسا

ے

اہل وک ادیم ںیہن یھت رہبوز اس دح ی

 

  اےہ وہ راھکیئ ےس وبال زرش

رطف ےس اھبڑ ںیم  کیھٹ ےہ ےھجم اہمترے اعمےلم ےس وکیئ انیل دانی ںیہن ےہ ریمیا"
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ڑی ےہ ان وج ااجؤ مت رگم ای  ن ات ن اد رانھک اہمترے اس ےلصیف ےس رھگ واولں یک وخایشں

 س  ےن یلیل وک دل ےس وبقل ایک ےہ رصف اور رصف اہمتری تبحم ںیم اب ارگ مت

ل وٹٹ رک رھکب اجےئ ےگ ان یک وخایشں مہ س  
ب لک
اےس وھچڑ دوں ےگ وت ن اد دانھک دایج 

 واہتسب ےہ رہبوز وہ ںیمہ دھکی دھکی رک تیج ںیہ ۔ ےنتک مغ دھکی ےکچ ںیہ وہ رھبی وجاینا اےس

ارے ےیل ںیم یٹیب ےک ا
م
ےنلچ اجےن اک مغ وجان ےٹیب ےک ومت اک مغ اس ےک ن اووجد وہ ہ

رےہ ںیہ مت وخد رغض نب رک وسچ رےہ وہں اہمترے اس ای  طلغ ےلصیف ےس ینتک  ایج

 .. وہ اجےئ یگ اس اک ںیہمت ادنازہ یھب ںیہن ےہ اور ہی ازدنایگں ابتہ

ارہ رکےت وہےئ وبیل

 

  وہ یلیلٰ یک رطف اش

ای  اٹھپن رمد  اوخد رغض ولوگں ےک نپاس واسپ یھب رےہ وہ اےسی ااہکں اجےئ یگ ان"

ریغت مت  اوہےت وہےئ مت اینپ زعت وک نپاامل رکےن ےپ ےلت وہےئ وہ اہکں یئگ اہمتری

اک  اںیم وت ریت رھب یک ریغت ںیہن ےہ کیھٹ ےہ مت اےس وھچڑ دوں ںیہمت ایک اتپ ڑلویکں

ا ےہ اہمتری وت وکیئ نہب یہ ںیہن متا

ے

 وہ مغ ایک وہن

ے

 "ےسیک اجن تکس

اہل اوسفس ےس ےتہک وہےئ وبیل اس یک آواز رھبایئ یھت رہبوز اس

 

ری ن ات رپ  ازرش

ن

یک آخ

  ڑتپ رک رہ ایگ
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ااشفں ےھجم اینپ ونہبں  امت ےن وسچ یھب ےسیک یل ریمی وکیئ نہب ںیہن ےہ مت روام راہین"

ر وہںا

ن

 "ےس رھب رک زعی 

  اوہ دھک رھبے ےجہل ںیم وبال

ا وت ایک زگریت مت رپ  ا آج ںیم وہیت اور ےھجم انب ریمے وصقر ےکارگ یلیلٰ یک ہگجا"

ے

وھچڑا اجن

 "رہبوز

 رک وپاھچ

ن

اہل ےن اس یک آوھکنں ںیم اھجی

 

  ازرش

اہل زیلپ اینپ وکباس دنب رکو ایک اول وفل وبےل اج ریہ"

 

 "وہں ازرش

  وہ الچ رک وبالا

را ےھجم یھب گل راہ ےہ ریما اھبیئ" را اگل اےسی یہ ی   اینت طلغ ہلصیف ےسیک  اویکں ی 

ے

ریما دوس

ںیم وکیئ یھب ڑلیک ںیہن ےہ ہی  ارک اتکس ےہ رہبوز یلیلٰ تہب ایھچ ڑلیک ےہ اہمتری زدنیگ

 ای   امہ س  اجےتن ںیہ ایک مت ای  ومعق اےنپ اور یلیلٰ ےک رےتش

ے

وک ںیہن دے تکس

 دوں ای  دورسے وک ےنھجمس یک وکشش رکوںدورسے وک ومعق ا

ے
ے

ںیم  ! ادوں وق

رن اد رکےت ںیہن دھکی یتکس وہ ےکس وت ای  ن ار اےنپ رےتش وک ومعق  اںیہمت اہمتری زدنیگ ی 
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 " ادے رک دھکی ولںا

ر لکنا
م
یئگ اسےنم زاالن  وہ ےتہک وہےئ واہں رویک ںیہن بمل بمل ڈگ رھبےت وہےئ ن اہ

ر ڑھکےدم اسدےھ ڑھکا اھت ان یک آواز ا
م
س  نس اکچ اھت  ینت اویچن رضور یھت ہک وہ ن اہ

 وہ یسک ےس یھب ن ات

ے
ے

اہل ای  رظن اےس دھکی رک واہں ےس یلچ یئگ اس وق

 

ںیہن  ازرش

اہل وک اجےتا

 

ا اچیتہ یھت زاالن ےن یھب اےس ںیہن رواک ادنار رہبوز ےبیسب ےس زرش

ن

 رکن

 رپ رگ ا

ٹ
پ
ا وہادھکی راہ اھت یلیلٰ ےک آوھکنں ےس آوسن لکن رک اکری

ے

اس  ارےہ ےھت رہبوز الچن

راھ رک اس 

ٹ

ےک اسےنم اج رک ڑھکا وہ ایگ دوونں ےک درایمن اخومیش یھت اس ےن اہھت ی 

اک وہ رک اےس دےنھکی یگل اےک

 

ا وھبل رک اس یک رحتک رپ ش

ن

  اآوسن اصف ےیک یلیلٰ رون

اہ رکےن اج"

ن

را گ

ٹ

د ااجنےن ںیم تہب ی  ای 

 

راہ اھت وہ ےکس وت ےھجم اعمف  اںیم یطلغ رپ اھت اور ش

اہل کیھٹ یتہک ےہ

 

ی زرش

گ

 

گب

ںیمہ اےنپ رےتش وک ای  ومعق دانی  ارک دانی یلیل مت یہک ںیہن اجؤ 

 " ااچےیہ اور ںیم ہی ومعق رضور دوں اگ

  اوہ اس یک آوھکنں ںیم دےتھکی وہےئ زعم ےس وبال

 "مت ان س  ںیم ریما اسھت دوں یئگ اایک"
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رپ رھک رک رکسماےت وہےئ ا ااس ےن اانپ اہھت الہپ رک اےس اہک یلیلٰ ےن اانپ اہھت اس ےک اہھت

  اابثت ںیم رس الہن ا

اھبیئ ےک اسھت وہ ایک رک  ولچ اب اج رک زرا اینپ ےنتف وک رایض رک ولں ںیہن وت مت زاالن"

 "یک انپہ وپرا ہنتف ےہ وہ اےل یئگ ھجم ےس ےک اہلل ایکچ ےہ مت دھکی یہ یکچ وہ ااسی دبہل

 " اںیہن وہ وت تہب ایھچ ےہ"

ا   یلیلٰ ےن ٹف ےس وجاب دن 

  وہیئ ہن"
 
وت یہی وہکں یئگ رہبوز  ااہاہاہ ایھب مت اس ےک ونتفں اک اکشر ںیہن وہیئ ج

اہل وپری ہنتف ےہ

 

 "زرش

رےہ ےھت اےسی  ھت رکسماااس اک اہھت ایھب یھب رہبوز ےک اہھت ںیم اھت وہ دوونں ای  اس

اہل یک رکش  اسنہ سنہ رک ن اںیت رک رےہ ےھت ےسیج ھچک وہا یہ ںیہن یلیل دل یہ دل ںیم

 

زرش

رن اد وہےن ےس اچب یل اھت ایک یھت وہ ڑلیک وج داھکییئ دیتی  اذگار یھت اس ےن اس ےک رھگ وک ی 

ل ںیہن یھت
ب لک
  ایھت وہ ویسی 

          ....................... 
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ریس یھت وہ حبص ےس مگ مس یھت ویینریٹس ںیمآج وحر اہل اور روام  نی ےک ن ان ا یک ی 

 

یھب زرش

اہل اجیتن

 

راق رپ وکیئ راپسسن ںیہن دے ریہ یھت زرش

ن

  ےک یسک یھب م

ے
ے

یھت وہ اس وق

  تہب دھک ںیم ےہ داریم یھب اےنت دونں ےس مگ اھت

ارا دل یھب اداس وہ"
م
 " ااگ اوحرنی زیلپ ن ار اےسی اداس روہں یگ وت ہ

اہل اس ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک ایپر ےس وبیل

 

  زرش

 ےھجم ےب نیچ رک راہ ےہ ازر ان ن ان ا تہب ن اد آ رےہ ںیہ ان ےک اسھت زگرا ای  ای  ہحمل"

" 

اہل اس یک ن ات رپ دیھک

 

وہیئ وایعق امں  اوہ روےت اس ےک دنکےھ رپ رس رھک رک وبیل زرش

اہل ےس رتہب وکن

 

ا ےہ ہی زرش

ے

  اجن اتکس اھتا ن اپ اک مغ ایک وہن

رآن وخاین روھکایئ ےہ"

ے

 " اولچ رھگ ےتلچ ںیہ دایج ےن ف

ر ںیہن

 

ا اچیتہ یھت رپ وحرنی رپ آج وکیئ ن ات ای

ن

  رک ریہ یھتا وہ اس اک دایھن اٹہن

ر دعب آؤ یگ"  "مت دوونں اجؤ ںیم ھچک دی 

 "ایک بلطم مت اہیں اےلگ ایک رکوں یگ"
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 اس ےن ریحت ےس وپاھچ

ا اچیتہ وہں زرںیم اےنپ رھگ اجؤ یگ ھچک"

ن

 واہں زگرن

ے
ے

 " ا وق

  وحرنی ارسفدہ ادناز ںیم وبیل

 "..ےہ مہ یھب اہمترے اسھت اجےئ ےگ اکیھٹ"

 ےک ےیل الیک رانہا"

ے
ے

ا ںیم ھچک وق

ن

 رکن

ے

اچیتہ وہں اس رھگ ںیم  اںیہن زر زیلپ امڈنئ م

د ای 

 

 واہں زگاروں یئگ وت ش

ے
ے

ریمے ےب نیچ دل  اریمی تہب یس ن ادںی واہتسب ےہ ھچک وق

 " ھچک وکسن لم اجےئاوک

اہل یک ن ات اکٹ رک وبیلا

 

  وہ زرش

 "کیھٹ ےہ مت اگڑی ںیم اجؤ مہ دوونں بیک رک ےل ےگ"

ا رضوری

ن

 ارسفدہ ےہ اس ےیل زن ادہ ثحب رکن

ے
ے

اہل اجیتن یھت وہ اس وق

 

 ںیہن اھجمس ازرش

 "ںیہن ہی نپاس یہ رھگ ےہ ںیم یلچ اجؤ یگ مت ولگ اجؤ"

اہل روام ےن تہب اہک رگم وہ ںیہن

 

امین وہ ان دوونں وک ا اوہ ااکنر رکےت وہےئ ڑھکی وہیئ زرش

ریھ ان دوونں وک یھب

ٹ

اانپ اہیں روانک  اآیہ وھچڑ رک ویینریٹس ےک نیم ٹیگ یک رطف ی 
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  ف اجےن یگلاکیھٹ ںیہن اگل اانپ اانپ گیب ااھٹ رک اگڑی یک رطا

          ................ 

ااھجل ااھجل گل ا ارھگ چنہپ رک س  ےس الہپ اسانم زاالن ےس وہا وج وپسیل وردی ںیم وبلمسا

وک آےت دھکی رک  اراہ اھت یسک ےس وفن رپ یسک ن ات رپ ثحب رکےن ںیم رصموف اھت ان دوونں

کااا

ٹ

ھٹ

ٹ

ن

 ےک ےیل 
پ
  ای  ب

اہل وحرنی اہکں ےہ"

 

  "ش

  ا یتخس یھتاس ےک ےجہل ںیم

ارے اسھت ںیہن آیہ"
م
 " اوہ ہ

 "ایک بلطم وہ مت ولوگں ےک اسھت ںیہن آیئ وت اہکں یئگ ےہ"

س ےس وگن ا وہا
ی 

 

س
ف

ے

ن

  زاالن ومن الئ وپٹک ںیم رےتھک وہےئ 

ریس ےہ ہن وت اس اک دل تہب اداس اھت وہ" اےنپ رھگ اجےن یک دض رک  آج اس ےک ن ان ا یک ی 

 " اریہ یھت

اہل وحرنی اہکں ا"

 

 "ےہواٹ ش

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
526 

 زاالن وک طحرے یک یٹنھگ اےنپ اردرگد انسیئ دی

 "وہ اےنپ رپاےن رھگ یئگ ےہ"

اہل ےن انھجل رھبی اگنہ ےس زاالن وک داھکی

 

 زرش

ےن اےس اےلیک  ویکں یئگ ےہ وہ واہں سک ےس وپھچ رک اس ےن ہک دن ا اور مت ولوگں"

ےہ وبول  ازت ںیہناجےن دن ا ہی اجےتن وہےئ یھب ہک مت ولوگں وک اےلیک آےن اجےن یک ااجا

 "ویکں اجےن دن ا اےس واہں

  ازاالن ےن اس اک اہھت یتخس ےس ڑکپ رک ےصغ ےس ےباقوب وہےت وہےئ وپاھچ

ےل اس ںیم مہ دوونں یک  ااھبیئ زر ےن اور ںیم ےن تہب عنم ایک وہ ںیہن امین مسق ےلا"

 "وکیئ یطلغ ںیہن ےہ

اک ےس زگر

 

 ش

ے

اہل ایھب ی

 

رھ رک وجاب دن ا زرش

ٹ

ریہ یھت  اروام ےن دلجی ےس آےگ ی 

  زاالن اک ہی روپ اس ےک ےیل این اھت زاالن ےن ھچک ےہک انب اس اک اہھت وھچڑ دن اا

 "وسری ںیم ھچک زن ادہ ہک ایگ"

اہل ےن  ااےس یھب اینپ یطلغ اک ااسحس وہا وت دلجی ےس اتہک وہا واہں ےس الچ

 

ایگ زرش
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ا داھکی وکیئ وت ن ات یھت سج زاالن اانت رپاشین داھکییئرپاشی

ے

دے راہ اھت  این ےس اےس اجن

ا

ے

 
داتی وہ  ازاالن ےن اسڈیئ رپ وہ رک ومن الئ اکنل رک وفن المن ا دلجی دلجی یسک وک دہای

را روام وت یلچ یئگ یھت وہ ویہ ڑھکی یھت

ٹ

اہل یک رطف م

 

  زرش

 "یگااانپ ایحل رانھک زدنیگ ریہ وت دلج الماقت وہ ا"

را

ٹ

  واہں ز ےک اگل رپ یکپھت دےتی وہےئ اجےن وک م

 "اہکں..اہکں اج رےہ وہں آپ"

آوھکنں ںیم وخف اھت  ااس اک اہھت ڑکپ رک وہ اس ےک اسےنم ڑھکی وہ رک وپےنھچ یگل اس یکا

رض ےک راےتس

ن

ی یھت زاالن ےک دل وک ھچک وہا یھبک یھبک ف

ن

ن قی

رپ ےنلچ ےک ےیل  اڈر اھت ےب

ا ےہدنبے وک اانپ س  ھچک 

ے

ا ڑپھ اجن

ن

رن ان رکن

ے

  ف

اں وہ اجیتن ےہ اس اک زاالن ھچکا"

ن

اہل وت تہب اہبدر ےہ ن

 

یھب طلغ ںیہن رک اتکس ہن  اریمی ش

ےہ زدنیگ ےن واف یک وت ولٹ آؤ  ایہ ھچک طلغ وہےت دھکی اتکس ےہ اہمترا زاالن نشیم رپ اج راہ

 ... اگ ہن آاکس وت

اہل ےن رٹپ رک اس ےک وہوٹنں رپ اانپ اہھت رھک

 

   دن ازرش
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 وہکں"

ے

 "ںیہن زاالن ااسی م

ا ڑپی وہ زمکور

ن

ںیہن ڑپانھ اچاتہ اھت  اس یک آںیھکن ااجتلء رک ریہ یھت زاالن وک رظنںی رچان

اہل ےک درایمن افہلص مک

 

رھ رک اانپ اور زرش

ٹ

ایک آےگ کھج رک اس  اس ےن دو دقم آےگ ی 

ااین رپ اینپ تبحم یک رہم تبث رک ےک اےس ےلگ اگلن ا

 

 س
  یک بپی

ا ےہا"

ے

 " اہی ن ات ہشیمہ ن اد رانھک اریمی اجن ریمی زدنیگ اہمترا زاالن مت ےس تہب ایپر رکن

اہل

 

ا واہں ےس الچ ایگ زرش

ے

دا رکن ےھچیپ آوسن اہبےت  رسوگیش ںیم اتہک وہا وہ اےس وخد ےس خ 

ی رہ یئگ وہ قح ےک راےتس ےک ےیل ڑلےن اک راہ اھتا

ے

ھی
ب ک

ا د

ے

اہل اےس ےسیک  وہےئ اےس اجن

 

زرش

  وہ قح اور چس ےک راےتس رپ اھتاروک یتکس یھت

            .................... 

