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صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

 ںیم اک ونگج

 ومیمہن رصناہّلل

وہ وہلٹ ےک دقرے اسنسن اکرڈیور ےس ذگر ریہ یھت ہک ومڑ ڑمےت یہ اسےنم دو ڑلےک ابںیت رکےت رظن 

ولبیچ زابن ںیم ابںیت رک آرےہ ےھت۔اخومیش یک وہج ےس ایکن ابںیت اےس اصف انسیئ دے ریہ ںیھت۔وہ 

رےہ ےھت۔وہ وخد ولبچ یھت اور ان ےک رھگ ںیم یھب ولبیچ وبیل اجیت یھت۔اس ےیل اےس ایکن وگتفگ ھجمس 

 آریہ یھت وہ آہتسہ دقومں ےساےکن رقبی ےس زگریت یئگ۔

س رکےن ےگل۔اشدی ااکن ایخل اھت ہک ایکن اب

سک

ںیت اےس اس رپ رسرسی اگنہ ڈال رک وہ رھپ اینپ رپاشیین وک ڈ

 ھجمس ںیھن آریہ ںیھت۔

 "ہی سج یک یھب رحتک ےہ ںیم اےس دھکی ولں اگ اور اتبؤں اگ ہک اس یک زسا ایک ےہ۔"

""ےلہپ اوکن رتصخ رک ںیل نج وک البای ےہ۔  

اکرڈیور ڑم رک اس ےن رپس  ان ںیم اکی وج زایدہ ڈنیہمس اھت۔ہی ایکس آواز یھت ۔دوونں یہ دراز دق ےھت۔

وہ گیب ںیم اےنت زایدہ ےسیپ ںیہن ریتھک یھت ۔آج ردا  رمق وک کیچ ایک۔اخیص رمق یھت۔ومعام ًوھکل رک وموجد 
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صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

ےک ےیل الیئ یھت اجےن انتک لب وہات ایکس اشہ رخایچں وت ہتپ ںیھت۔وہ رمق وک یتنگ رپس ںیم ڈال رک اکؤرٹن رپ 

 یئگ۔

 "ہی ریم احرش اخن اک لب"۔اس ےن رمق اکنل رک اکؤرٹن رپ ریھک۔

۔"میم لبیٹ ربمن؟" ایھب وہ وسچ ریہ یھت ہک ااکس ایک وجاب دے آےگ وہ ڑلیک وخد یہ وبل ایھٹ   

؟" اس ےن رس اابثت ںیم الہای۔آےت وہےئ وہ انم نس یکچ یھت اس ےک العوہ وت ھچک ںیہن 26"لبیٹ ربمن

س ںیم ڈایتل ابرہ آیئگ اجیتن یھت۔ابون زہار یک ادایگیئ ےک دعب ہیقب رمق اکؤرٹن رپ رھک دی یئگ۔وہ ےسیپ رپ

 یھت۔دخا اجےن ےنتک ولوگں وک دموع رک راھک اھت ان ولبوچں ےن۔

وممس ااھچ اھت یکلہ یکلہ وہا لچ ریہ یھت۔اس ےن رہگی اسسن یل۔لک رپیپ ےہ اور ںیم ابرہ رھپ ریہ 

وہں۔اس ےن وخد وک اید دالای۔رھپ ایکس وسںیچ ان ڑلوکں یک اجبن ڑم ںیئگ۔ایکن بیج ٹک یئگ 

۔اسھت یہ ومابلئ وفن اور اگڑی یک اچیب یھب مگ یھت۔دوونں اشدی اھبیئ ےھت اور زایدہ ڈنیہمس واال ڑبا یھت

 اھبیئ اھت۔اہیں وہ اےنپ دووتسں وک دوعت رپ ےل رک آےئ ےھت۔

لب یک ادایگیئ ےک ےیلاکی اھبیئ ےن واٹل اکنانل اچاہ وت ہتپ الچ واٹل اغبئ ےہ۔بس ےک اسےنم اس ابت وک 

یھب ےب زعیت ےک رتمادف اھت۔اور ولبچ ریغت ےک انمیف۔۔ہک امہمن الب رک رھپ ہی اظرہ رکےت  اظرہ رکان

ہک ںیبیج ٹک ںیئگ۔وہ وھچےٹ اھبیئ وک ااشرہ رکات دقرے اگل ہصح ںیم ےل آای واہں ہتپ الچ دوونں یک 
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صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

اج رک یسک وک ای اےنپ یسک دوتس ےک وضفل ذماق اک اکشر وہ ےکچ ںیہ۔اب رنشپسی ہپ  ۔ںیبیج ٹک یکچ ںیہ

وفن رک ےک البان یھب اںیہن ےب زعیت گل راہ اھت۔نکیل اشدی لح یہی اھت ای ھچک اور وسچ رےہ ےھت وہ اانت یہ نس 

 یکس یھت۔

دورسا ولبچ ریغت وک یھب وکسن ہن آای ہک ۔اکی وت وہ اینپ رہ یسک یک دمد رکےن وایل اعدت ےس وبجمریھت 

ہک وہ بس ےک اسےنم رشدنمہ وہ اجےئ۔ارگ وہ وخد اج رک دمد اک یتہک اےکس اسےنم یسک ولبچ ےک اسھت ااسی وہ 

 بت یھب اوھنں ےن وبقل ںیہن رکین یھت۔اس ےیل وہ اخومیش ےس ایکن دمد رک آیئ یھت۔

لٹس یک اکی دوتس یک دمد ےک ےیل آیئ یھت وج اہیں اینپ اکجل رفڈنیز ےک اسھت آیئ اہیں وہ اینپ اہ

یھت وت ردا یب یب ےن احمت اطیئ یک ربق وک الت امر رک لھک رک رخچ  یھت۔ان ںیم ےس اکی یک ربھت ڈے

رہ ڑلیک رپیپوں یک ایتری ںیم  ایک۔نکیل اےکس اپس ےسیپ مک ڑپ ےئگ ےھت وت اےسی ںیم ہک بج اہلٹس یک رقتابی ً

 رصموف وہ وکن اےس ےسیپ دےنی آاتکس اھت۔وساےئ اس ادییھ یک رہتش دار ےک۔

 سی  یتی یھت ہک رپیپ ےس اکی دن ےلہپ اپرںایں د یت رھپ ریہ یھت۔اور ریہ وہ ینع ردا ڑپاھیئ وک اانت یہ ریس

روز اک اکم روز رکےن اک افدئہ یہی وت وہات ےہ رممی اعمل  ۔وت ااکس بس وک ہتپ اھت ہک اٹپ وت اس ےن یہ رکان ےہ۔

اب یھب اس ےن واسپ اہلٹس اج رک رسیتی ابر ہک نیع وتق رپ وکیئ یھب ارمی یسنج آاکپ اصقنن ںیہن رکیت۔

روژین رکین یھت۔اےھچ وممس یک وہج ےس وہ دیپل لچ ریہ یھت وھتڑا آےگ اج رک یسکیٹ رکےن اک ارادہ اھت 
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ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

ااکس۔اےس ردا یک وبالھکںیٹہ اید آںیئ وت وہوٹنں ہپ اکی ابر رھپ رکسماٹہ آیئگ۔"اینت دری اگل ےک آیئ وہ اب 

اھت ہک اشدی ریمے اپس ےسیپ ںیہن ںیہ۔"وت بس وک کش وہےن اگل   

"رشم ںیہن آیت لک رپیپ ےہ اور مت اپرزیٹ د یت رھپ ریہ وہ۔" رممی ےن اےس وھگرا۔"وت ہی اہکں اھکل ےہ ہک 

 رپیپ ےس اکی دن ےلہپ اپریٹ دانی انگہ ےہ۔"ردا ےن ڈاٹھیئ ےس داتن اکنےل۔رممی وھگریت ریہ۔

 وت  فف اشک گ رکےن ت یل یھت ہک اس ےک دعب واسپ اج رک "اب اینپ آوھکنں ےس الجؤ یگ؟ ایر چس ںیم

وت اںیھن چنل ےک ےیل اہیں ےل آیئ اور ںیہی آرک  ۔نکیل واہں ہی ںیتبیصم لم ںیئگ  ۔ فف ڑپاھیئ رکین ےہ

ہتپ الچ ہک ومیٹ یک ربھت ڈے ےہ وساچ لم ےئگ ںیہ وت اپریٹ ریمی رطف ےس۔"رممی ونہز وھگریت 

ا رکو اور ولچ۔"رممی ایس رطح وھگرےت وہےئ وبیل۔  ریہ۔"کیھٹ ےہ اب لب اد  

 رک ےک ںیم ےن اکی  ۔وت ایدآای،"اور لب آای 
 
ج

سی 
م

اشک گ ےک دعب رپس ںیم  فف یسکیٹ اک رکاہی اھت۔ںیہمت 

ویکہکن ےھجم ہتپ ںیہن اھت ہک مت  فف دنپرہ ٹنم ںیم چنہپ ۔وج اکی ےٹنھگ کت آںیئ یگ ۔دو اور ڈزش اک آرڈر دای 

ںیم ےن دیجنسیگ ےس رپیپ یک ایتری اک وساچ وہا اھت۔اب مک ازمک دو ےٹنھگ ںیگل ےگ۔ااسی ، چس ںیم اجؤیگ۔ورہن

 رکو آؤ مت یھب ۔۔۔۔ اوجناےئ رک ےتیل ںیہ۔۔رھپ اےھٹک ںیلچ ےگ۔" 

رممی ےک وخوخنار ویتر دھکی رک وہ ابت رکےت اکٹ یئگ یھت۔"دعف وہ اجؤ ۔واسپ ریمے اپس ہن آان اینپ ایہن 

وتبیصمں ےک اسھت یلچ اجان ہکلب وہ ےکس رات ےک ےیل اکی اور اپریٹ ارجنی رک ول۔اور لک رپیپ دےنی یک یھب 

آیئ ول وی وٹ ایر۔اور آج رات ںیم وکیئ رضورت ںیہن ےہ۔"اس ےک اہھت ںیم ےسیپ امھتیت وہ یٹلپ۔"رممی 
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ھا رے اسھت ھٹیب رک ابمکنئ ڈٹسی رکوں یگ۔"رممی ےک وہوٹنں ہپ رکسماٹہ آیئگ یھت نکیل وہ ڑمے 

م

 

ت

ریغب آےگ لچ ڑپی یھت۔آےگ وہ ولبچ اھبیئ یھب ردا یسیج لکشم ںیم رگاتفر ےھت۔وہ ردا وک وسیتچ یتلچ اج 

س ےن داھکی وہ دو ڈنیہمس اور وہ رنشپیسی وایل ڑلیک اےس یہ ریہ یھت ہک ےھچیپ ےس آیت آوازوں رپ ڑم رک ا

آوازںی دے رک رےنک اک ہہک رےہ ےھت۔رھپ وہ ڑلیک یلچ یئگ اور وہ دوونں ایکس اجبن آےن ےگل ۔وہ وںیہ 

 رک رک ان اک ااظتنر رکےن یگل۔ڑبی زیت رسوس یھت ہک وھتڑی دری ںیم اےس ڈوھڈنایلاھت۔

 وہیت وت ڈ ےس ڈوھڈنےت۔آرخ اےسی وتق ںیم دمد رکےن واےل اک ہیرہی ادا رکان نکیل ارگ وہ یسکیٹ رک ہک اج یکچ

وت اتنب اھت۔ان ےک رقبی آےت یہ وہ وج ریخ دقمیم رکسماٹہ اجسےن یگل یھت۔ڑبے اھبیئ ےک وسال رپ 

 ریحان رہ یئگ۔

 "وکن وہ مت؟" 

ار اگنںیہ اےکس  ےرے ہپ اگڑے "یج؟؟" وہ اافلظ ہپ مک اےکس بل وےجہل اور ادناز ہپ ریحان وہیئ۔وہ وخوخن

ےسیج آوھکنں ےس یہ اےس اھکاجان اچاتہ اھت۔"زایدہ وصعمم ےننب یک رضورت ںیہن ےہ۔اتبؤ سک ےن اجیھب ےہ 

ںیہمت۔سک اک رہمہ وہ۔ای رھپ مت وخد یہ امہرا اسامن رچارک امہری رظنوں ںیم ایھچ اننب اچیتہ یھت۔راہ و رمس 

ادقسر زرہےلی ےجہل وک نس رک یہ رپاشین وہ یئگ یھت۔ ڑباھےن اک ااھچ رطہقی ےہ۔"وہ وت  

واہں ےس زگرےت وہےئ  ۔ہن یسک اک رہمہ وہں ۔"رٹسم آپ وک وکیئ طلغ یمہف وہیئ ےہ۔ےھجم یسک ےن ںیہن اجیھب

آیکپ ابںیت ںینس وت ںیم ےن وساچ ااسنتین ےک انےط آیکپ دمد رک دوں۔اور سب۔"وہ ابلکل ڈنھٹے ےجہل ںیم 
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چ ںیہ؟" وھچےٹ اھبیئ ےن وخراوار ےجہل ںیم ھچاھچ۔"یج ایس ےیل وت آیکپ وگتفگ ھجمس آیئگ وبیل۔"ایک آپ ولب

یھت۔"رممی اک اب االخق داھکےن اک وکیئ ارادہ ںیہن اھت نکیل رھپ یھب اےس رنیم ےس وجاب دے یئگ یھت ہک 

۔رنم ادناز ںیم وبانل ایکس اعدت یھت۔احرش ایھب یھب اےس ےب اامتعدی ےس دھکی راہ اھت  

"ریما انم ریم اجذب اخن ےہ۔" اس ےن اانپ اعترف رکواای۔ "ریما انم۔۔" ایھب وہ وبل یہ ریہ یھت ہک 

احرش ےن ایکس ابت اکٹ دی۔"ںیم ےن وت ےلہپ یہ اہک اھت ہک راہ و رمس ڑباھےن اک رطہقی ےہ ہی۔نکیل رتحمہم 

  اافلظ و ادناز ےن آ  اگل دی۔ںیمہ آپ ےک ابرے ںیم اجےنن اک وکیئ وشق ںیہن ےہ۔" رممی وک وت اےکس

"رتحمم ااسنن آپ ںیہ وکن ہک سج ےس ںیم راہ و رمس ڑباھؤں یگ۔ آپ ارگ وخد وک وکیئ وتپ ےش ےتھجمس 

ںیہ وت ےتھجمس رںیہ ۔ریمی الب ےس منہج ںیم اجںیئ۔ینع دح ےہ وخش ویمہفں یک۔ںیم ےن وت  فف ااسنتین 

وگارا ہن ایک ہک وکیئ ولبچ ےسیپ ےک ےیل یسک یک وکیئ ابت  ےک انےط دمد یک یھت اور دورسا ریمی ریغت ےن

ےنس۔۔" وہ دیمیھ آواز ںیم ےتگلس ےجہل ےک اسھت وبیل۔ریم احرش ےن ایکس ابت نس رک ویں رگدن الہیئ ےسیج 

تہب اتمرث وہا وہ۔اور درالص ہی زنطہی ادناز ںیم ایک اھت اس ےن۔اجذب ےن اھبیئ ےک ویتر دےھکی اور دلجی 

  وک ےنل وک وبال۔ ےس ابت اھبنس

 "وتپ ےش ںیہن نکیل اےنپ ےلیبق ےک رسدار ںیہ۔۔۔" رممی ےن ایکس ابت ھچری وہےن ےس ےلہپ اکٹ دی۔

"ایسی رسداری اک ایک افدئہ بج ااسنن وک دورسوں ےس ابت رکےن یک زیمت یہ ہن وہ۔" وہ رفنت ےس یتہک  

  ابزو ک ڑ رک رواک۔ڑمی۔احرش ےصغ ںیم اےکس ےھچیپ اکپل نکیل اجذب ےن دلجی ےس ااکس
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ا ایک وہایگ ےہ آپ وک۔اب رس اعم وخانیت ےس ثحب رکںی ےگ؟" احرش ےن ابزو ڑھچواای۔
ّ
 "اد

نکیل رممی ےن ڑم رک ہن ۔"مت ےن انس ںیہن وہ ایک ہہک ہک یئگ ےہ "۔ان دوونں ںیم ثحب لچ ریہ یھت 

ےلگ ڈ ےس ڑپیت ےہ اےس آج داھکی۔آوازںی وت آریہ ںیھت۔اس ےن اپس ےس زگریت یسکیٹ وک رواک۔یکین 

 ولعمم وہا اھت۔

 

نکیل ریم احرش ےن کنیب اکل رک ےک اےنپ رکڈیٹ ۔ان ےک وچری وہےئ اسامن اک وت وکیئ اات ہتپ ںیہن اھت 

اکل رک  اور رھپ وفرا ً ۔اور ہی یھب ہک وج یھب اںیہن ےل رک آےئ اےس اھٹب دای اجےئ۔اکرڈز البک رک دےی ےھت 

 ےک اےس البای اجےئ۔

یکس زدنیگ تہب رصموف یس زدنیگ یھت۔وہ اےنپ ےلیبق اک رسدار اھت ہی اور ابت ہک وہ اماتن ںیہن اھت۔اور اباب ا

اجن ےس ارثک یہ اس ابت رپ ثحب ریتہ یھت۔رھپ اہیں االسم آابد ںیم وہ اےنپ اکروابر اک رسرباہ اھت۔ہی یھب 

م رکات اھت اور رھپ وہ مویم ا یلبم اک  ربم یھب اھت اباب اجن یک انعتی یھت اور وہ اس دہعے رپ انب یسک ثحب ےک اک

 وج ہک ایکس اینپ وخاشہ یھت۔

اور اباب اجن ےس اتہک ںیم رسداری ےس دربتسدار وہ راہ  ۔اینت رصموایفت ےک اسھت یھبک یھبک وہ الھجنھج اجات اھت

ےس رنم ےجہل ںیم یہ  وہں اور اباب اجن ےصغ ںیم آاجےت ےھت۔ہی اور ابت ہک اےنپ ےصغ ےک ابووجد یھب اس
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ابت رکےت۔وہ وہےت ںیہ ان ھچک ول  وج درالص آیکپ زمکوری وہےت ںیہ وت وہ یھب اباب اجن یک زمکوری 

 اھت۔الہپ اٹیب اھت اور اےکن ےیل داین اہجن ےس ڑبھ رک اھت۔

ہ دے "اباب اجن ںیم اینت ذہم دارایں اکی اسھت ںیہن ااھٹ اتکس۔آپ اجذب وک ای یسک اور اھبیئ وک ہی دہع

وج ےتیج یج اینپ تنطلس وھچڑ ےھٹیب ںیہ وہ یھب ےٹیب ےک ۔دںی۔اور  ےھجم وت ریحت وہیت ےہ آپ ڈ ےس ابداشہ ںیہ 

 ےیل۔۔"

"وت سک ےک ےیل وھچڑوں؟ مت ریمے بس ےس ڑبے ےٹیب وہ اہمترے العوہ وت یسک وک ہی گپ ںیہن دوں 

مت وکیئ طلغ ہلصیف رکو وت اہمترے رس رپ وکیئ وہان اگ۔اینپ زدنیگ ںیم ںیہمت اس ےیل ہی دہعہ دای ےہ ہک اہجں 

اچےیہ وج ںیہمت ایھچ اشیہ ےک رطےقی اھجمسےئ۔ریمے رمےن ےک دعب اشیہ رکوےگ وت ےھجم ایک ولعمم 

 یسیک رکوےگ ایک ایطلغں رکو اور ان ویطلغں ےس ںیہمت وکیئ اصقنن وہ اجےئ رھپ؟" 

۔اباب اجن یک ابت نس رک وہ  سن دای۔وہ درالص یسک یٹیب ےک یسیج نشنیٹ اپےل ےھٹیب ےھت  

"آیکپ تبحم ریمے ےیل یتمیق رسامہی ےہ اباب اجن نکیل رمد اک ہچب وہں اور ولبچ وہں۔۔آپ ریمے ےیل ہی 

ویٹیبں وایل رکفںی ہن اپںیل۔اسری داین آپ ےک ربع و ددبےب ےس ڈریت ےہ اور آپ اےنپ بس ےس اہبدر 

 ےٹیب ےک ےیل ایسی رکفںی اپےتل ںیہ۔"
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اب اجن ےن ایکس ابت نس رک رس ۔اکٹھ۔" مت یھب اج ےت وہ ریمی الص رپاشیین ایک ےہ۔اور ہی وت ںیم یھب اجاتن اب

وہں ریما اٹیب تہب اہبدر اور وبضمط ےہ۔مت وت ریما رخف وہ نکیل ایر اب سب رک دو ںیم زمدی ہی بس ربداتش 

  رہگی اسسن یل۔ںیہن رک اتکس۔" اباب اجن ےن اےس رھپ ےس ریھگ ایل اھت۔احرش ےن

 "اےکس العوہ وج ابت ونماین ےہ ونماںیئ ہی ںیہن۔" اس ےن دو وٹک اانپ ؤمفق ایبن ایک۔

 "ابپ وک اےسی ےب سب رکو ےگ؟"

"ایر اباب اجن ایک وہایگ ےہ آوکپ۔ںیم ےن ےلہپ دن یہ آپ رپ ہی ابت واحض رک دی یھت ہک ںیم آیکپ اھبیجن ےس 

یھب ولعمم ےہ وج ےھجم ںیہن دنسپ ںیم اےس اےنپ آس  ںیہن دنسپ۔اور آوکپ اشدی ںیہن رکوں اگ ویکہکن وہ ےھجم

 اپس  یھب دانھکی دنسپ ںیہن رکات۔"

 "ایک یمک ےہ اس ںیم؟" یسک رکف دنم امں یک رطح وہ وبےل۔ 

"یمک وت وکیئ ںیہن ہکلب زایدیت یہ ےہ۔"وہ اسنہ۔"اباب آپ ویکں اس یک ریمے ہنم ےس ربایئ رکواان اچےتہ 

وہ اتکس ےہ ایھچ ڑلیک وہ نکیل وہ ےھجم ںیہن دنسپ۔"ںیہ؟   

 "اہمتری نپچب یک رتیگنم ےہ۔"

"اور آپ یھب اج ےت ںیہ ےھجم نپچب ےس یہ ان دنسپ ےہ وہ۔" وہ ےب رموت وہا۔"مت ریمی رنیم ےس اناجزئ 

دئے ااھٹای افدئہ ااھٹےت وہ۔" اب ےک اباب اجن ےن اےس وھگرا۔اور ہی تقیقح یھت ہک وہ اجزئ اناجزئ بس اف
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ت یھت ہک وہ ریم رساج اخں ےک آےگ ااکنر رکات ہی اخدنان ایک ااکن وت أرکات اھت۔اس اخدنان ںیم سک یک رج

آرخ یھت۔رسداری ےٹیب ےک اہھت دےنی ےک ابووجد یھب  اےنپ ھچرے العےق ںیم ددبہب اھت۔ایکن ابت رحف  

 ایکن ھچزنشی ںیم وکیئ رفق ںیہن آای اھت۔

وت اسےنم واےل ںیم اانت وحہلص ںیہن وہات  ۔ ےرے ےک اسھت بج وہ وکیئ مکح اجری رکےتدیجنسہ اور ےلیصغ 

ا  ًرک ہک ان ےک آےگ وکیئ اضارا  اھت

 

ت
ی ق
حق
اکی وخش بیصن صخش اھت۔بج وہ دوونں ابپ ےکس۔ریم احرش 

ربع اور ہصغ بس ںیہک دور الچ اجات ارگ وج  ،اٹیب دنب رمکے ںیم ھٹیب رک ابت رکےت وت اباب اجن یک دیجنسیگ

 اےکن یسک اور ےٹیب وک ہی ولعمم وہ اجات وت وہ الب کھجھج ااکنر رک دےتی۔اباب اجن اور رنم ہجہل؟؟ ۔

اباب اجن یک نیت اشدایں ںیھت۔احرش یلہپ ویبی ےس اھت۔ااکس اھبیئ اجذب اور اکی نہب انینں یھت۔ایکن اامں 

ںیہن وہیئ یھت۔دورسی ویبی ےس اےکن ھچ ےٹیب ےھت اور نیت ایٹیبں اور رسیتی ویبی وک اےکس دعب وکیئ اوالد 

ےس اچر ےٹیب اور اچر ایٹیبں۔تہب یہ ابمل وچڑا اخدنان اھت اور دو نیت اشدایں یھب اعم یس ابت یھت۔بس ےک 

 رےتش اخدنان ںیم یہ ےط ےھت۔

 اشدایں وہ یکچ ںیھت۔اےنپ  ےگ نہب اھبیئ اےکن اہں دلجی اشدایں وہیت ںیھت۔وس اےکس ھچک نہب اھبویئں یک

ےک ےیل وہ ڈٹ ایگ اھت ہک بج کت وہ میلعت لمکم ںیہن رک ےتیل بت کت ایکن اشدی اک انم ہن ایل اجےئ۔اس ےیل 

اجذب وج زبسن اک وٹسڈٹن اھت ایھب کت اشدی ےس رحموم اھت ہی اور ابت ہک اےس اس ابت اک تہب قلق 

احرش ےن  امی ا سی یس رٹسمیکی ےک ےیل اقدئ امظع ویوینریٹس ںیم اڈینشیم  اھت۔رھپ اس ےس وھچیٹ انینں اک
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رکوادای اھت۔وسےلیت نہب اھبویئں ےس اےھچ اقلعتت ےھت نکیل سج اھبیئ ےن اشدی وک رتحیج دی وت اس ےن ھچک 

 ںیہن اہک اھت ہک ےلہپ ڑپوھ۔

ےیل احرش اھت ہک وج انتج ڑپانھ اچیتہ ےہ ریخ ڑلوکں یک ڑپاھیئ ےک ےیل وت وکیئ اپدنبی ںیہن یھت اور ونہبں ےک 

ہک اہیں ۔ڑپےھ۔اس ےیل انینں ےک اسھت انز یھب ڑپےنھ آیئگ یھت۔وہ دوونں اہلٹس ںیم ریتہ ںیھت 

االسم آابد واےل رھگ ںیم ایستس اور رسداری یک وہج ےس رہ وتق آان اجان اگل راتہ وت اس ےیل احرش ےن وخد یہ 

 اںیہن اہلٹس اجیھب اھت۔

رہہ تہب رپاشین ےہ اینپ یٹیب ےک ےیل۔احرش دض وھچڑ دو۔" اباب اجن ےن ےسیج تنم یک۔"ادی ز  

" اباب اجن آپ ایکن یٹیب یک اشدی اےنپ یسک اور ےٹیب ےس رک دںی۔دو دو اشدایں وت اعم یس ابت ےہ۔" اباب اجن 

 ےن وھگرا۔" رشم ںیہن آیت۔ اینپ رتیگنم وک یسک اور ےک وحاےل رکےت۔" 

 اےس اینپ رتیگنم ںیہن اماتن۔"وہ ےسیج زچ وہا۔"اور وےسی یھب ہی لح یرتہ ن ےہ ہک آیکپ زابن "اباب اجن ںیم

 یک اپدساری یھب رہ اجےئ یگ اور وھپوھپ زرہہ یک رپاشیین یھب متخ وہ اجےئ یگ۔"

 "زابن وت ںیم ےن ہی دی یھت ہک ںیم اےنپ رسدار ےٹیب ےس ایکس یٹیب یک اشدی رکواگن۔"

ہی رسداری یک گپ اس ےٹیب وک دںی سج ےس اھبیجن یک اشدی رکںی ےگ۔" وہ حیحص ونعمں "وت کیھٹ ےہ آپ 

 ںیم ایکن ربداتش اور تبحم اک ااحتمن ےل راہ اھت۔
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 "ااھچ وج ڑلیک دنسپ ےہ وہ اتبؤ۔" اباب اجن ےن کھت اہر رک ہشیمہ واال وسال درہاای۔

ںیم ںیہن ڑپا۔۔" ایک اشن ےب اینزی یھت۔"وکیئ یھب دنسپ ںیہن ےہ آپ اج ےت ںیہ۔ںیم یھبک ان رکچوں   

"ایر ڈ ےس آدیم وہ سج یک زدنیگ ںیم اکی یھب وعرت ںیہن آیئ۔ےھجم دوھکی نیت نیت اشدایں یک 

ںیہ۔اخدنان ےک بس رمد اشدی ےک دعب اور ےلہپ یھب قشع رےتھک ںیہ مت ےتہک وہ وکیئ ںیہن دنسپ۔واہں 

نزین ےہ وت یھب اتب دو ایبہ الؤں اگ اےس یھب۔نکیل اس ارمہکی ںیم اھگس اھکےت رےہ ےھت ایک۔وکیئ ارگن

وبےل۔احرش ےن بل چنیھب ےیل۔ ہن ول۔" وہ زچ وہ رک اہھت اھجڑ رکرطح ریمی ربداتش اک ااحتمن   

"واہّلل اباب اجن وکیئ دنسپ ںیہن ےہ۔اور اشدی رکواگن رضور رکوں اگ نکیل اس ےس وج دنسپ آےئ یگ۔ویکہکن 

ج ا ل ھچرہ( اےنپ ےلگ ںیم ںیہن ڈاانل۔"ےھجم دو نیت اشدایں رک 

 

 ھی
ج

ےک ڑگداھل )  

"اور ارگ ںیہمت اکی امہ کت وکیئ دنسپ ہن آیئ وت ںیم اینپ اھبیجن ےس اہمتری اشدی ےط رک دوں اگ۔" اباب اجن 

 ےن دیکمھ رھبے ادناز ںیم اہک۔

وں اگ اور ارمہکی ٹفش وہ " اور ارگ ااسی وہا وت ںیم ہن  فف رسداری وھچڑوں اگ ہکلب یلمیف زبسن یھب وھچڑ د

ی متخ رک ےک ہشیمہ ےک ےیل ارمیکی نب اجؤں اگ۔" ںیل اباب اجن اور دںی 

 

ت لی

 

ن

 

ش

 

ن

اجؤاگن اور واہں اج رک اپاتسکین 

دایکمھں۔۔" اول اک اھٹپ۔۔دگےھ۔۔ ول  اجدیئادوں ےک ےیل ڑلےت رمےت ںیہ رسدارویں ےک ےیل اینت 

ےن واےل دگےھ وج ان بس وک وھچڑ رک اجےن یک ابپ وک ںیمیکس انبیئ اجیت ںیہ اور اکی مت وہ اھگس رچ
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دایکمھں دےتی وہ۔" اباب اجن دیمیھ آواز ںیم ڑب ڑباےت رےہ ہی اور ابت ےک وہ نس اکچ اھت۔ےتسنہ وہےئ اےکن 

 اہھت رپ  وبہس دےتی وہ اھٹ ڑھکا وہا۔

 رکےت رےہ۔اسری داین رپ مکح "ہیرہی اباب اجن ےھجم ےنھجمس ےک ےیل۔" رھپ وہ وت الچ ایگ۔اباب اجن وخد الکیم

 الچات وہں اور ہی ےہ ہک ےھجم یہ دایکمھں دے اجات ےہ۔۔۔"

ارگ اس ےن اہک اھت ہک وہ ااسی ۔ہک اج ےت ےھت ہی ان نکمم اھت ۔نکیل وہ اےکس اسھت زربدیتس ںیہن رک ےتکس ےھت  

رہگی اسسن رھب رک رہ  رکے اگ وت بلطم رکے اگ ولبچ وہ اور ابت ےس رھپ اجےئ؟ اور وہ یھب رسدار۔۔وہ

 ےئگ۔وہ ہی ابت تبحم ےس ونماان اچےتہ ےھت ہک دض ےک اسھت ونما ےتیل نکیل ااجنم ربا وہان اھت۔

وہ  فف اہبدر اور ذنیہ ںیہن اھت دضی اور ٹہ درھم یھب اھت۔ رھپ اخیگن اک یھب رغور ہک وج ہہک دای وس ہہک 

 ۔۔اچےئہ اسیج وہ اھت ،ان ےنکھج واال اور ڈٹ رک اقمہلب رکےن واالدای۔وہ ان اک ریش اھت اکی رسرباہ وک ااسی یہ وہان 

 ۔دھجمساری ےس وہ رجےگ ےک اعمالمت وک اھجلسات اھت نکیل وہ ریغ اشدی دشہ اھت سج اک اںیہن تہب اوسفس اھت

۔وہ اسیتن ربس اک اھت اور ایکس زدنیگ ںیم وکیئ وعرت ںیہن یھت   

 فف ایکن ںیہن احرش یک اامں یک ۔ اجن یک اب الص رپاشیین یہی یھت نکیل اباب۔اےس وت وکیئ ہلئسم ںیہن اھت 

اہں وہ ہی یتہک  ۔وت وہ ایکس یٹیب ےک ےیل ےٹیب وک یھبک یھب ںیہن انمیت ںیھت،یھب نکیل اںیہن ویکہکن دنن اندنسپ یھت 

 ںیھت ہک وکیئ اور دنسپ رک ول۔ 
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غ وہیئ وت داھکی ہک وہ رمکے ںیم آیکچ یھت۔وہ اےس بج وہ اشعء یک امنز ڑپھ رک افر۔ردا رات وک ولیٹ یھت 

 اکی رظن دھکی رک اینپ حیبست ڑپےنھ یگل۔رھپ داع امگن رک اجےئ امنز اےنپ ڈیب ےک رساہےن ریھک۔

 ااھچیل۔ "لم یئگ رفتص آےن یک۔" دوہٹپ وھکےتل وہےئ وہ ڈیب رپ یھٹیب۔ ردا ےن اےس دھکی رک رکسماٹہ

ےہ سب اس ےیل دلجی آیئگ ورہن وہ ول  وت ہہک ریہ  ز یک  ینت نشنیٹ ریتہ"ایر ںیہمت وت ہتپ ےہ ےھجم رپیپ

 ںیھت ہک ںیہک اور ےتلچ ںیہ۔لکشم ےس اںیہن عنم رک ےک آیئ وہں۔" 

"ممہ واؤ۔۔"رممی ےن اتمرث وہےن واےل ادناز ںیم رس وک الہای۔وہ اس زنطہی ادناز رپ ڈاٹھیئ ےس 

دو۔ےھجم ھچرا نیقی ےہ وہ لک رپیپ ںیم رضور آںیئ ےگ۔بج رس ےن یسنہ۔"اب ذرا ےھجم اکی دو اٹکپ اھجمس 

ڑپاھای اھت ےھجم اس دن ادنازہ وہ ایگ اھت۔۔۔" رممی لسلسم اےس وھگریت ریہ۔ ردا ےن اےکس ونسٹ ااھٹ رک اےکس 

وخد  آےگ رےھک اور وخد اسےنم ھٹیب یئگ۔"ویکہکن ںیہمت ےلہپ دن ےس ادنازہ اھت ہک وہ تہب امہ ںیہ وت مت اںیہن

 رک یکچ وہ یگ۔اس ےیل اب ریما رس ہن اھکؤ۔"

"ایر ایک وہ ایگ ےہ۔مت ریمی ڑپاھیئ ےک ےیل ویں رس سی ریتہ وہ ےسیج ریمی امں وہ۔" اب ےک ردا ےب 

زاری ےس وبیل۔"مت زدنیگ زمے ےس ںیہن زگارےن دںیتی مت اچیتہ وہ ہک ںیم رہ وتق ڑپاھیئ رکیت روہں 

 اور۔۔" 
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وت ہی امہ اٹکپ اینپ امں ےس اج ےک وھجمس۔" رممی رکسماےت وہےئ اھٹ ۔ں ںیہن وہں "ویکہکن ںیم اہمتری ام

ڑھکی وہیئ۔ ردا ےن ایکس تشپ وک وھگرا۔"ےھجم وےسی یھب ڑپاھیئ اک وشق ںیہن ےہ ہی اہمتری وہج ےس وھتڑا 

وچں ےن وج تہب ڑپھ  یتی وہں۔" رممی ان انس ےیک ااملری ےس اچےئ انبےن اک اسامن ااھٹےن یگل۔آج ان ولب

اےکس رس ںیم درد ایک اھت وہ ایھب کت ںیہن ایگ اھت اور اب اس ےن اچےئ ےنیپ اک وساچ اھت ہک درد ڑباتھ اج راہ 

 اھت۔"مت نس ریہ وہ؟"

"اہں۔اور ںیم ریحان وہں ہک بج ںیہمت ڑپاھیئ ںیم ابلکل یھب ارٹنٹس ںیہن ےہ وت مت ےن امی ا سی یس 

"۔" ردا ڑگڑبایئ۔" یم یک وہج ےس مت اجیتن وہ۔۔رٹسمیکی ںیم داہلخ یہ ویکں ایل اھت  

"اجیتن وہں  یم یک وہج ےس اہیں آیئ وہ نکیل ںیم اس ابت رپ ریحان وہں ہک اہمترے ڑپےنھ ےک احل 

 ںیم دھکی یکچ وہں وت اہمترا امی ا سی یس رٹسمیکی اک ریمٹ ڈ ےس نب ایگ اھت ڑپیتھ وت مت وہ ںیہن؟"

  جنلی ایک وہ۔ ردا یک آیت اجیت اس ںیس رےنک ںیگل۔رممی اعمل ےب وموف یہ رممی ےن ڑم رک اےسی داھکی ےسیج 

 ایھچ یھت وہ زرا اس یھب دامغ الچےن یتگل یھت وت ردا یک اس ںیس دنب وہےن یتگل ںیھت۔

"ریخ اب اینت یھب انالقئ ںیہن وہں۔ریمے یب ا سی یس ںیم تہب اےھچ امرسک ےھت اور ویین ٹسیٹ یھب 

رکایل اھت اور وےسی یھب ںیم رہ وتق ڑپےنھ یک اقلئ ںیہن وہں۔سب رپیپ یک رات ڑپھ انیل اکیف آرام ےس رئیلک 

 وہات ےہ۔"
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"یج آپ یک رپیپ یک رات وایل ڑپاھیئ وک ںیم اجیتن وہں۔ایس ےس وت ےھجم ادنازہ وہا ہک آپ ںیم اکی اٹرپ 

 وکاس۔ویکں وہ اس ڑلیک یک ےب اور دل ںیم وخد وک۔ڑلیک یپھچ وہیئ ےہ۔" ردا ےن ےب یسب ےس اےس وھگرا 

 ومویف وک  جنلی رکیت یھت۔بج وہ رنم زمایج ےس یتٹہ یھت وت تہب اظمل نب اجیت یھت۔

رممی اچےئ انبےت وہےئ بس اسامن اےھٹک ڈایتل یھت۔اور اب یھب ااسی یہ ایک اھت۔وہ اچےئ اک ربنت ااھٹےئ  

 ر یک رطف اجےن یگل ہک دروازے ںیم رس 

 

ڈ

 

ت
ت ل
س
اسھگ رک امرہی ےن رممی وک درد انک آواز اکی رطف رےھک 

 ںیم اکپرا۔

 ر متخ وہ ایگ ےہ اور بس اچےئ ےک ےیل رتس رےہ ںیہ 

 

ڈ

 

 ت
سلن
 ر داھک دو۔" ۔"اہےئ رممی امہرا 

 

ڈ

 

 ت
سلن
زیلپ اانپ 

اس ڑلیک اک روم ان ےک روم ےس وھتڑا دور اھت نکیل بج وکیئ دمد ںیہن رکات اھت وت اہلٹس ےک رہ وکےن ےس 

 یھت رممی اعمل ےک اپس اجؤ۔اور وہ اہیں یھت۔ رممی ےن اہھت ںیم ک ڑا اچےئ اک ربنت اکی یہ آواز آیت

 ر ااھٹ رک اےس ک ڑاای۔ 

 

ڈ

 

 ت
سلن
 رقیبی زیم رپ راھک اور آےگ ڑبھ رک 

رھپ آان ۔وہ انب ےک یپ ےل ۔ردا ریت یک رطح اھٹ رک دروازے کت آیئ۔"ایھب رممی وخد اچےئ انب ریہ یھت 

وموف ایھچ یتگل یھت نکیل  فف اےنپ اعمےلم ںیم وہ رہزگ ہی ںیہن اچیتہ یھت ہک  ےل اجان۔" ردا وک وہ ےب

 ر وک اکی اجبن ےس 

 

ڈ

 

 ت
سلن
ایکس دوتس بس ےک ےیل یہ ایسی وہ۔۔ ےبوموف)اےکس ایخل ںیم(۔ ردا ےن 

ن ک ڑا۔رممی ےن اےس وھگرا۔"امرہی مت ےل اجؤ۔ںیم دعب ںیم انب ےک یپ ولں یگ۔"یسک وک ااکنر رکان وت ایکس اش

 ر ےیل یلچ یئگ۔ےھچیپ ردا ےصغ ےس اےس وھگر ریہ یھت اور رممی 

 

ڈ

 

 ت
سلن
ےک الخف اھت۔امرہی وت ہیرہی ےک اسھت 
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 ردی ےہ وت ےلہپ وخد وت یپ  یتی اچےئ رھپ اںیہن 
م
اےس۔"بج اےنپ ےیل انب ریہ یھت وت اےس ویکں دای اینت یہ ہ

 د یت۔"

 "بج وہ امےنگن آیئ یھت وت ایک یتہک ااظتنر رکو۔"

اہں ہی ےنہک ےس وت ولبچ اصبح یک اشن ںیم یمک وہ اجیت۔" رممی ےن وھگرا۔وہ وھتڑی دری ںیم دے اجےئ "

 یگ انب ےک یپ ولں یگ۔"

 ر آےک دانی وھبل اجےئ یگ وت اج رک 

 

ڈ

 

 ت
سلن
"مت یھب اجیتن وہ اب دو ےٹنھگ وت ںیہک ںیہن ےئگ۔اور ارگ وہ آپ وک 

 اےنپ ڈیب رپ اج یھٹیب۔وہ وت بس یک دمد رکیت یھت نکیل وخد یسک ےس امانگن یھب آیکپ وتنیہ وہ اگ۔"وہ لج رک وبیتل

 ںیہن امیتگن یھت اور امےنگن واےل وک ااکنر رکان؟؟ ہی یھب ایکس اشن ےک الخف اھت۔

نکیل ردا وت رشوع ےس ایکس ان اعدوتں ےس ڑچیت ۔وخد اےس وت اس بس ےس وکیئ ہلئسم ںیہن وہات اھت 

یھب ایس ابت رپ یھت۔ھچک ول  وت رممی یک ایھچ اعدوتں یک وہج ےس ااکس ااسحس یھت۔ہکلب ارثک ڑلایئ وہیت 

  ےتیل ےھت۔اداھر ےل رک ،نکیل ومعیم وطر رپ ایکس رنم زمایج ۔رکےت ےھت 

  
 

اور رفاخ دیل وک ول  افر رگان

۔وت وہ امےنگن ںیہن اجیت یھت ،سکف ڈٹی رپ ان دےتی   

 ھچک ںیہن یتہک یھت۔ ردا ان اعدوتں رپ لج ک ن رک اےس تہب اور وج ےل رک وھبل اجےت ےھت وہ وت اںیہن یھب

انسیت یھت اور وہ  اےکس دوتس وہےن یک وہج ےس  سن رک ہی بس نس  یتی یھت۔اور آج یھب ااسی یہ وہا اھت ہک دو 
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 ر متخ وہ ایگ ےہ وسری وہ ےھجم وھبک گل ریہ یھت وت اےنپ

 

ڈ

 

 ت
سلن
 ےٹنھگ دعب امرہی ذعمرت رکےت ےنہک یگل۔"ایر 

 ر ےل رک 

 

ڈ

 

 ت
سلن
 ر متخ۔۔" رممی ےن انب ھچک ےہک 

 

ڈ

 

 ت
سلن
ےیل اچول انب ےیل ےھت اچوولں ںیم ایھب اپین رہ ایگ اھت ہک 

 رھک دای اھت۔بج ہک ردا اویچن آواز ںیم وبیل۔

"ایپری امرہی مہ ذعمرت وخاہ ںیہ ہک امہرے سیگ ےن آوکپ چیب راےتس داغ دے دی ایلگ ابر مہ ھچرا سیگ لف 

ںی ےگ اتہک آپ وک یگنت ہن وہ۔" امرہی ڑگڑبا یئگ یھت۔رکا ےک آوکپ د  

وج وہےل ےس کسھک یل۔،"وکیئ ابت ںیہن امرہی۔۔" رممی ےن رکسما رک امرہی وک داھکی   

"دھکی ایل آپ ےن ولبچ اصبح۔ول  اےسی یہ ےب ریغت اور ےب رشم وہےت ںیہ۔" ردا اک سب ںیہن لچ 

ای رممی وک ںیہک ااھٹ امرے ۔ایر ایک رضوری ےہ ہک دنبہ ےب ومویف یک راہ اھت ہک ای وت امرہی ےک اہھت وتڑ رک آےئ 

 دح کت ااھچ اور اب رموت وہ۔ارگ وج یھبک ردا وک ااسی وہان ڑپات وت ایکس انیقی اس ںیس دنب وہ اجین ںیھت۔

رممی ےن لبیٹ رپ رےھک اےنپ اچےئ ےک ربنت وک داھکی۔اہجں یتپ اب رگن وھچڑ ریہ یھت۔وہ اخومیش ےس 

 ڈیب رپ آرک ھٹیب یئگ یھت۔اچےئ یک  بل یھت ہک ڑبیتھ اج ریہ یھت اور سیگ متخ اھت۔اس وتق وت اہلٹس اک اےنپ

نچک یھب دنب وہان اھت۔ ردا وک ہتپ اھت اب وہ حبص یہ اچےئ یپ یتکس یھت۔وہ ڑبڑباےت وہےئ اپؤں ںیم لپچ ڈاےتل 

 ر اھت۔انب وبےل اس ےن رممی یک ابرہ یلچ یئگ اور وھتڑی دری ںیم بج واسپ آیئ وت اےکس اہھت ںیم

 

ڈ

 

 ت
سلن
 اکی 

اچےئ انبیئ اور اےکس آےگ رقتابی ےنخٹپ ےک ادناز ںیم گم ریتھک ٹلپ یئگ یھت۔رممی رکسماٹہ دابےئ اےس 

 ر امانگن یھب اےکس 

 

ڈ

 

 ت
سلن
دیتھکی ریہ۔ایکس دوتس وک ہتپ اھت ہک اےس اچےئ یک دشدی  بل یھت نکیل یسک ےس  
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ےک وت ابیق ڑلویکں یک رطح اداھر ےتلچ رےتہ ےھت۔ ردا اسامن وک ہگج رپ رےتھک دوابرہ ےیل ان نکمم اھت۔نکیل ردا 

 ر رمکے ےس ااھٹےئ ابرہ اج ریہ یھت۔

 

ڈ

 

 ت
سلن

 

 

ان ےک رپیپز متخ وہےئ دو دن وہ ےکچ ےھت۔بس ڑلایکں رھگ اجےن  یک ایترویں ںیم یگل وہیئ ںیھت۔نج 

رپدنوں یک رطح بس اڑیت اج ریہ ںیھت۔رممی یھب ایہن ےک ےلہپ متخ وہ ےئگ ےھت وہ اج یکچ ںیھت۔وممس یک 

 ایترویں ںیم یھت۔

نکیل     اشلگن ڈاپیرٹنمٹ یک ہنسح سج اک الہپ رٹسمس اھت اور اےس دھکی رک ےلیم ےس وھکیئ وہیئ یچب اک امگن آات اھت 

وٹیٹنی وفر آرز اولی  وت اس یک ایھب دوںیتس ںیہن ینب ںیھت ۔ںیہن ینب ںیھت وت ایک وہا؟رممی اعمل یھت وت یہس 

 البی رسوس۔۔ینع وج دمد دوتس رکےت ںیہ وہ دمد ایکس رممی اعمل رک د یت یھت۔

وت ااکس آرخی رپیپ راتہ اھت اور اس ےب اچری ےک اپس رپیپ ںیم ےنھکل ےک ےیل وماد ںیہن اھت۔وہ رممی ےک اپس 

 اےس داھکی۔اےس رھگ واولں یک تہب ےب یسب ےس،آیئ یھت اور رممی وج رھگ ےک ےیل اسامن ابدنےھ یھٹیب یھت 

وہ وت رپیپ دے ےک سب اھبانگ اچیتہ یھت اہیں ےس۔اور ہنسح ہن ےننس ےک وخف ےس ۔اید آیئ وہیئ یھت  

آوھکنں ںیم آوسن رھب الیئ۔"زیلپ رممی۔۔" اور ااکس دل جیسپ ایگ اھت۔زربدیتس  ےرے رپ رکسماٹہ ال ےک 

 الیربریی ےک رکچ اور اےکس ےیل اشرٹ ونسٹ انبان اور اسھت اس ےن ہنسح وک یلست دی یھت۔رھپ اس ےک ےیل

 ھٹیب ےک اھجمسان۔ردا وت دشدی ےصغ ںیم یھت۔
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نیع اٹمئ رپ اےس اید آای ہک اس ےک آرخی رپیپ یک   ۔۔"دو دن ںیم اس ےس اٹپ رکواولیگ ایک؟انالقئ ڑلیک

یف یک دح کت ر م دل  ہکل ریتہ وہ اس ےیل رسکیلی وہیگ اےس ہتپ اھت  اہیں اکی ےب ومو ۔ایتری ںیہن ےہ

 ےہ  وج آرخی ٹنم رپ یھب ایکس دمد رکےن وک ایتر وہ یگ۔"

اہمتری یھب وت رکیت وہں بس یک رکیت وہں۔"۔"وت ںیہمت ویکں ہصغ آراہ ےہ   

ہی مت اس روم ںیم وسےن یہ ویکں آیئ دودن۔۔ایس ےک رمکے ںیم ۔"دعف وہ اجؤ اینپ اس یتیہچ ےک اپس 

ےٹنھگ ڑپاھیت اےس اتہک وہ اٹپ رکیت۔۔" ردا وت یلج ینھب یھٹیب یھت۔"ےھحم ںیہن اتپ اھت ھجم ےس ریتہ  ان وچسیب 

زایدہ انالقئ یھب اس داین ںیم اپےئ اجےت ںیہ ںیہنج رسے ےس یہ رپیپز اک ھچک آڈیئای یہ ںیہن  

  ےسی دے دےی سب اور دح وت ہی ہک اسرے رپیپز وت ےسیج۔وہات۔ھچرے ھچ امہ الکس ںیم  کھج امریت ریہ یھت 

 آرخی رپیپ یہ یلگ یک ڈہی نب ایگ۔یب یب آپ ہی رپیپ یھب دے آںیت۔"

"اس ےک ھچک یلمیف رپاملب یک وہج ےس  وہ زایدہ ایتری ںیہن رک اپیئ یھت اس ٹکیجبس یک۔۔" رممی ےن  ردا  وک 

 رسزشن یک یھت ےسیج۔۔

اس ےس ںیہن وہا۔ںیہمت   ۔۔۔"وج یھب"ااھچ  وکاسن ٹکیجبس ےہ؟" رممی ےن رہگی اسسن رھب رک اےس داھکی

 ایک ہلئسم ےہ؟" 
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"ہنسح رپاشین وت ویں رظن آ ریہ یھت ےسیج   ااٹکم اسسنئ یک وٹسڈٹن وہ۔" رممی ےک وبلں رپ رکسماٹہ 

  آیئگ یھت۔ 

رہ اکم لمکم رک ےک د یت  ۔رممی اعمل یھب وت بج دمد رکیت وت اےلگ ےک رکےن ےک ےیل وکیئ اکم ہن وھچڑیت

ت وہ اےکس ےیل الیربریی ےس الیئ دو سکب ےس ونسٹ انبیت ریہ۔اب اج رک سکب یھب واسپ رکین یھت۔را

ہک رھپ  یھبک یسک وک دمد یک رضورت ڑپے۔ایکس ۔ںیھت اور  ونسٹ یھب وفوٹ اکیپ رکا ےک اےنپ اپس رےنھک ےھت 

۔ایترویں وک دھکی رک ردا زنط یک وب اھچڑ ےیک اج ریہ یھت   

رک نس ریہ یھت ےسیج ایکس رعتفی یک اج ریہ وہ۔اور رہ دورسے ےلمج ےک دعب وہ ٹلپ رک اور رممی  ویں رکسما 

 یھت۔ ردا ےک آےگ اکلہ اس ہیرےی ےک ےیل رس اکھجیت وت اےس اور آ  گل اجیت اور وہ ڈیپس ک ڑ  یتی 

ےب ،"ہیرہی۔۔نیع ونازش۔۔ااعلر ۔۔" ردا ےن اکی ابر  رھپ ڈیپس ک ڑ یل یھت۔"ڈٹیھ وعرت 

 وموف۔۔"

سب ریما دل ںیہن اچاتہ وکیئ ھجم کت دمد ےک ےیل آےئ اور ںیم ۔"ایر ریمی ر م دیل وک ریمی ےب ومویف ہن وہک 

 اےس ااکنر رکدوں۔"

 "اہں وت ہن ایک رکو۔نکیل آؤٹ آف داوے اج رک وکن دمد رکات ےہ یسک یک؟ فف اکی ےبوموف۔۔"
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رممی ےن وکیئ وجاب ںیہن دای اھت۔رھپ ردا وک دخا احظف ےتہک وہ ابرہ آیئگ یھت۔راےتس ںیم اےس ولبچ رٹسسز 

دوونں ایس انم ےس وہشمر ںیھت۔وہ اس ےس وجرئین ںیھت۔ان ےک ےلہپ رٹسمس ےک ،لم یئگ ںیھت انینں اور انز 

؟"رپیپز وہےئ ےھت بج ہک رممی رھتڈ  رٹسمس ںیم یھت۔"اہکں اج ریہ ںیہ  

زرا دور یھت ان ےک اہلٹس ۔"سب ںیہی الیربریی کت۔"اور الیربریی وکیئ ہی اسےنم ںیہن ڑھکی یھت 

 ےس۔"مت ول  اتبؤ رپیپز ڈ ےس وہےئ؟"

 "تہب اےھچ۔آےکپ؟"

"ریمے یھب اےھچ وہےئ۔"وہ یسنہ۔ہی یھب بس وک ہتپ اھت اٹپ ایس ےن رکان اھت۔وہ ول  یکلہ یکلھپ  ابںیت 

ابرہ آیئگ ںیھت۔رکےت  اہلٹس ٹیگ ےس   

وفر   ڑھکی  یھت۔سج یک رفٹن ٹیس رپ  ریم احرش اھت اور  ابےئٹیگ ےک اسےنم یہ اکی  کیلب رلک یک  وفر 

اور اچہپن وت اوہنں ےن یھب  ۔ڈراویئگن اسڈیئ رپ ریم اجذب اھت۔رممی ےن اکی یہ اگنہ ںیم اںیہن اچہپن ایل اھت

ا احظف وبیتل  آےگ یلچ یئگ یھت۔دوونں ونہبں ےک ےتھٹیب یہ ایل اھت۔رممی رظن ریھپ رک دوونں  ونہبں وک دخ

 اجذب ےن اگڑی آےگ ڑباھ دی یھت۔

"وکن یھت ہی ڑلیک؟" اجذب ےن یہ ھچاھچ۔ریم احرش وک یھب سسجت اھت ہک آرخ وہ وکن یھت اور ایکن دمد ویکں  

 رکسما رک وجاب دای۔"اور یک یھت۔نکیل اجذب زیت راتفر اھت۔"رممی  اعمل۔امہری رئینس اور اٹرپ۔" انینں ےن
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ہتپ ےہ وہ یھب ولبچ ےہ اور ان ےک رھگ ںیم یھب ولبیکچ )ولبیچ( وبیل اجیت ےہ۔" انز ےن آےگ وہ رک اتبای۔ریم 

احرش یک رظن  اسےنم اجیت رممی رپ یھت۔وج وفن اکن ےس اگلےئ وہےئ یھت۔رھپ ان یک اگڑی اس ےک رقبی 

 ےس زگر رک دور وہیت یئگ۔

اگنوہں ےس رمر رپ رظنںی امجےئ اےکس سکع وک دھکی راہ اھت۔وج اب یسنہ اپھچےن وک ہنم رپ  ریم احرش رپوسچ 

اہھت رھک ریہ یھت۔اور اجذب ےن  ونہبں ےس ایکس ولعمامت ولکناان رشوع رکدی یھت۔ اںیہن ذرا یھب کش 

 ںیہن وہا ہک اھبیئ ان ےس ھچک اولگا رےہ ںیہ۔

وت اےس اتگل ےہ ہک وہ اینپ رمیض ےس وبل راہ ےہ بج ہک اسےنم   یئھب بج دنبے وک زایدہ وب وک ےنل یک اعدت وہ

واال اےس وب وک ےنل رپ ااسک راہ وہات ےہ  اور اینپ رمیض یک ولعمامت ےل راہ وہات ےہ اور انینں انز ےسیج وھبےل ےچب 

آات  ےتھجمس ںیہ ہک مہ ےن ھچےھچ ریغب بس اتبدای۔"ھچرے اہلٹس یک ادییھ ںیہ۔اہجں وکیئ یسک ےک  اکم ںیہن

 ں ےک   واہں رممی اعمل زدنہ ابد۔ یچس  ادا ایک اتبؤں اینت وخش االخق ںیہ اور رنم دل۔۔" وہ ایکس رعت

 

 
فی

رکیت ،آؤٹ آف داوے اج رک پلیہ رکان ڑپے ۔وت ان ےک ہنم ںیم ےہ یہ ںیہن ،ابدنھ ریہ ںیھت۔"ان

 ںیہ۔۔" 

؟" اجذب ےن یہ وسال ایک۔"مہ وت بت  ںیہن ںیھت اہلٹس ںیم نکیل امہری  اکی روم ٹیم اتبیت ںیہ ہک "ًالثم

وہ رو ریہ یھت ہک ان ےک اپس ےسیپ ھچرے ںیہن وہ رےہ ۔اکی ابر اکی ڑلیک  یک نہب یک اشدی اک ہلئسم اھت 

 ااتر رک اےس دے 

 

 شلٹ
ن
دی یھت۔۔اےسی یہ اہلٹس ےھت  وہ ورگنک ڈیلی یھت وت رممی ےن اینپ وسےن یک رب
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بس یک یہ دمد رک یکچ وہیگن۔آج یھب یہی اھت۔ امہرے اسھت واےل روم  ںیم سج دنبے ےس ھچوھچ  رقتًابی

ںیم اشلگن ڈاپیرٹنمٹ وایل ہنسح وک آرخی رپیپ ںیہن آات اھت بلطم اےس وکیئ آڈیئای یھب ںیہن اھت اور رممی 

رھپ دن رات گل ےک  اس ےک ےیل اشرٹ ونسٹ انبےئ ہک وہ  وہ رھگ اج ریہ ںیھت۔۔ےن اانپ اسامن  رھک دای 

 رپیپ ےس لکن آےئ۔"

"وت یکین یک دویی ےن یکین رک ےک ااہتشر یھب اگلای ینع ھچرے اہلٹس وک اتبیت ںیہ دوھکی آج ہی یکین یک۔" ریم 

 احرش  ےن رسرسی رصبتہ  ایک۔

 
ّ
ںیم ریتہ ےہ وت اس ےن وخد ںیمہ اتبای۔اب اوہنں ےن ںیہن اتبای۔وہ وت ہنسح اسھت واےل روم  ا "ںیہن اد

یھب وہ الیربریی اج ریہ یھت سکب واسپ رکےن۔ہنسح ےس اہک مت ھٹیب ےک ڑپیتھ روہ اٹمئ وٹسی ہن رکو۔ںیم 

 وخد  سکب دے آیت وہں۔" انز انرایگض ےس وگای وہیئ۔

 یھت نکیل ریم احرش "اانت اسیپ اہکں ےس الیت ےہ؟وج ویں اٹلیت ےہ؟" اب ہی دمد وت اکی رطح ےس االخیق

ا  ً

 

ت
ی ق
حق

اجانن اچاتہ اھت ہک اس ڑلیک ےک سپ اانت ہسیپ اہکں ےس آات اھت ہک وہ دل وھکل ےک ریچیٹی رکیت یھت۔ اس 

 ےک زندکی ہی وکشمک رحتک یھت۔

 
ّ
ا وہ اےھچ رھگ یک ڑلیک ےہ۔" اس یک دوونں  ونہبں ےن  انرایگض ےس اھبیئ وک داھکی۔"اور وےسی یھب دمد "اد

  ےس ںیہن وہیت۔۔وہ االخیق وطر رپ یھب یسک وک لکشم ںیم ان ال ںیہن وھچڑیت ںیہ۔" فف ےسیپ
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"کیھٹ ےہ تہب وہا رممی انہم۔اب اینپ ابںیت رکو۔"اجذب ےن رگدن ومڑ رک اھبیئ وک داھکی۔ وج  دیجنسہ  

 رظنوں ےس اسےنم دھکی راہ اھت۔

ںیم یسک یک دمد رکںی۔" اجذب ےن اھبیئ "کیھٹ اہک مت ےن اےسی ول  تہب اےھچ وہےت ںیہ وج لکشم وتق 

وک  اتجای اھت ےسیج۔ریم احرش ےن  رگدن ومڑ رک اینپ دیجنسہ رظنںی اس رپ اکٹںیئ وت اجذب ےن ڑگڑبا رک رخ 

اسےنم رک ایل۔ابداشہ الستم  ےن بج اہک اھت ہک رممی انہم دنب رکو وت رھپ دنب وہان اچےئیہ اھت۔ اکی وت ڑبا اھبیئ 

۔ر۔بج احرش اےھچ ومڈ ںیم وہات وت اجذب ہہک داتی اور وہ یھب رسدا  

 
ّ
وت  دنبہ ڈر ںیم التبم وہ اجات ےہ ہک ہن  ۔اشاہہن مکح انہم اجری رکےت ںیہ دیجنسہ  ےرے ےک اسھت  ا آپ بج" اد

آرخ  وہ رحف  ،امان وت ںیہک رس یہ ملق ہن رکوادے۔" بس وک ہتپ اھت ایکس ابت وہ ےصغ ںیم ےہک ای آرام ےس 

ےہ۔ںینہب وت اب دورسے وموضع وک رشوع رک یکچ ںیھت۔ نکیل اجذب ےن یطلغ رک دی یھت۔اس ےیل 

 اھبیئ یک وھگری ےس دامغ واسپ ہگج رپ آایگ اھت۔   

یلع وفن رپ ایکس ںیتنم ےیک اجراہ اھت۔"ااھچ دوھکی وہ الفں ربڈنی یک رشٹ الزیم وہ۔نہب ںیہن وہ    

 ریمی۔۔اور وہ رپویفم۔۔اور۔۔"

 "ریمے ابپ یک رٹکیفایں ںیہن یگل ںیہ اہیں۔اینت یگنہم زیچںی اتب رےہ وہ۔۔"

 "وھبیک یلھچپ ابر بج آیئ یھت وت اوبےن ےنتک ےسیپ دےی ےھت۔۔"
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 "اہں وت اسرے مت رپ اٹل دوں۔"

اظمل رممی۔۔"۔"ھچرے اہجن رپ اٹلیت وہ اھبیئ وک رتاس ریہ وہ   

ج یک۔"ریمی ایپری نہب رممی۔۔" رممی  ےن  یہ اکم اھت وت وفرا ً وہ داتن ےتسیپ وگای وہا۔رھپ اید آای اانپ

صی 

 

ن

یہ 

ےل آؤیگن۔"،ایکس   ابت رپ  وھچاٹ اس ہہقہق اگلای۔"ھچک ںیم رخچ رک یکچ وہں۔اب ےنتج ںیہ اےنت ںیم وج آای   

  وک وہا۔دےنی"اکش ہک ںیم وخد آاتکس۔اوب ےن  ھجم رپ رھپ ےس اپدنبایں اگل دی ںیہ۔۔" وہ ےسیج رو

"رھپ وکیئ اہمترا ولرف دوتس دروازے رپآای وہاگ۔" وہ یسنہ۔"ان ونیمکں وک یھب  ینت ابر اھجمسای ےہ ہک۔۔" 

رممی ےن  اکن ےس اٹہ رک وفن وک وھگرا۔"اوب وک اتب دویگن اگیل دےتی وہ۔۔" اب ےک یلع ےن وفن وک اکن ےس اٹہ 

۔ےک وھگرا۔"ڑچلی۔۔ہی وت اگیل ںیہن ےہ ان۔"وہ ابچ ابچ ےک وبال  

 "اہں ےسیج دگاھ اور وھگڑا اگیل ںیہن وہیت۔"

 "اہں ےسیج دنبرای اگیل ںیہن وہیت۔۔"

"کیھٹ ےہ اس ابر وخد آےک اانپ بس رباڈنڈ اسامن ےل اجان۔" رممی ےن انک وکسڑی۔ہتپ اھت اوب ےن نیب 

وب ےک وقبل ریمی اگلای وہا اھت وت بلطم وہ اےس ےنیل آےن ےک اہبےن یھب رھگ ےس ںیہن لکن اتکس اھت ویکہکن ا

یٹیب تہب رپ اامتعد ےہ وہ  اےلیک رفس رک یتکس ےہ۔اور رھپ ایکس انمنمٹہ ےک اوب یج آپ ڈ ےس ولبچ ںیہ یٹیب  

دورسے رہش اک اےلیک رفس رک ےک آےئ وکیئ اوچن چین وہ اجیت ےہ۔۔ یسیج انمنمٹہ اک اوب یج رھپ تہب اےھچ 



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 27 
 

27 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

انزک اس ےیل ہک  رھگ ںیم ۔رک ایکس انزک زعت اچبیت ںیھت ےس الگ وھگےتٹن ےھت۔اور رھپ ایم درایمن ںیم آ

بس ےس وھچاٹ وہےن رپ ایکس زعت اجیل ےک ڑپکے یسیج یلتپ یھت۔یھت یھب اور ںیہن یھب۔اور وہ ڑکاتھ 

وہ وت  ڑبا یہ ذلیل وہات  ۔دخا دنمش وک یھب آرخی اوالد ہن انبےئ ہتپ ںیہن وکےسن وھچےٹ الڈےل وہےت ںیہ

 یھت ہک وہ اس ےس اکی اسل ےلہپ آیئگ یھت ورہن  ایکس زعت یھب اینت یہ انزک اھت۔رممی ہیر رکیت

اور رھپ  وفرا یہ ےچین رگی انک ااھٹ ہک  ےرے رپ اجسین ڑپیت۔ںیہن وت ریمی ۔وہیت۔ذرا ذرا یس ابت رپ ارت اجیت 

۔وت ےب زعیت ںیہن وہیئ۔۔انیقی آیکپ آوھکنں ،اکونں وک دوھہک وہا ےہ۔ ریمی زعت وفحمظ ےہ  

یلع وک ہتپ اھت ہی ضحم دیکمھ یھت ہک وہ  ھچک ںیہن الےئ یگ۔وہ اےکس ےہک اسامن ےک ےیل اوب ےس اور ےسیپ یھب 

وگنما یتکس یھت۔ایر ہی ایٹیبں  اوب یک دوتل ولےنٹ ےک ےیل دیپا وہیت ںیہ۔ڈاوک ںیہک یک۔۔ریخ اےسی وتق یلع 

یہ اتبںیئ ایک وہان اچےئیہ اھت؟  اضارا  ںیہن وہات اھت۔آپوک نہب ےک الڈال وہےن رپ اعطق ً  

 

رھگ  آےت وہےئ وہ پیل اٹپ  اہلٹس ںیم یہ وھچڑ آیت یھت وج ہک ارثک ردا   ےک اپس وہات اھت اور وہ اس وتق 

 یھب یہی یتہک ایر  ےھجم د یت اجؤ ںیم اےلیک اےسی وبر وہیت روہیگن۔

یھت۔وہ رھگ ںیہن اجیت یھت۔اہں بج دیع وریغہ یک ویکہکن وہ بج ےس اہلٹس آیئ یھت سب دو ابر اےنپ رھگ یئگ 

ایٹھچں وہیت ںیھت بت اےس اہلٹس وھچڑان ڑپات اھت۔ رممی  اک پیل اٹپ  سب انم اک اس اک اھت۔رھپ وےسی یھب اےس 

 مک یہ رضورت ڑپیت یھت وہ زایدہ اکم ومابلئ رپ رک  یتی یھت۔
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ڑپی وت ااکس ےل ولں یگ۔" وھبیل رممی سب  "وکیئ ںیہن ایر۔۔رھگوےسی یھب یلع اک پیل اٹپ ےہ رضوررت

اکی ےب اچریگ رھبے ےلمج یک امر یھت۔وکیئ اانت رنم دل ڈ ےس وہ اتکس ےہ ۔ںیہن وہان اچےئیہ ۔اصقنن دہ وہات 

 ےہ اانت ااھچ وہان ۔

ل رخ وہ رھگ چنہپ یئگ 
وہ یلع اور ایم ےک ےیل اشک گ  رک آیئ یھت آج اشم وک ایکس اہبووپلر یک ٹکٹ یھت۔ب 

یھت۔"اہےئ ایم آیکپ اینت اید آریہ یھت۔۔" وہ ایم وک زور ےس ےلگ اگلےئ وہےئ یھت۔ایم ایکس ابت رپ 

ںیسنہ۔"اہمترے اوب اک وشق ہن وہات وت ںیم یھبک ںیہمت اینت دور ڑپےنھ ہن یتجیھب ےسیج اہیں ویوینریٹس ہن وہ۔"  

  آ ےک آےن اک ااظتنر رکو۔"ایم ےن ہشیمہ واال  ہلگ درہاای۔"ایبیہ ویٹیبں یک رطح اہمترا یھب

یلع  وت اےکس اجےت یہ اہےئ ولیہ ےک دعب ااکس گیب ےیل اےکس رمکے ںیم کسھک ایگاھت۔وہ  بس ےس لم رک بج 

اےنپ رمکے ںیم آرام رکےن یچنہپ وت یلع  ھچرے اسامن وک  ڈیب رپ اکنل رک اےس کیچ رک اکچ اھت۔اب رشسٹ ااھٹ 

داتھکی۔"ہی وکاسن رلک ااھٹ الیئ وہ؟ " ااھٹ رک  آےنیئ ےک اسےنماج رک اےس  

"ویکں رظن ںیہن آراہ وکاسن رلک ےہ؟" اس ےن ےصغ ےس ڈیب رپ ےلیھپ اسامن وک اےنپ اہوھتں ےس اکی رطف رک 

ےک ڈیب ےس ےچین کنیھپ دای۔"اانپ اسامن ےتیل اجؤ۔ںیم وس ریہ وہں اب ہن ااھٹان۔۔" وہ وکیئ اینت ڑھگس یچب 

 ےلہپ اسامن ک ٹی ےک ریتھک۔اےس ہتپ اھت ایم ای اھبیھب آےک اےکس اس ےن ےس ےلہپ ںیہن یھت ہک اینت نکھت ںیم

یہ اسامن ک ٹی ںیل یگ رمکہ رھپ ےس اصف رھتسا ےلم اگ۔یلع وج اس ےس ابںیت رکان اچاتہ اھت اےس وسات دھکی 

 اانپ اسامن ک ٹی ےک  ابرہ آایگ اھت۔
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اجؤں یگ۔" ایم اور اھبیھب رات  ےک اھکےن یک ایتری رک ریہ ۔لک یلچ ریما تہب  اس اکم  راتہ ےہ  "ایم ایھب

 ںیھت۔ وہ   نچک ںیم ریھک لبیٹ ےک رگد  ریھک رکویسں ںیم ےس اکی رپ یھٹیب یھت۔

"اہمترا امرٹسز متخ وہ وت اجن وھچےٹ۔ںیم رتس یئگ وہں اینپ اوالد وک دےنھکی ےک ےیل۔اکی رجینم اھٹیب ےہ وت 

 وہ یئگ ںیھت۔رممی دلجی ےس  اکی ہی سب دنچ دن ےک ےیل لکش

  

 داھکیت ےہ۔" ایم ایھچ اخیص  اشومن

اھٹ رک ایم ےک اپس یئگ اور اںیہن ےلگ اگلای۔"ایر ایم ایک وہایگ ےہ ۔۔ریما  سب اب  اکی رٹسمس رہ ایگ ےہ۔ 

ایک رکےتکس ںیہ۔۔"،اجب  وج ےہ واہں ،ںیم رھپ  ںیہی آےکپ اپس یہ روہیگن۔اور اھبیئ  یک اب   

ں وت یسک وک ونرکی  یتل ںیہن ےہ۔۔" رممی ےن ااشروں ںیم اھبیھب ےس ھچاھچ امرجا ایک ےہ۔"اہں اہی  

"اعفط ہہک رےہ ںیہ ہک  یلمیف لٹیس رکین ےہ واہں۔" ایم یک آںیھکن کلھچ ڑپی ںیھت۔ اںیہن اینپ اچروں 

  اوالدںی تہب ایپری ںیھت۔ڑبے اھبیئ  اکی یٹلم لنشین ینپمک ںیم اجب رکےت ےھت رھپ واہ

 

ج ن ی
 ت ج
ی

ں ےس 

وت وہ وچبں وک ےل ےک ھچک رعےص ےک ےیل واہں اجیت ۔ھچگنٹس وہ یئگ یھت۔ اھبیھب وک واہں رانہ دنسپ ںیہن اھت 

 ںیھت رھپ واسپ آاجیت ںیھت۔

 وہ ریہ ںیھت۔یلع یھب ایس 

  

ایم اکی وت ےٹیب یک دجایئ اور اب ہنکمم وطر رپ ھچوتں یک دجایئ رپ اینت اشومن

ںیم ڑپھ راہ اھت ہک رھگ ںیم اکی اوالد وت وہ۔ہی وت ہیر اھت ہک آیپ یک اشدی ایس رہش ںیم وہیئ  وہج ےس ںیہی اکجل



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 30 
 

30 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

ریمی اوالد وک ریمی رپوا یہ ںیہن ہک امں ۔یھت اور اںیہن نیت اچر دن ےس اورپ وہےت ایم  روےن گل اجںیت 

ےک دعب وہےن  ےک ےیل وتق اکنےل۔وہ بس ول  رشوع ےس اکی اسھت رےہ ےھت۔آیپ یک رگوجینشی  

  ےلچ   ہک  ےسیج حیبست ےک داےن رھکبے وہں۔اےکس دعب،وایل اشدی  وت  اےسی اثتب وہیئ 

 

ج ن ی
 ت ج
ی

اعفط اھبیئ  

اوب ےن ااکس داہلخ االسم آابد رکوادای اھت۔  ۔ےئگ ےھت   

ےکی دعب درگیے بس اوالدوں اک اجان۔وےسی آج لک ےک امں ابپ اب ان زیچوں ےک اعدی ںیہ ےسیج اوب 

نکیل ایم اس وصرت احل وک وبقل ںیہن رک اپ ریہ ںیھت۔وہ اس وتق وک اید رکیت ںیھت بج ااکن ھچرا ےھت 

 اخدنان ڈاگننئ لبیٹ ےک رگد ااھٹک وہات اھت۔یسنہ ،ذماق،ےہقہق۔۔وخوصبرت اور یتمیق احملت۔۔

الہکن وہ رہ دورسے  اور داھکی اجات وت  اںیہن درالص  اےنپ ےٹیب یک اید زایدہ آیت یھت وج ولیمں دور اھت ۔اح

رسیتے دن بس رھگ واولں ےس وڈیوی اکل  رپ ابت رکات اھت  وت اکی دح کت یمک ھچری وہ اجیت یھت۔نکیل وہ ایم 

  زیف ۔ںیھت 

  

اور وہ رھپ یھب ےٹیب وک سم رکیت ںیھت۔ اھبیھب اور رممی ےن اینپ ابوتں ےس اںیہن  اس اشومن