یئگ گیب ںیم اہھت  وحرنی ےب دایھین ںیم ےتلچ ےتلچ اےنپ رھگ ےک دروازے رپ چنہپ رک رھک

انب اےنپ اکم ںیم  اڈال رک اچیب اکنےنل یگل اس نپاس اخومیش اھچیئ وہیئ یھت وہ دایھن دےی

رے وکن اس وش

ن

ا اھت وج اس اخومیش وک وسحمسرصموف ریہ واہں وی 

ے

رک یتیل  ار رشاہب وہن

  وکیئ اتلچ وہا اس ےک ےھچیپ آ رک روک ایگ وہ رھپ یھب ںیہن وھجیکن
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 "مت اہیں ایک رکےن آیئ وہں"

ری اسےنم ای  اسل دعب ن اول وک اےنپ اسےنم

ٹ

دھکی رک اس اک دل  اتخس آواز رپ وہ الھچ رک م

رپاےن لخ  ںیم وہ  ایئ ںیہن دے راہ اھت اےنپدڑھانک وھبل ایگ آج یھب اس اک رہچہ داھکی

رھ رک یتخس

ٹ

رو ڑھکا اھت اہتبل اس یک آوز ںیم دح ےس ی    ایھت وحرنی ےک رو ی 

 "مت ےس بلطم"

  وہ ےبوحیف ےس وبیل

 اہیں ےس یلچ اجؤا"

ے
ے

 " امت ایھب اور ایس وق

ے وہےئ داھرا

ے

ٹ

ن

ی
 
ھب
پ
چ

رھ رک اس ےک اہھت ےس اچیب 

ٹ

  اوہ آےگ ی 

 " امت وہےت وکن وہ ھجم رپ مکح الچےن واےلاریمی اچیب واسپ رکوں ا"

 ےتسیپ وہےئ الچیئ

ے
ن

  وہ اس یک آوھکنں ںیم دھکی رک دای

اجؤ اہیں ےس اس ےس ےلہپ  اںیہمت انسیئ ںیہن دن ا وحرنی ںیم ایک وکباس رک راہ وہں وت"

ر وہ اجےئ  " ےک تہب دی 

 مک اھت وہ ولگ یسک یھبا

ے
ے

ٰصہ ےتیپ وہےئ آرام ےس اھجمسےن اگل وق

ن

غ
ا اوہ 

ے
ے

 وق

ے

 اہیں آ تکس
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 ےھت

 ٬مت وہےت وکن وہ ھجم رپ روب امجےن واےل"

 یھت اورپ ےس ن اول وک دھکی رک اےس اور ہصغ

ٹ

آ راہ اھت ن اول ےن آےگ  وہ آج ےلہپ یہ اپ س 

رھ رک اےس اہھت ےس ڑکپ رک اچنیھکا

ٹ

 ی 

ان وھچڑوں ریما اہھت"

ن

 "ںیم اہمترا ہنم وتڑ دوں یگ  ذلیل ےنیمک ان

  وہےئ الچیئواہں اانپ اہھت ڑھچاےت

ےس ےلہپ ےک اتھچپوا ریما  اںیہمت ای  ن ار یک یہک ن ات ھجمس ویکں ںیہن آ ریہ اجؤ وحر اسا"

 "اور اہمترا دقمر نب اجےئ

  اب ےک ن اول ےک ےجہل ںیم درد اھت وحرنی اھجےکن انب ںیہن رہ یکس

 اڈے رپ التش رک رےہ اواہ ن اول اھبیئ آپ اہیں ومج اتسم رک رےہ وہں اور مہ ںیہمتا"

 "ےھت

وں یک

ن

 

ے

رظنوں ںیم  ااسےنم ےس دو نیت ڈنغے ن اول یک رطف آےت داھکییئ دےی ان ت

ر  دور یئگ ن اول ےن رفنت ےس اںیہن داھکی وایعق تہب دی 

ے

وہ یئگ  اوحرنی وک دھکی رک ابخس

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
531 

ر ںیہن وہیئ یھت وہ ان س  اک ہنما وتڑ داتی ارگ  ایھت ن اول اےس اچب ںیہن اکس اھت رپ ایھب یھب دی 

اا اوکیئ اس یک

ے

  وحرنی وک اہھت یھب اگل رک داھکین

ا وہں"

ے

 "مت ولگ اجؤ ںیم آن

ارلم رھک رک وہ آرام ےس وبالا

ن

  اےنپ ےجہل وک ن

دےن  ارے واہ اےسی ےسیک اجےئ اانت تسم امل الم ےہ ہی وت اےھچ داومں" ری 

ن

ھٹیس ولگ خ

 "وک ایتر وہ اجےئ ےگ اہکں اپھچ راھک اھت اےس ن اول اھبیئ

راھ وحرنی ڈر ےس ن اولان ںیم ےس ای  ڈنغہ ابخ

ٹ

 ےس ےتسنہ وہےئ آےگ ی 

ے
 

ےک ےھچیپ  ای

پ ریہ یھتا

ن

  پھچ یئگ وہ رھت رھت اکی

ا وہ"

ے

ا ںیم ہک راہ وہں ہن اجؤ مت ولگ ںیم آن

ن

 آن

ے

 "دیشے آےگ م

راتک وک دھکی رک اانپ ہصغ یپ راہ اھت واہں وحرنی وک

ن
ن

 یک ی

ے
ے

ا وت اب  اوہ وق

ے

اچبےن اک ایحل ہن وہن

دن ات ےس

ن

 خ 

ے
ے

ا اس وق

ے

 واہں ولوگں وک اجن ےس امر اکچ وہن

ے

زن ادہ وہش ےس اکم انیل  ی

 اھت

را ےہ اس ددنے ںیم  الچ اھبیئ اتگل ےہ ریتا دل آایگ ےہ اس وھچرکی رپ وت مہ ےسا"

ٹ

ی 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
532 

اا

ے
ن

 
اری ن اری اامینریتاقح ےلہپ ب

م
ےس اانت تسم امل دھکی   ےہ لچ وت اانپ وشق وپرا رک رھپہ

 "... رک ہنم ںیم نپاین آ ایگ

ا ن اول وحرنی اک اہھت وھچڑا

ے

رک اس ڈنغے یک رطف  ااس ےس ےلہپ ےک وہ وکیئ اور وکباس رکن

راھ اس ےک ہنم رپ زور ےس ڑپھت امرا اینت وقت ےس امرا ےہاس ےک ہنم

ٹ

ےس وخن ےنہب  ای 

  اگل

 " اب مت ںیم ےس یسک ےن وکباس یک وت اجن ےل ولں اگ مت س  یکا"

ب اا ن اںیت نس رکا

ٹ

ھی

گ

اس ےن آںیھکن دنب  اوہ ڈاھرا وحرنی ےک اکونں ےس دوھاں اکنال اینت 

  اجےئ ت امیگن اس اک دل ایک زنیم ےٹھپ وہ اس ںیم امسرک ےک اہلل ےس اینپ وم

 " امت مہ ےساھجل رےہ وہں ان اول اھبیئ مت ااھچ ںیہن رک رےہ ای  دو ےکت یک ڑلیک ےک ےیل"

ا  دھکی رک الچن 

ے

  دورسا ڈنغااےنپ اسیھت یک احل

 "مت س  ےک قح ںیم رتہب یہی ےہ ہک مت ولگ اہیں ےس دعف وہ اجؤ"

رھ رک اےس رگ

ٹ

  ابین ےس ڑکپ رک ڈاھراوہ آےگ ی 

وعرت زات ہنتف ےہ  اوسچ ےہ اہمتری مہ اس ڑلیک وک وھچڑ رک اجےئ ےگ چس ےتہک ںیہ"
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 " ااونپں وک یھب آسپ ںیم ڑلاےن رپ وبجمر رک دیتی ےہ

  اوہ اانپ رگابین ڑھچاےت وہےئ رفنت ےس وگن ا وہا

 "ںیہ مہ اب وت دھکی ریتی رظنوں ےک اسےنم ریتی وبحمہب اک ایک احل رکےتا"

ا

ے

راھ وحرنی وک اگل اب س  تح

ٹ

اس اک امن اس یک  ارسیتا ڈنغا اےس جنلیچ رکےت وہےئ آےگ ی 

 وہےن اج راہ ےہ اس ےن رکب ےس آںیھکن دنب رک ےک دل ںیما

ے

اہلل  ازعت س  ھچک تح

  اوک تہب دشت ےس ن اد ایک

 یھت اس ےک دعب اےس ن اد ںیہن راہ وہ اہکں ےہ

ے

اور ویکں ےہ آےگ  ان اول یک تمہ یہی ی

رھ

ٹ

اقوب ںیم ایک  ارک ای  ای  رپ اتپھچ ای  دنبے ےن ن اول وک ےھچیپ ےس ڑکپ رک اےنپ ای 

رے اچوق اکنال

ن

 
 
 

  دورسے ےن ج

  اتہب وہ یئگ ریتی اس ڑلیک وک مہ ےس وکیئ ںیہن اچب اتکس اےس"
پ
ج

 ھ
پ ی

مہ تہب ےگنہم داومں 

 "رک رےہ ےگ دےتھکی ںیہ وت ںیمہ ےسیک رواتک ےہا

ر

ٹ

ا ن اولوہ اچوق واال اہھت اس یک رطف ی  ےن زور اگل رک  ااھےت وہےئ وحرنی یک رطف ٹلپ

ر آن ا اھت

ے

 "دیشے چب" اوخد وک ڑھچن ا اس یک آوھکنں ںیم وخن ای
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ا

ن

ر رک اچوق ن اول ےک نس 

ٹ

ایم ڈنغے ےن م

ن

رپ امرا ن اول درد ےس  ادورسے ےس آواز اگلیئ دیشہ ن

ےن وحرنی وک  االچیئ ن اول اڑتپ ااھٹ اےس رھپ یھب وحرنی یک رپواہ دی اچوق ےک وار رپ وحرنی

رھ رک وحرنی ےک  اداھکی وہ اینپ وحرنی وک ان دردنوں ےک وحاےل ںیہن رک اتکس اھت

ٹ

آےگ ی 

  اسےنم ڈاھل نب رک ڑھکا وہ ایگ

 "اتگل ےہ وت اےسی ںیہن امےن اگ"

  دیشہ رغان اا

 ےس وخن لکن رک اس یک رشٹ وک داغ دار رک راہ اھت وحرنی

ن

ےن ےھچیپ ےس اس  ان اول ےک نس 

رھ رک اچوق اےس ےک ٹیپیک رشٹ وک وبضما

ٹ

ںیم امری  ایط ےس اھتام وہا اھت دیشے ےن ی 

وہ راہ اھت اس  ااب یک ن ار اچوق اور یھب دشد ےس امرا ن اول ےک ےیل اےنپ نپاؤں رپ ڑھکا رانہ احمل

یک آواز انسیئ دی  ےک دعب اہھت رپ اور رھپ ےلگ رپ امرےن یہ واال اھت ےک اےنپ اردرگد وشر

ا اوپسیل ےن اںیہن اچروں

ٹ

پ

   ےس اینپ پ
 

وں ےن ج

ن

 

ے

اکنیل  ارطف ےس ریگ راھک اھت ت

وگویلں یک آوازںی اچروں رطف وھگچن ریہ یھت وحرنی وک اانپ دل دنب وہےت وہےئ ا

وہ راہ ھت ن اول یک آںیھکن دنب وہےن یگل اس ےن اسےنم ڑھکے وپسیل ویافینرم ا اوسحمس

ارہ ایک اںیم اے اس

 

   یپ وک اش
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 " ولںریم.. ریمی ۔۔۔وحر ... وک اچبا"

ری اافلظ وحرنی ےک اکونں ںیم وھگےچن وہ وخد وک وہش ںیم

ن

رانھک اچیتہ یھت رپ  ن اول یک آخ

یگل اس نپاس یک  ن اول ےک اسھت یہ زنیم رپ رگیت اج ریہ یھت اس یک آںیھکن دنب وہےن

 آوازںی دور وہیت اج ریہ یھت یسک یک آوز اس ےک نپاس ےس انسیئ دیا

 " ااتگل ےہ ہی ںیہن اچبا"

 وحرنیوہ انیقیً

ے
ے

ےک نپاس ںیہن یھت   ن اول یک ن ات رک رےہ ےھت اس ےس زن ادہ ےنس یک اطق

ل دنب وہ یئگ
ب لک
 اس یک آںیھکن 

------------------------- 

ادرھ ادرھ  ااےس دریھے دریھے وہش آےن اگل اھت اس ےن وھتڑی یس آںیھکن وھکل رک

 وسن ا وہا اھتا

ے

ر ایھب ی

 

ر ای رک اس اک اہھت  ا رنس ےن آےگ ڑپھداھکی اس اک دامغ دوایئ ےک زی 

ر چپ  ایک

ن

 

ن

  اڑکپ رک اس اک ن

 " اابمرک وہ اےسی وہش وہ ایگ"

رک ریہ یھت اس  ایسک ڈارٹک یک آواز اس ےک اکونں ےس رکٹایئ وہ احالت ےنھجمس یک وکشش
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ر لکن ےئگ دایج ےبربصی
م
ےس آےگ  اھچک یھب ن اد ںیہن اھت ڈارٹک اس اک چپ  اپ رک ےک ن اہ

رےھ

ٹ

  ی 

 " اڈارٹک ریمی ونایس یسیک ےہ اب"

آےن یک ربخ  اوہ ےبربصی ےس وگن ا وہےئ ڈارٹک ےن رکسما رک اںیہن اس ےک وہش ںیم

ا

ن

 دی س  ےک رہچوں رپ اانیمطن در آن ا وہ ولگ لک ےس اس یک زدنیگ یک داعںیئ امن

رےہ ےھت ایھب اج رک اےس وہش آن ا اھت وہ ڈر ےک امرے ےبوہش وہ یئگ یھت اےنپ 

رن اد وہےت دےنھکی  اآوھکنں ےس رےتھ دانھکی اینپ زعت وک ی 

ٹ

اینپ زدنیگ وک ومت یک رطف ی 

 وہ ایگ  اک وحہلص یسک

ے

ا وحرنی ےک اسھت یھب یہی وہا اھت اےس اگل س  تح

ے

ںیم یھب ںیہن وہن

رن اد وہا  وک اکپرا اھت رھپ ہی ےسیک نکمم اھت اہلل اعتیلٰ اس یک دمد ہن رکےت اس  ی 

ٰ

 ایگ اس ےن اّلل

  ےہ اےس وت اےنپ دنب
 
ی ر

ے

اہ رگ ےس زن ادہ ف

 

وں ےس رتس امؤں ےس زن ادہ ایپر ےہ وہ وت ش

 ای  ن ار دل یک رہگاویئں ےس اکپر رک وت دوھکیں ۔ا ااےس

آےن یگل یھت لک  ادایج دلجی ےس وحرنی وک دےنھکی ےلچ ےئگ وہ اب وھتڑا وھتڑا وہش ںیم

ا

ن

آ راہ اھت دایج اس  اک زگرا واعق ن اد آےن اگل اھت اونپں ےک رہچے دھکی رک اےس رھپ ےس رون

ر ےئگ ای  ای  ن اری ن اری آ رک اےس دھکی رک اج راہ اھتا
م
وکیئ یھب اس ےس  ےس لم رک ن اہ
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ا اچےتہ ےھت

ن

 ںیہن اچنہپن

ے

 
 اےس اذی

ے
ے

اہل آرام ان ات ںیہن رک راہ اھت وہ ولگ اس وق

 

 زرش

ےس اےس  اےس یتلچ وہیئ آ رک اس ےک ڈیب ےک اسڈیئ رپ ھٹیب یئگ وحرنی ےن من آوھکنں

راھ رک اس ےک ن ال ےھچیپ ےیک

ٹ

اہل ےن اہھت ی 

 

 داھکی زرش

ا"

ے

 "یسک ےہ ریمی ایپری یس دوس

 دھکی  ااس ےن ےجہل وک وخش وگار انبن ا ںیہن وت اس اک دل اینپ ونہبں یسیج

ے

 یک احل

ے

دوس

 رک روےن وک اھت

ن

غ

ٹ  جپ

 

ن

غ

ٹ  جپ

  رک 

 "وہ رم ایگ زر ریمی وہج ےس اےس امر دن ا ایگ"

 

اہل ےک دل وک ھچک وہا

 

دب وہا زرش

ن

  ای  آوسن لکن رک اس ےک ن اولں ںیم خ 

نپاس ےہ ھچک ںیہن  اوکن رم ایگ وحر وکیئ ںیہن رما س  کیھٹ ےہ دوھکیں مہ اہمترے"

 "وہا

اہل اےس دالیہس دےنی یگل

 

  زرش

ںیم ےن ای  ںیہن ینس  ااہیں ےس ںیم ںیہن امیناںیہن زر اس ےن ےھجم اہک یھب یلچ اجؤ ا"
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 " ااس یک ان اظوملں ےن اےس ریمی رظنوں ےک اسےنم امر ڈاال

اہل وک ھجمس ںیہن آریہ یھت وہ

 

سک یک ن ات رک  اوہ ایکچہں ےل رک روےت وہےئ وبیل زرش

وہ س  دھکی  اریہ ےہ زاالن ےن اںیہن یہی اتبن ا اھت واہں رسچ آرپنشی لچ راہ اھت وحرنی

اہل وک رپاشین ےیک اج ریہ یھترک ڈ

 

 ر یئگ یھت اور اب وحرنی یک ن اںیت زرش

 "وہ اوحر رسکلی ھچک ںیہن وہا مت ڈر یئگ یھت دوھکیں مت اب وضحمظ"

  وہ اےس الہبےن ےک ےیل وبل ریہ یھت وحرنی ےن یفن ںیم رس الہن اا

اہل ےن وک ایتر ںیہن یھت زر اوہ وکیئ ن ات ےنسا "ںیہن زر ریمی الرپوایہ اےس امر یئگ"

 

ش

  وخد وک رسکلی ایک

 "ےھجم اتبؤ مت سک یک ن ات رک ریہ وہں وحر"

 لمحت ےس اس ےک رس دن اےت وہےئ وپاھچ

 "ن اول رم ایگ زر"

اہل ےک اہھت روک ےئگ اس ےن ےبینیقی ےس وحرنی

 

  وک داھکی ااس یک ن ات نس رک زرش

 ےہ ےھجم ھچک یھب ھجمس ایک وہ راہا ان اول واہں ایک رک راہ اھت وحر اور مت ۔۔ او امیئ اگڈ ہی س ا"
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 " اںیہن آ ریہ

ر

ن

اہل رپاشیین ےس وبیل وحرنی ےن رہگی اسسن ےل رک اےس رشوع ےس آخ

 

  ازرش

ے

ی

  اسری ن ات اتبیئ

ا" ا یہ اھت ںیہمت  اہی مت ایک ہک ریہ وہں وحر اےسی ےسیک وہ اتکس ےہ ن اول ای 

ن

ڈنغہ اھت اےس رمن

ا اچےیہ

ن

 "اس ےک ےیل رپاشین ںیہن وہن

اہل وک اس رپ ہصغ آےن اگل اھت ای  ڈنغے ےک ےیلاسری ن ات اجن رک ا

 

وہ لسلسم  ازرش

  آوسن اہبےئ ج ریہ یھت

ا" رہتش نب رک آن 

ن

ان ںیہن اھت زر وہ وت ریمے ےیل ف

ن

را ان اھت ںیم اس ےک رمےن یک وہج  وہ ی 

 " اوہ

ام یہ ںیہن ےل رےہ ےھت

ن

 وحرنی ےک آوسن ےنمھت اک ن

 "..وےئ اجریہ وہںایک نپالگ نپ ےہ ہی وحر مت ای  ڈنغے ےک ےیل ر"

 " اںیم ہک ریہ وہں ہن وہ ڈنغہ ںیہن اھت"

 وہ اس یک ن ات اکٹ رک الچیئ
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وھبل اجؤ اےس وھبل اجؤ وہ  اکیھٹ ےہ ںیم امیتن وہں وہ ڈنغہ ںیہن اھت رپ وہ وج یھب اھتا"

 "اہمترے ن ارے ںیم اس  وج لک وہ اکچ ےہ داریم اھبیئ وک اتپ الچ وت ایک وسےچ ےگ

  وبیل اوہ اےس اھجمسےت وہےئ

ام نس رک ےبنیچ  اوہ "داریم اہکں ےہ زر ےھجم داریم ےس انلم ےہ البؤ اےس"

ن

داریم اک ن

اہل ےن رپاشین رظنوں ےس اےس داھکی وہ بیجع رحںیتک

 

 رک ریہ یھتا وہیئ زرش

ا ایھب وپلبس ںیہن  اداریم اھبیئ وک زاالن ےن وفن ایک ےہ وہ یہک ےسنھپ وہےئ ںیہ"

ن

ان اک آن

 " اےہ

ےھجم ان ےس ن ات  امت زاالن اھبیئ ےس وہکں اج رک داریم ےس ےہک ھجم ےس ن ات رکںی"

دا اک واہطس ےہ ریمی ن ات رکوا دوں ان ےس ںیم رم اجؤ یئگ

ن

 "رکین ےہ زر خ

ا اوہ روےت وہےئ لسلسم داریم اکا

ے

ام ےیل اج ریہ یھت اس یک ہی احل

ن

اہل ےک ےیل  ان

 

زرش

 یھت

 

 ےک ن اع

 

س
سی 
ف

ے

ن

 

ے

 
  ااہنی

  " اےس اکیھٹ ےہ ںیم زاالن ےس یتہک وہں اہمتری ن ات رکواےئ داریم اھبیئ"

ر یلکن اس ےک اجےن ےک
م
ی دےتی وہےئ ن اہ

ب ل
س

ے

ن

ر اسری  دعب وحر ےن ےب  وہ ہک رک اےس دی 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
541 

  ن ایک ےس اچروں رطف اگنہ دوڑایئ

ام الکن اس ےنا " اداریم

ن

  بتک ےس آںیھکن ومدن یل ااس ےک وبلں ےس آیگتسہ ےس داریم اک ن

 

              ......................... 

 زاالن ےک اسھت رھگ

ے
ے

اہل اس وق

 

یھت  ا آیئ یھت وپرے راےتس وہ اخومش ریہزرش

اہل ےن

 

راھ زرش

ٹ

ری امں اور دادو یھب یھت ےسیج یہ زاالن اےنپ وپرنش یک رطف ی 

ٹ

 اسھت ی 

ر رک ریحاین ےس اس داھکیا

ٹ

  اس اہھت ےس ڑکپ رک اینپ رطف وتمہج ایک اس ےن م

اہل س  کیھٹ ےہ"

 

 "ایک وہاش

  اآرام ےس وبال  وہ

 " ات رکین ےہریمے اسھت ےلچ ےھجم آپ ےس ن ا"

ے الن ںیم وہ اےس رکیس
ھل
 

چ
پی  پ

رپ اھٹیب رک واسپ  وہ ھچک یھب ےہک انب اس ےک اسھت لچ ڑپا 

ری

ٹ

  م

 " ااہکں اج ریہ وہں"
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 " اسب دو ٹنم ںیم واسپ آیئ"

امئ دعب وہ اہھت ںیم رٹے زاالن

ٹ

ری ھچک ن

ٹ

ےک اسےنم  اوہ انب رمے وجاب دے رک واسپ م

  وایل رکیس رپ ھٹیب یئگ

 " ااچےئ اہی ےل رگام رگم"

رےتھ وہےئ اس ےن وخش دیل ےس اہکا

ٹ

 اچےئاک گپ اس یک رطف ی 

و اتپ ںیہن"

 

 
پ
آج اچےئ ںیم ینیچ ےک اجبےئ  اہن ن ان ا ہن اہمترے اہھت یک اچےئ ںیم رم اک ہن پ

حہ اامعتسل ایک وہ مت ےن
ل
 "وکن اس اصم

 دےئب دیجنسیگ ےس اتہک اےنپ اکونں وک اہھت اگل رک وبال

ٹ

م
  وہ رکسماہ

 "یسی داھکییئ دیتی وہںآپ وک ںیم ا"

  وہ ہنم انب رک وبیلا

  یہ اج رک ےھجم"

ے

و یگ ی

 

 
پ
 مت پ

ٹ
ن

ل ےلہپ اس گپ ےسدور وگی
ب لک
 "نیقی آےئ اگ اہں 

اہل اس یک ن ات رپ آںیھکن اھپڑے اےس دےنھکی یگل

 

  ازرش
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 "اینت ےب اابتعری"

رے ےس رس اابثت ںیم الہن ا اےس یج رھب

ن

رک ہصغ آن ا  اوہ دصےم ےس الچیئ زاالن ےن م

  ےئ اک گپ اےنپ وہوٹنں ےس اگل رک اےس وھگراااچ

 "داھکی ںیہن رمی ںیما"

رھ رک گپ اس ےک اہوھتں

ٹ

ےس ےل رک  اوہ ابچ ابچ رک وبیل زاالن ےن ھچک ےہک انب آےگ ی 

 اےنپ وہوٹنں ےس اگلن ا

رے دار ںیہن یھت ینتج آپ وہ یئگ ےہ"

ن

 "ےلہپ ہی اینت م

اہل اس یک ن ات اک بلطم ھجمس رک رشم ےس رظنںی

 

رچا یئگ  ااس ےن رشارت ےس اہک زرش

  اس یک اس ادا رپ زاالن اک ہہقہق ےباتہس اھت

 " ازاالن داریم اھبیئ اہکں ےہ"

اہل ےن وسال ایک

 

  اچےئ ےتیپ وہےئ زرش

ر ایگ ےہ تہب"
م
آ  ارصموف ےہ ایھب ںیہن ااتبن ا وت اھت ن ار یسک ارٹنج اکم ےس کلم ےس ن اہ

 "اتکس
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ا  زاالن ےن لیصفت ےس وجاب دن 

رک اتکس وہ زدنیگ اور ومت ا ااینت یھب ایک رصمایفت ہک دنبہ اینپ ویبی وک وفن یھب ںیہن"

  ےس ڑل رک ولیٹ ےہ اور ان ےک نپاس اینپ ویبی ےک ےیل ای  وفن

ے
ے

اکل ےک ےیل وق

 "ںیہن

  وہ زنط رھبے ےجہل ںیم وبیل

ورہن مت اجیتن وہ اےس  ا واہں اسنھپ وہا ےہایسی ن ات ںیہن ےہ زر الص ںیم وہ وایعقا"

 "وحرنی ےس انتک ایپر ےہ

  زاالن اس ےک دافع ںیم داللئ دےتی وہےئ وبال

ر"
م
اں یل آپ چس ہک رےہ وہں رھپہی اتبؤ ریم اھبیئ ن اہ

ن

ےئگ ےہ وت ن اول وکن  کیھٹ ےہ ن

 "ےہ

 رک اےس داھکی

ن

اہل ےن آرام ےس وپاھچ اس یک ن ات رپ زاالن ےن وچی

 

  زرش

د ےئجیل اگ زاالن اخن ےھجم الہبےن"

ٹ ن

ےک ےیل رپ ےھجم اانت رضور اتپ  ااب وکیئ اور اہبہن ڈوھی

رضور ےہ ریم اھبیئ اک رچیٹ انب یھبک  اےہ ن اول اور داریم اھبیئ اک آسپ ںیم وکیئ ہن وکیئ نشکنک
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ا س  ای  وسیھچ یھجمس اسزشا

ن

  وہ اجن

 

 اغی

ن

 " اےہ اویں ااچی

اہل یک ن ات رپ زاالن رکسما ا

 

 اھٹازرش

ر ن ات رپ رظن وہیت ےہ اہمتری"
م
ریم چس ںیم کیھٹ ہک راہ اھت اور  ااہاہاہ وایعق وپری ہنتف وہ مت ہ

ا وھچڑ دوں

ن

 " ایک زدنایگں رحام رکن

ا یھب رضوری

ن

  اھت اوہ اےس گنت رکےت وہےئ وبال اس اک دایھن ادرھ ادرھ رکن

 "ایک اہک ںیم ہنتف وہ اور آپ ایک وہ ڑھکورس اخن"

را رک وب

ٹ
پ
اک خ

ن

  یلاوہ ن

 "مت دنبن اں"

ر ایک وہا"
م
 "اہاہاہاہ ںیم دنبن اں وت ریما وشہ

ے وہےئ وبیل

ے

سی
 

ہ

  وہ اس یک ن ات رپ 

ان ےہ"

ن

 "وہ ای  رشفی ان

 زاالن ےن رخف ےس اہکا
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را"
م
ادی دنبن اں ےس وت وہےن ےس ریہ ریما وشہ

 

ان یک ش

ن

 "رپ دنبر وہا ہن ایج یج ان

  وہ وصعمتیم ےس آںیھکن ےتپت وہےئ وبیل

 "واٹ مت ےن ےھجم دنبر اہک"

 زاالن ونصمیع یگفخ ےس وگن ا وہا

ر ڑھکورس اخن وک اہکا"
م
ام اہند وشہ

ن

ےہ آوکپ زن ادہ ارتعاض ہن  اںیم ےن آپ وک ںیہن اےنپ ن

 "وہ ااھچ

ر ںیہن وکیئ ریغ اھٹیب ےہ
م
  وہ اےس وبیل ےسیج وایعق اسےنم اس اک وشہ

راےٹ امر امر رک دہش  اوک ا ےنیل دوں اتبؤ اگ اںیہن اہمتری زگ رھب یک زن اناربص دایج ا"

ن

ےسیک ف

 "ںیم ڈوب ڈوب رک زنط رکیت ےہ

 زاالن ےن اےس دیکمھ دی

اھت اب آپ یہ اتبںیئ ںیم  اںیم یھب دایج ےس وہکں یگ آپ اک الڈہل ےھجم دنبن اں ہک راہ"

ر وکن وہےئ الب
م
 " ادنبن اں وت ریمے وشہ

  وہ اہکں ن از آےن وایل یھت زاالن اس یک ن ات رپ رکسما ااھٹا
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 "ااھچ اہیں رےنہ دوں ریمے رس ںیم درد وہ راہ ےہ دن ا دوں ہن"

  ازاالن ےن اےنپ اہھت ےس رس دن اےت وہےئ اہک

 "وہں اےلہپ ویکں ںیہن اتبن ا ےلچ ےٹہ ںیم دن ا دیتیا"

  وہ رکف دنمی ےس ےتہک وہےئ اھٹ رک اس اک اہھت اٹہےت وہےئ وبیلا

ا اہمتری زگ رھب یک زن ان ےک اسےنم الب ںیم"

ے

رات  اےلہپ ےسیک اتبن
 
وصعمم ےسیک وھبےنل یک خ

 "رک اتکس اھت

  زاالن دنب آوھکنں ےس رکسما رک وبال

 "اہں اہں آپ س  ےک ہنم ںیم وت رکنکن اں ڑپی وہیئ ےہ ہن"

را ا   امےتن وہےئ وبیلوہ ی 

 " ااہےئ رہ تمسق ای  یہ ویبی یلم وہ یھب لقع ےس دیپل"

د اےس اپتےت وہےئ رشارت ےس وگن ا وہا ری 

ن

  اوہ م

اہل یک ن اوتں ےس

 

 ںیم اھت ایھب اج رک زرش

ن

 
ن ٹ

اےس وھتڑا وکسن  ازاالن دو دن ےس تخس ٹ
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  الم اھت

ےن ںیم ےن رماوت ںیم اہں ام اآپ وک وت وکیئ اینپ یٹیب ںیہن دے راہ اھت ہی وت ریما ااسحن"

 "ہک دی ورہن وپری رمع اےسی یہ ونکارے ےھٹیب رےتہ

اہل ن از آ اجےئ ہی اہک نکمم اھت زاالن ےن رکسما رک آںیھکن دنب

 

اہل اک  ازرش

 

رک ریھک یھت زرش

  سمل اس وک وکسن دے راہ اھت

             ..................... 

ری رگوپ ا

ن

عمج  اواےل الوجن ںیم اس ےک اردرگدوحرنی وک رھگ ےل آےئ ےھت سب رگی 

 ےس دھکی ریہ یھتا

ٹ

م
 ےھت وہ س  وک دھکی رک یکیھپ رکسماہ

قلح ےس نپاین اک  ان ار وحرنی مسق ےس ای  وپرا دن مت ےبوہش ریہ نیقی امونں ریمے"

را

ے

 یھب ںیہن ای

ٹ
ن

 " اوھگی

رن اد یکا

ن

 امعر ےن دیکھ ف

" 

ٹ
ن

ل وحرنی ہی چس ہک راہ ےہ اس ےک قلح ےس ای  وھگی
ب لک
را ہکلب ڈرا  انپایناہں 

ے

اک ںیہن ای

ی

ے

کلی

ن

ن

 "یھت الب اڈر وجس ےیپ اج راہ اھت اب مت وخد وسوچ نپاین یک اجنگشئ 
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  روام ےن ابچ ابچ رک اہک

راےن وک سک"

ے

ا ےہ وہ وت ریما  ااہں وت مت وخد وسوچ اےنت مغ ںیم نپاین قلح ےس ای

ے

ر اک دل رکن

ن

اکف

رر رھک رک وجس

ے

پھن
ن

ا  ایب یپ ڈاؤن ہن وہ اجےئ اس ےیل دل رپ 

ے

ےئیپ اج راہ اھت اب ےھجم ھچک وہ اجن

 ".. وت

ا"

ے

 "درھیت ےس ای  وبھج مک وہ اجن

  ودیل اس یک ن ات اکھچ رک وبال

ا"

ن

  وبانل اینپ رطح یک وحنمس ن ات یہ رکن
 
 " امت وت ج

را وہ رک وبال

ن

  وہ دب م

رن ےبوہش ڑپی یھت"

ن

اور مت اسےنم ڑھکی  مت وت اینپ وچچن دنب روھکں واہں اہمتری ک

ااکم وکشش رک رےہ ےھتاڑلیک وک ا

ن

ے یک ن

ن

گلٹ

ن

ن
 "رظنوں یہ رظنوں ںیم زدنہ 

 ودیل رپ ہصغ اھت

ے

  ااشفں وک ایھب ی

ڈگنھ رہ ایگ ایک ایک  اآوے ےبووقف ڑلیک وہ وت اہلل یک انبیئ وخوصبریت وک دھکی رکا"

 " اوخوصبرت رہچوں ےس ونازا ےہ اہلل ےن ڑلویکں وک
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  اودیل رس رپ اہھت امرےت وہےئ وبال

اءاہلل ا اہں اہں اےس دھکی رک ایس وخوصبریت یک رعتفی رکےن ںیم یھبا"

 

نگم اھت ن ار ن ار امش

 "احبسہن اہلل ہک ہک رک وثاب امکےئ اج راہ اھت

 ےن ےصغ ےس ودیل وھگراا ارہبوز ےن رکسماےت وہےئ اہک ااشفںا

رشم ںیہن آیئ ہی ےتہک  اولچ یج ںیم وت ینگنم دشہ وہ ایھب دھکی اتکس وہں ںیہمت ویکں"

 "وہےئ وہ دوھکیں ودیل اسدیگ ںیم یھب امکل گل ریہ ےہ

  ودیل اہکں اسحب رےنھک واال اھت ٹف وبال

رن مت ولوگں یک وہلٹپس ںیم ےبوہش"

ن

ور مت ڑپی یھت ا ارشم ےس ڈوب رمو وتخبمکں ک

اڑےن ںیم رصموف ےھتا

ے

 " اولگ ڑلایکں ن

اہل ےن نس رک اںیہن رشم دالیین اچیہا

 

  زرش

ںیہ اہمترے ا اوےئ ںیمہ وھچڑوں مہ وت دور دور ےس یہ دھکی رک دل وخش رکےت"

 رپ اھٹیب رک ںیہن وھگےتم

ٹ
ن

ری

ن

 "زاالن اصج  یک رطح ڑلویکں وک ف

ااگہر آوھکنں اک داھکی ایبن ایک ز

ن

اہل یک آںیھکنرہبوز ےن آج اینپ گ

 

ر آےن وک یھت ارش
م
  ن اہ
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 " اآج لک اےھجم ےلہپ یہ کش اھت ڑھکورس اخن ھچک زن ادہ یہ لیھپ راہ ےہ"

اہل دصےم ےس وبیل

 

  زرش

 "اےسی وت ہن ےہک وہ وت تہب اےھچ ںیہ"

  ایلیلٰ ےباایتحر وبل ایھٹ

 " اںیہ اآوے وگری میم ںیہمت ںیہن اتپ ہی ڑلےک س  یہ ای  ےسیج وہےت"

  وہ دھک ےس وبیلا

ا اچےیہ زاالن اھبیئ ےک الحف اانتا"

ن

طلغ وبےتل رشم ںیہن  اںیہمت وت رشم ےس ڈوب رمن

 "آیت ایک

ا اچےیہا

ن

 راہین ےن اےس رشم دالین

 "وایل امت وت اانپ ہنم دنب روھکں یھجمس تہب آیئ ےھجم وشمرہ دےنی"

اہل ےن اےس ڈااٹنا

 

  زرش

ا وہں

ے

 "وھچڑوں ن ار مت ولوگں وک ہفیطل انسن
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  ر وحرنی اک دایھن ادرھ ادرھ رکےن ےک ےیل وبالامع

ے یھب اہمترے رطح وھبےگن یہ وہ ےگ"
طف
 

لٹ

 "اہاہاہ اہمترے 

 روام ےن سنہ رک ڑھچا امعر ےن ےبزاری ےس اےس داھکی

 آسپ ںیم ن اںیت رک رےہ"

ے

ےھت،ای  ےن  ااےس دعف رکوں ریمی ن ات ونس دو دوس

ا ویکہکن امت " ادورسے ےس اہک

ے

 وہن

ے
ے

 یک دقر رکےتاکش ںیم وق

ے
ے

ر  ام ولگ وق
م
ںیہ ہ

ا

ے

 یسک ےک اہھت ںیہن آن

ے
ے

ا ےہ اور وق

ے

 اک الغم وہن

ے
ے

  " اوکیئ وق

 ےن

ے

 وہےت وت ولگ اہمترے آےن رپ اےنپ   وت اتپ ےہ دورسے دوس

ے
ے

اہک ارگ مت وق

 " ارھگوں ےک دروازے دنب رک دےتیا

 ریحاین ےس وبال " اوہ ویکں"

ے

  الہپ دوس

 ےن وجاب دن ا ' ولگ ےتہک"

ے

 آ ایگ ا ہک اہلل اچبےئ دوھکیں،دورسے دوس

ے
ے

را وق  " اانتک ی 

  اس ےن ےتسنہ وہےئ اہک

اا اھت ایک"

ن

سب
ہم
 "اس رپ 

 دھکی رک  اروام ےن دیجنسیگ ےس وپاھچ اچبرہ اس یک ن ات رپ اانپ اس ہنم انب رکا

ے

رہ ایگ اس یک احل
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  س  ےن ہہقہق اگلن اا

یک اعدت ےہ وکباس  مت س  یہ اینپ وچچن دنب رکو وحرنی مت اجؤ آرام رکو ان س ا"

 "رکےن یک

پ اچپ اھٹ  ااشفں ےن دھجمساری ےس اہک وحرنی یھب اہنتیئ اچیتہ یھت انب ااکنر ےیک وہ جپ

 یک

ے

 س  یہ اےنپ اےنپ رمکوں یک رطف ےئگا    رک اجےن یگل س  ےن اینپ لفحم تح

                .................... 