 ےس اکنال اھت۔

 ےک اپس۔ریمی رطف ےس وکیئ عنم ںیہن ےہ نکیل ےچب ریمے اپس وھچڑ "کیھٹ ےہ مت اجؤ اےنپ وشرہ

اجؤ۔ںیم اےنپ ھچوتں ےک ریغب ںیہن رہ یتکس۔" اھبیھب ےن ےب یسب ےس اںیہن داھکی۔"ایم۔۔" رممی ےن ایم 

 ےک دنکےھ رپ ابزو الیھپای۔"اھبیھب وچبں ےک ریغب ڈ ےس رںیہ یگ۔"



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 31 
 

31 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

آاجان۔"رممی ےن اھبیھب وک دھکی ےک دنکےھ ااکچےئ۔ہی اسس  "وت ٹفش ہن وہ ہشیمہ یک رطح  ھچک دن رہ ےک

وہب اک ہلئسم اھت ےسج اوب یھب ںیہن اھجلس  اپےئ ےھت۔وت رممی سک تیھک یک ومیل یھت۔"ایم  آیپ بک آ ریہ 

 ںیہ۔بج ےس ںیم آیئ وہں اکی ابر ںیہن آںیئ۔" اینپ رطف ےس رممی ےن ان اک دایھن اٹبان اچاہ۔

وت وسےچ ہک وبڑےھ امں ابپ ںیہ وج ان ےک ےیل راہ ےتکت ںیہ۔ہتپ ںیہن ،تص ےلم "اےس اےنپ رھگ ےس رف

اکی ریمی اوالد ےہ  ذرا وج اںیہن امں یک اید آےئ۔وتفہں رپوا ںیہن ۔وکیسن ڑلایکں آ ےک یک دیشایئ وہیت ںیہ 

 رکیت۔۔"

 اایمں آپ وک یھب ہتپ ےہ  آپ ایھچ اخیص وجان ںیہ۔اور ہی۔"ایم۔۔ڑباھےپ یک ابت رےنہ دںی 

 وہ ےک ابت وک اانت ازگیوجیرٹی ویکں رکد یت ںیہ۔ آپ یک ابںیت نس ےک اےسی گل راہ ےہ ےسیج 

  

اشومن

آپ وک بس ےس انالقئ اوالد یلم وہ۔اور وتفہں اک رےنہ دںی ےسیج ےھجم ہتپ ہن وہ ،ان۔۔ارگ وج وایعق یھبک آیپ 

اب رکد ین ےہ۔" اھبیھب ےن یسنہ اپھچےن وک ےن ھچرا اکی ہتفہ اگلدای وت آپ ےن  ونعطں ےس ان یک احتل رخ

  ےرے اک رخ ومڑ ایل اھت۔

" ااھچ اب مت ریمی امں ہن ونب۔ڑبی آیئ ریمی ایطلغں اتبےن وایل۔اجؤ اےنپ رفوسٹ متخ رکو۔" ایم ےن 

 ڈاٹن دای اھت۔وہ رکسمایت وہیئ واسپ اینپ ہگج رپ ھٹیب یئگ یھت۔

ڑی دری ےلہپ وس رک ایھٹ یھت۔"دجسم ےئگ ںیہ رقآن ڑپےنھ۔یلع "اھبیھب   وجرئین اپریٹ اہکں ےہ؟" وہ وھت

 بج امنز ےک ےیل اجات ےہ اسھت ےل اجات ےہ۔"
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اس ےیل روگیرل دجسم اج راہ اھت۔ویکہکن اوب یک ۔اس ابر اوب ےن زایدہ رک دی یھت  وہ  یلع اک نس ےک یسنہ۔ انیقی ً

نکیل ۔دہاتی یھت ہک اپوچنں وتق یک امنز دجسم ںیم ادا رکے وہ۔آےگ ےھچیپ وت وہ  اہیں واہں لکن اجات اھت 

وت وہ بس اضقء امنزںی یھب ادا رکواےت ےھت۔وت بلطم اس وتق رھگ ےک بس رمد ،بج اوب ےک اہھت اتگل 

وہ ول  واسپ آےئ وت  لبیٹ اگل دی یئگ۔ےتسنہ رکسماےت اموحل ںیم اھکان اھکای اج  دجسم ےئگ وہےئ ےھت۔رھپ بج

راہ اھت۔اےکس ےجیتھب لسلسم وبےل اجرےہ ےھت۔ رممی ونٹ رک ریہ یھت بس وب وک ےنل ںیم ہصح ےل ےھت یلع 

ہنم انبےئ اھٹیب اھت۔رممی ےن ااشرے ںیم ھچاھچ۔ اس ےن اوب یک رطف آوھکنں ےس ااشرہ ایک۔اس ےن 

۔ رک رس الہای۔اوب رسربایہ رکیس رپ ےھٹیب ےھتھجمس  

اھکےت وہےئ ںیہن وبےتل ےھت۔نکیل ایکن ابوتں ںیم اکی آدھ ہلمج ہہک دےتی ےھت۔ وہ ومعام ً  

ایکن وخاشہ یھت ہک ان ےک ےچب یھب واہں ےس ۔اےکس اوب اقدئ امظع ویوینریٹس ےک وگڈل ڈیمٹسل ےھت 

وہیئگ یھت وس وہ ہی وخاب ھچرا ںیہن رک اپیئ ںیھت۔اعفط اھبیئ  ڑپںیھ۔آیپ یک وت رگوجینشی ےک دعب اشدی 

دعب یہ اےس اسامن ابدنےنھ اک  وک الوہر ںیم ڑپانھ اھت وس اےکس ےیل اوب ےن  اےکس یب ا سی یس ےک رزٹل ےک وفرا ً 

 ہہک دای اھت۔ اور یلع وک ایم ںیہن اجےن د یت ںیھت  ہک وےسی یھب رھگ ںیم  فف ویہ اتچب اھت۔

اوب تہب اشدنار تیصخش ےک امکل ےھت۔ڈنیہمس ،ڑپےھ ےھکل۔ےھجلس وہےئ زماج ےک امکل ےھت وہ۔اےکس    

 "رپیپ ڈ ےس وہےئ ےھت۔" اوب ےن ےسیج رسرسی ھچاھچ اھت۔ہتپ اھت اٹپ یہ رکے یگ وہ۔
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"تہب اےھچ وہےئ ہشیمہ یک رطح۔" وہ رکسمایئ یھت۔"اڈنوں اور امٹرٹوں یک رضورت وت ںیہن ڑپے 

اےس ڑیھچا۔"رھگ ےک ےیل وت ایکن ہشیمہ یہ رضورت ریتہ ےہ اوب  یج۔۔" وہ  سن دےی ۔یگ؟" اوب ےن   

"اہّلل اکایمب رکے  ںیہمت۔آنیم۔۔" بس ےن زری بل آنیم اہک اھت۔اھکےن ےک دعب امنز ڑپھ رک وہ یلع 

 ےک رمکے ںیم یلچ آیئ یھت۔وج ڈیب رپ  اھٹیب ھچک ےنھکل ںیم رصموف اھت۔اےکس رگد  اتکںیب ںیھت۔

"واہ یئھب ریما اھبیئ اانت القئ بک ےس وہ ایگ۔" رممی ےن رکسماےت وہےئ ایکس اتکوبں وک داھکی۔اےس دھکی 

 رک یلع ےن رہگی اسسن یل۔اور ررٹسج اکی رطف رھک دای۔

 "رممی  ھچک رکو  اوب وت ھجم رپ زنیم گنت ےیک اجرےہ ںیہ۔"

 "رشم رکو اوب ےک ےیل ااسی وبےتل وہ۔۔" 

اس دن ےس  اوب ےن ریمی امنزوں یک رگناین رشوع  ۔وتس آےئ ےھت دروازے رپ"سج دن ےس ریمے د

نکیل ریمی اضقء امنز لچ ریہ وہیت ےہ مسق ےس ۔رکدی ےہ۔دجسم ںیم بس امنز ڑپھ رک اج ےکچ وہےت ںیہ 

او روج ،وخد ڑپاھےت ںیہ ۔اٹوگنں ںیم درد وہ اجات ےہ۔اور وت اور ریمی اڈیکیم یھب اوبےن متخ رکوادی ےہ 

جل اک  قب وہ روز اید رکوا ےک ااکس ٹسیٹ ےتیل ںیہ۔"سب اےکس آوسن یہ ںیہن  ےکلھ ےھت ورہن وت  وہ ھچرا وہا اک

اھٹیب اھت۔رممی ےن  تہب رٹنکول رک ےک اےنپ ےہقہق وک اقوب ایک۔وج سب رکسماٹہ یک وصرت اظرہ وہا 

 اھت۔"وکےسن اےسی دوتس ےھت نج یک وہج ےس وصراحتل اانت دیچیپہ وہیئ۔"
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 "اکجل ےک دوتس ںیہ۔۔"

"چس اتبؤ اٹیب۔۔۔" رممی ےن ڈےلی امھگےئ۔"دورہپ ےک وتق آےئ ےھت ھجم ےس ےنلم۔اوب وت اس وتق رھگ 

 ںیہن وہےت نکیل اس دن ہتپ ںیہن ڈ ےس اوب رھگ آےئگ ےھت اور اوب ےن اج رک دروازہ وھکال۔۔۔"

 "وت۔۔؟؟"

 "وت دو رگسٹی یپ رےہ ےھت ۔۔"

رے اےنت آوارہ دوتس ںیہ۔۔" رممی ےن  ڈراامیئ ادناز ںیم اہک۔یلع ےن وھگر رک "اوہ امیئ اگڈ یلع۔۔اہمت

 داھکی۔"ڈراہم وکنیئ۔۔رگسٹی وہ یپ رےہ ےھت  یتخس ھجم رپ آیئگ۔۔"

"وت اٹیب یج دوتس یہ ااسنن یک اچہپن وہےت ںیہ۔۔"رممی ےن اوب ےک ےجہل ںیم اہک اھت۔"رممی ھچک 

 ےس ںیہن ڑپانھ ایر۔۔اکم ےیک ریغب وسےن ںیہن دےتی ںیہ۔"رممی رکو۔۔ااھچ ابیق بس کیھٹ ےہ نکیل اوب

امرا۔"وےسی اوب آسف ےس آےن ےک دعب اانت ےکھت وہےئ وہےت ںیہ ںیہمت ڈ ےس  ےن اب یک ابر الب فلکت ہہقہق

 ڑپاھےت ںیہ۔۔"

ی ںیم ےن یھب اوب ےس یہی اہک اھت ہک اوب یج آپ ےکھت وہےئ وہےت ںیہ ںیم اڈیکیم

ج

 

ت
ی ک

 ںیم ڑپھ وت "میس۔۔ازگی

اوب ےتہک ہی ااسحس ےلہپ رکےتیل ابپ اکھت وہا آات ےہ وخد یہ ڑپھ رک ااھچ رزٹل دے ،راہ وہں۔نکیل ںیہن 

 دوں۔۔" 
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"اےکس ےیل اوب وک عنم ںیہن رکویگن ںیم۔ابیق دےتھکی ںیہ ایک وہ اتکس ےہ۔۔" یلع اھک اجےن وایل رظنوں ےس 

اھت۔وج ہن ایم لح رک ےک دے ریہ ںیھت ہن رممی۔۔اےس اوب اےس دےنھکی اگل۔بس ےس ڑبا ہلئسم یہ وت یہی 

 ےسیج تخس ااتسد ےس ںیہن ڑپانھ اھت ایر۔۔ 

  

ےک متخ وہےن ےک دعب اس ےن رھپ رھگ اجان اکم ۔  ۔ررسیچ  ےک ےیل اکیف اکم راتہ اھت وہ واسپ  اہلٹس آیکچ یھت

یھت۔ےب اچرہ آلکج  دیھک آامت انب راتہ  اھت اور یلع ےک ےیل وہ اس ابر  اینپ رطف ےس تہب ھچک انیل اچیتہ

اھت۔اشک گ امل ںیم رمداہن ڑپکوں یک داکن  ںیم وھگیتم وہ یلع   ےک ےیل اشک گ ےیک اج ریہ یھت۔اکی اجبن 

ےس وہ رشسٹ کیچ رک ریہ یھت   بج اگنہ  ااھٹیئ وت دورسی اجبن ےس ریم احرش اےکس  اسےنم ڑھکا اھت ۔وہ یھب 

 رشسٹ کیچ رکراہ اھت۔

می  ہنم انبیت   رھپ ےس اےنپ اکم ںیم گل یئگ۔ وہہہن۔۔احرش وت ےلہپ یہ اےس دھکی اکچ اھت۔وہ نیت رشسٹ وک رم

 و زیم رممی اعمل۔"
شکی
ی ک

 ٹکیلس رکےت  ڑمی وت احرش ےن اےس آواز دی۔"ا

 رممی ےن رگدن ومڑ وک اےس داھکی۔"یج؟" اس ےن اربو ااھٹای۔

رک اس کت آای۔اور اےکس رقبی آرک  وکٹ یک بیج ےس  اانپ "اکی ٹنم رںیک۔" وہ ہی اتہک اسڈیئ ےس ڑم 

ونٹ  نگ رک ایکس رطف ڑباھےئ۔"ہی آاکپ رق ۔تہب ہیرہی آپ  ھچک  زہار ےکاپچن  واٹل اکنال۔اور اپچن 
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اک ہک آپ ےن امہری دمد یک۔"رممی ےن  دیجنسیگ ےس ان ونوٹں وک داھکی۔ہی آیکپ رمق ےس زایدہ ےہ ہیرہی 

رش ےن دیجنسیگ ےس ونٹ ایکس اجبن ڑباھےئ وہےئ ےھت۔ےک وطر رپ۔۔" ریم اح  

دورسی    واسپ  ےنیل یک اعدت ںیہن ےہ۔اور ےھجم راہ ےتلچ اےنپ رق۔"رتحمم ااسنن۔۔ںیم رممی اعمل وہں 

 ےسیج۔رق  ابت  لکشم وتق ںیم آیکپ دمد یک یھت ںیم ےن ،وت اس انےط آوکپ ھچک احلظ رک انیل اچےئیہ اھت 

ااترے اجےت۔وعض داری یھب وکیئ زیچ وہیت ےہ۔نکیل آپ وک  ایک ولعمم ہک وہ ایک  وہیت ااسحن ویں ںیہن 

اےکس وجاب اک ااظتنر ےیک ریغب  وہ ےہ۔" ڈنھٹا ہجہل ،تخس اافلظ اور دیجنسہ اگنوہں  ےس رممی ےن  اےس اتلڑا اھت۔

 آےگ ڑبھ یئگ۔

 اجات داتھکی راہ۔اس یک ابوتں ےن  اےس وچاکن ریم احرش ےن ھچک ےنہک وک ہنم وھکال اھت نکیل رھپ اخومیش ےس اےس

دای اھت۔اور ایکس  ایھٹ رگدن اور اس ےک ےجہل وک اید رک ےک اےکس وہوٹنں رپ  یکلہ یس رکسماٹہ ارھب رک  دعموم 

وہیئ یھت۔ وہ دورسی اجبن ےس اکی اور رشٹ ااھٹ رک اب رنشپسی رپ ڑھکی یھت۔رھپ وہ لب ادا رکیت  واہں 

 ےس اج یکچ یھت۔

ریم احرش  رھپ اینپ اشک گ رکات راہ نکیل رھپ وہ اےکس دامغ ےس ںیہن لکن اپ ریہ یھت۔رھپ  وہ اکی زانہن رٹس  

واچ  ےیل واہں ےس ابرہ الکن اھت۔ہیرےی ےک وطر رپ ااضیف ےسیپ ںیہن وکیئ ہفحت یہ  ااھچ اتگل ےہریم احرش۔۔وہ 

یلہپ الماقت ںیم ینتج زرہ یگل یھت۔ہتپ ںیہن اب ۔ایکس وعض داری یک ابت وک اید رک ےک رھپ ےس رکسماای اھت

 ویکں ںیہن یگل یھت؟ یلھچپ ابر ایسی  ابوتں ےن اےس ہصغ دال دای اھت اور اب ۔۔ 
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 ۔انینں اور انز لک اشم وک اہلٹس آےن وایل ںیھت۔ےلہپ اس ےن وساچ  ہک انینں   ےک اسھت ااکس ہیرہی ادا رکے

 آج یہ  آےن اک  دص رک ایل۔وسرج ڈ ےنل ےس ےلہپ وہ اےکس اہلٹس رھپ انینں ےک وساولں اک وسچ رک  اس ےن

اچنہپ۔ واہں  چنہپ رک اس ےن رممی اعمل ےس ےنلم اک اہک۔ اہلٹس یک وارڈن  اےس  اجیتن ںیھت نکیل رممی ےس ویکں 

 انلم اچاتہ اھت وہ؟ وہ ریحان وت وہںیئ نکیل ھچاھچ ںیہن اشدی اےکس دہعے اک احلظ  اھت۔

وم ںیم اھٹب دای ایگ اھت۔اپچن ٹنم دعب رممی یھب آیئگ یھت۔اےس واہں دھکی رک ریحان وہیئ اےس وگنٹی ر

 یھت۔آج  یہ وت اےس اانت انس رک آیئ یھت۔"یج؟"

 "االسلم مکیلع۔" وہ اےس داتھکی اھٹ ڑھکا وہا اور  دیجنسیگ ےس السم ایک۔

ابت درہایئ یھت۔ احرش  یک دیجنسیگ وحملں "ومکیلع االسلم۔یج؟؟" رممی  ےن  السم اک وجاب دے رک رھپ اینپ  

 وہا۔ یہ وخد رپ اقوب اپ رک  ایکس رطف وتمہج ۔رھپ  وفرا ً  اس رکسماای۔تہب ھت یھ یھت وہںیم مگ وہیئ یھت۔وہ اکلہ

"ںیم آپ اک ہیرہی  ادا رکےن آای وہں۔آپ ےن اس دن ےب کش انب ےہک نکیل امہری دمد رک ےک مہ رپ تہب 

ڑبا ااسحن ایک ےہ۔اس ےک ےیل ںیم آپ اک ہیر زگار وہں۔ہی آیکپ رمق وج آپ ےن مہ رپ  رخچ یک یھت۔اور 

 ہی ہیرہی ےک ااہظر ےک وطر رپ ہفحت ۔۔" 

اکی وھچاٹ اشک گ گیب اکی یہ اہھت ںیم لقتنم رک ےک  رممی یک اجبن ،ا اس ےن رمق اک افلہف اور اہھت ںیم ک ڑ

اہھت ڑباھای۔وعض داری اک ہنعط وت وخب یہ دل رپ اج اگل اھت اشدی۔رممی ےن اس ےک اہھت   ےس رمق اک  افلہف اھتم 
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 نکیل ایل۔"ہی ںیم آپ ےک ےیل الای اھت۔"احرش ےن اشک گ گیب  ےک ہن ےنیل رپ ابت درہایئ۔"تہب ہیرہی

 ےھجم رہ یسک ےس ےفحت ےنیل یک اعدت ںیہن ےہ۔" 

"ایھچ ابت ےہ ۔نکیل ںیم یسک اور دصقم ےک تحت ںیہن سب  آےکپ ااسحن ےک دبےل دے راہ اھت۔"دوونں 

یہ الب یک دیجنسیگ ےس وگتفگ رک رےہ ےھت۔"ںیم ےن آےکپ انب ےہک آیکپ دمد یک یھت ینع آپ ےک ےنہک رپ 

ااسحن ںیہن یھت۔سج اک ںیم دبہل ولں۔" وہ   رمق ےک افلےف وک  اہھت ںیم اھتےم  ںیہن۔۔وس ریمی دمد وکیئ

ڑم یئگ۔ریم احرش اک ےفحت واال اہھت  وےسی یہ راہ۔احرش ےن  اہشدت یک ایلگن ےس ومھچن  وک وھچا۔وہ تہب رخنے 

 وایل یھت۔اور وہ اےس ڈنر اور دریل یگل یھت۔

ورہن وت اکجل ،ویین ںیم وہ  رنم دل اور رھگ ںیم ڈرھچک ۔اور دریل یگل یھت ،اور وہ اشدی الہپ صخش اھت  ےسج وہ ڈنر 

وہ  اےس رظنوں ںیم رےتھک وگنٹی روم ےس ابرہ آایگ اھت۔وج واہں ےس زگریت اکی المزہم  اٹپئ وہشمر یھت۔

 
ک

 

ن
ے اخوتن وک روےک وہےئ یھت۔وبےتل وہےئ افلےف ےس ھچک ونٹ اکنل رک اےکس وحاےل ےیک رھپ    واہں ےس 

 

لی

 ابرہ الن ںیم ںیم آیئگ یھت۔ اور اکی امیل وک الب رک وہ افلہف یہ  اےکس اہھت ںیم دے دای اھت۔

احرش وک ھجمس آیئگ یھت  ہک وہ   اےس ایک اتج ریہ یھت۔امیل وخیش ںیم اب اےس داعںیئ دے راہ اھت۔احرش ےن  

وک ےنگ  وہ اےس یسک اور وک دے ریہ ےکلہ ےس رس وک یفن ںیم الہای۔اےکس اسےنم انب افلےف ںیم وموجد  رمق 

یھت۔وہ اےس وج اغیپم دانی اچیتہ یھت اےس لم اکچ اھت۔وہ اہلٹس ےک ٹیگ ےک رقبی اج رک اکی ابر رھپ ڑما وج 

ایھب یھب امیل ےس ابںیت ےیک اج ریہ یھت۔احرش ےن آوھکنں رپ الگزس اگل رک وغر ےس ااکس اجزئہ ایل۔ اظبرہاعم 
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 امےھت کت  یتی یھت ینع رس ےک ابل رظن ںیہن آےت ےھت۔اوررھپ  رگدن ےس ذرا اس اور دوہٹپ یھب۔یس یھت وہ 

ڈالیھ وہات اھت۔دوہٹپ الیھپ رک  یتی یھت یسک اچدر یک رطح ۔۔سج ںیم وہ ایھچ اخیص پھچ اجیت یھت۔ 

رش ےن  اےس اب وہ  اینپ وخوصبریت وک اپھچ رک رےنھک وایل ڑلیک یھت۔اور رھپ تہب اعم یس یتگل یھت۔ریم احومجماع ً

کت ایس یلح  ںیم یہ داھکی اھت۔اور اس یلح  ںیم وہ   یسک وک ارٹٹکی ںیہن رک یتکس یھت وساےئ اےکس۔۔آج ےک 

 دن اس ےن اینپ زدنیگ اک بس ےس ڑبا ہلصیف رک ایل اھت۔اور رھپ اس ےلصیف وک وسےتچ وہ ڑم رک الچ ایگ اھت۔    

 

اشدی رکین ےہ۔" اس ےن اباب اجن وک اکل رک ےک رصتخم ہہک ہک اکل "اباب اجن ڑلیک دنسپ رک یل ےہ۔اس ےس 

اکٹ دی یھت اور اےلگ یہ دن اباب اجن  اور اامں دوونں یہ االسم آابد ںیم ےھت۔حبص انےتش  ےک وتق وہ ےچنہپ 

۔اابقتسل  ےکےیل ڑھکا وہا ےھت۔احرش اںیہن دےتھکی وہا اتسنہ وہا ،ان ےک  

۔"ن"وخش آدمدی۔اباب اجن۔۔اامں اج  

ابری ابری دوونں  ےس ےلگ الم۔وہ دوونں  اس ےس ےنلم ےک دعب اینپ اینپ رکیس ٹیسھگ رک ےھٹیب ےھت۔"اینت  

حبص حبص بس ریختی اباب اجن۔۔" اس ےن اںیہن ڑیھچا۔رات یہ وت اہک اھت اور  حبص وہ اہیں ےھت۔"ںیم ےن 

 وساچ ںیہک حبص وہےت یہ رکم ہن اجؤ اس ےیل۔۔"

"ںیہن اباباجن اب ہی نکمم ںیہن ےہ۔" اامں ےن  رہگی رظنوں ےس ےٹیب ےک  ےرے رپ ہ دل وھکل رک اسنہ۔

 یلیھپ وخیش وک داھکی۔سب ایکن دنن یک یٹیب اک ہن ےہک۔۔
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انداں۔۔  "وکن ےہ وہ؟" اباباجن ےن آس ےس  ھچاھچ اشدی ایکن اھبیجن اک انم ےل دے۔دل    

ر  ےہ۔" 

 

ت ئ

 

ت ن
س

 "رممی اعمل۔۔انینں یک ویوینریٹس ںیم ڑپیتھ ےہ۔اس ےس 

"ایوہ۔۔" اامں ےک دل ےن رعنہ امرا۔اباباجن  ےن رسالہ رک وخد وک اس ےکٹھج  ےس وفحمظ رےنھک یک وکشش 

یک۔"بک ےس اےس اج ےت وہ۔؟انتک رعہص  ارئیف راہ؟"  احرش  ےن   ہنم کت ےل اجےت وجس ےک الگس وک  لبیٹ 

اھک۔"اباب اجن ریما یسک ےس یھبک وکیئ ارئیف ںیہن راہ اور اےس دنپرہ دن ےلہپ ےس اجاتن وہں۔" ایکس رپ ر

رکسماٹہ ٹمس یکچ یھت۔اباب اجن ےن ےٹیب ےک ومڈ  وک داھکی۔وج رھپ ےس دیجنسیگ  ںیم اج اکچ اھت۔اامں  ےن  

 ابپ ےٹیب وک  دھکی رک وہےل ےس الگ اکنھکرا ۔

ینپ وخیش  وک اپھچےن یک وکشش رک ریہ ںیھت نکیل رھپ یھب پھچ ںیہن ریہ یھت۔"ڑلیک ایپری ےہ؟"  وہ ا  

"ایپری وت ںیہن ےہ نکیل ےھجم یتگل ےہ۔" ایکس ابت نس رک اباب اجن ےک وہوٹنں  رپ یکلہ یس رکسماٹہ آیئگ 

یھب یھت۔زدنیگ ںیم یلہپ ابر اےکس ہنم ےس یسک ڑلیک یک رعتفی ینس یھت۔"ںیہمت ایپری ےنگل وایل  ےس 

اہمتری اشدی  رکواںیئ ےگ۔نکیل ریمی اھبیجن ےس یھب رکین وہ یگ۔" اباب اجن ےن یمتح ادناز ںیم اہک۔"ںیم 

نسح ےس وہ آیکپ   فف اکی اشدی رکوں اگ وہ یھب اینپ دنسپ یک  ڑلیک ےس۔اور وج ڑلیک ےھجم دنسپ ےہ اافتق  

  ےصغ ےس  اےس وھگرا۔وج اوالد بس ےس اھبیجن ںیہن ےہ۔" وہ اب وکسن ےس انہتش رک راہ اھت۔اباب اجن ےن

ویہ  آےکپ ربص اک ااحتمن  یتی ےہ۔"ریمی اھبیجن ےس ںیہمت ہلئسم ایک ےہ۔؟"  زایدہ ایپری وہ ومعام ً  
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 "ایھچ ڑلیک ےہ وہ ۔ےھحم اس ےس ایک ہلئسم وہ اتکس ےہ؟ سب  ویبی ےک ےیل ایھچ ںیہن  یتگل۔"

ہن ادناز ںیم اےس اتلڑےن ےگل۔"اس ےیل وت ںیہن دنسپ۔ ایمں "مت ےس الھک انگ  ایھچ ےہ۔" وہ زچ وہ رک زان

ویبی اک ویلل ربارب وہان اچےئیہ۔" وہ ڈٹیھ  رت ن ااسنن اھت۔اامں زمے ےس اںیہن  ےتنس وہےئ اب انےتش ےس 

ااصنف رک ریہ ںیھت۔اس دوران اکی آدھ تبحم رھبی اگنہ ےٹیب رپ یھب ڈال ںیتیل۔اجیتن ںیھت داین رپ 

اےل ریم رساج ےٹیب   وک مکح ںیہن  دےتی ےھت۔ہن وکیئ مسق دےتی ہن ھچک سب ابت ونماےن یک ربع امجےن و

 وکشش رکےت۔اور وہ یھب رفامربندار اٹیب اس اعمےلم رپ آےک اڑلی وھگڑے یک امدنن  اڑ اجات۔

 زایدہ یسک وک  اور اٹیب اتہک وج ںیم ےن ہہک دای وہ امںین۔ اس بس اک، بس ےس ۔ابپ اتہک ںیم ےن وج اہک وہ  امون

اور دنن  فف یٹیب یک وہج ۔افدئہ اھت وت وہ سب ایہن وک اھت ہک وہ ینت رگدن  ےک اسھت دنن ےک اسےنم  یتھٹیب ںیھت  

 ےس اھبیھب ےک رغور رھبے ادناز رپ ھچک ںیہن یتہک ںیھت۔آہ ۔۔زدنیگ  ایک ھچک ربداتش رکان ڑپات ےہ۔

 ایھچ اخوتن ںیھت وت آپ طلغ ںیہ۔ اہرجہ )احرش یک اامں( یک آپ ھجمس رےہ  وہ ےگن ہک وھپھپ  وکیئ  تہب یہ

اشدی ےک  اچر امہ دعب وہ ان ےک ےیل وسنت ےل آیئ ںیھت۔ہی ابت اےکن ےیل داکچھ یھت ویکہکن اےکن وشرہ ےن 

اںیہن دنسپ رک ےک ان ےس اشدی یک یھت۔ نکیل اشدی ےک سب اچر امہ دعب یہ وشرہ یک دورسی اشدی ےن  

ا  داکچھ دای اھت۔ اور وہ ہی ابت یھبک ںیہن وھبل یتکس ںیھت ہک ہی اشدی ایکن دنن ےن ڑبی وکوششں اںیھن تہب ڑب

ےس اینپ اخہل زاد ےک اسھت ےط رکوایئ یھت۔ارگ  یلہپ اشدی وک دنچ اسل زگرےن ےک دعب  وہ دورسی اشدی 

وت دو امہ ےک رفق ، احرش دیپا وہا اور منص ےب واف الکن اھت۔رھپ بج،رکےت وت اشدی  اانت دھک ہن وہات۔سب اچر امہ 
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ےس ااکس وسالیت اھبیئ دیپا وہا اھت۔احرجہ وک ارگ وکیئ ابت اینپ وخش یتخب یتگل یھت وت سب یہی ہک اےکن ےٹیب   ےس 

 ریم رساج وٹٹ ےک تبحم رکےت ےھت۔

 اٹیب اھت اور وہ وار  وہ الہپ۔وہا اھت  ا وہ وخد وک وخش بیصن یتھجمس ںیھت ہک ااکن اٹیب وسنت ےک ےٹیب ےس ےلہپ دیپ

اھت۔اب ھچری داین یھب رس خٹپ  یتی  وہ لبقتسم ےک رسدار یک امں نب یکچ ںیھت۔ ا وکناور ان یک وسنت وک اشدی 

ےک دو اسل  دعب اج ہک امں ےننب یک وخش ربخی یلم یھت۔وخش ربخی دنچدن ےک رفق ےس یلم یھت نکیل ھچک 

ا ش ےلہپ وہ یئگ یھت۔سب اس دن ےس وہ  اجن یئگ ںیھت۔دھک ولئسمں یک وہج ےس  ان ےک اہں ےٹیب یک دیپ

 ےنتج یھب وہں ان اک وسریا ےہ۔

بج ان ےک وشرہ ےن رسیتی اشدی یک یھت۔اس دن اوہنں ےن ،اور ایلص ڈنھٹ وت بت ڑپی یھت ےجیلک ںیم 

زمے ےس نشج انمای اھت ۔ انز یک امں دصےم ںیم یھت ہک ان رپ وت اب وسنت آیئ یھت۔اس وتق یھب اامں 

 ابپ ےٹیب وک نس ریہ ںیھت۔

ان اک اٹیب ریم رساج یک زمکوری اھت۔وہ  وت اچہ رک یھب احرش رپ ہصغ ربرقار ںیہن رھک ےتکس ےھت۔وہ اس داین اک وادح 

ااسنن اھت وج اںیہن اینپ اجن ےس ڑبھ رک اھت۔اور ہی ابت ریم احرش وک ولعمم یھت۔وس وہ ابپ اٹیب ہشیمہ یک رطح 

دورسے وک اقلئ رکےن یک وکشش رک رےہ ےھت۔اباب اجن تبحم اور ےب یسب ےس۔احرش داللئ ےس اکی 

رنیم اور  ےب اینزی ےس۔وہ اےس ہصغ دال رک اس ابت وک ایکس دض ںیہن انبان اچےتہ ےھت۔اور وہ اںیہن ہصغ دال 

 زایدہ  تی ےک رک ااکن دل ںیہن  داھکان اچاتہ اھت۔وہ اینپ اینپ رطزم رپ اس ابزی وک لیھک رےہ ےھت۔ سج ںیم
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ااکمن احرش ےک ےھت۔"کیھٹ  ےہ اہمتری دنسپ  آےئ یگ وت رھپ ریمی دنسپ یھب آےئ یگ۔" اباب اجن  ےن 

 آرخی ہلصیف انسای۔"ںیہن  فف ریمی یہ دنسپ آیئ یگ۔ویکہکن ےھجم اکی یہ اشدی رکین ےہ۔"

 "ارگ ریمی  دنسپ ںیہن وت اہمتری یھب ںیہن۔"

  اشدی وک زایدہ دنسپ ںیہن رکات۔"ڈٹیھ انب ال ڈٹیھ۔۔"وکیئ ہلئسم ںیہن۔ںیم وےسی یھب

 "ھچک ول اور دو اک اوصل اتلچ ےہ داین ںیم۔ریمی امون ںیم یھب اہمتری امونں اگ۔"

"ابلکل اتلچ ےہ۔نکیل ویکہکن آپ ریمے وادل رتحمم ںیہ اور وادل ن  اوالد ےک ےیل ےب رغ   وہےت ںیہ وس 

اوصولں وک وھبل اجںیئ ےگ۔امی آیئ راٹئ؟" اامں ےن  وت اباقدعہ وھجم رک آپ ریمی امںین ےگ اور داینوی 

 رس وک  امھگای۔اشابش ریمے ریش۔۔اباب اجن ےن اںیہن وھگر رک داھکی۔

"تہب ایلع مسق اک رپااھٹ انب ےہ۔وساد آایگ۔" اوھنں ےن رھپ یتسم ںیم رس وک داںیئ ابںیئ امھگای۔ احرش ےن  

وہوٹنں وک داوتنں ےک چیب دابای۔اام ں وت  سب دح یہ رکیت ںیھت۔اباب اجن ےن رکسماٹہ طبض رکےن وک دوونں 

رس کٹھج رک اام ں ےس رخ ریھپا۔ہتپ ںیہن  بک اس وعرت اک دورسی اشدی واال ہصغ ارتے اگ۔احرش وک 

 وھگرا۔اکش ےک اس رپ ہصغ رک ےتکس ہکلب ےصغ ںیم مکح دے دےتی رھپ اچےہ رس اتخٹپ رےہ۔نکیل وہ یھب وت ایکن

دض ےک دعب اینپ دض اتب اکچ اھت۔ڑگبی وہیئ الڈیل اوالد۔۔وہ ےب یسب ےس ےٹیب  وک دھکی رےہ ےھت۔ان ےک اسیج 
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دضی ،اڑلی اھت ہتپ ںیہن وہ سک رپ آےک رنم وہات ایھب کت وت اےس اکھجےن واال وکیئ ںیہن اھت۔"بج اہمترا 

ےہ۔"اٹیب آےئ اگ وت ااسحس وہ اگ ہک دضی اوالد  رپ اسیک  ہصغ آات   

نکیل آپ ںیہ ہک اےس آےن یہ ںیہن دے رےہ۔" وہ زمے ۔"ںیم  یھب    اس  ےک آےن اک ااظتنم رک راہ وہں 

ےس وبال۔اباب اجن وک کیب وتق ہصغ اور یسنہ آیئ۔اسیک دضی اٹیب  دیپا رک ایل اھت۔اامں یک وخیش اک اعمل وت ایبن 

وت بلطم ںیہن ےنب یگ۔ ،وہب ںیہن ےنب یگ   بج  احرش ےن ہہک دای اھت ایکن دنن یک یٹیب۔ےس ابرہ اھت   

 

"ےھجم ایسی یسک وعرت ےس اشدی ںیہن رکین   سج ےس اشدی ےک دعب ےھجم  رھپ دورسی اشدی رکین 

ڑپے۔ینع ہک ںیم اکی یہ ابر اشدی رکواگن اور اینپ دنسپ ےس رکواگن۔اتہک ابر ابر ہی ٹھجنھج ہن اپانل 

اھت۔اجذب اےکس رمکے ںیم اھٹیب اھت۔وہ یھب اباب یک رطح یہی ہہک راہ ڑپے۔" اباب اجن ےک دعب اب اجذب 

 اھت۔وکیئ ہلئسم ںیہن اینپ دنسپ یھب رکےل اور اباب یک یھب امن ےل۔

 
ّ
ا آپ وک دورسی اشدی ےس ایک ارلیج ےہ۔اباب اجن ےھجم ںیہک ںیم وت وس اجن ےس ھچری اچر رکےن وک "ایر اد

 یھب ایتر وہں۔"

۔""اس ےیل وہ ںیہن ےتہک  

 ذم
ّ
ا اتبںیئ ان۔۔آپ وک دورسی اشدی ےس ایک ہلئسم ےہ؟"اق اکی رطف اد  
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"اباب اجن یک دورسی اشدی یک وہج ےس اامں وک ہشیمہ  روےت داھکی۔ان ےک دل ےس ہی دھک یھبک ںیہن ایگ۔ںیم 

ےن  ںیہن اچاتہ ہک ںیم اینپ ذات ےس یسک وک ہی فیلکت دوں۔سب اکی یہ ابر  ایھچ ڑلیک ےل آؤں ۔" احرش 

یلہپ ابر اس ابت یک وہج اتبیئ یھت۔"وت   ولپہش ےس رک ںیل۔ایھچ وت ےہ۔" اجذب ےن اباب اجن یک ابت 

درہایئ۔"ںیم ےن بک ااکنر ایک ہک ایھچ ںیہن ےہ؟ وہ تہب ایھچ ڑلیک ےہ نکیل رضوری ںیہن ہک داین یک رہ 

 ایھچ ےش بس وک ایھچ ےگل۔وہ ےھجم ںیہن  دنسپ ابت متخ۔۔" 

 
ّ
ہی ابت وت ںیلچ ھجمس آیئگ نکیل آپ ےن یھبک وکیئ رگل رفڈنی ویکں ںیہن ریھک ہی ھجمس ںیہن ا "وےسی اد

آیئ۔" اجذب  ےن وھتک ےتلگن وہےئ ھچاھچ۔ارگ وج ڑبے اھبیئ واال ومڈ آن وہ اجات وت ریخ ںیہن 

 اوکس انسای اھت یھت۔"ااسنن وہں اجونر وت ںیہن  ہک رہ ہگج ہنم امروں۔" اجذب وک اگل وصخاص ً
ّ
ا ےن۔اد  

"اجونر وایل ایک ابت۔دنبہ  اتلم ےہ داتھکی ےہ ابت رکات ےہ وت ھجمس یتگل ےہ ہک وکن الفئ اپررنٹ انبےن ےک 

ی؟؟ 

 شج
ن

" احرش ےن اےس دھکی رک اربو اقلب ےہ۔" اجذب ےن دلجی ےس  اےس اھجمسےن یک وکشش یک۔"رس

 ااکچای۔

مت یھب اج ےت وہ رمد یک اگنہ ایک زیچ ےہ۔وج اڑیت ڑچای ےک رپ ےننگ ےک دوعے رےتھک وہں  اںیہن   وعرت وک "

دھکی ہک یہ ادنازہ وہ اجات ےہ ےنتک اپین ںیم ےہ وہ۔اس یلہپ اگنہ ںیم ہلصیف وہ اجات ےہ وعرت رھگ الےن ےک 

د اس  وک یھب راھجات ےہ اقلب ےہ ہک ںیہن۔نکیل وج وعرت رھگ الےن ےک اقلب ںیہن یتگل  رم

۔ویکں؟؟ویکہکن وہ اینپ ہنم امرےنوایل اعدت ےس وبجمر وہات ےہ۔وہ رغور ںیم ہی اتہک ےہ ایسی وعرںیت 
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وج  ہک دوھکی۔اشدی ےک اقلب ںیہن وہںیت ہی سب اٹمئ اپس ںیہ وت در تقیقح وہ اینپ ےب زعیت رک راہ وہات ےہ 

یھب ںیہن وھچڑات۔اےسی رمدوں یک اثمل وتکں یسیج وہیت ےہ  وج  ریمے ایعمر رپ ھچرا ںیہن ارتات ںیم وت اےس

 رہ ہگج ہنم امرات ےہ  اےس ھچک یھب لم اجےئ۔ایکس وکیئ وچاسئ ںیہن۔

رمد ںیم اور ھچک وہ ہن وہ ریغت  رضور وہین اچےئیہ ہک وہ ااسنن اور اجونر ےک رفق وک اجاتن وہ۔رمد وک زبی 

اور وہ یھب بت  بج وہ ہی ف وعرت یک وکایٹل کیچ رکےن ےک ےیل۔ںیہن داتی ہک وہ رہ ہگج  ہنم امرے  ف

دوعے رکات وہ ہک وعرت یک اچل ےس ااکس رکدار ولعمم وہ اجات ےہ۔بج آپ وک ولعمم ےہ ہک وہ آےکپ 

ایعمر یک ںیہن وت آپ  اینپ زعت وک  دنلب رےتھک اےس ڑم رک یھب ہن دںیھکی۔رگم ںیہن ریغت دنموں وک ہی وت ےب 

یتگل  ہک وہ ااسنن وہ ےک اجونر ےسیج ںیہ۔اہں رگم ہی رضور ےب زعیت یتگل ےہ ہک ولعمم یھب وہ ہک زعیت ںیہن 

وعرت آپ ےک ایعمر یک ںیہن اور وھچڑ دی؟ ارے ویکں؟ ویکں اجےن دای اہھت ےس۔۔ کیھٹ ےہ اشدی 

 ر لی ںیہن ولچ اٹمئ اپس رک ےتیل۔ایک رفق ڑپات ےہ ہک اجونروں یک یھب وکیئ وچاسئ ںیہن
ئ

 

 ت
من

 وہیت۔اجونرں وک 

"اچےئیہ ہک وطر رطےقی دبںیل۔ریغت دنم یھبک اہنپ رہتس ہن دبںیل  ےگ۔۔  

 
ّ
ا وخب ےب زعیت یک یھت۔اجذب  ہی وسال ھچھچ رک اتھچپ راہ اجذب یک انک ارت رک دور اج ڑپی یھت۔واہ اد

۔ایخالت ںیہن ہکلب اھت۔ںیہن یھت وکیئ رگل رفڈنی وت ان وہیت۔۔ اےس ایک ڑپی یھت ہک اھبیئ ےک  ایخالت اتنس

 
ّ
ا رھپ ںیہن ھچ وھچں اگ۔"اینپ ےب زعیت رکواات۔"اعمف رک دںی اد  
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"اہں رھپ ہن ھچانھچ اتہک اننس ہن ڑپے۔نکیل وج اکم رکےت رشم ںیہن آیت وہ ےتنس ویکں آیت ےہ؟" اجذب وک 

 وکیئ ہگج ںیہن ادنازہ وہ اکچ اھت۔اب انک سب آرپنشی ےک ذرےعی گل یتکس یھت۔ریم احرش ےن اےکس ےنگل یک

 
ّ
ا ںیم آات وہں ذرا۔وھتڑا اکم ےہ۔۔" وہ وہےل ےس وباتل اھٹ ڑھکا وہا۔احرش ےن اوسفس وھچڑی یھت۔"اد

ےس اھبیئ وک داھکی۔ہتپ اھت وہ  اینپ اعدںیت ںیہن دبل اتکس اھت۔رہآےئ دن یئن ڑلیک۔۔ہک ڑلایکں وت وخد آےک 

؟۔۔ یتسنھپ ںیھت وت وہ ااکنر رک  ےک ےب ریغت ویکں اتنب  

 

اےنت دن اس ےک اسھت زغم امری ےک دعب اباب اجن وک  ولعمم وہ اکچ اھت اس ےن ابت ںیہن امینن یھت۔رھپ ہلصیف 

 رک ےک ادی زرہہ وک االسم آابد آےن ےک ےیل البوہ جیھب دای اھت۔

رھگ اجےن یک ایترویں ںیم یھت۔رکےک   متخ اانپ ررسیچ  اک ھچک اکم  درھ رممی ا    

اامں ےن اکیف دونں ےس اہیں ڈریا ڈاال وہا اھت۔انز وت آابیئ رھگ یلچ یئگ یھت۔ انینں وک اامں  ےک اباب اجن اور 

اسھت واسپ اجان اھت۔وس  االسم آابد واےل رھگ ںیم یف ااحلل  وخب روںیقن ںیھت۔وہ بس نہب اھبیئ وت تہب 

 
ّ
ا اشدی ےک ےیل امن ےئگ ےھت۔ وخش ےھت۔ ہک  اد  

 ردی ۔ رھپےت  ےھت اکی اباب اجن یہ رپاشین ےس
م
اور ان اک اٹیب ذرا یھب رتس ہن اھکات ہک  اباب اجن ےس ہی ہ

اسری  اباب اجن ےک ےیل ولپہش وک اسری  رمع ےک ےیل اس ےک رس ابدنھ یتکس یھت۔ اور احرش ےک ایخل  ےس



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 48 
 

48 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

۔وھپوھپ زرہہ   ریخ یھتےتیلر ازدنیگ ےٹیب وک وخش دےنھکی ےک ےیل  ہی رضوری اھت ہک ہی دنچ دن  رپاشیین ںیم زگ

اےلگ دن آن یچنہپ ںیھت۔ےلہپ وت اباب اجن ےن اےلیک ان ےس دنب رمکے ںیم گنٹیم یک یھت۔وہ وت ہی ےتنس یہ 

ہک احرش ےن اصف وظفلں ںیم ااکنر رک دای ےہ۔۔ےھتہ ےس اڑھک یئگ ںیھت   

 "مت ےن ےھجم زابن دی یھت ہک ریمی یٹیب اہمتری وہب ےنب یگ۔"

اہ وہں ریمی  یہ وہب ےنب یگ۔نکیل  رہیق  ایکس اسس وہیگ۔""وت ںیم بک ااکنر رک ر  

 "ویکں مت ےن رسداری  رہیق ےک ےٹیب وک دی ےہ؟" وہ ڑھبک رک وبںیل۔

 
ّ
ی ریما دامغ رخاب تم رکو۔وج انہک اھت ہہک دای۔"" اد  

""ںیہمت ذرا یھب اینپ زابن اک اپس ےہ؟ مت ےن اہک اھت ہک رسدار ےٹیب ےس  ریمی  یٹیب ایبوہ ےگ۔  

"اہں اہک اھت رگم بیصن یک ابت ہک ھچرا ںیہن وہ اتکس۔" وہ اوسفس ےس وبےل۔"ڈ ےس ولبچ وہ ےسج اینپ زابن اک 

اپس ںیہن۔ول   وت زابن اک اپس رےنھک وک اجن کت دے دےتی ںیہ۔" وہ خیچ ایھٹ ںیھت۔ایس وتق رمکے 

 ںیم اہرجہ دالخ وہںیئ۔وہ اانیمطن ےس ےتلچ دنن ےک ابلکل اسےنم وصےف رپ
ّ
ی زرہہ  آپ  اج ۔ںیھٹی۔"وت اد

رگم ۔رم اجےئ ،ہی اچیتہ ںیہ ہک آیکپ یٹیب ےک ےیل ریمے وشرہ ای ےٹیب ںیم ےس یسک وک رمان یہ ویکں ان ڑپے 

ںیہک آیکپ یٹیب ۔آیکپ زہشادی الزیم ریمے ےٹیب ےس یہ ایبیہ اجےئ۔ریخ ےہ آپ اانت ااجتحج رک ریہ ںیہ 

۔"ےن ریمے ےٹیب ےس دل وت ںیہن اگل ایل  
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"ہنم ونچ ولیگن ںیم اہمترا۔" وہ  ےصغ ںیم اھٹ رک اہرجہ یک رطف آےن ںیگل۔نکیل ریم رساج ےن اھٹ رک نہب 

 وک  ابزو ےس ک ڑ رک دوابرہ اھٹبای۔"وکیئ  ڑگھجا رکےن یک رضورت ںیہن ےہ۔"

ںیہن اہک۔" اہرجہ یب "ویبی وک اھجمسؤ ہی ابت۔۔" وہ رفنت ےس رخ ریھپ رک وبںیل۔" ایک اھجمسںیئ ےگ ھچک طلغ وت 

یب وک وت زدنیگ اب حیحص ونعمں  ںیم  ومعق دے ریہ یھت۔"اہرجہ مت اجؤ۔" ریم رساج ےن ویبی وک وھگرا۔وہ 

افاحتہن اگنوہں ےس دنن وک دیتھکی ابرہ یلچ ںیئگ ںیھت۔وہ رہگی اسسن ےتیل نہب یک رطف وتمہج وہےئ وج 

 ایھب کت رخ ریھپے وہےئ ںیھت۔

 
ّ
 ی زرہہ اب اتبںیئ"اد

ّ
ی زرہہ ےن اھبیئ وک ۔ریمے سک ےٹیب ےس  آپ ولپہش یک اشدی رکان اچیتہ ںیہ۔؟" اد

 
ّ
ی احرش امن اجات وت ےھجم اینپ اھبیجن ےس ڑبھ رک وکن  یھت۔۔"داھکی وت آںیھکن من ںیھت۔"ںیم وبجمر وہں اد  

ےسیج ڑبے وکیئ رنم  "مت احرش وک انمےت وت امن اجات۔مکح دےتی وکیئ مسق دےتی۔اےسی وبجمری اظرہ رک رےہ وہ

دل اور دورسوں یک امےنن واےل رےہ وہ۔"وہ روےھٹ ےجہل ںیم وبںیل۔"آپ یھب اجیتن ںیہ احرش زماج ںیم 

  ھجم ےس ڑبھ رک ےہ۔رھپ رسدار وہ 
ّ
ی زرہہ وت الملت ےہ ںیم ںیہن۔اب ایکس یہک ابت رحف آرخ ےہ۔" اد

یھت؟" ایھٹ ںیھت۔"اس ےیل مت ےن وتق ےس ےلہپ اےکس رس رپ گپ ریھک  
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"ونس انینں اس ڑلیک وک اہیں البؤ۔" اامں ےن  یٹیب ےک رقبی ےتھٹیب یہ رسوگیش یک۔ہی اور ابت ہک ہی 

 رسوگیش   اسےنم وایل رکیس رپ ےھٹیب دنبے کت یھب آرام ےس چنہپ اجین یھت۔

 " ڈ ےس آےئ یگ وہ؟"

 "ڈ ےس ایک ۔۔ےسیج بس آےت ںیہ وےسی۔۔" اامں یک آواز دنلب وہیئ۔

ل وگتفگ وہ ریہ یھت۔دوونں یہ "اووہ 

 

ش

 

ی ن

اامں۔بلطم  ایک وہکں اےس؟"دوونں یہ وھبل ںیئگ ہک  اکڈیفن

انرلم ابت رک ریہ ںیھت۔  ،اب رسوگیش ادناز رتک ےیک  

 "وہک ریمی اامں الب ریہ ںیہ۔"

"اہں ریمی ڑبی  یکپ یلیہس ےہ۔اور نپچب ےس ریمے رھگ آیت ریہ ےہ۔اور ریمی اامں ےک اسھت ایکس 

وہ ٹف ےس آاجےئ یگ۔"انینں ےن    اامں یک ابت اک  ، ےہ۔ںیم وہکں یگ ریمی اامں الب ریہ ںیہوخب یتنب

وخب یہ وجاب دای اھت۔"آرام ےس ڈیلنزی۔۔" ےھچیپ ےس اجذب یک آواز آیئ۔"ویکں ایک وہا؟"۔اامں اور 

دےمیھ ےس ابت  انینں ےن کیب وتق ڑم رک ھچاھچ۔وہ اتلچ وہا ان دوونں ےک اسےنم  آاھٹیب۔"یلہپ ابت زرا

ن ںیہ۔اور دورسا رممی اھبیھب وک ںیہن ہتپ  ہک وہ امہرے اھبیئ وک دنسپ آیکچ ںیہ۔وس ا   رکںی۔وپھپ ایھب ںیہی

 رپ ایھب ھچک اظرہ ںیہن رکان۔"

 "ایک بلطم۔۔ںیہن ہتپ۔۔دوونں اکی دورسے وک دنسپ ںیہن رکےت۔۔"
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وک۔آج کت یھبک یسک ڑلیک ےس دو ٹنم ےس  "اامں۔۔" اجذب ےن  امں وک داھکی۔"اجیتن وت ںیہ اےنپ ےٹیب

زایدہ ابت یک ےہ؟ رممی اھبیھب ےس وکیئ ارئیف ںیہن راہ۔بج ںیم ےن ھچاھچ ہک وہ یھب آپ وک دنسپ رکیت ںیہ وت 

۔اور وےسی یھب اےس ںیہن ہتپ ہک ںیم اےکس رھگ رہتش ےنجیھب ںیم اہک۔ ان دنسپ رکےن یک وکیئ وہج ںیہن ےہ اس

 واال وہں۔"

اھبیھب ویکں ہہک رےہ وہ رھپ؟" اامں ےن وکشمک رظنوں ےس ےٹیب وک داھکی۔"ویکں ہک  ںیم اجاتن "مت اےس 

وہں اب داین اہیں ےس واہں وہ اجےئ ریم احرش یک  ویبی وت رممی اعمل یہ ےنب یگ۔وت اس انےط وہ ریمی اھبیھب 

ہی اتب دوں ہک ان رپ  وہںیئ۔"اس ےن دوونں اہھت ڑھکے رک دےی۔"اب اںیہن البان ےہ وت الب ںیل۔نکیل

 
ّ
ا ےن عنم ایک ےہ۔"اس رےتش یک وکیئ ابت اظرہ ںیہن رکین۔اد  

 
َ
 وٹسری وہیت۔۔"ایکن امڈرن  اامں ےن ترست اظرہ یک۔وہ دوونں  سن "اکش ہک ریما ےٹیب یک یھب وکیئ ل

 
َ
 آھک  وٹسرنزی ںیہ۔" اجذب ےن اامں وکدےی۔"اامں آپ نشنیٹ ویکں  یتی ںیہ ریمی اکی ںیہن یئک یئک ل

امری۔"مت وت رشوع ےس یہ ےنیمک رےہ وہ۔" اامں ےن دقن ےب زعیت رک یل یھت۔"ہی زایدیت ےہ۔ڑبے ےٹیب 

 
َ
 یک ل

َ
  وٹسری ےہ وت ںیم ۔ہنیم۔۔" وٹسری ےک ےیل ترسںیت ںیہ اور وج ریمی ل

 وعرت ںیہن آیئ "وت ایک طلغ اہک وہ ریما اٹیب اانت رشفی اس ےہ۔اور دوھکی سیت اک وہےنواال ےہ اور یھبک وکیئ

زدنیگ ںیم۔اس رہیق ےک ھچےت ھچایتں ںیہ اور ریمے ےٹیب وک اب آےک ڑلیک یلم۔" ایکن اامں  وےسی تہب 

ےچب یھب ۔اےھچ زماج یک ںیھت۔وچبں ےس ہشیمہ دواتسہن ولسک راہ اھت۔وہ تہب تبثم وسچ یک امکل ںیھت 
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نشنیٹ واےل رھگ ںیم رہ رک اہرجہ یب یب ےن اےنپ ایہن رپ ےئگ ےھت۔ امں یہ رھگ اک اموحل انبیت ےہ۔وت واہں اس 

وچبں وک اےنپ رمکے ںیم رہ رک  تہب اےھچ ےس اپال اھت ۔ورہن اےکن اہں اک اموحل ااسی ںیہن اھت۔ایکن دوونں 

 وسونتں ےک ےچب اےنت ےلھک دل وذنہ ےک امکل ںیہن ےھت۔

ل ےس اموحل ےک اعدی  ویکں ہک ایکن امؤں ےن ان ےک ےیل ااسی اموحل ںیہن انبای اھت۔وہ بس
 ی ک
ت ن

 

ی

اکی 

ےھت۔ےٹیب زور آور اور ایٹیبں  ڈر رک ےنیج وایل۔ انز یک امں اک رھگ رپ وہڈل وہےن یک وہج ےس وہ زایدہ رت رمکے 

کت رںیتہ۔آرف ن یھت اہرجہ یب یب یک ہک ان ےک ےچب رھگ ںیم اانت ےلھک اعم ںیہن رھپےت ےھت۔ نکیل یھبک یھب 

   اسہی یھب اینت اوالد کت ںیہن آےن دای اھت۔اینپ نشنیٹ اور ڈرپنشی  اک

وہ ان ےک ےیل زدنہ دل امں ںیھت۔اور رھپ ےسیج ےسیج ےچب ڑبے وہےت ےئگ  وت داین وک ہتپ الچ اھت اہرجہ یب یب ےن 

دنب رمکے ںیم ریش اپےل ےھت۔وج ابپ یک رطح  دضی اور ڈنر ےھت۔ ےٹیب وت اکی رطف انینں یھب انز یک امں 

وت  ریم احرش ۔یھت۔ان ےک مکح نس رک اینپ رک ےک اکی رطف وہ اجیت بج وہ اگنہہم رکںیت ےس ںیہن ڈریت 

ہک لبقتسم ےک رسدار ےس اگنپ ںیتیل اور ےل یھب ںیتیل وت ۔آےگ آڑھکا وہات اور وہ اپلگ ابلکل ںیہن ںیھت 

 ریم رساج رہ ےش اک احلظ اکی رطف رک ےک اںیہن اواقت اید دال دےتی۔

اےنپ بس نہب اھبویئں یک تبسن اےنپ امں ابپ ےک زایدہ رقبی ےھت۔ان ےک اکی ،اھبیئ وت وہ ونیتں نہب 

 رطح ےس دووتسں  ےک ےسیج  اقلعتت ےھت۔
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"احرش ےن اور ایک ایک اہک اھت ہک ویکں اس ڑلیک وک ںیہن اتبان؟" اامں  ےن  اےنپ ادناز یک رسوگیش ںیم ھچاھچ ینع 

۔۔"سب  یہی ہک وہ لکش ےس یہ رشفی یتگل ےہ وایل رسوگیش اسےنم ےھٹیب دنبے وک اصف انسیئ دے اجےن

اور رشفی ڑلویکں ےک ےلصیف ان ےک امں ابپ رکےت ںیہ ۔وخاوخماہ ڑلیک وک ارپوچ رک ےک  وکیئ ڈراہم ںیہن 

اجذب ےن آدیھ ابت اتبیئ یھت۔ھچری ابت ںیم وت  الچان۔بج اس ےس اشدی رکین ےہ وت سب رکین ےہ ۔"

  یھت۔ہک اس ابت ےس یہ وت درالص اس د ن اسری ثحب  رشوع وہیئ یھت۔ایکس اینپ ےب زعیت یپھچ

 اامں ھچک ےحمل اےس وکشمک رظنوں ےس وھگریت رںیہ۔اجذب وفرا ً 
ّ
ا ےس اھٹ ڑھکا وہا۔"اامں ےھجم اتگل ےہ اد

ےن اور یھب تہب ھچک اہک وہ اگ۔" انینں یھب اجذب وک اجات یتھکی ریہ۔"گل وت یہی راہ ےہ۔ااھچ اب اس ابت 

وک وھچڑو اور اب اےس البؤ۔دوعت دے دو ای وہک اامں انلم اچیتہ ںیہ۔اور ونس اس ابت یک کنھب یھب انز وک 

 ںیہن ینگل اچےئیہ۔"

 "اامں  وہ  نہب ےہ ریمی۔۔" اامں ےن وھگرا۔

"رک ریہ وہں اکل۔۔" اامں یک وھگری ےس وہ ڑگڑبا یئگ یھت۔"ڑبی آیئ  نہب یک ایپیس۔۔" اامں ڑبڑبایئ 

اور بج یھب ابت ۔می ےس اب اینت دویتس ںیہن یھت ہک وہ رھگ البیت وت وہ آاجیت۔ایکن رئینس یھت ںیھت۔رم

اور رھپ دنچ ۔وہیئ یھت  تہب اےھچ رطےقی ےس وہ ابت رکیت یھت۔انینں ےن  ومابلئ ےس رممی اک ربمن ڈوھڈنا 

 لکن ریہ یھت۔آج ڈنیکسز دعب   دورسی رطف یٹنھگ جب ریہ یھت۔رممی اس وتق ردا ےک اسھت اہلٹس ےس

۔وہ لک رھگ اج ریہ یھت۔اور اکم تہب ےس ےھت۔اہلٹس اک  لک یلع ےک ےیل اشک گ  رکاناس یک یلہپ رتحیج یھت
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ٹیگ اپر رکےت  اس ےن گیب ےس ےتجب ومابلئ وک  ابرہ اکنال۔انینں یک اکل یھت۔"ولیہ۔"  اس  ےن ریحت ےس 

 رپ یہ ابت وہیئ یھت۔ اہک اھت۔انینں ےن یھبک اےس اکل ںیہن یک یھت۔سب اکی
 
ج

سی 
م

السم داع ےک دعب دو ابر 

 وہ الص دمےع رپ آیکچ یھت۔

وہ در الص ںیم ںیہمت اےنپ رھگ البان اچہ ریہ یھت۔اینپ اامں ےس  اہمتری اینت رعتںیفی رکیت وہں ہک اوہنں "

ےہک۔رممی ےن وفن اکن ےس اٹہ رک انینں  وک ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک ایک  ےن اہک ہک آج وت ےھجم رممی ےس ولما دو۔" 

 ریحت ےس وفن وک داھکی۔ےسیج انینں اس ںیم ےس رظن آریہ  وہ۔

 ں ےک ےیل ہیرہی۔۔نکیل ںیم دووتسں ےک رھگ ںیہن اجیت مت اجیتن وہ ےھجم رپنشیم ںیہن ےہ۔" 

 

 
"رعتفی

 رممی اصف ااکنر رک ےک ااکس دل ںیہن وتڑان اچیتہ یھت۔اس ےیل رپنشیم اک اہک اھت۔

 رممی۔۔اامں اک تہب دل ےہ مت ےس ےنلم اک ۔" اب رممی ہی یھب ںیہن ہہک یتکس یھت ہک اامں اک دل ےہ وت "زیلپ

وخد آاجںیئ۔ڑبی ںیھت ان ےک ابرے ںیم وہ ایک ہہک یتکس یھت۔ردا اےکس اسھت ڑھکی ھچری ابت وک ےنھجمس یک 

رھپ  انینں ےک تہب ا فار رپ اس وکشش رک ریہ یھت۔ااشروں ںیم ھچاھچ وت رممی ےن ربص رکےن وک اہک۔اور 

ےن احیم رھب یل یھت۔اکل اکٹ رک اس ےن ردا یک رطف رخ ایک۔"اےنپ رھگ آےن ےک ےیل ا فار رک ریہ 

 یھت۔وت ںیم ےن اہک آریہ وہں۔" 

 ویٹن ےنجب رپ ومابلئ وک داھکی۔انینں ےن  رھگ 
 
ج

سی 
م

ویکں  ریختی۔۔" ردا ےن اربو ااکچای۔" وےسی یہ۔۔" رھپ 

ڈنیس ایک اھت۔"سب وھتڑی دری ۔ںیھٹی ےگ۔رھپ اشک گ رکین ےہ لک نیت ےجب اجان ےہ۔" رممی    اک اڈیر سی
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ےک اپس وتق مک اھت اور اکم زایدہ۔وہ یسکیٹ رک ےک ولطمہب اڈیر سی رپ چنہپ یئگ ںیھت۔وہ اکی اشدنار رھگ اھت 

 لحم اسیج۔

ریما وت ایخل ےہ ہک وخوصبرت رھگوں اک "واؤ۔۔" دوونں ےن ےب اسہتخ رھگ ےک    ڈنزیانئ وک رسااہ اھت۔"یئھب 

 اانت  قح رضور وہات ےہ ہک اںیہن رک رک اکی  رعتیفی اگنہ ےس  ونازا اجےئ۔" ردا ےن الب کھجھج اہک۔

"ریما یھب اس اعمےلم ںیم ھچک ااسی یہ ایخل ےہ۔" رممی ےن یھب ےتسنہ وہےئ اتدیئ یک۔"انینں ریم ےس انلم 

وبیل۔اس ےن رس الہای۔رھپ ارٹن اکم ااھٹ رک ادنر ابت یک یھت۔دنچ وحملں  ےہ۔" ٹیگ رپیک ےک رقبی اج رک وہ

 دعب اےکن ےیل دروازہ وھکل دای ایگ اھت۔وہ رھگ انتج ابرہ ےس اشدنار اھت ادنر اس ےس ڑبھ رک اھت۔

"اکش ہک ںیم وکیئ آرٹکیٹیک وہیت اےسی وخوصبرت رھگ انبیت۔۔" ردا ےن اےکس اسھت ےتلچ وہےل ےس 

 اھت ہک دوونں ےن  یھبک  وخوصبرت رھگ ںیہن دےھکی ےھت  اعم ہل ہی اھت ہک  وہ بج یھب وکیئ اہک۔ہی ںیہن

وخوصبرت امعرت دںیتھکی ویں  یہ دفا وہ اجںیت۔ بج ہک ادنر  انینں اامں ےس اب کت اس یک ڈریھوں 

 رعتںیفی رک یکچ یھت۔

وہ ہہک ایتھٹ تہب رنم دل ںیہ وکیئ انتج "اامں اینت رنم دل ںیہ وہ ہک ایک اتبؤں۔۔" رہ دورسی ابت ےک دعب 

یھب دل داھکےئ پچ رک اجیت ںیہ۔۔۔ وہ ایسی ہن یھب وہیت بت یھب اامں ےن وبقل رک انیل اھت  ویکہکن وہ ولپہش 

ںیہن یھت۔انینں ےن اںیہن ارٹنسن  ڈور رپ رویسی ایک اھت۔رھپ ان دوونں وک اکی اہل رمکے ںیم ےل یئگ 

 یک رطح  یج وہیئ یھت۔رفیش  تسش یھت۔اور اکی اجبن اامں یھٹیب یھت۔وہ روا یت ولبیچ کھٹیب
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ںیھت۔اںیہن ادنر دالخ وہےت دھکی رک وہ اںیھٹ اور تبحم ےس دوونں وک ےلگ اگلای۔"اامں ہی رممی اور ہی ایکن 

دوتس ردا۔۔"ڑبی لکشم ےس اس ےن  وخد وک رممی اھبیھب ےنہک ےس رواک اھت۔وہ دوونں السم داع ےک دعب 

ےک اسھت ےچین ھٹیب یکچ ںیھت۔ اب ان  

اامں ےن وت رممی وک اےنپ اسھت اھٹبایل اھت۔وہ تبحم ےس ااکس اہھت اھتےم یھٹیب ںیھت۔بج ہک وہ اینت تبحم رپ 

زجزب وہےئ اجریہ یھت۔ان دوونں امں یٹیب ےن وت اےس یسک زہشادی ےک اسیج رپووٹوکل دے دای اھت۔وہ ہی 

ن ےک امہمونں یک زعت و رکتمی اےسی یہ یک اجیت ےہ کیھٹ اھت رگم ردا یھب وسیتچ ہک وہ روا یت ولبچ ےھت اور ا

 وت یھت ۔

درالص اہرجہ یب یب وت اس رپ وارے دصےق وہ ریہ ںیھت۔اور رممی ےب اچری تہب وخش االخق وہےن ےک 

ہی ابت ابووجد یھب اس بس وک مضہ ںیہن رک اپ ریہ یھت۔وکشمک وت ردا یھب وہ ریہ یھت نکیل دوونں ایھب وت 

ںیہن رک یتکس ںیھت۔رھپ ھچک دری دعب  اکی اجبن درتس وخان اجس دای ایگ اھت۔اور اےس دھکی ہک اےسی گل راہ اھت ہک 

 وہ ےسیج یسک دوعت ںیم آیئ وہں۔

لک اج ریہ وہں  اھت "انینں اانت بس رکےن یک ایک رضورت یھت۔ںیم وت وھتڑی دری ےک ےیل آیئ وہں۔اتبای وت 

م تہب۔۔" رممی  ان ےک االخق ےس اتمرث وہ ریہ یھت۔اور آج اک دن ےہ اک  
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رھپ ان اچےتہ وہےئ یھب وہ  ول  درتس وخان ےک رگد اج یھٹیب ںیھت۔ اامں اور انینں یھب ان ےک اسھت یہ یھٹیب 

اور ردا ےن اب وجس ڈال ںیھت۔ےسیج یہ ایکن ٹیلپ اخیل وہیت ای اپین اک الگس  ،انینں رھپ ےس اےس رھب د یت۔

۔وہ اپین یپ رک گنت آیکچ یھت۔ایل اھت  

رممی ےن  اب  یک ابر  اانپ الگس اخیل وہےن رپ  اینپ اخیل ٹیلپ رپ ااٹل رک رھک دای اھت۔اور زرا اس ےھچیپ وہ یئگ 

وجس یپ یپ رک ربا احل وہ راہ اھت۔ وہ رمیت یھت۔وہ ااکنر رکیت اور انینں رھپ یھب الگس  ںیم اور اب  یھت۔ردا اک  

اور ٹیلپ ںیم یھبک ھچک وت یھبک ھچک۔ردا ےن دمد  بل  رظنوں ےس اےس داھکی۔رممی ےن  اپین ڈال د یت

آوھکنں اور آیئ ربوز وک رحتک دے رک اہک ہک الگس اخیل وہےن ےک دعب دیساھ ہن رےھک ہکلب ااٹل رک رےھک۔ہی 

 وت اینپ  بل وت ولبوچں یک رواتی یھت  بج کت امہمن الگس ااٹل ےک ہن رےتھک وہ الگس رھبےت رےتہ۔رممی

 ےک اطمقب اھک رک اس رطح افرغ وہ یئگ یھت۔

ہک ولبوچں ںیم  ہی ےب زعیت ےک رتمادف اھت ہک اےکن امہمن  اک اھکےت ۔نکیل ےب اچری ردا وک اہکں ولعمم اھت 

بلطم ربنت دیساھ رےنھک اک بلطم وہ امہمن یک ۔وہ ااکنر ہن رک دے ،وہےئ ربنت  اخیل وہاجےئ وتتق ہی ہک  

اس ےیل زابین ااکنر وک وکیئ اتیمہ ںیہن دی اجیت یھت۔۔ ےھت  بل ےتھجمس  

رھپ ردا ےن اب الگس اخیل وہےت یہ دلجی ےس اےس ااٹل رک دای اھت۔اور ٹیلپ یھب افرغ رک یکچ یھت۔ایکس 

نکیل وہ بس اکی دورسے ےس اپھچ ریہ ںیھت۔رھپ ۔احتل رپ واہں وموجد ونیتں وخانیت وک یسنہ آ ریہ یھت 

وہ ان دوونں ےس ااجزت  یتی اھٹ ڑھکی وہںیئ۔وہ دوونں اںیہن ارٹنسن ڈور کت وھچڑےن اج ریہ 
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ںیھت۔چیب ںیم اامں ےن  انینں وک وہےل ےس ھچک اہک وت وہ ادنر ںیہک یلچ یئگ۔اور وہ اامں ےک اسھت آےگ ڑبیتھ 

زدنیگ ںیم یھبک اانت وجس ںیہن ایپ انتج  آج انینں ےن الپ دای۔" ۔وم اجان ےہ رںیہ۔"ایر رمیت وہں ےھجم واش ر

رممی ےن اےنپ ےہقہق اک الگ وھگاٹن۔"یھبک یسک روا یت ولبوچں ےک اہں امہمن ںیہن ینب مت ہک ادنازہ وہات واہں 

ہک اانت  ڈ ےس  وہات بس۔۔" رممی ےن اس ےک اکن ےک رقبی رسوگیش یک۔"ےھجم زرا اس یھب ادنازہ وہات

الھکےت ںیہ ںیم مک از مک دودن وھبک ڑہاتل رک ےک آیت۔۔" رممی ےک ےیل اینپ یسنہ  رپ اقوب اپان تہب لکشم 

 وہ راہ اھت۔نکیل ڑس وتڑ وکوششں ےک دعب وہ اس یسنہ وک رکسماٹہ ںیم دبل اپیئ یھت۔

 "آیٹن واش روم سک رطف ےہ۔ریمی دوتس ےن اجان ےہ۔" ردا ےن وھگر رک اےس داھکی۔

ثیبخ دوتس۔۔ایک رضورت یھت اتبےن یک ہک دوتس ےن اجان ےہ۔۔""  

"ہی اہیں ےس داںیئ اہھت ڑم اجان۔الہپ دروازہ ےہ۔" اامں ےن ردا وک اہھت ےک ااشرے ےس اتبای۔ردا   یلچ یئگ 

 یھت۔اامں اکی ابر رھپ ایکس رطف وتمہج ںیھت۔

 

ںیھت۔بت ریم احرش وک  اباب اجن ےن ارمییسنج  وہ دوونں بج ادنر اامں اور انینں ےک اسھت ابوتں ںیم نگم 

 
ّ
ی زرہہ  یک انرایگض وک ویہ متخ رک اتکس اھت۔وہ اھبیئ ےک اسےنم ےھٹیب اب روےئ اج ریہ اکہہک رک رھگ ولبا ایل اھت۔اد

اےسی ےجہل وک نس رک روےن گل یئگ ۔ںیھت۔وہ روےھک ادناز ںیم ابت رک ےک اتھچپ رےہ ےھت ہک ڑبی نہب ںیھت  
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نکیل ہی وت وہےن ےک دعب یہ ۔ںیہن ںیہن ہتپ اھت ہک  احرش ےن آرک  ان یک نہب وک زمدی انرا  رکان اھت  ںیھت۔ا

۔ولعمم وہان اھت۔بج اامں اینپ وہب رپ وارے دصےق اج ریہ ںیھت   

اگل   نیع ایس وتق ان اک اٹیب ایکن ربوسں رپاین وخاشہ  وک رس ااجنم دے راہ اھت۔ینع  وپھپ ےک ہنم رپ ااکنر رکےن

 
ّ
 اھت۔وہ اد

ّ
ی ی زرہہ  ےک اسےنم یھب ایس رطح اھٹیب اھت ےب کچل۔۔اور وھتڑی دری ےلہپ اباب اجن ےن اہک اھت اد

 ،ڈ ےس مسق دوں 
ّ
ی زرہہ  دھکی ریہ ای مکح وہ وت ڑھکی اٹچن یک امدنن ےہ۔ےکھج وت وبھج ڈاولں ان۔۔اور اد

دیکمھ اس رپ ارث ںیہن رکین ،یئ یھب مسق وک۔ںیھت۔ان اک اھبیئ کیھٹ ہہک راہ اھت۔وہ ڑھکی اٹچن اھت 

 یھت۔نکیل ہی ابزی اںیہن ینتیج یھت۔

"اہمترے ابپ ےن ودعہ ایک اھت ہک وہ اےنپ رسدار ےٹیب ےس ریمی اشدی رکے اگ۔ابپ یک زابن اک اپس ںیہن 

 ےہ ںیہمت۔"

۔اور ابلکل "ریمے ےیل اباب اجن  اقلب زعت و ارتحام ںیہ۔وہ ریمے ابپ ںیہ ریمے ےیل بس ےس یتمیق