 اس اک وفن

ن

چب ااھٹ اس ےن  اوحرنی آںیھکن دنب ےئک وسےن یک وکشش رک ریہ یھت ااچی

  انب ربمن دےھکی ےبزاری ےس وفن ااھٹن اا

 "ولیہ"

 "یسک وہ وحر"

 اےلگ ےک ےجہل ںیم ڑتپ یھت

 " ان اول"

  ااس ےک ہنم ےس ےب اایتحر اکنال
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 "تہب رکف وہ ریہ یھت ا ےھجم اہمتریوکن ن اول ںیم وت داریم ن ات رک راہ وہں وحر یسیک وہ"

  اس یک آواز ںیم ڑتپ انسیئ دے ریہ یھت

راق انب رک دل وخش ںیہن وہا وج"

ن

اب رھپ ےس ریمی زدنیگ وک  ن اول نب رک ریمی زدنیگ اک م

راق انبےن ےلچ آےئ وہں

ن

 "م

  یھت اہی ااسحس یہ اکیف اھت ہک وہ زدنہ اھت آےگ اک اب وہ وسانچ ںیہن اچیتہا

 " ایک ہک ریہ وہںوحر ہی مت"

را رک وبال

ٹ

  داریم رگی 

ا دنب رک دے داریم ارالسن اخن ںیم س  اجن یئگ وہں"

ن

آپ وک ایک اگل ےھجم  اگنٹکی رکن

ر ڑھکا ےھجما
م
اچبےن یک وکشش رک  اتپ ںیہن ےلچ اگ ن اول ےک روپ ںیم ریمے اسےنم ریما وشہ

ی  ا ںیہنراہ ےہ آپ ےن ےھجم تہب گنت ایک ےہ تہب زن ادہ ےھجم آپ یک لکش یھب

ن

ھی
ب ک

د

 "ھجمس آیئ

  وحرنی خلت ےجہل ںیم وبیل

ہی یھب اتپ وہ اگ وہ س   اہی وت ایھچ ن ات ےہ ہک ریمی وحر وک س  اتپ لچ ایگ ےہ وت رھپا"
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 ...ریمے نشیم اک ہصح اھتا

 ھ  نشیم وکن اس نشیم ےھجم ن اول نب رک دایکمھں دانی یھب اس نشیم"
 چ
پ ی

الم اھت 

 

ںیم ش

الم اھت اراےتس ںیم ڑھکے وہرک ےھجم

 

ا یھب آپ ےک نشیم ںیم ش

ن

وبےل وجاب  اگنت رکن

الم اھت اس س  ںیم

 

 دانی یھب ش

ے

 
 "دے ےھجم ازی

  وہ آشت اشفں یک رطح ٹھپ یئگ یھت

 "وحر ریمی ن ات ونس"

 "ےھجم آپ یک وکیئ ن ات ںیہن ینس ھجمس آیئ آپ وک"

 ںیم اہیں اینت فیلکت مت ریمے اسھت اسھت اےنپ قح ںیم یھب ااھچ ںیہن رک ریہ ںیم"

راق اھت

ن

ا وہ س  ای  م

ے

ا وت اہمترے اسےنم آ رک ںیہمت اتبن

ے

 "اور سب اہن وہن

راق وہ اتکس ےہ ریمے ےیل ںیہن آپ ےک ےیل"

ن

  اآپ ےک ےیل ہی س  م

ے
ے

وہ وق

 دی آپ وک ادنازہ یھبا

ے

 
 زگاری اک س   وہ اگ رپ آپ یک ان رحوتکں ےن ےھجم ینتک اذی

 "ےہ

  وہ رکب ےس الچیئ
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 "ںیم رشدنمہ وہں"

ا داریم اصج  آپ اآپ"

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

وج رک ےکچ وہ اینت  ایک رشدنمیگ ےس ےھجم وکیئ ف

 " اآاسین ےس ںیم ںیہن وھبل یتکس

 "وح ریمی ن ات ونسں مت ےھجم طلغ ھجمس ریہ وہں"

  اداریم ےن ےبیسب ےس اہک

 " اےھجم آپ یک وکیئ ن ات ںیہن ینس ھجمس آیئ آپ وک"

  یہ اتپ لچ  اوہ ہک رک ومن الئ آف رک ےک ڈیب رپ کنیھپ رک وھپٹ وھپٹ رک رو دی اےس

ے

ی

ااجےن ویکں رگم اےس ااسحس وہا ہک ہی

ن

  وہ اس ےک ےیل ڑل راہ ن
 
وکیئ اور ںیہن  اایگ اھت ج

  داریم یہ ےہا

             ........ 

رے ےس وسیئ وہیئ یھت ااجنےن ربمن ےس لسلسم وفن جب جب رک

ن

اہل م

 

دنب وہ ایگ وفن  ازرش

اہل رہگی دنین ےس اجگ رک ےصغ

 

ر اکر زرش

ن

ےس وفن اکن  ارکےن واال یھب اکیف ڈٹیھ اھت آخ

  ےس اگل رک داھڑیا
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 "سک رپ اینت رات ےئگ ومت آ یئگ ےہ"

 "آپ زسم زاالن ن ات رک ریہ ےہ ایک"

  اوکیئ آہتسہ آواز ںیم وبال

 "یج"

  وہ وپری آںیھکن وھکےل وبیلا

 "وگیل گل یئگ ےہ اےیل وفن ایک اھت ہک آپ ےک ڈنبسہ وک اوہ آپ وک ہی اتبےن ےک"

اہل ےک اہھت ےس ومن الئ وھچٹ رک ےچین رگا

 

  ازرش

------------------------------ 

رے ےس وسیئ وہیئ یھت ااجنےن ربمن ےس لسلسم وفن جب جب رک

ن

اہل م

 

دنب وہ ایگ وفن  ازرش

اہل رہگی دنین ےس اجگ رک ےصغرکےن واال یھب

 

ر اکر زرش

ن

ےس وفن اکن  ا اکیف ڈٹیھ اھت آخ

  ےس اگل رک داھڑیا

 "سک رپ اینت رات ےئگ ومت آ یئگ ےہ"
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 "آپ زسم زاالن ن ات رک ریہ ےہ ایک"

  اوکیئ آہتسہ آواز ںیم وبال

 "یج"

  وہ وپری آںیھکن وھکےل وبیلا

 "وگیل گل یئگ ےہ ا وکوہ آپ وک ہی اتبےن ےک ےیل وفن ایک اھت ہک آپ ےک ڈنبسہ"

ر وک
م
اہل ےک اہھت ےس ومن الئ وھچٹ رک ےچین رگا وہ ادناھ دنھ ن اہ

 

  اھبیگا ازرش

ر
م
اھبیگ اج ریہ یھت  اسےنم پھگ ادنریھ اھچن ا وہا اھت وہ ادنریھے یک رپواہ ےیک انب ن اہ

ر دقم راھک وت ڈگنھ رہ یئگ وپرا الن رووینشں ےس
م
ر  ادروازے وھکل رک ن اہ

م
اگمگج راہ اھت ہ

 وک رویک رپ
پ
ےس اھبےنگ یگل  ارطف رواینشں یہ رواینشں یھت وہ س  ھچک دھکی رک ای  ب

د ای 

 

ا وت ش

ے

 اھتم ہن یل وہن

ے
ے

روق رھ رک اےس ی 

ٹ

ںیہن انیقیً  ااسےنم ڑھکے زاالن ےن آےگ ی 

  زنیم وبس وہ یکچ وہیت

 "زا۔۔زاالن"

  ااس ےن ےبینیقی ےس اےس ڑکپا
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اہل"

 

دے زرش

ٹ

ھد

ے

ن

ر ی ی  پ
می ی ہ

" 

دے وسی رک رےہ ےھت وہ یٹھپ

ٹ

ھد

ے

ن

ر آوھکنں  ااردرگد ےس آوازںی آےن یگل س  اےس ی 

 ےس یھبک اےنپ اسےنم ڑھکے زاالن وک دھکی ریہ یھت یھبک ان س  وک اسری ن ات ھجمس

ا
پ
  ںیم آےت یہ وہ زاالن یک رطف پل

ا ےہ  اتہب وشق ےہ ہن رمےن اک اجےئ رم اجےئ ےھجم وکیئ رپواہ ںیہنا"

ے

اےسی یھب وکیئ رکن

ا ےہا

ے

راق یھب وکیئ رکن

ن

ب اا م

ٹ

ھی

گ

 "انت 

راسےت وہےئ روےت وہےئ وبیل ے ی 
ھک

م

 رپ 

ن

  وہ زاالن ےک نس 

اہل وہا ایک ےہ"

 

 "رسکلی ش

 زاالن ےن اس ےک اہھت اھتم رک ےب ینیچ ےس وپاھچا

ا   امعر رگرھبا رک ان یک رطف اھبگ رک آن 

 وفن رپ رصف یہی اہک وت اےس اھچک ںیہن اھبیئ اتگل ےہ دنین ںیم ڈر یئگ ےہ احالہکن ںیم ےن"

ر آؤ ھچک دانھکی ےہا
م
 "اھت ن اہ

  اچبےن ےک ےیل وھچٹ وبال ااےنپ آپ وک  امعرےن وخد
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ان وت وہ مت ےھت وج وکباس ےیک اج رےہ"

ن

 " اےھت اوھچےٹ اکمر و ےنیمک ان

  وہ زاالن ےس اہھت وھچڑا رک ےھچیپ اھبیگ

راق ایک اھت"

ن

 " اںیم ےن وت م

اہل ےن اس وک ن اولں ےس ڑکپ رک

 

  اچنیھکا ازرش

راق اھت زاالن وک وگیل یگل ےہ ہی اہمترے ےیل"

ن

راق یک ن ات یھت ایک اآاھچ وت ہی م

ن

 "م

 سیپ رک وبیل

ے
ن

  وہ دای

 وگن ا وہاا اوہ داامن اچبےت وہےئ " ااامین ےس ہی وشمرہ روام اک اھتا"

ی وھجٹ رپ وھجٹ"

 ہ
ی

ے

پ

ر ںیہن ےہ 

ن

ل زعی 
ب لک
وبےل اجت رےہ  اتگل ےہ ںیہمت اینپ اجن 

 "وہں

  ےس یہ الچیئروام دور ا

رولیں ےھجم شخب دوں ریمے ن اپ یک وتہب وج آدنیہ مت"

ٹ
پ
ولوگں ےس اگنپ یھب  سب رکوں خ

 "ولں
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  امعر اےنپ ن ال وھچڑےن ںیم اکایمب وہےت وہےئ ےب زاری ےس وبال

اھٹ ےئگ وت یسک یک  اایک ےہ ایگ مت س  وک ویکں وچبں یک رطح ڑل رےہ وہں دایج ولگا"

 "ریخ ںیہن وہ یئگ

   وہےئ وبالازاالن ڈاےنٹن

 رکںی ھجم ےس آپ یھب ان س  ےک اسھت ےلم وہےئ"

ے

 " اےھت اآپ وت ن ات یہ م

ر ریہ یھت

ے

  وہ روےھٹ ادناز ںیم یتہک دیساھ زاالن ےک دل ںیم ای

 "ےھجم وخد ان ولوگں ےن ایھب اتبن ا ےہ ںیم وت وس راہ اھت"

ا  وہ اینپ افصیئ ںیم وبل رپ اتھچپن 

ا" دے ن 

ٹ

ھد

ے

ن

ر  "د ںیہن یھت ایکایک بلطم آپ وک ریمی ی 

اہل یک یھت

 

اک وہےن یک ن اری زرش

 

  اب یک ن ار ش

 " اےس وسی رکےن واال اھتا اہن ںیہن ن ار ایسی ن ات ںیہن یھت ںیم وت حبص ںیہمت تہب اےھچا"

اہل یک اسرگلہ یھت وہ  اوہ رگرھبا رک وبال وہ وایعق اےنپ اکومں ںیم وھبل یہ ایگ اھت ہک

 

آج ش
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اک ولڈ اس رپ اھت اےسی ںیم ن ار رانہ  انشیم ںیم اانت رغق اھت اورپ ےس داریم یھب زیمخ اھت اسرا اکم

  آاسن ن ات ںیہن یھت

اہل ہی اھبیئ ےس رخنے دعب ںیم اوھٹا دانی ےلہپ آ رک اسا"

 

اہک  ازرش

ے

رن ان رکوں ن

ے

کیک وک ف

 ےکس

ٹ
ن

 "مہ س  رغوبیں اور ونیکسمں ںیم ان اک ہصح ن ای

  رہبوز ےن نپاس آ رک اےس اہھت ےس ڑکپ رک زیم ےک نپاس ڑھکا ایک

 "ےلہپ ےھجم ہی اتبؤ وہ ربمن سک اک اھت"

   ںیہن یھتواہں اینت آاسین ےس اجن ےنشخب وایلا

  اااشفں ےن االطع دی " ایلیلٰ اک"

ےک اسھت لم  اآوے وگری میم اتگل ےہ ںیہمت زعت راس ںیہن آریہ وج مت ان س ا"

 ےل ریہ وہں تہب اتھچپؤ یگ مت

ن

 " ارک ھجم ےس نپپ

ر رک وھگر رک وبیلا

ٹ

  وہ اس یک رطف م

ری ن ات یسک وک وت اعمف رک دوں وہ اچبری اہیں ایھب یئن" اہل ی 

 

ںیہمت ن اوتں ےہ اےس ا اش

 "یک اعدت ںیہن ےہ
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  زاالن نپاس آ رک اےس اھجمسےت وہےئ وبال

 " ان اوتں یک ںیہن وضفل وکباس یک اعدت ںیہن ےہ ایھب یلیل وک"

  اامعر یک زن ان وک یلجھک وہیئ وت وبےل انب ںیہن رہ اکس

اہل تہب ایھچ ےہ"

 

را ںیہن اتگل زرش ل ی 
ب لک
 "ںیہن ےھجم 

را یئگایلیلٰ یک ن ات نس رک س  ےن اےس ا
 
  ےسی وھگرا ہک اچبری ھگ

دا وک امونں یلیلٰ ےھجم آج نیقی وہ ایگ اہمتری آیئ اسڈیئ"

ن

سلہ ےہ ےلہپ ںیہمت  اخ
م
ںیم وایعق 

اہجں یک ولوگں اک انیج رحام رکےن  اوچےہ ےک ہنم واال رہبوز ااھچ گل ایگ اور اب ہنتف داین

اہل اصہبح دنسپ آ یئگ اتگل ےہ اہمترا دامغ

 

اااکم ںیہن وایل زرش

ے

 " ا رکن

ارق ےن اوسفس رھبے ےجہل ںیم اہک

 

رک  اوحرنی یھب ان س  یک ونک وھجک نس اش

انکمم یس ن ات یھت

ن

  رکسما ریہ یھت ان ولوگں یک وموجدیگ ںیم وکیئ دنبہ اتسنہ ںیہن ہی ن

 "ایک لچ راہ ےہ اہیںا"

رک دار آواز وگیجن

ٹ

 دایج یک ک

 "ڈوکس نپاریٹ دایج ہی اےنپ امعر ےن ڈوکس نپاریٹ ریھک یھت"
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اہل یسنہ دن ا رک وبیل اس یک ن ات رپ دایج ےن ان س  وک وھگرا

 

  زرش

اءاہلل ہی رسک رہ یئگ یھت اب ہی دن دےنھکی رےتہ"

 

اءاہلل امش

 

ےھت اےب مت س  وک وکیئ  اامش

 "رشم ایح یھب آیت ےہ ن ا وہ یھب یہک رگوی رھک رک آےئ وہں

 سیپ رک ےنتف وک داھکی

ے
ن

  دایج رشوع وہ ےئگ ےھت امعر ےن دای

 ررٹ رکےن ےک ےیل س  اہیں"
سلب ن
دے یھت ویہ 

ٹ

ھد

ے

ن

ر اہل یک ی 

 

عمج وہےئ  ادایج ش

 "ےھت

اہل رپ ڈال رک افصیئ شیپ یکا

 

  زاالن ےن تخس رظن زرش

روخدار اتگل ےہ اہمترے یھب رپ لکن آےئ ںیہ"  " اواہ ی 

 دایج ےن اےس ڈااٹنا

 اگل مت یک اکم آیئ ےنہک ادایج ہی دھکی رےہ ںیہ ںیم وت وسیئ وہیئ یھت اس امعر ےک ےچب"

ر دایج دادو ےس ڑل رک رھگ وھچڑ رک
م
رے ےس وسیئ وہیئ وہں ن اہ

ن

اج رےہ ںیہ رھپ ایک اھت  ام

 "ںیم اھبیگ آیئ

ے گل
گ

ن

ب

ے

پھی
ن

اہل ےن دایج ےک نپاس آ رک وصعمتیم ےس اہک امعر وک وت 

 

  اےئگ ازرش
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 "دایج اامین ےس ہی وھجٹ وبل ریہ ےہ"

 امعر ومنماینںا

اا"

ن

کلب

ن

ن
ان اس رمع ںیم ےھجم رھگ ےس 

ن

اچےتہ وہں ایسی  اےبرشم ڈہ رحام ےب ریغت ان

 " اواایہت ن ات ںیہمت زن ان رپ آیئ یھب وت ےسیک

رھ رک اےس اکن ےس ڑکپ رک اےنپ اسےنم ایک

ٹ

  دایج ےن آےگ ی 

 "اہےئ رم ایگ دایج ےھجم آپ یک مسق ہی وھجٹ وبل ریہ ےہ"

اہک اس  ایٹ مسق ااھٹیئ وت ےھجمااوےئ دب تخب یک اوالد ربخدار ریمی وھج"

ے

ا اچےتہ وہں ن

ن

امرن

وہےن ںیہن دوں یئگ ھجمس  ارھگ رپ مت ولگ راج رک وکسں وت اکن وھکل رک نس ولں ںیم ااسیا

 "آیئ

 "دایج ھچک زن ادہ یہ دل رپ ےل ےئگ ںیہ"

اہل ےن روام ےک اکن ںیم رسوگیش یکا

 

 زرش

ری رطح سنھپ ایگ زر یھبک وت یسک"  "رک دن ا رکوں اوک اعمف ااہاہاہ اچبرہ امعر ی 

ا رس آن 

ے

  روام وک زدنیگ ںیم یلہپ ن ار امعر رپ ی
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راق ایک اھت ہی وت اس ےک اسےنم تہب مک ےہ ایلگ"

ن

ن ار وس ن ار وسںیچ اگ ھجم ےس  اس ےن وج م

 "اگنپ ےنیل ےس ےلہپ

رک آںیہ رھب رک رہ ایگ آج  وہ رشارت ےس رکسما رک وبیل زاالن اچبرہ اینپ ہنتف ویبی وک دھکی

   نیقی وہ ایگ ھچک یھب وہ اجےئ ہی دبےنل وایل ںیہن یھتاےس

وہیئ دایج یک  زاالن ےن دایج وک تہب لکشم ےس املئ ایک رھپ یہک اج رک امعر یک الحیص

ا دایج ےن دل ےس ان

ٹ

اہل ےن ےتسنہ رکسماےت وہےئ کیک اکن

 

س  یک  وموجدیگ ںیم زرش

  وخویشں یک داع امیگن

                   ........................... 