ایسی تبحم ای اشدی اس ےس ڑبھ رک تبحم  رکےت ںیہ وہ ھجم ےس۔ریمی وخیش داین یک رہ ےش ےس ڑبھ رک ےہ ان 

ےک ےیل۔اور ںیم اجاتن وہں ارگ ایکن ہی ابت امن یل وت ںیم یھبک وخش ںیہن روہاگن۔بج ںیم وخش ںیہن 

نکیل ہی ۔ار اباب وک و یت وخیش دے اگ روہاگن وت ریمے اباب یھب وخش ںیہن وہےگن۔اس اشدی  ےک ےیل ارق

ارقار ان ےس ہشیمہ یک وخیش نیھچ ےل اگ۔ںیم ےن رہ ابت اباب اجن رپ واحض رک دی ےہ۔کیھٹ ےہ ایھب وہ ان 

وخش ںیہ ،اداس ںیہ نکیل  ہی و یت ےہ۔ریمے اس ااکنر اک بلطم ہی ںیہن ےہ ہک آیکپ یٹیب ںیم وکیئ یمک 
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دورسے  ےک ےیل اےھچ اسیھت ںیہن نب ےتکس ںیم ےن ااکنر رکدای  ےہ۔سب  اس ےیل ہک مہ دوونں اکی

 ےہ۔"

"وت مت ہہک رےہ وہ اہمترے ڑبوں اک ہلصیف طلغ ےہ اہمترے ےیل۔۔مت ایکن ابت ےک آےگ اینپ ابت رھک 

 
ّ
ی زرہہ  یتھبچ اگنوہں ےس ےجیتھب وک دھکی ریہ ںیھت۔رےہ وہ؟" اد  

وپھپ ڑبے دخا ںیہن  ھجمس آراہ ےہ وت رھپ اےسی یہ یہس۔۔ " ریما بلطم ہی ںیہن ےہ نکیل آپ وک یہی بلطم

وہےت ہک وچبں یک زدنویگں رپ رہمںی اگلںیئ وت  رھپ وہ دبل ںیہن اتکس۔وہ یھب ااسنن وہےت ںیہ۔ہی ابت ڑبوں 

ےن " اب یک اباب اجن اگلںیئ۔ وک وخد وسینچ اچےئیہ  ہک   وج قح اورپ ےس رقمر ےیک ےئگ وہں  اس رپ اینپ رہمںی ان 

 ےب ینیقی ےس ےٹیب وک داھکی اھت۔ 

"مت ہی ہہک رےہ وہ اہمترے ابپ اک ہلصیف طلغ ےہ؟" اباب اجن وت پچ ےھٹیب اےس دھکی رےہ ےھت۔"ریمے اباب 

اجن وعنذ ابہّلل دخا وت ںیہن گل ےئگ ہک اےکن ہنم ےس ت یل رہ ابت کیھٹ وہیگ۔اور زیلپ ڑبوں ےک ادب ےک 

دنںیھ۔ہی ااکنر رک ےک ںیم ےب ادب ںیہن وہ راہ ہکلب اےنپ قح ےک ےیل ڑھکا اسھت ادناھ ددنھ دیلقت وک ان اب

اور ہی قح اہّلل اےنپ دنبے وک داتی ےہ۔"۔وہں ریمی اشدی ریمی دنسپ ےس وہین اچےئیہ     

ارگ اس ےن یہ ںیہمت دھک دای اس ےک اسھت وخش ںیہن ۔"سج ڑلیک ےک ےیل ابپ یک انرفامین رک رےہ وہ  

اجن وت سب ےٹیب ےک ہنم وک ےکت اج رےہ ےھت۔اوھنں ےن وج اھکسای اھت وہ واسی یہ وت اھت  نکیل ہی  رےہ وت۔۔" اباب
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ادنازہ ںیہن اھت ہک وہ اہبدری ےک اس اقمم رپ وہ اگ ہک انب اچکچہےئ  اینپ ابت رےھک اگ  اور اےس حیحص اثتب 

اںیہن فیلکت وہیگ۔ اور رکے اگ۔  

اباب اجن اشدی رکارےہ ںیہ وہ یھب دھک دے۔اشدی وت وجا "ہی ریما بیصن ےہ۔وہ اتکس ےہ سج ےس 

ےہ۔وت اینپ رمیض ےس ویکں ںیہن۔۔اور اہں ارگ آپ ہی وسچ ریہ ںیہ ہک ںیم ان رمدوں ںیم ےس وہں 

وج دنسپ یک اشدی اناکم وہےن رپ روےت وہےئ ےتہک ںیہ اکش امں ابپ یک رمیض ےس رک ےتیل ہک اشدی اناکم 

وق رےتھک۔وت اید رم ںی ںیم وہ ںیہن وہں۔ںیم ریم احرش وہں ۔ریمی اشدی وہےن رپ ان ےک دنکےھ رپ دنب

ںیم اس اک ازلام رس ارس اےنپ رس رانھک اچاتہ وہں۔ریمی زدنیگ ںیم اکی یہ  ،اناکم وہیت ےہ ہک اکایمب

وعرت آیئ ےہ۔اور ویہ ریمی ویبی ےنب یگ۔آپ وک ااھچ ےگل ہک ربا۔۔نکیل ںیم رممی اعمل ےس یہ اشدی 

۔"اب اس ابت ےک آےگ وکیئ ایک ہہک اتکس اھت۔وہ اھبیئ یک رطف ڑمںی۔"وت رسداری سک ےٹیب وک رکواگن

 
ّ
ی تہب وہا۔۔ہی رمدوں ےک اعمےلم ںیہ دوےگ؟" ینع ااکن الص ہلئسم رسدار ےس یٹیب ایبانہ اھت۔"سب اد

ےئگ ےھت۔ےلہپ ےٹیب یک اکی آیکپ یٹیب ےک ےیل ںیم اانپ رسدار ںیہن دبل اتکس۔" ریم رساج وت  آ  وگبال وہ 

 ابںیت اور رھپ نہب یک ےب یکت ابت۔۔

"انس ںیہن ریمے ےٹیب ےس دخا وت ںیہن وہں وج وہکں وت ہشیمہ ویہ وہ۔ااسنن وہں اہّلل  اےسی ببس انب داتی ےہ 

ہک اینپ ابت ےس رھپان ڑپاجات ےہ۔" ےٹیب وک دےتھکی  وہ ابچ ابچ رک وبےل ےھت۔ریم احرش ےن ویں دنکےھ ااکچ 

ےی ےسیج ںیم ایک ہہک اتکس وہں۔"آپ نہب اھبیئ آسپ ںیم ابںیت رکںی۔آسف ںیم ڈریھوں اکم وھچڑ آای د
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ویں ےب اینزی ےس ابرہ لچ دای ےسیج ادنر سب اعم ر و اوہں۔ےھجم اجان ےہ۔" وہ وبےتل وہےئ اھٹ ڑھکا وہا۔

ذب رھگ اھت۔احرش ایکس الکس یس ابںیت وہیئ ںیھت۔وہ وپھپ ےک اترثات وک اید رکات وہےل ےس اکسمای اھت۔اج

اھٹ ڑھکا وہا ۔"ںیم سب ایھب لکن راہ اھت۔ںیلچ اےھٹک ےتلچ  ےنیل اےکس رمکے ںیم ایگ۔وہ وت اھبیئ وک دےتھکی وفرا ً

 ںیہ۔"ریم احرش ےن رس ۔اکٹھ۔اجذب اسیج اھبیئ یھب یسک رس درد ےس مک ںیہن اھت۔

ہک وپھپ زرہہ وج ےصغ ںیم رھگ وھچڑ رک اجریہ  اور بج وہ ڑیسویھں ےس ارت رےہ ےھت وت اوھنں ےن داھکی

ھک رک یٹلپ ںیھت۔ایھب اورپ احرش ےن یہی انم ایل اھت۔"ایک اہک رممی؟اہمترا انم 

 

ھی

 

ت

ںیھت۔رممی اک انم نس رک 

رممی ےہ۔رممی اعمل۔"وہ دنچ دقم ےھچیپ وک وہ رک اےس دےتھکی وہےئ ھچےنھچ ںیگل۔رممی ان ےک ادناز  رپ یسک 

۔ایھب وت  ابلکل رقبی ےس زگری ںیھت  اور دانھکی یھب وگارا ںیہن ایک اھت۔انینں ےناےس دقر ریحان وہیئ

 ٹفگ دےتی وہےئ ااکس  انم ایل وت ویں یٹلپ ںیھت۔ےسیج ۔اکٹھ اگل وہ۔

"یج ںیم یہ رممی وہں۔رممی اعمل۔۔" وہ زربدیتس  ےرے رپ رکسماٹہ الےت وہےئ وبیل۔ان وک اجات دھکی 

ینع انرا  وہ رک اج ریہ ںیھت وت اب تہب ۔ش وہا اھت۔اکی وت دنن ےس اجن وھچیٹ یھت  اامں اک دل وت تہب وخ

رعےص کت اشدی رظن ہن آںیت۔دورسا اینپ وہب تہب دنسپ آیئگ یھت۔انینں ےس ہہک رک ایکس دوتس ےک ےیل 

 یھت۔ان یک وہب یلہپ ابر ان ےک رھگ آیئ

 

شلی ٹ
ن 
 یھت۔بج ہک اچدر الےن وک اہک اھت اور اےکس  ےیل وسےن یک رب

روا اور رممی تہب آوکرڈ وسحمس رکریہ ںیھت۔رھپ اچدر یک وت ریخ یھت۔وھچےٹ ےس اشک گ گیب ےک ادنر 
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ےس رظن آےت ڈےب وک دھکی رک ہتپ لچ ایگ اھت ہک وسےن یک وکیئ زیچ ےہ۔رھپ رممی ےک ھچےنھچ رپ ےنہک 

 ںیگل۔"امہمن ںیہ اخیل اہھت وت واسپ ںیہن اجےن دوں یگ۔"

ںیہن زیلپ۔۔"رممی  وک زدنیگ ںیم اشدی یہ وکیئ ابت اینت بجعت زیخ یگل وہ انتج ہک ہی۔۔وکیئ رھگ  "نکیل وگڈل

آےئ امہمن وک وایسپ رپ وسےن ےک زویرات داتی ےہ؟؟  وہ یھب بت بج آپ ان وک اج ےت یھب ہن وہں۔وہ 

 رھک ول۔اامں اینپ دےنی رپ دضب ںیھت۔اور رممی ےنیل ےس ااکنری۔انینں یھب ا فار رکےن یگل۔"زیلپ رممی

 وخیش ےس دے ریہ ںیہ۔اور  امہری وت رواتی ےہ امہمن یھبک اخیل اہھت واسپ ںیہن اجات۔"

"ےھجم دںی ںیم اےس اہلٹس اج ےک دے دوں یگ۔"ردا ےن آےگ ڑبھ رک اس ےفحت وک اےنپاہھت ںیم ایل 

داھکی اھت ۔یھبت واہں ےس اھت۔"کیھٹ ےہ ان رممی۔۔" ردا ےن اےس وھگرا۔رممی ےن ےب یسب ےس اامں وک 

 
ّ
ی زرہہ ےن ااکس انم نس ایل اھت۔ادی زرہہ آیگتسہ ےس یتلچ وہیئ اس ےس دنچ دقم ےک افےلص زگرےت وہےئ اد

رپ آڑھکی وہںیئ۔"رممی اعمل۔۔لکش ےس دو ےکٹ یک ڑلیک گل ریہ وہ۔اواقت ایک ےہ اہمتری ہک مت ریمی 

ہک رشفی ،الد۔۔ابرہ اس ےیل یتلکن وہ رھگ ےس یٹیب ےک اقملب آؤ۔۔اہں۔۔دنگے اخدنان یک ایٹھگ او

ڑلےک اسنھپ وکس۔۔" واہں ڑھکا رہ صخش   ریحت ےس اںیہن  دےنھکی اگل۔رممی وک اگل ےسیج یسک ےن دنگ اک ڈریھ ااھٹ 

اور ویکں  اگایلں دے ریہ یھت۔"ادی ایک رک ریہ ںیہ ۔رک اس رپ ااٹل دای وہ۔وہ وعرت ایک وبل ریہ یھت 

۔ادی زرہہ ےن زرا یھب ان رپ وتہج ںیہن یک۔وہ ہلعش ابر اگنوہں ےس وبںیلےصغ ےس  آپ۔۔" اامں اہرجہ

رممی وک وھگریت رںیہ۔"ےھجم ابلکل ھجمس ںیہن آریہ آپ ایک وبل ریہ ںیہ اور ویکں۔۔" رممی یک آواز ںیم داب 
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داھکی وج امےھت  داب ہصغ اھت۔"اھبیئ دھکی ایک رےہ ںیہ۔اجںیئ وپھپ وک روںیک۔" اجذب ےن ریحت ےس اھبیئ وک

رپ لب ڈاےل ےچین  دھکی راہ اھت۔"ںیہن دانھکی ہی ےہ ہک ایک رممی اعمل اینت یتمیق ےہ ہک اےکس ےیل ڑلا اجےئ۔۔" 

اجذب وک اھبیئ یک ابت ھجمس ںیہن آیئ۔نکیل وہ رھپ اخومیش ےس ےچین دےنھکی اگل۔"ےھجم اتگل ےہ آپ یسک اور یک 

 طلغ یمہف ںیم ےھجم انس ریہ ںیہ۔۔"

دی آپ ےن اجان ےہ وت اجںیئ۔۔"اامں دنن وک  ےصغ ےس وھگر ریہ ںیھت۔"مت ےس وت ںیم دعب ںیم وٹمنں "ا

اخدنان یک وعرت ےس وت ٹپن ولں۔وج اداںیئ داھک رک رمدوں وک راھجیت  اور ایٹھگ ،ی لسن  یگ۔ےلہپ اس دنگ

۔"ںیہ۔ہک وہ نپچب ےک رےتش وتڑ رک ان ےک ےیل اےنپ ڑبوں اک ادب وھبل اجےت ںیہ  

یسک اور یک طلغ یمہف   ںیم اانت وضفل  وبل ریہ  ںیہ ورہن وہش الستم وہےت وت آپ وک ولعمم وہات  "آپ انیقی ً 

ہک آپ سک ےس ایک ابت رک ریہ ںیہ۔"رممی  یک رتگن رسخ وہ یئگ یھت۔ ردا ےن آںیھکن اھپڑ رک اےس داھکی 

ر رکدےنی وایل یھت۔اےس اکی دصیف یھب ادیم ایک ہی ایکس ویہ دوتس یھت وج تہب رنم دل اور رہ ابت وک اونگ

ںیہن یھت ہک رممی ویں  وبل اےھٹ یگ ۔"ںیم ںیہن اجیتن آپ سک یک طلغ یمہف ںیم ےھجم انس ریہ ںیہ نکیل رھپ 

یھب وبےتل وہےئ اےنپ اافلظ رپ وغر رک ںیل۔ڑبے وہےن اک بلطم ہی ںیہن ےہ  ہک وج دل اچاہ وبیتل اجںیئ  اور  

زعت رک دںی۔" اسےنم واےل وک ےب  
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"اینت مت وصعمم۔۔ےسج ہتپ یہ ںیہن ہک   ںیم ایک وبل ریہ وہں۔ریم احرش  یک ابت رکریہ وہں ےسج اینپ 

وصعمتیم ےک اجل ںیم ااسی اسنھپای ہک اس ےن اےنپ نپچب ےک ےط ےیک رےتش وک وتڑ دای۔ریمی یٹیب ےس نپچب 

۔" ےس ااکس رہتش ےط اھت نکیل اہمتری وہج ےس اےس بس وھبل ایگ  

وکیئ طلغ یمہف وہیئ  ےہ ۔ریما  ریم احرش  "یج۔۔۔؟؟" رممی ےن ےب ینیقی ےس   یفن ںیم رس الہای۔"آپ وک انیقی ً

ےس ایک قلعت؟؟۔۔ اور رف  رکںی ارگ ارطسح اک وکیئ اعم ہل  ےہ وت یھب ےھجم،  ھچک یھب ےنہک اک قح ںیہن ےہ 

آپ وک۔اےنپ ےجیتھب یک ایسی رتتیب رک ںیتیل  ان ہک وہ نپچب ےک ےط ےیک  رےتش وک ان  وتڑات۔ آپ  ےک اخدنان  

آیکپ یٹیب اس اقلب ںیہن وہ یگ ہک  ربنداری اھکسیئ یئگ وہیت وت آج ہی ون تب ہن آیت۔اور انیقی ًںیم وچبں  وک رفام

 نپچب ےک رےتش ےک ابووجد یھب آاکپ اجیتھب اےس اانپات وت ےھجم انسےن ےس یرتہ ےہ یٹیب وک درتس رک ںیل۔"

 اھپڑ رک اےس داھکی۔اامں "آیئ واا۔۔" ریم احرش ےک بل ےلہ۔ہی واہ ےک اسیج ظفل اھت۔ اجذب  ےن آںیھکن

 اور انینں وک ایکس  آرخی  ابت رپ زور ےس یسنہ آیئ یھت۔ 

ت  ےک ریمی یٹیب ےک ابرے ںیم اےسی اافلظ وہک۔۔" وہ ےصغ ںیم ایکس رطف ںیکپل۔اامں أ"اہمتری ہی رج

چن اور انینں دلجی ےس اےکس آےگ آڑھکی وہںیئ۔"سب رک دںی  ادی تہب وہا۔"رممی اینپ ہگج ےس اکی ا

یھب ںیہن یلہ یھت۔ردا  وت ریحت اک اکشر یھت۔اور اورپ ڑھکے ریم احرش ےن دقرے دیپسچل ےس ایکس ابوتں وک 

ت  فف آپ وسیجں ےک ےیل وہیت ےہ أوہ زیچ ایک یھت۔"رج۔انس اھت۔اس ڑلیک وک وخد یھب ولعمم ںیہن اھت 

 وہےت وہےگن داین ںیم ۔۔اریم ڑلےک ےن ایک؟ ای اخدناین زمع ںیم سج وک وج دل اچاہ انس دای۔اشدی اےسی  یہ ےصق
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اےنپ ےس رتمک ڑلیک دنسپ رک یل اور رھپ   اس ےک بس رےتش داروں وک اےس ذلیل رکےن اک ومعق لم اجات 

ےہ۔نکیل اس ےصق ںیم آپ ےک دصےم ےک ےیل اکی ابت اتبیت ولچں۔ہک ںیم ادمحلاہّلل اخدناین ڑلیک 

ای ابپ ،ادناز ںیم ںیہن  یک  اجیت ہک ارگ وہ رھگ ےس دور وہں وہں۔اور امہرے اہں ویٹیبں یک رتتیب اےسی 

 اھبیئ یک رظن ےس دور وہں  وت اعمےقش الچ ںیل۔رشاتف امہرے وخن اک ہصح ےہ۔

امہری وتشپں ںیم آج کت یھبک وکیئ ریغ ولبچ ںیہن آای۔ بسح بسن ںیم وت ںیم آےکپ اخدنان ےس تہب   

اس ےس یھب ایلع ولبچ ےلیبق ےس قلعت ریتھک وہں۔ولبوچں  آےگ وہں۔آپ سج ولبچ ےلیبق ےس  ںیہ۔ںیم 

اک بس ےس ربرت ہلیبق۔۔اور ریمے اخدنان وک دو ےکٹ  اک اور دنگا ہہک ریہ ںیہ آپ۔۔دخا یک مسق  ںیم ارگ 

آپ یسیج یحطس زماج یک امکل وہیت وت آپ ےک انتج رگ رک آوکپ ااکس وجاب د یت۔آپ ےن ےھجم ںیہن ریمے 

ادجاد وک  اگیل دی ےہ۔دو ےکٹ یک آپ وخد ںیہ۔ےسج رھگ آےئ امہمن یک زعت اک ایخل  اخدنان ریمے آابؤ

ںیہن ےہ۔وج وخد وک ولبچ یتہک ںیہ رگم وبےتل وہےئ  اافلظ اک ایخل ںیہن رکںیت ہک اےسی ظفل  ہنم رپ ےتچج یھب 

روگں ںیم ےتہب   ںیہ؟۔سج اوےچن بسن اک رغور ےہ اکش اانت یہ دنلب االخق  یھب وہات۔بسح بسن یک اچہپن

وخن ےس ںیہن ہکلب آیکپ االخایقت ےس وہیت ےہ۔نکیل آےکپ زندکی روگں ںیم ےتہب وخن ےس یہ وہیت ےہ 

وت اہیں یھب ںیم آپ ےس رب رت وہں۔ریما بسح بسن ،ریما ہلیبق ،ریما اخدنان آےکپ اخدنان ےس تہب  

ںیگل وت زرا ہی رضور دھکی ےئیجیل اگ ہک اسےنم  ڑبھ رک ےہ۔ایلگ ابر بج  یسک وک اےنپ اخدناین زمع ںیم ھچک انسےن

واال آےکپ اخدنان ےس ربرت وت ںیہن ،اتہک وھتاک ہنم رپ ہن آےئ۔اور   دخا یک مسق۔۔دخا یک مسق۔۔ارگ ںیم اس 
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رھگ یک امہمن ہن وہیت وت اےنپ ڑبوں یک اس ےب زعیت رپ  آوکپ  رضور زما اھکچ رک اجیت۔نکیل ویکہکن  ریمی روگں 

اخدنان اک وخن ےہ اور امہری رتتیب یھب ایلع اوصولں رپ یک اجیت ےہ اس ےیل ںیم  آپ وک ےشخب اج  ںیم ایلع

ریہ وہں۔آیکپ رمع اک احلظ اور آپ ےک رھگ امہمن وہےن اک احلظ۔۔ورہن وج ریمے  ابپ دادا وک اگیل دے   

 ےک ابووجد یھب  اانپ ریمے ےیل اس ےس ڑبا دنمش وکیئ ںیہن ےہ۔" رممی  اامں اور انینں  ےک آےگ وہےن

ہصغ اکن وک ےنل یگل یھت۔اور رھپ اےس وباتل نس رک وہ دوونں  آےگ ےس ٹہ یئگ ںیھت۔وہ ادی زرہہ یک آوھکنں 

 ںیم آںیھکن ڈاےل اںیہن  آہنیئ داھک یئگ یھت۔ااکس ہجہل رسداور  شپت ےیل وہےئ اھت۔

ر یئگ ںیھت۔انتج ہصغ اور رفنت اےکس ایکس آوھکنں ےک اترثات ےس ادی زرہہ یسیج اخوتن یھب ےحمل رھب وک ڈ

ےجہل اور آوھکنں ےس رظن آریہ یھت اجےن ڈ ےس وہ وخد وک  روےک وہےئ یھت ہک  اس ےن ادی زرہہ  اک ہنم ںیہن 

وناچ اھت۔ورہن ایکس آںیھکن وت یہی اتب ریہ ںیھت ہک ایھب ےٹپھج یگ۔رگم  وہ حیحص ہہک ریہ یھت ہک اےس رھپ یھب ان 

 اک احلظ اھت۔

انب یسک یک رطف  دےھکی  وہ ارٹنسن ڈور رکاس رک یئگ یھت۔اےکس ابرہ اجےت یہ ردا وہش ںیم آیئ اور اےکس رھپ 

ےھچیپ اھبیگ۔"ایر ادا۔۔ ہی وت وجن وجالیئ یک دوھپ ت یل۔۔" اورپ ڑھکے اجذب ےن   رٹاسن یک تیفیک ںیم 

  ایگ ان ہک وہ ےھجم ویکں دنسپ ےہ؟"اھبیئ وک  اہک۔ریم احرش ےک وبلں رپ  رکسماٹہ یھت۔"اب وت ںیہمت ہتپ لچ

 "ادا یلہپ الماقت ںیم وت  ااسی اگل یہ ںیہن اھت ہک اینت  ڑکی دوھپ یک رطح ےلکن یگ۔" 

 "اور ےھجم یلہپ الماقت ںیم یہ ااکس ادنازہ وہ ایگ اھت۔ان دنسپ یھب اس ےیل آیئ یھت۔"
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ےھت۔وہ رممی  یک آرخی ابوتں ےک درایمن واہں وہ اسنہ۔ےچین  اباب اجن    اامں ےک ےھچیپ ڑھکے اخومش ےس 

آےئ ےھت۔ادی زرہہ یک لکش وت دصےم وایل وہ ریہ یھت وہ لک یک ڑلیک اںیہن اانت انس رک یئگ یھت۔اور رھپ  

 اےس یسک ےن ھچک یھب ںیہن اہک اھت بس ےن پچ رک ےک انس اھت۔

 اجےن ےک دعب اب اباب اجن یک آواز  "احرش ےس وہک دو دن دعب ڑلیک ےک رھگ ےنلچ یک ایتری رکے۔" رممی ےک

ارھبی یھت۔ اامں اور انینں  ےن اکی دم ےس ڑم رک اباب اجن وک داھکی۔ادی زرہہ ےن ےب ینیقی ےس۔احرش ےک 

  ےرے یک رکسماٹہ رہگی وہیئگ یھت۔وہ  اانیمطن رھبے دقم ااھٹات ڑیسویھں ےس ارتےن اگل۔

اہک۔"ریش ےک اسھت ریشین یہ یتچج ےہ۔" وجاب اباب اجن "احرش ہی وت ریشین ےہ۔۔" اامں ےن اےس دھکی رک 

 ےن دای اھت۔

اورمت وہ ہک  ااکس ااسحس یھب ںیہن ۔"وہ ڑلیک اہمترے رھگ آرک اہمتری نہب یک ےب زعیت رک ےک یئگ ےہ 

 ےہ۔۔" 

ھک "ادی یطلغ آیکپ ےہ۔اور ےب زعیت ایکس وہیئ ہک وہ امہری امہمن یھت۔رھگ  دنمش یھب آےئ  وت ایکس یھب ال

دقر یک اجیت ےہ اور آپ ےن ایک ایک۔۔" انینں وکےسیج اباب اجن یک اس ابت ےس اب وہش آای اھت۔رممی اےکس 

البےن رپ آیئ یھت  اور اےکس رھگ ےس ےب زعت وہ رک یئگ یھت۔وہ  زیتی ےس ابرہ اھبیگ۔رممی اور ردا    ان ےک  

زیت دقومں ےس آےگ یھت اور ردا  اےکس دقومں نیم ٹیگ ےس ایھب تہب دور ںیھت۔اانت ڑبا وت  الن اھت۔رممی 

اک اسھت دےنی یک وکشش رکریہ یھت۔انینں  ان ےس زایدہ ڈیپس ےس ایکن اجبن اھبیگ۔اور رممی ےک ٹیگ 
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کت ےنچنہپ ےس ےلہپ  ان کت اج یچنہپ۔"رںیک رممی۔۔" ایکس اس ںیس وھپیل وہیئ ںیھت۔رممی ےن اےس دھکی 

ف ےس ںیم اعمیف امیتگن وہں۔زیلپ ۔۔"رک بل چنیھب ےیل۔"اینپ وپھپ یک رط  

"ںیم ہی یھبک ںیہن وھبولیگن ہک مت ےن تہب ا فار رک ےک ےھجم رھگ البای اھت۔اور اعمیف ویکں؟ارگ اہمترے رھگ 

ںیم ایسی ابت لچ ریہ یھت وت ےھجم ویکں البای اھت؟ اہمتری وپھپ اہمترے ےیل وت ااجنن ںیہن ںیھت۔۔ںیہمت 

زماج یک ںیہ۔۔ریمے رفوتشں وک یھب سج اعمےلم یک ربخ ںیہن اس ےک ےیل ےھجم  ہتپ وت وہ اگ ان ہک ڈ ےس

 ول  رھگ الب رک ےب زعت رکےت ںیہ۔اور ںیہمت اتگل ےہ ہی وھچیٹ ابت ےہ۔۔" 

۔انینں ےن نج  وک ہشیمہ رنم داھکی وہ ایکن یتخس دل رپ رہگے زمخ اگلیت ےہانینں یک اس ںیس اکٹ یئگ ںیھت۔

اافلظ یسک ےک ےیل یھب ںیہن ےنس ےھت۔وہ  اور انز ہشیمہ ہی یتہک ںیھت ہتپ ںیہن یھبک ہی  یھبک اس ےک اےسی تخس

ہصغ یھب رکیت وہیگن۔۔ہتپ ںیہن سک ابت رپ ہصغ آات وہ اگ۔۔ااھچ ےصغ ںیم یسیک یتگل وہیگن۔۔آج انینں وک 

 دےنھکی اک ومعق لم ایگ اھت۔

  یوچنشی وہاجےئ یگ۔"انینں رواہیسن وہیئ۔"آیئ  امی وسری۔۔ ےھجم وایعق ادنازہ ںیہن اھت ہک ایسی

 "وکشش رکان ھجم ےس دور روہ۔"رممی ایس تخس ےجہل ںیم وبیتل  نیم ٹیگ اپر رک یئگ یھت۔
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وہ امہری امہمن ںیھت۔ںیم ےن اںیہن البای ۔انینں روےئ اج ریہ یھت۔"وپھپ ےن زرا یھب ااسحس ںیہن ایک 

اج ریہ ںیھت۔"لک حبص اج رک اےس انم انیل۔"احرشےن نہب وک اھت۔۔"اامں اےکس اسھت یھٹیب اےس اھجمسےئ 

روےت دھکی رک وشمرہ دای۔ادی  زرہہ وت ےصغ اور ےب ینیقی یک یس تیفیک ںیم واہں ےس یئگ ںیھت۔اوسفس وت 

بس وک وہ راہ اھت۔وہ ان یک ڑبی ںیھت۔نکیل رضوری ںیہن رہ وکیئ ابپ دادا  وک دی اجےن وایل اگیل ربداتش 

 رکےل۔۔

 رضوری ںیہن  ہک رہ وعرت وخد وک  ایلع االخق اک اثتب رکےن ےک ےیل اےنپ اخدنان وک دی اجےن وایل اگیل ہکلب

ہہس اجےئ۔تہب یس وعروتں ےک اپس تہب یس ووجاہت وہیت ںیہ اس اگیل وک ےنہس اور پچ رےنہ یک۔نکیل 

رک ےک رکسماات داھکی اھت۔وہ  ہک سج ےس وتعق یہ ںیہن یھت ہک اےس ہشیمہ رنم اور رہ ابت رپ پچ،رممی اعمل 

اس اگیل رپ یسک یھب دورسی وعرت یک رطح پچ ںیہن ریہ یھت۔ویکہکن اگیل رپ  پچ رےنہ ےس آپ وت ایھچ 

 زیمتواےل اثتب وہ اجےت ںیہ رگم اخدنان  وک  ےب زعت رکوادےتی ںیہ۔

ہک ںیم ےن اجن وبھج  "وہ ہہک رک یئگ ںیہ ہک وکشش رکان اب ھجم ےس  دور روہ۔ابت ہن رکو۔اوھنں ےن اہک

رک اںیہن الب رک ےب زعت رکواای۔۔" وہ روےئ اج ریہ یھت۔"ااھچ لک ںیم یھب ولچیگن۔اور اےس انم رک یہ 

آںیئ ےگ۔رھپ اےکس رھگ یھب وت اجان ےہ۔۔" اامں ےن اےس یلست دی۔"ڑلیک ےک رھگ اک ہتپ  دوھکی۔اور ےنلچ یک 

وہےن وایل وہب تہب دنسپ آیئ یھت۔احرش  یھت۔اںیہن انیقی ً ایتری رکو۔۔" اباب اجن ےن رھپ اینپ ابت درہایئ

 ےن رکسما رک اںیہن داھکی۔"بس ہتپ رکواایل ےہ۔سج دن آپ  اجان اچںیہ۔۔"



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 71 
 

71 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

 

رممی اک ہصغ اہلٹس چنہپ رک یھب ںیہن ارتا اھت۔وہ اےنت ےصغ ںیم یھت ہک ردا ےک اکی دو ابر ڑیھچےن رپ اےس یھب 

یئگ یھت۔رھپ اہکں یک اشک گ اور یسیک اشک گ۔۔وہ اہلٹس ںیم الن ںیم اھجڑ رک رھک دای اھت۔ردا پچ وہ

 اہیں ےس واہں رکچ اکےٹ اج ریہ یھت۔

ان اک اہلٹس رپاویئٹی اھت۔نکیل رھپ یھب اخاص ڑبا اھت۔اور ااکس الن یھب  ااھچ اخاص اھت۔اشم ےس رات وہیئگ 

ابر ولعمم وہا اھت ہک  وہ دشدی ےصغ ںیم  یھت۔نکیل رممی ایس رطح امرچ اپٹس ےیک  اج ریہ یھت۔ردا وک یلہپ

واک رکیت ےہ۔اور بج اس اک ہصغ ارتےن اگل وت آہتسہ آہتسہ اےس ااسحس وہےن اگل ہک ایکس اٹوگنں ںیم  اانت 

ےنلچ یک وہج ےس درد وہ راہ ےہ۔نکھت اک ااسحس وہےت یہ وہ  اکی اجبن اج یھٹیب۔اب ہصغ متخ وہےن ےک 

  اگل اھت۔دعب ان ابوتں رپ اےس روان آےن

وہیت وکن ںیھت وہ اےس اگیل دےنی وایل۔۔افف۔۔رممی ےن دوونں اہوھتں ںیم رس اھتام۔رھپ دنچ رہگے 

اےکس پیل اٹپ رپ یگل وہیئ  اسسن  یتی آہتسہ دقومں ےس یتلچ  وہ اےنپ رمکے ںیم آیئگ یھت۔ردا 

 ڈیب رپ  راھک ھچک یھت۔اےس آےت دھکی رک دلجی ےس اےس آف رکیت اھٹ رک رممی ےک اپس آیئ۔وج اےنپ

 اسامن اٹہ ریہ یھت۔اسامن اٹہ رک رممی ڈیب رپ اٹںیگن اکٹل رک ھٹیب یئگ۔ردا یھب اسھت یہ ھٹیب یئگ۔"ہصغ ارتا؟؟"

"اہں۔۔" وہ کی یظفل وبیل۔ "وےسی ولبچ اصبح آج وت آپ ےن ےھجم ریحان رکدای۔آپ یھب اانت وبل یتکس 

اور ڈڑیھ اسل ۔امی ا سی یس ےک رشوع ےس اسھت ںیھت  ںیہ۔۔" ردا وت وایعق اب کت ریحت ںیم یھت۔وہ
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اق رک ریہ ںیم یلہپ ابر اس ےن رممی وک اےسی وبےتل داھکی اھت۔رممی ےن ردا وک داھکی۔"ریما انگہ اعمف ںیم ذم

 یھت۔۔"  ردا ےن اےکس دےنھکی رپ دلجی ےس اہھت ڑھکے ےیک۔رممی وہےل ےس  سن دی۔

س وہ راہ ےہ ےھجم انینں ےک رھگ ںیہن اجان اچےئیہ اھت۔۔" "مت رپ ہصغ ویکں رکویگن ۔۔۔ےھجم اوسف  

 "انینں اور ایکس اامں وت اےنت اےھچ ےس ںیلم۔۔" رممی ےن ایکس ابت رپ رس الہای۔

اور اوسفس  ۔" اہں۔نکیل رھپ یھب ےھجم ںیہن اجان اچےئیہ اھت۔ںیم ےن زدنیگ ںیم یلہپ ابر ایسی اگیل ینس ےہ

 فف یہی ےہ ہک وخد لچ رک یئگ یھت ںیم۔۔اکش ہک ہن اجیت۔۔ہن یہ یتنس۔۔" رممی ےن اوسفس ےس رس 

الہای۔"وےسی اےکس اھبیئ ےس اہمترا ایک رکچ ےہ؟؟" ردا ےن رشاریت ادناز ںیم  ھچاھچ۔ رممی ےن وھگر رک 

 داھکی۔"ںیم ںیہمت رکچوں وایل یتگل وہں؟"

اق رک ریہ وہں۔۔" "ایر ذم  

اق  ںیم اق ںیہن دنسپ۔۔ہی ڑلوکں ےس رکچ  وریغہ  ےسیج اافلظ امہرے اہں ذم"وت  ذنہ ںیم اھٹب ول ےھجم ایٹھگ ذم

اور ہن ان وطخط رپ  امہری رتتیب یک اجیت ۔یھب ںیہن وب ےل اجےت۔ امہرے اخدنان یک وعرںیت  ہن ایسی ںیہ 

رضوری ںیہن اےسی وموضع اک ااختنب ایک  اجےئ وج  وضفل وگیئ ۔اق ےک ےیل تہب ےس وموضع ںیہ ےہ۔ذم

 رپ ینبم وہ۔" 
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ردا  اک وت اانت اس  ہنم لکن آای اھت۔"وسری ایر۔۔ ےھجم ہتپ ںیہن اھت ہی   ابت ںیہمت  ہصغ دالےئ یگ۔" رممی ےن  انب 

 ےک ابووجد یھب ان اور دووتسں یک ابوتں اک ربا ےنگلھچک ےہک اےکس دنکوھں رپ ابزو الیھپای۔وہ دوتس یھت۔

 ےس زایدہ دری انرا  ںیہن وہا اجاتکس۔

س اکنل رک 

 

گفن

"روک اکی زیچ داھکیت وہں۔" ردا اھٹ رک اینپ ااملری کت یئگ۔ اور رھپ انینں ےک دےی ےئگ 

 اک ڈنزیانئ۔۔تہب وخوصبرت ےہ 

 

شلی ٹ
ن 
ےل آیئ۔"ایر  ڑکاھیئ دوھکی  ینت ایپری ےہ۔۔ اور اہمتری رب

 اےکس اہھت ںیم دای۔ےن اچ دوھکی۔۔" اس

 

 شلٹ
ن
در اےکس اپس رھک رک رب  

 "اںیہن وت وھبل یئگ یھت۔مت ےن واسپ ویکں ںیہن ےیک۔"

"دعف وہ اجؤ رممی۔۔انینں یک  اامں ےن اےنت ایپر ےس  ہفحت دای۔اور وےسی یھب واہں ڑھکے یسک دنبے وک یھب 

ایھب رممی روےن گل اجےئ یگ۔ںیم ںیہمت ادنازہ ںیہن اھت ہک مت ویں ایکن وپھپ یک الکس ول یگ ںیم وت یھجمس 

 اہسرا دےنی اک وسچ ریہ یھت اور روےت وتق پچ رکاےن یک الپگنن رک ریہ یھت۔" 

رممی زور ےس  سن دی۔"اپلگ  وہ مت۔۔رنم زمایج اور اےھچ االخق اک بلطم ہی وت ںیہن ہک وکیئ ااجنن آپ 

آپ زبدولں یک رطح روےن گل  اور آپ ےک اخدنان وک ردیگ ڈاےل اور۔رپ دنگے ازلام اگلےئ 

اجںیئ۔رنم زمایج اور زیچ ےہ رمے وہےئ ادجاد یک اگیل انہس اور۔۔اخدنان ںیم ایلیک ںیم وت ںیہن  

آیت۔۔اخدنان  ںیم ریمے ابپ دادا یھب آےت ںیہ۔لسن یک ابت یہک یھت  اوھنں ےن اور ںیلسن اکی دو  

داد اور ادجاد  ،نکیل ریمے ابپ ۔ظ رک اجیت وتشپں ںیم ںیہن ںیتنب۔ںیم اس وعرت ےک ڑبے وہےن اک احل
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ھچک ولوگں وک ےب احلیظ اک بلطم بت کت ھجمس ںیہن آات بج کت ہک اس ےس یھب رمع ںیم ڑبے ےھت۔اور 

 وخد ان ےک اسھت ہن یک اجےئ۔

اس وعرت ےن  فف ےھجم ںیہن ریمے وخن وک اگیل دی یھت۔اےسی وتق رپ  روان ؟؟ ںیم  اےنپ اخدنان وک 

 واےل اک ہنم ہن ونچ ولں۔رو ای وت دعب ںیم اج اتکس ےہ۔نکیل اےسی ولوگں وک ایکن اواقت اید دالان  تہب اگیل دےنی

رھپ ردا ےک  ےرے وک دےتھکی رہگی اسسن یل۔رضوری وہات ےہ۔" رممی رفنت رھبے ادناز ںیم وبیل۔  

۔ںیم امنز ڑپھ ےک وسےن وک رےنہ دو۔اسرا دن یھب رخاب وہا  اب رات وت   رخاب ہن وہ ں"ولچ اب ان ابوت

یگل۔اشک گ لک رکںی ےگ۔" رممی ہی یتہک  ووض ےک ےیل اھٹ ڑھکی وہیئ۔ردا ےن  رس الہای۔"ااھچ اانپ 

ومابلئ داھکان ذرا۔ریما رکڈیٹ متخ وہ راہ ےہ۔" رممی ےن  رپس ںیم اہھت ڈال وک ومابلئ اکنل رک اس ےک 

 وحاےل ایک۔

یھت۔ایکس اسڈیئ رپ  رممی اک پیل اٹپ راھک اھت وج وہ اےکس وسےن ےک دعب ردا ومابلئ  یتی اےنپ ڈیب رپ اج یھٹیب 

رھپ اامعتسل رکےن وایل یھت۔اور اےکس اہھت ںیم رممی اک ومابلئ اھت۔سج رپ زیتی ےس ایکس اایلگنں رحتک 

وک رک ریہ ںیھت۔وہ  اےنپ  پیل اٹپ اور ومابلئ یک اجبےئ رممی ےک پیل اٹپ اور ومابلئ وک  اامعتسل رکےن 

زایدہ رتحیج  د یت یھت۔اور رممی دے رک اےسی وہ اجیت  ہک ےسیج  وہ زیچںی ردا یک یہ وہں۔اس ےیل وت ردا ڑبے 

دڑھےل ےس اامعتسل رکیت یھت۔ورہن آلکج بس یک اینپ رضورت ےہ ومابلئ پیل اٹپ۔نکیل رممی  رھپ  

اھت۔اتکوبں  ںیم زایدہ وتق زگاریت یھت اس ےیل اےس وکیئ ہلئسم ںیہن وہات   
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ےک آےن یک االطع  ںنکیل  بج انینں اور ایکس ااماےلگ دن ایگرہ ےجب وہ اشک گ رپ اجےن اک وسچ  ریہ یھت۔

وہ رپس ریتھک وگنٹی روم ںیم آیئگ یھت۔انینں یک اامں ےن آےگ ڑبھ رک اےس ےلگ اگلای اور رھپ  ینت دری ۔یلم 

 تبحم ےس اےنپ اسھت اگلےئ راھک۔

می ےن  ےرے رپ زربدیتس رکسماٹہ اجسیئ۔اور اےس یھب ےلگ اگلای۔وہ ان انینں ڈرےت ڈرےت آےگ آیئ۔رم

دوونں ےک اسھت وصےف رپ ھٹیب یئگ یھت۔ہی بس رممی ےک زندکی تہب بیجع اھت۔"لک ان یک وپھپ یک 

 ابوتں ےن آپ اک دل داھکای اس ےک ےیل ذعمرت وخاہ ںیہ۔"

" وہ دلجی ےس وبیل۔"سب رےتش  ےک  ااکنر "ںیہن زیلپ۔۔آپ ھجم ےس ڑبی ںیہ رھپ آپ اک وصقر ںیہن ےہ۔

ےک دعب ان یک وپھپ زرا  رپاشین وہیئگ ںیھت۔ایس رپاشیین ںیم ان انمبس اافلظ ہہک ںیئگ۔" رممی اخومش ریہ 

ےھجم ھجمس ںیہن آریہ آپ ےک ےٹیب ےک ۔یھت۔"آیٹن ریما آےکپ ےٹیب ےس یسک یھب مسق اک وکیئ قلعت ںیہن ےہ 

۔۔"رممی ےن لک ےس ذنہ ںیم رگدش رکےت وسال وک ھچھچ یہ  ڈاالرس ویکں ریمے  اوہنں ےن ااکنر وک 

ایل اھت۔"اٹیب ںیم اجیتن وہں۔درالص ریما اور انینں اک ارادہ آیکپ رطف رہتش رکےن اک ےہ۔وت ںیم ےن یہی 

ہہک رک ااکنر ایک اھت۔ریمے ےٹیب اک  یھب اس ابت ےس وکیئ قلعت ںیہن ےہ۔" وہ دھجمسار اخوتن ںیھت۔اور 

اںیہن دورسوں یک زعت اک ااسحس یھب اھت اس ےیل ےٹیب یک دنسپ  ےنہک  یک اجبےئ اوہنں ےن اانپ اہک اھت۔رممی 

س 

 

گفن

ےن ھجمس رک رس الہای۔"لک مہ ایھچ زیمابین ںیہن اھبن ےکس۔اس ےیل التیف ےک وطر رپ آپ ےک ےیل ھچک 

 الیئ وہں۔"
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س دےنی ےک تہب وشنیق ےتگل ےھت۔اور  

 

گفن

س رپ رممی ےن رظن وہ امں اٹیب 

 

گفن

بج ان ےک الےئ 

دوڑایئ۔اس اک ہنم الھک۔"آیٹن ہی ایک ےہ؟" اس ےن دورسے وصےف رپ رےھک اشک گ زگیب یک رطف دھکی رک 

اہک۔وہ وت ےسیج  ھچری داکن  رخدی رک الیئ ںیھت۔رممی وبالھک یئگ یھت۔اور ویہ لک واال احل اھت۔وہ دےنی رپ دضب 

 اکٹ ریہ ںیھت۔اےس بک اعدت یھت ویں ارطسح ڈریھوں ےفحت ووصل اور رممی یک ےتیل وہےئ اس ںیس

رکےن یک۔اکی آدھ ہفحت ےتیل وہ اتملم یھت اور آج وہ   ےسیج   آداھ ابزار رخدی الیئ ںیھت۔انرایگض دور رکےن 

س۔۔آہ۔۔رممی رکایہ۔

 

گفن

 ےک دبےل اےنت 

 ا فار رپ اس ےن احیم رھب یل "زیلپ ںیم ںیہن ےل یتکس آپ ےنھجمس یک وکشش رکںی۔"اور رھپ اےکن اےنت

س رھک رک یھب۔وہ ان وک رتصخ رکےت دبتق رکسمایئ 

 

گفن

یھت۔لسلسم ااکنر ےس یھب اانت ربا گل راہ اھت اور 

یھت۔اور  رھپ ردا وہ بس زیچںی دھکی دھکی اپلگ وہیئ اج ریہ یھت۔ڑپکے ۔ویجرلی،کیم اپ اور 

س رپویفزم۔۔ای اہّلل   فف ےفحت ےھت ہک ّربی۔۔رممی وت

 

گفن

 رس اھتےم یھٹیب یھت۔ردا   ےسن اج ریہ یھت۔"ہی 

 وہ اینپ وہےن وایل وہب وک دے رک یئگ ںیہ۔امون ہن امون ہی ںیہمت ےل یہ اجںیئ ےگ۔"

"وکباس ہن رکو۔۔"رممی ڑچ یئگ یھت۔انینں یک اامں وخد ہہک رک یئگ ںیھت ہک وہ اس اک رہتش انیل اچیتہ ںیہ۔اور 

اوب اک ربمن اماگن اھت۔ہی وہ ،ای ایکس ذات ےک قلعتم یھب ھچک ںیہن ھچاھچ اھت۔ہن ایم  رھپ اس ےس اس ےک رھگ واولں

ایک راہ اھت؟ایکس وت ھجمس ےس ابرہ اھت۔اور ریغب ایکس ذات ےک قلعتم وکیئ  سسجت ےیک وہ اےس رہ احل ںیم وبقل 

  ےس تہب آےگ یک ابںیت ںیھت۔رکےن وایل ںیھت ایک؟ یئھب ہی ایک لچ راہ اھت وکیئ رممی وک اھجمسات۔ہی ایکس ھجمس
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اےنپ رھگ ےس زایدہ وکسن داین ےک یسک ےصح ںیم ںیہن اتلم۔ رممی اس وتق ایم ےک آےگ یھٹیب رس ںیم لیت 

ڈولا ریہ یھت۔ایم وج زور زور ےس  رس رپ اہھت امریت ںیھت۔زما آاجات اھت۔اسرا درد ںیہک دور اھب  

اب احتل دوھکی ابولں یک۔"   ںیہنیتہک ریہ لیت ڈولا ول۔ نکیل اجات۔"یلھچپ ابر  

"ایم۔۔"رممی ےن ہنم انبای۔رہ ابر لیت ڈولایت وہں ارگ اکی ابر وچک یئگ وت بلطم ابل یہ رخاب وہ ےئگ 

 واہ۔۔"

"یب یب ااسحس ےہ اہمتری ان اھجڑویں وک اانت وخوصبرت انبےن ںیم  ینت تنحم یک ےہ ںیم ےن۔۔" ایم ےن 

ےن وک زور ےس ہہقہق اگلای۔رممی ےن  ےب اینزی ےس رگدن اڑکایئ۔ایک وہا وج ٹف ہنعط دای۔یلع  ےن اےس ڑچا

 ایم ےن ےب زعیت رک دی بس یک اایمں رکیت ںیہ۔ 

"ایم ہی وت  بج یھب ابل وھکل ےل وت ڑچلی ےنگل یتگل ےہ۔۔"یلع  ےن ومابلئ اکی رطف رھک دای اھت۔وہ 

ےھت۔اور ےٹھپ  وہےئ مب ےسیج ےتگل ارگ وج ایم  رفتص ےس اےس اتسےن ےک ومڈ ںیم اھت۔اےکس ابل رگنھگایےل

 اینت تنحم ہن رکںیت۔ایم یک تنحم یھت ہک ہن ڑبےنھ واےل ابل رمک ےس ےچین کت ےھت۔ےنھگ اور وخوصبرت۔

یلع اےکس رگنھگایےل ابولں یک وہج ےس اےس ڑچلی وباتل اھت۔" مت  انب یسک  وہج ےک دنبر ےتگل وہ۔۔" وہ ہشیمہ یک 

یئھب وہ اےنپ ابولں ےک اعمےلم ںیم تہب اسحس یھت۔رطح ڑچ یئگ یھت۔  
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 " ینت دعف اہک ےہ ایم ےس ابل دیسےھ رکوا ےنیل دںی۔۔ںیہن وت وٹکاےن دںی۔"

"ںیم ںیہمت دیساھ رک ےک رھک دوں یگ ربخدار ان ابولں وک اہھت یھب اگلای وت۔۔اےنت ایپرے ںیہ۔رمشی ےک  

ےھچل وہں ےسیج۔۔" ایم  یک اہیبشتت رپ یلع رھپ اسنہ اھت۔اور ایکس یسنہ رممی  وک اور ہصغ دال یئگ۔"او ،رمشی ےک 

ایس ےک ادناز ںیم آںیھکن امھگںیئ۔رممی ےن  وھچلں وایل اجؤ ریمے ےیل اکی الگس اپین رھب الؤ۔" یلع ےن 

 اس مکح رپ اےس وھگر رک داھکی۔ایم اےس افرغ رک یکچ ںیھت۔اب وہ اےنپ ابولں اک وجڑا انب ریہ یھت۔

اجؤ وخد یھب ویپ اور ریمے ےیل یھب رھب رک الؤ۔" وبےتل وہےئ ایس ےک وصےف رپ آ ۔"ونرک ںیہن یگل اہمتری 

آواز اگلیئ یھت۔دنچ وحملں دعب وہ احرض ںیھت۔ایم اب ان ےک رس ںیم لیت  یھٹیب۔ادرھ ایم ےن اھبیھب وک

 ڈال ریہ ںیھت۔ایم یک زدنیگ اک دصقم وت ےسیج اینپ اوالد ےک الڈ ااھٹان اھت۔

"رشم ںیہن آیت اھبیئ ےس اےسی ےجہل  ںیم ابت رکیت وہ اتسگخ۔" یلع ےن آںیھکن داھکںیئ۔ہجہل  رسارس 

آین اچےئیہ ھجم ےس اکی اسل وھچاٹ ےہ۔" وہ  اانیمطن ےس وبیل۔ایم اور اھبیھب رشاریت اھت۔"رشم اھبیئ وک 

ان یک ابوتں وک  ےننس یک اجبےئ آسپ ںیم ابںیت رکےن ںیگل۔"ںیہمت ہتپ ےہ ولوگں ےک اھبویئں ےک رھگںیم 

 ڈ ےس ربع وہےت ںیہ۔ںینہب رھت رھت اکیتپن ںیہ۔ہیر رکو اانت ااھچ اھبیئ الم۔۔"

  ایھچ نہب یلم۔اینت وخوصبرت۔۔""مت ہیر رکو اینت

 "اہں ڑچلی ےک ابولں وایل ۔۔"
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 "دنبر ایک اجےن ادرک اک وساد۔۔" 

 ہیر رکو ںیم مت رپ ربع ںیہن راتھک۔۔"

"او امیئ اگڈ۔۔ںیم ڈر یئگ۔۔لکش دیھکی ےہ اینپ۔۔ڑبے آےئ ربع واےل۔اکی وت رھگ ںیم بس ےس 

وھگرا  ۔اےس  می ےن  وخب ردیگا۔یلع ےن اورپ ےس وخاںیشہ کیچ رکو ےچب یک۔۔" رم۔وھچےٹ وہ   

"ریما دوتس  اینپ ونہبں ےس وھچاٹ ےہ نکیل ایکس ںینہب ااکس مکح امیتن ںیہ۔اس ےس ڈریت ںیہ۔ربع ےہ 

 اس اک رھگ ںیم۔۔"

"ںیم وت ےلہپ یہ یتہک یھت اہمتری ینپمک ایھچ ںیہن ےہ۔وت سج اک اےنت وشق ےس ذرک رک رےہ وہ اےسی ول  

اید روھک رہ رفوعن ےک ےیل  وکیئ وہےت۔اور رھپ یھب ںیہمت اظمل ےننب اک اانت یہ وشق ےہ وت اقلب زعت ںیہن 

 ومیس آات ےہ۔"

اق ںیم رشوع وہےن وایل وگتفگ  رس سی وہ یکچ یھت۔اور ارثک نہب اھبویئں یک " ذم"اب اھبیئ رفوعن نب ایگ۔

ےھت۔رطح دوونں یہ رخاب ومڈ ےک ابثع اکی دورسے رپ ڑچاھیئ رکےن وک   

"ایم انس اینپ یٹیب ےس۔۔ےھجم یتہک ےہ ںیم رفوعن وہں۔" یلع ےن دبہل ےنیل ےک ادناز ںیم ایم وک اکپرا 

 اھت۔رممی ےن داتن ےسیپ۔"رممی۔۔" ایم ےن رسزشن یک۔
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"ںیم ےن اےس وت ںیہن اہک۔ںیم ےن اہک وج اظمل وہےت ںیہ وہ رفوعن وہےت ںیہ اور رہ رفوعن ےک ےیل ومیس 

 وصعمتیم ےس  ںیکل  اکپھ رک ایم وک داھکی۔اھبیھب ےن وھچاٹ اس ہہقہق اگلای اھت۔"رشم رکو آات ےہ۔" اس ےن

 دوونں اےنت دونں دعب ےتلم وہ رھپ یھب ڑلایئ اک وکیئ ہن وکیئ ومعق ڈوھڈن اکنےتل وہ۔"

مت "ںیم ںیہن ایم ہی وخد۔۔اہک یھب ےہ اےس رصموف یھت اشک گ ںیہن رک یکس۔اتہک اجن وبھج رک ںیہن یک 

 ےن۔۔" 

ایم ےن ایکن ثحب رھپ ےس رشوع وہےت دھکی رک  رھپ ےس اھبیھب ےس ابت رشوع رک دی یھت۔ایکن ڑلایئ وہیت وت 

اکی دورسے وک رہاےن وک ایسی ایسی دںیلیل اکنل الےت ہک ایک وکیئ ولیک اکناتل وہاگ۔دصقم  فف اکی وہات 

اجےئ۔ ہک اس زابین ڑلایئ ںیم اخمفل اپریٹ ےس یسک وصرت ہن اہرا  

اور  بج حلص وہیت وت وکیئ نیقی ںیہن رک اتکس اھت ہک وہ  اکی دورسے ےس ثحب ںیم اسرا اسرا دن زگار دےتی 

ےھت۔ارثک  تی رممی یک وہیت  آج یھب ااسی یہ گل راہ اھت۔"رممی  اہمترے اپؤں ےک ےچین یلکپھچ۔۔" یلع زور 

   ںوخں ےن ایم اور اھبیھب وک ڈرا دای اھت۔ےس الچای۔رممی ےن خیچ امر رک  اپؤں اورپ رک ےیل ےھت۔ ایکس

 "ایک وہ ایگ ےہ۔"

"ایم ریمے اپؤں ےک اسھت یلکپھچ یھت۔۔" رممی ےک وحاس اڑے وہےئ ےھت۔وہ دقرے ڑکس رک وصےف 

 رپ یھٹیب یھت۔یلع ےن رکسماٹہ طبض یک۔اتسنہ وت رممی ےن وھچڑان ںیہن اھت۔
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ل رک آج دنگی ومت امروں اگ۔" ہی درالص رممی  ےس "اب وصےف ےک ےچین یلچ یئگ۔مت وھٹیب ںیم اےس  اکن

ثحب ںیم ےنتیج  ےک وکیئ آاثر ہن دھکی رک یلع ےن وصرت احل وک انرلم رونیٹ رپ ایک اھت۔اب رممی ےن ایکس 

ںیتنم رکین ںیھت  ہک یلکپھچ امر دے۔بت یہ وہ وصےف ےس ےچین ارتے یگ۔رھپ وہ اےس ےہک اگ ےھجم ااھچ اھبیئ 

 رکو۔۔ ایم اور اھبیھب وت وصرت احل وک ھجمس یئگ ںیھت۔نکیل رممی ےن ایھب کت  یلع ےک وہک۔ریمی رعتںیفی

  ےرے یک رکسماٹہ ںیہن دیھکی یھت۔"زیلپ یلع اےھچ اھبیئ وہ۔۔اےس امر دو۔۔"

"ےلہپ ریمی رعتفی ںیم دس ےلمج وہک۔۔" یلع ےن اٹگن رپ اٹگن ڑچاھیئ۔رممی ےن اےس وھگران اچاہ رگم ہلئسم 

ہک رھگ ںیم ایلکپھچں، اکرکوچ اور رہ مسق یک الب  فف ویہ امرات اھت۔ ہی اھت  

 "مت ریمے اےھچ اھبیئ وہ۔ ڈنیہمس وہ۔ایپرے وہ ،وخوصبرت وہ۔" 

 "ہی اسری اکی یہ ابںیت ںیہ۔ان ںیم ےس  فف ڈنیہمس  واال ہلمج انگ اجےئ اگ۔ولچ اور وسوچ۔۔"

 "ھچک وہ مت ںیم وت وسوچں۔۔"

وہں ابرہ ۔اکی دوتس وک انلم ےہ۔"وہ ےب اینزی ےس وباتل اس ےن اگل۔رممی ےن کپل رک  "کیھٹ ےہ ںیم اج راہ

اےکس ابزو ےس ک ڑا۔وہ ایھب کت وصےف رپ یھت۔"یلع ریمے اھبیئ۔وھٹیب ںیم وسچ ریہ ھچک ان ھچک وت لم یہ 

 اجےئ اگ۔۔"
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 وک دھکی ےک رم اجؤں "مت وخد اھٹ رک امردو  ویکں ایکس ںیتنم رک ریہ وہ۔۔"اھبیھب ےن اہک۔"ںیم یلکپھچ

 یگ۔۔"

""احرض ن وکیئ ہہک اتکس ےہ  ان اخوتن یک زابن بج یتلچ ےہ وت رےنک اک انم ںیہن  یتی۔اور اب ڈ ےس  اھبیئ یک 

ںیتنم یک اج ریہ ںیہ۔داھکی اھبیئ ےنتک اکم ےک وہےت ںیہ۔اھبیئ ہن وہں وت اہمترے رھگوں ںیم ویلکپھچں ےک 

وعن  ہہک ریہ یھت۔۔"ڈریھ گل اجںیئ۔اور مت ےھجم رف  

 "ںیہمت ںیہن ہہک ریہ یھت۔"رممی زچ وہیئ۔

 "ےھجم وت اےسی یہ اگل۔ وت اےکس دبےل  اکی ابر وسری اور دس ریمے رعتیفی ےلمج۔۔" 

 "دبزیمت۔۔" رممی ےن دل ںیم اےس انسای۔نکیل درتقیقح یلع یک رشںیط ھچری ےیک ریغب وکیئ اچرہ ںیہن اھت۔

 

آیپ ےن اےس اےنپ رھگ البای اھت۔ان ےک رھگ امہمن آےن واےل ےھت وت وہ ایکن دمد ےک ےیل واہں یلچ یئگ 

یھت۔بج رات وک رھگ ولیٹ وت ایم ےن اےس دےتھکی یہ اہک۔"اہمترے اوب  الب رےہ ںیہ۔رمکے ںیم آؤ۔" ایم 

الہدای۔وہ  اچدر اور رپس رےنھک  یک دیجنسیگ رپ اےس ریحت وہیئ۔"ااھچ  اچدر ااتر رک آیت وہں۔" ایم ےن  رس

ےک  دعب ابرہ لکن آیئ یھت۔دروازے رپ رک رک وہےل ےس دکتس د ی یھت۔"آاجؤ۔" اوب یک دیجنسہ یس 

 آواز آیئ۔ 
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"االسلم مکیلع اوب  یج۔" وہ  ےرے رپ رکسماٹہ الےت  ادنر دالخ وہیئ۔ایم ڈیب یک دورسی اجبن یھٹیب  

ےن ڈیب رپ اےنپ اسےنم ےنھٹیب اک ااشرہ ایک۔ ںیھت۔"ومکیلع االسلم۔آؤ وھٹیب۔" اوب  

"اہّلل  ریخ رکے ایک اعم ہل ےہ۔"وہ اموحل یک دیجنسیگ  وک دےتھکی  دل ںیم وسےنچ یگل۔رھپ  لچ رک اوب ےک اسےنم 

اج رک ھٹیب یئگ یھت۔اوب  آیتل اپیت امرے ےھٹیب ےھت۔رممی اپؤں وایل اسڈیئ  ےس دوونں اٹںیگن اکٹل رک یھٹیب 

اوب آپ ےن البای اھت۔" اموحل رپ اھچیئ دیجنسیگ اےس ڈراےن یگل یھت۔یھت۔"یج   

 "ریم احرش وکن ےہ؟"  اوب یک آواز  آیئ۔

"یج۔۔" وہ اوب ےک اترثات دھکی رک نس وہیئ۔" انم ےس اجیتن وہں ۔ریمی   اہلٹس ولیف اک اھبیئ ےہ۔ابیق ںیہن 

  یسک ڑلےک یک ابتب وسال ایک اھت۔ہتپ۔۔۔" ہی زدنیگ  ںیم یلہپ ابر اھت ہک اےکس اوب ےن اس ےس

"آج اس اک رہتش ےل رک اس ےک وادل ن آےئ ےھت۔" رممی اخومیش ےس اوب وک دےنھکی یگل۔بج ہک اوب  اس 

 ےک  ےرے وک دھکی رےہ ےھت۔"مت ریم احرش وک انتک اجیتن وہ؟ ہی ایک اعم ہل ےہ؟" 

بج اوب ےن تخس ہجہل اایتخر ایک اھت وت اےس اگل۔وہ رممی یک اٹںیگن اکےنپن یگل ںیھت۔وہ ےلھب ےب وصقر یھت نکیل  

وت ایک وہ اناکم ۔ںیہی رگ ڑپے یگ۔زدنیگ ںیم بس ےس زایدہ تنحم وت اینپ زعت اور اابتعر انبےن ںیم یک یھت 

ریہ یھت؟ رممی ےن ہحمل رھب وک اوب ےک  ےرے وک داھکی۔واہں   فف یتخس رظن آیئ یھت۔"بج ںیم ےب وصقر 

وہں وت ڈر ویکں ریہ وہں۔" اس ےن وخد وک تمہ دی۔رھپ اس ےن اوب وک وہلٹ واےل واےعق ےس ےل رک  
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ران اوب اور ایم یک رظنںی اس ےک اہرجہ یب یب ےک اہلٹس آےن کت یک اسری ابںیت اتب دی ںیھت۔اس دو

  ےرے رپ یمج رںیہ۔"ایکس وپھپ ےن ںیہمت ویکں انس دںی اینت۔۔" ایم وک ہی نس رک ہصغ آای اھت۔

 "ویکہکن ان ےک ایخل ےس ان ےک ےجیتھب ےک ااکنر ےک ےھچیپ ریما اہھت ےہ اس ےیل۔۔"

 "وایعق؟؟" 

یسن وہ رک رو دےنی وک یھت۔"اووہں۔۔" اوب ےن "ایم۔۔ایک وہایگ ےہ۔ںیم آپ وک ایسی یتگل وہں۔" وہ رواہ

ایم وک دھکی رک رسزشن یک۔"اٹیب آیکپ ایم یک ابت اک بلطم ہی ںیہن اھت۔" اوب ںیم ےن ہشیمہ اینپ اور آپ یک 

زعت اک ایخل ایک ےہ۔ںیم ایک آپ وک ایسی یتگل وہں۔"  وبےتل وہےئ ااکس ہجہل رھبا ایگ اھت۔ایم اوب یک اس 

دل داھک دای اھت۔"ارے ںیہن ریما ہچب۔۔" اوب ےن آےگ ڑبھ رک اس اک رس اپھتپھتای۔رممی دعاتل ےن اس اک 

ےن  ںیکل کپھج وک آوھکنں یک ددنھالٹہ مک رکےن یک وکشش یک۔"اس اعمےلم ںیم مت ےس ھچ انھچ 

ےک  رضوری اھت اس ےیل ھچاھچ۔اور ھچےنھچ اک بلطم  ہی ںیہن ہک  مت  رپ اابتعر ںیہن ےہ۔مہ  فف اس یلمیف

قلعتم اجانن اچےتہ ےھت وج آج رہتش ےل رک آےئ ںیہ۔ہک  وہ  ڈ ےس ول  ںیہ۔اور مت اںیہن انتک اجیتن وہ اور 

 اہمتری ان ےک ابرے ںیم ایک راےئ ےہ۔"

"ںیم زایدہ ںیہن اجیتن ۔دنچ دن ےلہپ یہ ان ےک رھگ یئگ یھت۔وہ یھب آرخی وتق رپ ہلئسم وہایگ اھت۔اور ان 

دو ابر رسرسی الماقت وہیئ ےہ اور وہ ےھجم اس ںیم دنسپ ںیہن آای۔" وہ رظنںی ےک ےٹیب ےس یھب اکی 
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اکھجےئ ریہ۔اب اس اک ہجہل وتمازن اھت۔" ربا ڑلاک ےہ؟" اوب ےن   وسال ایک۔رممی رم اجےن وک یھت۔ الھب 

 بک ایکس اوب ےس اس رطح ےک اٹکپ رپ ابت وہیئ یھت۔"ااھچ ربا وت ںیہن ہتپ ےھجم تہب رغمور اگل۔"

" اس اعمےلم رپ اہمتری ایک راےئ ےہ؟اںیہن دوابرہ البںیئ۔؟" آیپ ےک رےتش ےک وتق ایم ےن ان ےس ہی 

وسال ھچےھچ ےھت۔اےس ںیہن ولعمم اھت ہک اس ےس اوب ھچںیھچ ےگ۔رشم  ےک امرے  اس یک  اٹںیگن زمدی 

اوب وک داھکی۔"وج آپ وک انمبس ،اکےنپن یگل ںیھت۔نکیل وخد وک رپ اامتعد اظرہ رکےن وک  اس ےن رس ااھٹ رک ایم 

آرخ ےہ۔ںیم اجؤں۔۔" وہ ابت متخ رک ےک سب اھبانگ اچیتہ یھت۔ےگل۔اوب یج آپ اک ہلصیف  رحف    

 "اہں اجؤ۔" ااجزت ےتلم یہ وہ زیتی ےس ابرہ وک آیئ یھت۔

ھچاھچ  دو دن یہ زگرے ےھت ہک اوب ےن رھپ اےس  بل  رک ایل اھت۔اور اس ابر اےکس زکن یک رےتش یک ابتب

اھت۔اےنپ زکن اک انم ےتنس یہ اس ےک ادنر ےصغ یک رہل ایھٹ یھت۔وہ اخومیش ےس اوب یک ابت یتنس ریہ۔وج ہہک 

رےہ ےھت ہک اےنپ  تہب یرتہ وہےت ںیہ۔نکیل رھپ یھب وہ ایکس راےئ اجانن اچےتہ ںیہ۔اور اس دوران اوب ےن 

 ےحمل رھب وک یھب اس ےساگنںیہ ںیہن اٹہیئ ںیھت۔

ںیہن آای ہی ےب اابتعری یھت ہک وایعق ہی رضوری اھت۔دو دن ےلہپ یسک ااجنن دنبے اک رہتش آات ےہ  اےس ھجمس

وت اےس الب رک ھچےتھچ ںیہ ںیہک اس ںیم ااکس اہھت وت ںیہن۔اور رھپ دو دن دعب یہ ان ےک ےجیتھب اک رہتش آات ےہ 

ہک الہپ رہتش وہ الیئ یھت ینع ایکس دنسپ ۔رےہ ےھت  اور اوب ےتہک ںیہ ہک وہ اانپ ےہ اور یرتہ ےہ۔وت ایک اوب ہی ھجمس

  ۔اھت وت اس ےس ابز رےنھک وک ابتمدل اس رطےقی ےس شیپ ایک اھت ہک یٹیب ہی یھب ہن ےھجمس ہک ابپ اابتعر ںیہن رکات
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رےہ ںیہ۔ای اور اس رےتش ےس  ےھچیپ ٹہ اجےئ۔اےس تہب دھک وہا اھت ہی وسچ رک ےک اوب اس رپ کش رک

ابپ اےسی یہ یب ویہ رکےت وہےگن۔وہ رس اکھجےئ وسےچ اج ریہ یھت۔ای اشدی اوب اےسی ہن وسچ رےہ اشدی بس 

اینپ وہں ریما ومہ وہ ہی۔۔اوب وےسی یہ ھجم ےس  راےئ امگن رےہ وہں۔وہ وخد وک وجاز دے ریہ یھت۔

ڈایل۔"اوب ےھجم اہمتری ایک راےئ ےہ؟" اوب ےن دنیگ ایکس وکرٹ ںیم  "   رد رک ریہ یھت۔وضفل وسوچں وک 

زمحہ ںیہن دنسپ۔اےکس العوہ آپ اہجں ریمی اشدی رکان اچںیہ۔" اوب وج رکیس یک تشپ ےس کیٹ اگلےئ ےھٹیب 

 ےھت اکی دم ےس دیسےھ وہےئ۔"ایک بلطم۔۔"

 "بلطم ےھجم زمحہ ےس اشدی ںیہن رکین۔اس ےک العوہ ںیہک یھب۔۔"

 "اس ےس ویکں ںیہن؟اےکس العوہ وکن؟"

راہتس روک رک ےھجم گنت رک اکچ ےہ  اس ےیل۔ےھجم ںیہن دنسپ وہ۔" "وہ تہب ابر ریما  

 "مت ےن ےلہپ ویکں ںیہن اتبای۔ھچری ابت اتبؤ۔ایک امرجہ ےہ۔" 

"بج ےس االسم آابد  ںیم ڑپانھ رشوع ایک اس ےن ےھجم گنت رکان  رشوع ایک۔اس ےک ایخل ےس ںیم  رھگ 

۔" وہ ہی ہن ہہک یکس ہک وہ اےس آوارہ اتہک اھت۔" راہتس ےس دور  رےنہ یگل وہں وت ںیم  ایھچ ڑلیک ںیہن ریہ

روک رک وضفل ےلمج اتسک اھت۔اور رھپ اتہک ہک ںیم مت ےس اشدی رک ےک اہمترے اسرے سک لب اکنل دوں 

 اگ۔" اوہ رممی اعمل۔۔
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  ویکں ںیہن۔"اوب اک وت  اانت اس یہ نس رک  ےرہ رسخ وہ ایگ اھت۔رممی رس اکھجےئ یھٹیب یھت۔" مت ےن  ےھجم اتبای

 "ےھجم اگل ابت ڑبھ اجےئ یگ۔اور بج ےلیھپ یگ وت وخاوخماہ ھجم رپ ڑچیک آےئ یگ ےلھب ریما وصقر ہن وہ۔"

 "اہمتری ایم وک ولعمم ےہ؟"

"ںیہن رھگ ںیم یسک وک ںیہن اتبای  ںیم ےن۔سب  ےلہپ ےس زایدہ اایتحط رشوع رکدی ۔اچوچ ےک رھگ اجان وھچڑ دای 

ںیہک ںیہن اجیت۔ہشیمہ یلع وھچڑ آات ےہ اور ےل آات ےہ۔اور بج زمحہ رھگ آات ےہ وت ںیم ےہ اور اہیں اےلیک 

 اےنپ رمکے ںیم یہ ریتہ وہں ۔"

"اپلگ دیھ۔۔ایسی ابںیت ابپ ےس یھب وکیئ اپھچات ےہ؟مت اتبؤ یگ ںیہن وت اےسی وت مہ اسری زدنیگ اس 

وہ اجیت یھت۔ےھجم ولعمم وہات  وت ںیم اس اک آان اجان اسپن وک رھگ ںیم آےن دےتی۔اور اےنپ رھگ ںیم مت ویکں دیق 

دنب رکات۔اور اپلگ ہچب ایسی ابںیت اپھچیئ اجیت ںیہ اور وہ یھب امں ابپ ےس؟ ےھجم ںیہن وت اینپ ایم وک اتب د یت مک 

از مک رھگ واولں وک ولعمم وہان اچےئیہ  ہک وکن ان ےک وچبں اک  دنمش ےہ۔اتہک یسک یھب اصقنن ےس چب 

۔ریما ہچب۔۔" ںیکس  

اوب ےن  اھٹ رک اےکس رس وک وچام اھت اور  ینت دری اےکس رس رپ اہھت رےھک ڑھکے رےہ۔رممی ےن اوب ےک ایپر وک 

ابپ  بج ،یک یھت۔وہ اےکس اوب ےھت اور امں المتم وسحمس رک ےک وخد وک اینپ وھتڑی دری یلہپ وایل  وسوچں رپ 

ںیہن وہات۔اور ارگ وہ یھب وت اینپ اامیدناری ےس رھپ  ان اک دل  تی ھچک ھچ ےتھچ ںیہ وت ااکس بلطم ےب اابتعری 
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انیل اچےئیہ۔"ریما ایپرا ہچب۔اپلگ۔۔" اوب رس وک وچےتم اور رھپ ہہک اےتھٹ۔رممی وک ڈریھوں وکسن اےنپ ادنر 

ر ٹ رکےن یک
مف
ک

 وکشش ارتات وسحمس وہا اھت۔ظفحت یک اضف اقمئ وہ یئگ یھت۔اوب  رہ وسال وک وھبل رک یٹیب وک 

 رکےت رےہ۔رھپ وہ ےتسنہ وہےئ اوب ےک رمکے ےس ابرہ آیئ یھت۔

دو ابر  آےئ  ریم احرش ےک رھگ واےل اےس ںیہن ولعمم اھت ہک اوب ےن ایک ہلصیف ایک اھت۔رھپ  رممی ےک واہں وہےت

ےھت ۔اوب ےن   اےنپ  ےجیتھب وک ااکنر ہہک رک ریم احرش ےک اخدنان وک اہں ہہک دی یھت۔ہی ابلکل ریغ وتمعق ابت 

یھت۔اس ےک اچوچ انرا  وہےن ےگل ےھت۔یتح  ہک ایم کت اس ےلصیف ےس رایض ںیہن ںیھت۔ان ےک ایخل 

دور ےنجیھب یک رضورت یہ ایک یھت۔ارگ ےجیتھب اک رہتش  ےس اےنپ رہش ںیم یہ یٹیب  یک اشدی رکین اچےئیہ یھت۔اینت

 دنسپ ںیہن اھت وت وکیئ اور ااھچ رہتش آاجات۔

ایھب رممی یک رمع یہ ایک یھت۔نکیل اوب ےن ایم ےک اسرے اضارااضت وک رد رک دای اھت۔وےسی یھب وہ اےنپ 

ااسی ںیہن وہات اھت  اےنپ ریغ اخدنان یک یلہپ ڑلیک یھت سج یک دورسے رہش اشدی وہ ریہ یھت۔ ان ےک اہں 

اہجں یھب وہات نکیل اےنپ یہ رہش ںیم یٹیب دی اجیت یھت۔اس  ےیل اس ےک رھگ ںیم رقتابی یھبس وخیش ےک اس 

 ومعق رپ بیجع یہ وسحمس رک رےہ ےھت۔

"اب ایک مت اینت دور یلچ اجؤ یگ۔۔" آیپ اور یلع دوونں اداس گل رےہ ےھت۔اس ےن دنکےھ ااکچ دےی۔وہ 

ہہک یتکس یھت اوب اک ہلصیف اھت۔"ایھچ یلمیف ےہ۔رھگ یھب دھکی آای وہں۔ڑلاک تہب یہ ااھچ ےہ۔اور ہی یھب ایک 

ہہک دای ےہ ہک رممی ان ےک آابیئ رہش یک اجبےئ االسم آابد رےہ یگ۔مت وھجمس ہک ےسیج وہ ڑپےنھ  یئگ وہیئ 
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 دیمیھ آواز ںیم اھجمس رےہ ےھت۔وہ ےہ۔رہ امہ ےنلم آیت رےہ یگ۔ےسیج اب کت آیت ریہ ےہ۔" اوب  ،ایم وک

 وج ایم ےک اپس آریہ یھت  اںیھن ابںیت دھکی  رک ٹلپ یئگ یھت۔

"ںیم وت اس ااظتنر ںیم یھت ہک دو اسل دعب ولٹ آےئ یگ۔آپ وت ہشیمہ ےک ےیل اےس رپدیسی رک رےہ 

 ںیہ۔"

یگ رگم  وخش وہ یگ۔اےنت "ڑلاک تہب ااھچ ےہ۔ےھجم تہب دنسپ آای ےہ۔وہ وخش رےہ یگ واہں۔ےلھب دور وہ 

۔آج ےک دور ںیم رھپ افےلص   اےنت ںیہن ہک ےنلم ںیم اسولں  ےتکساےھچ رےتش وک دوری یک وہج ےس وت رد ںیہن رک

 گل اجںیئ۔" ایم اوب یک گنٹیم اجری یھت۔

اور بج اباقدعہ رمس رکےن آےئ وت  اانت اوب ےک اہں رکےت یہ اےلگ دن وہ ول  رمس رکےن آےئگ ےھت۔

ڈریھوں اسامن۔رممی ےک رھگ واولں ےک ےیل یھب ےفحت ےھت۔ےسج ایکس ایم ےن تہب ا فار ےک اب ووجد یھب 

وبقل ںیہن ایک اھت۔"اہرجہ نہب امہرے اہں یٹیب ےک رسسال ےس  فف یٹیب ےک ےیل زیچںی آیت ںیہ۔مہ 

یب یب ایک ںیتہک وہ  بس ےک ےیل  ان وک وبقل رکان بیع ےہ۔آپ ربا ہن امںین۔نکیل امہری رتی ےہ۔" اہرجہ

وخد یھب اجیتن ںیھت ان ےک اہں یھب وت ااسی وہات اھت نکیل وہ ےٹیب یک وخیش ںیم  اےنپ دمسویھں وک یھب ےفحت دےنی 

 اچیتہ ںیھت۔وج بسح وتعق وبقل ںیہن ےیک ےئگ ےھت۔

ایھچ وہیئ  "رممی اہمتری اسس وت اتگل ےہ ھچرا االسم آابد ولٹ الیئ ںیہ ایر۔۔یئھب ریمی اشدی یھب تہب

 یھت نکیل اہمتری اسس وت یلہپ رمس  رپ اانت ھچک ےل آیئ ںیہ۔" 
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"ایھب آےگ دےیھکی اگ۔ہی ول  ےفحت دےنی اک تہب وشق رےتھک ںیہ۔" رممی یسنہ۔ان وفحتں ےس ااکس ڈیب رھب 

اہلٹس  اکچ اھت اور اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک اہکں ےس ےٹیمس۔افف اہرجہ اامں۔۔رہتش ےط وہےن ےک دعب  وہ

آیئگ یھت۔این رٹسمس رشوع ںیہن وہا اھت ایھب۔نکیل ایکس ررسیچ یک وہج ےس اےکس اپس تہب اکم اھت۔تہب 

 اکم اس ےیل ہک وہ آرخی وتق رپ رسکیلی رکان دنسپ رکیت یھت۔

وس ےلہپ رھبھچر تنحم اجری یھت۔ایم ےس ہتپ الچ اھت ہک اب وہ ول  اشدی یک اترخی امگن رےہ ےھت۔رممی 

  رہ یئگ یھت۔اس ےن ڈڑیھ اسل دل اگل رک اس ےیل ںیہن ڑپاھ اھت ہک آرخی رٹسمس ںیم ایکس اشدی رک رکاہ  رک

دی اجیت۔رھپ ہتپ ںیہن وہ اس رطح ڑپھ اپیت ہک ںیہن۔ایم ےس اہک اھت ہک تلہم امںیگن۔نکیل رھپ یھب اےس 

اجےئ۔ ڈر اھت اوب اترخی دے یہ ان دںی۔اب وہ سک ےس یتہک ہک اشدی افلنئ ےک دعب یک  

انینں ےس یتہک وہں۔۔ںیہن ہتپ ںیہن ایک وسےچ ےلہپ یک ابت اور یھت دنن نب اجےئ یگ اب وت۔۔اس ےن وخد 

یہ اینپ وسچ رد یک یھت۔ای اہّلل ایک رکوں۔۔ایک ریم احرش وک وفن رکوں؟ رم رک یھب ںیہن ۔۔ہتپ ںیہن ایک 

وت اسےنم  ریم احرش  اینپ وفر ابےئ ، یگل وسےچ۔۔وہ وسیتچ یہ ریہ۔رھپ وہ بیل اجےن ےک ےیل اہلٹس ےس ےنلکن

وفر ےک اسھت کیٹ اگلےئ ڑھکا اھت۔رممی ےن ہیر اک اسسن ایل۔اہّلل ےن نب ےہک نس یل یھت۔انینں اور انز یک 

ایٹھچں ںیھت۔اےس ںیہن ولعمم اھت ہک انز اہلٹس یھت اور وہ اےس ےنیل آای وہا اھت۔رممی وک دھکی وک اس ےن وکیئ 

ڑھکا راہ۔رممی ےن وہےل ےس دقم ااھٹےئ۔اب وج دنبہ آوکپ دھکی رک ، اھت۔ےسیج ڑھکا اھت راپسسن ںیہن ایک

وکیئ راپسسن ہن دے اس کت وخد لچ رک اجان یھب اےس ےب زعیت ےک رتمادف گل راہ اھت۔رممی اس ےس اگنہ 
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اےس وہکں  اٹہیت  داںیئ تمس لچ ڑپی یھت۔اےکس دقم تسس ےھت۔وھتڑی دری یلہپ وایل وسچ رپ یسنہ آیئ ہک

یگ وت امن اجےئ اگ۔رھپ دنچ وحملں دعب  اےس اےنپ رقبی یسک یک وموجیگ اک ااسحس وہا۔اکی وخوصبرت 

وخوبش  یک کہم اسوسنں کت آیئ یھت۔رممی ےن ےتلچ وہےئ رک رک رگدن ومڑی۔ریم احرش اھت۔رممی ےن 

 وساہیل اےکس  ےرے وک داھکی۔

 ےک وساہیل ادناز رپ وہ وبال۔"ااھچ آپ ےس سک ےن اہک؟"  "آپ وک ھچک انہک اھت ویہ ےننس آای وہں۔" رممی

اب وہ اےس ںیہن اتبان اچیتہ یھت۔ڑبا آای رغمور ااسنن۔۔"وخد آپ ےن۔ںیلچ ںیہک۔" ایک یہ ےنہک ےھت 

رکٹ ےل  راہ  اس دنبے ےک۔وکن ہہک اتکس اھت ہک اس ڑلیک ےس اشدی رکےن ےک ےیل وہ اےنپ اخدنان ےس 

رممی یک ویتری ڑچھ یکچ یھت۔ اھت۔"ںیم ےن بک اہک۔؟"  

"ھچک انہک ےہ آپ ےن ہک ںیم اجؤں۔" وہ ایس اانیمطن ےس وبال۔رممی ےن بل ےچنیھب۔دل اچاہ اس  دو رحف 

جیھب رک لچ دے رگم ںیہن۔ایکس ڑپاھیئ اک وسال اھت۔ایکس تنحم یھت۔زرا یس ابت رپ وہ اسولں یک تنحم 

واےل اشدی یک اترخی امگن رےہ ںیہ۔ریما ایھب افلنئ  اضعئ رکان اوفرڈ ںیہن رک یتکس یھت۔"آپ ےک رھگ

 رٹسمس راتہ ےہ۔ںیم ےن اینت تنحم یک ےہ بس اضعئ وہ اجےئ یگ۔"

 "ویکں؟"

"ویکہکن اشدی ےک دعب زدنیگ فلتخم وہ اجیت ےہ۔ذہم دارایں ڑبھ اجیت ںیہ۔ہی ہن وہ رھگ یک ذہم دارویں یک 

ہج ےس رھگ یک  ہن رک اپؤں۔"وہج ےس ڑپاھیئ ےس وتہج ٹہ اجےئ ای ڑپاھیئ یک و  
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 ںیہن رک اپںیئ یگ۔"
 
ج

ی 

 

من

 "بلطم آپ 

"یج۔ریمے ےیل لکشم ےہ۔ںیم اکی اسھت تہب یس ذہم دارایں ںیہن ےل یتکس ۔اہں ارگ آپ ول  

اچںیہ وت ینگنم ای اکنح رک ںیل۔رگم اشدی ریمے افلنئ ےک دعب۔آپ ےس اس ےیل ہہک ریہ وہں ہک آپ 

 امن اجںیئ ےگ اور ریمی امرٹسز یک ھچزنشی متخ وہ اجےئ یگ۔" احرش وک ولعمم ےک رھگ واولں ےک ا فار رپ اوب

 اھت وہ ھچزنشی وہڈلر یھت اور موی ااکمن اھت ہک وگڈل ڈیمل ون رکیت۔

"کیھٹ ےہ۔اشدی افلنئ ےک دعب۔" رممی انب ہیرہی یتہک رس الہیت ٹلپ یئگ۔ریم احرش یھب واسپ اینپ ہگج رپ 

بج کت  وہ یسکیٹ ںیم ھٹیب ہن یئگ۔ہن ریم احرش ےن اےس وخد وھچڑ ۔کت داتھکی راہ آڑھکا وہا اھت اور ےس بت 

آےن یک آرف یک یھت ہن رممی اعمل ےن اس ےس وتعق یک یھت۔ہکلب ارگ وہ آرف رکات وت رممی اےس وھچھچرا ہہک 

 د یت۔وہ دوونں یہ تہب بیجع ےھت اور اکی دورسے اک ٹسیب چیم ےھت۔

 

رش وک   اےکس  ولہ ںیم اھٹبای ایگ  وت رممی اک دل دڑھک ااھٹ اھت۔ دیف وسٹ ،ریھگدار اکنح ےک دعب  بج ریم اح

ولشار اور رس رپ دنبیھ گپ۔وہ روا یت ادناز ںیم ایتر وہا اھت۔رممی اےکس جیٹس کت آےن ےس ےلہپ اس رپ اکی 

اچن ،ابمل،وخوصبرت ، ربع اگنہ ڈال یکچ یھت اور ایھب کت اس اگنہ ےک زری ارث یھت۔وہ انتک اشدنار رمد اھت۔او

دار اور اخصل ولبچ۔ ۔۔اور ایک اچےئیہ اھت اےس۔ان ےک اہں داہل دنہل  جیٹس رپ ھٹیب رک آسپ ںیم وگتفگ ںیہن 

رکےت ےھت۔ااھچ ںیہن اھجمس اجات اھت۔وہ  یھب واہں اھٹیب اےنپ  رقبی  ڑھکے ولوگں ےس ابت تیچ رکاہ 
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داھکی۔اور رممی ںیم اینت تمہ ںیہن یھت ہک اےکس اسھت ےھٹیب وہ   اھت۔وھبےل ےس یھب ڑم رک اینپ ویبی وک ںیہن

 اینپ نہب ےس یہ ابت رکےکس۔وج اےکس رقبی یہ یھٹیب یھت۔

ایکس اچیچ وج ہی الیھپان اچہ ریہ ںیھت ہک رممی یک ول ریمج یھت  ویکہکن اےکن ےٹیب ےک ےیل ااکنر ایک ایگ اھت۔ان 

داہل(ادنازےک دعب اانپ اس ہنم ےل رک رہ یئگ ںیھت۔دوونں ےک روا یت ےس ےیل دےی)دنہل   

رممی ےن رھپ اینپ اکنح یک وصتریوں وک یج رھب رک داھکی اھت۔اور ریم احرش ےن؟؟ ہی یھب وکیئ ےنہک یک ابت 

 یھت۔ اس اک ومڈ ہمہ وتق وخراوار راتہ اھت۔بج وخراوار ںیہن وہات اھت وہ رممی یک وصتریںی دھکی اتیل اھت۔

دن  دعب رممی ےک افلنئ یک الکزس رشوع وہ یئگ ںیھت۔انینں اور انز روز حبص اےکس رمکے ںیم اکنح ےک دنچ

ےنلم آںیت۔وہ ایکن ڑبی اھبیھب یھت۔اور اب ان ےک اخدنان یک یئن  ہکل۔۔رممی ےک ےیل ہی بس این اھت 

رممی بس ےک  نکیل اےس  رھپ یھب دنسپ آراہ اھت۔ردا وت رہ وتق ڑیھچیت اگنوہں ےس دیتھکی یھت۔ویکہکن

اسےنم وت ڈٹنسی یس ینب ریتہ یھت نکیل رمکے ںیم آےت یہ اےکس  ےرے رپ وخیش ےک دعب وایل رکسماٹہ 

 لھک رک اظرہ وہیت یھت۔"مت وت یتہک یھت ہک ںیہن اجیتن اےس۔۔ممہ۔۔" 

یت وہ۔""اہں وت حیحص اہک اھت۔" رممی یسنہ۔"ڑلیک ےھجم دال ںیم ھچک اکال اتگل ےہ۔روز ےنتک ےٹنھگ ابت رک  

"وضفل ہن وبول۔اشدی ےس ےلہپ ابت تیچ یتخس ےس رحام ےہ امہرے اہں۔" رممی یک یسنہ ےس ردا وکشمک 

 وہ ریہ یھت۔بج ہک رممی وک  یسنہ ردا ےک ادنازوں رپ آریہ یھت۔
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 "آج اکی یہ ابر اتب دو ہک اہمترے اہں  ایک  ایک ںیہن وہات۔۔" ردا  ڑچ یئگ۔" دوھکی  ردا نہب ںیم اکی روا یت

ولبچ یلمیف یک ڑلیک وہں۔اور روا یت اخدنان ڈ ےس وہےت ںیہ بس وک ہتپ ےہ۔وخش یتمسق ےس ریمی اہجں 

اشدی وہ ریہ ےہ وہ یھب روا یت  ولبچ ںیہ۔اہجں اشدی ےس ےلہپ ڑلاک ڑلیک آسپ ںیم ںیہن وبےتل۔ابیق 

 رواایت رےنہ دو۔یف ااحلل اہمترے ےیل اانت اکیف ےہ۔" 

دم ںیہن اتٹھگ ان رواایت ےس۔آپ اک دل ںیہن اچاتہ ہک آپ آزادی ےس  "وت  رممی نہب  آپ اک

 رھپںی۔۔اور۔۔"

"اکی ٹنم۔۔ںیم وکیئ دیق ںیہن وہں۔مت یھب اجیتن  وہ۔ےلھچپ ڈڑیھ اسل ےس اےھٹک ںیہ۔زدنیگ وک رھبھچر 

 رطےقی ےس یتیج وہں۔اور رھگ واولں یک رطف ےس یھب وکیئ  اپدنبایں ںیہن ںیہ۔تہب یس ابںیت ںیمہ

اباقدعہ ھٹیب رک ںیہن اھجمسیئ یئگ ںیہ،ےسیج اہمترے ایخل ےس ریمے رھگ واولں ےن اہک وہاگ ہک وکیئ ڑلاک ہن 

آےئ اہمتری زدنیگ ںیم اڈنی الفں الفں۔۔ریمے رھگ ںیم یھبک ےھجم ااسی ںیہن اہک ایگ۔امہرے اہں اہک یھب 

 ںیم بس یک وسچ وک اکی اسیج ںیہن اجات۔نکیل مت ریمے اخدنان یک سج ڑلیک ےس ولم یگ اس اعمےلم

اپؤیگ۔ںیمہ اس رطح رپوان ڑچاھای ایگ ےہ ہک مہ  ااھچیئ ربایئ اھجمسےئ ریغب اجیتن ںیہ۔ںیمہ ہتپ ےہ 

ی ےھجم وت یھبک اینپ رواایت ےس ہلئسم 

 شج
ن

رمداکی  یہ آات ےہ زدنیگ ںیم اور وہ  فف وشرہ وہات ےہ۔اور رس

ںیہن ولوگں یک وسچ ایسی ویکں وہیت ےہ ہک ارگ رواایت وک امان  ہتپںیہن وہا اور ہن یہ نٹھگ اک ااسحس۔۔

"اجےئ وت زدنیگ دیق وہاجیت ےہ۔زدنیگ ےنیج اک رنہ آان اچےئیہ  رہ ےش ںیم وخیش لم اجیت ےہ۔  
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رممی ےن اےس دھکی رک دنکےھ ااکچےئ۔ردا   ےن اتمرث وہےن ےک ادناز ںیم داھکی۔"اشدی داین یک یلہپ وعرت 

رواایت ےس وخش وہ۔وج  دصویں ےس اقمئ رکدہ دحود ںیم رہ رک نئمطم وہ۔ہن اںیہن وتڑیت وہ ہن وہ وج اینپ 

وتڑےن یک وخاشہ ریتھک وہ۔رفرٹسنشی اک اکشر ںیہن وہ ۔وج انتج لم راہ ےہ وخیش ےس وبقل رکیت وہ۔وج ںیہن 

ںیہن وچر راےتس التش لم راہ اےکس ےیل تنحم ںیہن رکیت وہ۔ہتپ ےہ ںیم ےن رواایت ےس ابیغ دےھکی ںیہ۔ا

رکےت داھکی ےہ۔رھپ ان راوتسں رپ ےتلچ داھکی ےہ۔اور وج ھچک ںیہن رک  ےتکس وت  وہ رفرٹسنشی اک اکشر وہ اجےت 

ںیہ۔زدنیگ تیب  اجیت ےہ رگم وخویشں اک ہنم ںیہن دھکی اپےت۔ایر مت ایک زیچ وہ۔ےھجم زدنیگ ںیم یھبک یسک 

ےن ایک ےہ۔" ااسنن ےن اانت ریحان ںیہن ایک انتج مت  

ااسنن رپ رصحنم رکات ےہ وہ سک زیچ وک اینپ وخیش انبےئ۔ریمے ایخل ےس اینپ وخایشں آپ وخد رقمر "

ابویغں ےک ےیل وخیش دورسے  راوتسں رپ وہیت ےہ۔ریمے ےیل ایس راےتس رپ ےہ اہجں ںیم رکےت ںیہ۔

وں وت سک ےیل۔بس وت وہں۔ںیم اعم  یس ڑلیک وہں۔ریمے ادنر اانت ڑلےن یک اطتق ںیہن ےہ۔اور ڑل

 لم راہ ےہ۔وج ںیہن لم راہ انیقی اس ںیم یھب الھبیئ وہیگ۔"ردا ےن ےب اسہتخ اےس ےلگ اگل ایل۔

"ضعب دہعف ےھجم تہب اوسفس وہات ےہ ہکلب دل داتھک ےہ۔۔" وہ وبےتل وہےئ پچ رک یئگ۔اجےن وہ ایک انہک 

کت آیئ ابت وک ریھپ رک ھچک اور ہہک دای اچیتہ یھت۔"ہک مت ےس ےلہپ ویکں ںیہن یلم۔۔" ردا ےن زابن 

اھت۔رممی ےک رفوتشں وک یھب ربخ ہن وہ یکس ہک ایکس ٹسیب رفڈنی وک  سک ابت اک المل ارثک رممی ےس اگنںیہ 

رچاےن رپ وبجمر رکداتی اھت۔وہ ابںیت رک ریہ ںیھت ہک رممی اک وفن جب ااھٹ۔رممی ےن اھٹ رک ڈیب ےک اکی وکےن 
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ااھٹای۔ااجنن ربمن اھت۔اس ےن اکل اڈنیٹ یک۔"ولیہ۔۔" تخس ہجہل اھت۔"ریم احرش ابت ںیم رےھک ومابلئ وک 

 رک راہ وہں۔یسیک وہ۔"

رممی  ےن  اکی دم ےس ردا وک داھکی۔وج اس ےس رخ ومڑے  اےنپ ڈیب یک اچدر کیھٹ رک ریہ یھت۔"کیھٹ 

 وہں۔آپ؟"

۔""ںیم یھب کیھٹ وہں۔آج رات وک ںیہمت ڈرن رپ ےل اجان اچہ راہ اھت  

"یج۔۔۔۔۔"  رممی   وک ۔اکٹھ اگل۔ایھب وت ردا وک اینپ رواایت انس رک ایھٹ یھت۔"آھٹ ےجب ایتر رانہ ےنیل آؤں 

اگ۔" رممی   ےک امےھت رپ لب ڑپے وہ ھچھچ ںیہن راہ اھت،ہکلب اےس اتب راہ اھت ہک وہ ڈرن اسھت رکںی ےگ۔ےسیج 

اباقدعہ وگتفگ وہ ریہ یھت اور   ایک یہ وخوصبرت ڑبے یہ وکیئ تبحم رھبے ےصق رےہ وہں ان ےک۔یلہپ ابر 

 ادناز ںیم وہ ریہ یھت۔

"ںیم ایک ہہک یتکس وہں۔اوب ےس ااجزت ےل ںیل۔وہ ااجزت دںی ےگ وت ںیم ایتر وہ اجؤیگن۔" بج اس ےن 

ھچاھچ ںیہن اھت وت اےکس مکح رپ وہ اےسی یہ ااکنر رک یتکس یھت۔"کیھٹ ےہ۔" اس ےن اکل اکٹ دی یھت۔رممی 

  دری وفن وک وھگریت ریہ۔اوب  ےس اس ےن ھچانھچ ںیہن اھت۔اانت وت اےس یھب ولعمم اھت۔ ینت

اور آےگ رسسال یھب آپ  یہ ےک ۔ںیل یج آپ ںیم اینت تمہ ےہ ہک آپ روا یت ےس اخدنان ےک وہں 

ک ڈرن ےک ےیل ااجزت اامں، نہب، اھبیھب۔۔ارے ںیہن اباقدعہ ااب وضحر ےس 

 

ت

 

ت ن
م

اسیج روا یت  وہ۔اور رو
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یل اجےئ۔ںیلچ وھچڑںی رےنہ دںی۔ایک ومڈ وک رخاب رکان۔اور داامدی زعت وک داؤ رپ اگلان۔انگہ رکدای ہک  

ک ڈرن۔۔ںیلچ

 

ت

 

ن ت 
م

ک ہن یہس ڈرن یہ ایک اجےئ۔وت اتبںیئ سک ےن اہک وساچ اکنیح ویبی ےک اسھت رو

 

ت

 

ت ن
م

 رو

 اھت ہک ااسی وسںیچ۔یج ابلکل آپ یک اینپ وسچ یھت اور اس انگہ وک یسک اور رس ہن وھتںیپ۔

رممی اوب ےک ااکنر ےک دعب ااکس رسخ  ےرہ دانھکی اچیتہ یھت۔ڑبا آای اےس رخنہ داھکےن واال۔اس وسچ ےک 

ٹہ لھک ایھٹ یھت۔ردا ےن ڈیب رپ ھٹیب رک اےس داھکی۔وج ومابلئ وک دےھکی آےت یہ اےکس ےرے رپ رکسما

رکسما ریہ یھت۔"ایک وہا سک یک اکل یھت۔۔؟" ردا رھپ ےس وکشمک وہیئ۔رممی ےک ہنم ےس وھچاٹ اس ہہقہق 

الکن۔"اف ایر۔۔یسک یک ںیہن یھت اےسی یہ ھچک اید آایگ اھت۔" ومابلئ ڈیب رپیتکنیھپ وہ دمھ ےس ڈیب رپ 

۔"اہمتری یسنہ اتبریہ ےہ۔ھچک ںیہن  ریم احرش اید  آایگ اھت۔" رممی یک رکسماٹہ ںیم وکیئ رفق ںیہن یھٹیب

آای اھت۔"مت اکنح ےک دعب تہب دبل یئگ وہ۔" رممی وک اےکس ادنازوں رپ اور یسنہ آیئ۔بج ہک ردا ےک ایخل 

لسلسم  ےسن اج ریہ یھت۔ےس اےس یسک اور ابت رپ یسنہ آریہ ےہ۔ردا ےک اترثات  دھکی رک رممی   

 "تہب وخش وہ۔۔"

 "زیلپ اب ہی ہن انہک ہک اکنح یک وہج ےس۔۔" رممی ےن یسنہ یک وہج ےس ےلکن آوسن اصف

رکےت اہک۔ردا انہک یہی اچیتہ یھت نکیل رھپ اخومش وہ یئگ یھت۔ھچےن آھٹ ےجب  رممی اک وفن جب ااھٹ۔وہ پیل 

احرش اک اھت۔اےس وسچ رک یہ یسنہ آیئ ہک اب اس ےس اٹپ رپ  وموی دھکی ریہ یھت۔ربمن داھکی۔ریم 
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ذعمرت رکے اگ۔ریخ ہی یھب ڑبی تمہ یھت رسس ےس   زعت ازفایئ ےک دعب  ویبی وک  اتبان۔"ولیہ۔" رممی 

 ےن  رکسماےت ےجہل ںیم اہک۔"ابرہ آؤ ںیم آای وہا وہں۔"

ں۔۔بلطم۔۔" رممی یک "یج۔۔" رممی یک رکسماٹہ مگ وہیئ۔وہ ےھٹیب ےس اھٹ ڑھکی وہیئ یھت ۔ "اہک

ھجمس ہن آای   ایک ےہک۔"اہکں بلطم ایک۔۔ڈرن ےک ےیل اہک اھت ںیہمت۔" احرش ےن   ریحت ےس اےس وجاب 

 دای۔"ںیم ےن وت اہک اھت اوب ےس ااجزت ںیل۔۔"

 "اہں وت ےل یل یھت۔۔" 

ا  یسًک ابت ےس  ۔اکٹھ اگل اھت۔"دلجی آؤ

 

ت
ی ق
حق
۔ےھجم ااظتنر رکان ںیہن "ںیہ؟؟؟" رممی وک زدنیگ ںیم یلہپ ابر 

دنسپ۔" وہ ہہک رک اکل اکٹ ایگ اھت۔رممی وت اشک ںیم ومابلئ اکن ےس اگلےئ ڑھکی یھت۔رھپ وہش آای وہ 

ابرہ ااظتنر رکراہ اھت۔ وہ دلجی ےس آےنیئ ےک آےگ آ ڑھکی وہیئ۔اےھجل ابل  اور رپ نکش ابلس۔۔لکش یک وت 

 ریخ یھت ہک آج لک ڑبی روقن یھت  ہنم رپ۔

مگ اھب  اینپ ااملری یک رطف اھبیگ۔ردا وج اہلٹس ےک ریس اپسوٹں ےک دعب رمکے ںیم آیئ وت  اےس  وہ اھب

 دلجی ےس اےنپ وسٹ ڈیب رپ ڈاےتل دےھکی۔"ایک وہایگ ےہ۔" 

"احرش ڈرن ےک ےیل ےنیل آےئ ںیہ۔" وہ  ڑمے ریغب وبیل۔رھپ ابلٹ رگ ن الگن رفاک اکنل رک ابیق دوابرہ 

روا یت ولوگں ںیم یھب ااسی وہات ےہ۔۔" ادنر رےھک۔"واہ یج   



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 99 
 

99 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

دووتسں یک اچہپن  انیقی ًایکن ابختث ےس یہ وہیت ےہ۔"وہ اوب ےس ااجزت ےل اکچ ےہ۔اس ےیل ریمے 

اپس ااکنر یک وکیئ وہج ںیہن ےہ۔" رممی  ےن دلجی ےس وسٹ ارتسی ڈنیٹس رپ رھک رک ارتسی اک گلپ 

 اہھت ےس وسٹ ےل ایل اھت۔رممی  ےن دلجی ےس ہنم  دوھ رک  اگلای۔"وٹہ مت۔ابیق ایتری رک ول۔" ردا ےن اےکس

 ابولں وک آداھ اھجلس رک رھپ ےس ابدنھ ایل اھت۔

وسٹ نہپ رک رڈی ڈیش یک پل اکٹس اگل یل یھت۔ردا  وت  اےس ڑیھچے اج ریہ یھت نکیل رممی ےک اپس وجاب 

دای۔اکونں ںیم اٹسپ ڈال ریہ دےنی اک وتق ںیہن اھت۔ااکس ومابلئ رھپ جب ااھٹ۔"یج۔۔"اس ےن وجاب 

یھت۔"ںیم ےن آھٹ ےجب اک اہک اھت۔" اس اک ہجہل انرا  اس اھت۔رممی ےن الکیئ رپ دنبیھ ڑھگی رپ رظن 

ڈایل۔"ایھب دو ٹنم رےتہ ںیہ ۔" رممی ےن آرام ےس وجاب دای۔احرش ےن وفن اکن ےس اٹہ رک وھگرا۔اور 

اکی اکنل رک اےنپ ادناز ےس یل یھت۔ رھپ اکل اکٹ دی۔رممی ےن اسس یک دی اچدروں ںیم ےس  

"اوہ وہ۔۔" ردا ےن اےس ڑیھچا۔ارطسح اچدر ےنیل ےک ابووجد یھب آج وہ ایھچ گل ریہ یھت۔"ںیم وت یتھجمس 

یھت مت وت ابلکل وبیگن وہ یگ۔" ردا یک  زابن رےنک اک انم ںیہن ےل ریہ یھت۔"اہں اچدر  ےنیل  اک بلطم یہی وہات 

ہتپ ںیہن  ہک وشرہ ےس ےنلم ڈ ےس اجےت ںیہ۔" ےہ ان ہک آپ وک ہی یھب  

ردا  اس زنط رپ ےلھکد ل ےس رکسمایئ یھت۔وہ اب ڈیب رپ یھٹیب اینپ لیہ ےک رٹسسپی دنب رکریہ یھت۔"ڑلیک  

 رہ ابر ےکٹھج یہ د یت وہ۔۔آج اتب دو وہ ایک مت۔۔" 
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یھت۔"داین یک بس ےس ریحت ازیگن رممی اپؤچ ںیم ومابلئ ڈایتل اس یک ابت اک وجاب دےی انب ابرہ رک اھبیگ 

ولخمق رممی اعمل۔۔" ردا اےکس ےھچیپ وبیل یھت۔رممی انب ےٹلپ اہھت الہیت یلچ یئگ یھت۔وہ زیتی ےس ڑیسایھں ارت 

ریہ یھت۔وہ دری ےس اج رک ہی اثتب ںیہن رکان اچیتہ یھت ہک  وہ  ان اپولگں ںیم ےس ےہ وج دری ےس آان رخف 

 ےتھجمس ںیہ۔

م کت اجیت  یبمل ردہاری  وک وبعر رکےت اےس اید آای۔اوب ےس اس ےن وت ااجزت ںیہن یل اور  وگنٹی رو

 ایک۔رھپ اکی
 
ج

سی 
م

اکی ڈنیکسز نگ ریہ  یھت۔افف اوب ایک وسےتچ۔اس ےن دلجی ےس ومابلئ اکنال۔اوب وک 

یھت  اوب یج وجاب دںی۔۔رھپ اس ےن اکل رک یل یھت۔دل دکھ دکھ رک راہ اھت۔رشم ےک امرے بیجع 

تل وہ ریہ یھت۔وہ  اےنپ اخدنان یک یلہپ ڑلیک یھت وج اشدی ےس ےلہپ وشرہ ےک اسھت ابرہ اج ریہ یھت۔اوب اح

 ےن اکل اڈنیٹ رک یل یھت۔السم داع ےک دعب وہ دمےع رپ آیئ یھت۔

"وہ اوب یج۔احرش ےن ڈرن اک اہک ےہ؟؟" اس اک ہجہل وساہیل اھت اجؤں ہک ںیہن۔"اہں ھجم ےس ھچاھچ اھت اس 

ؤ۔" ےن۔اج  

اکل اکٹ رک وہ اےنپ وحاس اقوب رکےن یک وکشش رکیت ریہ۔اےکس اہھت ےکلہ ےکلہ اکپن رےہ ےھت۔رممی 

ےن دوونں اہوھتں وک  ےرے رپ ریھپا۔ہی وہوقنں واےل اترثات مگ رکےن ےھت۔رھپ دنچ یبمل یبمل اسوسنں 

 وارڈن ےک اسھت ابںیت ےک دعب  ےرے رپ دیجنسیگ اطری رکیت وہ   ڈلبگن ےس ابرہ آیئ وت  وہ  الن ںیم اہلٹس

رکات رظن آای۔"ہی وت ابرہ ڑھکا اھت۔۔" رممی  ڑبڑبایت اس ےک رقبی یئگ۔رھپ اہلٹس وارڈن  وک اولدایع اافلظ 
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ےتہک وہ آےگ وہا ۔رممی ےس وت وکیئ ابت یہ ںیہن یک یھت۔رھپ ےتلچ وہےئ راک اور اےکس رقبی آرک  اےکس 

 ےس ک ڑ ایل اھت۔رممی ےن ریحت ےس اےنپ اہھت وک داھکی۔اہھت وت داںیئ اہھت وک اےنپ ابںیئ اہھت ںیم وبضمیط

ویں وبضمیط ےس ک ڑا اھت ےسیج دصویں ےک ایراےن  ےھت۔ےسیج تبحم  رھبے ڑھچبے دل رعےص دعب ےلم 

 وہں۔ااکس اہھت ک ڑے وہ آےگ اتلچ اج راہ اھت۔

اھٹبای اھت۔اور بج وہ وہلٹ  رممی ےن یھب اہھت ڑھچاےن یک وکیئ وکشش ںیہن یک یھت۔رھپ اگڑی ںیم  اےس

ںیم اجےن ےگل بت یھب اگڑی ےس ارت  رک اس ےن رممی اک اہھت ایس رطح ک ڑ ایل اھت۔دےنھکی ےس اتگل ہک تہب یہ 

تبحم یھت۔بج ےک رممی اک دل لج اکچ اھت۔اہیں  واہں یک ابںیت یہ رکات راہ اھت۔اکی ابر یھب ایکس رعتفی 

 ںیہن یک یھت۔"ڑسا وہا ااسنن۔۔"

وہلٹ ےک اونپ اریای ںیم ایسی لبیٹ ےک رگد ےھٹیب ےھت اہجں ےس  ےچین ےس ھچرا وہ   

االسم آابد رظن آراہ اھت۔رھپ اس ےس ابوتں ںیم اےس اید یہ ںیہن راہ ہک اس ےن رعتفی ںیہن یک یھت۔ان 

 اھت وت دوونں یک وگتفگ اعم یس ابوتں ےس رشوع وہیئ یھت۔اور داین اہجن اک رہ وموضع آایگ اھت۔ھچک ذرک ںیہن

سب اینپ یہ ابوتں اک۔سب اکی ابت وج رممی ےن وسحمس یک یھت ہک احرش یک رظنںی سب ایس رپ ریہ 

ںیھت۔رعتفی اک وکشہ یھب دم وتڑ ایگ اھت۔بج احرش دیجنسیگ ےس وگتفگ رکات راہ وت وہ یھب ایس ےک ےسیج اکپؤ 

اٹہ اجسیئ۔یھبک  سن داتی۔وت اس اترثات ےیل یھٹیب ریہ۔بج وگتفگ ےک دوران  احرش ےن  ےرے  رپ رکسم

ےن داھکی ایکس ویبی یھب اس یک رطح  یھت۔بج وہ اسنہ اھت وت  اس ےک یھب  ےرے رپ رنیم آیئگ یھت۔یپن یلت 
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یسنہ۔احرش ےک ادنر ڈریھوں ےہقہق الب رےہ ےھت۔وہ اجاتن اھت وہ ایک رک ریہ یھت۔انتج مت وسنہ ےگ ںیم یھب اانت 

رمے اجریہ یھت ہک اہمتری ابوتں رپ ےہقہق اگلؤں۔ارگ اےس وخد ولعمم وہات ہک  یہ۔ںیم وکیئ مت ےس ےنلم وک

 وہ ایک زیچ یھت وت اینپ یہ تبحم ںیم التبم وہ اجیت۔وایسپ کت وہ اینپ ابوتں کت آےکچ ےھت۔

"اینت رصموایفت  دنبے وک اکھت د یت ےہ۔آپ رصموایفت مک رکںی اینپ۔" وہ ااکس اہھت ک ڑے وہےئ 

ایکس  رکف ںیم وبل ریہ یھت۔"یسک اکم وک یھب ںیہن وھچڑ اتکس۔رسداری  یک رصموایفت مک ںیہن وہ اھت۔اور وہ 

ںیتکس ویکہکن العہق ںیم ےن یہ اھبنسانل ےہ۔زبسن ںیم اور اھبیئ یھب اسھت ںیہ نکیل اباب اجن یھبک یھب وگارا 

ا اھبیئ وہں وت ابپ ےک اسیج ںیہن رکںی ےگ ہک ںیم زبسن  اھبویئں ےک وحاےل رک دوں۔وقبل  اباب اجن ڑب

 وہں۔"

 "اور ایستس؟۔۔"

ا  اینپ ذات ےک 

 

ت
ی ق
حق
"ریما اانپ وشق ےہ۔ای زبسن رکات ای ایستس۔نکیل اب اباجن ےن دوونں ںیم یہ اسھگ دای۔

 ےیل  وتق ںیہن اتلم۔" 

 "ایس ےیل ہہک ریہ وہں  ۔وکیئ دتریب اکنںیل  رصموایفت ےس ےنلکن یک۔" 
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یک وہج ےس احرش ےنیہم دعب  آات اےس ےنیل۔یھبک ںیہک ےل اجات یھبک ںیہک۔وہ رہ ابر اوب ےس اےکس افلنئ رٹسمس  

ھچھچ رک دصتقی رکیت یھت ہک آای ایکن ااجزت یھت۔اوب  رہ ابر ےتہک اہں یلچ اجؤ۔نکیل ہی یھبک ںیہن اہک اھت  ہک اٹیب 

ےتہ ےھت ہک وہ بج یھب احرش ےک رمہاہ ھچےنھچ یک ایک رضورت ےہ۔وہ اےکس اوب ےھت رممی اجیتن یھت اوب ہی اچ

 ںیہک اجےئ وت اںیہن ولعمم وہ۔

اکی دو ابر ااسی وہا ہک احرش رات ےئگ اےس ےنلم آای۔اور دنپرہ سیب ٹنم دعب الچ ایگ۔ارگ رممی اینپ ڑپاھیئ یک 

ےس وہج ےس رصموف یھت وت ریم احرش ےک اپس رصموایفت اک ڈریھ اھت۔وہ رھپ یھب اس ےس وتق اکنل رک اس 

ےنلم آاجات اھت۔ زدنیگ وخوصبرت اور آاسن یھت۔رہ زیچ اےنپ دارئے ںیم یھت۔اکی انرلم رطےقی 

ےس۔ایکس ڈرگی ےک متخ وہےن اک وتق رقبی اھت۔اور اس ےن احرش ےس ہہک دای اھت ہک  اےکس رپیپز ےک یھب 

صخش اھت اےس ایک اضارا   ےتفہ ےک دعب وہ ول  اشدی یک اترخی ےنیل آںیئ۔وہ وخد ڑپاھیئ وک اتیمہ دےنی واال

وہ اتکس اھت۔اےکس  نیت رپیپز  رہ ےئگ ےھت بج  ردا واہں ےس یلچ یئگ یھت۔اور اس ےحمل رممی یک رپ وکسن 

 زدنیگ ںیم وادح  فیلکت  ایکس دوتس اک ویں اجان اھت۔

یھت۔وہ  اےلگ دن ان اک رپیپ اھت ۔رممی ہشیمہ یک رطح روژین رک ریہ یھت۔ردا یک احتل بیجع یس وہ ریہ 

اکیف دونں ےس دھکی ریہ یھت ہک ردا ،ایھجل ایھجل یس ےہ۔رممی بج ایپر ےس ابت رکیت وت وہ رہ ابر ےسیج اےس 

 رد 
م
ھچک اتبےت اتبےت پچ رک اجیت یھت۔وہ یسک ذینہ شکمشک اک اکشر یھت۔اور رممی یسیج ےب ومویف یک دح کت ہ

ےس ھچک ےتہک ےتہک  اخومش وہ اجیت ےہ۔وت وہ  ا فار رک ڑلیک  اس ابت وک وسحمس ںیہن رک اپیئ یھت ہک ردا  اس 
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ےک ھچھچ ےل۔وہ  "دا "  رممی یھت سج اک ایخل اھت وج زیچ  دوتس وک فیلکت دے ریہ ےہ ںیم اس اک ذرک ڑیھچ 

رک اس فیلکت وک ویکں ڑباھؤں۔رممی  اک ایخل اھت ہک ااکس رھگ اک وکیئ ہلئسم اھت  اور وہ اتبان ںیہن اچیتہ یھت۔اس 

 اچری یک زدنیگ رپ اےس رتس آات اھت۔امں ابپ یک گدحیلیگ ےک دعب  ایکس زدنیگ ےب رت بی وہیئگ ےب

 یھت۔اریم امں ابپ یک اوالد یھت رگم  انوخش ریتہ یھت۔

ردا ربالم یتہک یھت رممی بج ےس مت یلم وہ ںیم  ےن بت ےس  وخش وہان اھکیس ےہ۔دویتس اکی رطف رممی 

 ردی وسحمس
م
رکیت یھت۔وہ ادنر ےس وٹیٹ وہیئ ڑلیک یھت۔رممی  اس ےیل یھب اس اک زایدہ  اےکس ےیل تہب ہ

 ایخل رکیت یھت۔

اب آرخی رٹسمس اھت۔ہکلب رپیپز  ےھت رھپ زدنیگ یک راںیہ اگل وہین ںیھت۔رممی وت اےس ایلستں د یت ریہ ہک 

ےک ےیل اےس روےت دانھکی ہشیمہ دویتس  رےہ یگ۔ںیم ںیہی االسم آابد ںیم روہیگن۔رگم ردا رویت ریہ۔رممی  

فیلکت دہ اھت۔رھپ اب وہ اتب ںیہن ریہ یھت ہک اےنت دونں ےس ایکس آںیھکن ویں وریان ویکں رےنہ یگل 

 ںیھت۔رممی اک ایخل اھت ہک رھپ امں ای ابپ ںیم ےس یسک ےن اےس ڈرٹسب رک دای اھت۔

ایئ رتکایئ ریتہ یھت۔رممی یک اس اعمےلم ںیم وہ اچہ رک یھب ھچک ںیہن رک یتکس یھت۔ردا اس ےس یھب رتک

اجبن دیتھکی یھب ںیہن یھت۔رھپ آج اک رپیپ یھب وھچڑ دای اھت۔رممی  یقیقح  ونعمں ںیم رپاشین وہ رک رہ یئگ 

یھت۔ردا رمکے ںیم ںیہن یھت۔وہ اےس ڈوھڈنیت ابرہ آیئگ یھت۔یسیج ردا یک ذینہ احتل  وہ ریہ یھت وہ یسک 

رممی یسک ےک رمکے ںیم اجےن یک اجبےئ ےچین  اےس الن ںیم  دےنھکی آیئ اےلیک وکےن ںیم یہ لم یتکس یھت ۔
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یھت۔وہ اکی اجبن ھٹیپ ےیک یھٹیب رظن آیئ یھت۔"اپلگ ےہ ایک ہی۔ریغب یسک ےک اشل ےک یھٹیب ےہ۔اینت 

رسدی ےہ۔اھگس یھب من وہ یگ۔" رممی زیتی ےس ایکس اجبن  ڑبیھ۔وہ ادایس ےس اکی یہ اجبن ےکت اج 

 ریہ یھت۔

 ادنر ۔اینت رسدی ےہ۔رمان ےہ ایک۔" رممی ےن کھج رک ایکس ابزو ک ڑی۔ردا اےس  دھکی رک رھپ  دوابرہ "ولچ

 وںیہ دےنھکی یگل اور اینپ ابزو یھب ےکٹھج ےس ڑھچایل یھت۔"اجؤ مت۔۔"

"ویکں اجؤں؟ہلئسم ایک ےہ اہمترے اسھت۔اکیف دونں ےس دھکی ریہ وہں۔ںیم ےن اس ےیل ںیہن ھچاھچ  

  بس اتبؤیگ۔"ہک وخد یہ

اھک۔ہتپ ںیہن وہ وکیسن 
 
"کیھٹ  وساچ۔اب بج ںیہن اتب ریہ وت اجؤ۔ویکں ےھچیپ ڑپ یئگ وہ۔" رممی اک دل د

فیلکت لیھج ریہ یھت۔وہ اس ےک اسھت ھٹیب یئگ۔ردا ےن اس رطف ےس  ےرہ ومڑےک دورسی رطف دانھکی 

اچہ ریہ یھت۔"ردا ایک وہا ےہ؟ایک ںیم رشوع رکدای اھت۔رممی ےن واحض وسحمس ایک اھت۔وہ اس ےس یہ انچب 

 ےن دل داھکای ےہ۔"  ردا یک آںیھکن زیتی ےس من وہںیئ۔"ںیہن۔۔"

"رھپ ھجم ےس ویکں دور اھب  ریہ وہ۔وج ابت دل وک فیلکت دے ریہ ےہ اتبؤ۔ارگ لح ہن یھب الکن وت یھب 

ںیہن آراہ اھت ایک رکے۔"ردا ںیم ایکس فیلکت مک وہ اجےئ یگ۔" ردا یک آںیھکن ےنہب یگل ںیھت۔رممی یک ھجمس 

ےن وت یھبک اجن وبھج رک اہمترا دل ںیہن داھکای۔ارگ ااجنےن ںیم ھچک ہہک یکچ وہں وت زیلپ ھجم اعمف 
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رکدو۔۔۔"ایکس ابت ھچری وہےن ےس ےلہپ ردا  ےکس ےلگ گل یکچ یھت۔وہ ویکچہں ےس رو ریہ یھت۔رممی  

ابغر اھت۔وھپڑی دری روےن ےک دعب وہ ےھچیپ وہیئ۔ ےن اخومیش ےس اےس روےن دای۔اجےن ےنتک دونں اک  

  " سب ایس ابت اک اوسفس ےہ  ہک مت ےن یھبک ریما دل ںیہن داھکای۔ورہن یسک رطح وخد وک یٹسج افیئ رک  یتی۔" 

 "ایک بلطم۔۔" رممی ےک رس ےک اورپ  ےس زگری یھت ہی ابت۔

،اچر دویاری تہب ڑبا ظفحت یہ ںیہن تہب ڑبا "ںیہمت ہتپ ےہ مت داین ےکوخش بیصن ولوگں ںیم ےس وہ۔رھگ 

ھکس  یھب وہات ےہ۔مت وخش بیصن وہ سج رھگ ںیم ریتہ وہ واہں ےک رہ رفد  ےک دل ںیم اہمتری تبحم 

ےہ۔اہجں اشدی رک ےک اجؤ یگ وہ یھب مت ےس تبحم رکےت ںیہ۔بس اےنت وخش بیصن ںیہن وہےت۔" وہ 

پ یک وہج ےس ایکس احتل ایسی یھت۔"وہ اتکس ےہ اہمتری آرزدہ یھت۔رممی ھجمس یئگ یھت رھپ ےس امں اب

 اشدی یسک ایھچ ہگج وہ اجےئ اور ںیہمت یھب ایھچ یلمیف لم اجےئ۔" رممی ےن یلست د ین اچیہ۔

ہکلب یسک دح کت ےب وموف وہ۔اکش مت  اینت ایھچ ہن وہیت وت آج ویں ہن وہات۔" ردا ےن اور ،"مت تہب وصعمم 

ں گل راہ ےہ ےسیج  مت ریمے یسک اعمےلم رپ رپاشین وہ۔"یہ ابت  یک یھت۔"ےھجم ویک  

 "تہب دری یک رہمابں آےت آےت۔۔" ردا ازہتساہیئ یسنہ۔

 "ردا اتبؤ ایک ابت ےہ؟" 
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"وکیئ ابت ںیہن ےہ۔سب  یم یک ابوتں  یک وہج ےس دیھک وہں۔اکش اںیہن ھجم ےس تبحم وہیت۔ھجم ےس 

دح  ااسنن وہ ےسج ردا ےس تبحم ےہ۔اےس اہمتری وصعمتیم ہن یھبک یسک ےن تبحم ںیہن یک۔مت اس داین یک وا

 وہکں وت اور ایک وہکں۔۔۔"

"اہمترا وشرہ یھب رکے اگ اور رھپ ےچب یھب۔۔" رممی ےن اےس اسنہان اچاہ۔وہ ےنسنہ یک اجبےئ رھپ ےس رو دی 

 یھت۔"ردا ےھجم اپلگ رک ریہ وہ۔۔" 

 رکیت ےہ۔ردا ےس یھبک یسک ےن تبحم ںیہن یک "رممی اکی ابت ہشیمہ اید رانھک۔ردا مت ےس تہب تبحم

یھت۔اس ےیل ردا وک ولعمم ںیہن اھت ہک ااسنونں ےس تبحم ڈ ےس یک اجیت ےہ۔نکیل رھپ مت آیئ اور سب 

۔۔اکش ہک ےلہپ آیئ وہیت ای اب ہن آیت۔۔" ردا ےک آوسن ںیہن مھت رےہ ےھت۔اور رممی ےک ےلپ ھچک ںیہن 

  اچیتہ ےہ۔ڑپ راہ اھت ہک وہ درالص انہک ایک

رھپ رممی اےس ایلستں د یت ردا یھبک  سن د یت۔یھبک روےن گل اجیت۔ردا کھت رک ایکس وگد ںیم رس رےھک 

روےن گل یئگ یھت۔رممی ےب یسب ےس وخد اےکس اسھت رو ریہ یھت۔ ایکس دوتس ادقسر فیلکت ںیم یھت اور 

اینز وہ یکچ یھت۔رات وک تہب دری ےس  وہ وہ ھچک ںیہن رک یتکس یھت۔ردا اےنپ مغ یک وہج  ےس  رسدی ےس ےب 

 الن ےس اھٹ رک رمکے ںیم آںیئ ںیھت۔

حبص وہےت یہ ردا اسامن ابدنےھ اجےن وک یھت۔رممی ہصغ ںیم یھت مک از مک رپیپ وت دے د یت۔ردا  رات یک  

 تبسن یرتہ گل ریہ یھت۔رممی یک وکیئ ابت اےس ہن روک یکس۔وہ اہلٹس ںیم  فف ایس ےس یلم یھت۔اور
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اجےت اجےت  ہہک یئگ یھت ہک اشدی ہن آاپؤں وت رممی مت ریمے ےیل داع رکیت رانہ۔داع ہن رکو وت اےھچ اافلظ ںیم 

اید رکیت رانہ۔رھپ وہ یلچ یئگ یھت۔رممی وت ایھب کت ایکس احتل وک وسےچ اجریہ یھت۔اس ےس اےنپ رپیپ یک 

 ایتری یھب کیھٹ ےس ںیہن وہ اپ ریہ یھت۔

 اس  ےن انینں ےک اپس اجےن اک وساچ۔رھپ اید آای وہ وت لک  یلچ یئگ یھت۔انز اور اےکس رپیپز اانپ دایھن اٹبےن وک

بج متخ وہےئ ےھت۔اجذب اںیہن ےل ایگ اھت۔کھت رک اس ےن رھپ ےس  اتکںیب ااھٹ یل ںیھت۔رصع ےک دعب 

ورہن اےس گل راہ اھت اک وتق اھت بج احرش یک اکل آیئ ہک ےچین  آؤ۔رممی ھکس یک اسسن  یتی اھٹ ڑھکی وہیئ۔

ہک اس نشنیٹ ںیم  اس اک رپیپ رخاب ہن وہاجےئ ۔اب احرش آایگ اھت ۔رخاب ومڈ کیھٹ وہ اجان اھت۔وہ دوہٹپ 

 روم ںیم آیئ یھت۔

 

 

 

 
 کیھٹ رکیت وی

"یسیک وہ؟" اےکس رقبی اجےت یہ اس ےن رممی اک اہھت اھتام۔"کیھٹ وہں۔" رممی وہےل ےس 

ابرہ ںیلچ؟"اکسمیئ۔"گل ںیہن ریہ۔ںیہک   

 "ںیہن لک رپیپ ےہ۔ڑپانھ ےہ تہب اسرا۔۔"

"ولچ کیھٹ ےہ۔"رھپ ایس رطح اہھت اھتےم وہ الن ںیم ےلچ آےئ ےھت۔رممی ےن  اس وکےن وک 

داھکی۔اہجں رات ردا ھٹیب رک رو ریہ یھت۔"اداس ویکں وہ؟" وہ  دوونں اکی  رطف ریھک چنب رپ اج 

ےہ۔رپیپز یھب وھچڑ دےی۔تہب رپاشین یھت وہ،   سب ایس وک ےھٹیب۔"ردا  ریمی دوتس۔۔وہ رات یلچ یئگ 

 وسچ ریہ یھت۔"
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"یسک اور ےک ےیل وخد وک اانت اکلہن ہن رکو۔امیبر گل ریہ وہ۔" وہ   سن دی یھت۔آہ ہی آپ ےس تبحم رکےن 

واےل ول ۔۔"آپ اتبںیئ اہکں زبی رےہ۔" احرش   ےن ایکس ابت نس رک رہگی اسسن یل۔"ویہ رپاین 

یہ اکیف یھت ہک  یئن آن ڑھکی وہیئ۔"رصموتیف   

"ویکں ایک وہا؟" رممی وچیکن۔" سب رجےگ ےک ےلئسم۔۔مت رےنہ دو۔رمدوں یک ابںیت ںیہ۔آج ےک دعب 

رصموتیف اور ڑبھ اجین ےہ اس ےیل وساچ مت ےس لم ولں۔رھپ  رپیپز ےک دعب مت ےن یھب  رھگ ےلچ اجان 

 ےجہل ںیم وبل راہ اھت۔رممی ےن  ایکس آرخی ابت رپ  ایس ےہ۔رھپ اشدی اشدی رپ یہ الماقت وہ۔" وہ اعم ےس

دیجنسیگ ےس رس الہان اچاہ۔نکیل رسخ  ےرے ےک اسھت وہ اگنہ رچا یئگ یھت۔"انسؤ  وگڈل ڈیمل ون رک ریہ وہ؟ 

 " اےس یھب اےکس رزٹل  اک ااظتنر اھت۔وہ یسنہ۔"اہں ااشنءاہّلل۔۔"

 اجںیئ۔" اس ےن اوب یک رطح ڑیھچا اھت۔رممی ےلھک دل ےس  سن "دھکی ول ںیہک ااسی ہن وہ اڈنے امٹرٹ ےنیل ڑپ

دی یھت۔"اس زدنیگ ںیم وت ایسی ونتب ںیہن آےئ یگ۔رممی اعمل اٹپ ےس مک رپ رایض ںیہن وہیت اور اےکس 

ک 

 

ت

 

ت ن
م

ک ابوتں ےس وت دوونں وک ارلیج یھت۔رممی ےک زندکی ہی  رو

 

ت

 

ت ن
م

ےیل یج وتڑ تنحم رکیت ےہ۔" رو

  ریخ رےنہ دںی۔۔احرش ےن چنب رپ  ابایں ابزو الیھپای وہا اھت۔وہ یھب ایس رطف  رخ ےیک  اس وگتفگ  یہ یھت رگم

ےس ھچک افےلص رپ یھٹیب یھت۔دوونں اک رخ اکی دورسے یک اجبن اھت۔رممی ےن داھکی۔آامسن الل وہ راہ 

بیجع یس وب یلیھپ   اضف ںیمو  رگن یک اجبےئ الل رگن یک وہ۔اھت۔ویں ہک ےسیج وسرج ےس ت یل دوھپ انریجن
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یھت۔اجےن سک زیچ یک یھت؟ ان قح وخن یک یھت؟یسک دوھےک یک یھت ای ھچک اور اھت۔ھچک واحض ںیہن اھت۔اہں 

 رگم اس دن اضف ںیم وب یلیھپ یھت۔

 وےسی   وممس ڈنھٹا اھت۔وہ الل وسرج یھب اس رسدی وک مک ںیہن رک راہ اھت۔ 

اس ےک اہھت وک رھپ ےس ےل  ایل اھت۔وہ اس ےس وکیئ ابت رکےت ابںیت رکےت احرش ےن  اےنپ داںیئ اہھت ںیم 

بج یتسنہ وہ۔" وہ اکی دم ےس پچ ۔ سن ریہ یھت ہک   ااچکن وہ وبل ااھٹ۔"ںیہمت  ڈلپم یھب ڑپات ےہ 

وہیئ یھت۔ ایکس داںیئ اگل رپ ےننب واال ڑگاھ  فف اےکس رقبی ےنھٹیب ےس رظن آات اھت اور ریم احرش ےن آج 

 داھکی اھت۔

 "اہں۔تہب دممھ اس۔۔ فف زندکی ےس رظن آات ےہ بج یتسنہ وہں۔۔" وہ رش ام  ےک  وہےل ےس وبیل۔

رممی اس  رفام ش رپ  سن ہی یلہپ ابر اھت ہک احرش ےن ایکس رعتفی یک یھت۔"تہب  ااھچ اتگل ےہ۔رھپ وسنہ۔۔" 

 دی یھت۔

 رعتفی ریغ وتمعق یھت۔رھپ ینتج "ایک وہ ایگ ےہ؟تعیبط کیھٹ ےہ ؟" احرش وک ہتپ اھت۔رممی ےک ےیل  ایکس

دری وہ راہ۔وہ اجن وبھج رک ایسی ابںیت رکات راہ نج رپ رممی یتسنہ  اور وہ اےکس اس ان ولعمم  ےس ڈلپم وک داتھکی 

راہ۔"دل  ہتپ ںیہن  ویکں اہمتری رطف ےس رپاشین اھت۔اس ےیل ےنلم  الچ آای ورہن ریمے اپس وت اھکان 

۔" وہ اجےت وہےئ ہہک راہ اھت۔"ںیہمت ےتسنہ وہےئ دھکی ےک اج راہ وہں۔دل اھکےن یک یھب رفتص ںیہن ےہ

وک اب یلست ےہ۔" وہ زابن ےس تبحم اک ااہظر ںیہن رکات اھت۔نکیل ایکس رممی یک رطف ایتھٹ رہ اگنہ ںیم 
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 تبحم  وہیت۔اس ےن رممی ےس یھبک ںیہن اہک اھت ہک وہ اس ےس تبحم رکات ےہ۔وہ زابین ااہظر ےس ان دلب

اھت۔ارثک رمد وہےت ںیہ۔نکیل ینتج دری اسھت راتہ اےس یہ داتھکی راتہ۔اےکس اہھت وک اھتےم راتھک۔اور رھپ 

ایستس ےس ےل رک داین اہجن ےک رہ وموضع رپ ابت وہیت یھت۔اےکس اجےن ےک دعب رممی رمکے ںیم آیئگ 

 یھت۔وہ اب رپ وکسن یھت۔اور  ےرے یک رکسماٹہ یھب ولٹ آیئ یھت۔

 

ھچری وتہج ےس  اانپ رپیپ ایتر رک ریہ یھت۔رات ےک دس اک اٹمئ اھت۔وہ رمکے ںیم ایلیک یھت۔اس  رممی اب

روم ںیم وہ اور ردا  یہ ریتہ ںیھت۔ردا  یسک اور وک اس رمکے ںیم ےنکٹ یہ ںیہن د یت یھت۔اس ےیل وہ دوونں 

ہک وہ ایلیک یھت۔ورہن ےلھچپ دو  زایدہ ےپ رکیت ںیھت۔اب اےکس اجےن ےک دعب رممی ایلیک یھت۔ہی یلہپ ابر اھت

 اسولں ںیم ردا ہشیمہ اہیں ریتہ یھت۔

رممی یہ اےس وھچڑ ےک اجیت یھت۔رممی ےن رس کٹھج رک اس وسچ وک   متخ رکان اچاہ۔احرش ےک اجےن ےک دعب 

ےس وج وہ ڑپےنھ یھٹیب یھت وت ایھب کت ڑپھ ریہ یھت۔اب نکھت وہ ریہ یھت۔اس ےن ےنٹیل اک وسچ رک اتکںیب 

اکی رطف ںیک۔ایس اانثء ںیم ابرہ ےس آوازںی انسیئ دےنی ںیگل۔وہ ےتٹیل ےتٹیل اھٹ یھٹیب۔ہی ایک وہ راہ 

اھت۔خیچ  و اکپر یھت۔ اھبےتگ دقومں یک آوازںی ںیھت۔وخف ےس ااکس دل ڑکسا۔وہ  لبمک اکی رطف رکیت 

 رک اسرے اعمےلم وک دےھکی۔ای رتسب ےس ےچین ارت آیئ یھت۔اےس ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک وہ ایک رکے۔ابرہ لکن

رھپ اوہنین تبیصم ےک ڈر ےس رمکے ںیم ںیہک پھچ اجےئ۔وہ رمکے ےک درایمن ںیم ڑھکی وسچ یہ 
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ریہ یھت ہک دقومں یک آواز اےس اےنپ دروازے ےک رقبی انسیئ دی۔اس ےلہپ ہک وہ ھچک رکیت۔دروازہ 

اس رپ وتسپل اتےن ڑھکے ےھت۔رممی ےن  ھچری موت ےس ادنر دالیکھ ایگ اھت۔اور ھچسیل  ےک دنچ ااکلہر

 اکیمیکن ادناز ںیم دوونں اہھت ڑھکے ےیک۔

"ہی ایک وہ راہ ےہ؟" وخف ےس ایکس آواز یھٹیب اج ریہ یھت۔"رممی اعمل آپ  اب ںیہک یھب ںیہن اھب  یتکس 

ے ںیہ۔آےکپ اھبےنگ ےک رہ راےتس وک دنب رک ےک آای وہں۔اگلؤ ڑکھتہی۔۔" اکی  ان ےس دہعے ںیم ڑب

 آدیم ےن  اکی ااکلہر وک مکح دای۔"رس ڈیلی ںیہ ۔ںیم ڈ ےس رکوں۔"

"اس یسیج وعرںیت ان افلکتت  ےک اقلب وت ںیہن ںیہ۔نکیل وکیئ ابت ںیہن۔اجؤ ڈیلی اکلبیٹسن وک الب رک 

الؤ۔" رممی اکہ اکب بس نس ریہ یھت۔"دامغ رخاب ےہ آپ ولوگں اک؟ایک وہ ایک راہ ےہ ہی بس۔۔" ایکس 

  یگل۔ آواز اکےنپن

" رمکے یک التیش ول۔ومابلئ اور پیل اٹپ اےنپ  ےضبق ںیم ےل ول۔ابیق ھچک اور اتلم ےہ وت  ےل آؤ۔" وہ ا سی 

یپ مکح دے راہ اھت۔اےنت ںیم ڈیلی اکلبیٹسن آیئگ یھت۔اور رممی ےک اہوھتں  ںیم ڑکھتہی اگل دی یھت۔وہ وت 

رگم اقونن رھپ یھب مت ۔یک ےس اب کت  یتلیھ آیئ وہ تب ینب اےنپ اہوھتں وک دےنھکی یگل۔"امان ےک تہب اچال

وسیجں وک ک ڑ یہ اتیل ےہ۔اہمتری بس اسیھت ک ڑی اج یکچ ںیہ۔زمدی وکیئ اچالیک داھکان یھب تم۔ورہن 

دیساھ وگیل امروں اگ۔" ایکس ابںیت رممی ےک رس ےک اورپ ےس زگر ریہ ںیھت۔اس اک دامغ امؤف وہات اج راہ 

یک یھت وج  زرا یھب  ریغ وتمعق وہےن  رپ ڈر اجیت یھت۔وخف ںیم التبم وہ اجیت یھت۔اب اھت۔وہ تہب اعم یس ڑل
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یھب یہی وہ راہ اھت۔اہلٹس ںیم  ےس بج اےس ےل رک اج رےہ ےھت وت تہب یس رگدںین ایکس اجبن ڑمی وہیئ 

 یسک ااجتحج ےک ان ںیھت۔رہ اگنہ ںیم ےب ینیقی یھت اور وسال اھت۔رممی اعمل ےن ایک رجم رکدای اھت؟ رممی انب

 ےک اسھت اج ریہ یھت۔ویکہکن ااکس دامغ اکم رکان وھچڑ اکچ اھت۔

ااکس دامغ نس وہ راہ اھت۔ذتل؟؟ تہب وھچاٹ ظفل اھت ہی وت۔۔ اس ےس یھب زایدہ ارگ یسک ظفل ںیم ہی  اتریث یھت 

 ہک وہ رممی یک احتل وک ایبن رک اتکس وت  وہ ظفل رممی وک ںیہن لم راہ اھت۔ذتل۔۔ےب

 زعیت۔۔اور۔۔اور۔۔اور۔۔ اافلظ ںیہن ےھت۔

اےس اھتےن ےل آےئ ےھت۔اےکس اسھت ایکس اہلٹس یک اور یھب ڑلایکں ںیھت۔تہب یس رو ریہ ںیھت۔ ھچک 

دنلب آواز ںیم دایکمھں دے ریہ ںیھت۔اکی وہ اخومش یھت سب۔اور بج ڈیلی اکلبیٹسن ےن  اےس 

ش آیئ یھت۔ھچری موت ےس اانپ ابزو ڑھچا رک ےھچیپ وک السوخں ےک ےھچیپ رکان اچاہ وت وہ اکی دم ےس وہ

 وہیئ۔"ہی ایک دبزیمتی ےہ۔سک رجم ںیم ےھجم اہیں ےل آےئ ںیہ۔"

"ادنر ولچ یب یب ڈراہم رکےن یک رضورت ںیہن ےہ۔" ڈیلی اکلبیٹسن ےن اےس ابزو ےس رھپ دوبچ ایل۔رممی 

ےن ےصغ ںیم ھچری موت ےس اےس داکھ دای۔"ویکں ادنر ولچں؟ایک رجم ےہ ریما۔" رھپ وہ  دنبےھ اہوھتں 

 سی یپ اینپ رکیس رپ ےک اسھت  واہں ےس زیت دقومں ےس یتلچ  اکی رطف ےنب آسف ےک ادنر یلچ یئگ۔وہ ا

اھٹیب کھج رک وکیئ اکذغات دھکی راہ اھت۔"ہی ایک دب زیمتی ےہ۔ےھجم اہیں ویکں ےل آےئ ںیہ آپ 
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ول ۔ریما رجم ایک ےہ؟" اس ےن اگنہ ااھٹ رک اےس داھکی۔رھپ اےکس ےھچیپ آیئ ڈیلی اکلبیٹسن وک۔"ایھب کت 

 ادنر ںیہن ایک اےس؟"

  ھچھچ ریہ وہں آپ ےس؟ریما رجم اتبںیئ۔""دامغ رخاب ےہ آاکپ؟وہش ںیم ںیہ۔۔ایک

"یب یب اینت مت وصعمم ںیہن انتج اس وتق نب ریہ وہ۔مت یھب اجیتن وہ سک رجم ںیم اہیں کت آیئ  وہ۔۔" وہ 

اےس دےتھکی رفنت ےس وبال۔"وعرت ےک انم رپ دہبھ وہ۔اس دقر انھگؤےن اکم رکےت رشم ںیہن آیئ۔۔ان  

یہ وعرت وہےن اک۔۔"وہ وبےل اج راہ اھت۔رممی رفنت رھبی اگنوہں ےس اخدنان یک زعت اک ایخل آای ان  

اےس وھگریت ریہ۔"رشم آپ ےسیج ولوگں وک آین اچےئیہ وج اقونن یک آڑ ںیم نم امین رکےت ںیہ۔وج یسک یھب 

ر  ح 
سط
ک

رشفی وعرت رپ وکیئ ازلام درھےت ےحمل رھب وک ںیہن وسےتچ ہک ان یک ایسی رحتک ان یک زدنیگ 

یتکس ےہ۔ایک وبثت ےہ آےکپ اپس ہک ریما   وکیئ رجم ےہ؟وکیئ ارٹسی وارٹن؟ ںیم وکیئ اعم یس رخاب رک 

 ڑلیک ںیہن وہں۔ےسج آپ ادنےھ اقونن یک لب رپ ےل آےئ ںیہ۔ںیم۔۔"

"اجاتن وہں۔ڑبے وسرزس ںیہ اہمترے۔ مت وسیجں ےک ڑبے یہ وسرزس وہےت ںیہ۔رجم ہی ےہ ہک  

یہ وہ۔رمد رمدوں ےک ےیل اور وعرت رعت ےک ےیل۔۔" وہ وبل راہ اپاتسکن ںیم ھچرونرگایف الیھپ ر

اھت۔رممی اعمل وک اگل اےکس رس رپ آامسن آوٹاٹ وہ۔اس دقر دنگے اافلظ  وہ اس ےک رجم ےک ےیل ہہک راہ اھت  ہک 

،وہ ےنھکل ےک اقلب ںیہن ےھت۔وہ اےس  اتب راہ اھت ہک وہ ےلھچپ یئک اسولں ےس اس سیک ےک ےھچیپ اھت۔نکیل 

 ویکہکن وہ تہب اچالک یھت وت وکیئ وبثت ںیہن وھچڑیت یھت۔اہں رگم اقونن اکی دن بس وک ک ڑ اتیل ےہ۔
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سقڈ ر وضفل وبےل اج رےہ ںیہ آپ۔۔ ایک وبثت ےہ آےکپ اپس ےک ہی بس ریمے یہ رجم 
ک
"سب رکںی۔

ںیم ولم   ںیہ۔ںیم  ےن ان ںیم ےس تہب ےس ظفل ںیہن ےنس یھبک یھب ،اور آپ ےتہک ںیہ ںیم ان رجامئ

وہں۔ںیم اکی رشفی اخدنان یک ڑلیک وہں۔ںیم ااسی ویکں رکوں یگ؟ںیم ۔۔ںیم ےن ںیہن ایک ہی 

 بس۔۔"

 "ےلھچپ اکی اسل ےس قیقحت رک راہ وہں۔ریغب وبثت ںیہن الای۔"

"ےھجم وفن رکےن دںی رھگ۔۔۔ںیم اےنپ اوب وک البیت وہں۔۔۔" وہ اکی اعم یس یہ ڑلیک یھت۔وہ ان ابوتں 

 ںیہن رک یتکس یھت۔"آپ ےک ہی اکولں واےل  وچ ںولں وک ھچرا ںیہن ایک اج اتکس۔ول اجؤ اےس ےک اقمےلب

ادنر۔۔" ا سی یپ ےن  ڈیلی اکلبیٹسن وک یھب اھجڑ رک رھک دای اھت۔"ںیہن اجؤ یگن ادنر۔بج ںیم ےن ہی رجم 

ہک اےنپ ویل وار  ولب ایتکس  ںیہن ایک۔ںیم ےن ںیہن ایک۔۔اور اقونن  وک زایدہ ںیہن اجیتن رگم اانت ولعمم ےہ

وہں۔بج کت ریمے رھگ ےس وکیئ ںیہن آاجات ںیم اہیں ےس ںیہک ںیہن اجؤیگن۔" وہ اکی رکیس ٹیسھگ 

رک ھٹیب یئگ یھت۔اےکس ےھچیپ ڑھکی  اکلبیٹسن ےن ایکس ابزو وک رھپ ےس ک ڑان اچاہ۔رممی ےن  اسےنم راھک رپیپ وٹی 

   یٹ یھت۔ا سی یپ دلجی ےس اھٹ رک اس کت آای اھت۔ااھٹ رک اےکس اہھت رپ امرا۔وہ البلب رک

"ربخدار ارگ اب یسک ےن ےھجم اہھت اگلای وت۔۔" اس ےن رپیپ وٹی  واال اہھت ااھٹ رک دیکمھ دی۔"آپ ےھجم اس 

رپیپ وٹی ےس ڈرا ریہ ںیہ۔۔" وہ اسنہ۔رممی ےن  دلجی ےس آےگ ڑبھ رک زیم ےک دورسی اجبن اج رک اکی 

 ااھٹیت۔ںیم رطف راھک رپیپ رٹک ا

 

 

اھٹ ایل اھت۔اب  دوونں اہوھتں ںیم ایھتہر ےھت۔"دھکی ںیل رجمم وہیت وت سپ
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رجمم ںیہن وہں۔ریمے رھگ واولں وک آےن دںی ےلہپ رھپ  وج رکان ےہ رک ںیل۔" وہ اٹھچکن رھب ڑلیک 

 وک یھب آےگ یھت۔ا سی یپ اچاتہ وت ٹنم ںیم اےس اقوب رک اتکس اھت۔نکیل ھچک وسچ رک اس ےن  ڈیلی اکلبیٹسن

 ڑبےنھ ےس روک دای اھت۔"کیھٹ ےہ رکو اکل ےسج رکین ےہ۔۔"

 "ریما ومابلئ آپ ول  ےل آےئ ںیہ۔۔ومابلئ دںی۔"

 "یب یب امہری میٹ اس وک کیچ رک ریہ ےہ۔آپ وک ربمن زابین  آات ےہ وت اکل رکںی۔"

اجان اھت۔اےس اس نٹھگ ےس دلجی انلکن اےس  رھگ اک ربمن آات اھت۔رگم اوب اہبووپلر ےس اہیں آےت تہب اٹمئ گل 

 اھت۔احرش۔۔رگم ااکس ربمن زابین ںیہن آات اھت۔"ےھجم ربمن زابین ںیہن آات۔ےھجم ومابلئ دںی۔"

"ومابلئ ںیہن ےہ۔۔" وہ اکی اکی ظفل رپ زور دے رک وبال۔اور  ایھب ایس ابت رپ  ثحب اجری یھت۔ایکن 

 یس یھت۔ اور ھچک دری یہ زگری یھت ہک احرش زیتی ےس  آوازںی دنلب ںیھت۔رممی یک آواز رلزیت وہیئ یگیھب