 اہیں ویکں البن ا ےہ'

ے
ے

 "مت س  ولگ اجےتن وہں ںیم ےن مت س  وک اس وق

ازرنی یک رطف اگنہ رک ےک وساہیل رظنوں ےس وپاھچ

ن

 دایج ےن ن

وہں ےگ اور  انپاس واولں ےن آج داع یک یھت رضور اوہنں ےن دن  ےک اچول ےجیھب"

 " اآپ ںیمہ ویہ میسقت رکےن واےل وہں

 ی ےس وجاب دن اامعر ےن لقع دنم
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ہک ریمی اوالد یک  اوسفس دس اوسفس ےھجم آج ہی ےتہک وہےئ تہب اوسفس وہ راہ ےہ"

رن ان رک

ے

دے اھکےن ےک ےھچیپ اینپ اجن ف ادی 

ن

دےنی واےل  ااوالد ای  ربمن ےک وھبےگ ن

 "اجنہر دگےھ ےک ےچب ںیہ

ری  ادایج ےن اوسفس ےس اےنپ وپوتں وک ای  وخن وخار رظنوں ےس دھکی رک

ن

اہک ان یک آخ

اھت س  یہ  ان ات رپ تہب روےنک ےک ن اووجد رہبوز اک ہہقہق لکن ایگ س  وک ومعق اچےیہ

  ای  اسھت ےسنہ

 "دح ادب وتخبمکں ! یھبک وت یھک یھک دنب رک دن ا رکوں"

ںیم دیجنسیگ ےس ا ا ان وتخبمکں یک وموجدیگدایج ےبیسب ےس رغاےی ان یک وکیئ ن ات یھب

آج وت ۔۔وےسی دایج  ادایج واہ ایک امکل رک دن ا آپ ےن" ارس ااجنم دےنی وایل ںیہن یھت

ا ےہ

ے

 "ںیمہ دادو ےن اہک ےہ وج اتہک ےہ وہ وخد وہن

ارق یک زن ان اس ن ار ھچک زن ادہ یہ طلغ ومعق رپ یلسھپ یھت نپاس ڑھکے

 

ودیل ےن اس یک  اش

  یارمک رپ یکپھت د

رے نپانپا  الچ ےچب آج ہملک اہشدت ڑپھ ےل وخد رپ دایج ےک اسھت اسھت دادو"

ٹ

ری امں ی 

ٹ

ی 
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رن این اصقیئا

ے

رن این ےس ےلہپ ف

ے

ی ےہ اامم نپانپا ںیہمت اےسی وھگر رےہ ںیہ ےسیج ف

ے

ھی
ب ک

 "وک د

اہل ےن ہنم اپھچ رک اینپ یسنہ

 

  رویک اودیل یک ےبیکت ن ات رپ نپاس یھٹیب زرش

 ٬اب ایک رکوں"

  وہ رویسنہ وہا

ا انب رک اہیں ےس اکوٹا"

ن

د درد اک اہبن ا ایک ےہ ٹیپ ںیم دشی 

ن

 ".. ارکن

ا   رہبوز ےن اصلخمہن وشمرہ دن 

ا وہ اگ"

ن

رور آ رےہ ںیہ ےھجم اجن

ٹ

د مسق ےک م  " اریمے ٹیپ ںیم دشی 

ارق نیکسم یس لکش انب رک اھبےنگ ےک وکشش ںیم اھت الب وہ راہینا

 

اک ٹف اانپ نپاؤں راےتس  ش

  دیساھ دادو ےک نپاؤں ںیم اج رگاںیم اہلئ ایک وہ اچبرہ 

روں ےک اسےنم"

ٹ

ان ںیم ےن ںیہمت ہی بک اہک ےہ ہک ی 

ن

ایسی زن ان  اوھجےٹ اکمر ان

 یھب

ٹ
ن

ام رشام دےی ںیہ ای  رپس

ن

مت  ادرازی رکےت رھپوں مت س  ےن وت اٹھپونں ےک ن

ا ےہ ی  دےتی وہں

ے

 " اولوگں ںیم رشم ایح ںیہن وج ہنم ںیم آن

ارق اک دل ینھچ

 

دا ااھٹن ا ےلہپ زن ان ےس ش

ٹ ن

ایک اس ےک دعب اب زرا  ادادو ےن نپاس ڑپا اانپ ڈی
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دے ےس رکےن یگل یھت

ٹ ن

 ڈی

ے

  ایکس رمم

رور وت ایھب کیھٹ رکیت وہں اےسی کیھٹ وہ ےگ"

ٹ

ہک آدنئہ یطلغ ےس  ںیہمت ٹیپ ےک م

رور ا

ٹ

 "ںیہن آےئ ےگیھب م

  دادو آج اعمف رکےن ےک ومڈ ںیم ںیہن گل ریہ یھت

وجاین ںیم اینپ وپیت وک  ااہےئ دادو رم ایگ اہےئ تہب زوروں یک گل ریہ ےہ ویکں رھبی"

 "ویبا رکےن رپ یلت وہیئ ےہ

ارق ےن سج ادناز ںیم اہک دادو یک یسنہ لکن یئگ

 

  اش

ان مت ولگ یھبک دیسےھ وہےن واےل"

ن

 تخبمک ان

ٹ

م
مت ولوگں وک  ا ںیہن وہ اہلللچ ہ

 دے ریمی وت سب یک ن ات ںیہن ےہ

ے

 
 "دہای

دہا ارق ومعق اک افی 

 

دا رھک رک وگن ا وہیئ ش

ٹ ن

ااھٹ رک اھٹ رک راہین ےک  اوہ اہر امےتن وہےئ واسپ ڈی

اھت اس ےک اہھت رپ زور یک یکٹھچ  اولہپؤ ںیم ڑھکا وہ ایگ ایھب وت راہین رپ یج رھب رک ہصغ آ راہ

لا ایھٹ
ب 
ب ل
  دی وہ 

ارے داھکی دےی"

ے

 "ومت آےئ مت رپ دن داھڑے ن
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لا ایھٹ
  وہ درد ےس ب لب 

اروں ےک  ارکش رکوں اسھت الخیئ ولخمق ںیہن داھکییئ اب ارگ ھجم ےس اگنپ"

ے

یل وت دانھکی ن

 " ااسھت اچدن وسرج یھب دوھکیں اگ

  وہ اینپ رمک رپ اہھت رےھک وخن وخار ادناز ںیم وبالا

را وہا اھبیئ ا" اہمترے اسھت ےہ ا اہمترے اسھت ریمی اسری کین انمتںیئاہاہاہاہ تہب ی 

رٹک

 

دادو ےک ا ااہلل ایسی الجد رتیگنم یسک وہ ہن دے وتہب وتہب ایسی الت امری ےک ڈای

 دقومں ںیم ہی وت وہ واال اسحب وہ وبحمب آپ ےک دقومں ںیم رپ اہےئ رہ اوسفس اہیںا

 " وبحمب یہ ااسی اظمل الکنا

دےودیل ےن رسوگیش ںیم وخب رمچ اصم د ڑھکی  ری 

ن

ارق ےک زمخ م

 

حہ اگل رک ش
ل

  

دردی رکےن واےل"
م
 "اینپ وحنمس لکش مگ رکوں تہب آےئ ھجم ےس ہ

 ےتسیپ وہےئ وگن ا وہا

ے
ن

 وہ دای

 " اےٹف ہنم یکن اک وت زامہن یہ ںیہن ےہ"

  اودیل ہنم انب رک اسڈیئ رپ وہ ایگ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
571 

ی ےک اسھت یہی رےہ اینپ ویب اہں وت ںیم ہک راہ اھت ہک اسیج ہک رہبوز اب لقتسم وطر رپ"

 "دن ا اجےئ ااگ اس ےیل مہ س  اچےتہ ںیہ رہبوز اور یلیلٰ اک وہمیل رکا

  دایج واسپ اےنپ ومڈ ںیم آ رک وگن ا وہےئ

وکن اس ہی  ارےنہ دے دایج اےلگ اسل رک دے ےگ ایھب ایک رضورت ےہ وےسی یھب"

 "ولگ اھبےگ اج رےہ ںیہ

  ےس وھکیل ودیل ےن اینپ زن ان رپ

 " ںیہمت ایک فیلکت ےہ آج رکںی ی لکوہ ویکں الب"

  دمص اصج  ےٹیب وک دھکی رک ےصغ ےس وبےلا

را آن ا اھت س  ھچک"

ن

اہل ےک اکنح ںیم اانت م

 

د زرش

ٹ

اگل یہ ادناز ںیم وہا اھت اب  دےیھکی ہن ڈی 

ا اچےیہ

ن

 رک وہن

ٹ

م
 "یھب ھچک ہ

  وہ لقع دنمی ےس وبالا

 

نپاچن ٹنم ںیم مت ولوگں  مت س  ایھب ےک ایھب اہیں ےس دعف وہ اجؤ ںیہن وت ںیم آےلگ"
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 "وک اعق رک دوں اگ

ر وہ ایگ اوہنں ےن رگج رک اںیہن واہں

ن

ےس دعف وہےن وک اہک وہ  ادایج اک ربص اک امیپہن ربلی 

  اولگ یھب ای  ہحمل اضعئ ےیک انب واہں ےس روف رکچ وہےئ

             .............. 

 "زر مت ےھجم اےنت دونں ےس اونگر ویکں رک ریہ وہں"

اہل یھب

 

ا اھت وخش یتمسق ےس آج زرش

ٹ

ان ےک وپرنش ںیم  ازاالن ایھب یہ اکھت اہرا رھگ ولن

ری امم ےک ےنب اھکونں یک وخوبش اےس چنیھک الیئ یھت دےنھکی

ٹ

ل  اوموجد یھت ی 
ب لک
ںیم وہ 

  یھت وقبل امعر ےک اومیٹ ںیہن یھت زمکور ےس دبن یک امکل

ااجےنا"

ن

ا ےہ ن

ے

اہل وک اھکن

 

ا زرش

ن

اہل اھکےن وک ںیہن ہکلب اھکن

 

اانت زن ادہ وھٹےنس ےک  ازرش

ل یھب ومیٹ ںیہن وہیت
ب لک
ا ےہ وج وہ 

ے

 " ان اووجد وہ اہکں الچ اجن

روین ن اؤل ںیم ڈاےل الؤچن ںیم یٹ وی ےک اسےنم یھٹیب

 

اشم اڈنی دا ریب دےنھکی  ایھب یھب نم

ل اتپ ںیہن الچ وہ تسما ںیم رصموف یھت
ب لک
نگم اھکےن ںیم  زاالن ےک آےن اک اےس 

  رصموف داین اہجں ےس ےب ربخ اس یک آوز رپ الھچ رک رہ یئگ
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 "ہی ایک رطہقی اھت ایھب ریمی اجن یلچ اجین یھت وتہب"

  وہ ن اؤل اسڈیئ رپ رھک رکدل رپ اہھت رےھک یگفخ ےس وگن ا وہیئ

  وبانل وضفل وھبانل اور ہی ںیہمتا"
 
چیب رک اھکےن  ا کںس ےن اہک ےہ دگےھ وھگڑےج

 "ںیم اور وچبں یک رطح اکوٹن دےنھکی ںیم نگم وہ اجؤ

اہل ےن  ازاالن رشٹ ےک اورپی دو نٹب وھکل رک اس ےک اسھت یہ وصےف رپ ھٹیب

 

ایگ زرش

  یگفخ ےس رظنںی ریھپ یل

ا"

ن

 " یگدنسپ رکںی اہکلم اعہیل آپ اےنپ الغم وک اینپ اس ہنم وھپےنل یک وہج اتبن

روین اک ن اؤل اےھٹ وبال

 

اہل واال نم

 

  وہ وھترا آےگ وہ رک زرش

ل دبل   ےھجم آپ ےس ن ات یہ ںیہن آپ"
ب لک
یھب اعم رمدوں یک رطح اکنح ےک دعب 

ر ےنب ےک دعب آپ اےسی ولکنا اےئگ
م
ا وشہ

ے

 ںیہ ےھجم آپ ےس ہی ادیم ںیہن یھت ےھجم ےلہپ اتپ وہن

 "ےگ وت ںیم یھبک یھب اہں ہن رکیت

   زاالن ےن ہنم ںیم الیھپےئ زاالن یک رطف دانھکی یھب وگارا ںیہن رک ریہ یھت اوہ ہنم

پ رک رہ یئگ

ے

اہل اس یک رحتک رپ ی

 

روین ڈایل زرش

 

  ہچمچ رھب رک نم
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دے دایج چس ےتہک ںیہ س  ےک س  یہ اس رھگ ںیم اھکےنا" ادی 

ن

ےک ےیل اجن ا اوھبےگ ن

 "دےتی ںیہ

اد

ن

رایئ زاالن اس ےک ن

ٹ

ری 

ٹ

اوہ ہنم یہ ہنم ںیم ی  ر ل    رکسما ااھٹ ر ایخالت نس رک زی 

را اور ایکس آوھکنں ںیم دھکی رک دیجنسیگ ےس

ٹ

 وبالا ازاالن وپرا اک وپرا م

مہ وصعمومں ےک ےیل ا ااہں وہ وت ےہ دایج ےن ےلہپ یھبک وھجٹ وبال ےہ ادرھ امم اچبریا"

ا  اھچک یطلغ ےس ااھچ اکپ ےل مہ ےس ےلہپ وہ اہمترے ٹیپ ںیم اجےن اک رشف

ے

احلص رکن

یھب مت اانت  ااس ےک دعب ارگ ھچک اچب وت وہ مہ اچبرے ربص رکش رک ےک اھک ےتیل ںیہ ۔ اب اےہ

ارے اھکےن ےک ےیل وھچڑا یھب
م
ااجےن ادنار ھچک ہ

ن

را ن اؤل ےیل یھٹیب یھت ن

ٹ

ےہ ہی ںیہن  ای 

  "وساچ اس رپیہ زگرا رک ولں

  ایھٹالچ ا اوہ وج ھچک تہب احص ےنس یک اس اگلےئ یھٹیب یھت زاالن یک ن ات نس رک

 "آپ ےھجم وھبیگ ہک رےہ وہں"

ارہ رکےت وہےئ دصےم ےس وبیل اس ےس وت مغ ںیم ھچک

 

وبال یہ ںیہن اج  وہ اینپ رطف اش

  راہ اھت
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ا اھک یتیل وہں بلطم ہک ںیما"

ن

 "ینعی ہک ںیم ںیم بلطم ہک ںیم آپ اک اسرا اھکن

   ںیم دبہلایسنہا اوہ دصےم ںیم اےسی وھبل ریہ یھت زاالن ےن لکشمب یہ اےنپ ےہقہق وک

ل مت بلطم ہک مت .. ینعی ہک مت .. ینعی ہک ریمی ویبیا"
ب لک
اہل اصہبح ریمے رھگ اک  ااہں 

 

ش

ا اھک اجیت ےہ

ن

 "اسرا اھکن

اک دن ا رک رشارت ےس وبال

ن

  اوہ اس یک ن

ےہ ریمے  ااجےئ ےھجم آپ ےس ن ات یہ ںیہن رکین تہب آےئ ہی آپ اک رھگ ںیہن"

رے اوب اک رھگ ےہ ھجمس آیئ تہب آےئ ا

ٹ

 ھجم ےس اھکےن ےک ن ارے ںیم وپھچ ھچگ رکےنی 

 اگلؤ یئگ گل اتپ اجےئ اگ آپ وک

ے

 
رے اوب وک ایسی اکشی

ٹ

 " اواےل آےن دے ی 

ے وہےئ دایکمھں دےنی یگل

ٹ

ٹ

ن

ی
 
ھب
پ
چ

  وہ اس ےک اہھت ےس ن اؤل 

حاال ںیم رمکے ںیم اج راہ وہں"
فل
 

ے

 
ایھچ یس دو پک اچےئ انب رک  اااھچ ااھچ اگل انیل اکشی

 جنیچاریمے رمکے ںیم آ اجا

ے

  ی

ے

 " ارک ولں اؤ ن ایق ن اںیت ویہ وہ یئگ ںیم ی

روین ےس رھبا ہچمچ اےنپ ہنم

 

اہل نم

 

را زرش

ٹ

ڈاےنل یگل یھت زاالن  اوہ ااھٹےت وہےئ واسپ م

رے ےس وہ ہچمچ اےنپ ہنم

ن

راھ رک اس اک اہھت ڑکپا رھپ م

ٹ

را  ےن اہھت ی 

ٹ

ںیم ڈال رک واسپ م
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اک وہ رک اےس دےنھکی یگل

 

اہل اس یک رحتک رپ ش

 

  ازرش

 "مت ےن انس وج ںیم ےن اہک"

رے رشارت ےس وبال

ٹ

  اوہ رگدن م

 "الؤ یئگ اآپ وک اتگل ےہ ںیم ینعی ےک آپ ںیم آپ ےک ےیل اچےئ انب رکا"

  وہ واسپ اےنپ ومڈ ںیم اےت وہےئ وگن ا وہیئ

ںیم ےل رک آےن وایل  ااہں مت ینعی ہک مت آےگ نپاچن ٹنم ںیم اچےئ انب رک ریمے رمکے"