ادنر آای اھت۔رممی ےن اےس دھکی رک دوونں زیچںی اہھت ےس وھچڑ دی ںیھت۔وہ اےکس اپؤں ےک ابلکل رقبی 

رگی ںیھت۔"ویکں ےل رک آےئ ںیہ آپ اےس۔۔"اس ےن ا سی یپ اک رگابین ک ڑ ایل اھت۔ا سی یپ ےن 

آیکپ ایک یتگل ںیہ؟" زیتی ےس وخد وک ڑھچاای۔" ہی  

 "ویبی ےہ ریمی۔۔" 
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رھپ ا سی یپ اینپ رکیس رپ آن اھٹیب اھت۔رممی وک ےیل وہ اےکس اسےنم وایل  رکیس رپ اھٹیب اھت۔رممی وج اب کت 

اہبدر ینب وہیئ یھت۔اب  سب رودےنی وک یھت۔اےس روان اھت تہب اس۔وہ رس اکھجےئ یھٹیب یھت۔احرش ایک وبل 

 وجاب دے راہ اھت۔"ریمی ویبی اک انم اکا ں اس افی آیئ آر ےس۔۔" رممی ےک راہ اھت۔اور ا سی یپ ایک

 اکونں ںیم ایکن ثحب  ےک ھچک ےلمج  ڑپ رےہ ےھت۔رھپ  تہب ثحب ےک دعب وہ اےس اےنپ رھگ ےل آای اھت۔

 "آپ وک سک ےن اتبای۔۔"

 ٹیگ ےس ادنر وھچڑا "اہلٹس یک وارڈن ےن اکل یک یھت۔" وہ تہب دیجنسہ اھت۔رممی اک اہھت اھتےم اےس

اھت۔"مت اجؤ آرام رکو۔ےھجم اکم ےہ۔" رممی اےس انہک اچیتہ یھت ہن اجؤ۔ نکیل وہ الچ ایگ اھت۔وہ ادنر اجےن یک 

 اجبےئ الن ںیم آیئگ یھت۔اور اکی اجبن ھٹیب رک ہی بس وسےتچ روےن گل یئگ یھت۔ 

اےس رھگ وت ےل آای اھت نکیل ااکس بلطم  ہی ںیہن ادرھ  احرش  دوابرہ اھتےن الچ ایگ اھت۔وہ اینپ اطتق ےک لب رپ 

اھت  ہک ہی سیک متخ وہایگ اھت۔اےس اس  اعمےلم  یک قیقحت رکین یھت۔اور بج اھتےن آای اھت  ےلہپ وت ا سی یپ اےس 

 اقونن ےک اقدعے ڑپاھات راہ۔اکی ابر وت  ےصغ ےس  اس ےن آےگ ڑبھ وک رھپ ےس ااکس رگابین ک ڑ ایل اھت۔

ں ےک لچ اجےن یک دیکمھ ےھجم دے رےہ وہ ںیمہ  یٹھ ےک دودھ ںیم ہی الم ےک دی اجیت "ہی نج وگویل

ںیہ۔ےھجم ان ےس ہن  ڈراؤ۔اہمترے اسھت ھٹیب رک ںیم اس سیک یک قیقحت رکواگن۔ارگ وہ رجمم اثتب وہیئ وت 

م یھب ہن وخد اےنپ اہوھتں ےس اےس اقونن ےک وحاےل رکواگن۔نکیل بج کت رجم اثتب ںیہن وہات ااکس ان

 آےئ۔زلمم یہ انھکل ےہ وت وکیئ یھب رفیض انم ھکل دو رگم ااکس ںیہن۔"
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"اقونن وک ذماق ھجمس راھک ےہ آپ ےن۔۔اور انب  قیقحت ےک ںیہن الای اھت آیکپ ویبی وک ںیم ےلھچپ اکی اسل 

ن ںیل آیکپ ےس اس سیک وک لح رکےن یک وکشش رک راہ وہں۔رہ اب ررممی اعمل اک انم  یہ اسےنم آات اھت۔ام

ویبی ایسی ےہ۔" ا سی یپ ےن اگیل دے رک اہک اھت۔احرش ےن ھچری موت ےس اےکس ڑبجے رپ اکم امرا۔اور رھپ 

 رباست رکدی۔اس وتق ا سی یپ اور  وہ رمکے ںیم اےلیک ےھت۔ ۔

 "ھچسیل واےل رپ اہھت ااھٹےن یک زسا ایک وہیت ےہ ولعمم ےہ۔۔دوھکی اب ںیم ڈ ےس ںیہمت ۔۔"

ابت اید رانھک ارگ مت ےن اس سیک ےس ریمی ویبی اک انم ہن اٹہای وت اید رانھک اہمترے اخدنان یک "ا سی یپ اکی 

اکی اکی وعرت  وک رس ابزار ہن الای وت ریم احرش ہن انہک۔"  رھپ دوونں ےن اکی دورسے یک رگابین وھچڑ دی 

آای؟ اےسی یہ ریما یھب یھت۔دوونں اکی دورسے وک وھگر رےہ ےھت۔ "اےنپ رھگ یک وعرت اک نس رک ہصغ 

وخن وھکل راہ ےہ۔ارگ وہ رجمم ہن وہیئ وت  مت اس رٹالئ ےک دوران  ایکس ےب زعیت اک ازاہل ڈ ےس رکوےگ؟رھپ 

ہی یھب  اثتب وہ اجےئہک وہ رجمم ںیہن ےہ  بت یھب ایکس زعت واسپ ںیہن آےئ یگ ویکہکن وہ وعرت 

دقم ںیہن ریتھک ےہ۔۔اس ےیل۔۔ااکس انم اٹہ ےہ۔اکی اخدناین وعرت۔۔وجیھبک اھتونں یک وچٹھک رپ 

رک  رفیض انم وھکل۔اس سیک وک لح رکےن ںیم، ںیم اہمتری دمد رکواگن۔ارگ رھپ یھب وہ یہ  رجمم ےہ وت  ریم 

احرش اقونن یک زعت رکےن واال دنبہ ےہ۔اقونین رجمم وک اچبےن ںیہن آؤں اگ۔" رھپ اس رات اس ےک انم 

ج  رپ یٹک افی آیئ آر مگ رک دی

صی 

 

ن

یئگ یھت۔ اور  اہجں اہجں ااکس انم اجیھب ایگ اھت وہ ا سی یپ رفیض انم ےک اسھت 

رک راہ اھت۔ہی وکیئ اانت آاسن اکم ںیہن اھت۔ نکیل رھپ یھب وہ راہ اھت۔اور  رھپ  وہ رجف یک اذاونں ےس لبق رھگ ولاٹ 
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اٹی دھکی رک آای اھت۔ایھب ھچرا ڈاٹی اھت۔اگڑی الچےت ااکس ذنہ ااھجل وہا اھت۔وہ رممی ےک پیل اٹپ ےس الکن ڈ

  افزلئ ںیھت۔نکیل انتج داھکی اھت۔وہ اس اقلب ںیہن اھت ہک داھکی 

  

ںیہن روکیر ایک ایگ اھت۔تہب یس ارکنی  

 اجات۔وہ ےب ایحیئ اک ےب اتن دنمسر اھت۔یئک ابر وہ  دےتھکی رخ ومڑ ایگ  اھت۔

 اھت۔ومابلئ ڈاٹی وت ایھب ںیہن الم اھت۔ واہں آیئ رشدنمیگ،ہصغ ہک ہی بس ایکس ویبی ےک رپلنس ڈویاسئ ںیم

یٹ ڈاپیرٹنمٹ ںیم ےھٹیب یئک ابر ایکس رس یک رںیگ ےنٹھپ وک آیئ ںیھت۔"رممی  ایسی ںیہن ےہ ںیم اجاتن 

وہں۔۔" وہ وخد وک دنلب آواز ںیم  اتب راہ اھت۔دل وھچاٹ ںیہن رکان اھت۔اور وہایشری ےس الص رجمم وک ک ڑان 

رش ےک دںونمں یک  رحتک یھت؟ ای وکیئ اور اھت وج ان ےک  اخدنان وک اٹر ٹ رکےن یک وکشش اھت۔ایک ہی اح

رکراہ اھت۔رممی اک وکیئ دنمش وہان وت ان نکمم اس گل راہ اھت۔ینتج وہ وخش االخق  اور  بس یک دمد رکےن وایل یھت 

 ۔ہی وت  نکمم یہ ںیہن  اھت۔

وہےت۔ایہن  اونھجلں ںیم رھگا ،وہ رھگ اچنہپ اھت۔ اگڑی ےس ارت  ہی ازلاامت اےسی ںیہن ےھت ہک آاسین ےس مضہ

رک  وہ انب  ادرھ ادرھ دےھکی ادنر الچ ایگ اھت۔ہتپ ںیہن رممی سک رمکے ںیم یھت۔اکی ابر یہ وت اس رھگ ںیم آیئ 

ےھت۔وہ اخیل ےھت۔ یھت۔ اس ےن رقبی ےک اکی دو رمکے کیچ ےیک  

وہ  ڈراگنئ روم ںیم یھب ںیہن یھت۔اب اےنت ڑبے رھگ اک اکی اکی رمکہ وھکل رک وہ کیچ ںیہن رک اتکس  

اھت۔المزامںیئ اس وتق اےنپ وکاررٹز ںیم ںیھت۔وہ ابرہ لکن رک الن ںیم الچ آای اھت۔اس ےک ادنر اینت آ  

ؤں رےھک۔اپؤں وک اس رسد یھت ہک  ےنھجب ںیم ںیہن آریہ یھت۔اس ےن وجےت ااتر رک ڈنھٹے اھگس رپ اپ
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اھگس ےن وکسن اک ااسحس اشخب اھت۔نکھت ےک ابووجد یھب دنین  آوھکنں ےس  وکوسں دور یھت۔اےس واک 

رکےت دھکی رک واچ نیم ایس یک رطف آایگ اھت۔دن رات اس ےک رھگ وچدیکار وچےنک رےتہ ےھت۔یئک دنمش 

ےہ۔"ےھت اجن ےک۔"وہ یج یب یب ایھب کت ابرہ   ںیہ۔اینت ڈنھٹ   

"اہکں ےہ وہ۔۔" وہ وچاکن۔"ےلہپ ادرھ اسےنم الن ںیم ںیھت۔واسیئ ےک ابر ابر ےنہک رپ یھب ادنر ںیہن 

ںیئگ۔رھپ اہیں ےس اھٹ رک ادرھ ےھچیپ واےل ےصح ںیم یلچ ںیئگ۔"اےس اہھت ےس اجےن اک ااشرہ رکےت وہ 

۔رات اک ادنریھا تہب رہگا وجےت نہپ رک ےھچیپ یک رطف آایگ اھت۔ وہ اےس ںیہک یھب رظن ںیہن آریہ یھت

اھت۔اس ےن ومابلئ یک الٹئ آن یک اور اےس اچروں اجبن دوڑاای۔اکی رطف اےکس دوےٹپ اک امگن وہا وت 

واہں اچنہپ۔وہ ڈنھٹی اھگس رپ  ڑھٹگی ینب وس  ریہ یھت۔ااکس  ےرہ  اتس وہا اھت ےسیج تہب رویئ وہ۔احرش ےن 

رک اھٹ یھٹیب یھت۔رھپ وہ اےس  ادنر ےل آای اھت۔وہ رسدی ےس  کھج رک دنکاھ الہای۔"رممی۔۔اوھٹ۔۔" وہ ڈر

اکپن ریہ یھت۔"اپلگ وہ اینت رسدی ںیم ابرہ یھٹیب ریہ۔" وہ اخومش ریہ یھت۔رھپ اےس اکی رمکے ںیم 

 الس رک وہ اےنپ رمکے ںیم آایگ اھت۔

 

۔"ریما آج رپیپ ےہ۔" وہ حبص انےتش رپ ان دوونں اک اسانم وہا اھت۔دوونں یہ اینپ اینپ وسچ ںیم مگ ےھت

 آیگتسہ ےس وبیل۔وہ وچکن ایگ۔"ےنتک ےجب؟"

 "ون ےجب۔۔"
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 "آرخی ےہ؟"

 "ںیہن ،آرخی  لک ےہ۔"

"کیھٹ ےہ ایتر وہ اجؤ۔وھچڑ آات وہں۔" تہب یپن یلت وگتفگ وہ ریہ یھت۔"ریمی سکب اہلٹس رہ 

 ےرے وک داھکی۔وہ  ںیئگ۔آپ ریما ومابلئ اور پیل اٹپ ےل آےئ ان ےس۔۔" احرش ےن وغر ےس اےکس

 ھچک ڑپانھ اچاتہ اھت۔وہ وڈیویز اےکس دامغ ےس ںیہن لکن ریہ ںیھت۔

وہ تہب یہ طبض واال ااسنن اھت ہک اانت بس وہےن ےک ابووجد یھب اانپ ہصغ اس رپ ںیہن اکنل راہ اھت۔ہصغ اجنےن 

س رپ اقوب ےیک اھٹیب اھت۔"ھچک اھت سک رپ۔۔رممی رپ ،وخد رپ  ای ھچسیل رپ۔۔سب ادنر ےصغ اک وطافن اھت اور وہ ا

  افزلئ ںیہ۔۔" آےگ وہ 

  

دونں کت بس واسپ لم اجےئ اگ۔اہمترے پیل  اٹپ ںیم تہب یس ارکنی  

وہ وارئس وہےت ںیہ وج ویپمکرٹ ںیم ۔اخومش وہایگ اھت۔اور رممی وک سب اانت ہتپ اھت ہک وج افزلئ ںیہن یتلھک ںیہ 

 وخد وخبد سھگ اجےت ںیہ۔"بلطم وارئس؟؟" 

ںیہن وارئس ںیہن۔۔اہمترا پیل اٹپ وکن وکن  اامعتسل رکات اھت۔""  

 "ردا رکیت یھت۔نکیل یھبک اھبکر اہلٹس یک وکیئ ڑلیک یھب امگن  یتی یھت۔"

 "اور مت دے د یت یھت؟"

 "یج۔۔"



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 122 
 

122 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

وہ ایک رکیت ںیھت اہمترے پیل اٹپ رپ؟"،"یھبک کیچ ایک    

اجےئ۔"اےس ےسیج ربا اگل اھت۔"ومابلئ وکن وکن اامعتسل رکات "ںیہن اب زیچ دے رک دنبہ رس رپ وسار وہ 

 اھت؟"

ںیم یھب۔اور بج ےسج رضورت وہیت یھت دے د یت یھت ویکہکن رکڈیٹ  وہات اھت وت یھبک یسک ےن رھگ اکل 

 رکین وہیت۔۔"

امےگن وت ںیم "کلبپ رپارپیٹ یھت وکیئ یھب اامعتسل رک اتیل اھت۔"احرش ےن امےھت رپ لب ڈاےل ھچاھچ۔"اب  وکیئ 

 ایک رکوں۔۔" 

"وت رہ اریے ریغے وک  'ااکنر ' ایک اجات ےہ۔اہلٹس ںیم یھب وت وفن نشکنک ےہ۔وارڈن اک لیس وفن ےہ۔واہں 

ےس ویکں ںیہن رکیت ںیھت وہ بس۔۔اہلٹس ںیم یئک ڑلایکں ںیہ۔ان بس اک  ںیہن سب اہمترا وفن کلبپ 

وہےئ زمدی ڑبھ اکچ اھت۔ وبھت اھت۔اور پیل اٹپ یھب۔" احرش اک ہصغ وبےتل  

اےس یلہپ ابر رممی ےس اموییس وہیئ یھت وکیئ اس دح کت ےب وموف وہ اتکس ےہ۔اور رممی ایک یتہک ہک اس ےک 

ےیل وکیئ یھب اریا ریغا ںیہن اھت۔ایکس بس ےس ایھچ ینب وہیئ یھت اور ہی ایکس زمکوری یھت ہک  وہ یھبک یسک وک 

امےھت ےک لب دھکی ریہ یھت۔اس اک ہجہل یلہپ ابر اےکس اسھت تخس اھت۔اور  ااکنر ںیہن رک یتکس یھت۔رممی اےکس

اےس اگل اھت ہک وہ اس رپ اابتعر ںیہن رکراہ۔وج ازلام ھچسیل ےن اگلےئ ںیہ وہ چس ھجمس راہ ےہ۔وعرںیت ضعب 
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ٹن  اواقت  اےنپ رمدوں ےک ابرے ںیم دلجی اقمئ رک  یتی ںیہ وہج اشدی ااکن اسحس وہان ےہ ہک نج ےک وہ

آپ ےن اےنپ ےیل دسا رکسماےت دےھکی وہں ان ےک امےھت ےک لب دل وک  فیلکت ںیم ڈال دےتی ںیہ۔ایکس 

اسحتیس اس وتق ایکس ےب ومویف یھت۔اےس انھجمس اچےئیہ اھت وہ رمد اھت وہ ایسی ابںیت ہن  فف نس رک آای اھت 

وت دعب یک ابت یھت۔ ااکس ومڈ رخاب وہان اھت رگم ہکلب آوھکنں ےس وبثت دھکی رک آای اھت۔وبثوتں اک اچس وھجاٹ وہان 

 ااکس بلطم  ےب اابتعری ںیہن وہات۔

"احرش ںیم ےن ھچک ںیہن ایک۔" وہ آیگتسہ ےس وبل ایھٹ۔احرش ےن رہگی اسسن یل۔اور رکیس اکسھک رک اھٹ 

رکدای اھت ڑھکا وہا۔"آؤ رپیپ ےک ےیل وھچڑ دوں۔" رممی ےن ےب ینیقی ےس داھکی۔ایکس ابت وک ویں اونگر 

ےسیج وضفل یس ابت وہ۔اس اک دل ڈوب ایگ اھت۔ینع احرش اےس رجمم ھجمس راہ اھت۔اےکس دعب اےکس بل ےلس 

 رےہ۔

بج ہک وہ رمد اھت وہ ھٹیب رک اےس ایپر تبحم وایل ابںیت ںیہن ہہک اتکس اھت۔وہ رپ نیقی اھت ہک وہ یسک اک اشنہن ینب 

ےہ۔ایلص   ےرہ وکیئ اور ےہ۔وہ اےس واہں ےس ےل آای ےہ۔اس رپ خیچ الچ ںیہن راہ۔اےس وکیئ ابںیت ںیہن 

ےکس اسھت ےہ۔اب رضوری ںیہن اہھت ک ڑ رک  یلست انس راہ۔وت ایکس ویبی وک ولعمم وہان  اچےئیہ  ہک وشرہ ا

دے۔اور رممی ےس زایدہ یلست یک وت اشدی اےس رضوررت یھت۔وہ رمد اھت اکی روا یت اس۔ایکس ویبی ےک 

  ںیم ےس دنگ اتلکن ےہ اےنت ولوگں ےک چیب۔۔وکیئ اس ےس ھچاتھچ ہک اس ےن اب کت طبض 

 

 

رپلنس ڈویائ

۔۔ےلھب وہ رجمم ںیہن یھت نکیل اےسی ازلام یھب  ریغت رپ اتزایےن ےک ڈ ےس ایک وہا اھت۔ہصغ اھت۔رشدنمیگ
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ےیل اکیف ےھت۔وہ دوونں یہ اینپ اینپ ہگج ولظمم ےھت۔اس ےن رممی وک واضتح ںیہن دی یھت ہک وہ اےکس 

 ابرے ںیم ایک وسچ راہ ےہ۔ایکس اخومیش اےس رممی یک رظنوں ںیم رجمم انب یئگ یھت۔ 

یہ یھت۔احرش رات ےئگ رھگ آای اھت۔اور آرخی دن رپیپ  دےنی ےک دعب وہ اےس وخد رھپ اس دن یھب وہ وںیہ ر

وھچڑےن اجےن واال اھت ہک  رممی ےن عنم رک دای اھت۔وہ وخد اج یتکس یھت۔احرش ےن یھب زایدہ ا فار ںیہن ایک 

اھت۔اہیں تہب اکم ےھت۔اور اس آرخی وتق دوونں وک یہ ولعمم ںیہن اھت ہک آرخی ابر لم رےہ 

ےھت۔اےس اولداع ہہک رک وہ دنچ ےحمل اےس دیتھکی ریہ اشدی وہ ھچک ےہک۔وہ امےھت رپ لب ڈاےل اردرگد  دھکی 

 راہ اھت اس رپ یھب وھبیل یکٹھب اگنہ آن رہٹیت۔

"ںیم ےن ںیہن ایک ہی۔۔" آیگتسہ ےس اےکس بل ےلہ ےھت۔احرش ےن  اےکس  ےرے رپ اگنہ اکٹیئ۔ایکس 

یسب اک ااسحس  اھت۔احرش  ےک دل وک ھچک وہا۔ان  نیت دونں ںیم اس ےس  دنچ آوھکنں ںیم یمن یھت۔اور ےب 

ےحمل یھب رک رک حیحص رطح ابت ںیہن یک یھت۔"ںیم اجاتن وہں۔" وہ یھب آیگتسہ ےس وبال۔"اہمترے 

اہلٹس ےس رقتابی اسرا اسامن ھچسیل ےل یئگ  یھت۔اب اہمترا ومابلئ ،پیل اٹپ ایہن ےک اپس 

 دے دںی ےگ۔"احالہکن ومابلئ اک اسرا ڈاٹی وہ ےل ےکچ ےھت۔"ابیق وج اسامن ےہ۔اوکنارئی ےک دعب

ےہ۔وہ  وسٹ سیک ںیم ےہ۔" رممی  اخومیش ےس اےنپ رہش ولٹ آیئ یھت۔اےکس دل وک نیقی وہ الچ اھت ہک 

 ااکس احرش ےس رہتش سب دنچ دونں رپ طیحم اھت۔وہ اےس آرخی ابر دھکی ریہ یھت۔
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وہ یئ یھت۔اس ےس ھچک دری دعب ادرھ اوب  االسم آابد ےک ےیل رواہن وہ رےہ  سج وتق وہ واہں ےس رواہن

ےھت۔دو دن ےسرممی   ان یک اکل ںیہن ااھٹ    ریہ یھت۔اکی ابر ااھٹیئ یھت نکیل وبال ھچک ںیہن اھت رھپ اکل اکٹ 

اس ےن ریپوں ےک ےچین دی یئگ یھت۔ان اک دل رپاشین وہ ااھٹ اھت۔رھپ اہلٹس اکل یک یھت وت وج ےننس وک الم اھت 

 ےس زنیم اکنل یل یھت۔رھپ وخد وک اھبنسل  رک اوہنں ےن یلع ےک اسھت االسم آابد آےن  یک ایتری رک یل یھت۔

۔او راھبیھب وک ھچک ںیہن اتبای  ایگ اھت۔احرش وک اکل رکےن اک یئک ابر وساچ اھت نکیل دل رلز راہ اھت رھگ ںیم ایم  

یت وت رہتش ڑگب اجان اھت۔وہ اےلیک اج رک اس اعمےلم وک دانھکی اچےتہ ےھت۔وہ االسم آابد داامد اھت وکیئ اوچن چین وہ اج

واہں ےس رلزہ زیخ ابںیت ےننس وک یلم ںیھت۔رھپ اھتےن ےئگ ےھت۔اافتق ےس   ا سی  ۔چنہپ رک ےلہپ اہلٹس ےئگ ےھت

رفد رجم یھب اور اےکس ھچک یپ یھب لم ایگ اھت۔رممی اعمل ےک ابپ اک نس رک اس ےن اسری روداد انس دی یھت۔

 وبثت یھب۔اور ہی یھب ولعمم وہایگ اھت ہک اےس احرش ےل ایگ اھت۔

وہ  تمہ اہر ےکچ ےھت۔رھپ  ابرہ آرک احرش وک اکل یک یھت اس ےن  اتبای ہک رممی اےکس رھگ ریہ یھت دودن۔اب وہ 

 آےئگ ےھت۔وہ ادنر ےس وٹٹ ےئگ یلچ یئگ ےہ اشدی اب کت رھگ چنہپ یکچ وہ۔رھپ وہ انب داامد وک ےلم رھگ واسپ

ےھت۔زدنیگ اک بس ےس ڑبا  دصہم الم اھت۔بج وہ ول  رھگ ےچنہپ رممی وس ریہ یھت۔"رممی اہکں ےہ اےس 

البؤ۔" وہ تہب یچین آواز ںیم ویبی ےس اخمبط وہےئ۔بج ہک یلع  ڈناھل اس   اےنپ رمکے  ںیم الچ ایگ 

 اھت۔"وس ریہ ےہ۔"

 "یسیک ےہ وہ۔۔" 
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ن گل ریہ یھت۔ھچاھچ وت یتہک ایم ھچک ںیہن ےہ۔سب یکھت وہیئ وہں۔" اوہنں ےن رممی یک "تہب رپاشی

ابت درہایئ یھت۔"آپ اتبںیئ ایک وہا ےہ۔اانت ےکھت وہےئ ویکں گل رےہ ںیہ۔" ان یک آواز ںیم وشرہ ےک 

 وہیت ےیل  رپاشیین یھت۔"وٹٹ ایگ وہں ںیم۔۔" وہ ادقسر  وبضمط ےھت نکیل اب وبےتل وہےئ آںیھکن من

یلچ ںیئگ۔اوہنں ےن آےگ ڑبھ رک وشرہ ےک دنکےھ رپ اہھت راھک۔"اعمل ااسی ویکں ہہک رےہ ںیہ ایک وہا 

 ےہ؟ریمے دل ںیم ربے ربے ومہ آرےہ ںیہ۔"

"اکش اتبےن اک وحہلص وہات۔۔" ہہک رک دوونں اہوھتں ںیم رس اھتم ایل۔ان یک آوھکنں ےس  اخومیش ےس 

ے  رےہ۔ایکس ایم اںیہن

 

کلی

 

ن
 روات دھکی وخد روےن گل یئگ ںیھت۔رمد رھگ اک بس ےس وبضمط وتسن وہےت آوسن 

ںیہ۔رہ ڑکے وتق ںیم وہ اسےنم نت رک  ڑھکے وہےت ںیہ۔ولکشمں ںیم یھب رھگ یک وعروتں وک وحہلص 

دےنی وک رکسما دےتی ںیہ۔اور بج وہ وتسن اینپ وبضمیط وھکےن ےتگل ںیہ وت نیقی رکںی رھگ یک وعرںیت 

  یک امدنن اثتب وہیت ںیہ۔رھبرھبی رتی

ان ےک دل وک ےگنتپ گل ےئگ  اوہنین اک وخف دل وک دالہ داتی ےہ۔ان ےک رھگ اک وتسن اینپ وبضمیط وھک راہ اھت اور

 ایک ربا وہےن اج راہ اھت۔ اور اےکس اوب انب ھچک ےہک روےئ اج رےہ ےھت ہک ان اک دل  ےنٹھپ وک اھت۔ارگ ہن ےھت۔آرخ

ےنپ رمکے ںیم رو راہ اھت۔رممی رتسب ںیم ڑپی ریغب آواز آوسن اہبےئ اج ریہ یھت۔اےس روےت وت۔۔ادرھ یلع ا

ھجمس ںیہن آراہ اھت ہک اےنپ رھگ واولں اک اسانم ڈ ےس رکے یگ۔وہ ےب وصقر یھت رگم ازلام اےسی ےھت ہک وہ اگنہ 

۔ایھب  فف نیت ولوگں ااھٹےن ےک اقلب ںیہن ریہ یھت۔ان ےک رھگ ےس انیقی ً وخویشں اک اسہی اھٹ اکچ اھت
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وک ولعمم اھت اور رھگ ںیم ومت یسیج اخومیش اھچ  یئگ یھت۔ایم،آیپ ،اھبیھب اور اعفط اھبیئ وت ایھب یھب ال ملع 

 ےھت۔۔

 

ابت بک کت پھچ یتکس یھت۔بج یلع اس ےس ابز رپس رک راہ اھت۔وہ خیچ راہ اھت۔رممی یفن ںیم رس الہیت   

روےئ اج ریہ یھت۔ایم اور اھبیھب ہنم رپ اہھت رےھک نس ریہ ںیھت۔ایم ابر ابر یفن ںیم رس الہںیت۔"ںیم ےن 

رک یتکس۔۔" وہ وبےتل وہےئ ڈےھ یئگ  ان وک دودھ ںیہن الپای۔۔ںیہن ریمی اوالد ااسی ںیہن،وت یھبک ےب  ووض  

ںیھت۔ان وک رگات دھکی رک اھبیھب یخیچ ںیھت۔وہ دوونں  ایم ےک اپس اھبےگ ےھت۔"ریمی رممی ایسی ںیہن 

 ےہ۔۔ںیہن ےہ۔۔"

 "ایم ںیم ےن ھچک ںیہن ایک۔۔ایم  ںیم ےن ھچک ںیہن ایک۔" وہ ان اک اہھت اھتےم  روےت وہےئ وبل ریہ یھت۔

رممی ےک ےیل الکشمت ڑبیتھ ںیئگ۔اوب اےس دھکی رک  ےرہ ریھپ ےتیل ےھت۔ایم روےن  آےن واےل دونں ںیم

گل اجیت ںیھت۔یلع  یک اےس ھچک ربخ ںیہن یھت وہ اہکں اھت۔اس ےن وساچ ہک وہ اوب ےس اج ےک ابت رکے 

ر رھپ ےس  تی انیل ۔"ارگ یھبک امں ابپ اک اابتعر وٹےنٹ ےگل وت اینپ اچسیئ ےس ااکن اابتعاںیہن اانپ اابتعر دالےئ

رممی ےن اکی ابر رھپ وخد وک اید دالای اھت۔ایھب کت ہی ابت ان ےک رھگ یک اچردویاری ںیم یہ  اچےئیہ۔"

یھت۔اور بج وہ اوب ےک اپس یئگ وت اوہنں ےن اےس دھکی رک  ےرے اک رخ ریھپ ایل اھت۔اس اک دل داھک اھت۔"اوب 

ںیہن دای اھت۔ااکس وحہلص رھپ ےس وٹےنٹ اگل۔ان دنچ یج آپ ےس ابت رکین یھت۔" اوہنں ےن وکیئ وجاب 
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دونں ےن اےس ادنر ےس وتڑ رک رھک دای اھت۔وہ رہ روز یہی وسیتچ ہی دن ریمی زدنیگ اک بس ےس ربا  دن 

ےہ۔اور االگ دن رشوع وہےت یہ ولعمم وہ اجات ہک ںیہن آج اک وت لک واےل ےس زایدہ ربا ےہ۔رھگ اک رہ رفد 

خ دباتل ےسیج یسک ربی زیچ وک دھکی ایل وہ۔"اوب یج آپ وت ریما اابتعر رکںی ںیم ےن ھچک ںیہن اےس دھکی رک  ویں ر

ایک۔ںیم ااسی ویکں رکویگن۔ںیم اینت ربی وہیتکس وہں؟؟ آپ اتبںیئ ایک ںیم ایسی وہ یتکس وہں؟؟ ےھجم یسک 

 ےن اسنھپای ےہ۔۔" 

رپاشیین ہن اپول۔اجؤ اےنپ رمکے ںیم۔" وہ  دےمیھ یئ ےب اابتعر ںیہن وہا۔مت ہی  "بس وک مت رپ اابتعر ےہ۔وک

ےجہل ںیم وبےتل  ایس رطح  ےرہ ومڑے وہےئ ےھت۔رممی اک دل اچاہ آےگ ڑبھ رک  ان یک وگد ںیم رس رھک رک 

 اانپ اسرا  درد  اہب  دے نکیل  آج  ان  کت انچنہپ  ان نکمم گل راہ اھت۔وہ  وخد وک یتٹیسھگ ابرہ ےل آیئ یھت۔

ں ںیم ویں آن امسیئ یھت ےسیج ااکس اانپ رھگ وہ۔اور اب اجےن اک انم ںیہن ےل ریہ یھت۔رھپ ایم یمن وت آوھکن

۔ یہ یھبک اھبکر ےب دیل ےس یہس رگم اس ےس ابت رک  یتی ںیھت۔یھبک وہ اےکس اسھت ھٹیب رک ایپر رکیت رںیتہ

اگ۔ہی وھجٹ یھب اکی اس اک رس وچںیتم۔اور اس ےس زایدہ وخد وک ایلستں دںیتی۔"بس کیھٹ وہ اجےئ 

دن ےب اقنب وہ اجےئ اگ۔مت رپاشین ہن وہ ریما ہچب۔رو تم۔۔"  رگم یلست ےک ہی  رحوف رشوع ےک دونں 

 ںیم ےھت۔ رھپ ایم  اک روہی یھب دباتل ایگ۔

اھبیھب  وت ےسیج یھت یہ ںیہن۔اکی ابر اس ےن وجیتھبں ےس ابت رکین اچیہ۔وہ رتس یئگ یھت یسک ےس ابت  

۔۔ رکےن وک رگم  
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"آؤ وپھپ ںیلیھک۔۔" وہ وخد وک وحہلص د یت اس دن وجیتھبں ےک روم ںیم ان ےس ےنلیھک آیئگ یھت۔ےلھب وکیئ 

آلرخ ڑبے ہچب یہس رگم ابت وت رکات اس ےس۔دوونں اھبویئں ےن اکی دورسے وک داھکی اور رھپ اےس۔اب

وب وک ےنل اک ہلصیف ایک۔ اھبیئ ےن الگ  اکنھکر رک  

"آپ امہری وپھپ ںیہ۔ںیمہ ایھچ یتگل ںیہ نکیل امم ےن آپ ےس ابت رکےن وک عنم ایک ےہ۔اوہنں ےن اہک 

آپ ایھچ ںیہن ںیہ۔" وہ ےچب ےھت۔اوہنں ےن چس وبل دای اھت۔رممی   اکیھپ  ےرہ ےیل اںیہن دیتھکی ریہ۔اےس 

 ںیم ان وچبں ےس ایک ےہک۔و۔وکیئ وجاب یہ ھجمس ںیہن آای 

 

 

 

 

ہ وج ان ےس ےنلیھک وک رفش رپ ان وہ اےنپ ڈی

ےک اسھت یھٹیب یھت۔اس ےک ےیل واہں ےس اانھٹ لکشم وہ راہ اھت۔دوونں اہھت زنیم رپ اکٹےت وہ آیگتسہ ےس 

 اورپ وک وہ رک ایھٹ یھت۔اور رھپ ایس آیگتسہ ےس یتلچ اےنپ رمکے ںیم آیئگ یھت۔

ل رک ےک ھچےتھچ ہک سیک اک ایک انب۔ھچک الم وج  رممی وک وہ دن دبن وٹیتٹ اج ریہ یھت۔اوب رہ دو دن دعب  احرش  وک اک

ےب انگہ اثتب رکے۔اور یفن ںیم وجاب نس رکوہ رھپ ےنتک وٹنھگں اخومش رےتہ  ےھت۔رممی وک ایم اتبںیت 

ہک احرش  ےس اوب ابت رکےت ےھت اور وجاب ایک اتلم اھت۔اےس ولعمم اھت ارگ ااکس وشرہ  ادقسر اطتق ور ہن وہات 

ہ لیج ںیم وہیت۔اور ےب انگیہ ےک ےیل یھب اھب  دوڑ ویہ رک راہ اھت ورہن وت سیک واحض اھت رہ وبثت وت اب و

اےکس الخف اجات اھت۔رشوع ںیم وج رھگ واول ں وک نیقی اھت ہک اےس اسنھپای ایگ ےہ وہ ےب انگہ اثتب وہ یگ۔رہ 

ٹ راہ اھت۔ان اک روہی زمدی دل  داھکےن زگرےت دن ےک اسھت ہی  نیقی وٹاتٹ اج راہ اھت۔اور ےسیج ےسیج نیقی وٹ
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واال وہات اج راہ اھت۔اکی دن ایم اےس احرش یک اکل اک اتبےن ںیگل وت وہ رو ڑپی یھت۔"ایم ںیم ےن ھچک ںیہن 

 ایک۔۔ریما نیقی رکںی۔۔ےھجم یسک ےن اسنھپای ےہ۔۔"

 یوچنشی رکی اٹی "یب یب سک ےک اپس اانت افوتل وتق وہات ےہ ہک  اجےئ  دورسوں ےک ےیل ایسی 

 

ت کٹ
ف
رپ

رکے۔آرخ ںیہک وت  وہ رہ اجات ان۔۔رہ رطف ےس اہمترے یہ الخف  وبثت ںیہ۔وہاتکس ےہ مت یہ ںیمہ اب 

 کت ےب وموف انبیت ریہ وہ۔۔" وہ رھگ ےک ابیق ولوگں یک زابن وبل ریہ ںیھت۔

ے وبثوتں رپ وہ ااسی وسےنچ رپ  وبحمر وہےئگ ےھت۔رضوری 

 

کلی

 

ن
وت ںیہن اھت ہک وہ ےب انگہ یہ لسلسم  اےکس الخف 

وہیت۔ رممی ان بس ےک روےی اانت  دلجی دب وک ےنل رپ ریحان یھت۔ان رھگ واولں یک تبحم اس اک رخف یھت۔وہ 

بس ہشیمہ اکی دورسے اک اسھت دےتی ےھت۔وہ وت اکی تبحم رھبا رھگاہن اھت۔وہ تبحم یھب رتی یک امدنن 

ڑ ریہ یھت۔ایک وایعق اانت یہ آاسن وہات ےہ ہک  اےنپ اثتب وہ ریہ یھت۔رہ زگرےت دن ےک اسھت ہگج وھچ

وخین رےتش وک ویں لکشم وتق ںیم وھچڑ دای اجےئ۔رممی رہ ےحمل وخد ےس وسال و وجاب ںیم رصموف 

 ریتہ۔

آیپ آںیت وت ایم ےک اپس یھٹیب رںیتہ۔اور ایم ےن اےس یتخس ےس عنم رک دای اھت ہک ہن ڈاگننئ لبیٹ رپ آےئ ان 

ےک اسےنم۔وہ اےنپ رھگ ںیم اوھچت نب یکچ یھت۔یھبک یھبک اےس اتگل ہک وہ وکیئ ربا وخاب  یہ یسک امہمن

دھکی ریہ ےہ۔بج دنین ےس اےھٹ یگ وت رہ زیچ ےلہپ یک رطح وہیگ۔رگم ہی ربا وخاب اھت ہک متخ وہےن ںیم 

ن بج وہ وس رک ایھٹ ںیہن آراہ اھت۔ان ربے دونں ںیم ااکس  رزٹل  یہ سب  وخراوار وہا اک وھجاکن اھت۔اکی د
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وت ایکس ڈیب اسڈیئ دراز رپ اخیک افلہف راھک اھت۔اس ےن اٹل ٹلپ رک داھکی۔وکیئ رہم ای ہتپ درج ںیہن اھت۔اس 

ےن وھکل رک داھکی وت اس اک امی ا سی یس رٹسمیکی اک رزٹل اکرڈ اھت۔اوہ ہی وت وہ وھبل یہ یئگ یھت۔ہشیمہ یک 

 رطح ایکس  یلہپ ھچزنشی یھت۔

اوب وخد ےل آےئ ےھت ااکس رزٹل ہک احرش ےن اجیھب اھت۔وہ تہب دری وخیش ےس اےنپ رزٹل وک دیتھکی ہتپ ںیہن 

ریہ۔ہی ایکس زدنیگ یک عمج ھچیجن یھت۔ایکس زدنیگ اک وتق اتکوبں ںیم زگرا اھت۔ہی اس اک اامعل انہم اھت۔ارگ 

ار اکایمیب ان نکمم وہیت ےہ۔ارگ وہ ا ن وکیئ وغر رکات وت ہتپ اتلچ ہک ا ن اکومں ےک اسھت رھپ ڑپاھیئ ںیم اشدن

اکومں ںیم ولم  وہیت وت ایک وہ وگڈل ڈیمل و ن رک یتکس یھت؟وگڈل ڈیمل انیل وکیئ آاسن اکم وت ںیہن۔اطبل 

 ملع وت یج اجن اگل دےتی ںیہ بت اج رک ہلص اتلم ےہ۔

راز وک وھکال۔واہں وہ اینپ یتمیق تہب دری اےس دےنھکی ےک دعب وہ ایھٹ اور  اینپ وارڈروب ںیم ینب اکی وھچیٹ د

زیچںی ریتھک یھت۔اےکس ڈاوکسٹنم۔۔ااکس احلص ووصل۔اس ےن افلئ ابرہ اکنل یل۔رھپ اکی اکی رک 

ےک اینپ اسری ڈرگویں وک دیتھکی  یئگ۔اور رھپ افلئ ںیم رھک د یت۔تہب ےس اشرٹ وکرزس ےک ڈولپہم 

س ےھت۔بس ےس اورپ اانپ این رزٹل اکرڈ راھک۔وخ

 

ت کن
ی ف

 

ی

یش ےس اھب  رک رھگ واولں وک اتبےن اک وکیئ رس

 افدئہ ںیہن اھت۔رھگ ںیم ےس وکیئ رفد اےکس رمکے ںیم اےس رھک رک ایگ اھت۔

اب ہن اےکس اپس ومابلئ اھت ہن پیل اٹپ۔ابرہ یک داین ےس وت اس اک راہطب بک اک ٹک اکچ اھت۔احرش ےس  یھب 

ہ اچاتہ وت اےکس اوب ےک ربمن رپ راہطب رک اتکس اھت۔مک از مک ابت ںیہن وہیئ یھت۔اور رممی ےک دل ںیم وکشہ اھت و
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احل اوحال یہ ھچھچ اتیل۔بج انینں اور انز اہلٹس  واسپ آیئ وہیگن وت ولوگں ےن اںیہن ایک اہک وہاگ؟اےسی یئک 

وسال ےھت وج اےکس دامغ ںیم اودمھ اچمےئ رےتھک۔اور رھپ بس ےس ربا دن وہ اھت بج آیپ رویت وہیئ واہں 

 ںیھت۔ان ےک روےن یک آواز ھچرے رھگ ںیم وگر  ریہ یھت۔رممی ےن رمکے اک دروازہ اکلہ اس وھکل دای آیئگ

 اھت وت آواز واحض  وطر رپ ادنر آےن یگل یھت۔

"وہ ےتہک ںیہ ریمی رطف ےس الطق یہ وھجمس۔ےھجم ایک ہتپ اھت اہمتری نہب ایسی ےہ۔مت یھب ایسی یہ 

۔۔ےچب یھب ےل ےیل۔۔ایم۔۔" ان یک دردانک آہ دنلب وہیئ وہیگ۔اب کت تہب ےب وموف انب ایل

یھت۔"وہ ےتہک ںیہ امں ابپ وک وھچڑ دو۔آ ےک ےس رہتش متخ رکویگ وت  اسبؤں اگ ورہن وچبں وک یھب وھبل اجؤ۔" 

 وہ وبیتل اجیت ںیھت اور رویت اجیت ںیھت۔اب ان ےک اسھت ایم یک آواز یھب یھت۔

 اہبان ےلم اور وہ یج رھب ےک روںیئ۔اب وہ رو رو رک ںیہن  یتکھ ںیھت۔ان اک ایم اک وت وہ احل اھت ہک سب زرا اس

رھگ رھکب ایگ اھت  اںیہن ڈ ےس ربص آات؟۔"ویہ ےہ اسفد یک ڑج۔۔اکنل  ںیکنیھپ اےس۔۔ایکس وہج ےس ھچرے 

 اخدنان ںیم  دبانم وہ ےئگ ںیہ۔"

۔"ریما دامغ رخاب اھت ایک ہک ںیم اینپ نہب ےک "آیپ آپ ےن اھبیئ وک اتبای اھت؟" یلع دیجنسیگ ےس ھچھچ راہ اھت

رکوتت اےنپ ہنم ےس اےس اتبیت۔۔" وہ  ےصغ ںیم خیچ ڑپںی۔"ہی ابت وت امہرے رھگ کت یھت۔امہرے 

اخدنان اور آےکپ رسسال کت ڈ ےس یچنہپ؟" ااکس وسال اینپ ہگج اھت۔واہں ڑھکی اھبیھب ےکپچ ےس واہں ےس 

 امں ونہبں وک اتبای اھت سب۔آیپ ےن اھبیھب وک اجات دھکی ایل اھت۔"آیکپ لکن آیئ ںیھت۔اوہنں ےن وت  فف اینپ
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وہب ےن اسرے اخدنان وک اتبای ےہ۔۔" وہ خلت ےجہل ںیم ایم وک دھکی رک وبںیل۔یلع ےن ایھٹمں چنیھب یل 

۔آج ںیھت۔زدنیگ ےلہپ مک لکشم یھت ہک اھبیھب ےن این  ذعاب دیپا رکدای اھت۔رممی ےن دروازہ دنب رکدای اھت

 ےک ےیل اانت اکیف اھت۔

اوب ےن  آیپ یک اسس اور اےکن وشرہ وک الب ای اھت رگم اوہنں ےن آےن ےس ااکنر رکدای اھت۔اور ااکن ویہ اطمہبل 

اھت۔امں ابپ ےس قلعت متخ رک ےک آےئ ویکہکن ان ےک ادنر اانت وحہلص ںیہن اھت ہک اس دبانیم ےک وطق وک 

ان اھت یٹیب ےک رھگ وک وکن ااجڑان دنسپ رکات ےہ۔ایم رو ریہ ںیھت۔اجنےن ےلگ ںیم ڈاےتل۔رھپہلصیف وت ویہ وہ

بک رھپ یٹیب وک دانھکی بیصن وہ۔یلع یک آںیھکن من ںیھت۔اوب تسکش وخردہ ےس ےھت۔اور دل ںیم ایسی 

 فیلکت یھت ہک ےسیج آج یہ رتصخ رک رےہ وہں۔

 

" فف اہمتری وہج ےس۔۔ فف اہمتری وہج ےس ریما  ھچرا اخدنان رھکب رک  رہ ایگ ےہ۔" ایم اےس امر ریہ  

ںیھت۔وہ پچ اچپ امر  اھک ریہ یھت۔اےس ولعمم اھت ایم تہب فیلکت ںیم ںیھت۔وہ اانپ ہصغ  اس رپ اکنانل اچہ 

ان یک الڈیل یٹیب یھت۔بج ےس االسم ریہ ںیھت ورہن اےس وت یھبک نپچب ںیم یھب امر ںیہن ڑپی یھت۔وہ وت  

آابد ڑپےنھ یئگ یھت ایم اور زایدہ الڈ ااھٹےن گل یئگ ںیھت۔ اہں وہ تہب فیلکت ںیم ںیھت۔اس ےیل اےس امر 

ریہ ںیھت۔"ایم ںیم ےن ںیہن ایک۔۔" وہ انب آواز سب یہی ہلمج درہایت ریہ۔"ےھجم ایک ولعمم اھت یٹیب ںیہن دنگ 
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 رک یتکس وہ مت۔۔" اہں سب رہ ےلمج ےک اسھت فیلکت ڑبیتھ اج ریہ یھت اور وت وکیئ دیپا ایک ےہ۔۔آرخ ااسی ڈ ےس

 ہلئسم ںیہن اھت۔

"ںیم ےن وت یھبک انب ووض ںیہمت دودھ یھب ںیہن الپای اھت اتہک ریمی اوالد کین وہ۔۔ہی ایک ایک مت ےن۔۔ریمے 

ھٹیپ ریھپے روات  راتہ ےہ۔۔وہ رہ روز رو رک وسات  دل   رپ  روز   آرے ےتلچ ںیہ۔ ۔وہ  اواچن ابمل رمد، روز ھجم ےس

ےہ۔ںیہمت ادنازہ ےہ  وہ ایک رب داتش رک راہ ےہ۔یلع۔۔وہ بک ےس ںیہن اسنہ۔۔ریمی یٹیب یلچ یئگ ویکہکن  

 مت ۔۔مت امہرے رھگ اک دنگ وہ۔۔ابپ اھبیئ یک دنمش وہ۔ھچرے اخدنان وک الہ رک  رھک دای۔۔" 

۔رممی اک دل دردےس  اٹھ اجراہ اھت۔"ایم ںیم ےن ںیہن ایک۔۔ںیم ویکں امرےت امرےت ایم کھت یئگ ںیھت

رکویگن۔۔ںیم ایسی ںیہن وہں ۔آوکپ ہتپ ےہ ںیم ایسی ںیہن وہں۔۔۔" وہ روےت وہےئ وبل ریہ یھت۔ ایم 

 ےن رفنت ےس اےس داھکی اھت۔رھپ اھٹ رک ابرہ آیئگ ںیھت۔ 

 دن وھچڑ رک اںیہن سیک ےک ابرے ںیم ولعمامت داتی اب وت اوب احرش وک اکل ںیہن رکےت ےھت۔وہ وخد یہ ھچک

ہک آج اہیں رسچ ایک واہں ایک۔آج ہی  وبثت الم۔۔اور رزٹل رہ ابر یک رطح اکی یہ وہات رہ وبثت رممی 

اعمل وک انگہ اگر اثتب رکات اھت۔وہ اس رپ نیقی رکےت رکےت کھت ےئگ ےھت۔ںیہک وت ھچک ااسی وہات وج اےس ےب 

وہ انیقی ً رجمم یھت۔رہابت افشف یھت۔انگہ اثتب رکات۔  

ایم ےن اےس لک ےس اھکان ںیہن دای اھت ورہن اےکس رمکے ںیم آرک دے اجیت ںیھت۔رممی ےس زمدی وھبک 

ربداتش ںیہن وہ یتکس یھت۔وہ ڈناھل یس نچک ںیم آیئ۔ایم اور اھبیھب دورہپ ےک اھکےن یک ایتری رک ریہ 
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۔اھبیھب  ےن  ےرہ واسپ ومڑ ایل اھت۔ایم ےن رب یم ےس اےس ںیھت۔ آٹہ رپ دوونں ےن ڑم رک داھکی اھت

 داھکی۔"یج۔۔"

"ایم آپ ےن ےھجم لک رات وک اھکان ںیہن دای اھت۔حبص انہتش یھب ںیہن دای ےھجم وھبک یگل یھت۔" وہ  ڈر ےت 

 وہےئ آیگتسہ ےس وبیل۔"مت ولچ اےنپ رمکے ںیم ںیم ےل رک آریہ وہں۔"

۔آیکپ یٹیب وہں۔ےلھب آیکپ اگنہ ںیم رجمم یہس رگم اوالد وت وہں۔۔" وہ ہی ایم "ایم ںیم اوھچت وت ںیہن وہں 

ےس  ںیہن ہہک یتکس یھت۔واسپ ےتٹلپ دل ںیم ےہک اج ریہ یھت۔اس رھگ ےک رہ رفد اک روہی اےکس دل ںیم زمدی 

 اچیتہ یھت ایم اکےٹن اھبچ داتی اھت۔وھتڑی دریدعب ایم اچر السسئ اور  رفاڈیئ اڈنے دے رک یئگ ںیھت۔وہ انہک

ہن رشوع رک  ف ےس اخومش ریہ۔وہ رھپ ےس ہصغ رکان وھبک زایدہ یگل ےہ۔رگم ایم ےک وخ

 دںی۔"ایم۔۔" وہ دروازے رپ ںیھت۔بج وہ اکپر ایھٹ۔"یج؟؟۔۔"

"چنل وک ےننب ںیم انتک اٹمئ ےہ؟ےھجم دے اجںیئ یگ۔؟" اےکس ےجہل ںیم ےب ینیقی یھت۔"اہں اہمتری ذایت 

۔دے اجؤں یگ۔" وہ یخلت ےس یتہک ٹلپ یئگ ںیھت۔دخاگتمر یگل وہں  

رھپ ایم اےس اھکان دانی وھب وک ےنل یگل ںیھت۔اور اےس ابرہ ےنلکن رپ یھب یتخس ےس عنم اھت۔ وہ  ارگ حبص اک انہتش رکیت وت 

وتق رپ ایم اےس چنل اور ڈرن ںیہن اتلم اھت۔ارگ چنل اتلم وت رات اور حبص اک اھکان ںیہن۔اور یھبک ونیتں وتق اک اھکان  

دے اجیت ںیھت۔وہ یسک دیقی ےک یسیج زدنیگ زگار ریہ یھت ویکں؟؟ ویکہکن وہ ان ولوگں ےس تبحم رکیت 

یھت۔ وہ یتھجمس یھت ہک وہ فیلکت ںیم ےھت۔ورہن اب کت تنج یسیج زدنیگ یھب وت ایہن درو دویار ںیم زگار 
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ل یئگ ںیھت۔رگم اےس وہ تبحم رھبا یکچ یھت۔وتق دبال اھت۔روہی یھب دبےل ےھت۔ںیتبحم رفنوتں ںیم دب

وتق ںیہن وھباتل اھت۔وہ وھبانل یہ ںیہن اچیتہ یھت۔یہی ایدںی اےس تمہ د یت ںیھت۔اکی دن بس کیھٹ 

 وہاجےئ اگ۔رہ زیچ رپاین رونیٹ رپ آاجےئ یگ۔

وہ بس اس ےس تبحم رکےت ےھت۔کیھٹ ےہ اب اےس فیلکت دےتی ےھت۔رگم اےکس وخین رےتش ےھت۔وہ 

 ںیہن رہ یتکس یھت۔ان درودویار ےس ابرہ یک زدنیگ وک وت اس ےن یھبک دنسپ ںیہن ایک اھت۔اس ےیل ان ےک ریغب

وت دو دن یک یھب یٹھچ ےنلم رپ وہ رھگ اھبیگ آیت یھت۔اےس نیقی اھت بس رھپ ےس کیھٹ وہ اجےئ اگ۔ےلھب رہ 

ی دح یک فیلکت یتھجمس۔رگم رہ ابر طلغ زگرات دن  ےلہپ واےل ےس زمدی دب رت وہات اج راہ اھت۔وہ رہ فیلکت وک آرخ

 اثتب وہیت۔رہ یئن فیلکت ےلہپ ےس ڑبھ رک  دل وک الہ د یت یھت۔

"ایکس اسس وک وفن رکو۔وہک ریتصخ  رکںی اب۔۔" اےکس رمکے اک دروازہ الھک اھت۔الؤر  ںیم وہےن وایل 

اےس دنب رک دای ابںیت اصف اےکس رمکے کت آیت ںیھت۔رممی ےن اتکب ےس رظنںی اٹہںیئ۔اور رھپ 

ڈیب رپ ےھٹیب یھب اوب یک آواز اصف انسیئ دے ریہ یھت۔"ہتپ ںیہن  ۔اھت۔اےس اس ےن یک رضورت ںیہن یھت

رکیت یھب ںیہ ہک ںیہن۔۔" ایم آرزدیگ ےس وبںیل۔"اعمل۔۔ںیم اےس  بج  اھکان ںیہن د یت وت اب ںیہن 

ک یک ہ ی ےہ۔ںیم ےن وساچ  دو وتق اک امیتگن وہ۔۔" ایم یک من آواز انسیئ دی یھت۔"ںیم اجیتن وہں وھب

اھکان ںیہن دوں یگ وت رم اجےئ یگ۔۔" ان یک ایکسسں دنبھ یئگ ںیھت۔رھپ بج اےکس رمکے ںیم اجیت وہں وت 

ایکس وصرت دھکی رکہجیلک ےنٹھپ وک آات ےہ۔ریمی وت بس ےس الڈیل اوالد  یھت۔۔ڈ ےس ڑگب یئگ۔۔رتس آاجات 
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والد وت انگوہں تیمس ایپری ےہ۔۔اےکس انگہ تہب اھبری ںیہ اعمل نیقی ےہ۔۔ایک رکوں امں وہں ان اور ا

رکںی ریمے دنکےھ اس وبھج وک ںیہن ااھٹ اپ رےہ۔۔" رممی ےک آوسن ےنہب گل ےئگ ےھت۔"ںیم ایک 

رکوں۔۔ریمے دل وک نیچ ںیہن ےہ۔۔ںیم ایک رکوں۔۔" وہ وشرہ ےک دنکےھ رپ رس رےھک روےئ اج ریہ 

د وک اھبنسال۔"اےس وھبک یک زسا ہن دای رکو۔ربے اامعل یہس رگم یٹیب ےہ۔۔اب ںیھت۔ اس ےک اوب ےن وخ

اھبنسول وخد وک اور ایکس اسس وک وفن رکو۔وہک ھچ امہ وہےن وک آےئ ںیہ۔آپ ولوگں ےن وت اےکس رپیپز ےک دعب 

 اکی امہ اک اہک اھت۔اب ریتصخ رکںی۔۔"

  ےھجم یہ ہن ڑپ اجںیئ وہ۔۔""احرش ےن رھگ واولں وک ںیہن اتبای وہاگ ایک۔اعمل ااٹل

"ںیہن ےھجم ادیم ےہ۔احرش ےن اںیہن ھچک ںیہن اہک وہاگ۔اور احرش وخد اسرے سیک وک دھکی راہ ےہ۔اےس 

الطق ینجیھب وہیت وت اب کت جیھب اکچ وہات۔وہ ربی یہس رگم وہ اےس اسبےئ اگ۔۔" اوب ےک ےجہل ںیم ادیم 

۔یھت۔رھپ ایکس ایم ےن ایکس اسس وک اکل یک یھت  

ےلھچپ ھچ امہ ںیم وساےئ احرش ےک اےکس رسسال ںیم ےس یسک ےن یھب اہیں راہطب ںیہن ایک اھت۔ااکن وجاب وت 

وخش مہف۔۔ یئک ویٹنھگں ےک دعب ایکس اسس یک آواز انسیئ دی یھت۔ایم ےن رکیپس آن ایک  واحض اھت۔رگم دل  

 وہا اھت۔السم داع ےک دعب ایم ےن بج ےتکجھج وہےئ اانپ دماع ایبن ایک وت وہ اںیہن رشوع وہیئگ ںیھت۔

اجںیئ  "ڈ ےس ےب ریغت ول  ںیہ آپ۔ایھب یھب ۔۔ایھب یھب۔۔ آپ وک ادیم ےہ ہک مہ آیکپ یٹیب وک ےل

ےگ۔ڑبے اخدنان ےک دوعے رک ےک یئگ یھت آیکپ یٹیب اور ںیم اںیہن چس ھجمس یھٹیب یھت۔ریمے ےٹیب یک 
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زدنیگ ابتہ رکدی اس ےن۔۔ںیہک اک ںیہن وھچڑا  ںیمہ۔۔" وہ اب روےن گل یئگ ںیھت۔"وہ رسدار ےہ اور 

اےس ادنازہ ےہ ہک اس ےن ریمے ۔ ایکس گپ وک اسیک الیم ایک اس ےن۔۔روز  ےنتک رمدوں ںیم ااتھٹ اتھٹیب ےہ

رسدار ےٹیب وک یسک ےس اگنہ المےن ےک اقلب ںیہن وھچڑا۔وہ اب بج اتھٹیب ےہ وت ااکس رس اکھج وہات ےہ۔۔ںیم 

یھبک اعمف ںیہن رکویگن اےس۔۔یھبک ںیہن۔۔" ایم  ےب اجن یس وہیئ ومابلئ وک دیتھکی رںیہ۔اوب ےن 

اھت۔ آےگ ڑبھ رک  اکل اکٹ دی یھت۔وجاب لم اکچ  

اےکس اجےن یک آرخی ادیم یھب متخ وہ یئگ یھت۔رممی ےن دروازہ  دنب  رک دای اھت۔ایکس یھب آرخی ادیم متخ وہیئ 

یھت۔اہں ہی دن زدنیگ اک بس ےس ربا دن اھت۔رگم ںیہن بج کت زدنیگ ےہ وہ رہ روز آوکپ ےئن ےفحت  دے 

آےکپ دروازے وھچڑ دای اجات ےہ۔دو دن یہ  یگ۔آپ انیل اچںیہ ای ںیہن رگم ان رپ آاکپ انم ھکل رک اںیہن

زگرے ےھت ہک  وہ دو دن رپاان دن اینپ ہگج ےس ٹہ ایگ اھت۔ینع وہ بس ےس ربا دن ںیہن  راہ اھت۔دب رت ن 

دن وت آج اھت۔بج اےس الطق  ےک اکذغات وموصل وہےئ ےھت۔وہ  اکذغات اس ےن اج رک ووصل ںیہن 

ر   رھپ ہصغ ااسنن یک لقع وک اھک اجات ےہ۔زرا اس ہصغ اسری ےنھپ ےیک ےھت۔اںیہن یلع ےن ووصل ایک اھت۔او

 اخین اکنل داتی ےہ۔اور اس اک ادنازہ بت وہات ےہ بج کت ہصغ ارت اکچ وہات ےہ۔

اور اب ۔یلع ےن ڈاک  ووصل یک یھت۔بس الؤر  ںیم ےھٹیب ےھت۔وہ  افلےف رپ اھکل رممی اک انم ڑپھ اکچ اھت 

ایقت ںیہن رںیہ ںیھت ہک وہ ایکس ڈاک انب وھکےل اےس یہ اج رک داتی۔وہ ادنر اس ںیم نہب ےک ےیل اینت االخ

آےت وہےئ اےس وھک وک ےنل یک یھب وکشش رکات راہ۔اور بج اےس ابرہ اکنل رک داھکی وت  اس رپ ےھکل الطق ےک 
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وہ ظفل ےن اےکس وحاس نیھچ ےیل ےھت۔اس ےن اںیہن  کنیھپ  دای اھت۔اس ےن اںیہن ھچرا ںیہن ڑپاھ اھت۔

رممی ےک انم آای اھت اور اس ںیم الطق یھت۔ہی اےکن اخدنان اک الہپ واہعق اھت۔۔ہی بس احداثت یلہپ رمہبت 

 یہ وت وہےئ ےھت ان ےک اخدنان ںیم۔۔ایم اوب ایکس احتل دھکی رک ڑھکے وہےئگ ےھت۔

اکھج ۔"آیکپ یٹیب یک "ایک وہا۔۔" اوب ےن آےگ ڑبھ رک ےچین رگے اکذغات وک ااھٹان اچاہ۔یلع ریت یک زیتی ےس 

الطق آیئ ےہ۔۔ابمرک وہ اخدنان ےک امےھت رپ اکی اور وھجرم جس ایگ ےہ۔" افلہف اور اکذغات  ااھٹےئ وہ 

زیتی ےس ڑما۔اوب وت نس رک ادرھ یہ وصےف رپ ڈےھ ےئگ ےھت۔ایم یلع ےک ےھچیپ ںیکپل۔وہ اہکں اج راہ اھت 

 ان اکذغات وک ےیل۔۔

یئ وک اےنپ رمکے ںیم دالخ وہےت داھکی اھت۔وہ وخیش ےس اھٹ ڑھکی وہیئ رھپ رعےص دعب رممی ےن اےنپ اھب

یھت۔بج ہک یلع وخوخنار اترثات ےیل اےکس رس رپ اج اچنہپ اھت۔"ابمرک وہ وج مت اچیتہ یھت وہ ایگ۔۔وخد ےس 

 ڑجے یسک صخش وک رس ااھٹےن ےک اقلب ںیہن وھچڑا مت ےن۔۔"وہ ااکس ایپرا اھبیئ۔۔ااکس اسیھت۔۔آوھکنں

ںیم وخن ےیل اےکس رس رپ وسار اھت۔رھپ یلع ےن ایکس رگدن ک ڑ یل یھت۔ایم وبالھک رک آےگ ڑبیھ ںیھت۔بج 

ہک یلع  ھچرا زور اگلےئ ااکس الگ دابےئ اج راہ اھت۔ایم یک دنلب و ابال  ںوخں ےن رھگ رس رپ ااھٹ ایل اھت۔"تم رکو 

 یلع۔۔ہن رکو۔۔رم اجےئ یگ ہی۔"

ہی رم اجےئ۔۔" یلع ان ےس زایدہ اویچن آواز ںیم اخیچ اھت۔رممی یک اس ںیس دنب "ںیم یھب یہی اچاتہ وہں 

وہےن یگل ںیھت۔ایکس آںیھکن یتلیھپ اج ریہ ںیھت۔ایم یک  ںوخں وک نس رک اھبیھب  اہیتپن وہیئ واہں یچنہپ 
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اکس ںیھت۔"یلع اوب۔۔اوب واہں وصےف رپ رگے وہےئ ںیہ۔اںیہن اھبنسول اےس وھچڑو۔۔"اوب اک نس رک ا

اہھت ڈالیھ وہا اھت۔وہ بس زیتی ےس اےکس رمکے ےس ےلکن ےھت۔وہ اھکےسن اج ریہ یھت۔ایکس رگدن ںیم 

دشدی درد وہ راہ اھت اور اھکےنسن ےس درد زمدی ڑباتھ۔رھپ بج ایکس احتل یلھبنس وت اس ےن دلجی ےس آےگ 

 اگلےئ وہ رہگی رہگی اس ںیس ڑبھ رک رمکے اک دروازہ دنب رکدای اھت۔اور الک اگل دای اھت۔دروازے ےس کیٹ

  یتی ریہ۔

 ےک اسھت ڑپا اھت۔وہ انب کلپ ےکپھج اںیہن دیتھکی 

 
  

یلع ےک اہھت ےس رگےن واال افلہف اےکس ڈیب یک اپئ

ریہ۔اہیں کت ہک آوھکنں ںیم اپین آایگ اھت۔اور رھپ روےن وک تہب ھچک اھت۔۔اےکس  ےگ اھبیئ ےن اےس 

۔۔ڈ ےس نیقی آےئ ہک نج ےک اسھت اکی  یہ ربنت ےس ھٹیب رک اھکای امرےن یک وکشش یک یھت۔آہ ۔۔زدنیگ

وہ وہ آیکپ اجن  ےک دنمش نب اجںیئ۔۔احرش۔۔ویکں وھچڑ دای۔۔ااکس یھب وصقر ںیہن اھت۔۔رہ صخش وبجمر 

ہک  ایس یک ذات یھت ۔اھت ۔۔رہ صخش ولظمم اھت۔۔بس اذتی ہہس رےہ ےھت۔ رگم رممی یک اذتی وسا یھت 

 ولوگں یک رفنت لیھج ریہ یھت۔وہ اہکں ےس اینت تمہ الیت ہک وخد وک ان رفنوتں ےس وج اےنت تہب ےس

ڑپےن واےل  زومخں یک  رممہ اگلیت۔"احرش آاکپ یھب وصقر ںیہن ےہ۔۔ہی وت اکی دن وہان اھت وس آج وہا۔۔" 

 ںیم ڈال رو رو رک بج وہ یکھت  وت آوسن اصف رکیت  اھٹ ڑھکی وہیئ۔اور ان اکذغات وک انب ڑپےھ افلےف

دای۔اب وہ اںیہن ڑپیتھ ہک ںیہن۔الطق وت وہ یکچ یھت۔۔سج اک اانت ارث و روسخ اھت ہک نیگنس رجم  رپ اےس 

ی یھب وہ 

 

ت لی
م

لیج اجےن ےس اچبای اھت۔اےس الطق ےک ےیل اس ےک اسنئ یک رضورت ںیہن یھت۔انیقی ً ہی افر
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یگل۔رھپ رک یئگ۔ہی اس یک زدنیگ یک  یتمیق زیچوں وخد ھچری رک اکچ اھت۔رممی اںیہن ااھٹےئ اینپ دراز وھک وک ےنل 

ںیم ےس ںیہن اھت۔ایکس ہگج واہ ں ںیہن یھت۔رممی ےن وارڈروب اک دروازہ دنب رکدای اھت اور اےس اینپ  کب 

فلیش رپ اسےنم راھک اھت۔ہک بج یھب واہ ں دوھکی وت ہی رظن آںیئ۔اہں ان ےک ےیل ویہ یرتہ ہگج یھت۔اےس 

  ہک اےس ریم احرش ےن وھچڑ دای اھت۔اید رانھک اچےئیہ اھت

رہ صخش بت کت وخد وک آپ ےس وسنمب بج امں، ابپ ،نہب ،اھبیئ وھچڑ ےئگ ےھت وت وہ ویکں ہن وھچڑات۔

راتھک ےہ بج کت آپ  یک ذات ایکس زعت و واقر ںیم ااضہف رکیت رےہ۔سب زرا اس رگےن یک دری وہیت ےہ 

ہی داین یک ےن ےتگل ںیہ ےسیج  آےکپ انگہ ان ےک رس ہن آاجںیئ۔بس رےتش  ویں آپ ےس ال یقلعت  اک ااہظر رک

رتی ےہ اس ےک ےیل یسک ےس ایک انرا  وہان۔۔رہ صخش اک قح ےہ وہ وخد وک اےھچ ولوگں ےس وسنمب 

ق وتمعق یھت رگم رھپ یھب اےس تہب فیلکت وہ  رےھک۔۔رممی ان اکذغات وک ےتکت وسےچ اج ریہ یھت۔الط

 ریہ یھت۔

"اسری داین رکیت رگم مت وت ہن رکےت۔۔مت ےن یھب ےھجم فیلکت دےنی ںیم وکیئ رسک ںیہن وھچڑی۔۔۔" افلےف 

وک ےتکت رھپ ےس وہ روےن گل یئگ یھت۔اب روان یہ اھت۔وہ روےت روےت اےنپ اہوھتں وک دیتھکی ریہ۔وہ رہ ابر 

ات اھت۔وہ وت اس ےس تبحم رکات بج یھب اتلم اےکس اہھت وک اھتےم راتھک۔اےکس  ےرے ےس اگنںیہ ںیہن اٹہ

اھت۔زدنیگ ںیم بس ااھچ اھت۔زدنیگ وت وخوصبرت یھت۔ہی دبوصرایتں ویکں یلھگ ںیھت؟۔رممی وک احرش 

ےک وحاےل ےس رہ ابت رپ روان یہ آراہ اھت۔ےب یسب یھت۔یسک یھب ےلئسم اک وکیئ لح ںیہن اھت۔رہےش ربابد وہ 
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 آرگے ےھت۔وہ اس ک ےب وک دھکی رک ہنم رپ اہھت رےھک  یکچ یھت۔وخویشں ےک لحم دڑھام ےس ریپوں ںیم

 اینپ  ںوخں وک روےنک یک وکشش رک ریہ یھت۔"ویکں وہا ہی بس ویکں؟؟۔۔ " 

روےن یک آواز وک مک رکےن وک ہنم رپ اہوھتں وک یتخس ےس امج راھک اھت۔بس متخ وہ ایگ اھت۔اکی وخف اھت سج  

اوہ اتکس اھت؟ رگم اےکس دل ںیم ادنر کت اب سب وخف اھت۔ےب اامتعدی ےن اےکس دل وک ڑکج ایل اھت۔زمدی ایک رب 

 ایکس روح کت ںیم آیکچ یھت ۔

ےلھب وہ  یتی ہک ےنعط وخراک نب یکچ یھت۔،روز ےک زنط وہ  رہ دن یئن وتبیصمں یک اعدی وہ یلچ یھت۔

 ںیہن۔ہی ااکس قح اھت وس رھگ ںیم ےس وکیئ ان وکیئ ادا رک داتی اھت۔

 رد ےتگل رغمب یک امن
م
ز ڑپھ رک الن ںیم آیئگ یھت۔اس رھگ ںیم اب سب وہ ھچدے یہ اےس اےنپ ہ

ےھت۔ان ےک اپس اج رک زدنیگ اک ااسحس رھپ ےس اجےنگ اتگل اھت۔اےس ےشیش ےک اس اپر ایم اور اھبیھب الؤر  

 ںیم رظن آریہ ںیھت۔ایم ےک اہھت ںیم حیبست یھت۔اھبیھب وچبں وک ڑپاھ رک ان ےک گیب ک ٹی ریہ

ںیھت۔ےچب گیب ااھٹ رک اےنپ رمکوں  ںیم اھب  ےئگ ےھت۔وہ اخومش ڑھکی ہی بس دھکی ریہ یھت۔یھبک وہ 

 یھب اےسی انمرظ اک ہصح وہا رکیت یھت۔"آہ۔۔"

ریبوین  ٹیگ تہب زور ےس دڑھ دڑھا ایگ اھت۔وہ ڈر یئگ یھت۔وکن دب زیمت اھت۔اس ےن وساچ وہ وھک وک ےنل 

 ںیھت۔اےس اب اخدنان واولں ےک اسےنم ںیہن اجےن دای اجات اجےئ۔نکیل اھبیھب اھبیتگ وہیئ آیئ

اھت۔رممی ےن اکی رطف ریھک اینپ وجیت اپؤں ںیم ڈایل۔بت کت اھبیھب دروازہ وھکل یکچ ںیھت۔یلع یسک 
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ہ ےب ریغت۔۔" وہ داھڑات وہا آراہ اھت۔رممی  اک دل ڑکس رک ووطافن یک امدنن  ادنر دالخ وہا اھت۔"اہکں ےہ 

ںیہک آج یھب ایکس رگدن ہن داب دے۔اس ےن وخف ےس واہں ےس دلجی  اھبانگ اچاہ۔بت کت رہ ایگ اھت۔

یلع یک ادنر آرک اس کت اگنہ ڑپ یکچ یھت۔اےکس ےھچیپ اوب  ڈےلیھ دقومں ےس ےتلچ آرےہ ےھت۔ںیہن۔۔ان 

ےک دقم ڑلڑھکا رےہ ےھت۔وہ درالص رو رےہ ےھت۔یکسج وہج ےس آںیھکن ددنھیل وہ اجںیت اور دقم 

  وک زنیم داھکیئ ہن د یت یھت۔رےنھک

"اوب۔۔" وہ اوب یک احتل دھکی رک  اانپ ڈر وھبل یئگ یھت۔۔وہ ویکں اس احل ںیم ےھت۔یلع ےن اس ےک  اپس 

آےئ ریغب اکی رفنت رھبی اگنہ اس رپ ڈایل یھت۔رھپ زیتی ےس ادنر ڑبھ ایگ اھت۔ایھب وت اےکس ےیل داھڑات 

۔آای اھت۔اب انب ھچک ےہک الچ ایگ اھت  

رممی اینپ ہگج ےس ںیہن یلہ یھت۔اھبیھب اوب وک اہسرا دےی الن ںیم ریھک رکویسں یک اجبن ےل آیئ 

ںیھت۔یلھک اضف ان ےک ےیل یرتہ وہیت۔اوب اکی رکیس رپ ھٹیب ےئگ ےھت۔رممی ان وک دیتھکی وسےنچ یگل آای ان 

ےن وایل زیت داھریرھی ےک رقبی اجےئ ای ںیہن۔اور دنچ ےحمل یہ زگرے ےھت۔یلع اہھت ںیم وگتش انب

 ےیل ایکس اجبن آراہ اھت۔وہ ھچک وباتل آراہ اھت۔

رممی  بت اوب وک دھکی ریہ یھت۔ایم یک آواز رپ داھکی وت وہ یلع ےک ےھچیپ اھبیتگ وہیئ آریہ ںیھت۔رممی ےن یلع 

انگ وک اور اےکس اہھت ںیم ک ڑی یرھی وک داھکی۔وخف ےک امرے اےکس دقم زنیم ںیم ڑگ ےئگ ےھت۔وہ اھب

اچیتہ یھت۔اےس اےنپ اھبیئ ےک اہوھتں ںیہن رمان اھت۔وہ ریغت ےک انم رپ لتق وہےن اج ریہ یھت۔۔اےس 
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گل راہ اھت ایکس اٹںیگن ولفمج وہ یکچ ںیہ۔"ںیہن۔۔ںیہن۔۔۔" وہ ذہایین وہیئ یخیچ یھت۔بت کت یلع اےکس 

ہک مت یسیج ںینہب تربت اک اشنن رس رپ چنہپ اکچ اھت۔"آج ںیم اےنپ اہوھتں ےس اہمترے ڑکٹے رکوں اگ ات

 نب اجںیئ۔وہ داںیئ اہھت ےس اےکس ہنم وک دوبےچ اس رپ خیچ راہ اھت۔

"اہمتری وہج ےس ۔۔ فف اہمتری وہج ےس۔۔ںیہک ہنم داھکےن ےک اقلب ںیہن  رےہ۔۔" ایم یلع وک ابر 

ایکن آواز ےس ےب اینز وہ اکچ ابر ابزو ےس ک ڑ رک ےھچیپ چنیھک ریہ ںیھت۔وہ اس ےس رفاید رک ریہ ںیھت۔رگم وہ 

اھت۔رممی ےن اوب یک اجبن داھکی۔وہ ےب یسب ےس روےت وہےئ اںیہن دھکی رےہ ےھت۔۔رممی وک اگل وہ وایعق 

 رم یکچ ےہ۔اےکس اوب۔۔اےکس اوب۔۔اہں ایس ےک اوب۔۔وہ اسےنم ےھٹیب ےھت۔اور اےکس لتق اک رفامن آاکچ اھت۔

آیکپ یٹیب وت یپھچ ،ہ ثیبخ ۔۔وہ بس امنزی ےتہک ںیہ اوب ےس "اوب۔۔۔" وہ درد ےس الچ ایھٹ یھت۔"آج و

رمتس ت یل۔۔اعمل اصبح وخد یھب یہی اکم رکیت یھت ای سب رکوایت یھت۔۔وہ زمحہ ےھجم اتہک ےہ نہب ےس وہک 

اینپ وڈیوی  دے ےھجم۔۔۔ںیم ےلہپ اتہک اھت وہ آوارہ ےہ۔۔وہ وت ابزاری ت یل۔۔"یلع فیلکت ےس ےتٹھپ  دل ےک 

وہ ابںیت درہا راہ اھت۔اس رپ یسک اپلگ اک امگن وہ راہ اھت۔"یلع ںیم ےن ںیہن ایک۔۔۔ںیم ےن ںیہن اسھت 

 ایک۔۔ھچک ںیہن ایک۔۔ںیہن ایک۔۔۔" وہ ےب یسب ےس رو ریہ یھت۔

"اب مت ینتج وصعمتیم ےک ڈوھگن راچؤ۔۔اہمتری اتیلص بس وک ہتپ گل یکچ ےہ۔۔" وہ اب ھچری 

۔وہ امیہ ےب آب یک رطح پڑےنپ یگل یھت۔اھبیھب اوب وک وھچڑ رک اےس ڑھچاےن موت ےس ااکس ہلگ داب راہ اھت

آیئ ںیھت۔وہ ایم اور اھبیھب ےک اقوب ںیم ںیہن آراہ اھت۔رھپ یلع ےن یرھی وک اےکس ٹیپ ےک ادنر رکان 
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اھک  رک یئگ  اچاہ۔رممی  وج پڑپ ریہ یھت وت یلع اک اشنہن اطخ وہایگ اھت۔وہ رممی یک ابںیئ اسڈیئ ےس دلج ےس رڑگ

یھت۔اور ایکس ونک زرا اس ادن سھگ یئگ یھت۔رممی یک ددلوز ںیخیچ ت یل ںیھت۔"ایم۔۔۔۔"ایکس ضیمق 

یگل یھت۔اس ےن ایکس رگدن  وخن ےس رےنگن یگل یھت۔وحملں اک لیھک اھت۔یلع اھجمس اےکس ٹیپ ںیم یرھی

اےس ےھچیپ دلیکھ دای اھت۔ وھچڑ رک  

وینش ںیم ایکس ضیمق رپ وخن یک یمن داھکیئ دےنی یگل یھت۔یلع ےن یرھی رپے رھپ الن ںیم یتلج   السٹئ  یک ر

کنیھپ دی یھت۔رممی  فیلکت ےس رویت اینپ اسڈیئ  وک دوونں اہوھتں ےس دابےئ اج ریہ یھت۔ایم اور اھبیھب 

 آواز ےب ینیقی ےس ہنم رپ اہھت  رےھک اےس درہا  وہےت دھکی ریہ ںیھت۔اوب دوونں اہوھتں ںیم رس رگاےئ دنلب

 ںیم رو رےہ ےھت۔یلع اب دویار ںیم اج رک اانپ رس امر راہ اھت۔وہ دویاہن وہ اکچ اھت۔

۔اہں ہی رھگ اڑج اکچ اھت۔رہ صخش  دنلب آواز ںیم  ایم وج رگیت یٹیب وک اھبنسانل اچیتہ ںیھت۔ ےٹیب ےک اپس اھبںیگ

ں ھچرے مسج
 
 شن
ن

 

ی

 ںیم  لیھ یئگ ںیھت۔اس ےن اب یک ابر رو راہ اھت۔رممی ےن وخد وک دیساھ رکان اچاہ۔درد یک 

یتخس ےس وبلں وک چنیھب ایل اھت۔رھپ وہےل ےس دقم ااھٹیت آےگ وک ڑبیھ یھت۔اےس اےنپ رمکے ںیم اجان 

اھت۔ارگہچ وہ رمےن وایل یھت رگم اس رھگ ںیم اینپ وادح اجےئ انپہ ںیم رمان اھت۔ اھبیھب اےس دقم ڑباھات دھکی 

آیئ ںیھت۔ اےس اہسرا دےنی وک اےکساپس  

رممی ےن رفنت ےس ان ےک اہھت وک کٹھج دای اھت۔اےس یلہپ ابر اس رھگ ےس ،اس رھگ ےک ولوگں ےس رفنت 

وسحمس وہ ریہ یھت۔وہ ایس رطح لکشمب ےتلچ اےنپ رمکے ںیم آیئگ یھت۔اس ےن ڑم وک ان ولوگں وک ںیہن 
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 یک آواز وں ےن اےکس رمکے داھکی اھت۔اہجں ایم اب یلع وک ےلگ ےس اگلےئ رو ریہ ںیھت۔ان ےک روےن

کت ااکس اھچیپ ایک اھت۔ دروازہ دنب رکےت آوازںی دممھ وہ یئگ ںیھت۔ وہ  ڑلڑھکاےت وہےئ  ےتلچ ڈیب ےک اسھت 

ےچین ھٹیب یئگ یھت۔ایکس رگدن ںیم درد اھت۔اسسن ےنیل ںیم فیلکت وہ ریہ یھت۔اینت فیلکت ہک ااکس دل اچہ راہ 

 اھت وہ اسسن ہن ےل۔

یرھی ےس ےگل زمخ اک درد۔۔ایم  اک اس کت ہن آان،اور اوب اک دور ھٹیب رک ااکس لتق وہےت دانھکی اور  اور رھپ وہ

بس ےس ڑبھ رک دوتس ےسیج اھبیئ اک ویں اجن  اک دنمش وہان۔۔وہ سک زیچ رپ رویت۔۔ااےنپ مسج یک فیلکت رپ 

ب اس ںیم اس ںیس مک یچب ای روح یک فیلکت رپ۔۔وہ اجن یئگ یھت آج ایکس زدنیگ یک آرخی رات یھت۔ا

ںیھت۔فیلکت ےس روےت اس ےن اےنپ ابںیئ اہھت وک ز م ےس اٹہ رک اےنپ اسےنم ایک۔ااکس اہھت اکپن راہ اھت۔ وہ 

 وخن آولد اھت۔"آہ۔۔ایم۔۔" وہ وخف ےس رھپ الچ ایھٹ یھت۔

وخن  "ایم ریما وخن۔۔ایم۔۔اوب یج آپ آںیئ۔۔آںیئ یھب۔۔۔وکیئ وت آؤ۔۔۔ںیم رم ریہ وہں۔۔ریما

ہہب  راہ ےہ۔۔ایم۔۔" اےس اانت رہگا ز م ںیہن آای اھت۔اور  یرھی یھب مسج ےک ادنر  تہب رہگی ںیہن یئگ یھت 

۔اکی رطح ےس ایکس دلج  رپ یہ زمخ آای اھت۔وہ وخن اک اہبؤ سب ھچک دری اک اھت۔وہ ایس رطح اہھت رےھک ریتہ وت 

داھکی اھت۔اانپ وخن دھکی رک اس ےک وحاس اج رےہ وخن انہب دنب وہ اجان اھت۔رگم اس ےن اانپ زمخ ںیہن 

ےھت۔اےس گل راہ اھت۔وہ اب سب رم اجےئ یگ۔ویکہکن اےکس ٹیپ ںیم یرھی یگل یھت اور وخن ہہب راہ 
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ا ڈر۔۔ومت اک۔۔رہ ڈر یک احوی وہایگ اھت۔داین اک بس ےس ڑب اھت۔اور رھپ رہ درد اور فیلکت رپ ومت اک وحف

 اینبد ۔۔

 ےگ۔۔ اپین ےس ڈر اتگل ےہ۔ویکں؟؟  ڈوب اجںیئ ےگ ۔۔ ڈوب ےئگ وت رھپ۔۔رھپ رم اجںیئ 

 ںیہن۔۔ںیہن۔۔اپین ںیم ںیہن اجان۔۔ڈر اتگل ےہ۔

دنلبی ےس ڈر اتگل ےہ۔ویکں؟؟ ےچین رگ اجںیئ ےگ۔۔وت؟؟ وت ھچک یھب ںیہن ےچب اگ  ڈہایں یھب ںیہن۔۔اور مہ 

 رم اجںیئ ےگ۔دنلبی ےس ڈر اتگل ےہ ۔۔

ریھے ےس ڈر اتگل ےہ۔۔۔ادن  

الفں اجونر ےس  ڈر اتگل ےہ۔۔الفں ڑیکے ےس ڈر اتگل ےہ۔۔الفں زیچ ےس ڈر اتگل ےہ۔۔داین ںیم تہب یس 

مسق ےک ڈر ںیہ اور رہ ڈر یک اینبد ومت ےہ۔۔ااسنن درتقیقح ومت ےس ڈرات ےہ۔ارگ یسک یھب ااسنن 

 ےس دنچ ےحمل یھب رک رک اس ےس وکیئ ڈر ،وخف  

ھچ اھچ اجےئ وت  وج وہ اتبےئ اگ وہ سپ رپدہ ومت اک وخف وہاگ۔۔ااسنن ازل ےس ومت ےس ڈرات ےہ۔وہ وخد 

رپ وس وخل ڑچاھےئ رگم بج وہ ڈر تقیقح نب اسےنم آےئ  وت  ہتپ اتلچ ےہ۔اہبدری انم یک وہیت ےہ۔۔ومت 

اپےت ںیہ۔وج اس ڈر رپ اک وخف وت تہب ربا ےہ۔اور در الص اہبدر ویہ وہےت ںیہ وج اس وخف رپ اقوب 

رمکحاین رکےت ںیہ۔اور ہی بس ےک سب ےک ابت اہکں وہیت ےہ۔۔ اس وتق وہ یھب ومت ےک وخف اک 
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اکشر وہ یکچ یھت۔ وہ وخف ےک امرے ہنیسپ ہنیسپ وہ یکچ یھت۔رمکے ںیم اھکنپ ےلہپ ےس لچ راہ اھت رگم اےس 

یھت وساےئ اےکس ہک وہ اب دنچ وٹنھگں ںیم وہا ںیہن گل ریہ یھت۔اےکس ذنہ ےس رہ ابت متخ وہیت اج ریہ 

 رم اجےئ یگ۔ااکس مسج رسد وہ اجےئ اگ۔۔اور۔۔وہ رم اجےئ  یگ۔۔

رمکے اک دروازہ یکلہ یس رچرچاٹہ ےس الھک اھت۔رممی ےن وخف ےس روےت وہےئ ونٹھگں ںیم  ےرہ اپھچایل 

 وک ھچک یھب اید ںیہن آراہ اھت۔وہ اھت۔ااکس مسج  واحض وطر رپ اکپن راہ اھت۔یسک ےک دقومں یک آواز یھت۔رممی

ایک ڑپےھ۔۔وکیئ امس وہ وج اس ےس اجنت دالےئ۔۔زدنیگ دب رت یھت۔۔رگم رھپ یھب وہ زدنیگ 

یھت۔۔ومت یک وخاشہ اور انمت ےک ابووجد  یھب بج وہ اسےنم آاجےئ وت ااسنن اس ےس رفار ےک رہ نکمم 

 راےتس  التش رکےن اتگل ےہ۔۔

۔۔وہ رھپ ےس آواز ےک اسھت روےن گل یئگ یھت۔"دنب رکو اےنپ ہی ڈراےم۔۔" وکن اھت؟ایک ومت اک رفہتش 

ایم یک رفنت رھبی آواز اےکس تہب رقبی ےس آیئ یھت۔وہ ڈر رک ایلھچ یھت۔۔"ایم۔۔ےھجم تہب ڈ رگل راہ 

 اھت۔۔" اس ےن اانپ داایں اہھت ایکن رطف ڑباھای۔وہ ک ڑ ںیتیل وت وخف مک وہ اجان اھت۔

ابپ اک ہن دخا اک۔۔اب ںیہمت ڑبے وخف آرےہ ںیہ۔ڈانئ ،رکےت ڈر ںیہن اگل اھت۔۔ہن امں "ایسی رحںیتک  

وہ مت۔۔ریمے رھگ یک وخویشں وک اھک یئگ۔۔مت وخد ویکں ںیہن رم اجیت وہ۔۔ویکں ریمے ےٹیب وک اانپ اقلت 

دویکں ںیہن رم اجیت انبان اچیتہ وہ۔۔مت اچیتہ وہ وہ ںیہمت امر رک  اینپ زدنیگ ہشیمہ ےک ےیل متخ رک ےل۔۔۔وخ

وہ۔۔ویکں اےنپ یہ اخدنان یک دنمش نب یئگ وہ۔۔"ایم روےت وہےئ اےس المتم رک ریہ ںیھت۔ااکس اہھت 
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رھپ ےس اےکس  ولہ ںیم آرگا اھت۔ایم اےکس ےیل ںیہن آیئ ںیھت۔۔رفنت اک ذجہب ااسی ےہ ہک  اس ےس دنبیھ 

 یک  آوھکنں رپ ایکس رفنت یک یٹپ یھت وہ ڈ ےس دھکی یٹپ رھپ ااسنن وک اوالد ےس یھب ےب اینز رک د یت ےہ۔ایم

 یتکس ںیھت ہک وہ درد  یک ااہتن رپ یھت۔

 ،"اہمترا ابپ ذتل ےس رم اجےن وک ےہ۔۔اھبیئ اینپ اجن ےک درےپ ےہ اور مت وہ ہک ایھب یھب اےنپ درد

راہ اھت۔ فیلکت وسچ ریہ وہ۔۔مت رم ویکں ںیہن اجیت وہ۔۔" رممی اک ھچرا مسج روےت وہےئ اکپن  

"ایم ہن ںیہک اےسی۔۔۔" وہ ونٹھگں ںیم رس دےی وبل ریہ یھت۔"ںیم ےن ھچک ںیہن ایک۔۔اینت رفنت ہن 

رکںی۔۔" ایکس ایم دنچ ےحمل اےس رفنت ےس دیتھکی رںیہ۔رھپ  وہ واہں ےس یلچ یئگ ںیھت۔رممی اکی ابر رھپ 

 ےس رمکے ںیم ایلیک یھت۔اےنپ وخف تیمس۔۔

اکی ابر رھپ اےنپ زمخ رپ دایھن الچ ایگ اھت۔اس ےن ونٹھگں ےس رس ااھٹای اور اہھت وک ایم یک ابوتں وک وسےتچ 

اےنپ اسےنم ایک۔اس رپ وخن وےسی یہ اگل وہا اھت۔ وہ وھپٹ وھپٹ رک رو دی۔۔"اہّلل ںیم ایک رکوں۔۔۔" 

رک وا راہ اس ےک ذنہ رپ ونغدیگ اھچےن یگل یھت۔رگم ںیہن۔۔ہی  فف ااکس وخف اھت وج  اےس اےسی وسحمس 

 اھت۔

 رھپ اےس ویں وسحمس وہا ےسیج کلم اوملت اےکس اسےنم آڑھکا وہ۔اےکس ہنم ےس یچنھب یچنھب آواز ت یل 

یھت۔وہ وخن آولد اہھت ہنم رپ رےھک دنچ دقم ےھچیپ وک وہیئ یھت۔"ںیہن۔۔۔زیلپ ںیہن۔۔" وہ وصتر رک ریہ 

یھت ہک وکیئ اکےل ڑپکوں ںیم اےکس رس رپ ڑھکا ےہ۔اب یک ابر اےکس مسج ےس ہنیسپ وھپٹ ڑپا اھت۔اور بج 
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وہ ان رطقوں ےک مسج رپ ےنلچ ےنیسپ ےک دنچ رطقے ےتہب وہےئ ایکس  ھٹیپ ےس ےچین ایکس رمک کت آےئ ےھت۔

ےس یھب ڈر یئگ یھت۔ اس ےن زیتی ےس  ابزو ومڑ رک اینپ  تشپ وک وھچا اھت۔اےکس مسج رپ ایھب ھچک الچ اھت۔یسک 

زیچ ےن رحتک یک یھت۔وہ یچنھب آواز ےس روےت اکی اہھت اےنپ زمخ رپ رےھک وہےئ یھت اور دورسے وک 

 ھٹیپ رپ دویاہن وار ریھپ ریہ یھت۔

ومت ڑھکی یھت۔۔"اہّلل ۔۔ریمے اہّلل۔۔ںیم ایک رکوں۔۔وکیئ ںیہن ےہ ریمے اپس۔۔" رھپ اسےنم 

اےس وسحمس وہا ہک اےکس اپؤں ےک اوگنوھٹں رپ رسرساٹہ وہیئ یھت۔اور ومت اک رفہتش اےکس ریپوں ےس 

رکات اور اید رم ںی رہ ےش اک اکی اتن وہا ایکس اجن اکنل راہ اھت۔رگدن ںیم اس ںیس اےنکٹ یگل ںیھت۔

اانکسکم اک اکی  رظنہی  ےہ ہک یسک یھب ےش یک  بل ای ایکس دیپاوار  یک ےہ۔۔اےسی یہ ااسنین وخف اک یھب۔۔

اکی دح رقمر وہیت ےہ۔اٹپ ھچاٹنئ۔۔رھپ اس ھچاٹنئ رپچنہپ رک وہ  بل ،دیپاوار مک وہان رشوع وہ اجیت 

ٹنئ وک وھچ ےل وت وہ  اس ھچاٹنئ ےک دعب ےہ۔اےسی یہ رہ ااسنین ذجہب وہات ےہ۔ارگ وکیئ ذجہب اےنپ کیپ ھچا

۔دنلبی رپ ھچک رعےص کت یہ راہ اج اتکس ےہ۔دنلبی رپ یگشیمہ  ںیہن وہیت۔ااسنن اینپ اتیمہ وھکےن اتگل ےہ

تہب ےس وخف ےیل اسری زدنیگ اتیج ےہ۔ویکں؟ ویکہکن وہ یھبک ان ےک کیپ ھچاٹنئ کت ںیہن اچنہپ وہات 

م وک وھچےل رھپ وہ وخف ےب ہ ین وہ اجات ےہ۔اور یہی وہ اقمم اس ےیل۔ااسنن سج وخف ےک آرخی  اقم

وہ وخف یک اس ااہتن وک وھچ یکچ یھت۔اس وہات ےہ بج ااسنن وک اےنپ وخف ےس آزادی احلص وہیت ےہ۔

ےن ھٹیپ ےس اہھت اٹہ رک اسےنم رک ایل اھت۔اور ھچری رطح آںیھکن وھکےل اےنپ وصتر یک آھک ےس رظن آےت 
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 وک داھکی اھت۔ وہ ایس رطح  ڑھکا اھت۔وخوخنار اترثات ےیل ایکس اجبن داتھکی وہا۔اس اس ومت ےک رفےتش

ےن رھپ ےس روےت  وہےئ ونٹھگں ںیم  ےرہ اپھچ ایل اھت۔"زیلپ ےلچ اجؤ۔۔ےھجم ڈر گل راہ ےہ۔۔" اس وخف 

۔وہ ےن  دنچ وٹنھگں ںیم ایکس احتل رخاب رک دی یھت۔وخد اےس اینپ ذینہ احتل وکشمک گل ریہ یھت

رفہتش ےک وخف ےس یھبک ڈیب ےک ابلکل رقبی وہ ےک یتھٹیب یھبک کسھک رک ڈیب یک اسڈیئ دراز کت اج 

 یتھٹیب۔وہ اہجں اج یتھٹیب۔ومت اک رفہتش اےس رس رپ ڑھکا داھکیئ داتی۔

 "ایم۔۔۔" ےب یسب  یک دحیھت۔البےن رپ وکیئ ںیہن آراہ اھت اور وہ نب البےئ بک ےس رس رپ ڑھکا اھت۔ 

بس ںیہن آںیئ ےگ وکیئ ںیہن آےئ اگ ریمے اپس۔۔ومت ےک وتق بس اےلیک وہےت ںیہ۔۔آؤ "وہ 

 اب مت آاجؤ۔۔"

 اور رھپ اس ےن  ومت اک اسانم رکےن اک وساچ۔

"ںیم رم اجؤں یگ۔۔بس رم اجےت ںیہ۔۔ریما وتق اب ےہ۔۔ہی رفہتش ریمے اسھت ایک رکے اگ؟؟ " 

۔"ہی ریمی روح وک اہّلل ےک اپس ےل اجےئ اگ۔۔۔اور اہّلل ت ےس دےنھکی یگلأوہ اس ےک اکےل ڑپکوں وک رج

ریمے اسھت ایک ولسک رکے اگ۔۔"ااکس روان مھت اکچ اھت۔ےتہب آوسن رک ےئگ ےھت۔" اہّلل۔۔وہ ھجم ےس 

ریمی ھچری زدنیگ ےک اامعل اک اسحب ےل اگ۔اور ںیم ےن ایک  ایک اسری زدنیگ؟ یھبک یھب اجن  وبھج وک ایکس 

۔۔۔یھبک ایکس دحںی ںیہن وتڑںی۔۔ریمے انگہ۔۔ںیم ےن یھبک اجن وبھج رک انگہ ںیہن انرفامین ںیہن یک

ایک۔۔اور ارگ ایک ےہ وت ؟؟ وت وہ ریما اہّلل ےہ۔۔وہ ھجم ےس رنیم ےس ولسک رکے اگ ویکہکن ںیم ےن یھبک 
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انداین یک وہج ےس  ایکس اجن وبھج رک انرفامین ںیہن یک۔ وہ ھجم رپ ہصغ ںیہن وہاگ۔اور نج انگوہں وک ںیم اینپ

انگہ ںیہن امیتن اس ےحمل ںیم آپ ےس اعمیف امیتگن وہں۔۔اے رب ریمے امتم انگوہں وک اعمف 

رکدے۔۔سب یہی ےہ ومت۔۔ںیم ویکں اس ےس ڈر ریہ وہں۔" وہ اکےل ڑپکے دور وہ رےہ 

 ےھت۔اس ےن اب آوھکنں وک دنب رک ےک ہملک ڑپاھ۔اور وبیل۔"آؤ اور ےھجم ےل اجؤ۔ریما وتق متخ

وہا۔۔"رھپ اس ےن آںیھکن وھکل دںی۔ وہ ومت اک رفہتش ںیہک ںیہن اھت۔اس ےن رگدن اہیں واہں 

 امھگیئ۔وہ رمکے ںیم ایلیک یھت۔

اس ےن دنچ رہگی اس ںیس ںیل۔وت ومت اک وخف امتم وہا۔ابمرک وہ رممی اعمل مت اس گنج ںیم افحت 

ےن ےک رادار ںیہ۔اس ےک ذنہ ےس رہٹی۔۔اہں وج ومت ےک وخف رپ اقوب اپےت ںیہ ویہ افحت الہک

ومت ےک وخف ےک اجےل ایک ارتے ےھت۔اس ںیم یئن تمہ آیئگ یھت۔دنچ وحملں ےلہپ اےس لکشمب 

اس ںیس آریہ ںیھت۔اب وہ دریھے ےس انک ےک ذرےعی رہگی اسسن  یتی اور رھپ اےس آزاد رک 

 د یت۔ااکس ذنہ آہتسہ آہتسہ ےب دار وہےن اگل اھت۔

 ےس ذنہ ںیم اتزہ وہا اھت۔اس ےک اھبیئ ےن اےس لتق رکےن یک وکشش یک یھت۔رھگ آج اشم اک واہعق رھپ

ےک بس ول  اج ےت ےھت وہ زیمخ یھت رگم وکیئ اےکس زومخں یک دھکی اھبل رکےن ںیہن آای اھت۔ےلھب ان ےک 

 نف اسےنم ںیہن رمی یھت رگم یرھی ےگل زمخ ےک اسھت اےس رمےن وھچڑ دای ایگ اھت۔وہ رم اجیت وت اس ےک

دنف اک ااظتنم رکےتیل اور۔۔یلہپ ابر۔۔یلہپ ابر اےس ان بس ےس رفنت وسحمس وہیئ یھت۔وہ اکی اہھت 
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زنیم ےس اکٹےئ اورپ وک ایھٹ۔اےتھٹ وہےئ ابںیئ ےصح ںیم دشدی درد ااھٹ اھت۔اس ےن بل چنیھب ےیل 

ن ڑھکی وہیئ یھت۔زمخ ےھت۔اھٹ رک رمکے اک دروازہ الک ایک اھت۔رھپ ایس رطح یتلچ آےنیئ ےک اسےنم آ

 ےس اہھت اٹہیت وہ دیسیھ ڑھکی وہیئ۔ایکس ضیمق رپ وخن اک تہب ڑبا دہبھ اھت۔

رممی ےن  ےن آیگتسہ ےس ابںیئ اجبن ےس ضیمق اورپ یک  اور آےنیئ ںیم اےنپ زمخ وک داھکی۔اےکس بل ایھب 

ےس وخن ںیہن ہہب راہ اھت رگم یھب ےچنھب وہےئ ےھت۔اکی اچن ربارب زمخ اھت۔لسلسم اہھت رےنھک ےس  اب واہں 

ایکس دلج دو وصحں ںیم وہیئ یتگل یھت۔اس ےن وغر ےس داھکی۔زمخ وت  فف ویہ اھت۔اےکس اردرگد  یرھی 

یک رڑگ یھت ےسیج یکلہ یس گل ےک یئگ وہ۔دلج یکلہ ےس اگل وہیئ یھت رگم ادنر کت ںیہن یٹھپ یھت۔واہں یھب 

 اڈی ابسک ںیہن اھت۔اےکس ےیل نچک ںیم اجان ڑپات۔اب وہ وخن وساھک وہا اھت۔اےکس رمکے ںیم وکیئ رفٹس

ابرہ ےنلکن اک رکس ںیہن ےل یتکس یھت۔وہ دےتھکی ہک ںیہن رمی وت اشدی اب ھچری اطتق ےس امر دےتی۔اےس  

 ایم یک ابت اید آیئ۔

۔۔وہ ہی  "مت رم ویکں ںیہن اجیت۔۔"ان بس وک ایکس ومت یک انمت اھت۔یعبط ومت آیت ای وہ وخد یشک رک  یتی

ںیہن اچیتہ ںیھت ہک ایکس ومت ان ےک ےٹیب ےک اہوھتں وہ۔۔سب اٹیب اقلت ہن ےنب اہں رگم وہ رضور رم 

اجےئ۔۔یعبط وطر رپ۔۔اور وخد یشک اک راہتس وت اتب رک یئگ ںیھت۔۔رممی ےن رھپ ےس من وہیت آوھکنں وک  وخن 

ن اگل وہا اھت۔اس ےن ضیمق ےچین رک آولد اہوھتں ےس اصف ایک۔اس ےن وغر ایک۔اس ےک  ےرے رپ یھب وخ

ےک کیھٹ رکدی۔رھپ آیگتسہ ےس یتلچ وارڈروب یک رطف آیئ۔اکی الن یک ضیمق اکنیل۔اور رھپ ڈیب یک 
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اسڈیئ دراز کت آ رک یچنیق یک دمد ےس  اےس اکاٹ۔اےکس اکی ےٹک ےصح وک وفڈل رکےت اانت وھچاٹ رک دای اھت ہک اےکس 

اس ےن اکی اور یبمل یٹپ اکیٹ۔وہ وھچیٹ گل ریہ یھت۔اکی اور اکیٹ۔رھپ  زمخ وک آرام ےس وکر رک اتیل۔رھپ

 ان دوونں وک اگھٹن اگل ےک وجڑ دای۔

"دوہٹپ یہ ےل  یتی۔۔" اےس اوسفس وہا۔رھپ آےنیئ ےک اسےنم اج رک  اس ےن وفڈل یک وہیئ یٹپ وک زمخ رپ 

ےک اپس ھچک یھب ںیہن  راھک۔وہ اس وتق اےنپ زمخ وک اصف رکےن اک رکس ںیہن ےل یتکس یھت۔اس

زمخ رھپ ےس لھک اجات  وت اور وخن ےنہب اتگل۔رھپ یبمل یٹپ وک رمک ےک رگد رک  ےک زمخ ےک اکی رطف    اھت۔دنب وہا

 رک ےک اےس یھب اگھٹن اگل دی یھت۔

دو راےتس ےھت۔ ای وت وخد یشک رک  یتی۔۔ویکہکن اس رھگ ںیم اب زمدی اےس زدنہ دانھکی ان اب اس ےک اپس 

ولوگں ےک  ےیل اننکمم اھت۔۔وت ،ای  وت  وخد یشک رک  یتی ای  رھپ۔۔۔ای رھپ وہ اہیں ےس دور یلچ اجیت۔۔رممی ےن 

دورسے راےتس وک ےننچ اک ہلصیف ایک اھت۔وہ آہتسہ دقومں ےس یتلچ دوابرہ اینپ ااملری یک رطف آیئ یھت۔اس 

ہ تہب مک اامعتسل رکیت یھت ںیہک رخاب ہن وہ ںیم اکی وکےن ںیم ااکس اکجل اک  ویفرٹ گیب راھک اھت۔وج  و

 اجےئ۔وہ اخیل اھت۔

رممی ےن اےنپ دو وسٹ اس ںیم  رےھک۔ اور دراز وھکل رک اےنپ ڈاوکسٹنم یک افلئ یھب اکنل یل یھت۔ اےس 

یھب گیب ےک ادنر راھک۔اےس ےسیپ اچےئیہ ےھت۔اےس اید آای۔ ایکس کیچ کب یھب ھچسیل ےن واسپ ںیہن یک 

ںیم اب ےنتج یھب ےسیپ ےھت وہ ےب اکر ےھت۔اور شیک ہتپ ںیہن انتک اھت۔بج ےس آیئ یھت اس  یھت۔ااکؤٹن



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 155 
 

155 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

ےن وت وسیپں وک اامعتسل  یہ ںیہن ایک اھت۔اور ہن یہ اور ےلم ےھت۔ اس ےن اانپ االسم آابد واال گیب کیچ 

 آےگ ایک وہات؟ اس اک ایک۔اس ںیم دس زہار ےھت۔اےنت وسیپں ںیم وہ ہی رہش وت آرام ےس وھچڑ یتکس یھت رگم

اہھت اکن ںیم ینہپ ابویلں کت ایگ۔وہ یھب اناکیف ںیھت۔اس ےن دلجی ےس آےگ ڑبھ  اےنپ اکنح ےک زویر وک 

 داھکی۔ ایم اوب ےن یھب اکی ٹیس ٹفگ ایک اھت۔

اس ےک اپس ان بس یک ردیسںی ںیہن ںیھت۔اجنےن وہ اتکب ہک ںیہن۔رھپ ھچک وسچ رک اس ےن اےنپ اکنح یک 

وصتریںی امبل ےس اکنل ںیل سج ںیم اس ےن ہی اسرا زویر انہپ وہا اھت۔ہی وصتریںی ردیسوں اک اکم  نیت 

رکےن وایل ںیھت۔"ریم احرش مت وت اکم ہن آےئ۔۔ولچ ہی زویر یہ اکم آاجےئ۔۔آرخ  وکنمہح ریہ وہں 

ڈوبں ےس اکنل ریہ یھت۔  اہمتری۔۔اےنت رپ وت ریما قح ےہ۔۔"             رفنت ےس وبیتل وہ اکی اکی زویر وک  

اور رھپ اکی اصف وسٹ اکنل رک اےنپ ڑپکے دبل ےیل ےھت۔ ےرہ یھب اصف رک یکچ یھت۔ وہ اب اجےن وک 

ایتر یھت۔ڈیب رپ ےھٹیب ایکس اگنہ اسےنم  کب فلیش کت یئگ۔ اس ےک وہوٹنں رپ ازہتساہیئ رکسماٹہ 

ےھت۔ریم احرش رپ نیقی اھت۔۔ایکس تبحم  ارھبی۔الطق ےک اکذغات  اےس اانپ ذماق اڑاےت وسحمس وہ رےہ

رپ۔۔دب امگین ےک ابووجد یھب ادنر ںیہک رہگا اھت ہی نیقی ہک، وہ اےس ںیہن وھچڑے اگ۔رہ نیقی وٹےنٹ ےک 

ےیل وہات ےہ۔"ایک اںیہن یھب اسھت ےل اجؤں۔" اس ےن ان اکذغات وک دےتھکی وساچ۔رھپ یفن ںیم رس 

ن رکان اھت رکایل۔۔۔"الہای۔ "ںیہن  ان بس ےن ریما انتج اصقن  
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اس رات ےن اےس لمکم وطر رپ دبل دای اھت۔وہ اےنپ ادنر ہصغ اور رفنت وسحمس رک ریہ یھت۔بس ےک 

ےیل۔۔زدنیگ ںیم ینتج ےب وموایفں رکین یھت رک یل ںیھت۔۔اب رھپ ےس رپاےن وطر رطےقی ںیہن اانپےن 

اھت۔وہ اپلگ وت ںیہن یھت ہک اس وتق  ےھت۔اس ےیل اےس اب رات ےک ادنریھے ںیم ہی رھگ ںیہن وھچڑان 

 لکن رک  وخد وک تبیصم ںیم ڈایتل۔۔

الھب رات وک یھب یھبک ایلیک وعروتں وک  ابرہ اجےئ انپہ یلم ےہ؟۔۔اس وتق وساےئ ولرفوں ےک وکن وہات 

روینش  ابرہ۔۔ای رھپ ےتک وہےت۔۔وہ ڈیب رپ یھٹیب ربص ےس حبص ےک  وہےن اک ااظتنر رک ریہ یھت۔اور بج  حبص یک

 لیھ یئگ یھت۔ اس ےن آیگتسہ ےس اھٹ رک اےنپ رمکے اک دروازہ وھکال۔ اسےنم وکیئ یھب ںیہن اھت۔اس ےن 

واسپ اج رک ڈیب رپ راھک گیب اکی رطف ےس دنکےھ رپ ڈاال اور دوہٹپ کیھٹ ایک۔دوہٹپ تہب ڑبا اھت،اچدر یک 

سپ دنب رک دای۔ رضورت ںیہن یھت۔رمکے ےس ابرہ لکن رک اس ےن رمکے اک دروازہ وا  

ارگ وہ اےس دےنھکی ہن آےت وت اںیہن ہتپ یھب ںیہن انلچ  اھت ہک وہ رھگ ےس اھب  یئگ یھت۔ورہن لک ںیہن رمی 

رھبے ابزار ںیم ااٹل اکٹل دےتی۔ وہ وبضمط ینب وہےل ےس دقم ااھٹیت ابرہ یک  یھت وت اب یک ابر اےس انیقی ً 

 رک  اس اک دل اچاہ وہ ڑم رک دےھکی۔رگم ہی ےب اکر اھت۔اب رطف اج ریہ یھت۔الن اخیل اھت۔نیم ٹیگ کت چنہپ

اور رھپ اےنپ ےھچیپ دروازہ دنب رک دای اھت۔رات ےک ۔ہی رھگ اس اک ںیہن اھت۔انب آواز دیپا ےیک اس ےن  الک وھکال 

دوےٹپ وک   واےعق ےک دعب انیقی ً یلع اور اوب رھگ ںیم یہ ےھت۔دجسم وکیئ ںیہن ایگ اھت۔ اس ےن  ےرہ اپھچےن وک

امےھت ےس زرا ےچین کت چنھک ایل اھت۔اقنب  رکےن اک وساچ رگم ںیہن ایک ںیہک وکشمک ہن یتگل۔اےس اب دلج از 
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 دلج اہیں ےس انلکن اھت۔۔اےس ومت ےس ڈر ںیہن اتگل اھت نکیل اےس  سب اےنپ ابپ اھبیئ ےک اہوھتں ےس  لتق

وہےل وہےل دقم ااھٹ ریہ یھت۔وہ زیت ںیہن لچ یتکس  ورد رکےت    وہےئ ںیہن وہان اھت۔ وہ آتی ارکلیس اک 

 یھت۔ذرا یس دری ںیم آہتسہ ےنلچ ےک ابووجد یھب اےس اینپ اسڈیئ ںیم درد  وسحمس وہےن اگل اھت۔

اکش وکیئ رہشک لم اجات۔اور دنچ دقومں ےک دعب اےس  وساری لم یئگ یھت۔ ےلہپ وہ راےتس ںیم  اکی ڈیلی 

بج اےلیک زدنیگ ینیج یھت وت اانپ یھت۔اےس اےنپ زمخ یک ونتیع ںیہن ولعمم یھت۔ ڈارٹک ےک کنیلک رپ  ارت یئگ

 ےلہپ ےس زایدہ ایخل رکان اھت ہک ااجنن ولوگں ںیم رگان ااٹل اصقنن دہ وہات ےہ۔

اینت حبص ڈارٹک ںیہن یھت۔رنس ابر ابر اےکس زمخ یک وہج ولعم م رک ریہ یھت۔"وشرہ ےن امرا ےہ؟" اس ےن 

الہیئ۔"ںیہی یک وہ؟" وہ اس ےس ااکس ھچرا ابویئ ڈاٹی ولعمم رکان اچیتہ یھت۔"اس ےن اب  اہں ںیم رگدن

یھب ارقار ںیم رگدن الہیئ۔"ااھچ اب آ ےک اج ریہ وہ۔۔" رممی ےن اب یھب ااکنر ںیہن ایک اھت۔اس ےک 

 ےس ایک ےہک یگ وسال اس ےک ےیل آاسین دیپا رک رےہ ےھت ورہن اس ےن ںیہن وساچ اھت ہک ان زومخں رپ  ڈارٹک

 ہک  ڈ ےس آےئ۔

"زمخ تہب رہگا ںیہن ےہ۔ہیر رکو۔ریمی امون وت اب اےسی وشرہ ےک اپس ولےنٹ یک رضورت یھب ںیہن 

ےہ۔اظمل دردنہ۔۔یرھویں ےس ویبی وک امرےن یک وکشش رکےت ںیہ۔"رممی وچکن یئگ یھت۔اس ےن 

اںیہن زمخ دھکی   رموضیں وک ڈلی رکےت وہں ًانیقیاےس ںیہن اتبای اھت ہک اےس ہی زمخ ڈ ےس آای اھت۔اب وج روز 

رک ایکس ونتیع ولعمم وہ اجیت یھت۔ "وخش تمسق وہ چب یئگ وہ۔ریما وشرہ یھب ےلہپ ےھجم تہب امرات 
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ڈرات ےہ ںیہک ایس یک رطح ااکس رس ہن اھپڑ ،اب ںیہن امرات ۔اھت۔۔سج دن ںیم ےن اےس ایس یک رطح امرا 

ارے ڈرو یگ وت اور ڈراےئ یہ الچیت وہ لقع یھب الچ ایل رکو۔ایکں سب زابن دوں۔۔اکی وت مت ڑپیھ یھکل ڑل

اگ۔۔رمد وہات یہ ااسی ےہ۔۔" وہ اےس اجنےن وکےسن رہنسے اپٹ ڑپاھ ریہ یھت۔رممی یج رھب رک ےب زار 

 ردی ںیم وبیتل ریہ۔
م
 وہیئ۔رنس اس ےس ہ

ےس اقلب رنس وہں۔روز وعرںیت ےچب  "ڈارٹک اصہبح وت ون  ےجب ےک دعب آیت ںیہ۔نکیل ںیم اہیں یک بس

دیپا رکےن آیئ وہیت ںیہ۔۔۔" ای اہّلل وکیئ اےس پچ رکاداتی۔"ابت ںینس۔ےھجم آاکپ ومابلئ لم اتکس ےہ؟ 

ریمے وشرہ ےن ومابلئ نیھچ ایل ےہ۔اب رھگ واولں ےس راہطب رکان ےہ۔" رنس ےن  یتلچ زابن وک روک رک  

اےکس رمکے ںیم اج رک داتھکی  وت ایکس ریغ وموجدیگ رپ اےس ڈوھڈنےن ڈنیل النئ یک رطف ااشرہ ایک۔ارگ وکیئ 

بس ےس  ےلہپ سب اڈنیٹس اجےت۔اےس اینپ زنمل دبتلی رکین یھت۔ارٹنٹین ےہ اہیں؟" اہں ویپمکرٹ ںیم اگل 

 وہا ےہ۔نکیل وہ ڈارٹک اصہبح اک ےہ ںیم اامعتسل ںیہن رکےن دوں یگ۔" 

ورہن اپاتسکن ںیم رنوسں ےس وخش االخیق یک ادیم رانھک ۔اھکان تہب اھت اس رنس اک اینت یس یھب وخش االخیق د

وہ یھب یسک رمضی ےک اسھت۔۔۔ااہتنیئ ذعمرت ےک اسھت رگم اپاتسکن ںیم  اشدی اکی دصیف ایسی وخش 

االخق رنزس ںیہ۔ورہن وت ویں روہی وہات ہک ےسیج ڈارٹک یہ ویہ ںیہ۔۔اور ےھجم ےنہک دںی ڈارٹک وہےن ےک 

یھب رغور رکان وت یسک وطر ںیہن اتچج۔رممی اینپ دواایئں اور رپہچ  یتی اھٹ ڑھکی وہیئ۔اور رھپ اکی دو ابووجد 

رمکوں ںیم اج رک واہں یھٹیب وخانیت ےس ومابلئ اماگن۔اکی ےن وت اصف ااکنر رک دای اھت۔اب رہ وکیئ رممی 
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 اخوتن ےن اانپ امسرٹ وفن اےکس اعمل وت ںیہن وہات وج امےنگن رپ ااکنر ہن رکے۔آرخ اکی رمکے ںیم یھٹیب

  اک ڈیشول کیچ ایک۔وہ  ہشیمہ  ڈاویئ ےس رفس 

 

ر
س
 س
ن

وحاےل ایک۔اس ےن ارٹنٹین یک دمد ےس الوہر اجےن وایل 

ےلہپ وںیہ اجےت۔اس ےن دورسی سب ینپمک ےس دنچ وٹنھگں دعب یک  رکیت یھت۔ارگ اےس دےنھکی اجےت وت انیقی ً

ومابلئ واسپ رکیت وہ  وگنٹی الؤر  ںیم آیھٹیب یھت۔ گنکب رکوا یل یھت۔ہیرہی ےک اسھت  

بج وہ آیئ یھت بت وکیئ ںیہن اھت۔اب وہےل وہےل رمضی  وخانیت آان رشوع وہیئگ ںیھت۔اگینئ کنیلک 

اھت۔اس ےک اسھت ےنھٹیب وایل بج اس ےس وکیئ وسال ھچ یتھچ وت  اس اک دل اچاتہ ان ےک ہنم رپ پیٹ اکپچ 

ل ویکں وبیتل ںیہ۔وہ پچ یھٹیب یھت وت بس یک وتہج ابر ابر  کٹھ رک ایس یک دے۔ہی وعرںیت اس دقر وضف

 رطف اجیت۔رممی وک اہیں ھٹیب رک ااظتنر رکےن اک ہلصیف وضفل اگل اھت۔

سب اےنپ زمخ ےک ےیل آیئ یھت رھپ  کیچ اپ ےک دعب یلچ اجیت۔نکیل اہیں اےس ڈوھڈنے اجےن اک ڈر 

وہ اکپؤ اترثات ےیل یھٹیب ریہ۔ھچیتھچ روہ وج ھچ انھچ ےہ۔۔ںیہن اھت اس ےیل ھٹیب یئگ یھت۔رھپ   

ے لیب یک رطح وہ اجیت ںیہ۔زرا  وج وبےتل وہےئوسںیچ۔سب اشدی اک 
ھ

 

ی

 

ی

ہی اشدی دشہ وعرںیت وت ےب 

السنسئ ےہ وج وبل دو انگہ اعمف۔رممی یپت یھٹیب یھت۔رھپ آرخ اکر اےکس اجےن اک اٹمئ وہایگ اھت۔ اب یک ابر 

اک انم ےیل اس ےن اانپ رفس  اس ےن اقنب رک ایل اھت۔اب ااھچ اخاص دن اھت۔تہب لہچ لہپ یھت ابرہ۔اہّلل

رشوع رکدای اھت۔اس ےک ادنازے ےک نیع اطمقب اےکس اوب اور اھبیئ اےس االسم آابد اجےن وایل وسبں ںیم 

ہتپ لچ ایگ اھت۔وہ وسبں ےک اےکس رھگ وھچڑےن اک  ڈوھڈنےت رےہ۔اےکس اجےن ےک اکی ےٹنھگ دعب  یہ اںیہن 



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 160 
 

160 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

وہ اینپ سب ںیم یھٹیب یھت وت اسےنم یہ اوب اور یلع االسم  ڈیشول ےک اسحب ےس واہں رکچ اگل رےہ ےھت۔بج

 ٹہ  لیھ یئگ یھت۔اےس چیب ابزارآابد اجےن وایل سب ںیم ےس لکن رےہ ےھت۔ایکس رڑیھ یک ڈہی ںیم انسنس

ویں ابپ اھبیئ ےک اہوھتں ےتٹسھگ وہےئ ںیہن اجان اھت۔وہ اےنپ اچبؤ یک داعںیئ رک ریہ یھت۔رھپ  واہں ےس  ےرہ 

  رگدن اکھج یل یھت۔ابآلرخ ایکس سب لچ ڑپی یھت۔زدنیگ اک ہی ابب  یھب امتم وہا اھت۔  ومڑ رک

 

اتہک وسیپں اک ااظتنم وہ اتکس اور  وہ اینپ راہ ش اک ااظتنم رکیت۔۔وہ ۔الوہر چنہپ رک   بس ےس ےلہپ  ابزار  اجان اھت  

اور دو اسل اےلیک اکی رہش ںیم زگار آیئ یلہپ ابر الوہر آیئ یھت۔نکیل ویکہکن وہ رفس رکےن یک اعدی یھت۔

 یھت۔اس ےیل وہ ااجنن رہش ںیم یھب  رپ اامتعد یھت۔

اس ےن  یسکیٹ ڈراویئر وک  اےس ایسی امرٹیک ںیم ےل اجےن وک اہک اھت اہجں وگڈل یک بس ےس یرتہ ن اشسپ 

امگن رےہ ںیھت۔اےکس ادنازے ےک اطمقب  وہ ڑبی داکن واےل اس ےس ان اسرے زویرات یک ردیسںی 

ےھت۔اس ےن اینپ اکنح یک وصتری داھکیئ۔اکی ںیم وہ احرش ےک اسھت یھٹیب یھت۔ اکی ںیم ھچرے 

 اخدنان ےک اسھت۔ اور اکی ںیم ایلیک۔۔ وہ ویجرل دنچ ےحمل اےس رپ وسچ رظنوں ےس داتھکی راہ۔

 "ہی الوھکں اک زویر  ےہ ۔امہرے اپس ایھب اانت شیک ںیہن ےہ۔"
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ر شیک ںیہن۔۔اشدی  آپ وک ھجم رپ نیقی ںیہن آای۔وکیئ ابت ںیہن ںیم ںیہک اور اج رک "اینت ڑبی اشپ ےہ او

چیب ولں یگ۔" اس ےن  اسرا زویر ک ٹی رک گیب ںیم ڈاانل رشوع ایک۔"رںیک ڈیمم۔ااسی رکںی۔آداھ ایھب 

 چیب ںیل۔آداھ دعب ںیم چیب دےئیجی اگ۔"

رفہقی ںیم اڈیسکیٹن وہا ےہ۔ےھجم ان ےک اپس الزیم "ںیم آوکپ ےلہپ یہ اتب یکچ وہں۔ریمے وشرہ اک واہں ا

اجان ےہ۔ریمے اپس شیک ںیہن ےہ۔واہں گنٹفش رکےت مہ شیک اسرا اامعتسل رک ےکچ ںیہ۔ںیمہ وت ہی 

ادیم یھت امہرا اکروابر واہں لچ ےلکن اگ۔بیصن یک ابت اب عمج ھچیجن یھب چیب ےک اھکین ڑپ ریہ ےہ۔ہی ریمی 

۔آپ کیچ رک ےکچ ںیہ۔ہی وکیئ آج لک ںیم ںیہن ےنب وہےئ۔۔" رممی اسس ےک اخدناین زویرات ںیہ

یئ اعمل اب ایمن ےس ت یل ولتار نب یکچ یھت۔وج یھب اےکس رقبی آےن  یک وکشش رکات  اانپ اصقنن رکات۔وک

لی وہات ےہ؟ وکیئ اور وہات  ای ہن وہات رممی اعمل اکی رات ںیم یھب ویں دبت  

اجںیئ۔۔اور اس دار زدنیگ زگارین یھت۔ایکس الب ےس بس اھبڑ ںیم  دبت لی وہ یکچ یھت۔اےس اب زعت

وت یھب اےس رشدنمیگ ںیہن یھت۔ارگ ول  چس وک وبقل رکےن ۔ٹ اک اہسرا انیل ڑپ راہ اھت زدنیگ ےک ےیل ارگ وھج

واےل وہےت وت وہ اتب د یت۔رگم اکی رات ںیم  وہ اعم ڑلیک ےس اکی دھجمسار وعرت اک روپ داھر یکچ 

ر ےب وموف وت وہ سب ےپھچ دںونمں وک ک ڑےن ےک اعمےلم کت یھت۔وج اسےنم آرک وار رک رےہ اویھت۔

دنمش اسےنم دھکی رک وت دامغ وخب اتلچ اھت۔اور اچبؤ اک رہ نکمم ےھت۔ان ےک ےیل وت وہ دو داھری ولتار یھت۔

  رہتس وسیتچ یھت۔
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اےنپ اچبؤ ےک ےیل رہ نکمم وکشش رک ریہ یھت۔ روےن یک اجبےئ وخد وک رھپ ےس ڑھکا رک ریہ اور آج یھب  

یھت۔اب وہ یسک رپ یھب اابتعر ںیہن رک یتکس یھت۔اس داکن دار رپ یھب ںیہن ہک وہ ابیق زویر دعب ںیم ےنچیب 

الطق جیھب دی یھت وت آیت۔اور اس دوران وہ ھچسیل وک اےکس ابرے ںیم اتب داتی وت؟ اور بج احرش ےن اےس 

ااکس انم یھب اس سیک ںیم رھپ ےس اھکل ایگ وہ اگ۔ اب انیقی ً   

ای رپاان ااھچ ۔اےس وت درالص اس رہش ںیم یھب ںیہن رانہ اھت۔رھپ  ویجرل ےن اہّلل اجےن ایکس ابوتں رپ اابتعر ایک اھت 

 اھت۔۔ہی ایکس بس ےس امہ زویر دھکی رک پچ راہ اھت۔رممی  وک اب اکی این پیل اٹپ اور ومابلئ اچےئیہ

 رضورںیت ںیھت۔ویکں؟؟؟ 

ویکہکن  اب یہی دو زیچںی یہ اےس اہیں ےس ےنلکن ںیم دمد دے یتکس ںیھت۔ویجرل یک اشپ ےس لکن رک  وہ 

یسکیٹ رک ےک ظیفح رٹنس یلچ آیئ یھت۔ہی یھب ڈراویئر ےن اتبای اھت ہک اہیں ےس ااھچ اسامن ےلم اگ۔پیل   اٹپ 

ٹنمیپ رکےت اس ےن تہب اایتحط ےس ےسیپ اکنےل ےھت۔وہ اینت زایدہ رمق یھت ہک وکیئ یھب اور ومابلئ یک 

دھکی رک  آرام ےس ااکس دنمش نب اتکس اھت۔ےب اایتحیط اک بلطم دورسوں اک اامین  اور اینپ اجن وزعت 

 لقع  رپ ااسنن وک اھکسےن ےک ےیل اکی ہحمل یھب اکیف وہات ےہ۔اکی ہحمل یہ آیکپرطخے ںیم ڈاانل اھت۔

رپدے اٹہےن وک اکیف وہات ےہ۔رھپ وج  وچٹ آپ ےن ںیہن  اھکیئ وہیت آپ  اس ےک  ےیل یھب اسحس وہ 

رممی ےن  اکی دوھہک اھکای اھت۔وہ ںیہن اجیتن یھت ہک سک ےن ایک اھت ہی بس ۔وہ وت رہ اکی رپ اجےت ںیہ۔

رھبوہس ںیہن رک یتکس یھت۔اابتعر رکیت یھت۔اور اب وہ وساےئ اینپ ذات ےک یسک ااسنن رپ   
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ایس ےک آیئ ڈی اکرڈ ےس ررٹسجڈ وہیت۔اور اےکس دعب  ومابلئ ےنیل ےک دعب اےس مس اچےئیہ یھت  وج ہک انیقی ً 

ارگ وہ ایس مس ےک ذرےعی ک ڑی اجیت وت؟ اس  وسچ ےک آےت یہ وہ ڈر یئگ یھت۔اہیں وہ ےسک اجیتن یھت ہک 

یت وت ایک وہ ااسی رکیت؟ںیہن۔اجنےن وہ اسیک وہات؟اور ارگ  وہ یسک اےکن انم یک مس ولکنایت۔اور اجیتن یھب وہ

 اعمےلم ںیم اقونن وک ولطمب وہات وت۔

رممی  اکی ومابلئ ینپمک یک رفاچنزئ ےک ادنر وت دالخ وہ یئگ یھت۔نکیل اب وسچ و اچبر ںیم یھت ایک 

  ، اور و

 

ز
ج 
 ت ک
ی

   یک فلتخم رکے۔رھپ ایکس رظن دویار رپ یئگ۔اہجں  اس ینپمک ےک  مس 

 

ز
ج 
 ت ک
ی

ایئ افیئ ڈویاسئ  ےک 

رمکزلش  ےگل ےھت۔اس ےن  وخد وک ڈاٹپ۔"رممی اب وت لقع وک زیت دوڑاان رشوع رکو۔۔" رھپ واہں ےس اکی  

 وایئ افیئ  ڈویاسئ ےیل ابرہ ت یل یھت۔

  آپ ےک  ےیل آاساینں دیپا رکےن آامسن ےس رفےتش ںیہن ارتےت۔سب اینپ  لقع رپ ڑپے رپدوں وک  اٹہےن

 یک زتمح رکین ڑپیت ےہ  وت آپ وخد اینپ ذات ےک ےیل  آاساینں رک ےتیل ںیہ۔

اس وتق اشم وہ ریہ یھت۔رغمب یک اذان یسک یھب وتق وہ یتکس یھت۔اس اسرے دن ےن اےس تہب اکھت 

دای اھت۔اب اےس آرام رکان اھت رگم اہکں؟ رہش ااجنن اھت۔اہزلٹس اک ھچک ہتپ ںیہن اھت۔اہکں ےھت۔ڈ ےس 

۔اھکےن اک ھچک ہتپ ںیہن اھت۔ابرہ لکن رک اس ےن اکی ابر رھپ یسکیٹ یک یھت۔ےھت  

"یسک  اےسی  ویبیٹ  اپررل ںیم ےل اجںیئ وج تہب وہشمر وہ اور اہجں رہ وتق رش راتہ وہ۔" یسکیٹ ڈراویئر ےن 

رںیت وت اباقدعہ ڑم رک اےس داھکی۔بیجع  وعرت یھت وج ہہک ریہ یھت ہک رش واےل اپررل ےل اجؤ۔ورہن وع
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ا  اھت  اس 

 

ت
 م
ی

 

سن
یتہک ںیہ سب مہ یہ یلہپ رمٹسک وہں۔ویکہکن ےھچیپ  ڑگای ،وپپ روےت وھچڑ ےک آیت ںیھت۔ڑبا یہ 

 اخوتن ںیم وت۔

"ایک؟؟ الوہر ںیم اکی یھب ااھچ ویبیٹ اپررل ںیہن ےہ۔؟" رممی ےن اےکس ڑمےن رپ ڑگبے ےجہل ںیم اہک۔وہ 

وت اس ےن ۔ لچ ڑپی یھت۔ اکی دو اپررل  ےک ابرہ یسکیٹ ریک ڑگڑبا ایگ۔"ںیہن ںیہن۔تہب ںیہ۔" رھپ یسکیٹ

ڈراویئر ےس اہک ہک ہتپ رک ےک آےئ رش ےہ ہک ںیہن۔اور بج وہ اتہک ےہ ہک ںیہن اانت زایدہ ںیہن ےہ آدےھ 

ےٹنھگ کت آیکپ ابری آاجےئ یگ۔وہ اےس رھپ ےس یسکیٹ الچےن اک ہہک د یت۔رھپ اکی ہگج  تہب رش اھت۔کیب 

اپچن دونہلں یک ااپٹنئ ٹنم یھت اشدی۔یسکیٹ ڈراویئر اموییس ےس اتب راہ اھت۔وتق اچر   

" وہ یج ہہک رےہ ںیہ ہک امہرے اپس آج ابلکل اٹمئ ںیہن ےہ۔نیت  وٹنھگں ےس ےلہپ وت اکی ٹنم یھب ںیہن 

 دے یتکس ںیہ ان یک ابیج۔۔" 

ادنر آ یئگ یھت۔اینت وعرںیت ںیھت ہک  رممی نس رک ارت آیئ یھت۔اےس ولطمہب ہگج لم یئگ یھت۔رکاہی دےتی وہ

 یسب ارگ وہ آانگزئڈ  ہن وہات وت ابرہ الب ڑپںیت۔رممی ےن رنشپسی رپ اےنپ  لشیف ےک ےیل اہک وت ڑلیک ےن ےب

یھب ںیہن اہک اج اتکس اھت۔ےس اےس داھکی۔رمٹسکز وک ان   

دوونں اک ھچرا اخدنان  "ڈیمم آج تہب رش ےہ۔ہی وج اسےنم دو دںینہل رظن آریہ ںیہ۔ فف ہی ںیہن ان

ںیہی ایتر وہاگ۔آیکپ ابری وت رات ایگرہ ےجب کت آےئ اشدی۔۔" وہ ےب اچری اےس ڈارئٹکی ںیہن ہہک اپ ریہ 

یھت ہک ےنھٹیب وک ہگج ںیہن ےہ۔آپ یلچ اجںیئ۔"وکیئ ہلئسم ںیہن ےہ۔ےھجم آیکپ ڈیمم ےس یہ لشیف رکاان 
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ےس وبیل۔ ااھچ آپ ادرھ اس رطف ھٹیب اجںیئ۔ےسیج یہ ےہ۔تہب رعتںیفی ینس ںیہ ایکن۔"  رممی اانیمطن 

 وکیئ ڑلیک افرغ وہیت ےہ ںیم آوکپ الب ولیگن۔"

 "ںیہن ےھجم  یسک اور ڑلیک ےس ںیہن سب آیکپ ڈیمم ےس یہ  لشیف رکاان ےہ۔"

"کیھٹ ےہ۔آپ ادرھ ھٹیب اجںیئ۔" رممی اکی اجبن رےھک وصےف رپ آیھٹیب۔واہں آونیئں ےک  آےگ  

رکایسں  رُپ ںیھت۔ںیہک کیم اپ وہ راہ اھت ںیہک رئیہ ااٹسگنلئ۔۔اور ھچک ڑلویکں ےک افرغ وہےن اک  ریھک 

ااظتنر رک  ریہ ںیھت۔ اور رفاتغ   وک دور رکےن وک اہوھتں ںیم ک ڑے ومابولئں ںیم رصموف ںیھت۔اسھت 

۔اسھت اکی دورسےے ےس ےلمج ابزایں لچ ریہ ںیھت۔یسنہ اور  وہقہقں یک آواز یھت  

رممی ےن ان ےس اگنہ اٹہ رک  اےنپ اہھت ںیم ک ڑا اکی اشک گ گیب وھکال۔اور پیل اٹپ ابرہ اکنال۔اےس وکسن 

ےس  پیل اٹپ اامعتسل رکان اھت۔اس ےیل اےس رش وایل ہگج اچےئیہ یھت۔ایسی رش وایل اہجں رہ وکیئ اینپ ںیم 

ڑبھ رک داین ںیم ایسی وکیسن ہگج وہ یتکس  ڑپا وہ ،ایکس اجوسایسں  ہن رکے۔اور وخانیت ےک ویبیٹ ولیسن ےس

 ےہ۔واہں یھٹیب رہ اخوتن اک ہلئسم سب اےنپ نسح ںیم  ااضہف وہات  ےہ۔

ومابلئ رفاچنزئ رمداہن ہگج یھت اس ےیل وہ واہں ےس لکن آیئ یھت۔پیل  اٹپ یک وڈنو ررٹسجڈ یھت۔دنچ 

 ےک دعب وہ  ٹین رباؤزر وھکل ریہ یھت۔اب وحملں دعب اس  ےک اسھت وایئ افیئ ڈویاسئ اچیٹ ایک اھت۔ااٹسننشیل

رہ وتق وہ ٹین ےک ےیل دورسوں ےس ومابلئ ںیہن امگن یتکس یھت۔اور ہن وکیئ اپچن ٹنم ےس زایدہ ربص رک 

اور الوہر ںیم اےنپ اکم ےک ےیل وہ زایدہ رھپ یھب ںیہن یتکس یھت۔اکی وت زمخ۔۔دورسا اتکس اھت۔
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ابمل اھت۔وہ الوہر  ےک فلتخم  رپاویئٹی اہزلٹس وک رسچ رک ریہ یھت۔ رھپ ااکس اکم  ک ڑےاجےن اک ڈر یھب اھت۔

 ومابلئ آن رک ےک  اےکس ونسٹ ںیم اسری ولعمامت یتھکل ریہ۔

واہں یسک ےن یھب وکےن ںیم یھٹیب اس ڑلیک  رپ وتہج ںیہن یک یھت۔وکیئ اےنپ ابولں ےک ےیل رپاشین 

۔وکیئ  اےنپکیم اپ  ےک ےیل ڑلیک وک البےت وہےئ یھت۔وکیئ پل اکٹس ےک ڈیش ےک ےیل  وبل ریہ یھت

 الھجنھجٹہ اک اکشر یھت۔بس ےک اےنپ ےلئسم ےھت۔

رممی ےن اپچن ھچ اہزلٹس اک ہتپ ھکل ایل اھت۔اب وہ لک یہ واہ ں اج یتکس یھت۔اس وتق رات وہ یکچ یھت۔اےس 

اب آرخی آنشپ یہی  اب ںیہک رات زگارین یھت۔وہلٹ؟؟ اس وسچ وک وت وہ ےلہپ رد رک یکچ یھت۔نکیل

اھت۔اس ےن ایھچ وہزلٹ وک رسچ ایک۔رھپ اکی ہگج گنکب رکا  یل یھت۔وہ اکی ےٹنھگ ںیم افرغ وہ یکچ 

 یھت۔ولیسن ںیم وےسی یہ رش اھت۔

وہ اھٹ ڑھکی وہیئ۔"رش مک ںیہن وہ راہ۔ےھجم اب اجان ےہ ںیم لک آاجؤیگن۔" وہ رٹسنشپسی وک علطم رکیت 

رہ یئگ۔اب سب وھتڑا اس اٹمئ اچب ےہ۔رممی ان انس ےیک آیئگ یھت۔رھپ یسکیٹ رک ےک ابرہ ت یل۔ےھچیپ وہ یتہک 

 اےنپ وہلٹ آیئگ یھت۔رمکے ںیم چنہپ رک ھکس اک اسسن ایل اھت۔لکشم رت ن دن اھت۔

ایکس اسڈیئ ںیم رھپ ےس درد وہ راہ اھت۔اس ےن اھکان روم ںیم وگنما ایل اھت۔رھپ درد یک وہج ےس اس ےس کیھٹ 

اھکای ںیہن ایگ اھت۔زمخ یک ڈرگنسی رک ےک وہ رتسب ںیم سھگ یئگ یھت۔اینت نکھت ےک اب ووجد یھب دنین رطح ےس 

 یہ اس یک ںیھکن رھبےن ںیگل۔اےس بس اید آ  راہ آوھکنں ےس وکوسں دور یھت۔ےیکت رپ رس رےتھک
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آوسن اید آرےہ اوب ےک ،اھت۔اےس اینپ اہبدری رپ روان آراہ اھت۔اےس رہ ابت رپ روان آراہ اھت۔ایم 

ےھت۔یلع۔۔ااکس ایپرا اھبیئ۔۔نکیل اےس زمخ دےنی واال۔ااکس اہھت اےنپ زمخ کت ایگ۔اجنےن بک روےت 

 روےت ایکس آھک یگل یھت۔

 

ایلگ حبص وہ بس اہزلٹس ںیم اج رک کیچ رک ریہ یھت۔ان ال روم ںیہن لم راہ اھت۔اب اےس یسک ےک اسھت ںیہن  

 نکیل ااسنونں ںیم ےپھچ اسس ںں ےس چب اجیت۔حبص ےس اشم وہ یئگ یھت۔وہ رانہ اھت۔زرا ےس ےسیپ زایدہ ےتگل

کھت یکچ یھت۔رھپ آرخی اہلٹس ںیم اکی رمکہ لم ایک اھت۔اہیں ےنیہم اک رکاہی ایکس افویئ اٹسر وہلٹ یک اکی 

 رات ےک ربارب اھت۔

 اڑا یتکس یھت۔وہ اچیتہ وت ھچرا بج کت اےکس اپس  امکےن اک وکیئ ذرہعی ںیہن اھت بت کت وہ ان وسیپں  وک ںیہن

ہنیہم اس افویئ اٹسر وہلٹ ںیم رہ  یتی رگم اےکس دعب ایک؟ اکی ذالتل وایل زدنیگ وہیت۔ےسیپ ےک ریغب زدنیگ 

تہب ربی وہیت  ےہ۔تہب لکشم۔اےس اس ےسیپ یک افحتظ رکین یھت۔اینپ ذات یک رطح۔ ایس وسچ یک 

  یھت۔وہج ےس وہ اہلٹس ےک ےیل حبص ےس وخار وہ ریہ

اہلٹس ںیم  بس ےط رک ےک وہ وہلٹ واسپ آیئگ یھت۔لک ےساس ےن اہلٹس ںیم اج رک رانہ اھت۔واہں وہ یسک 

ڑلیک ےس ابت ںیہن رکیت یھت۔اےس رکین یھب ںیہن یھت۔اےکس اسھت واےل روزم یک ڑلویکں ےن ےلہپ ھچک 
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 ٹہ یئگ ںیھت۔"تہب دن اےکس اسھت ابت رکےن یک وکشش یک یھت نکیل اس ےک ےیل دےی روےی رپ ےھچیپ

 رغمور ےہ۔۔کن ڑچیھ۔۔"

 "ابت رکےن یک زیمت یہ ںیہن ےہ۔۔"

"تہب  دب االخق  ڑلیک ےہ۔۔" بس یک اینپ راےئ یھت۔"حیحص اہک  ۔۔آیٹن )وارڈن( ہہک ریہ ںیھت ہک اس 

ےن اہک ںیم بج کت وہں روم یسک ےک اسھت رئیش ںیہن رکویگن۔وخش االخق وہیت وت ویں دب زمایج ہن 

یت۔"داھک  

رہ صخش  دورسے ےک لمع وک اےنپ رظنےی ےس داتھکی ےہ۔اور وہ ہی یھب اچاتہ ےہ ہک وج وہ دورسے ےک  

ابرے ںیم راےئ دے راہ ےہ وہ چس امین اجےئ۔ااکس اہک ربتعم وہ۔ویکں؟؟ مہ ول  اےنپ زمع ںیم ہی یھب 

روےی ےک ےھچیپ ایک وہج وہ   ںیہن وسےتچ ہک  رہ صخش یک زدنیگ یک اہکین فلتخم وہیت ےہ۔اےکس اےھچ ربے

 یتکس ےہ۔اور ارگ اہکین ولعمم یھب وہ اجےئ وت ول  اےکس ےیل یئک وجاز دے دےتی ںیہ۔

ول ااسی وت ںیہن وہاتااھچ مت ااسی رک  یتی۔ااھچ مت واسی رک  یتی۔وےسی امہرے اہں ااسی ںیہن وہات۔ےھجم وت ہی ابت 

   ینت آاسین ےس دے دےتی ںیہ۔ہلئسم ہتپ ےہ یہ تہب یس فلتخم آراء مہ ولوھجٹ یتگل ےہ۔۔ایسی 

اہکں وہات ےہ۔ہلئسم امہرے  دامغ  اسیکھت وہات ےہ۔ارگ آےکپ اردرگد  ہی بس ںیہن وہات وت بلطم داین ںیم 

ںیہک ںیہن وہات؟اےسی ولوگں وک اےنپ دامغ اک ونیکس وعیس رکےن یک رضورت وہیت ےہ۔ہک وج ان ےک اہں 

ےیل اقلب وبقل وہ ہک ااسی یسک اور ےک" ںیہک " واےل ونیکس ںیم وہراہ وہات ںیہن وہات وہ بت یھب ان ےک 
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ےہ۔آپ وک اگنہ ںیم وتعس الین وہیت ےہ۔رھپ نیقی رکںی یسک صخش ےس وکیئ ہلئسم ںیہن وہات۔رہ صخش 

 اقلب وبقل اتگل ےہ۔رہ ااسنن ااھچ اتگل ےہ۔رہ ااسنن اقلب زعت اتگل ےہ۔

یک یھب  زرا  ربارب  رپوا ںیہن یھت۔نج وخین روتشں ےک اسھت اسری رمع ریہ رممی وک ان ںیم ےس یسک یک راےئ 

یھت۔رہ وتق ااھچ ےنہک واےل ربے وتق ںیم ربا ہہک رک اسھت وھچڑ ےئگ ےھت۔ایکس الب ےس اب بس 

اھبڑںیم اجےت۔اےس رپواہ ںیہن یھت۔اےس دب االخق ای دب زابن اہک اجات۔ ول  اکی دوابر ااھچ وب وک ےنل رپ 

ق ےتہک  ںیہ ،رھپ ارگ یھبک دنتی ےس ابت رکیل اجےئ وت اسری زدنیگ اک االخق درھا رہ اجات ےہ اور وخش االخ

ول  یہی اید  رےتھک ںیہ ہک آپ ےن ان ےس ربے رطےقی ےس ابت یک ےہ ۔آیکپ اکی یطلغ رھپ ےس آپ وک 

ینپ ارنیج اضعئ رکیت۔ارگ ایس اقمم رپ ال ڑھکا رکیت ےہ۔وت وہ اےسی ولوگں یک رظنوں ںیم ااھچ ےننب ےک ےیل ا

 اب یھب ااسی یہ رکیت وت رھپ رممی اعمل رپ اوسفس یہ ایک اج اتکس اھت۔ 

 وہ اسرا دن رمکے ںیم ھٹیب رک   فلتخم  رٹویگنل وبی اسسٹئ   وک کیچ رکیت ریتہ۔

ر ایک یج اہں اےس اپاتسکن ںیم ںیہن رانہ اھت۔رھگ واےل اےس ڈوھڈنے ریغب نیچ ےس ںیہن ھٹیب ےتکس ےھت۔او

 ہتپ ھچسیل یھب اےکس ےھچیپ وہ۔وہ ایس وہج ےس بج ےس اہلٹس آیئ یھت ابرہ ںیہن ت یل یھت۔

ےلھب اےکس اپس ےنتج ےسیپ ےھت نکیل  اےس یسک کلم اک   لقتسم ونزیہ ںیہن اچےئیہ اھت۔اکی وت ہی ابمل رپازس وہات اور 

اجان اھت۔وطبر ایسح اجان اھت۔ویرنیپ  آےگ ہتپ ںیہن وہ کلم رےنہ اقلب اتلکن یھب ہک ںیہن۔اےس اہجں یھب

۔رٹنکنزی ےک ونزیہ  رپوزس وت  اکھت دےنی واےل ےتگل ےھت  
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 (Fiji)  یجف 

  زایدہ دنسپ آےئ ےھت۔یجف آیئ ڈنیل داین ےک ےسیج آرخی وکےن رپ واعق ےہ۔آرٹسایلی ےس یھب 

 

ز
ج 
 ت ک
ی

ےک

اھت۔رھپ  فف ایم ،اوب اور یلع رپے۔۔رممی  اک اپوپسرٹ اوب  ےن رمعے  رپاجےن ےک ےیل ےلھچپ اسل ونباای 

ےئگ ےھت۔رممی اینپ ڑپاھیئ یک وہج ےس ںیہن یئگ یھت۔اپوپسرٹ دےتھکی اےس وہ دن اید آای بج وہ بس 

 اپوپسرٹ آسف ےھٹیب وہےئ ےھت۔یلع یک ڑیھچ اھچڑ اجری یھت۔ 

ہی تہب ےس  وت،"ونس ڑچلی   دوہٹپ ایھچ رطح ےس ٹیس رک انیل۔ارگ اہمترے ڑچولیں واےل ابل رظن آےئگ  

 رھگاونں ےک رچاغ  ڈر ےک امرے ھجب  اجںیئ ےگ۔" اس ےن اےس ڑچاےن وک رش یک رطف ااشرہ ایک۔

" اوسفس ےک مت است رپدوں ںیم یھب دنبر یہ ےتگل وہ۔" رممی پڑپ ایھٹ یھت۔اےکس ابولں اک دنمش ااکس 

اتب دی وت اہمتری ایک زعت رہ اھبیئ۔وہ اھک اجےن وایل رظنوں ےس اےس وھگریت ریہ۔"دنبر وایل ابت ایم وک 

 اجےئ یگ۔ہچ ہچ۔۔"  یلع اک ااھچ اٹمئ اپس وہ راہ اھت۔

"اور ڑچلی وایل ابت ںیم اوب وک اتب دوں وت ایک ہن وہاگ ،وج اوب آیکپ  زعت ازفایئ ںیم شیپ  رکںی ےگ۔اسیک 

ں یک امدنن، ورہن وتھچں وک وت رےنہ دو۔۔" وہ یھب ایس یک نہب یھت۔"ریمی ایھچ نہب رممی۔۔سب ابل ڑچولی

 اچدن اک اداھ وٹاٹ )ڑکٹا( وہ۔۔" یلع ےن داتن ےسیپ ےھت۔
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رممی ےک وہٹن رکسما  اےھٹ ےھت۔آوھکنں ںیم یمن آیئگ یھت۔وج اب آلرخ  اگولں رپ رواں وہ یئگ 

 یھت۔"وخوصبرت وتق ویکں دلجی زگر اجات ےہ۔۔" 

 
س
ی ک
ت ا رئ ڈٹی دھکی رک افلئ ںیم رھک دای اس ےن داںیئ اہھت ےس اگولں وک اصف ایک۔رھپ اپوپسرٹ یک ا

ت ا رئ وہےن ںیم۔وہ آرام ےس رفس رک یتکس یھت۔اس ےن یجف ےک  دنپرہ دن 
س
ی ک
اھت۔ایھب تہب اٹمئ اھت اےکس ا