 "وہں

اہل اس ےک اےنت نیقی رپ رکسماےئ انب ہن رہ

 

یکس وایعق وہ ینعی ہک وہ  اوہ ہک رک رواک ںیہن زرش

ر ےک ےیل اچےئ انبےن اج ریہ یھتا
م
 اےنپ وشہ

-------------------- 

ڑھکا اےنپ ن ال  ااچےئ انب رک وہ زاالن ےک رمکے ںیم دالخ وہیئ زاالن آےنئ ےک اسےنم

  اانب راہ اھت اےس دھکی رک رکسمان ا

 " اہی ےل اچےئ"

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
577 

ا اہی ایک ای  پک اچےئ ںیم ےن اہک یھب اھت دو پک اچےئ انب رک"

ن

 "الن

رے رپ ای  رظن ڈال رک اےس داھکی

ے

  زاالن ےن ی

و اےک اسھت ھٹیب رک آپ ےک رھگ یک اچےئ اےھجم وکیئ وشق ںیہن ےہ آپ"

 

 
پ
 "پ

  وہ ایس ےک ادناز ںیم وگن ا وہیئ

رئیش رک ےک یپ ےل ےگ  ولچ ہی یھب ااھچ ایک ای  یہ پک ےل آیئ اب مہ دوونں لم رک"

 "کیھٹ ےہ ہن

اہل ےنا

 

رے ںیم وگن ا وہا زرش

ن

ہنم انب رک اےس داھکی  اوہ اس یک ن ات رظن ادناز رک ےک اےنپ م

ارھپ وایسپ ےک ےیل

ٹ
 

اہل اورجن رکےت ےک اسھت وای

 

 زرش

ے
ے

ری اس وق

ٹ

 ےنہپ  ا م

ٹ

 
ی ا

ٹ

ن

ےک دل  ادواٹپ ےلگ ںیم رلفم یک رطح ڈاےل ن اولں وک وپین لیٹ ںیم ن ادنےھ دیساھ زاالن

رھ رک اس اک اہھت اھتاما

ٹ

ر ریہ یھت زاالن ےن رھپیت ےس آےگ ی 

ے

  ںیم ای

ا ںیہمت ریمی رمیض ےس ڑپےا"

ن

اس ےیل رشاتف اگ ا اآیئ وت مت اینپ رمیض ےس وہ رپ اجن

 " اےس اہیں ریمے اسےنم وھٹیبں

رو اھٹیبن ا اچےئ اک پک ااھٹ رک ےلہپ اےنپ  ازاالن ےن رع  ےس ہک رک اےس ڈیب رپ اےنپ روی 
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اہل

 

وک اس رپ  اوہوٹنں ےس اگل رک رھپ اس ےک وہوٹنں ےس اگلن ا ہن اچےتہ وہےئ یھب زرش

ا

ے
ے

 ا اوتٹ رک ایپر آن ا اس ےن دریھے ےس ای  سپ یل ہی ہلسلس اس وق
 
 اتلچ راہ ج

ے

 ی

 ںیہن وہ یئگ زاالن ےن پک اسڈیئ رپ رھک رک اس ےک دوونں اہھت اھتےم

ے

 اچےئ تح

ے

  ی

اہل"

 

ںیم ڈول ریمی  ااہں وت زاالن یک زدنیگ اس ےک ےنیج یک وہج اب اتبؤ ریمی ش

اراض ےہ

ن

 "زہشادی ھجم ےس ینعی ہک ھجم ےس ویکں ن

ا

 

ری ن ات زاالن ےن رشارت ےس رکسماےت وہےئ اہک زرش

ن

رپ اےس  اہل اس ےک ادنازآخ

ارایگض ن اد رک ےک ہنم انب رک ھٹیب یئگ

ن

  ایپر ےس ےنکت یگل رھپ ن

 "آپ دبل ےئگ وہں"

ا دنسپ رکںی یگ ہک ںیم ےسیک دبل ایگ وہں"

ن

 "اتبن

دے ںیہن وبال اور اس"

ٹ

ھد

ے

ن

ر ن ار آپ وک ن اد یہ ںیہن  اآپ وک آج ےس ےلہپ یھبک یھب ریمی ی 

 " ااھت

 وہ رویسنہ وہیئا

اراض وھگم  اریمی رپی ریمی ینعی ےک ریمی ویبی ھجم ےس اس ےیلااو ریما ہچب ا"

ن

اراض ن

ن

ن

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine مہ ےن از افہمط اخنا اول امن یلا                                  

www.neweramagazine.com    
579 

اا

ن

اہل اہں وایعق ںیم اس ن ار ںیہمت وشی رکن

 

وھبل ایگ اھت رپ اس اک  اریہ یھت ۔ امی وس وسری ش

ا وھبل ایگ وہں اہمتری

ن

رزگ ہی ںیہن ےہ ہک ںیم مت ےس تبحم رکن
م
دے  ابلطم ہ

ٹ

ھد

ے

ن

ر ی 

 گل رک رھک دن ا

ٹ

ٹ فٹ
گ
 ررٹ رکوں اےس ےلہپ اہمترے ےیل 

سلب ن
 ااھت وساھچ اھت تہب اےھچ ےس 

ری اھت مت اجیتن وہں ہن اہمترا زاالن اے اس یپ ےہ اس 

ن

اگ رپ اہےئ رہ تمسق ںیم تہب ی 

رر  اکلم

ے

پھن
ن

ا ڑپے اگ دل رپ 

ن

راومش رکن

ن

رض ےک ےیل ںیہمت ف

ن

اک روھکاال ےھجم یھبک یھبک ف

ں ںیم اینپ وخویشں اگ ویکہکن مت ریمی زدنیگ وہ ریمی وبجمری ھجمس یتکس وہ ارانھک ڑپے

ن ایغ ںیہن نب اتکس ۔  اںیم وخد رغضا  کلم ےک ولوگں وک ںیہن وھبل اتکس اےک ےیل اےنپ

اہل

 

 "مت ھجمس ریہ وہں ہن ریمی ن ات ش

  وہ ایپر ےس اس ےک ن ال الہسےت وہےئ دریھے دریھے وبےل اج راہ اھت

ا ااہں ںیم ھجمس ریہ وہں رپ ای  وی  وہےن وک ےہ آپ ےن ےھجم ریما"

ے

 ی

ٹ

ٹ فٹ
گ

 ںیہن 

ا اچےیہ

ن

اراض ںیہن وہن

ن

  یھب ن

ے

 "دن ا ایک ےھجم ی

اراض رظنوں ےس اس یک آوھکنں ںیم داھکی رپ اسےنم واولں

ن

اہل ےن ن

 

یک آوھکنں  ازرش

ےک ول دےتی ایپر  اںیم داین اہجن یک تبحم امسےئ اےس ایپر ےس داھکی اج راہ اھت اس یک آوھکنں

ا یہ ڑپی

ن

  ےک اغیپم ےس اےس آںیھکن رچان
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 دےھکی"

ے

 " اآپ ےھجم اےسی م

  وہ رظنںی رچاےئ وبیل

 "ںیم ںیہمت ےسیک دھکی راہ وہں"

 وہ وفحمظ وہاا

 "اےسی ےسیج ایھب آپ دھکی رےہ وہں وےسی ہن دوھکیں"

آ راہ وہ اب ایک وہ ایگ  ایہی وت ںیم وپھچ راہ وہں ںیم وت ںیہمت ایس یہ آوھکنں ےس داتھکی"

  وہ ےتسنہ وہےئ ڑھچےن اگل "ےہ

 " ازاالن"

ا  اوہ رشم ےس الچیئ زاالن ےک ےیل اس اک ہی روپ اجن ویلا اھت ہی رشامہن

ن

ویں رظنںی رچان

  س  اےس تہب ااھچ گل راہ اھت

اہل اصہبح رشام  اولچ یج زاالن اصج  آپ ےک دل یک رسحت وت وپری وہ یئگ آپ یک"

 

ش

 "ریہ ےہ

ا ران 

ٹ

ری 

ٹ

  وہ ہنم یہ ہنم ںیم ی 
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 " اایک اہک آپ ےن"

اہل وک اس یک ن ات ھجمس ںیہن آیئ رظنںی اکھجےئ وپےنچ یگل

 

  ازرش

 "ریمی آوھکنں ںیم دوھکیں وت اتبؤ اگ"

  وہ یھب آج دضب اھتا

 "دوں یگ آپ ےھجم وےسی دانھکی وھچڑ دے ںیم آپ یک رطف دانھکی رشوع رک"

  ےھت اوہ اےنپ اہوھتں رپ رظن اھگڑے وبیل وج اب یھب زاالن ےن اھتم رےھک

ن اد ںیہمت دھکی رک ےھجم  ا ایپر رھبی رظنوں ےس ہن دوھکیں وت ےسیک دوھکیںںیہمت اےسی"

 "اینپ رظنوں رپ اایتحر ںیہن راتہ اس ںیم ریما ایک وصقر ےہ

ا وک داھکی

ے

اہل ےن سنہ رک اےنپ دویاےن دوین

 

انتک وخوصبرت ا اوہ ےب اچریگ ےس وگن ا زرش

  آپ یسیک وک اچوہں اور دبہل ںیم وہ آپ وک
 
ا ےہ ج

ے

ایپر  ا آپ ےس رھب رکااسحس وہن

یک رپواہ  ارکںی انتک اخص ےنگل اتگل ےہ اانپ ووجد اینپ ذات ہی وسھچ رک ہک وکیئ ےہ ےسیج آپ

  ےہ آپ اس ےک ےیل اس ےس رھب رک اخص وہ

 رپ ڈال رک اس ےک

ے
ے

د گنت رکےن اک ارادہ دورسے وق ری 

ن

اہھت وھچڑ رک  ازاالن ےن اےس م
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د رک اکن

ٹ ن

اہل اےس دےھکی اج ریہ یھتاسڈیئ لبیٹ ےک داراز ےس ھچک ڈوھی

 

  ال زرش

ںیہن دن ا وت ریمی ڈول  ںیہمت ہلگ ےہ ہک ںیم ںیم ےن ںیہمت وشی ںیہن ایک ںیہمت ہفحت"

رو  اوہ اس ےیل ویکہکن ںیم ومعق ےک التش ںیم اھت بک مت ریمے اسےنم ویں روی 

ور اگ ا اویٹھبں یئگ بک ںیم اہمترا اہھت اےنپ اہھت ںیم ےل رک مت ےس ااہظر تبحم رکوں

س انہپؤ اگ ۔ اےسی وھتڑی دے داتی س  ےک اسےنم ایکا

ٹ کل

ن

پ

 بک ںیہمت اےنپ اہوھتں ےس 

رو وت وہں ںیہمت دھکی نس اتکس وہ ںیہمت  وہاارگ ای  وی  زگر ایگ آج مت ریمے روی 

رک اتکس وہں مت وج یتہک وہ وھبل ایگ وہں ںیہمت وت اجیتن وہں رات ےنس ےس ےلہپ  اوسحمس

ری ایحل

ن

ا  اآخ

ے

ےہ حبص آھکن وھکےنل ےس ےلہپ الہپ رہچہ رظنوں ےک اسےنم اہمترا اہمترا وہن

ا اسسن

ے

 اہمترا زاالن ںیہمت  اآن

ے

انیل وھبل اتکس وہں ںیہمت ںیہن ااسی یھبک وسانچ یھب م

 "ےہ ھجمس آیئا اوھبل اتکس

اک دن ا رک ایپر ےس وبال اس ےن دریھے ےس اابثت ںیم رس

ن

 الہن ا وہ اس یک ن

 "ااجزت ےہ"

س اہھت ںیم 

ٹ کل

ن

پ

اس رپ اسرے اایتحرات ا ااھتےم وہ اس ےک اہں اک رظتنم اھت ایک اھت وہ صخش

ا یھب ںیہن اچہ

ن

راہ اھت تبحم اینت  ارےنھک ےک ن اووجد اس یک رااضدنمی ےک انب اےس وھچن
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اہل اجن نپایئ یھت اس ےن اابثت ںیم

 

رس الہن ا زاالن  اوخوصبرت وہیت ےہ ایک ہی وت آج زرش

ا

ٹ 

ن

پ

رھ رک اس ےک ےلگ ںیم 

ٹ

س ڈاال رھپ دریھے ےس اس ےک رگدن رپےن آےگ ی 

کل

اینپ  ا

اہل اس یک رحتک رپ ریحان رہ یئگ زاالن اےس

 

را زرش

ٹ

این وھچڑ رک واسپ م

 
ن

تبحم  اتبحم یک ن

  ےس ےکت اج راہ اھتا

 "آج ویل وی"

س رپ رہپا دوونں ےک درایمن

ٹ کل

ن

پ

اہل ےن اانپ اہھت 

 

اخومیش اھچ  اوہ دریھے ےس وبال زرش

ان ایئگ یھت یھبک یبھک اافلظ وہ

ن

ای  دورسے  ااکم ںیہن رک نپاےت وج اخومیش ےک زرےعی ان

ا ےہ اور یہی اخومیش ان دوونں ےک درایمن تہب ھچک ہک ریہ یھت تہب

ے

ھچک  ےس ہک اجن

  ھجمس ریہ یھت

            ..................... 

 ریہ وہ یھت ہک ااھٹ یہ ںیہن اداریم اب ےلہپ ےس رتہب اھت ن ار ن ار وحرنی وک وفن رک اکچ اھت رپا

ےس انلم اھت اور ہی اکم ےنتف  اآج وہ دمد ےنیل ےک ےیل زاالن ےک نپاس وموجد اھت اےس وحرنی

 ےس دمد ےنیل آن ا اھت اےک العؤ وکیئ ںیہن رک اتکس اھت ایس ےلسلس ںیم وہ زاالن
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اور اس رہماین ےک  ااہکں ےہ اہمتری ہنتف ویبی ای  ہٹنھگ وہا ےہ ریما آےئ وہےئ"

 ںیہن وہ

ے

 " رےہرخنے یہ تح

ے
س
 

کی

اہل ےک آےن اک ااظتنر رک راہ اھت ازاالن ےک رمکے  وہ 

 

  ںیم اھٹیب ےبربصی ےس زرش

دا وک وخف رکےئ ریم اھبیئ نپاچن ٹنم وہےئ ںیہن آپ ےک آےن"

ن

ےک وہ وھجٹ ےسیک  اخ

رے ےس وبل رےہ ںیہ

ن

 " ام

اہل دروازا وھکل رک ادنار وہےت وہےئ وبیل

 

  زرش

ا ایک ےہ یھبک مت ےن ایک"

ے

 "وک وت اتپ ےلچ ااہں ںیہمت ایک اتپ ےہ ااظتنر وہن

ران اا

ٹ

ری 

ٹ

 سیپ رک ی 

ے
ن

 وہ دای

 " اریخ رےنہ دے ہی اتبںیئ ےھجم ویکں البن ا ےہ آپ ےن"

  وہ زاالن ےک ن ارے وصےف رپ ھٹیب رک وساہیل رظنوں ےس دےنھکی یگل

ا ےہ ایس ےلسلس ںیم مت ےس الماقتںیہمت ا"

ن

 "رکین یھت ااالگ رپامئ رٹسنم انبن

 وہ ڑھچ رک وبال زاالن ےن ہنم رپ اہھت رھک رک اینپ یسنہ اک ہلگ وھگاٹنا
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 وک رھپ آپ ےتہک ںیہ اگنپ ںیما"

ے

یتیل وہں ہی وت ےسیج دہش  ادھکی رےہ ںیہ زاالن اےنپ دوس

 "ںیم ڈوب ڈوب رک ن ات رکرےہ ںیہ ہن

ر رک وگن ا وہیئا اوہ زاالن یکا

ٹ

 رطف رح م

ا وہں اب اےلگ وک ایھچ یتگل ےہ"

ے

ری اس اک وت ںیم  اںیم وت یچس اور رھکی ن ات رکن ہی ی 

 "زدنیمار ںیہن وہ

ر اک وبال

ٹ

  وہ اک

سلہ ےہ ںیم یھب چس ن ات"
م
ل ریم اھبیئ ریمے اسھت یھب یہی 

ب لک
رکیت وہں ہتپ ںیہن  ا

 "اےلگ وک اینت آگ ویکں گل اجیت ےہ

ر

ے

ریک ن ا ی

ے

  یک وبیلاوہ ی

 ہن یک وت کیھٹ ےہ ےگل روہ"

ے

ا وہں مت دوونں ےن ارگ ےلمج ن ازی تح

ے

 "ںیم یہ الچ اجن

  زاالن ےن گنت آ رک اہکا

 "زغم امری رکین ےہ مت ےن ااو اھبیئ دل اھتم رک ےھٹیب روہں آپ وت وپری رمع اس ےس یہا"

ارہ رکےت وہےئ وچٹ یک

 

  داریم ےن اےس واسپ ےنھٹیب اک اش
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ے یگا"

ے

ھگٹ
 
ن

 "ہنا ااہں ےسیج ریمی وحر اچبری وپری رمع ےک ےیل آپ وک 

  اوہ اہکں ن از آےن وایل یھت

 اہوکن"

ے

 " امت ےن سج اکم ےک ےیل اےس وبالن ا ےہ وہ وہکں وضفل یک م

  زاالن ےن آںیھکن داھکییئ

ےس زعمرت ںیم ان اک  ااھبیئ اک اکم ےہ وت ریمی رطفازاالن ںیم اتبںیئ دیتی وہں ریم "

 "اکم رم رک ہن رکو

  وہ ہنم انب رک وبیلا

ا  ارمےن یک رضورت ںیہن ےہ تیج یج یھب رک یتکس وہں مت وہ اکم"

ن

اس ےک ےیل رمن

 "رضوری ںیہن ےہ

  داریم ےن ےتسنہ وہےئ ڑھچا

 " اریم"

  زاالن ےن وھگراا
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اراض ےہ وہ اس ےس"

ن

اہل وحرنی ریم ےس ن

 

اہکش

ے

ا ےکس وہ ہی اکم  ا انلم اچاتہ ےہ ن

ن

وہ اےس امن

 "مت رکو یگ اہمترت وسا ںیمہ یسک رپ رھبوہس ںیہن ےہ

ہک وہ ولگ آرام ےس  ازاالن ےن وخد یہ ن ات اتب دی ان دوونں ےس وت وکیئ ادیم ںیہن یھت

 ھٹیب رک ن ات رک ےکسا

 "اور آپ وک اتگل ےہ ںیم ان اک ینعی ہک ان اک اکم رکوں یگ"

ارہ ایک زاالن

 