 ےل ریہ یھت۔ینع وہلٹ اور ارئی ھچرٹ آےن اجےن کت 
 
ج

 ت ک
ی

ےک وٹر وک ٹکیلس ایک اھت۔وہ بس ےس اتسس  

اینپ رمیض ےس رکان اھت۔وہ اہجں رمیض وھگیتم۔بیج ےک ےک ےیل رٹاوپسنرٹ یھت۔ابیق وٹر اس ےن 

 اسحب ےس اھکان انیپ اور  اشک گ رکیت۔وہ اکی رٹویل ینپمک وک اےنپ ڈاوکسٹنم ڈنیس رک یکچ یھت۔

الوہر ےس اس ےن  اینپ  رضورایت یک وھتڑی یس اشک گ یک یھت۔اکی دو ےئن وسٹ اور وجوتں ےک وجڑے 

لٹس یک تبسن تہب وھچاٹ اھت۔اور اس ںیم  الن یھب ںیہن اھت۔سب اکی ےیل ےھت۔وہ اہلٹس  اےکس رپاےن اہ

امعرت یھت۔سج اک وھچاٹ اس نحص اھت۔ابیق اسرے ےصح رپ ڈلبگن یھت۔وہ سب اانت ابرہ یتلکن یھت ہک اانپ اھکان 

ےل ےک رمکے ںیم آاجیت یھت۔ارثک رمکے اک دروازہ دنب ریتھک یھت۔بج یھبک اس رمکے ںیم ڑپے دم 

 وت دروازہ وھکل  د یت یھت۔اس ےک رمکے ںیم وکیئ ڑھکیک یھب ںیہن یھت۔وت نٹھگ ےس   ایکس اس ںیس اتٹھگ اھت

 گنت ڑپےن یتگل ںیھت۔

ونزیٹ ےک ےیل اسری رضورایت ھچری رکےن ےک دعب ابآلرخ ااکس ونزیٹ ونزیہ آاکچ اھت۔اس اسرے لمع 

ںیم اکی ےس ڈڑیھ امہ اگل اھت۔رممی ےن تہب ربص ےس اس وتق اک ااظتنر ایک اھت۔آج ایکس الوہر ےس  الفٹئ 
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 اھت۔ومعام ً یجف یک یھت۔اظرہی ابت ےہ ایکس زنمل داین اک آرخی ہصح اھت، وت اکی یہ الفٹئ ےس اجان  لکشم

گ الفسٹئ   ک ڑین ںیھت۔ ارئی ھچرٹ رپ وبرڈگن 

 

ت

 

ت کن

 

کن

الفسٹئ ےک دو  اٹسپ  وہےت  ںیہ۔رممی ےن یھب دو 

ےک وتق ااکس دل ڈوب راہ اھت۔ںیہک وہ ک ڑی ہن اجےئ۔ںیہک ااکس انم کلم ےک نیگنس رجمومں ںیم وت  اشلم 

ویکہکن اہیں یھب ھچک ںیہن راھک اھت اس ےک ےیل۔دخا دخا ںیہن ےہ۔ڈر رضور اھت رگم اےس ہی رکس انیل اھت۔

 رک ےک وہ وبرڈگن رک وا ےک آےگ یلچ یئگ یھت۔

اےس اینپ رسزنیم وھچڑےن اک دھک وہ راہ اھت رگم اانت ںیہن ہک وہ رویت ریتہ۔وہ آےن واےل وتق ےس ایھچ 

ٹئ ےن ایکس احتل رخاب ادیمںی اگلےئ یھٹیب یھت۔اس ےیل پچ یھت۔اور اس اسڑےھ ااھٹرہ ےٹنھگ یک الف

رک دی یھت۔وہ اکی ےحمل وک یھب ںیہن وسیئ یھت۔ہتپ ںیہن وہ وکےسن میظع ول  وہےت ںیہ ںیہنج الفسٹئ 

گ الفسٹئ ےک دوران 

 

ت

 

ت کن

 

کن

ےک دوران دنین آاجیت ےہ اور ان ےس اھکان یھب اھکای اجات ےہ۔اس ےن اینپ 

 زایدہ و ہف ںیہن اھت۔یجف اور الوہر ےک وتق ںیم است اھبےتگ وہےئ   یہ اھکان اھکای اھت۔ویکہکن ان ںیم یھب

 وٹنھگں اک رفق ےہ۔وت وہ اکی دن آےگ آیئگ یھت۔

اندی ارٹنلنشین ارئی رپٹ رپ بج ایکس الفٹئ ےن ڈنیل ایک وت واہں یکلہ یکلہ ابرش وہ ریہ یھت۔رممی  ڑھکیک 

زیتی ےس ےشیش رپ لسھپ رےہ  ےس رس اکٹےئ ےشیش ےک اپر رظن آےت رظنم دھکی ریہ یھت۔ابرش ےک رطقے

ےھت۔رہ رطف رہاییل یھت۔اکی وعیس ڈنیل پیکس۔اور اےکس اپر  ےب اتن دنمسر۔۔وہ تہب کھت یکچ یھت 
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نکیل رھپ یھب اس رظنم وک رساےہ انب ںیہن رہ یکس یھت۔حبص ےک اپچن جب رےہ  ےھت۔ اےس  اپاتسکن اید آای ایھب 

اھت۔ وہ اس اترخی کت ےنچنہپ وک اکی ہٹنھگ ےھچیپ   

ارئیھچرٹ ےس ابرہ لکن رک اےس ااسحس وہا ہک وممس تہب رسد اھت۔بج ہک وہ اپاتسکین وممس ےک اسحب 

ےس الن اک وسٹ ےنہپ وہےئ یھت۔اس ےن بک وساچ اھت اک داین ںیم ااسی کلم یھب وہ اتکس ےہ اہجں وجالیئ ںیم 

 

 ت 
ی

  اھت دورسا  تہب دور اھت۔وکن وسچ اتکس رسدی ڑپیت وہ۔یجف ےک ےیل اس ےیل االپیئ ایک اھت ہک اکی وت اتسس 
 
ج

ک

رگم اس ےن واہں ےک وممس  وک رسچ ںیہن ایک اھت۔اھت ہک وہ واہں وہ یتکس ےہ؟  

اس ےک  اٹنجی   یک رطف ےس اجیھب  ڈراویئر اےس ےنیل آاکچ اھت۔اےس وہلٹ وھچڑ رک وہ ڈراویئر الچ ایگ اھت۔رممی 

 ےن رسرسی اگنہ ںیم  رمکے اک اجزئہ ایل۔درایم
 
ج

 ت ک
ی

ےن ےس وہلٹ اک اکی درایمےن اسزئ اک رمکہ اھت۔اب ےتسس 

ںیم اانت یہ لم اتکس اھت۔رھتی اٹسر وہلٹ ااسی یہ وہ اتکس اھت۔اکی لگنس ڈیب۔سج رپ  دیف اچدر یھچب یھت۔ڈیب 

یک اسڈیئ دراز رپ اکی اجبن پمیل راھک اھت اور دورسی اجبن وفن نشکنک اھت۔پمیل وایل اسڈیئ ےس  ڈیب ےس 

ڑے ےس افےلص رپ دو رکایسں ریھک  ںیھت۔اور ان ےک درایمن وھچیٹ یس زیم یھت۔سج رپ رےھک دلگان وھت

ںیم اتزہ وھپل ےجس ےھت۔وج آیشت الگیب رگن ےک ےھت۔اےس وھپولں ںیم سب دنچ  وہشمر وھپولں اک ہتپ 

املری ںیم اھت۔ان اک انم اجنےن ایک اھت۔رممی ےن گیب ےس ڑپکے اکنل رک اکی اجبن ینب وھچیٹ یس ا

    ۔اکٹلےئ۔ ومجماع  ًوہ اکی اسدہ اور وخوصبرت رمکہ اھت
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اس رمکے ںیم وج بس ےس ایھچ زیچ یھت وہ ہی ہک اےکس ڈیب ےک ابلکل اسےنم  وایل دویار ےشیش یک یھت۔رممی 

 ےن آےگ ڑبھ رک اےکس ادھ ےلھک رپدوں وک لمکم وطر رپ اکی رطف رک دای۔

اھت۔ وہلٹ اک وسگنمئ ھچل  اےکس اسےنم اھت۔اور اس ےس رپے "اوہ۔۔" اسےنم تہب وخوصبرت رظنم 

ویئ اٹسر گل راہ اھت۔رممی ےن  رپدے ربارب رک دےی  وہلٹ اک زبسہ زار۔ہی رھتی اٹسر وہلٹ یھب اس ووی ےس اف

 ےھت۔اےس وسان اھت وہ نکھت ےس اب رمےن وک یھت۔

 

یھت۔آےت وہےئ وہ آدےھ وسیپں وک  ایلگ حبص انےتش ےک دعب اس ےن بس ےس ےلہپ رکیسن دبتلی رکوایئ

 ڈارل ںیم ےیل ےھت۔اےکس دعب وہ اشک گ 

 

ں
 
ج ن
ف

ارمنکی ڈارل ںیم  ونکرٹ رکوا یکچ یھت۔ اب ےچب وہےئ ےسیپ 

 ےک ےیل لکن ڑھکی وہیئ یھت۔

اینت رسدی یھت ہک اےس گل راہ اھت ایکس یفلق مج اجےئ یگ۔اس ےن دوےٹپ وک اکسرف یک رطح ڈلب رکےک 

تہب ےس وکلمں ےک وٹرٹس آےئ وہےئ ےھت نکیل اشدی وہ وادح اپاتسکین یھت۔اےس ڑیھب  ےل ایل اھت۔واہں

ںیم وکیئ یھب اانپ  ےرہ رظن ںیہن آای اھت۔ولچ ااھچ اھت وہ  اےنپ کلم ےک ولوگں ےس وےسی یھب دور رانہ اچیتہ 

 یھت۔ول  اےکس ابلس یک وہج ےس اےس کٹھٹ رک رضور دےتھکی ےھت۔
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اور  پیک یل یھت۔واہں رسدی وت ایھچ رطح ےس ھچھچ ریہ یھت۔اےس اس رہش ںیم رممی ےن  اکی رگم وکٹ 

 وھگےنم اک وکیئ وشق ںیہن اھت سب اےس امکےن وک وکیئ ونرکی لم اجیت وت  زدنیگ آاسن یھت۔

رگم ونرکی انلم وکیئ اانت یھب آاسن اکم ںیہن اھت ہک اےس اکی یہ دن ںیم لم اجیت۔وہ روز ٹین رپ ھٹیب رک 

ں دیتھکی ریتہ رگم وہ وللک ولوگں ےک ےیل وہیت ںیھت۔وہ وھچاٹ اس کلم اھت۔اکی داین ےس اگل۔۔وہ ونرکای

 اےنپ ولوگں وک ومعق ہن داتی وت ےسک داتی۔

رممی ڈریھوں ونرکایں دیتھکی یھت رگم اےس ھجمس ںیہن آات اھت ہک وہ ایک رکے۔اہکں االپیئ رکے۔دن رپ 

 اھت اس ےس ےلہپ اےس وکیئ ایسی اجب ڈوھڈنین یھت اہجں ونزیہ یھب دن زگر رےہ ےھت۔ااکس رٹپ متخ وہ اجان

 وہ وخد دےتی۔

وہ اےنپ رمکے ےس ابرہ رک  آج اسوتاں دن اھت۔وہ پیل اٹپ ےک اسےنم ھٹیب رک کھت یکچ یھت۔وکٹ ےل 

لکن آیئ یھت۔رسدی اینت یھت ہک  دح ںیہن۔وہ رگم رگم وسپ ےنیپ وک وہلٹ ےک ڈاگننئ  روم ںیم آیئگ 

۔دن اک وتق اھت۔ارثک ایسح اس وتق وھگےنم رھپےن ںیم ےگل وہےت ےھت۔اس ےیل اہل ںیم ااک داک یھت

 ول  رظن آرےہ ےھت۔

ی ڑھکویکں ےس ابرہ اک ۔اہل یک  دویاروں رپ یگل ڑبی ڑبوہ اکی وتسن ےک رقبی وایل لبیٹ ےک رگد اج یھٹیب

اہھت اگل ےک ےچین رےھک ینہک لبیٹ ےس اکٹےئ  رظنم رظن آراہ اھت۔ابدولں ےن آامسن وک ریھگا وہا اھت۔وہ اکی

ڑھکیک ےک اس اپر دےنھکی یگل۔وہ سک دقر وخد وک رصموف رےنھک ےک نتج رک ریہ یھت۔ھچک یھب اید ہن 
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آےئ۔نکیل سب  بت کت اید ںیہن راتہ اھت  بج کت وہ وسیئ ریتہ یھت۔وسےت وہےئ آرخی ایخل  ایہن رگمتس 

ے ےھت۔رگم ہی ادایس یھب اجن ولوگں اک وہات  اور حبص اےتھٹ یہ 

 

کلی

 

ن
الہپ ایخل یھب ایہن اک وہات۔آوسن اب ںیہن 

 ںیہن وھچڑ ریہ یھت۔

اس ےیل آج اس ےن اندی رہش وھگےنم اک وساچ اھت۔سب وج وہان اھت وہ ایگ اھت۔اب یئن زدنیگ یک رشواعت رکین 

روےن ےک ےیل الوہر ںیم زگرے دن اکیف ےھت۔اچےئیہ یھت۔  

ورٹی اس ےس آرڈر ےل رک اج اکچ اھت۔وہ ڑھکیک ےک اپر دیتھکی ریہ۔یکلہ یس نک نم وہےن یگل یھت۔ابرش ےک 

رطقے  وشیشں ےس رکٹا رک ریکلںی  انب رک ےچین یک اجبن رفس رکےن ےتگل ےھت۔اےکس اسھت وایل لبیٹ رپ  اکی 

ہ وہیئ اور ان ولوگں وک وھگران لپک آرک اھٹیب اھت۔اےکس رظنم ےک درایمن اب وہ ول  آےئگ ےھت۔وہ دب زم

اچاہ۔وہ دوونں اکی دورسے  ےس ابںیت رکےن ںیم نگم ےھت۔ڑلیک زیت زیت وبل ریہ یھت اور ڑلاک یھبک اےکس 

ہتپ ںیہن تبحم انیم ذجہب ولوگں وک اانتےب ابولں یک ٹل ےھچیپ رکےن اتگل۔یھبک اس ےک اگل رپ اہھت رھک داتی۔ 

ہک اس ےن رکان وخار وہات ےہ۔وموف ویکں انبےئ راتھک ےہ  بج   

  رممی ےن ےب زاری ےس اگنہ ریھپین اچیہ۔

یھبت ایکس اگنہ ان دوونں ےک اہوھتں رپ ڑپی۔اس ڑلےک ےن رگم وجیش ےس ڑلیک  ےک اہھت وک ک ڑا وہا  

 اھت۔ابلکل وےسی یہ ےسیج احرش ااکس اہھت ک ڑا رکات اھت۔رممی اک اسسن وںیہ اکٹ ایگ اھت۔
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وج ےھجم رصموف رےتھک ںیہ زہاروں ےلغشم ںیہ  

 رگم نسحم وہ ااسی ےہ ہک رھپ یھب اید آات ےہ

"احرش۔۔۔" اےس اانپ الہپ ڈرن اید آای اھت۔اس ےن رلزےت اہوھتں وک لبیٹ رپ رھک رک اانھٹ اچاہ۔ اور  تمہ رک 

 ےک رکیس دلیکھ رک اھٹ ڑھکی وہیئ۔اےکس ےنھٹیب وک وکیئ ہگج ںیہن یھت۔ وساےئ اےکس رمکے ےک۔۔

ر ح تبحم اب کت   اےس
سط
ح 

نیقی ںیہن آات اھت ہک اےس احرش ےن الطق دے دی یھت۔آات یھب وت ڈ ےس۔۔ وہ 

اس ےن وساچ اب وہ ڈ ےس یج راہ  وہاگ اےکس ریغب۔۔اس ااسحس ےک اسھت ہک ۔ےس اس  ےرے وک اتکت راتہ اھت 

یھب ںیہن وہا ،اےکس  رممی ایکس ویبی ںیہن ےہ۔ایک وایعق اےکس ےیل آاسن اھت اےس وھچڑان۔۔اےس ااسحس

آوسن اگولں کت آےکچ ےھت۔وہ  رس اکھجےئ وھچےٹ وھچےٹدقم ااھٹیت   زلبیٹ ےک درایمن ےس زگر ریہ 

 یھت۔"میم  آاکپ آرڈر۔۔" ورٹی ےن ےھچیپ ےس اکپرا۔اس ےن ڑم رک  اےس داھکی۔"یج۔۔"

ی گل ریہ یھت اس ےیل "میم آپ کیھٹ ںیہ؟" ورٹی ےن اےکس ےتہب آوسنؤں  وک دھکی رک  ھچاھچ۔" اہں۔رسد

 رو ریہ یھت۔" رممی ےن  اےکس اہھت ےس اانپ آرڈر ایل۔

 "یج۔۔۔؟؟؟" ورٹی وک ۔اکٹھ اگل اھت۔بیجع اخوتن یھت وج رسدی یک وہج ےس رو ریہ یھت۔

"اوےک۔" وہ ھجمس رک رس الہات ڑم ایگ اھت۔رممی ےن اس وسپ وک آوسنؤں ےک اسھت ایپ  اھت۔"ریم احرش ااھچ 

مت ےس ہی ادیم یہ بک یک یھت ہک ےھجم وھچڑ د ےگ۔۔آہ  ۔۔ریما دل اتٹھپ ےہ۔۔بج اید آات ںیہن  ایک ۔۔
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ےہ۔۔مت یھب ںیہن رےہ ریمے اپس۔۔وکیئ یھب ںیہن ےہ۔۔ایم یھب ںیہن ںیہ۔۔اوب۔۔یلع۔۔بس 

مت بس ےن وھچڑ دای۔۔۔نکیل  مت ریم احرش ہی ہن انھجمس ۔۔۔اہمترے قشع ںیم یھٹیب روہیگن۔۔مت دانھکی۔۔

اسری زدنیگ  ںیم اینپ زدنیگ ویجں  یگ۔۔تہب اےھچ ےس ویجں یگ۔۔مت ولوگں ےک دےی دوھکں رپ دانھکی

وسےچ اج ریہ یھت۔ےتلج دل وک یسک وطر رقار ںیہن ےتہب آوسنؤں ےک اسھت  " وہ ۔۔ھٹیب رک ںیہن روؤں  یگ

 اھت۔اہبدری بس اکی رطف۔۔

  ںیم ایھب وتق انگل اھت۔ اور ارگ اھت وت اسادنر ےک دھک اک وکیئ العج ںیہن اھت۔

 

ااکس رٹپ متخ وہےن ںیم  دو دن ےچب ےھت۔اور وہ وج ہی وسچ رک آیئ یھت ہک ھچک ان ھچک رک یہ ولں یگ واہں اج  

ےک۔۔اب ونرکی ہن  یتل وت آنشپ اپاتسک ن اھت۔اپاتسکین روھچں کت  وت کیھٹ اھت نکیل بج وہ ڈارل ںیم ونکرٹ 

ہک وہ  اںیہن زایدہ رعہص رخچ رک یتکس۔اس ےن یھبک اجب ںیہن یک یھت اس وہےئ ےھت وت وہ اےنت ںیہن ےھت 

 ےیل اےس ہتپ یھب ںیہن اھت ہک اجب  ےک ےیل وکںیشش ڈ ےس یک اجیت ںیہ۔

اور اےکس کلم ےک ۔اور وج الص ابت یھت اےس ادنر ےس ہی وخف اھت ہک ارگ وہ یسک ایھچ ھچٹس رپ اجےئ یگ 

ےس آاسین ےس ڈوھڈن ںیل ےگ۔۔۔وہ انمگم ونرکی اچیتہ یھت۔رضورایت ولوگں وک ایکس التش وہیئ وت وہ ا

زدنیگ یھب ھچری وہ اجںیت  اور وکیئ وخف یک ولتار یھب رس رپ ہن وہیت۔ آج اکی ابر  ںیم ارٹنووی دےنی یئگ 

 یھت۔
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  وہ؟"'اڈز ابر' انیم اس بلک اک امکل ابر ابر ااکس ریحت ےس اجزئہ اتیل۔"مت وایعق اہیں ونرکی رکان اچیتہ 

 "یج۔۔"

"دوھکی اہیں اور مسق ےک ول  آےت ںیہ۔اور رھپ امہرے ڈی ےج اور ابر ڈنیٹر اےنپ اکم ےک امرہ ںیہ۔مت  

 دوونں اکومں ںیم زریو یتگل وہ۔اور اس یلح  ںیم اہیں آؤیگ؟"

وہاگ۔اور  "ایک ےہ ریمے یلح  وک۔۔" رممی ےن ربا امن رک وخد رپ اگنہ ڈایل۔"امہرا ویافینرم ےہ۔وہ ویز رکان

ریمے اپس اس وتق ورٹیس یک ونرکی ےہ۔رکان اچوہ وت لک ےس آاجؤ۔" وہ داوتنں ےک درایمن اکی یلیت 

اےس یہ دےھکی اج راہ اھت۔رممی اک دل اچاہ اکی وھگہسن دے امرے اےس۔ثیبخ وھگرے یہ اج راہ دابےئ 

 اھت۔رھپ ایکس آرف وک وخد رد رکےت وہ ابرہ آیئگ یھت۔

 یھت نکیل وہ ورٹیس ںیہن نب یتکس یھت۔ااسنن یک اینپ رظن ںیم یھب وکیئ زعت وہیت کیھٹ ےہ زدنیگ لکشم

وٹکی وہےت ںیہ؟۔ر ڈنیٹر اور ڈی ےج  ایک  فی ازگیےہ۔وکیئ ھچاتھچ ہک اب  

وہ امویس وہ یکچ یھت۔ےتلچ ےتلچ اجنےن اہکں لکن آیئ یھت۔وچکن رک داھکی وت اکی اپرک ےس زگر ریہ 

یھت۔اس ےسدنچ دقومں ےک افےلص رپ اکی چنب ڑپی یھت۔وہ  دنچ دقم لچ رک اس کت اج یچنہپ اور ھٹیب 

۔اےکس اسےنم یئگ۔ہی اکی وعیس اپرک گل راہ اھت۔اجنےن ایک انم اھت آےت وہےئ داھکی یھب ںیہن اھت

وخوصبرت اھگس اکی اکرٹپ یک امدنن اھچب رظن آراہ اھت۔اور اسےنم یک روش ےک ارطاف ھچک افےلص رپ 
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درتخ ےگل ےھت۔وج تہب ےنھگ ںیہن ےھت۔اس ےیل اسےنم اک ہصح اصف داھکیئ دے راہ اھت۔دس ٹنم 

رہگے رہگے اسسن زگرے ےھت ہک اےکس اسھت اکی ڑلیک آیھٹیب۔تہب یکھت وہیئ گل ریہ یھت۔دنچ ےحمل 

 یتی ریہ۔رھپ رممی یک رطف وتمہج وہیئ۔"مت وکن وہ اہکں ےس آیئ وہ۔۔" رممی اک دل اچاہ اےس اونگر 

 زابن ںیم

 

ں
 
ج ن
ف

 ابت وک اشلگن ںیم ھچ ھچ ریہ یھت۔رھپ رکے۔نکیل دل رھبا وہا اھت۔وہ ڑلیک ےلہپ اس  ےس 

 درہاای اھت۔

 " 

 

 

 

۔۔ںیہی یک وہں۔اوہ ۔۔ریما ابس اانت زایدہ اکم اتیل ےہ رممی۔۔اپاتسکن۔" وہ رصتخم وبیل۔"ںیم رکس

ادرھ وہ بت وھچڑات ےہ۔اسرا دن  وبںیلت ااھٹ ااھٹ ےک ریمے اہھت لش وہ اجےت ،ہک دنبہ رمےن ےس زرا  

ںیہ۔ابزؤں ںیم اطتق ںیہن وہیت ہک  چمچ ک ڑ رک اھکان اھک وکسں۔۔ہنیم۔۔" اےکس  دعب  وہ  اگایلں دےنی 

  ےیل۔اےس ہتپ یہ  ںیہن اھت ہک ڑلایکں یھب اینت وضفل اگایلں د یت ںیہ۔یگل۔رممی ےن بل چنیھب

"ایک اکم رکیت وہ اور اہکں؟" رممی ےن ھچھچ رک ایکس اگویلں وک  ربکی وگلایئ۔"رنمل وارٹ یک رٹکیفی   

 ےہ دنچ ںیم۔روز اینت وبںیلت ااھٹین ڑپیت ںیہ۔۔ںیم یتہک وہں  ہک وکیئ یئن ڑلیک رھک ںیل۔نکیل وج یھب آیت

 امہ ںیم وھچڑ اجیت ےہ۔۔"

"ویکں؟" رممی وک وکیئ سسجت ںیہن اھت نکیل ابت وت رکین یھت وکیئ۔اس اک دل رھبا وہا اھت۔الب وہج 

 یہس۔۔یسک ےس وت ابت رکیت۔

 "ویکہکن وخنتاہ مک داتی ےہ وہ ۔ہنیم ،اور اکم زایدہ رکواات ےہ۔بس وھچڑ اجیت ںیہ۔"
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 ےن ےب زاری ےس اےس داھکی۔دب زیمت ڑلیک یھت رہ دورسی ابت ںیم "مت یھب وھچڑ اجؤ۔۔"اب ےک رممی

اگیل اکنل رک ابت رک ریہ یھت۔"ےھجم ان بس ےس زایدہ داتی ےہ ںیہن وھچڑ یتکس۔۔رھپ اور اہکں اجب 

 رکویگن وک یئ رجتہب یھب ںیہن ےہ۔۔"

وہ آےکپ رجتےب ںیم اشلم وہات اور رھپ اج رک ۔"رجتہب وت یسک یھب زیچ اک ںیہن وہات۔رہ اکم رکےن ےس آات ےہ 

 ےہ۔"

 "مت لقع دنم یتگل وہ۔۔ونس مت ریمی رٹکیفی ںیم اجب رک ول۔" رممی ےن ریحت ےس اےس داھکی۔"یج۔۔"

 "ایک ںیہن رکین۔۔ںیہمت دھکی رک اگل ہک اشدی مت اجب ہن ےنلم رپ اداس وہ۔ایھچ ےپ دولاؤں یگ۔"

  ےن اب یک ابر دیپسچل داھکیئ یھت۔"ااھچ اور راہ ش؟ اور ونزیہ ینپمک اک وہاگ؟"  رممی

ھچک ولوگں ےک اسھت زدنیگ وج یھب رک ےل۔زمخ دو دن رپاان وہےن رپ رھپ ےس وھبل رک رپاین روش رپ آےن 

ےتگل ںیہ۔اکی ابر رھپ ےس وہ رپاین یطلغ درہاےن اج ریہ یھت۔ااجنن رپ اابتعر رکےن یک۔نکیل اس وتق 

ےہ۔اےس ااسحس ںیہن اھت ہک وہ یطلغ رک ریہ   

 "اہں راہ ش تفم اور ونزیہ امہری رطف ےس۔۔"

"ںیم اہیں وٹر رپ آیئ وہں۔دو دن دعب متخ وہےن واال ےہ۔اہجں  کت ںیم اجیتن وہں ونزیہ ےنگل ںیم اکی دو 

 امہ وت گل اجےت ںیہ۔"
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"ارے مت ان ابوتں وک وھچڑو۔سب اہں رکو۔ہی بس ںیم اھبنسل ولیگن۔" وہ ڑلیک الھکلھک ایھٹ یھت۔رممی 

اےس اینپ وہلٹ اک اتبای  اور وخیش وخیش وہلٹ آیئگ یھت۔ہلئسم وت لح وہےن وک اھت۔ہکلب  وہ اکچ اھت۔ےن   

وہ ڑلیک  ایلگ حبص اےکس وہلٹ آ دیکمھ یھت۔رھپ رممی وک  اےنپ اسھت رٹکیفی ےل یئگ یھت۔واہں امکل ےن 

ںیم نیت وتق اک اھکان  رسرسی ارٹنووی ےک دعب  اےس اجب دے دی یھت۔وخنتاہ مک یھت۔رگم ھچرے ےنیہم

 آرام ےس لکن اتکس اھت۔رممی وک اس ےس زایدہ ھچک اچےئیہ یھب ںیہن اھت۔

رممی ےن اںیہن  اینپ یجف یک راہ ش  ۔رممی اک رٹپ متخ وہےن رپ ایکس رٹویگنل ایسنجی ےن اس ےس راہطب ایک  اھت 

  اور دنچ اسیھت  اک اتب دای اھت۔اس رٹکیفی ںیم رمد یھب اکم رکےت ےھت۔اور وعروتں واےل

 

 

 

ےصح ںیم سب رکس

رپاین ںیھت ابیق بس ڑلایکں نیت اچر امہ  رپاین ںیھت سب۔رممی ےن وکیئ سسجت ںیہن ایک ہک ااسی ایک وہات اھت ہک 

 وھتڑے رعےص ںیم بس وھچڑ اجیت ںیھت۔اس اک ہلئسم لح وہ راہ اھت اےس اب ابیق ابوتں یک رپوا ںیہن یھت۔

اقمیم ول  ےھت۔اور اےس ریحت وہیئ بج ہتپ الچ اقمیم ول  ایسوحں وک ولٹ امر اس رٹکیفی ںیم زایدہ رت 

رک اانپ بیج رخچ اکنل ےتیل ےھت۔ااسی ںیہن اھت ہک بس ول  یہ اےسی ےھت۔نکیل اےسی احداثت رہ آےئ دن 

 ےننس وک ےتلم ےھت۔۔اب ہی  فف اکی رگوپ اک اکم اھت ای   زایدہ   ول  ولم  ےھت اس رپ وکیئ قیقحت ںیہن

 یھت۔اہیں یھب اکی ویافینرم اھت۔

رسدویں ںیم زنیج رشٹ۔۔اور رگویمں ںیم رکسٹ البؤز۔۔وچہکن اب رسدایں ںیھت وت رممی ےک ےیل 

آاسین یھت۔مسج ڈاکھ راتہ۔اکسرف وک اےکس ابس ےن انک ڑچاھ رک داھکی اھت۔اور عنم رک دای اھت۔رممی رسدی 
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 ریتھک۔ابولں اک وجڑا ےیک ریتھک۔"بیجع ہنوہن یتگل وہ۔ااترو ےک اہبےن الگن وکٹ اور رس رپ  اوین وٹیپ ےنہپ

  ےن اکی دن چنیھک وک وہ وٹیپ اےکس رس ےس ااتر یکنیھپ۔رممی  وج یھب یتہک ریہ وہ ان انس 

 

 

 

اس وٹیپ وک۔۔" رکس

 ےیک ایکس وٹیپ اھب  رک ںیہک اپھچ آیئ یھت۔

" دورسی ڑلیک ےن اےس یلست دی۔وہ رھپ "مہ اہیں ادنر اکم رکےت ںیہ۔اہیں اینت رسدی ںیہن وہیت۔

  ےک اسھت یھت۔رٹکیفی ےک رقبی یہ۔ویکہکن وہ اگل  وبںیلت  اخومیش ےس

 

 

 

ااھٹیت ریہ۔ایکس راہ ش رکس

 راہ ش اوفرڈ ںیہن رک یتکس یھت۔

اےکس ابس ےن ااکس اپوپسرٹ ایھب کت ںیہن دای اھت۔رھپ اےس الب رک اہک اھت ہک اپوپسرٹ ںیہن  دے اگ۔اہں 

ہ گل اکچ ےہ۔رممی  ےن وکیئ اضارا  ںیہن ایک اھت۔اےکس ایخل ےس اب وہ وفحمظ یھت۔اےس واہں اکم ونزی

 رکےت اکی امہ وہ اکچ اھت۔ 

  ےن ونٹ ایک اھت ہک وہ سب اکم ںیم نگم ریتہ یھت۔اور اکم وکیئ اانت لکشم ںیہن اھت ہک دامغ ڑلاان 

 

 

 

رکس

یت ریتہ۔ڑپات۔امسجین تقشم یھت۔اور وہ انب وکشہ ےیک رک  

اہیں ےس اج ےک رمکے ںیم ڑپ ی ریتہ۔زایدہ یھبک دم اتٹھگ وت سب ڑھکیک ےک اسھت آڑھکی وہیت۔بج کھت 

  اور ایکس اسویھتں  ےن تہب تنم رک ےک  یٹھچ ےک دعب 

 

 

 

اجیت وت واسپ رتسب رپ اج یتھٹیب۔رھپ  اکی دن رکس

یھت۔ےلہپ اکی وھچےٹ ےس اےس آؤگنٹ ےک ےیل رایض ایک۔ان یک یٹھچ رات ےک آھٹ ےجب وہیت 

روٹسیرٹن ےس اھکان اھکای اھت۔رھپ رممی وک انب اتبےئ اےس اکی بلک ںیم ےل آیئ ںیھت۔وہ یج رھب رک ےب زار 
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وہیئ۔اب یئک ےٹنھگ وہ بس اپولگں یک رطح انےنچ وایل ںیھت۔اور اےس ھٹیب رک ان اک ااظتنر رکان اھت۔ےلہپ وت 

زیسلن رفشی وجس اک آرڈر دای اھت۔ بس ےن واہں  اج رک ڈرسکن ںیل۔رممی ےن   

گ جیٹس یک اجبن ڑبھ ںیئگ۔وہ  وںیہ اینپ رکیس رپ یھٹیب ریہ۔ڑم رک ان وک 

 

ت
س

 

ن
ابیق ڑلایکں  الگس ےیل  ڈا

دیتھکی ریہ۔الگس اہھت ںیم اھتےم  وھتڑی دری دعب اس ںیم ےس اکی پس ےل  یتی۔ویمزک تہب زیت 

اس اگےن رپ اپلگ وہ ریہ یھت۔ًانیقی بس اک دنسپدیہ اھت۔اس ابر اھت۔وکیئ اقمیم اگان اگل وہا اھت۔اسری وعام 

ںیم الل روینش تہب زایدہ یھت۔ابیق رگن یک رواینشں تہب مک ںیھت۔یسک سکع یک امدنن ںیہک رظن 

 آاجںیت۔ورہن رہ ےش الل رگن ںیم ریگن یھت۔

انانچ رشوع رک دای۔ رھپ دورسا رٹکی رشوع وہ ایگ اھت۔وعام ےن اس رپ ےلہپ رشوع اچمای رھپ دوابرہ  

"اہمترے ابل تہب وخوصبرت ںیہ۔۔"اےس اےنپ ابلکل ےھچیپ آواز انسیئ دی۔اس ےن زیتی ےس رگدن 

ومڑ رک وب وک ےنل واےل وک داھکی۔ابر ڈنیٹر  دوونں وینہکں رپ زور ڈاےل ایکس اجبن اکھج وہا اھت۔رممی اک اہھت اےنپ 

 ابول ں کت ایگ۔وہ ےلھک وہےئ ےھت۔

رپ رھک اکؤرٹن   اننہ وھبل یئگ یھت۔اور وجڑا یھب لھک اکچ اھت۔اس ےن اہھت ںیم ک ڑا الگس  "اوہ ۔۔وہ آج وٹیپ

دای اھت۔اور دوونں اہوھتں ےس  ابولں وک انٹیمس رشوع رک دای اھت۔"ےہ۔۔ںیم ےن رعتفی یک مت ےن ہیرہی 

یھب ںیہن اہک۔۔" ڑلےک ےن اےکس آےگ یکٹچ اجبیئ۔" وکیئ رئیہ ڈنیب ےہ وت دو۔۔" رممی ےن ایکس ابت وک ان 
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یت وت اصقنن اانپ یہ وہات۔اس ےک ےیل ااجنن انس رک ےک اینپ یہک۔اےس ادنازہ اھت ارگ وہ  اہیں اس رپ ہصغ رک

 کلم اھت۔اور خیچ الچ رک اانپ یہ امتہش انبیت۔یرتہ اھت ہک دھجمساری ےس اےس اعمےلم  وک  اٹپنان اھت۔

"دب ذوق ڑلیک وہ۔۔ںیہن ےہ ریمے اپس۔۔" وہ دب زمہ وہا۔اس ےن ااھچ ربا وکیئ ری انشکی ںیہن دای 

ں یک اینت ایٹچ انب ریھک ںیہ اکی وھکل رک اس اک  ڈنیب ےھجم دے دو۔"  اھت۔بیجع وعرت یھت۔"وج اےنپ ابول  

 وہ رممی اعمل یہ یھت۔ڑلےک  ےن انک وکسڑی۔"مت ےن ہیرہی وبال اھت۔۔"

"ڑچیل ااسنن۔۔۔"وہ اردو ںیم ڑبڑبایئ۔"ںیم اس ےیل ہہک ریہ وہں ہک اہمترے ےلھک ابل  زایدہ اےھچ ںیگل  

۔" ابیق ہلمج وہ اشلگن ںیم وبیل۔ڑلاک رعتفی نس رک وخش وہ ااھٹ۔اور ےگ۔اس ےیل اکی ھچین ےھجم دے دو

اکی رطف ےس ڈنیب ااتر رک اےس دے دای اھت۔وہ  ڈنیب وھچاٹ اھت۔رممی ےن وجڑا وھکل رک اےنپ ابولں یک ایٹچ انب 

 یل۔"واؤ اہمترے ابل وت تہب ےبمل ںیہ۔۔"

"اسرے ول  ایھب ڈاسن رک رےہ  "ہن اہمترے اپس اور وکیئ اکم ںیہن ےہ۔۔"  اس ےن وھگرا۔

 ںیہ۔۔ڈرکن ےک ےیل سب مت یہ یھٹیب وہ وت ںیہمت  یہ دوھکیں اگ۔" 

وہ ڈاٹھیئ ےس داتن داھکےن اگل۔رممی ےن  ابل ابدنھ رک ایٹچ وک رھپ وجڑے یک لکش ںیم رک ایل اھت۔"اہیں 

 ویکں ںیہن رک رٹیہ وت لچ راہ ےہ۔وت وکٹ ااتر دو۔۔اس ےس وت رگیم گل ریہ وہیگ۔۔اور مت ڈاسن

رںیہ۔۔" وہ ابر ڈنیٹر ےسیج  اےس زچ رکےن وک واہں آن ڑھکا وہا اھت۔رممی انب وجاب دےی لمحت ےس اھٹ 
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ڑھکی وہیئ۔اس ےن  ےرے رپ یسک یھب اترث وک آےن ےس رواک اھت۔اےس سب اہیں ےس انلکن اھت۔اکی وت زیت 

واولں ےک درایمن ےس زگر ریہ  ویمزک۔۔الل روینش اور وہ ڑچیل ااسنن۔۔وہ زیتی ےس ڈاسن رکےن

نکیل ویکہکن ۔یھت۔ جیٹس رپ ڈاسن رکےن یک اجبےئ وعام راےتس کت آیکچ یھت۔واہں جیٹس درایمن ںیم اھت 

ریہ یھت۔ہ یھت ،وج جیٹس رپ ںیہن امس       وعام زاید  

  ےنٹ ےک اس ےیل وہ وھچاٹ اس بلک رہ رطف ےس ااسنین وجحم ےس رھگا اھت۔اکی اٹہ اٹک رمد اس ےک آےگ ےس

دعب دروازے کت اس ےک ےھچیپ آای اھت۔وہ اس ےس ھچک ہہک راہ اھت۔زیت ویمزک یک وہج ےس ھجمس ںیہن آراہ 

اھت۔نکیل  وہ انھجمس یھب ںیہن اچیتہ یھت اس ےیل ریک یھب ںیہن یھت۔اےس اس ہگج  دشدی نٹھگ وسحمس وہ 

 رہگی رہگی اس ںیس یل ںیھت۔ابیق وخانیت ریہ یھت۔وہ زیتی ےس دروازے  وک دےتلیکھ  ابرہ آیئ یھت۔اور یئک

 ایھب ادنر ڈاسن ںیم رصموف ںیھت۔ 

وکٹ یک وبیجں ںیم اہھت ڈاےل وہ واہں ےس دور اج ریہ یھت۔اےس ابر ڈنیٹر  یک ابںیت اید  آںیئ  وت رھجرھجی 

ےل۔"ارگ اباب  اور یک رہل یس مسج ںیم دوڑ یئگ یھت۔وہ یلہپ ابر رمدوں ےک چیب ےگنن رس یھٹیب یھت وہ یھب ابل وھک

یلع وک ولعمم وہ اجےئ وت ریمے ڑکٹے یھب ںیہن ںیلم ےگ۔۔اور ارگ ریم احرش دھکی اتیل وت۔۔اجنےن وہ ایک رک 

ڈااتل۔۔۔اہں تہب ریغت دنم وج ےھت۔۔"اےکس وبلں رپ خلت رکسماٹہ  لیھ یئگ یھت۔"اور اہیں ان یک 

وہ لھک رک ہہقہق اگلےئ۔ہتپ ںیہن ویکں اس وسچ ےن  ریغت اک ایتسانس وہ راہ اھت۔۔"یلہپ ابر ااکس دل اچاہ
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اےس وخیش دی  یھت ہک ان ریغت دنم رمدوں یک ریغت اک ایتسانس رک دای اھت۔ےلھب ااجنےن ںیم وہا اھت۔رگم 

 وہ  اکچ اھت۔ادنر ںیہک ڈنھٹک ارتی یھت۔ےتلج دل رپ وھپار اک اکی رطقہ رگا اھت۔

 یگل یھت۔وہ ےگنن رس ابرہ اجیت یھت۔سب اینت لقع اسھت ریھک یھت ہک اور رھپ وہ وٹیپ رس رپ انیل ارثک وھب وک ےنل 

ابل وھکل رک ںیہن یتلکن یھت۔اےس ولعمم اھت  اےکس ابل تہب وخوصبرت ےھت اور ےلھک ابولں ےک اسھت وہ اےنپ 

 ےھچیپ  یئک رمد اگل یتکس یھت۔

  ںیہن  ڈاانل   اھت۔اےس ریغت دنموں یک ریغت   رپ اتزایےن اگلےن ےھت۔اےنپ آپ وک تبیصم ںیم

 

  یک آواز 

 

 

 

"ڈنیسی اہمترا ھچھچ راہ اھت۔۔" وہ اکی اکرنٹ ااھٹےئ  اےس ولطم ہب ہگج رےنھک یگل یھت۔ہک رکس

انسیئ دی۔رممی ےن اکرنٹ رھک رک ڑم رک اےس داھکی۔" وکن۔۔" وہ اےھجل ےجہل ںیم وبیل۔"وہ سج یک ابزو رپ 

 وٹیٹ اھت۔"

مت سک اک ھچ ھچ ریہ وہ۔؟" "ےھجم وایعق ںیہن ھجمس آراہ  

"وہ وج رپوسں بلک ںیم اہمترے ےھچیپ دروازے کت آای اھت۔اانت البات راہ مت ےن انس یہ ںیہن۔۔اتہک اہمتری 

دوتس تہب روڈےہ۔۔" رممی ےن ھچری  آںیھکن وھکل رک اےس داھکی۔ "ںیم اس دنبے وک اجیتن یھب 
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یھت اےس۔۔" ااکس ہجہل وخد وخبد تخس وہایگ اھت۔"اےس مت ںیہن۔۔اور وہ ےھجم ویکں الب راہ اھت۔ایک ابت رکین 

 ایھچ یگل یھت۔"

 "ںیم اس ےس رکٹایئ یھت اور رھپ آےگ یلچ یئگ یھت اینت دری ںیم اےس دنسپ یھب آیئگ یھت۔۔"

"بج مت اانپ وجس یپ ریہ ںیھت بت ےس دھکی راہ اھت۔رھپ ابل ابدنھ رک مت  اجےن ںیگل۔وہ مت ےس ابت رکان 

۔اس ےن اہک  ہی ڑلیک  ےلھک ابولں ںیم اس دقر نیسح گل ریہ یھت۔۔"اچاتہ اھت  

"ارفغتساہّلل۔۔" رممی اک   ےرہ ےصغ ےس رسخ وہا۔"آج ےس ےلہپ یھبک ےلھک ابولں ںیم ڑلیک ںیہن 

 دیھکی۔۔"

 "بس ےک ابل اےنت ایپرے ںیہن وہےت۔۔اور مت وت رھپ انیشی ویبیٹ وہ۔" 

یہ ایھچ ریتہ ےہ۔۔" رممی ےن زنط ایک۔"اب اجؤ ےھجم اکم رکان "وہےگن ڈ ےس۔۔رہ ےش افحتظ ےک اسھت 

ےہ۔اور اس ڈنسی الب اک ریمے آےگ رھپ ذرک ہن رکان ۔ریما ومڈ وےسی یہ رخاب ےہ ااسی  ہن وہ اغابئہن اگایلں 

  ےک آےگ ےس ٹہ یئگ یھت۔

 

 

 

 اھک ےھٹیب وہ۔۔" ےصغ ےس یتہک وہ رکس

  ےن اس ےک وجاب وک ریس سی ںیہن ایل

 

 

 

 اھت۔وہ' ڈنسی الب 'رٹکیفی ںیم اس ےس ےنلم الچ آای اھت۔ رممی رکس

ےن وکیئ راپسسن یہ ںیہن دای اھت۔وہ لکش ےس یہ بیجع اس اتگل اھت۔اکی اکن ںیم ابیل۔ویلس سیل رشٹ ےس 

  ےن اےس الب رک ااکس اعترف رکواای۔رممی ادنیھ  ،وگیگن اور 

 

 

 

ےتکلھج ابزؤں رپ ےنب وخانفک وٹیٹز۔بج رکس
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  مت ےن ےھجم یسک اکم ےک ےیل البای اھت؟بک؟ےھجم اید ںیہن۔رممی  ایکس رہب

 

 

 

ی نب یئگ یھت۔ااھچ رکس

آوازوں رپ  رہبی ینب اانپ اکم رکیت ریہ۔وہ بیجع یہ ڑلیک یھت۔اس ےک عنم رکےن ےک ابووجد یھب  اس 

 دنبے وک اس ےس المےن ےل آیئ یھت۔وہ اچیتہ ایک یھت؟۔۔

 یھت۔اس ےیل وہ ڈنسی الب اےکس آےن اجےن ےک راےتس رپ ڑھکا دو دن اےس اتڑات رممی ںیہک آیت اجیت وت ںیہن

راہ۔رسیتے دن وہ رس اکھجےئ اےنپ رھگ اجےن وک یھت ہک ذرا افےلص رپ اھٹیب وہ ڈنسی الب  اےس  آات دھکی رک اس 

دی زم کت آای۔"ولیہ۔۔ویبیٹ۔۔" رممی ےن اےس دھکی رک دقومں یک راتفر زیت رک دی۔"اب سب ھجم ےس

  وک ےسیپ دےی ربص ںیہن وہات۔اپوچنان دن ےہ

 

 

 

اتبؤ اور ےنتک دن ااظتنر رکواؤیگ؟"۔رکس  

 "یج؟؟؟؟" رممی کٹھٹ رک ریک۔

"ایک اہک؟" اس ےب وموف وک اینت یلھک ابت یھب ھجمس ںیہن آیئ یھت۔"ںیم ےن زایدہ ےسیپ اس ےیل دےی ہک  مت 

بی ایک۔رممی اک اسسن ےک ابزو ےس ک ڑ رک اےس اےنپ رق انیشی ویبیٹ وہ۔۔" اس ےن رھپ آےگ ڑبھ رک رممی

 رک ایگ اھت۔

اس ےس اینت ایھچ رطح ابت رکےن وایل۔۔وخد وک ایکس دوتس ےنہک وایل۔۔ااکس وسدا رک یکچ یھت۔۔ابت 

ھجمس آےت یہ اس ےن وخد وک ڑھچاےن یک وکشش یک۔وہ اٹہ اٹک رمد اھت۔وہ ضحم ڑھپ ڑھپا رک رہ یئگ یھت۔ایکس 

  یتہک ےہ زماتمح رپ

 

 

 

 وہ اسنہ۔"اس ابت اک ایک  بلطم وھجمسں۔۔اور ےنتک ےسیپ اچےئیہ ںیہمت۔۔روز رکس

آج وہ اےنت ےسیپ امگن ریہ ےہ۔۔ہتپ ےہ مت ریمی زدنیگ  یک بس ےس یگنہم وعرت وہ۔۔" رممی ےن اےنپ 
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یک زیتی ےس دوونں اہوھتں ےک اننخ اےکس ابزو ںیم اگڑے۔اس ےن اکی ےکٹھج ےس اےس وھچڑا۔رممی  ریت 

اور اےنپ رھگ اک دروازہ اکےتپن اہوھتں ےس وھک وک ےنل یگل۔ےھچیپ وہ  اس یک پڑیتپ یلھچم ےک  یسیج احتل دھکی ۔اھبیگ 

رک اویچن آواز ںیم ےہقہق اگلےت  آراہ اھت۔وہ اانیمطن ےس اتلچ  اس ےک رھگ کت آراہ اھت۔ےسیج اےس ولعمم اھت ہک 

۔وہ اس ےس چب رک ںیہک ںیہن اج یتکس یھت  

   ےن اہک اھت ہک وہ رھگ یلچ اجےئ ۔ویکہکن آج وہ  ںیہک ابرہ وھگےنماک رپورگام ریتھک یھت۔اےس 

 

 

 

اےس رکس

۔۔افف ہی دروازہ ویکں ںیہن لھک راہ اھت۔اس ےک اہھت اکپن رےہ   

 

  یک رظنںی اید آئ

 

 

 

رکس

 ےک ااحےط ںیم ےھت۔"رممی تمہ ںیہن اہرین۔۔دلجی رکو۔۔"  اس ےن وخد وک وحہلص دای۔وہ اس ےک رھگ

 دالخ وہ اکچ اھت۔

دروازہ لھک اکچ اھت۔رممی ےن دلجی ےس ادنر اج رک دروازہ الک ایک۔نکیل وہ اجیتن یھت ہی اعریض اھت۔وہ 

اطوتقر رمد اھت۔وہ یسک یھب ےحمل دروازہ وھکل رک ادنر آاتکس اھت۔اس  ےن دلجی ےس  اےنپ رتسب ےک ےچین رےھک 

  ےک اسھت ںیہن رانہ اھت۔اس گیب ںیم اےکس اےنپ گیب وک ااھٹای۔وہ اےس ےنیل

 

 

 

 یہ وت آیئ یھت۔اےس رکس

ڈاوکسٹنم ےھت۔زدنیگ یک عمج ھچیجن۔۔وہ اکےتپن اہوھتں ےس زپ وھکل رک کیچ رک ریہ یھت۔ایکس 

ڈاوکسٹنم افلئ یھت۔ومابلئ ،پیل اٹپ اور اےکس ڑپکے یھب ےھت۔بج ےک اےکس ےسیپ مگ وہ ےکچ 

دروازے رپ دکتس وہ ریہ یھت۔ےھت۔اےکس وحاس زمدی اڑے۔  
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"اہّلل اب ایک رکوں۔۔" اےکس دامغ ںیم وہ اھتےن وایل رات آےن یگل۔آج احرش ںیہن اھت وج اچبےن آات۔آج 

وکیئ زجعمہ ںیہن وہان اھت۔آج اےس وخد اےنپ آپ وک  اچبان اھت۔دکتس زیت وہےن یگل یھت۔اس ےن گیب وک 

اکنل رک اےس ڈلب رک ےک دلجی ےس اےس اکسرف یک   دوونں اجبن ےس دنکےھ رپ ڈاال۔اور اکی دوہٹپ

رطح اوڑاھ۔وہ زیتی ےس رمکے ےک اچروں وکونں ںیم اگنںیہ دوڑا ریہ یھت۔ھچک ااسی وج اےس اچب 

 اتکس۔۔اب دروازے وک داکھ دای اج راہ اھت۔

ںیم انکچ وچر رممی ےن اکی رطف راھک دلگان ااھٹ رک اےس  اکی دویار رپ ےگل آےنیئ رپ امرا۔دوونں یہ وحملں 

وہےئ ےھت۔وہ زیتی ےس کھج رک ان ڑکٹوں وک اہوھتں ےس  دروازے ےک آےگ دلیکھ ریہ یھت۔ارگ وہ 

دروازہ وھکل رک ادنر آات وت ےلہپ اےکس اپؤں زیمخ وہےت۔ہی بس رکےت اےکس اےنپ اہھت زیمخ وہ ےکچ 

عئ ںیہن رکین یھت۔رھپ ڑھکیک ےھت۔اےس رپواہ ںیہن یھت۔اےس وخد وک اچبان اھت۔ہی دنچ  وحملں یک تلہم اض

 وھکل رک  اس ےن ابرہ اجان  اچاہ۔

اب یک ابر اگل اھت دروازہ وٹےنٹ وک ےہ۔رممی ےن ےچین اھجاکن۔اس ڑھکیک ےک ےچین   دو ےتک ےھٹیب ےھت۔ اس ےن 

 وخد وک ےب یسب یک ااہتن رپ وسحمس ایک اھت۔رھپ دلجی ےس  رمکے ےک اکی وکےن ںیم ریھک  وھچیٹ لبیٹ ااھٹ رک

ڑھکیک ےس ابرہ یکنیھپ۔اتہک ےتک واہں ےس ٹہ اجںیئ۔بج ہک وہ  ےنٹ یک اجبےئ ڑھکیک یک اجبن رخ ےیک 

زور زور ےس وھبےنکن ےگل ےھت۔اب  وہ اہکں ےس اھبیتگ؟اس ےن وٹےٹ دلگان اک اکی ڑبا ڑکٹا اہھت ںیم ااھٹ 

وہں ےس وھگرات ادنر آای اھت ۔اور یئک ایل اھت۔یھبت دروازے اک ال ک وٹٹ ایگ اھت۔ وہ ڈنسی الب  اےس وخوخنار اگن
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اکچن ےک ڑکٹے اےکس ریپوں ںیم سھگ ےئگ ےھت۔وہ  خیچ ااھٹ اھت۔"ںیہمت وھچڑوں اگ ںیہن۔۔" وہ ان 

ڑکٹوں رپ اتلچ اس کت آےن اگل۔ےچین ےس وھبےتکن ےتک اب  پمج اگل رک ڑھکیک  ےک راےتس ادنر آےن یک 

یہ ںیھت۔رگم ہی وتق اکیتپن  اٹوگنں رپ وتہج دےنی اک ںیہن اھت وکشش رکےن ےگل ےھت۔رممی یک اٹںیگن اکپن ر

 اس وتق اسےنم ڑھکی تبیصم ےس اجن ڑھچاین یھت۔

اس ےن اہھت ںیم ک ڑا  دلگان اک ڑکٹا ھچری موت ےس ۔وت اور ےسیج یہ وہ رقبی آای ۔اس ےن رممی وک ک ڑان اچاہ 

اھب  رک دروازے کت یئگ یھت۔ایکس وجیت ےک  ایکس اسڈیئ ںیم اسھگ دای۔وہ البلب رک اکھج۔رممی زیتی ےس

ےچین یئک اکچن آےئ ےھت۔وہ دڑھےتک دل ےک اسھت  اب دروازے وک الک اگل ریہ یھت۔ااکس ادنر اک الک وٹاٹ 

 ا ریش اس زیمخ احتل ںیم  بج کت دروازہ وتڑ رک ابرہ آات وہ اس ےس دور  وہیت۔وہ 
 
 

اھت ابرہ اک ںیہن۔وہ ب

فل تمس ںیم اھب  ریہ یھت۔زیتی ےس اےنپ رھگ یک اخم  

سب وصخمص راوتسں ےس آیت اجیت ۔ادنریھی ایلگں۔۔ہی رہتس اےکس ےیل ااجنن اھت۔وہ بج ےس آیئ یھت 

یھت۔اھبےتگ اھبےتگ اےس اگل اےکس اپؤں ںیم ھچک اسھگ اھت۔وہ  ہنم ےک لب رگی یھت۔"آہ۔۔" وہ درد ےس  

اور اھبےتگ وہےئ وہ اورپ وہ رک  اےکس اپؤں ںیم الچیئ یھت۔اکچن ےک ھچک ڑکٹے وجےت ںیم سنھپ ےئگ ےھت 

 ایھٹ یھت۔رھپ داںیئ اپؤں ےس وجیت اکن وک ےنل یک وکشش یک۔ےشیش اک ڑکٹا  تہب رکاےتہآےگل ےھت۔وہ درد ےس 

ڑبا اھت،اےکس اپؤں یک یلیھتہ اور وجےت ےک درایمن   رتےھچ رخ  ںیم سنھپ اکچ اھت۔وہ ہشیش اکنیتل وت وخن ےن 

اکنیتل وت ںیہی ڑپی ریتہ اور ارگ وہ ےھچیپ ےس آاجات وت۔۔اس ےن دوونں وبلں وک ےچنھب آدیھ  رانک ںیہن اھت۔ہن
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ہ ٹنم  ںیم وجیت ااتری ۔درد ڑبےنھ اگل اھت۔ےھچیپ ےس یئک آوازںی انسیئ دےنی ںیگل۔انتک زیت ول  ےھت۔دنپر

ےھت۔رممی ےن  آوھکنں وک دنب رک ےک ھچرا زور اگل رک وجےت وک ااتر اکنیھپ  اےکس ےھچیپ ڈوھڈنےن ڑھکے وہےئ 

 اھت۔وخن زیتی ےس ےنہب اگل اھت۔

رھپ دورسا وجات ااتر رک اس ےن اس ےن یک وکشش یک۔درد ےک امرے اس ےن ایھٹمں چنیھب یل ںیھت۔ اب وہ  

مک یھت۔وہ ںیہن اجیتن یھت وہ اھبےتگ ویلگں ےس لکن رک روڈ رپ یھت۔ہی روڈ اسنسن اھت۔اور اہیں روینش یھب 

اھبےتگ اہکں آیکچ یھت۔وہ وےسی یھب اس رہش ےک روتسں وک ںیہن اجیتن یھت۔اب وہ اھب  ںیہن یتکس یھت۔ 

وخن یھب ہہب راہ اھت۔ریپ زنیم رپ رےتھک یہ درد یک یئک رہلںی ھچری اٹگن ںیم ےنلیھپ ںیتگل۔ وہ ڑگنلا رک  یھب ںیہن 

ل اچاہ وہ ںیہی ھٹیب رک وھپٹ وھپٹ رک رو ڑپے۔لچ اپ ریہ یھت۔ااکس د  

اس ےن یھبک امسجین فیلکت ںیہن یلیھج یھت۔اےس ںیہن ہتپ اھت ہک بج مسج ںیم ایسی  ااہتن یک فیلکت وہ وت 

ڈ ےس ربداتش رکےت ںیہ۔آوسنؤں یک وہج ےس راہتس  ددنھال وہ راہ اھت۔دنچ دقم لچ رک وہ رھپ ھٹیب یئگ 

 ورہن تہب اس وخن ہہب اجات۔اس ےن گیب ااتر رک ادنر ےس  اکی ڑپکے وک اہھت یھت۔زمخ رپ یٹپ رکین یھت

 امرا۔ایکس ضیمق یھت۔رممی ےن گیب یک زپ وک دنب رک ےک اےس ابملیئ ںیم  وفڈل ایک۔

ایس راےتس ےس یئگ وہیگ۔۔" اکی آواز وہا ےک دوش رپ اس کت یچنہپ یھت۔اس ےن وغر ایکہی  "دوھکی  انیقی ً 

  یک الھجنھج

 

 

 

یئ وہیئ آواز یھت۔اس  ےن وخف ےس رس ااھٹ رک  اورپ داھکی اور رھپ اچروں اجبن۔۔وہ رکس

ول  اس ےس زایدہ دور ںیہن ےھت۔ایک افدئہ ان زومخں اک ارگ ا ےکن اہھت یہ انگل اھت وت۔۔اس  ےن وخد وک تمہ 
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ونں ابزؤں وک  اکی دح دالےن یک وکشش یک۔دلجی ےس ضیمق  وک اپؤں ےک رگد یتٹیپل اج ریہ یھت۔اور رھپ دو

کت ٹیپل رک ان ےس   اپؤں ےک اورپ دو رگںیہ اگل یل ںیھت۔ےلہپ وہا یکلہ یھت۔اب اکی دم ےس وہا ںیم زیتی 

آےن یگل یھت۔ اور وہا ےک وھجوکنں ےک اسھت  انوگار وب ےک ےکبھب آےئ ےھت۔رممی ےن انک رپ اہھت راھک اھت 

ھت یھب  زیمخ ےھت۔ ےلیگ اہھت ہنم وک ےگل وت ااسحس وہا۔اےکس اہ  

اےساہوھتں ںیم ےیل رھپ آےگ وک ےنلچ ۔رھپ ایس رطح ڑگنلاےت دقومں ےس ےھچیپ اج رک اےنپ وجےت ااھٹےئ 

یگل۔اےس اےنپ واہں  وہےن اک وبثت یھب ںیہن وھچڑان اھت۔وہ ایھب کت کش ںیم ےھت ہک وہ ایس راےتس ےس یئگ 

ہ روڈ ےک اکی اسڈیئ رپ وہ رک لچ ریہ یھت۔آوازںی اب وہیگ  وت ہی کش نیقی ںیم ںیہن دبانل اچےئیہ اھت۔و

تہب اصف انسیئ دےنی یگل ںیھت۔اور وہ اچر اپچن ول  آسپ ںیم وبل رےہ ےھت۔رممی وک اگایلں دے رےہ 

  وک دایکمھں۔۔رممی ےن رک رک  اچروں اجبن اگنہ دوڑایئ۔ دب وب ڑبیتھ اج ریہ یھت۔اجنےن 

 

 

 

ےھت اور رکس

رہش ےس دور اھت اس ےن ادنازہ اگلای۔وکاسن العہق اھت۔اشدی   

رھپ آےگ اج رک اےس  دو رچکے ےک ڈرم  رظن آےئ ےھت۔ روڈ یک دورسی اجبن یھب  اےسی یہ نیت ڈرم رےھک  

ےھت۔ وہ  درد یک رپوا ےیک انب زیتی ےس یتلچ ریہ ۔دوونں ڈرم رچکے ےس الب رےہ ےھت۔اس رطف 

رپ اہھت رےنھک رپ وبجمر رک دای اھت۔روڈ رپ اکی اسھت یئک  ادنریھا اھت۔رگم رچکے یک دنگی دبوب ےن اےس ہنم

السٹئ ڈایل یئگ ںیھت۔ وہ اےکس تہب رقبی آےکچ ےھت۔اس ےن رچکے ےک ڈرم وک   داھکی۔اور رھپ ارد رگد  

ڑپیت السٹئ وک داھکی۔آرخی انپہ اگہ یہی رچکے ےک ڈرم ےھت۔وہ   اوےچن ڈرم ےھت۔ےلہپ اس ےن اانپ گیب 
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وونں  اہوھتں وک ڈرم یک  دویار یک حطس رپ امجےئ وخد وک  دنلب ایک۔اہوھتں ںیم دشدی درد ااھٹ اھت۔وہ  ادنر ڈاال۔رھپ د

 واسپ ےچین  وہیئ۔

السٹئ ایھب یھب  ڈایل اج ریہ ںیھت۔ارگ اس رپ یھب روینش آاجیت وت اسرا لیھک متخ اھت۔اس ےن تمہ رک ےک 

ںیئ اٹگن وک اورپ رک ےک ادنر ایک۔دبوب امرے اج ریہ یھت۔رھپ رھپ ےس اہوھتں  یک دمد ےس وخد وک اورپ ایک اور  اب

  یھت۔اےکس اپؤں ادنر وک د ےتسن  ےئگداںیئ وک یھب اورپ رک ےک ادن ایک اھت۔وہ رچکا اھت وکیئ ومہا زنیم ںیہن

ےھت۔وہ وتازن ںیہن رھک اپ ریہ یھت۔وہ اکی اجبن رگ ڑپی ۔یھبت اکی زیت الٹئ اس رچکے  ےک ڈرم رپ 

می  ےن اسسن روک یل یھت۔ فف ےحمل یک وچک ےس وہ چب یئگ یھت۔ڑپی ۔رم  

اس ےن اےنپ داںیئ اہھت وک یتخس ےس  ہنم رپ ارطسح  راھک اھت ہک  ایکس انک کت اجیت وہا  اک  راہتس یھب رک ایگ 

اھت۔الٹئ رحتک رک ریہ یھت۔رممی ےن اینپ ھچزنشی وک کیھٹ رکان اچاہ۔وہےل ےس رس  وک ااھٹےئ ایھٹ یھت 

   اور ےنھٹیب یک وکشش یک۔اوردنچ اچن ےچین کسھک یئگ یھت۔

دقومں یک آوازںی رقبی آیت اج ریہ ںیھت۔رممی ےن دوونں اہوھتں ےس اپس ڑپا رچکا  ااھٹ رک وخد رپ ڈاانل 

 رشوع ایک۔دبوب ۔۔آہ ومت یھت  ےسیج۔۔

ےس رھب رک رخاب وہ وہ اینپ اس ںیس روےک زیتی ےس اہوھتں وک رحتک دےی اج ریہ یھت۔اہھت اس رچکے 

 ےکچ ےھت۔وہ  فف کشخ رچکا ںیہن اھت۔
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بج کت  ان دقومں یک آواز اس ڈرم  ےک رقبی وہیئ یھت۔بت کت وہ وخد وک لمکم وطر رپ اس رچکے 

ےس ڈاھپن یکچ یھت۔اس ےن زدنیگ ںیم یھبک اینت دبوب ںیہن وسیھگن یھت۔اےس اےنپ مسج ےک تہب ےس 

س وہےن اگل اھت۔وہ ہنم وھکل رک خیچ یھب ںیہن یتکس یھت۔وصحں رپ ھچک ہن ھچک  راتگنی وہا وسحم  

"ےھچیپ روڈ ےک درایمن ںیم وخن  اگل وہا۔۔ےسیج اس ےک اپؤں زیمخ ےھت۔۔نکیل دنچ دقومں ےک دعب  وخن 

ےک اشنن مگ ںیہ۔۔یئگ وت  یئگ اہکں۔۔" اےکس  ڈرم ےس  زرا ےس افےلص ےس ہی آوازںی اس کت آریہ 

رڑیھ یک ڈہی  ںیم انسنسٹہ یس  لیھ یئگ یھت۔ ںیھت۔وخف ےک امرے ایکس  

ہی رھگ ںیم زگری اس رات ےس یئک انگ زایدہ وخانفک رات یھت۔وہ رات ھچک یھب ںیہن یھت۔ وہ ادنر یہ ادنر 

ٹھگ ٹھگ رک رو ریہ یھت۔وہ ہنم وھکل رک ںیہن رو یتکس یھت۔مسج رپ ےتلچ ڑیکے ہنم ںیم ہن سھگ 

 اھت۔ہنم رپ رےھک اہھت یک اںویلگں ےس یھبک الخ دیپا رکےک اکی یبمل اجےت۔اینپ انک وک اس ےن  داب راھک

اسسن  یتی اور وہ درایمن  ںیم یہ رک اجیت ہک اسھت یئک انگ زیت دبوب ےک ےکبھب آےت ےھت۔زعت ےک اجےن 

 ےک وخف ےس وہ  ہنیسپ ہنیسپ وہےئ اج ریہ یھت۔

یسک اور ےک وخن ےک اشنن وہں۔۔وہ اہیں آیئ اےکس آوسن ایکس آوھکنں ںیم یہ مج ےکچ ےھت۔"وہ اتکس ےہ 

 یہ ہن  وہ۔۔"

"سج ےک یھب وخن ےک اشنن  ںیہ۔۔وہ اہیں ےس زایدہ دور ںیہن اج اتکس۔۔ای وت وہ اڑ رک وہا ںیم لھگ یئگ 

ےہ۔۔ای اےس وکیئ ااھٹ رک ےل ایگ ےہ۔۔" بس رگوپ یک وصرت ںیم ادرھ ادرھ دےتھکی وبل رےہ ےھت۔ 
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اہک اھت  ااکس آےگ ےھچیپ وکیئ ںیہن ۔۔ان یسک وک وفن رکیت ےہ ان وکیئ اےس۔۔وکیئ  "اہمتری یطلغ ےہ۔مت ےن

  رپ اٹل ڑپا اھت۔

 

 

 

 ھچےنھچ یھب ںیہن آےئ اگ۔۔آاسن ڑلیک ےہ۔۔" اکی وبےتل وہےئ رکس

یہ یھت۔۔ںیم ےن وھجٹ ںیہن وبال اھت۔۔اینت وصعمم یتگل یھت ےھجم ایک ہتپ اھت ڈنیسی وک اانت " اہں وت اےسی

 زیمخ رک ےک اجےئ یگ۔۔" اس ےن افصیئ دی۔۔

" اب وج یھب وہ مت امہرا اصقنن ھچرا رکو۔۔اس ڑلیک ےک ےیل مہ ےن ںیہمت تہب ےسیپ دےی ںیہ۔لک کت 

وہ الچای اھت۔  امل انجیھب ےہ ڑلیک مگ ےہ۔۔اب ایکس ہگج ںیہمت جیھب دںی۔۔۔"   

واک ےک دعب دنمسر ےہ وہ واہں کت یئگ  " ںیہن دوھکی وہ ںیہی ںیہک وہیگ۔اہیں ےس آےگ اپچن ٹنم یک

 وہیگ۔۔واہں دھکی ےتیل ںیہ۔۔"

 "ارگ وہ دنمسر ںیم الھچگن اگل یکچ وہیئ وت۔۔۔امہرا رہاجہن وکن رھبے اگ۔" 

  یک رکایتہ آواز آیئ یھت۔اشدی اکی آدیم ےن اےکس ابل ک ڑ ےیل ےھت۔ "ےلہپ یھبک دوھہک دای ےہ مت 

 

 

 

رکس

ہ  ےصغ ےس خیچ ایھٹ یھت۔ولوگں وک اب دو ں یگ۔۔" و  

رممی اھکانسن اچیتہ یھت۔نکیل وہ وخد وک رحتک رکےن ےس یھب ابز رھک ریہ یھت۔رچکے ںیم زرا یس یھب لہ 

لج وہیت وت وہ کیچ رکےن آن ےتچنہپ۔"کیھٹ ےہ ےلہپ ان ڈرومں وک کیچ رک ول۔اہیں ہن پھچ یئگ وہ۔۔" 

 واال ڈرم کیچ رکےن ےگل۔مت اجؤ  زرا  چیب  کت دھکی اکی آدیم ےن اہک۔اور دو آدیم آےگ ڑبھ رک اےکس اسھت
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رک آؤ۔" ااکن ابس مکح دے راہ اھت۔ واہں رچکے ںیم ڑپے رممی یک اس ںیس دبوب ےک امرے رےنک یگل 

ںیھت۔"ای اہّلل اشدی وتق آرخ آن اچنہپ ےہ۔۔" اس ےس اب زمدی  واہں اسسن ںیہن ایل اج راہ اھت۔وہ  رممی 

  وت  اےکن ابس ےن واہں الٹئ ڈایل اور ڈرم وک دھکی وک عنم رک دای۔ےک ڈرم وک کیچ وکےن ےگل

"اےسی دنگ ںیم وکن اتپھچ ےہ۔۔اور ڑلایکں وت یھبک ںیہن۔۔اس ےن وکیئ اور راہتس دوھڈنا وہاگ۔۔اہیں 

ںیہن  یتل وت ںیہک اور یئگ وہیگ۔۔"وہ دو رمد رچکے وک اہیں واہں رکےت رک ےئگ ےھت۔وہ ابس ےک اپس 

ی ےک زیمخ وہےن یک االطع ھچسیل وک ںیہن دے ےتکس۔۔زرا یس یطلغ رپ ھچرا رگوپ ک ڑا ڈنیس"آےئ۔

  وک امرو اور ایکس اکشتی وھکلاؤ۔۔وہ لگیل ےہ۔۔اےس ھچسیل ںیہن ک ڑے 

 

 

 

اجےئ اگ۔۔ااسی رکو رکس

یگ۔۔اور اہں اکشتی رممی اعمل ےک انم یک وہ۔۔وہ ےہ وت ںیہی ںیہک۔۔سب ہی کلم وھچڑ ےک ہن 

  یک وہج ےس وخاوخماہ اس ڑلیک رپ ہسیپ اگل دای اس ےس ااھچ وکیئ اور اجےئ۔۔ڈنیس

 

 

 

ی اور رکس

دےتھکی۔۔رضوری ملسم رگل دینھکی یھت۔۔اب دوھکی ایک ھچک انتگھب ڑپ راہ ےہ۔۔ہشیمہ اتہک راہ وہں۔۔زمکور 

 ڑلایکں ڈوھڈنو۔۔"

"  دورسی رطف ےک ڈرم کیچ رک ےک  "وت ےھجم بک ہتپ اھت ہک وہ اینت وصعمم دےنھک وایل اٹرزن ےلکن یگ۔۔

  ےن آےت وہےئ آرخی ابت ینس یھت۔اور لج رک وبیل ۔اس وتق وہ وخد ےصغ ےس رھب یکچ یھت۔ہی 

 

 

 

رکس

 رممی اعمل اےس لم اجیت وہ اےس اکٹل  د یت۔



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 199 
 

199 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

ےٹ ایکن ابوتں ےس رممی وک ادنازہ وہ اکچ اھت۔ وہ امایف ےک ول  ےھت۔اس ےن یھبک ںیہن وساچ اھت ہک اس وھچ

ےس کلم ںیم یھب امایف وہ اتکس ےہ۔اس اک ایخل اھت داین ےس رپے اھت وت داین  ےس تہب ااھچ اھت۔رگم ہی ابت یھبک 

 ںیہن وھبینل اچےئیہ ہک اےھچ ربے ول  رہ ہگج اپےئ اجےت ںیہ۔

ن وہ کلم و موم  یک اچہپن ےس امورا وہےت ںیہ۔وہ یسک کلم و موم یک اچہپن ںیہن وہ ےتکس۔ایکن اینپ اچہپ

یھت۔اطیشن ےک اسیھت۔۔وج یسک یھب موم ںیم دیپا وہ ےتکس ںیہ۔یسک یھب کلم ںیم دیپا وہےتکس ںیہ۔اور 

ارگ ربایئ ہن وہ وت ااھچیئ اک ہتپ ڈ ےس ےلچ؟ ہی ربے ول  یہ وت اےھچ ولوگں یک دقر رکواےت ںیہ۔داین رھپ اںیہن 

وخش تمسق وہ۔وج اےنپ ووجد وک یسک اور رسایتہ ےہ ہک مت اےھچ وہ۔مت اطیشن یک اوالد ےس ںیہن وہ۔مت 

 ےک ےیل فیلکت اک ابثع ںیہن انبےت۔وج اےنپ دامغ وک ولوگں ےک اصقنن رپ رخچ ںیہن رکےت۔

وہ ول  واہں ےس ںیہن ےٹہ ےھت۔ وہ اہیں واہں لہچ دقیم رک رےہ ےھت۔اےنپ آےگ ےک الہحئ لمع ایتر رک  

  ےھت۔وج رممی اعمل وک ڈوھڈنےن دنمسر کت ےئگ ےھت۔رےہ ےھت۔اور اےنپ ان دو اسویھتں اک ااظتنر رک رےہ

رممی وک   مسج رپ ڑیکوں یک رسرساٹہ وسحمس وہ ریہ یھت۔اب  دنب آوھکنں ےس آوسن رگےن ےگل ےھت۔وہ 

ڈر ےس آںیھکن ںیہن وھکل اپ ریہ یھت۔ںیہک آھک ںیم  ہن ھچک الچ اجےئ۔آواز ںیہن اکنل ریہ یھت۔ک ڑی ہن 