ر رک زاالن وک دھکی رک ریم یک رطف اش

ٹ

اہل ےن رگدن م

 

ےن اوسفس ےس  ازرش

 رس الہن ا

 "تفم ںیم ںیہن رکوا راہ ہنم امیگن تمیق دےنی وک ایتر وہ"

ر رک اہک

ٹ

  داریم ےن اک

وہ وج ےھجم اےسی ہک  ای ںیم وکیئ اکھبرنداھکی آپ ےن زاالن اوہنں ےن ےھجم الچل دا"

 "رےہ ںیہ

  وہ رویسنہ وہےت وہےئ وگن ا وہیئ

 مت دھکی ںیہن رےہ"

ے

اہل ےس وخد  ریم مت دو ٹنم ےک ےیل اخومش ںیہن وہ تکس

 

ںیم اینپ ش
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 "ن ات رک راہ وہں

 ےتسیپ وہےئ اہک

ے
ن

 زاالن ےن دای

د وہ ےگل روہں "  "ےکپ زن رمی 

   وچٹ یکداریم ےن ومن الئ اکنل رک اس رپ

 " امت ںیم دو وسراخ ےہ ااہاہاہاہ ہی وت وہ ن ات وہ یئگ وکزا آھٹ رک ولےٹ وک اتہک ےہ"

اہل ہہقہق اگل رک یسنہا

 

  زرش

 "بلطم ایک ےہ اہمترا اس ن ات ےس"

 داریم ےن ومن الئ اسڈیئ رپ رک ےک ریحایگن ےس وپاھچا

ا ےہ وسراوخں ےس"

ے

ر ابلطم ہی ہک وگزا وخد اچبرہ ینھچ ینھچ وہن

ٹ

ا زیت امر اخن نب رک اور ی 

ا ےہ ولےٹ رپ ۔۔۔ ویہ اثمل آپ ےک ےیل یھب وہیئ ریمے

ے

زاالن وک زن  اوچٹ رکن

اراض ویبی وک امےنن آےئ

ن

 اینپ ن

ے
ے

د ےنہک ےس ےلہپ وخد وسچ ےل آپ اس وق ںیہ اس  ارمی 

 "اسحب ےس آپ ایک وہےئ ۔۔۔ آےگ آپ رتہب اجےتن ںیہ

  اس ےن آھکن امر رک رشارت ےس اہک
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 "اہمتری ہنتف ےھجم ایک ہک ریہ ےہاداھکی مت ےن ا"

ا   وہ ڑتپ رک الچن 

پ مت اوھٹ اج رک دنبوتسب رکو ان دوونں یک الماقت" پ ای  دم جپ  " اک جپ

 ایک

ے

  اس ےن اعمہلم تح

 " اج ریہ وہں ےلہپ رےھک ریمی یلیھتہ رپ ےسیپ"

 "اس ےن داریم ےک اسےنم اہھت الیھپےئ

 "مت ھجم ےس روشت ولں یگ"

  الوہ ونصمیئ ےصغ ےس وب

 ریہ وہں آپ ےک اکم اک دانی ےہ وت دے ںیہن وت"

ن

 "رےنہ دے اںیہن پیٹ امن

  وہ ہک رک اجےن یگل

 " اااھچ ااھچ ہی ولں"

راھن اا

ٹ

رار اک ونٹ اس یک رطف ی 

ن

م
 نپاچن ہ
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ارا زگارا ںیہن وہ اتکس دےنی ںیہ وت رےھک"
م
ریمے اہھت رپ نپاچن نپاچن  ارےنہ دے اس ںیم ہ

 " اےک دو ونٹ

ری ڈنھجی داھکییئ
م
اہل ےن اصف ہ

 

  زرش

ن ات اکپ رک واسپ  ان ار وت دےدے اس اکھبرن وک اداھر ھجمس رک دے دے مسق ےس اس"

 "رکوں اگ

  داریم ےن زاالن یک تنم یک

رار رکیبی ںیمارےنہ دے اھبیئ ہی ولگ ریم"

ن

م
د ںیم  اے ےلہپ یہ دنپرہ ہ ری 

ن

ا ےکچ ںیہ م

ٹ

ولن

 " اےبووقف ںیہن نب اتکس

ا رے ہنم انب رک ای  رے ی  ااچر ی 

ن

رار اک ونٹ ا ازاالن ےن اہھت وجڑ رک اعمیف امیگن ن

ن

م
اور نپاچن ہ

  اکنل رک اےس اھتےنم اگلا

 "وت روھکں اوےسی ہی اکم وہےن ےک دعب یھب ےل یتکس وہں مت اانت رھبوہس"

  دےنی ےس ےلہپ اس ےس وپاھچداریم ےن

ا آپ"

ن

 داونں یک رطح وھچےٹ ودعے رکن

ے

یک احیص رپاین  ارےنہ دے ریم اھبیئ ایسس
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ا اکم وہےن ےک دعب آپ وکن ںیم وکن

ٹ

 " ااعدت ےہ ےھجم نپالگ ےتک ےن ںیہن اکن

اہل ےن دوونں ونٹ ڑکپ رک اکرون اری ادناز ںیم اہک زاالن اک ہہقہق

 

ےباتہس اھت اہکں  زرش

  اسنھپ ایگ اھت وہ ای  ربمن یک ہنتف ویبی یلم یھت اےس

           ..................... 

ری امں یک رطف ےل آیئ یھت

ٹ

اب داریم وک ےیل اےنپ  وہ اانپ اکم رک یکچ یھت دایج دادو وک ی 

  ایھت  وحرنی اےنپ رمکے ںیم رس اہوھتں ںیم دےی مگ مس یھٹیبوپرنش یئگ

داین ےس  ایک سم ورڈل اصہبح ارگ آپ ریم اھبیئ ےک اسھت وخاوبں یک 1990"

 "وہں اآ یئگ ےہ وت ایک ںیم ادنار آ یتکس  ولٹ

ا اہل ےن رگدن ادنار رک ےک دصا اگلیئ وحرنی ےن رس ااھٹ رک ای 

 

 رظن اےس داھکیا زرش

 "زت یک رضورت ڑپ یئگںیہمت بک ےس ااج"

  وحرنی ےن دیساھ وہےت وہےئ رکسما رک اہکا

وکیئ امہمن یھب اھت وت  اےھجم وت ریخ یسک یک اینت تمہ ںیہن عنم رک دے رپ ریمے اسھتا"

 "وساچ ااجزت ےک رک آ اجؤ
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 یہ   وہ ٹف ےس یتہک وہیئ داریم اک

ے
ے

س یئگ وحرنی وک ےنھجمس اک وق

ھ
گ

اہھت ڑکپے ادنار 

  ادےنھکی یگل اقہ دق اےس اںیہن الم وحرنی

 " اہی ایک رحتک ےہ"

ے ےس ابچ ابچ رک وبیل ٰ
ص

ن

غ

  وہ 

 یک ریمی"

ے

 
ھجم ےس ان یک دیکھ  ن ار ہی رٹسم نیب مت ےس ےنلم آےئ ںیہ اینت تنم امسج

رن اد دیھکی ںیہن یئگ وت ےل آیئ اںیہن اسھت

ن

 "ف

اہل وپری ڈراےم ن از یھت

 

  زرش

 ےک  ا ںیم وکن اینپ یٹیبااب ںیم ےن وساچ اچبرے ریم اھبیئ وک اس رمع"

ٰ ٰ

دے اگ مت یہ اّلل

رن اینا

ے

ر دے اگ ںیہمت اہمتری اس ف
 
 اخ

ٰ ٰ

رن این دے دوں اّلل

ے

ام رپ ف

ن

 "یک ان

ااچےتہ وہےئ یھب وحرنی ےک

ن

اہل ےن آھکن امر رک وحرنی وک داھکی ن

 

رہچے رپ  ازرش

اہل سج ڈیپس ےس

 

ا رہ ایگ زرش

ے

 ےتسیپ وہےئ اےس وگرن

ے
ن

 دور یئگ داریم دای

ٹ

م
آیئ  ارکسماہ

  ا ایس ڈیپس ےس واسپ وہیئیھت

 "ویکں آےئ ںیہ آپ اہیں"
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------------------ 

وہ اس ےک نپاس  "یکا وخش یمہف ےہ آپ" اوہ رشارت ےس اتہک اس ےک ولہپ ںیم ھٹیب ایگا

راھ رک اےس واسپ اےنپ ولہپ

ٹ

 ںیم اھٹیبن اا ےس اےتھٹ وہےئ وبیل داریم ےن اہھت ی 

ا وت رھپ وہشولچ امن اتیل وہں ا"

ے

 
ںیم آےت یہ ےھجم ن اد رک رک  ںیم اہمترے دل ںیم ںیہن ب

 "ےک ڑتپ ڑتپ رک روےئ ویکں اج ریہ یھت

 وہ اس ےک ن ال ےھچیپ رکےت وہےئ رشارت ےس وبال

 " ےبووقف یھت ںیم"

 "وہ وت اب یھب وہ"

 وہ رکسماےت وہےئ وبال

 "ویکں آےئ ںیہ"

 "مت ےس ےنلم ںیہمت امےنن ںیہمت دےنھکی

  وجاب احرض اھت
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 "آ اجےت وہں اسےنم اواہ داریم اصج  واہ ےلہپ دوھاک دےتی وہں رھپ وصعمم نب رکا"

 وہ خلت الکیم ےس وگن ا وہیئ

 "ااھچ وت ںیہمت اتگل ےہ ںیم ےن ںیہمت دوھاک دن ا ےہ"

ی ےس وبال

ن

ن قی

  وہ ےب

ا" ایک آپ ےن ریمے  ا ےکٹھج ںیم وتڑ دن ا ویکںاہں آپ ےن ریما نیقی ریما امن س  ای 

ر ویکںا

ن

 " ااسھت آخ

ےھت اس ےن  وہ ےتہک ےتہک روےن یگل اس ےک آوسن دیسےھ داریم ےک دل رپ رگ رےہ

  ایک اس اک رس
 
ی ر

ے

آےنپ  اوحرنی ےک رمک ےک رگد اانپ اہھت ڈال رک اےس اور وخد ےک ف

  دنکےھ رپ راھکا

ا وہ   ریمے ن ارے ںیم یہیریمی نپالگ یس ویبی اصہبح ایک اجیتن وہ متا"

ٹ

ہن ہک ںیم وھجن

ا راہ وہں وت اہں ںیم ےن ایک ےہ ااسی رپ اس ےک ےھچیپ

ے

ا اچیتہ وہں  ںیہمت گنت رکن

ن

یک وہج اجن

ر ںیم ےن ااسی ویکں ایک

ن

  "! آخ

  اس ےن ن ات رکےت رکےت اخومش وہ رک وحرنی ےک ےکھج رس وک داھکی
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ا ریمی وبجمری یھت وحر ےلہپ"

ن

  اہمترے اویکہکن ہی س  رکن
 
اسےنم ڑھکے وہ  دن ج

اگ ن ازی رک راہ اھت وت وہ س  ںیہمت اچبےن ےک ےیل رک

 

ب اا ڈائ

ٹ

ھی

گ

راہ اھت ۔ سج گنک  ارک وہ 

رے اماہیف اک گنک اھت ڑلویکں یک گنلگمس

ٹ

الم وہا اھت وہ تہب ی 

 

رکےت ےھت ان یک  اںیم ش

 امترظن مت رپ یھب یھت اہمترے اسےنم آےن ےس ےلہپ اہمترے ن ارے ںیم اسری ولعم

راتھ ای  ای  دقم ان ولوگں وک اہمتری چنہپ ےس دور ا

ٹ

احلص رک یل یھت اہمتری رطف ی 

ا

ے

 اج راہ اھت ںیم ےن ان ولوگں ےس ہک دن ا اھت مت رپ الہپ قح ریما ےہ اجاتن وہں تہب طلغ ارکن

ا 

ن

اور االخق ےس رگی وہیئ ن ات یک یھت ںیم ےن رپ ںیہمت اچبےن ےک ےیل ہی س  رکن

 "یھت اریمی وبجمری

ی ےس اےس داھکی

ن

ن قی

 وحرنی ےن رس ااھٹ رک ےب

اک ولوگں ںیم ایک رک رےہ ےھت"

ن

 "آپ اےنت طحرن

 اس ےن رپاشیین ےس وپاھچ

اہ ڑلویکں وک اچبےن ےک ےیل ایگ اھت"

ن

 "واہں امت یسیج وصعمم اور ےب گ

  ااس ےن دریھے ےس اہک
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ری وفن اکل وج آپ ےن ن اولا"

ن

یک یھت ےھجم نب رک ےھجم  اےھجم اتبن ا ویکں ںیہن اور وہ آخ

 "دایکمھں دے رےہ ےھت وہ ایک

ہک اس ےن وایعق ںیم  ادبامگین ےک ن ادل ڑھج ےئگ ےھت اب اےس اےنپ داریم رپ نیقی آ ایگ اھت

داریم یک ہگج وایعق  ہی س  اےس اچبےن ےک ےیل ایک اھت وہ وت وسچ رک یہ ڈر یئگ یھت ارگ

ا آج وہ اہک وہیت ےبکش

ے

ا اس اک ایک وہن

ے

از ےہ اس ےن  ا اہلل رتہبنیواہں وکیئ ڈنغہ وہن

 

اکرش

  اےس ےبومل وہےن ےس اچب یل اھت

ر ریمی ویبی اصہبح ھجم ےس"

ن

 "ینتک تبحم رکیت ےہ اوہ وت ںیم دانھکی اچاتہ اھت ہک آخ

 وہ ےتسنہ وہےئ ڑھچےن اگل

 " اااھچ رھپ ایک ہتپ الچا"

ااجےن اس دن ایکا"

ن

وسچ رک آ یئگ یھت مت  یہی ہک ریمی وحر ای  ربمن یک ےبووقف ےہ ن

ن

مہ

ے

ن

  ےھجم زاالن ےن وفن رک ےک اتبن ا ںیم س  وھچڑ اھچڑ رک 
 
واہں ےس واسپ  اواہں ج

دا ہن وخاہتس  اےنجیھب ےک ےیل اھباگ واہں چنہپ رک اہمتری ےبووقیف رپ یج رھب رک ہصغ یھب

ن

ان ا خ

ا وتارگ ںیہمت ھچک وہ اج

ے

 "ن
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  وہ وبےتل وہےئ دیجنسیگ ےس اےس دےنھکی اگلا

 " اوت آپ ےھت ہن ےھجم اچبےن"

  وہ رشارت ےس وبیل

اراض وت ںیہن وہ ہن"

ن

 "ااھچ اب ن

ا اچاتہ اھت

ن

  وہ اجن رک یھب نیقی رکن

 "ںیہن ن الکل یھب ںیہنا"

 "وت رھپ امم نپانپا وک بک وجیھب ریتصخ یک ن ات یکپ رکےن"

  وہ وشیخ ےس وبال

 " اداریم ایھب اینت دلجی یھب ایک ےہ"

 س  ھچک اس ےک ےیل رپاشیین یک

ن

  ان ات یھت وہ رپاشین وہ رک رہ یئگ اانت ااچی

 "وکیئ دلجی ودلی ںیہن ےہ اب اور ااظتنر ںیہن رک اتکس ںیم"

  ےن رشام رک رظنںی رچا یلا اوہ رشارت ےس وگن ا وہا وحرنی
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اب'

ے

ںیہ ہک بک آےئ اور  اوت اتبؤ ہن بک وجیھب رھپ امام نپانپا یھب نپااتسکن آےن ےک ےیل ےبن

 " اینپ وہب وک رھگ ےل آےئ

 داریم اےس لسلسم گنت ےیک اج راہ اھتا

  آپ اک دل رکے"
 
 "ج

  وہ رشامےت وہےئ وبیل

 "رکشہی ریمی زدنیگ اب اینپ ریتصخ رپ یہ الماقت وہ یئگ"

  وہ اےس ایپر ےس ےلگ اگلےت وہےئ وگن ا وہا

 "اب آپ اجےئ اہیں ےس"

ےس اےس داھکی  اوہ وخد وک ڑھچاےت وہےئ رشم ےس الل وہےت وہےئ وبیل داریم ےن ایپر

رک رک ےک اےس داھکی

ے

د گنت رکےن اک ارادہ ی ری 

ن

  م

ا وہں اجےن ےس ےلہپ ںیہمت ھچک دانی اچاتہ وہں"

ے

 "اوےک اجن

   ےس ای  ڈ
 

 اھتااس ےن ج

ٹ

 سلٹ
ب لی
اےس اکنل  اہب اکنل رک وھکال اس ںیم وخوصبرت اس 

ازک الکیئ رپ ن ادنھ رک اس

ن

 اس ےک ن

ٹ

 سلٹ
ب لی
راھ رک وحر اک اہھت اھتام 

ٹ

ےک اہھت رپ  ارک اہھت ی 
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ا   وبہس دن 

 "وخش روہں زدنیگ"

 وہ ہک رک اجےن اگلا

ا وت"

ن

 " ڑپے اگ ہن ااجےن وک دل وت ںیہن رک راہ رپ ایک رکوں وبجمری ےہ اجن

وسحمس رکےت وہےئ  ااس ےک اگل رپ یکپھت دے رک الچ ایگ ےھچیپ وحرنی اس ےک سمل وکوہ ا

  ارکسماایھٹ

                ........................ 

                

 ےس یہ الن ںیم ےھٹیب اچےئ ےس فطل ادنوز وہ رےہ ےھت دادو

ے
ے

ابص افص اور  ااس وق

اگنپ ےک

 

ادی یک ش

 

ی ش

ٹ

 ھی
پ ی

 ےیل ٹسل انب ریہ یھت دایج اےنپ ااصہمئ مگیب ای  رطف 

وں وٹیبں ےک اسھت ےھٹیب امہمونں یک ٹسل انبےن ںیم رصموف ےھت اےلگ ےنیہم ےک 

ن

 

ے

ت

اہل یک اور  اےلہپ

 

ےتفہ داریم وحرنی یک ریتصخ ےط نپایئ یھت اس ےک اےلگ ےتفہ زاالن اور زرش

ی  اسھت یہ وہ دن وھچڑ رک رہبوز اک وہمیل راھک ایگ اھت دایج وت اچےتہ ےھت س  یک اا ادو
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ادن اں اوجناےئ رکین یھت ایس یک  ااجےئ

 

ا رشوع ایک اےس س  یک ش

ن

اہل ےن وہ رون

 

رپ زرش

ادی ےک و ا ادض یک وہج

 

ی ش

ٹ

 ھی
پ ی

ےس ہی س  اےس ےط وہ نپان ا اھت ب یھب س  ونوجان لسن 

س رک رےہ

سک

ر اچےہ ےس فطل ادنوز  نشکنف ڈ
م
ےھت زاالن اہتبل ان ےس افےلص رپ اھٹیب اظبہ

  اسرا دایھن ان س  یک رطف یہ اھت ااس اک وک راہ اھت رپ

ا"

ے
ے

اگنپ رشوع رکین ےہ دعب ںیم اانت وق

 

 " اںیہن ےلم اگ ن اد ےھجم وت آج ےس یہ ش

رنی ےس رس ااھٹ رک اہک

ن

 
اہل ےن نپاس ڑپے م

 

  ازرش

 دھکی رک اہمتریا"

ٹ
ن

 ڈاکسؤی

ٹ
ن

دی وردہ رپ سیب رپس ادی 

ن

 ںیم وتفر آ ایگ حبص  سب رک اجؤ ن

ے

 

ن

ئ

 "یئگ اےس انتک اہک مت ےس ولچ ےتلچ ںیہ مت ےن ای  ہن ینس اب دلجی ڑپ

  روام ےن اےس وھگری ےس ونازا

ا"

ن

ان

ے

یھب ںیہن یچنیھک زدنیگ  اہں وت ںیہمت ایک فیلکت ےہ ای  وت اےنت دونں ےس یسک یک ن

 "روقن یس گل ریہ ےہ آج اج رک ھچک اگنہہم رکےت ںیہ اےب

اہل ےن اےنت دونں ےس یسک ےس اگنپ ںیہن یل اھت اب اس اک اطیشین

 

ا اچاتہ  زرش

ن

دامغ ھچک رکن

  اھت
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  وھگر رک رہ ایگ اس  ےن اس یک اہں ںیم اہں المیئ زاالن ان س  وک المیتم رظنوں ےس

 "وےسی ن ار روام ای  ن ات وہکں"

ر

ے

  وہ رک اس ےک اکن ںیم رسوگیش رکےت وہےئ وبالاامعر وھتڑا ف
 
 ی

 " ااہں وکب"

 اس ےن وکتف ےس دھکی رک وجاب دن اا

 " ارات ںیم ےن ای  وخاب داھکی"

 "ااھچ وت ںیم ایک رکوںا"

ر رطف زبسہ یہ زبسہ  اونس وت وخاب ںیم مت اور ںیم ای  اسھت ای  اہپڑ رپ ےھت اہجںا"
م
ہ

 "اھت

  اوہ ایخولں ںیم مگ وہ رک وبال

 "اہاہاہ اہمترے وخاب یھب اہمترے رطح ےبوہدہ یہ ےہ"

 "وہں اور ںیم۔۔۔ اںیم ےن اہمترا اہھت اھتم راھک ےہ مت ےھجم دھکی رک رشامریہ"
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یسیت ںیم اور مت  سب آےگ ای  ظفل اور ںیہن اہمترے ےب وہدہ وخاب یک ایسی یکا"

 ںیم ا

ٰ

اوچزے ےس رشامؤ اور اہلل اّلل

پ

 وتہب ےھجم وسچ رک  اےن اہمترا اہھت اھتم راھک ےہ چ

پ

چ

 وہ ریہ ےہا

ے  

 "یہ وح

  وہ اس یک ن ات اکٹ رک ےصغ ےس وبیل

ےہ اس دن امون ریمی  اب وخاب وت وخاب وہےت ںیہ ںیہمت ریمی دقر یہ ںیہن ےہ اتپ"

ھجم ےس دور روہں ا الکس ولیف ھجم رپ النئ امر ریہ یھت ںیم ےن اصف وظفلں ںیم ہک دن ا

 وہ

ے
ن

 "ںیم یسک یک اامی

ری ن ات رشامےن یک اگنٹکی رکےت وہےئ وبال

ن

  وہ آخ

ا"

ن

 وہ اس یک رطف یہ ولٹ رک اجن

ے
ن

 "ےہ ااہاہاہ اہں وایعق اہلل یک اامی

ںیم رصموف  اروام ےن یسنہ دن اےت وہےئ دیجنسیگ ےس وجاب دن ا س  یہ اینپ اینپ ثحب

ان یک  از ےک وج اکن اگلےئاےھت یسک اک ان دوونں یک رطف دایھن ںیہن اھت وساےئ رہبوا

  اھت امعر اس یک ن ات نس رک ہنم انب رک رہ ایگا اوگتفگ ےنس اج راہ

 "یکس اےھجم وپری رمع اوسفس رےہ اگ مت ریمی تبحم وک ھجمس یہ ںیہن"
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 وہ دھک رھبے ادناز ںیم وگن ا وہا

ری  اپ وہ ایگ ےہ وج مت" ا اریخ وت ےہ ہن آج وکن یس وایل ےس ی 

ن

اکم ھجم رپ النئ امرےن یک ن

 "وکشش رک رےہ وہں

  روام ےن یکش رظنوں ےس اےس داھکی

ب اا یھب ہن وھجمس"

ٹ

ھی

گ

 "اب مت ےھجم اانت 

ادی ای  رشط"

 

 "رپ یہ رکوں یگ ولچ مت ےتہک وہں وت امن یتیل وہں رپ ںیم مت ےس ش

 وہ ااسحن اتجےت وہےئ وبیل

ر رشط ےنس ریغب یھب وظنمر ےہ"
م
 "ےھجم اہمتری ہ

ادی ےک دعب رھگ داامد انب ڑپے اگ"

 

 "ےلہپ نس وت ولں ںیہمت ش

 اگلا اس یک ن ات رپ امعر ےک اسھت اسھت رہبوز وک یھب ای  وس سیب واڈ اکا

ٹ
ن

 رکی

ا وہں وج اےنپ رسس اک امل اھکؤا"

ے

وہ دصےم ےس ا "اگا اںیہمت ںیم اانت ےب ریغت رظن آن

 الچن ا
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 رانہ ںیم ںیہمت اےنپ ن اپ "

ے

اھکےن دوں یئگ یھب  اک املااوےئ اس وخش یمہف ںیم م

ا سب مت ںیم ںیہن مت رتصخ وہ رک ریمے رھگ

ن

ا اانپ اھکن

ن

 "آؤ ےگ اںیہن اانپ امکن

  امعر ےن ھچک وسےتچ وہےئ ہلصیف ایک

اہمتری وخیش ےس رھب رک  امت ریمے رھگ آؤ ن ا ںیم اہمترے رھگ ن ات وت ای  یہ ےہ ےھجما"

ر ںیہن ےہ

ن

 "ھچک زعی 

ر

ٹ

  ارک اےس دےنھکی یگل اروام اس یک ن ات رپ ےباایتخر م

ا راہ اہمترے"

ے

ان اوسفس ےلہپ وت ںیم ااظتنر رکن

ن

ر ںیم  اوسفس ریغبت ان

ن

وخاب ےک آخ

ان

ن

ںیہمت وخاب ںیم یھب  یہک ہن یہک مہ یھب وہ ےگ رپ مت ےلکن ای  ربمن ےک ےنیمک رھٹیک ان

رپ مت اور یھب  اروامسن اھجڑےن اک وشق ڑھچا اھت ولچ وہ یھب رےنہ دوں دورسے ربمن

آیئ اےنپ اسھت  ت ےکن ےلچ رھگ داامد ےنب ںیم وپاتھچ وہں وکیئ رشم وکیئ ایح ںیہنریغب

ام ڈوبےت وہےئ اٹھپن رمد وعرت وک ایبہ رک الےن ےک اچبےئ

ن

وخد رس رپ  ااسھت مہ س  اک ن

 " ادوہٹپ ڈال رک رتصخ وہ اگ

  رہبوز رشوع وہا وت امعر اور روام قح دق اس یک وکباس ےنس ےگل
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ا"

ن

اری ن اںیت نس رےہ ےھتےب ریغت ان
م
 "ن مت ہ

 امعر دریھے ےس الچن اا

دی اک وسچ وسچ رک  ااہاہاہ ہن ہن رصف نس ںیہن راہ اھت اہمتری لبقتسم یک زدنیگ" رمی 

ل ےتک یک رطح واف
ب لک
ا ےہ  وخش یھب وہ راہ اھت تہب وافدار ےکن مت وت 

ے

ھب ااےن اک اردہ اگلن

ن

ن

 "اہمترا

ے وہےئ ڑھچےن اگل

ے

سی
 

ہ

 وہ 

 اگل"

ے

 "ؤاریمے ہنم م

اہک اھت ںیم ایک اخک اس  ااہمترے ہنم وت روام یھب ںیہن انگل اچیتہ ہی مت ےن وخد یہا"

 "وھچارے ےسیج ہنم وگلں اگ

  وہ رشارت ےس آھکن امر رک وبال

رر رسھپ اگل ریھک ےہ"
س
ھ
گ

 "ہی مت ولوگں ےن ایک 

 ااشفں اک دامغ اھک راہ اھتا

ے

ےس تہب وکشش یک ا ودیل ان یک رطف وتمہج وہا وج ایھب ی

دن ات  ااےنپ دل یک ن ات ےنہک یک رگم اہےئ رہ تمسق ان س  اھبویئں یک تمسق ںیم

ن

خ 
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 سیپ رک رہ ایگ

ے
ن

  ےس اعری ڑلایکں یھکل یئگ یھت امعر اس یک دماتلخ رپ دای

اری رمیض ای  وت اس رھگ ںیم دنبہ اےنپ دل اک"
م
احل یھب ںیہن ایبن  امت ےس بلطم ہ

 "رک اتکس

رے ادناز ںیم وبال اس

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
 یک ن ات رپ رہبوز ہہقہق اگل رک اسنہا امعر خ

ےس اعری دنبے ےن  ول رک ولں لگ دل یک لگ رکےن ےک ےیل لفحم اک ااختنب اک لقعا"

ہن ااہک اھت رکوں اب مہ اہمترے دل یک ن ات ےک رکچ ںیم اکن وت ںیہن دنب رکا

ے

 " اتکس

د اپت ری 

ن

  رہبوز یک ن ات رپ وہ م

 وتڑ رکااینپ وکےئ یسیج وچچن دنب روھکں ںیہن وت اسرے ا"

ے
ن

 "اہھت ںیم دے دوں اگ ادای

 "وت اول رک ولں لگ ااٹل وچر وکوتال وک ڈاےٹن وایل ن ات وہ یئگ اہمتری"

راہ راہ اھتاےس

ن

 گنت رکےن ںیما  رہبوز وک یھب م

 "زیلپ زاالن اگڑی یک اچیب دے دے ہن مہ دلجی واسپ آےئ ےگا"

اہل زاالن ےک اسےنم اہھت الیھپےئ ڑھکی یھت زاالن لسلسم یفن ا

 

رس الہےئ اج  اںیمازرش

 رک ان یک رطف ایگ

ٹ

م
  راہ اھت رہبوز اک اسرا دایھن امعر ےس ہ
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ا"

ے

ل یھب یلھچپ ن ار یھب مت ولوگں ےن وج ریمی اگڑی یک احل
ب لک

  

ے

یک یھت وہ ںیم ایھب ی

ا ےہ مت ولگ اانپ یہک اور دنبوتسب

ن

 "رکوں اںیہن وبال دورسا ےھجم اھتےن اجن

 ڈول اھت اس ںیم اسرا رگوپ
 
آاسین ےس آ  ااس ےن اصف ااکنر ایک زاالن ےک نپاس ڈب

ا اھت یلھچپ ن ار ان ولوگں ےن اینت دنگی ڑسوکں رپ اےس ڈورن ا اھت ہک اچبرے

ے

یک اگڑی  ااجن

 ںیہن یھت
 
 دےنھکی ےک اقب

 "دے دے ہن ادےھکی زاالن مسق ےل ےل اس ن ار ااسی ھچک ںیہن رکںی ےگ زیلپ"

رس وت تہب

ے

 رکےن یگل اس ےک وصعمم لکش رپ زاالن وک ی

ے

 
آ راہ اھت رپ ان  اوہ تنم امسج

ر رک ںیہن ےل اتکس اھتا

ٹ

 ولوگں وک اگڑی دےنی اک رکسی وہ م

 "ںیم ےن ایھب رسوس رکوایئ ےہ اگڑی یک ںیم ںیہن دے راہ اھبیئا"

اہل ےک رویسنہ رہچے ےس رظن اٹہ رک دل وک یکپھت دے رک اہںا

 

رکےن ےس  اس ےن زرش

  تہب لکشم ےس رواکا

 ںیہن دیھکی یئگ ٹف ےس اینپ اگڑی یک اچیب ان یک

ے

راھ دی  دایج ےس ن یک احل

ٹ

رطف ی 

ا اھت ان س  اک رخ ریگاج

ن

یک  اان س  اک اقہلف لچ ڑپا اب اںیہن دو اگڑویں ںیم اجن
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 رطف اھتا

ںیم دےنھکی اک رشف شخب  ا ریما اہھت اھتم رک ولچ ےھجم ریمے وخاب وک تقیقحروام زیلپ"

 "دوں

  امعر یہک ےس ومندار وہ رک روام ےک اسھت ےتلچ وہےئ وگن ا وہا

 " ااہں اہں ویکں ںیہن"

ںیم ڑکپا ےک اےلگ  اروام ےن سنہ رک اےنپ اکسف ےس یٹفیس نیپ اکنل رک اہھت ںیم اس ادناز

 را اچسن اھت امعر اس یک اہں رپ وھجم ااھٹاوک وچب اجےن ےک وپرا وپ

رےھ وہےئ اہھت رپ اانپ اہھت رھک رک زور ےس دن ان اا

ٹ

 روام ےن اس ےک ی 

 "اہےئ اامں رم ایگ"

ا  اھک رک اانپ اہھت ڑھچاےت وہےئ الچن 

ٹ
ن

 وہ رکی

 "ایک وہا وخاب وک تقیقح ےتنب اب ویکں ںیہن دھکی رہ رےہ"

 روام اینپ یسنہ دن ا رک وبیلا
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ک وہےنریمی ن اپ ا"

ٹ

ب

ن

می
ک ڑلیک ےس یھبک رو

ٹ

ب

ن

می
یک وکشش یھب  ایک وتہب وج مت ان رو

 "رکوں وت

ر رک وبال روام ےن ہہقہقا

ٹ
پ
ا  ااانپ اہھت اس ےک اہھت ےس اکنےت وہےئ وہ خ اگل رک اےس اور ڑتنپان 

 ریگاج ںیم چنہپ ےئگ ےھتا

ے
ے

 س  اس وق

ا اچاتہ ےہ"

ن

اگنپ رپ اجن

 

 "وت وکن وکن ریمے اسھت ش

اہل ےن آےگ ڑھکے وہ ا

 

 آواز وہ رکا ارک س  یک رطف دھکی رک وپاھچ س  ےن یہ مہزرش

  اہک " اںیم"

 "دینی اچےیہ ایک ااجےن ےس ےلہپ ایک ایحل ےہ ڑسم ڑھکوس اخن وک ان یک ہن یک زسا"

  اس ےن رشارت ےس س  یک رطف دھکی رک اھکن امری

ل دینی اچےیہ"
ب لک

" 

روش ےس رس الہ رک وبےلا

ن

  س  وجش و خ

ارے اسھت اوت امعر اےنپ ومن الئ ںیم"
م
ا اگلؤ اور وگری میم ہ

ن

ا ےہ ہن ااگن

ن

 "اجن

ری یلیلٰ ےن اابثت ںیم رس الہن اا

ٹ

 امعر وک مکح انس رک وہ یلیل یک رطف م
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 "وت ولچ رھپ ہی ولں نیپ اور رشوع وہ اجؤ س ا"

ایھجمس ےس اےس

ن

راھن ا یلیلٰ ےن ن

ٹ

  داھکی ااس ےن رس ےس نیپ اکنل رک س یک رطف ی 

ا ہی ےہ ہی وج اسےنم اگڑی ااو ریمی وصعمم وگری میم اس اک"

ن

ڑھکی ےہ ہن ریمے  ارکن

اریئ رچکنپ رکےن ےہ ھجمس آیئا

ے

ر یک اس اگڑی ےک اچروں ن
م
 " اوشہ

اہل ےن رکسما رک رشارت ےس اہک

 

  ازرش

اٹ ریفا"

ن

 " ارپ اسٹ ن

ا ےہ"

ے

ر وہن

ن
 

 ںیم س  اجی

ن

 
 "تبحم اور چ

ا اگلن ا س  ڑلےک وھجےنم ےگل روام یلیلٰ

ن

اہل ھٹیب رک  ااس ےن آھکن امری امعر ےن اگن

 

راہین زرش

ر

 

ای

ٹ

  ےس وہا اکنےنل ےگل ان

اہل ےس اگنپ ےنیل"

 

 " اواےل ااب اج رک داھکیےئ زرا اگڑی ںیم تہب آےئ زرش

اہل ےن اھٹ رک اہھت اھجڑےت وہےئ سنہ رک اہک س  اک ہہقہق ےباتہس

 

  اھتا ازرش

راس ےک دعب و
م
 لکن ڑپےا ہ ولگ اگڑی ںیم ھٹیب رک ولوگں اک انیج رحام رکےن ن اہ
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 دھکی رک زاالن 

ے

اک ایک احل وہا وہ اگ وہ وت آپ س  اجےتن یہ وہں ےگ  اگڑی یک احل

 ںیہن وہیئ اےس وت

ے

را  ااہکین ایھب تح ر ومڑ رک رشاروتں ےک اسھت ۔ ااھچ ی 
م
ا ےہ ہ

ن

وییہن الچن

  آےئ

ے

را ی

ن

ا راتہ ےہ م

ے

 وت آن

ے
ے

  اےھچا اوق
 
ر لکشم اک ج

م
 ںیم دنبہ ای  وہ رک ہ

ے
ے

رے وق  ی 

اول

ن

  ااھچ اگل وہ اگ اور اس اک اڈنی یھب وخش رںیہ آنیم ااقمہلب رکےئ ادیم ےن آپ س  وک ن

 be happy duao my yad rakhye ga 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا    متخ دشہ    
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ار
م
 او یہ

 
ا اںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہا عیاش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ اوہےن واےل ن

 او ااینپ ںیمہ
 
را ین ی ر اای 

ن

 
 ایکا ںویاھکلرا ا(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 او یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ا،رپ اانپ ن

 

 ا ا،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ا ایھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہا الیارہج ذن

ے

تکس

 ۔ اںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رارحت )ان اا ی   اےتفہ ےک ادنر ادنر وا ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یارپ وپس

ن

د۔ م  اتاالیصفت ای 

 ںیہ اورپ دےیئا ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیا ادارہ :  ہیرکشا                  

ن

 
را م    ین ای 

ا
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