ےل ریہ  یھت۔دبوب ےک امرے دامغ یک رںیگ یتٹھپ وسحمس وہ ریہ اجےئ۔لھک ےک اسسن ںیہن 

ںیھت۔اےکس   ریپوں ےک ےچین اجنےن سک دقر دنگیگ یھت ہک اےس اےنپ ریپ ڑھتلے وہےئ وسحمس وہ رےہ 

ےھت۔اےکس رس  رپاکسرف اھت وت ابولں ںیم ایھب کت ھچک ںیہن ایگ اھت۔ویکہکن وج رچکا رس رپ اھت وہ کشخ اھت۔وہ 
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کھت یئگ یھت۔اےس اانپ مسج اڑکات وسحمس وہ راہ ڑپے ارابر اھت رگم دنگیگ ںیہن یھت۔وہ استک اشرپوں اک

اھت۔نکیل وہ رحتک ںیہن رک یتکس یھت۔زرا یس رسرساٹہ رپ وہ اس کت آاجےت۔اےس یسک امایف رگوپ ےک 

مسج ےس  ےھتہ ںیہن ڑچانھ اھت۔ےلھب اس رچکے ںیم یہ ومت آاجیت۔ےنیسپ یک وہج ےس ڑپکے ہگج ہگج ےس

 ےنکپچ ےگل ےھت۔اور اب ڑیکے اکٹ رےہ ےھت۔

اشدی اکی ےٹنھگ ےس اورپ اک وتق وہ اکچ اھت۔رممی ےک وحاس اب ااکس اسھت وھچڑ رےہ ےھت۔وہ اس ےس زایدہ 

اٹررچ ربداتش ںیہن رک یتکس یھت۔اس ےن وساچ اھت ہک وہ ان ےک اجےن ےک دعب لکن اجےئ یگ رگم وہ واہں 

  رک رےہ ےھت۔ڑھکے اینپ آےگ یک الپگنن

"وت ریمی ومت رچکے ےک  ادنر یھکل یھت۔۔" ااکس ذنہ وہےل وہےل ونغدیگ ںیم اج راہ اھت۔"ریمے 

اہّلل۔۔تہب دب وب ےہ۔۔۔نٹھگ ےہ۔۔اسسن ںیہن آریہ۔۔"  وہ زدنیگ اور ومت یک درایمین راہ رپ ڑھکی 

 یھت۔

وگایہ د یت وہں اہّلل آپ وادح "اشدی وتق آرخ ےہ۔۔اہّلل  ںیم رم ریہ وہں۔۔آپ وگاہ رانہ۔۔ںیم  

ںیہ۔۔آپ اطوتقر ںیہ۔۔زنیم و آامسن ےک امکل ںیہ۔۔نب وتسونں واولں اوےچن آامسونں ےک امکل 

ںیہ۔۔اخقل ںیہ۔۔آپ ریمے رب ںیہ۔۔ںیم ےن آپ ےک وسا یسک وک یھبک رشکی ںیہن ایک۔۔۔" وہ 

  یھت۔رگم ایھب  یھب اےنپ آرخی املکت ذنہ ںیم رت بی ےس درہا ریہ یھت۔کیھٹ ےہ ومت اسےنم

اسوسنں یک تلہم یھت۔اس آرخی وتق ںیم بس ےس امہ اکم اےنپ اامین وک رھپ ےس درہاان اھت۔ےلھب زابن 
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ںیہن الہ یتکس یھت ہک دنکےھ رپ ےھٹیب رفےتش ےتھکل۔ایکس ابت وت اہّلل ےس یھت۔وہ وت دل یک ابت یھب نس اتکس 

ےس آرخی اکم رک ریہ یھت۔رضوری ںیہن ہی تلہم بس  ےہ۔وت وہ  آرخی اسوسنں ںیم  اینپ زدنیگ اک بس

 وک بیصن وہ۔

"ںیم وگایہ د یت وہں دمحم یلص اہّلل ہیلع وآہل وملس آرخی یبن ںیہ۔۔اہّلل۔۔" وہ اب اےنپ وہش وھکیت اج ریہ 

 یھت۔رہ اجبن دب وب اک راج اھت۔اور مسج رپ اکےتٹ ڑیکوں وک  اھکےن وک تہب ھچک لم ایگ اھت۔"ایم۔۔ےھجم دنین

آریہ۔۔ےہ۔۔ایم۔۔اوب۔یج۔۔گیب انیل ےہ۔۔لک ابزار ۔۔احرش ریما۔۔اپؤں دھک راہ ےہ۔۔ہتپ ںیہن 

ایک وہا۔۔یلع مت۔۔ردا اور اساش۔۔۔" اس ےک دامغ ںیم بس ھچک  ڈگ ڈم  وہ راہ اھت۔یھبک اکی نیس  دامغ ںیم 

اوہ۔۔اپؤں۔۔ریما رس اہکں۔۔ال یہ دورسا   ایکس ہگج ےل اتیل۔"اہّلل ںیم وگایہ۔۔دبوب۔۔ ارھبات اور  وفرا ً

اہل۔۔ال رشکی۔۔" اس اافلظ ےک دعب اےکس دامغ ےن ااکس اسھت لمکم وطر رپ وھچڑ دای اھت۔ااکس ہنم رپ راھک 

اہھت ڈالیھ وہ رک اےکس ہنم ےس ڈکلھ رک اکی رطف وہایگ اھت۔دورسا اہھت دنگ ںیم ںیہک اسنھپ اھت۔مسج یھب 

۔ڈالیھ وہ رک زمدی ےچین وک رسک ایگ اھت  

 

"ہی حبص ےک ھچ ےجب اھٹ رک اہکں اجرےہ وہ۔۔"  وہ ایتر وہ رک اینپ اگڑی یک اچیب ااھٹےن اگل اھت۔ےھچیپ ےس ایکس  

ویبی یک آواز آیئ یھت۔"ارگ آج یھب اکم رپ ںیہن ایگ وت ریمی وج اینت   اکشںیتی یئگ وہیئ ںیہ آج ونرکی ےس 

  وجاب دای اھت۔"کیھٹ ےہ نکیل دلجی آاجان۔"اکنل دںی ےگ۔"وہ تلجع ںیم اھترھپ یھب  ویبی وک وکسن ےس
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وہ اس رہش ےک اکی ےصح ےس رچکا ااھٹک رکےن رپ امومر اھت۔ایکس رساکری ونرکی یھت۔اینپ ویبی یک امیبری یک 

وہج ےس وہ اکیف دونں ےس ہکلب  ارگ  ابمہغل آرایئ ےس اکم ہن ایل اجےئ  وت اکی امہ ےس  اےنپ  العےقےس رچکا ںیہن 

  اھت۔اس العےق ےس زرا ٹہ ےک  داہییت آابدی رشوع وہ اجیت یھت۔ااھٹ اپ راہ

رشوع ںیم  یسک ےن ھچک ںیہن اہک رگم واہں اس راےتس رپ رھپ زگران یھب  احمل وہےن اگل۔رہ رطف ےس ایکس 

 اکشںیتی آےن ںیگل ہک وہ رچکا ںیہن ااھٹ راہ۔وہ ویبی یک امیبری اک اتہک۔۔اور اتہک لک اجؤاگن آج اجؤاگن۔۔رگم

لک اےس آرخی وارگنن اجری یک یئگ یھت۔اس ےیل آج وہ ڈوییٹ  اک وتق رشوع وہےن ےس ےلہپ واہں ےس  

 رچکا اصف رکان اچاتہ اھت۔

وہ اور ااکس اسیھت اینپ رچکا ااھٹےن وایل اگڑی ںیم ھٹیب  رک اےنپ العےق ںیم آےئگ ےھت۔روڈ یک دورسی اجبن 

آےگ رک ےک وہ اب ان دو ڈرومں کت آےئ۔"ہی اکم وہ وت رےھک  ونیتں ڈرم وہ اخیل رک ےکچ ےھت۔اگڑی 

ریمی اجن ےٹھچ۔۔ریمی ویبی ریما ااظتنر رک ریہ وہیگ۔" وہ اب رھگ اجےن یک دلجی ںیم اھت۔دوونں ںیم 

 تہب ایپر اھت۔

"ہی دوھکی۔۔ہی ایک ےہ۔۔" اےکس اسیھت یک زیت آواز اسرے ںیم وگیجن یھت۔وہ دلجی ےس ایگ۔واہں 

اکی ڑلیک آڑی رتیھچ ڑپی یھت۔ااکس الچن ووجد رچکے ںیم اھت۔دوونں ابزو ےلھک ڑپے  رچکے ںیم اسےنم 

 ےھت۔اور اورپی ووجد رپ یھب ںیہک ںیہک  دنگ اگل اھت۔

 "ہی وکن ےہ۔۔"
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"وج یھب  ےہ دلجی ااھٹؤ۔۔" اےکس اسیھت ےک ےتہک یہ دوونں اےس اکن وک ےنل یک وکشش رکےن ےگل۔اکی 

یک وکشش رک اہ اھت۔وھتڑی یس دجو دہج ےک دعب وہ اےس واہں ےس  اکن وک ےنل ںیم ادنر اج رک اس ڑلیک وک ااھٹ ےن 

 اکایمب وہ ےئگ ےھت۔

"ہی ااکس گیب یھب  ےہ دوھکی۔۔"اکی ےن ادنر یک رطف کھج رک گیب یھب ابرہ اکنل ایل اھت۔اےس زنیم رپ اٹل 

 اکی ےن  ایکس انک ےک رک وہ اےکس ووجد ےس اکپچ رچکا اٹہ رےہ ےھت۔"دوھکی اس ںیس لچ ریہ ںیہ۔۔" رھپ

آےگ اینپ دو اایلگنں ںیک۔"ریما ایخل ےہ رم یکچ ےہ۔اوبمیسنیل البؤ۔۔اشدی یچب وہیئ وہ۔۔ڈارٹک کیھٹ 

رطح ےس دےھکی اگ۔۔"وہ دوونں وبالھک ےئ وہےئ ےھت۔ہی ایکن زدنیگ اک الہپ واہعق اھت۔ویں رچکے ےس یسک 

اک انلم وج واہں  ےس اھب  یتکس یھت۔رگم  رچکے ںیم یہ ڑپی  ااسنین ووجد اک انلم۔۔ای رھپ اکی حیحص الستم ڑلیک

 ریہ یھت۔ہی ایک ہمعم اھت؟۔

وہ اوبمیسنیل وک اکل رک ےکچ ےھت۔رقیبی اتپسہل ےس اوبمیسنیل آےن ںیم دو  ٹنم ےگل ےھت۔ہی واہں اینپ 

رطز  اک اوناھک واہعق اھت۔اس وھچےٹ ےس اتپسہل ںیم اس وتق ڈوییٹ رپ  فف اکی یہ   ڈارٹک یھت۔اےس 

یھب ایکس اس ںیس لچ ریہ اتپسہل دالخ رکاےک وہ دوونں اانپ اکم رکےن ےلچ ےئگ ےھت۔ڈارٹک ےن اہک اھت ا

ںیہ۔نکیل تہب دممھ ںیہ۔۔اینت ہک یسک یھب ےحمل اسوسنں یک ڈوری وٹٹ یتکس ےہ۔اس ڑلیک اک زدنہ چب اجان 

اکی زجعمہ وہات۔اےکس ووجد ےس وب آریہ یھت۔رگم  وہ ڈارٹک اس ان اقلب ربداتش وب ےک ابووجد یھب اس ےک   

۔اور اےنت ںونتں ےک دعب یھب وہ اجیتن یھت اےکس ےنچ رقبی ڑھکی اےس زدنہ رےنھک ےک نتج رک ریہ یھت
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ےک اچسن اکی ای دو دصیف ےھت۔ہی اچسن یھب اس ےیل ہک ایکس اس ںیس لچ ریہ ںیھت۔ورہن ہی ادیم یھب ہن 

 وہیت۔اور ڈارٹکز ارگ اےنپ ےبعش ےس صلخم ہن وہں وت۔۔یئک رھگوں ےک رچاغ ھجب اجےت ںیہ۔

دصیف ےک اچسن رپ یھب اےنپ رمضی ےک العج ےس امویس ںیہن وہ یتکس  وہ اےنپ ےشیپ ےس صلخم یھت۔وہ اکی

یھت۔ااکس اکم دوا رکان اھت۔وس وہ رک ریہ یھت۔رھپ رنوسں وک الب رک اس ڑلیک وک اصف رکواای اھت۔وہ رم یھب اجیت 

 وت ہی ااسنتین یک وتنیہ یھت ہک  اکی ااسنن ویں دبوبدار وہ رک رمات۔

 وہ  وکن یھت۔اور واہں رچکے  ںیم وخد یئگ یھت یسک ےن امر رک ڈاال اھت۔اےکس اہھت اس اک ھچک ولعمم ںیہن اھت ہک

ریپ یھب زیمخ ےھت۔مسج رپ ڑیکوں ےک اکےنٹ یک وہج ےس ارلیج وہ یئگ یھت۔اور ںیہک ںیہک وسنج 

م ںیہن یھت۔اےکس رس اک ااکسرف ااتر وک اےکس ابولں وک یھب اصف ایک ایگ اھت۔ڈارٹک  ایلی  وک اےکس گیب اک ولعم

اھت۔ورہن اےس وھکل رک ھچک دھکی  یتی۔ااکس گیب اکی رنس ےن اصف رک ےک اےنپ اپس رھک ایل اھت۔اےکس 

 ڑپکے کنیھپ دےی ےھت۔ااکس ومابلئ اور پیل اٹپ اور اےکس ڈاوک سٹنم۔۔۔

 آیئ ڈی اکرڈ اھت اس ارگ  ڈارٹک وک ولعمم وہ اجات وت وہ  ان ڈاوکسٹنم  وک دھکی ےک ھجمس اجیت ہک وہ اپاتسکین ےہ۔ااکس

ی ںیم راہطب رکیت۔اب وت سب  ھچسیل ںیم رھچرٹ درج وہیئ یھت۔ھچسیل ےن 

من س
 
ت

افلئ ںیم۔وہ اپاتسکن ا

یھب زایدہ وشر ںیہن ایک اھت۔وہ اہیں یک ںیہن یتگل یھت۔وکیئ ایسح یھت۔اور وکن اس ااسی کلم ےہ وج اےنپ کلم 

وک کلبپ رکے۔ذہلا ہی اعم ہل اےکس وہش ںیم ںیم آےن واےل ایسوحں ےک اسھت وہےئ ربے احداثت 

 آےن کت پھٹ اھت۔ارگ رم اجیت وت دانف دےتی۔
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آج وچاھت دن اھت۔اےس وہش ںیہن آای اھت۔ایکس ڈارٹک ےن اس ےک ےیل اخص اےکس رمکے ںیم وخوبشؤں اک 

 وھپولں ااظتنم رک راھک اھت۔وھچیٹ یس تہب یس زلبیٹ ںیھت رمکے ںیم نج رپ روز فلتخم وخوبشؤں ےک احلم

 ےک دلگےتس وگنما رک رےھک اجےت۔وہ ڈارٹک ہی ےسیپ اینپ بیج ےس اگلیت یھت۔

اہں داین ےس ایھب اےھچ ول  ںیہن ےئگ۔ایھب یھب اےسی ول  وموجد ںیہ وج ااسنونں ےس تبحم رکےت  ںیہ اور 

می اعمل ےسیج اور یھب اس تبحم ےس ںیہن ےتکھت۔ےلص یک  رپوا ےیک ریغب تبحم وک ابےتٹن اجےت ںیہ۔اہں داین ںیم رم

 تہب ےس ےب وموف اپےئ اجےت ںیہ  وج ااسنونں ےس تبحم وک تہب ایلع ےتھجمس ںیہ۔

رنوسں ےن اہک "ڈارٹک اصہبح سج ےس  فف اکی دصیف زدنیگ یک ادیم ےہ اس ےک ےیل اانت ویکں رک ریہ 

اج رک ہی بس ویکں رک  ںیہ۔؟" اور حیحص وجاب وہ وخد یھب ںیہن دے یتکس یھت ہک وہ اانت آؤٹ آف دا وے

ریہ یھت۔وہ تہب ایھچ ڈارٹک یھت  رگم اےس اےسی وسحمس وہات ےسیج اےس یسک ےن مکح دای وہ  اس اک اخص ایخل 

 روھک۔

ویکہکن یسک ےن ڈارئٹکی آرک اس ڑلیک ےک قلعتم ھچک یھب ںیہن اہک اھت۔ویں ےسیج ۔وہ  یسک وک اتب ںیہن یتکس یھت  

اک تہب ایخل رانھک ےہ۔ااسنونں یک ڑیھب ںیم ہی مگ ہن وہےن اپےئ۔وہ ڈارٹک وخد  دل رپ اکی ااہلم ارتا اھت۔اس

وک اےنپ دل ےک اہوھتں ےب سب اپیت یھت۔وہ اکی دن ںیم یئک ابر اےنپ دورسے رموضیں ےس افرغ وہ رک 

 اےس  فف اکی اگنہ دےنھکی وک اھبیگ آیت۔ایکس یتلچ اسوسنں وک یتنس۔ونیشمں رپ رظنںی امجےئ ریتھک۔رھپ

 اےنپ اکم رپ یلچ اجیت۔
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رھپ ھچرے است دونں دعب اس ےن آںیھکن وھکیل ںیھت۔ڈارٹک وت اکی رطف اس ےک ےیل آےن وایل 

رنںیس یھب ریحت اور  وخیش اک ااہظر رک ریہ ںیھت۔اکی زجعمہ اھت۔وج روامن وہ اکچ اھت۔اہجں اچپس دصیف ےک 

ےن آںیھکن وھکل رک ان بس وک ذجابیت رک دای واہں اکی دصیف وایل  ۔رمضی یھب ضعب اواقت ںیہن چب اپےت

 اھت۔

اس ےن رمکے ےک ارد رگد اگنںیہ ڈاںیل۔رمکہ وھپولں ےس رھبا اھت۔نکیل رھپ  یھب اےس ںیہک رقبی ےس 

نفعت زدہ وب وسحمس وہ ریہ یھت۔تہب انوگار۔۔ان اقلب ربداتش۔۔اس ےن اکیمیکن ادناز ںیم  انک اور ہنم 

وھپل وگنماےئ ںیہ۔ںیہمت ایکن وخوبش دنسپ آیئ۔" ڈارٹک اس رپ یکھج رنیم ڈاھاپن۔"اہمترے ےیل ںیم ےن 

 ےس ہہک ریہ یھت۔"اہیں اینت دب وب ویکں ےہ۔۔" اس ےک وب وک ےنل رپ  ڈارٹک یک رکسماٹہ دیمیھ ڑپی۔

 "رشوع ںیم اےسی یہ وسحمس وہاگ۔نکیل وھتڑی دری ےک ےیل وہاگ۔رھپ کیھٹ وہ اجےئ اگ۔"

 ےب ینیقی ےس اےنپ  ےرے وک اب ےک وھچا۔ےسیج دامغ اب ادیار وہا "ایک ںیم زدنہ وہں؟" اس ےن

 وہ۔"اہں مت زدنہ وہ۔"

"ایک مت یھب زدنہ وہ؟؟۔۔" اس ےن ڈارٹک وک یھب ایس ریحت ےس داھکی۔احداثت ےک دعب آپ وےسی ںیہن 

ا اھت۔اےکس ذنہ رےتہ۔آپ ےک ادنر اک مک ای زایدہ ہصح رضور اتمرث وہات ےہ۔رممی اک ھچرا دامغ ےسیج اتمرث وہ

یک ٹیلس ےسیج ابلکل اصف یھت۔اکی دم ےس اور۔۔ںیہک وکیئ ہطقن کت ںیہن اھت۔اھت یھب  ۔اور ںیہن 

 یھب۔۔
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اھت یھب وت ۔۔تہب دور۔۔دممھ۔۔اور تہب رقبی ہک آھک وھکےتل الہپ ایخل یہ ایس اک اھت۔۔رگم اید ںیہن 

رے ےنچ یک سب اکی دصیف ادیم یھت وہ یھب اس یھب اھت۔"اہں مت زدنہ وہ۔چب یئگ وہ۔اور ںیہمت ہتپ ےہ اہمت

ےیل ہک بج ںیہمت  الےئ ےھت وت اہمتری اس ںیس لچ ریہ ںیھت۔ورہن ہی اکی دصیف یھب ہن وہیت۔ویکہکن 

 اہمتری احتل تہب رخاب یھت۔زجعمہ وہا ےہ۔۔ںیم اینپ آوھکنں ےس اس زجعمے وک داھکی ےہ۔" 

۔وہ ایک وہات ےہ۔۔ویکں وہات ےہ۔۔ایک ومت اک ہن آان زجعمہ اس ڈارٹک ےن اےس ادیم دالین اچیہ۔"زجعمہ۔

 وہات ےہ۔۔"

وہ وہےل ےس ڑبڑبایئ۔اےکس ذنہ یک ٹیلس اخیل یھت۔وکیئ رظنم ںیہن نب راہ اھت۔وہ ایک یتہک ایک  وسیتچ۔اس 

وتق ڈارٹک ےن اےس آرام رکےن دای اھت۔نکیل وہش ںیم آےن ےک دعب یھبک اےس تہب زایدہ دب وب آےن یتگل 

ہک ایکس اس ںیس اڑھکےن ںیتگل۔یھبک اےس اتگل اےکس مسج رپ ھچک لچ راہ ےہ۔یھبک ںیہک اہھت رڑگیت یھبک 

 رپ  وج ارلیج یھت وہ ؤں اک وھتڑا اس رہ ایگ اھت۔اور مسجںیہک۔اہھت ےک وھچےٹ ےس زمخ کیھٹ وہ ےکچ ےھت۔اپ

 اگل۔۔اےس وخد اینپ ذات یہ انوگار ےنگل یتگل یھت۔

ےلہپ یسیج ںیہن ریہ یھت۔اےکس ذنہ ےس ایکس یلھچپ زدنیگ ےسیج ٹم یکچ یھت ھچک اید  ایکس ذینہ احتل اب

اھت اتزہ اھت وت سب وہ رچکے ںیم زگری رات یھت۔رات وت سب اکی یہ زگاری یھت۔رگم وہ رہ روز مسج ںیم 

 اتلسھ اس اذتی وک وسحمس رکیت یھت۔آںیھکن دنب رکےت  سب ویہ رچکے اک ڈرم رظن آات اور وخد وک اس ںیم

دیتھکی۔رات وک دواؤں  ےک زری ارث وسیت وت وخاب ںیم وخد وک اھباتگ دیتھکی اور  رچکے ںیم مگ وہات 
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ے وتق 

 

کلی

 

ن
دیتھکی۔ایکس ایسفنت ڑگبےن ےک داہےن رپ آیکچ یھت۔ڈارٹک اجیتن یھت ہی تہب ڑبا رٹاام اھت اس ےس 

۔اور  اےنپ اپؤں رپ ڑھکا وہ اجان اچےئیہ اھت۔انگل اھت رگم رھپ ےس اےس اب وخد وک اھبنسل انیل اچےئیہ اھت  

 "داین ںیم رہ روز زجعمے  وہےت ںیہ۔ فف اہمترے اسھت یہ ںیہن وہا۔۔"

 "رہ روز اہکں۔۔"

"رہ روز۔۔داین تہب ڑبی ےہ۔۔رضوری ںیہن ارگ اہمتری آھک ےن ںیہن داھکی وت وہ زجعمہ ںیہن وہا۔۔مت 

ےن وخد وک داھکی ںیہن اھت۔۔مت سج رچکے ںیم ڑپی ریہ ںیھت۔وہ تہب رپاان رچکا اھت۔اس ںیم یسیک یسیک 

۔مت ےب وہش ںیھت۔اانپ البںیئ ہن ںیھت۔رگم اہمترے مسج رپ  فف ان ڑیکوں ےن اکاٹ وج اقلب العج ںیہ۔

دافع ںیہن رک یتکس ںیھت رگم رھپ یھب اہمترے ےلھک ہنم ںیم ھچک ںیہن  ایگ اھت۔۔ہن انک ںیم۔۔اور ہن آھک 

ںیم۔۔ںیہمت ںیہن اتگل ہک ہی زجعمہ ےہ اس رچکے ےن اہمترے  ےرے وک وکیئ اصقنن ںیہن دای۔۔اکسرف 

۔۔ےسیج البؤں ےک ہنم ےس  زدنہ اھب  ت یل وہ۔۔ااسنین ڈالیھ وہ اکچ اھت۔۔رگم اہمترے اکن ںیم ھچک ںیہن ایگ

دامغ اکی دح کت دشدی وب ربداتش رک اتکس ےہ۔رھپ  ایکس اطتق متخ وہےن یتگل ےہ۔۔اور واہں اسری 

رات ڑپے رےنہ ےک ابووجد یھب ںیہمت اانپ چب اجان زجعمہ ںیہن اتگل۔۔" وہ اےس ڈٹپ ریہ یھت۔الھب اس ڈارٹک 

ےچ۔۔"ایک مت املسمن وہ؟" وک ایک۔وہ وج یھب وس  

 رممی ےن ڈنھٹے ےجہل ںیم وسال ایک۔۔
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 "ںیہن۔۔ںیہمت ریمے  ذمبہ ےس بلطم ںیہن وہان اچےئیہ۔۔ایک ریمی ابںیت طلغ ںیہ؟؟"

"مت وکن وہ وج زجعموں رپ  نیقی ریتھک وہ۔۔ایک مت ےن وایعق ڈیملکی اسسنئ ڑپیھ ےہ؟" اس ےن یخلت ےس 

وسفس وہ راہ ےہ۔دخا ےن ںیہمت  اکی دصیف اچسن ےک اسھت دوابرہ زدنیگ ولاٹ دی ڈارٹک اک ذماق اڑاای۔ "ےھجم ا

ےہ اور مت اس اک ہیر ادا ںیہن رک ریہ وہ۔ذرا وسوچ وت اس ےن اےنت ربے احل ےک ابووجد یھب ںیہمت ویکں 

 زدنہ راھک؟وہ  مت ےس   ینت تبحم رکات ےہ۔۔"

اس دخا یک تبحم یک العتم ےہ۔۔" ااکس ذنہ ایھب یھب وںیہ "ےھجم یھبک ادنازہ یہ ںیہن اھت ہک زدنیگ اک وہان 

 اھت۔ڈارٹک اےس اوسفس ےس دیتھکی یلچ یئگ یھت۔

اور اجنےن ہی انرایگض یھت ویکں اور سک ےس؟ اس ےن اس رات اکی ابر یھب وت اہّلل ےس دمد ںیہن امیگن 

 امیگن یھت۔انرایگض سک یھت۔ہک ےھجم اس ےس اچب ول۔۔اس ےن اےنپ آرخی املکت ےہک ےھت رگم دمد ںیہن

ابت یک یھت؟ایک دمد امےنگن رپ ںیہن یلم یھت؟؟ ہی وت نب امےگن لم یئگ یھت۔سج زعت وک  وہ  وخد ےس ڑجے 

رمدوں یک زعت ھجمس  ریہ یھت۔اور اس ابت رپ نیکست وسحمس رکیت ریہ یھت ہک  دورسے رمدوں یک 

ہچن اگل اھت۔ایس زعت وک اچبےن ےک ےیل وہ رعتفی اس ےس ڑجے رمدوں ےک ےیل اتزایہن ےہ۔وت اسیک امط

رچکے ںیم انپہ ےنیل رپ وبجمر وہیئگ یھت۔زعت یک تمیق وت ایس رات ولعمم وہ یئگ یھت۔سج ےک اچبےن ےک 

 ےیل وہ اجن یک یھب ابزی اگل یئگ یھت۔اور وہ ہی یتھجمس ریہ یھت ہک وہ وت ان رمدوں یک زعت یھت؟۔
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ےہ بج کت یسک رمد ےس ڑجی  " ایک وایعق وعرت بت کت یہ زعت دار

رےہ۔۔ابپ،اھبیئ۔وشرہ۔اٹیب۔۔ان بس رمدوں یک زعت۔وت نج ےک  ہی رےتش ںیہن وہےت ایک وہ 

وہ اےنپ ریمض یک دعاتل ںیم ڑھکی یھت ۔آج وعرںیت زعت دار ںیہن وہںیت۔"  

ایک وہ اقلب زعت  "وت نج وعروتں  یک زدنیگ ںیم وکیئ رمد ہن وہ۔ان ےک انم ےک آےگ یسک رمد اک انم ہن وہ وت 

 وعرت ایکس ذات وکڑویں ےک ومل ےہ ایک؟؟۔" وہ اینپ وسوچں رپ انتج وخد وک 

 

ی ٹ

 

جن
ت 

ںیہن رںیتہ۔۔

ذنہ یک ٹیلس تہب ےس رظنموں ےس رھب یکچ یھت۔اور اب اےس بس اید یھب اھت اور رشدنمہ رکیت مک اھت۔

اےکس دامغ ںیم دو راےئ دیپا وہ یکچ یھت۔ھجمس یھب آراہ اھت۔  

اواقت آیکپ ذاہتن یھب زدنیگ ےک اعمالمت وک  اھجلسےن ںیم آیکپ دمد ںیہن رکیت۔اور ھچک ولوگں یک ضعب 

ذاہتن سب اتکوبں کت وہیت ےہ۔ڑپھ ھکل رکتنحم رک ےک اٹپ رک ایل۔بج یلمع زدنیگ ںیم دقم رےتھک ںیہ 

 رگم ااسنونں یک اچہپن ےک  وہ اجےت ںیہ۔ہک اصنیب اتکںیب ملع د یت ںیہ روت دقم دقم رپ وھٹرکںی اھکےن رپ وبجم

 ےیل لقع یک آںیھکن وھکینل ڑپیت ںیہ۔واہں اصنیب اتکںیب اکم ںیہن آںیت۔

رممی ےن اسری زدنیگ ان اصنیب اتکوبں وک ڑپاھ اھت۔اس ےن داین وک ااھچ داھکی اھت۔اےس ایک ولعمم اھت ول  

ارگ دویتس اک ےتہک ںیہ وت ااکس بلطم اجں اثنری وایل دویتس ںیہن وہیت۔ااکس بلطم ادناھ ددنھ اابتعر ںیہن 

ٹ وبےل اگ۔۔الھب اس  ےس یسک اک ایک وہات۔وہ وھجٹ ںیہن وبیتل یھت وت   وہ وس یتچ ہک وکیئ ویکں وھج
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اس ےیل اینت ذاہتن ےک وہ داین وک اینپ ااھچیئ یک کنیع اگل رک دیتھکی یھت۔ویکہکن  رگم ۔۔افدئہ۔۔وہ اٹرپ یھت 

 ابووجد یھب آنیتس ںیم ےپھچ اسس ںں یک اچہپن ںیہن ریتھک یھت۔ 

ںیہن رکان۔ںیہن رکویگن۔۔ںیہن رھگ ےس ےنلکن ےس رپد سی آےن کت  وہ وخد وک اتبیت ریہ اب اابتعر 

رکیت۔۔ایک وہا اھت۔۔دویتس اور اابتعر ےک انم رپ۔۔اب یک ابر یھب اےس اچیب ایگ اھت۔یلھچپ ابر ابزار فلتخم 

 اھت۔اس ابر فلتخم۔۔رگم رہ ابر اےس ےنچیب وایل زیچ ھجمس رک اےکس رٹی اگلےئ ےئگ ےھت۔

یھبک ھٹیب رک وسیتچ ہک اےس سک ےن اسنھپای اھت وت  احرش ےک رھگ ےس ےنلکن ےس  رکیل وہ اب کت اس ابت وک

آوھکنں ےک  اسےنم اہلٹس ےک بس اجےن اچہپےن  ےرے آےن ےتگل ےھت۔وہ ربھگا رک آںیھکن وھکل 

د یت۔۔ںیہن وہ بس وت ھجم ےس تہب تبحم رکیت ںیھت۔۔طلغ امگن رک ےک ںیم  ایکن تبحم یک وتنیہ ںیہن رک 

ااسی وکیئ ںیہن رکات۔اور ارگ اںیہن ھجم ےس تبحم ہن وہیت وت ےھجم ویکں یتکس۔۔نج ےس تبحم وہ ان ےک اسھت 

ںیتہک۔۔نج ےس تبحم ہن وہ  اںیہن وکن اتہک ےہ ہک ںیمہ آپ ےس تبحم ےہ۔۔وہ اس ایخل وک رد رک د یت 

 ےہ یھت ہک وکیئ ایکس اجن اچہپن  واال ااسی رک اتکس اھت۔وہ رممی اعمل یھت ادناھ اابتعر رکےن وایل۔۔مت ےس تبحم

 ےسیج ےلمج وک نس رک چس ےنھجمس وایل ۔۔ہک ںیہنج تبحم ںیہن وہیت وہ اےسی ااہظر ںیہن رکےت۔۔ 

اکش ہک وکیئ  آات اور اس زہشادی وک دنین ےس ااھٹات اےس اتبات ہک ےلھب اہمتری رادجاھین ںیم رہ اجبن وتبحمں اک 

یھب ںیہن۔۔وہ وخش تمسق یھت ہک وہ  رواج اھت۔رگم ہی رواج لحم یک دویاروں کت وہےت ںیہ رہ لحم یک

وتبحمں ےک اسےئ اور اابتعر  ےک اسےئ ںیم رپوان ڑچیھ یھت۔۔ابرہ یک داین ںیم اےسی تبحم رھبی ابںیت 
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ارثک وھجٹ یتلکن ںیہ۔واہں اےسی یہ  آںیھکن دنب رک ےک ںیہن راہ اجات۔آںیھکن وھکل رک دوتس انبےئ اجےت 

  ولہ ںیم  ںیہن اھٹبای اجات،،آہ اکش ۔۔وکیئ اےس اھجمسات۔۔دنین ےس ںیہ۔رہ صخش وک اانپ اسیھت نچ رک اےنپ

 اگجات۔۔

  یہ الہپ دوھہک یھت۔اےکس ہنم ےس بس اضاراف ےنس ےھت۔اور ارگ ہن یتنس؟؟ وہ رہ 

 

 

 

ایکس اچہپن ںیم رکس

  اےکس اسھت ااسی رک یتکس ےہ

 

 

 

۔نکمم ابت وسیتچ رگم ہی یھبک ںیہن ہک اےس دوتس ےنھجمس وایل رکس  

وج وہان اھت وہ اکچ اھت۔ےلھچپ رجمم وک وہ ںیہن اجیتن یھت رگم اب یک ابر رجمم وک اجیتن یھت۔اس ابت ےن اےس 

زنیم رپ ال اخٹپ اھت۔اہں ول  اابتعر وتڑےت ںیہ۔وہ وھجےٹ اور داغ ابز وہےت ںیہ۔۔وہ وخد رغ  وہےت 

ےنلکن ےس رپد سی کت  ںیہ۔۔وہ وسیپں ےک ےیل دووتسں ےک وسدے رکےت ںیہ۔۔احرش ےک رھگ ےس

 زدنیگ اک رخ اور اھت۔زدنیگ در الص اب ےب ر م وہیئ یھت۔تہب ےب ر م۔۔

ڈارٹک وک اس ےن تنم امستج رک ےک ھچسیل وک االطع دےنی ےس رواک اھت۔ےلہپ دو دن وہ ایکس ذینہ احتل ےک 

ھچاھچ وت دارٹک ےن ال کیھٹ وہےن اک ااظتنر رکیت ریہ۔رھپ رممی ےن اےس عنم رکدای اھت۔اس ےن اےنپ گیب اک 

یملع اک ااہظر ایک اھت۔رھپ رنوسں وک الب رک ھچاھچ وت اکی وبل ڑپی یھت۔پیل اٹپ ومابلئ اےس رضورت یھت وہ 

وخد اامعتسل رک ریہ یھت۔ڈاوکسٹنم وفحمظ ےھت۔رممی وک ہصغ آای اھت۔واہں اہلٹس ںیم یھب وت اس ےس ااجنن 

 ہی دن دانھکی ڑپ ایگ اھت۔رھپ وہ ڈارٹک وخد  اینپ اگڑی ںیم ول  اےسی ومابلئ پیل اٹپ ےل اجےت ےھت ہک ہک

Suvaوھچڑ یئگ یھت۔یجف ںیم اپاتسکین موٹیلصن ایس رہش'وسا'  ںیم اھت۔   '  
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اسڑےھ نیت ےٹنھگ ےک اس رفسںیم وہ ڈارٹک اےس لسلسم اھجمسیت ریہ۔زدنیگ یک اتیمہ رپ  اےس رچکیل د یت 

ذنہ ںیم وکیئ یھب وسچ کٹ ںیہن ریہ یھت۔وہ اکی یہ ہطقن  ریہ۔رممی اخومیش ےس بس یتنس ریہ۔ اےکس

 رپ اےنپ دامغ وک رموکز ںیہن رک اپ ریہ یھت۔

اسرا راہتس دنمسر اک اسھت راہ اھت۔وہ ےسیج انکروں رپ رفس رک ےک اس رہش اج ریہ یھت۔وکزنیئ روڈ   ےس ہی رفس 

وک یتکت ریہ۔اور ان  اسڑےھ نیت وٹنھگں ںیم  اسڑےھ نیت ےٹنھگ اک اھت۔رممی  اسرا راہتس وگد ںیم رےھک اہوھتں

وکیئ دس دہعف اےس وسحمس وہا اھت ہک اےکس مسج رپ ھچک رگنی راہ ےہ۔ےلہپ اکی دو ابر اس ےن  ان انددیہ 

ڑیکوں وک اھجڑےن یک وکشش یک یھت۔رھپ ڈارٹک یک وہج ےس طبض ےیک ریہ۔ںیہک اےس اپلگ ھجمس رک ںیہی چیب 

 راےتس ہن ااتر دے۔ 

ےک گیب ںیم  اس وتق   فف ایکس افلئ ،ومابلئ اور پیل اٹپ ےھت۔وسٹ  اکی یھب ںیہن اچب رممی  

 اھت۔اور ےسیپ؟؟ وساےئ اینپ داعؤں اور اینپ ادیموں ےک اب وکیئ اہسرا ںیہن اھت۔

وہ  اےس اپاتسکین مولصن اخےن یک امعرت  داھک رک یلچ یئگ یھت۔ڈارٹک ےک اجےن ےک دعب  وہ اس امعرت ےک  

یھٹیب  ریہ۔اس امعرت ےک ادنر اکی ےصح ںیم اےکس کلم  اک اکی وھچاٹ اس ڑکٹا اھت۔اوصال یسًک یھب   اسےنم

ی ای موٹیلصن ایس کلم یک زنیم اک ہصح اھجمس اجات ےہ۔ینع  واہں  اس امعرت ےک سج ےصح ںیم 

من س
 
ت

کلم یک ا

ر ریہ یھت ںیہک  اےکس رجم یک وہج مولصن اخہن اھت۔واہں  رےتہ اپاتسکوینں ےک ےیل وہ یھب اپاتسکن اھت۔وہ ڈ

ےس اےس ولطمب وت رقار ںیہن دے دای ایگ اھت۔اور واہں اجےت یہ وہ ک ڑی اجیت۔ہی اکی وضفل وسچ 
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یھت۔وہ وکیئ ااہتشری رجمم ںیہن یھت۔نکیل اےس اےسی یہ اتگل اھت ےسج ھچرے اپاتسکن یک ھچ سیل اےکس ےھچیپ 

سیل۔ ایکس ذینہ احتل یک ودخویش  اک  فف ادنازہ یہ اگلای اج ےھت۔اےکس اوب ،اھبیئ۔۔اور اب اس کلم یک ھچ

 اتکس اھت۔اےس ایبن رکےن وک اافلظ مک ےھت۔

وہ اکی رطف زنیم رپ یھٹیب سب ایس امعرت وک ےکت اج ریہ یھت۔ںیہی ںیہک اےکس کلم اک اکی ڑکٹا اھت۔اےس 

 اامن اچےئیہ یھت۔رگم اےس اامن واہں یھب ہن  یتل۔

ایس رات واےل ڑپکے نہپ رےھک ےھت۔یلین زنیج ،واٹئ  رشٹ۔ اکسج رڈی اکرل اھت۔۔ہی اس  ےن ایھب یھب 

ااکس رٹکیفی ںیم ویافینرم اھت۔ اور ااکس کیلب  الگن وکٹ۔ ںیہنج اہلٹپس ےک ےلمع ےن دوھ رک اکی رطف رھک 

اچیتہ دای اھت۔اہلٹپس ےک ڑپکے جنیچ رک ےک اس ےن ویہ ڑپکے نہپ ےیل ےھت۔وہ وکیئ اور وسٹ  اننہ 

یھت۔نکیل اس ےک گیب ںیم اکی یھب ںیہن اھت۔ان ڑپکوں وک دھکی رک اےکس ادنر بیجع اس ڈر اجےنگ اگل 

اھت۔اور ےنہپ ےک دعب  ینت یہ دری ان ےس وب آیت ریہ۔وہ طبض  ےیک ریہ۔رھپ آہتسہ آہتسہ وب متخ وہ یئگ یھت۔ 

 اس ڈارٹک ےن اےس اینپ اکی لپچ دی بج اےس اہلٹپس الای ایگ اھت وت اےکس اپؤں ںیم وجےت ںیہن ےھت۔رھپ

یھت وج اےکس اپس اہلٹپس ںیم ریھک یھت۔اور ااکس اکسرف وہ  تہب دنگا وہےن یک وہج ےس کنیھپ دای ایگ اھت۔ 

اپؤں ںیم  لپچ اور رس اگنن۔۔اےس رسدی وسحمس وہ ریہ یھت۔اس ےن وہےل ےس اہھت ےھچیپ رک ےک ابولں اک 

ونں  وک ڈاھپن ےئگ ےھت اور اےکس اگولں وک یھب آداھ  اپھچ دای اھت۔اس وتق وجڑا وھکل ایل اھت۔ابل لھک رک اک

سب یہی ایھتہر اھت رسدی ےس ےنچ وک۔۔ ونربم ےک رشوع وہےت یہ رگویمں اک آاغز وہ اجان اھت۔ہی ربمتس اک وطس 
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۔اےس اھت۔رسدی یھت۔رگم اےس تہب زایدہ گل ریہ یھت۔اینت ہک اےس گل راہ اھت وہ رفنزی وہےن وایل ےہ

واہں  ےھٹیب دھکی رک اکی دو ولوگں ےن  اس ےس ابت رکےن یک وکشش یک یھت۔وہ ونٹھگں ںیم ہنم اپھچ 

 ردی ںیہن 
م
یئگ۔اب اےس ارگ یسک ےس رفنت یھت وت  ااسنونں ےس یھت۔اب اےس  یسک ااسنن یک وھجیٹ ہ

 اچےئیہ یھت۔بس اجونر ےھت۔زمکور وک اھک اجےن واےل۔۔

رےہ ےھت۔وہ ونٹھگں رپ  ےرہ اکٹےئ اںیہن دیتھکی ریہ۔اس ںیم تمہ ںیہن وہیئ  اس  امعرت ےس ول   آ اج

ہک اھٹ رک اس ےک ادنر اجےئ۔دورہپ ےس اشم وہ یئگ یھت۔رغمب ےک دعب اک ادنریھا ارت  اکچ اھت۔رٹسٹی 

 السٹئ آن وہ یکچ ںیھت۔ولوگں  اک رش ڑبھ ایگ اھت۔ھچک رھگوں  وک اج رےہ ےھت۔ھچک دووتسں ےک اسھت ابرہ

 ومج یتسم وک ےلکن ےھت۔وہ یھب اھٹ ڑھکی وہیئ۔

اردرگد ےک روتسیراونں  ےس ایتھٹ ااہتش ازیگن وخوبشؤں ےن اےس ااسحس دالای ہک اےس وھبک یگل یھت۔رگم 

اےکس اپس  ےسیپ ںیہن ےھت ہک ھچک رخدی ےک اھکیت۔وہ بل ےچنھب رس اکھجےئ اس امعرت ےک اردرگد یتلچ 

اب بس یک وتہج اک  رمزک نب ریہ یھت۔ اس ےن رٹسٹی اک انم اید رک ایل ریہ۔اکی یہ ہگج ےنھٹیب ےس  

اھت۔واہں ےس ڑم رک دورسے روڈ رپ آیئگ یھت۔رھپ ااٹل رکچ اگل رک رھپ ےس اس امعرت ےک  اسےنم  آڑھکی 

یھت۔رھپ رات  ےئگ وہ اےسی یہ  یھبک   اکی رطف اجیت یھبک دورسی رطف۔وھبک اور امیبری یک وہج ےس  

 ںیہن اج راہ اھت۔وہ لکشمب اکی دقم ریتھک اور رھپ وخد وک اھبنسیتل۔اہجں  یتکھ واہں ٹف اپھت رپ اس ےس الچ

اکی رطف ھٹیب اجیت۔ااسنونں یک اس ڑیھب ںیم وہ ایلیک یھت۔اہنت اور الوار ۔۔رات ےئگ بج رش مک وہا 
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  اھت وہ رھپ ےس  ایس امعرت ےک اسےنم آیھٹیب یھت۔اب دورسی ہگج رپ یھٹیب یھت۔

 

 

اردرگد یک داکںین ،آف

بس دنب وہ اکچ اھت۔آڈنیلک رٹسٹی رپ ااک داک ول  ےھت۔وہ ادنریھے ںیم یھٹیب یھت۔اس ےیل یسک یک اس رپ 

رظن ںیہن یئگ یھت۔رات ےک اس وتق رسدی اک زور ڑبھ اکچ اھت۔ اور دنمسر رقبی وہےن یک وہج ےس 

  یھت۔ڈنھٹی وہا لچ ریہ یھت۔وہ ڑکس رک دویار ےس کیٹ اگلےئ یھٹیب

اےس اانپ رھگ اید آ راہ اھت۔واہں یھبک یھب اینت رسدی ںیہن یگل یھت۔زدنیگ وت سب رھگ یک اچردویاری  ںیم یہ 

وہیت ےہ۔وہ اچر دویاری ایک یئگ یھت۔اےکس ےیل وت زدنیگ یہ متخ وہ یئگ یھت۔وہ زدنیگ ںیم یلہپ  الوار   

تہب یس راںیت آین ںیھت۔وج اس رات ےس یھب  رات زگار ریہ یھت۔اےس ںیہن ولعمم اھت ایھب آےگ ایسی

 دب رت وہین ںیھت۔

اےس دنین آریہ یھت۔رگم وھبک یک وہج ےس ٹیپ ںیم درد اھت۔مسج ںیم اقنتہ یھت۔اور مسج رپ رےتگنی 

 ڑیکے۔۔دنین آ رک یھب ںیہن آ ریہ یھت۔اس ےن کھت رک ونٹھگں ںیم رس دے ایل اھت۔

 

یگنت وایل رات یھت رگم زگر یئگ یھت۔وسری یک لہچ لہپ ےک اسھت  وہ یھب اھٹ ڑھکی وہیئ یھت۔اکی رقیبی  

آیئگ یھت۔زگری رات اےس زدنیگ  اشک گ وٹسر ںیم  اج رک واش روم اامعتسل ایک اھت۔رھپ دوابرہ اینپ ہگج رپ

ہی ول  ےھجم این اپوپسرٹ  انب ےک ےئن  قب ڑپاھ یئگ یھت۔وکشش ےک ریغب اہر ںیہن امینن۔۔ایک ولعمم  

 دںی۔)رپاان وت رٹکیفی امکل ےک اپس اھت۔(
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بج دن ھچری رطح لکن آای اھت وت وہ  وخد وک واہں ادنر اجےن ےک ےیل ایتر رک ریہ یھت۔رھپ ایگرہ ےجب وہ تمہ 

رک ےک وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت امعرت ےک ادنر دالخ وہیئ۔اےس اینپ دڑھنک اکونں ںیم انسیئ دے 

یہ یھت۔اہھت اکپن رےہ ےھت۔اٹںیگن ےب اجن یس وہ ریہ ںیھت رگم ہی اےس وخد رکان اھت۔وخد وک اچبےن ےک ر

ےیل۔۔اےنپ گیب وک ےنیس ےس اگلےئ وہ موٹیلصن آسف ےک دروازے رپ ڑھکی یھت۔دنچ وحملں ےک ےیل  

م رکےت رظن رہگی اس ںیس ںیل۔رھپ ادنر دالخ وہیئگ یھت۔اسےنم ھچک ول  ڈکسی ےک ےھچیپ ےھٹیب اک

آےئ۔اےکس مہ ونط۔۔رپد سی ےن مہ وونطں یک اتیمہ اےھچ ےس اھجمس دی یھت۔ایکس آںیھکن من 

وہیئ۔اہں ااسنونں یک ڑیھب ںیم بس اجونر ےھت رگم وہ وت اےکس اےنپ ےھت۔وہ اےس اس تبیصم ںیم ان ال ںیہن 

رک  ادیمںی ابدنھ یل وھچڑ ےتکس ےھت۔اس اک دل رھپ ےس وخش مہف وہا۔وحملں ںیم ان ےک  ےرے دھکی 

 ںیھت۔ےب وموف رممی۔۔

"ںیم ےن این اپوپسرٹ ونباان ےہ۔ںیم اپاتسکین وہں۔ریما رپاان اپوپسرٹ مگ وہ ایگ ےہ۔" وہ اکی اجبن  اکی 

ڈکسی ےک اسےنم ڑھکی وبل ریہ یھت۔ ایکس اٹںیگن اکپن ریہ ںیھت۔ااکس دل اچاہ وہ اےس ےنھٹیب یک آرف 

رف رکواںیئ۔" اور اعترف رپ وہ  اےس وھگرات  اکی دورسے رمکے ںیم رکے۔"۔ںیھٹی رتحمہم۔اانپ اعت

ےنب آسف ںیم ےل آای اھت۔واہں  اکی ارسف رکیس ےک ےھچیپ اھٹیب کنیع اگلےئ وکیئ  اکذغات  دھکی راہ اھت۔رھپ 

ی اےکس اعترف رپ وہ یھب دیساھ وہ اھٹیب اھت۔اےکس دعب  ایکس وخب الکس یل یئگ یھت۔اندی ھچسیل اےکس رٹکیف

ےک امکل ےس اپوپسرٹ ےل رک  اہیں اںیہن وبثت داھک یئگ یھت ہک آیکپ رہشی امہرے رہشی  ےک اسھت اانت 
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ربا ولسک رک ےک یئگ ےہ۔اب وہ اںیہن ولطمب یھت۔ھچسیل   ےک اسھت اسھت اےکس مولصن  اخےن واےل 

اےس اتپسہل ےل  یھب اےس  اس رہش ںیم ڈوھڈنےت رےہ ےھت۔ہی  فف ایکس وخش یتمسق یھت ہک اہجں ےس

ےئگ ےھت واہں   یس یس یٹ وی رمیکے ںیہن ےگل ےھت۔وہ رات ےک ادنریھے ںیم ادنریھی ویلگں ےس لکن 

رک روڈ رپ آیئ یھت۔اس ےیل ااکس رساغ ںیہن الم اھت۔وخد مولصن اخےن واےل ریحان ےھت ہک  وہ ڑلیگ یئگ وت 

ایک وایعق وہ وکیئ اعدی رجمم یھت۔احالہکن ہی اہکں یئگ یھت۔اجےت وتق اےنپ ووجد اک رہ وبثت اٹم یئگ یھت۔

 فف اافتق اھت ہک ایکس وموجدیگ اک وکیئ وبثت ںیہن راہ اھت۔ورہن بس ےس ےلہپ وت اےس وہ امایف واےل یہ 

 ڈوھڈن اکنےتل۔

رھپ رممی اںیہن آوسن طبض رکےت اینپ اہکین انسیت ریہ۔" ایک یہ ےب وموف  ڑلیک واعق وہیئ ںیہ آپ۔۔وکیئ 

 یسک اک اابتعر رکات ےہ۔اور اےنت دن رںیہ اس ڑلیک ےک رگن ڈ گن ےس ںیہن اگل ہک وہ  امایف ےس اےسی یھب

ڈگنلی رکیت ےہ۔وعروتں یک سح وت اس اعمےلم ںیم تہب زیت وہیت ےہ۔یسیک وعرت وہ مت۔۔" مورلصن 

 ول  ٹھپ ڑپا اھت۔"اہمتری وہج ےس اہیں رےتہ بس اپاتسکوینں یک زعت داؤ رپ گل یئگ۔ےلہپ وہ ثیبخ

آےت ےھت۔وھجےٹ ابوبں اک ڈوھگن راچ راچ رک وعام ےک ےسیپ اھک رک اھب  اجےت ےھت۔اور یجف یک وعام  بج 

ان یک اکشتی درج رکیت وت یلہپ ابر اس ااسنن یک اکشتی یھت۔رگم رسیتی ابر وہ ھچرے اپاتسکوینں یک اکشتی 

 اب اپاتسکوینں وک ونزیہ ےل رک آان ڑپات یھت۔ ےلہپ وج اپاتسکین ریغب ونزیے آاجےت ےھت۔اس یک رہمابین ےس

ےہ۔ویکں ہک اپاتسکین اس اقلب ںیہن ہک اںیہن اامتعد ےک اسھت اےنپ رھگ ںیم انب ھچھچ ھچگ ےک  دالخ رک دای 
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اجےئ۔ہتپ ںیہن ویکں مت ول  اےنت وخد رغ  وہےت وہ سب اانپ اکم ولکنا ایل ےلھب اہمترے لمع ےس ھچری 

اب وہ اجےئ اہمتری وجیت وک یھب رپوا ںیہن وہیت۔" رممی ےک آوسن رھٹھٹ ےئگ موم اور کلم اک انم یہ  رخ

ےھت۔وہ اکہ اکب اںیہن دھکی ریہ یھت۔"دنچ  اپاتسکین یہ رےتہ ںیہ اہیں۔۔ںیہمت ایک اگل مت رجم رک ےک اھب  

 اجؤ یگ وت ہتپ یھب ںیہن ےلچ اگ۔۔"

رہشی ےن ریمے اسھت ملظ ایک "رجم ںیم ںیہن ایک ۔۔ریمے اسھت اہیں ملظ وہا ےہ۔اہیں ےک 

ےہ۔ولظمم  ںیم وہں۔ہی ںیہن۔۔" وہ دصےم ےس وبیل۔رھپ دنچ ےحمل وہ اےس دےتھکی رےہ۔"کیھٹ 

ےہ۔ںیم اس ھچسیل سیک وک متخ رکےن یک وکشش رکات وہں۔اس ڑلیک وک  رمےن یک دح ےس زرا  ادرھ وھچڑا 

اکم ےہ بت یھب اہمترے اپس اینپ ےب انگیہ اک ایگ ےہ۔ایھب یھب ایکس احتل ںیہن یلھبنس۔ارگ وج امایف اک یہ 

وکیئ وبثت ںیہن ےہ۔ڑلیک وک الےن واےل ےن اہک وہ اس اک وگاہ ےہ اور ڑلیک ےن  یھب وہش ںیم آرک 

 اہمترے الخف ٹنمٹیٹس دای ےہ۔ اتبؤ اب ایک ایک اج اتکس ےہ۔"

اینپ ےب انگیہ ےک وبثت  "ےھجم ھچسیل ےک اپس ںیہن اجان۔۔ںیم ےن ھچک ںیہن ایک۔۔ریمے اپس یھبک یھب

ے اسھت رےنہ واال ےھحم دوھہک دےنی اگل ےہ۔۔۔"ںیہن رےہ ویکہکن ےھجم  یھبک ااسحس یہ ںیہن وہا ہک ریم  

"اہیں اپاتسکن ےس اینت دور ںیہمت رھگ واولں ےن آےن ڈ ےس دای۔ولچ آیھب یئگ۔۔وھگم رھپ یھب ایل۔۔رھپ 

ےن اہک اھت۔اپاتسکن ںیم ونرکایں  ںیہن ںیتلم ایک۔۔" وہ  یلچ اجیت اہیں ونزیے ےک ےیل االپیئ رکےن وک سک 

ایکس اوب ےک رمع ےک ےھت۔اور اوب نب رک یہ ہصغ رک رےہ ےھت۔"ارگ اپاتسکن ںیم یہ رہ یتکس وت اہیں یھبک ہن 
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آیت۔۔رہ ااسنن وک اےنپ احالت اک ہتپ وہات ےہ۔ےھجم اب اس کلم ےس انلکن ےہ۔آپ یسک اور انم ےس ریما 

ادںی۔ےھجم اہیں ںیہن رانہ۔۔" وہ انرایگض ےس وبل ریہ یھت۔ رھپ تہب دری وہ اےس اقونین اپوپسرٹ ونب

ابںیت اھجمسےت رےہ۔وہ رس اکھجےئ یتنس ریہ۔ دو ےٹنھگ دعب واہں ےس لکن آیئ یھت۔اںیہن اہک اھت ہک ان ےس 

ریتہ وہں۔اور وخد راہطب رکے یگ۔ہی ںیہن ہہک یکس یھت ہک  راےطب یک ہگج ںیہن ریہ۔ںیم ویلگں ںیم 

ریمے اپس اھکےن وک یھب ھچک ںیہن ےہ۔۔ہن رس ڈےنکھ وک ڑپکا۔۔وہ ںیہن ہہک یکس یھت۔۔اےس ےب زعیت 

واہں ےس لکن رک اس اک دل اچاہ ںیہک اج رک وخدیشک رک ےل ۔مک از مک ایسی زدنیگ وت اکٹھچرا وسحمس وہ ریہ یھت۔

اموییس یک آرخی دح رپ یھت۔لم اجات۔  

یک رطف آت یل یھت۔وہ سج اجبن آیئ یھت۔واہں ومعام وًکیئ ںیہن وہات۔وہ اکی اسنسن  ےتلچ رھپےت  وہ چیب

چیب اھت۔اس وتق وہ داین ےک آرخی وکےن رپ ڑھکی یھت۔اور واہں ڑھکی وادح ااسنن یھت۔اس ےس آےگ  

ونں ےب اتن دنمسر اھت۔اس وکےن  ےس آےگ رھپ وکیئ ااسنین آابدی ںیہن یھت۔ارگ یھت یھب وت  سب دنچ ااسن

 رپ لمتشم۔

ال دحمودتی ےکااسحس ےن اےکس دل رپ ربع اطری رک دای اھت۔رہلںی الھچ وکد رک ریہ ںیھت۔اپین اک وشر 

اس وریاےن ںیم وگر  راہ اھت۔وہ  زرا افےلص رپ ڑھکی ان اپوینں وک یتکت اج ریہ یھت۔دخا یہ اجاتن اھت ہی اپین 

یشک اک وسچ رک آیئ یھت ہک وخد وک   ان رہلوں  اہکں  اج اتلم اھت۔ااکس انکرہ اہکں اھت۔وہ وج واہں اس انکرے وخد
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اپین وک دےتھکی اےکس دامغ ںیم وسوچں یک اور ایسی زدنیگ ےس اجن ڑھچا ولں یگ۔۔ےک رپسد رکدوں یگ۔۔

 رہلںی اڈم ریہ ںیھت۔

" اس وسچ ےن  "ارگ ںیم اہیں اس اپین ںیم وکد اجؤں وت یسک وک ولعمم یھب ںیہن وہ ےکس اگ ہک  ںیم رم یئگ۔

 دامغ رپ بیجع ارث ڈاال اھت۔

 فف اےس یہ ۔۔ریمے ووجد وک اہں یسک ااسنن وک اید ںیہن روہیگن۔رگم اس دخاےئ وادح وک ولعمم وہاگ۔"

بس وھبل اجےت "سب ویہ اید رےھک اگ۔اہکں ڈواب۔۔سک اجونر ےن اھکای اور۔۔۔ " اس اک دل رھب آای اھت۔

ںیہن وھباتل۔۔سب ویہ اکی اچس اور صلخم اسیھت اثتب ںیہ۔وہ وت ںیہن وھباتل۔رکوڑوں یک ڑیھب ںیم یھب 

اےکس آوسن ےنہب ےگل ےھت۔ وہ روےت روےت ھٹیب یئگ " وہات ےہ۔وج رمےن ےک دعب یھب آیکپ ربخ راتھک ےہ۔

یھت۔اےکس ےلھک ابل زیت وہا ےس اڑ رےہ ےھت۔" ےھجم ویکں ان ااسنونں یک اچہپن وہ 

آپ ریمے ےیل زجعمے رکےت رےہ ۔۔اوہ ۔۔بس ےن اسھت وھچڑ دای۔۔اور ؟؟۔۔ویکں؟؟یکس

۔۔ریمے اہّلل۔۔ریمی دب یبیصن ےک دونں ںیم ریمے ےیل وخش یتمسق دیپا رکےت رےہ۔۔ربے دونں وک 

" ےب اتن اپوینں ےک وشر ںیم اےکس روےن یک آواز یھب اشلم  وہیئگ دب رت ن وہےن ےس اچبےت رےہ۔۔

 یھت۔

ےک آےگ ریمے ےیل ڈاھل  انبےت رےہ۔یھبک وکن وت یھبک ولوگں یک ےھجم متخ رکےن یک  ڑس وتڑ وکوششں   "

وکن۔۔اےنپ کلم  ںیم اسھت رےنہ واولں ےن ولٹ ایل اور اہیں آپ ےھجم ااجنن ڈارٹک  ےس تبحم دولاےت 
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رےہ۔۔ریمے اہّلل۔۔"وہ ابل ویھٹمں ےس ک ڑے روےئ اج ریہ یھت۔"ںیم وھبیک وہں۔ایپیس 

 دںونمں ںیم رھگی وہں۔دوتس دنمش یک اچہپن وہں۔ےب رھگ وہں۔ےب اہسرا وہں۔ایلیک وہں۔یئک

 ینت یسک وھچےٹ ےچب یک امدنن ےتکلب وہےئ رو ریہ یھت۔وہ اےنپ دل ےک زمخ وھکل  ریہ یھت۔ "ںیہن ریتھک۔۔

 دری روےن ےک دعب ایکس وسوچں  ےن تمس دبیل یھت۔

وہےن وایل ومت وک اید رگم رھپ یھب ںیم  آپ رپ نیقی ریتھک وہں۔وج رب  اس ےب اتن دنمسر ںیم  ریمی "

رےھک اگ وہ ےھجم رکوڑوں ےک عمجم ںیم ںیہن وھبےل اگ۔۔ںیم ےن  آپ رپ نیقی ایک اہّلل۔۔بس اسھت وھچڑںی 

ےگ آپ ںیہن وھچڑںی ےگ۔۔ریمے بس دردوں وک اکی اکی رک ےک متخ رکںی ےگ۔۔ےھجم آپ رپ نیقی 

 یھب رتمک ھجمس ریہ یھت۔اس ال ےہ۔۔" وہ ال دحمودتی ےک ربع ےلت  وخد وک  اکی وھچےٹ ےس زرے ےس

 دحمودتی ےن  اس لکشم وتق ںیم  اےکس دل ںیم اامین وک اور وبضمط رک دای اھت۔

آج یھب وت دو آنشپ ےھت۔ای اس دنمسر ںیم ڈوب رک رم اجیت ۔۔یسک وک ایکس وہج ےس رشدنمیگ ہن ااھٹین ڑپیت 

وینں وک۔۔اور دورسا راہتس ربص اک اھت۔اور اینپ ہن اپاتسکن ںیم رےتہ رےتش داروں وک ہن رپد سی ںیم رےتہ اپاتسک

 ربے وتق ںیم وساےئ اینپ ذات ےک اور وکیئ ایھتہر  گنج رھپ ےس وخد اےلیک ڑلےن اک اھت۔اور وہ اجیتن یھت 

گنج ںیہن وہات۔وخد آپ یہ اےنپ اکم آےتکس ںیہ۔اینپ  زابن وک اےنپ ےیل  ریخ انب ےک۔۔اےنپ لمع وک اےنپ 

اس داین ںیم آپ  رھپ ےس 'ووجد' احلص رک ےتکس ور اینپ لقع ےک دنب رپدوں وک اٹہ ےک۔۔ےیل ریخ انب ےک۔۔ا

ںیہ۔ہی  بس تہب ربص آزام اھت۔ارگ اانت ربص اھت وت رھپ داین یک وکیئ اطتق نم اچےہ ےجیتن وک ںیہن روک یتکس 
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 دنب رپدوں یھت۔وہ رم اجےن یک وخاشہ ےیل اس آرخی انکرے آیئ یھت۔رگم  اب واہں ےس اینپ لقع ےک

وک وھکل رک ریخ ےیل اج ریہ یھت۔اےس ڑلان اھت۔ایلیک یھت۔رھپ یھب اےنپ ووجد ےک ےیل ڑلان اھت۔۔یسک ےک 

وہین  وت وہ اےنپ ےیل یھب امہ۔ےیل امہ ںیہن یھت۔۔اےنپ دخا ےک ےیل یھت ہک وہ اےکس ےیل زجعمے رک راہ اھت 

م وہ وہ ایلیک ڑھکی ان بس اک ربص ےس اقمہلب رک یتکس یھت۔اب ھچری داین یھب ڑھکی وہ رک یتہک مت رجم اچےئیہ 

یھت۔اہں وہ رک یتکس یھت اور رکےن وایل یھت۔۔ہک ربے  اور لکشم دن وت  اب آےن  ےھت۔۔۔اامین الےن 

 ےک دعب آزامےئ اجےن ےک دن۔۔

 

  یک احتل ایھب 

 

 

 

ڈیتلھ اشم ےس ےلہپ وہ رھپ واہں یئگ یھت۔وہ اےکس سیک وک افول رک رےہ ےھت۔اور ویکہکن رکس

لتق اک انگہ رس آےن واال اھت۔اس آرسیف ےن اصف وظفلں ںیم ۔ی یھت ۔وت ہی لکشم تہب ڑبیھب انزک یھت 

رک ایکس ابوتں رپ اابتعر رک ےک اےس اےس بس اتب دای اھت۔سب ایکس اینت رہمابین یھت ہک اےس مہ ونط ھجمس 

 ھچسیل ےک وحاےل ںیہن ایک اھت۔ھچسیل وک اتبای یہ ںیہن اھت ہک وہ اےکن اپس آیئ یھت۔

ارگ اس ڑلیک ےک رس لتق اک ازلام آاجات وت انب رجم ےک یئک اسل اس رپ دیق آاجین یھت۔آرسیف اس ےس وت تخس 

ن اھت۔وہ ڑلیک یچس یتگل یھت اور دورسی رطف۔۔ےجہل ںیم ابت رکات راہ رگم وخد دل ںیم تہب رپاشی  

 رھپ اس ےن رممی ےس ےئن اپوپسرٹ یک سیف امیگن وت  وہ رو دےنی وک وہیئ۔"ریمے اپس ےسیپ ںیہن ںیہ۔"
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 "وت ںیم ڈ ےس اہمترا  اکم رشوع رکواؤں؟بج اہمتری  اپس ےسیپ یہ ںیہن ںیہ۔۔اتبؤ سک انب رپ۔۔"

اہّلل اکانم  ےہ۔ایس ےک ےیل ریما اکم رکدںی۔آرسیف یک  امےھت یک "ریمے اپس آپ وک دےنی ےک ےیل  فف 

رںیگ ڑھپےنک یگل ںیھت۔"وکیئ ریچیٹی وہ ریہ  ےہ اہیں۔۔اینت اواقت ںیہن یھت وت اہیں اس کلم ںیم آیئ 

ویکں یھت؟۔۔"بج ہک وہ رشدنمیگ ےس زنیم ںیم ڑگی اج ریہ یھت۔زدنیگ ںیم یلہپ ابر ھچک امگن ریہ 

 اہّلل ےک انم رپ۔یئن اچہپن اچےئیہ یھت اہّلل ےک انم رپ۔۔نکیل امہرے اہں  رھپ ہی انم اانت یتمیق یھت اور وہ یھب

ںیہن اھجمس اجات ہک اس انم رپ  امےنگن واےل وک دے یہ دای اجےئ۔رہ صخش یک اینپ وچاسئ وہیت ےہ۔یسک ےک 

ےہ۔یسک ےک ےیل اس انم اک ااسحس اکیف ےیل اس انم اک نس انیل اکیف وہات ےہ۔اور وہ بس دےنی وک ایتر وہ اجات 

وہات ےہا ور نب امےگن یہ اس ےک انم ےک ااسحس ےک اسھت دےی اجات ےہ اور ھچک ول ۔۔۔ان ےک  دل 

ںیم ہن ااسحس ارھبات ےہ ہن انم ےیل اجےن رپ ادنر لچلہ وہیت ےہ۔دخا اجےن ڈ ےس ےتیج ںیہ وہ اینت یتخس ےک 

 اسھت۔ 

۔اب وہ موٹیلصن یک امعرت ےس کیٹ اگلےئ اےکس ادنریھے وکےن ںیم رممی  آج یک رات یھب ابرہ یھت

یھٹیب یھت۔ںیہی ادنر  اےکس کلم اک اکی ڑکٹا اھت۔داین ےس رپے اکی زنیم اک ڑکٹا ۔۔اہجں اشدی اےکس ےیل 

اامن یھت۔آج یھب وہ وھبیک یھت۔رگم  رھپ یھب رس اکھجےئ وںیہ یھٹیب ریہ۔اےس امےنگن یک اعدت بک یھت ہک 

 یسک ےس یتہک ےھجم وھبک یگل ےہ ھچک اھکےن وک دو۔۔ایس دخا ےک انم رپ یہ یہس  سج دخا وک ام ےت اھٹ رک

وہ۔۔رگم دخا ےک ےیل ےھجم ھچک اھکےن وک دو۔وہ اخومیش ےس ڑپی ریہ۔اےلگ دن وہ اقنتہ ےس آںیھکن 
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ےسیپ ںیہن  یھب ںیہن وھکل اپ ریہ یھت۔مسج یک ارلیج ایھب کت ںیہن یئگ یھت ہک اےکس اپس العج ےک

ےھت۔ڈارٹک وت ھجمس ریہ یھت اےنپ ولوگں ںیم اج ریہ یھت۔کیھٹ یہ ریتہ۔رگم  انب دواویئں ےک  رہ ریہ 

یھت۔حبص ےک وسریے ںیم وہ یسک ذعمور یک رطح  اھٹ رک واہں ےس دور اج یھٹیب یھت ارطسح ہک اانپ اپاتسکن 

یھت۔سب ااک داک دنبہ زگرےت وہےئ اکی رظنوں یک دحود ںیم اھت۔رگم اہیں وہ یسک یک رظنوں ںیم ںیہن 

 رظن ڈال اتیل۔رھپ اشم ےک ادنریھے ںیم وہ اس امعرت ےک اسھت آیھٹیب یھت۔

رات یک روںیقن ںیھت۔رہ رطف وخیش یھت۔رگم ایکس رطف ااکس ااسحس یھب ںیہن اھت۔وہ دنب وہیت 

 آوھکنں وک مین وا رک ےک دیتھکی اور رھپ کھت رک آںیھکن ومدن  یتی۔

ات یک رشواعت یھت۔اس رسدی ںیم اس امعرت  ےک آےگ اکی اگڑی ریک یھت۔رممی  ےن آواز رپ ایھب ر

دنب آںیھکن وھکیل ںیھت۔اکی اشدنار وعرت اس ےس ارت ریہ یھت۔یتمیق ابلس  اھت۔اور اہھت ںیم ک ڑے 

 یتمیق رپس ےس  ومابلئ اکنل رک اےس اکن ےس اگل ایل اھت۔وبےتل وہےئ اردرگد دھکی ریہ یھت۔

می وج دقرے ادنریھے ںیم یھت۔اپس ےس زگریت اکی اگڑی یک السٹئ ےن اےکس ووجد وک رونش رک ےک رم

واحض ایک اھت۔اور اس اخوتن یک اگنہ اس رپ ڑپ یئگ یھت۔ وہ ریحت ےس رھپ ےس ادنریھے ںیم اجیت اس ہگج وک 

ن وہ مت۔۔" اےکس رس رپ دےنھکی ںیگل۔رھپ ومابلئ  وک دوابرہ رپس ںیم  ڈال رک سسجت ےس واہں یئگ ںیھت۔"وک

ڑھکے وہ وسال ھچ ھچ ریہ ںیھت۔رممی ےن رس ااھٹ رک داھکی۔وہ ولشار ضیمق ںیم ںیھت۔ینع ایکس مہ 

 ونط۔۔
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 "ںیم رممی وہں۔۔"  اس ےن ھچرا زور اگل رک اینپ آواز اکنیل یھت۔

۔"اہیں اےسی  ویکں یھٹیب وہ؟اپاتسکین وہ؟" وہ وشتشی ےس اےس دےنھکی وک کھج یئگ ںیھت  

"اہں اپاتسکین وہں۔اور اجےن ےک ےیل وکیئ ہگج ںیہن ےہ۔وساےئ اس دویار ےک وج ریمے کلم ےک اکی 

 ڑکٹے رپ ینب ےہ۔۔"

اس وعرت وک ایکس ابت  ےن   رپاشین رک دای اھت۔اہیں دنچ یہ وت اپاتسکین ےھت۔اور   وہ یھب اےنت ربے احل ںیم 

اہھت ک ڑ رک ادنر ےل یئگ ںیھت۔رممی ےن داھکی وہ موٹیلصن ںیم  وہں وت افدئہ ایک اھت اہیں رےنہ اک۔رھپ وہ ااکس

دالخ وہیئ ںیھت۔"ےھجم اب ان ولوگں ےس وکیئ دمد ںیہن اچےئیہ۔" وہ یسک ےچب یک امدنن انرایگض ےس 

 وبیل۔"ایک ایک ےہ ان ولوگں ےن؟" وہ  ریحان وہںیئ۔

آیئ یھت۔"ریما اپوپسرٹ مگ وہایگ  "اس وتق موٹیلصن ںیم  اکی ارسف اھت اور وہ ایکس ویبی اےس ےنیل

ےہ۔این ںیہن انب ےک دے رےہ۔" ایکس آواز  ایکس اسوسنں یک رطح دممھ وہےن یتگل۔سب الہپ ظفل  یہ دنلب 

 وہات رھپ اطتق متخ وہےن یتگل۔

"ولچ ریمے اسھت ۔۔دیتھکی وہں ایک ہلئسم ےہ۔" رھپ وشرہ یک لبیٹ ےک اسےنم وہ ااکس سیک ڑل ریہ 

ت ےس دھکی ریہ یھت۔وہ ڑبی دشودم ےس اس اک سیک ڑل ریہ ںیھت۔ویکں؟ رھپ اےس اینپ ںیھت۔رممی ریح

ڈارٹک اید آیئ۔بج بج اس رپ ان اقلب ربداتش  تبیصم آیئ وہ اہّلل ڈ ےس اےکس ےیل دمد جیھب داتی اھت واہں ےس 
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ہ ھچےنھچ ںیگل ہک وہ اہجں ےس ادیم یھب ںیہن وہیت یھت۔وہ ارسف ایکس اسری اہکین ویبی وک انس راہ اھت۔اور و

اپاتسکن ویکں وھچڑ آیئ یھت۔ولچ آیہ یئگ یھت وت اب ںیہک اور ویکں اجان اھت اپاتسکن ویکں ںیہن۔اور رممی 

 ردی اور ڑبھ 
م
ےن اگنںیہ اکھج رک  اہک اھت ہک وہ ریغت ےک انم رپ لتق ےک ےیل ولطمب یھت۔اس وعرت یک  ہ

 ریہ ںیھت۔اور وسیپں یک ابت رپےب اسہتخ ہہک یئگ یھت۔اور رھپ اچر وٹیبں اک رخف وشرہ وک انس

اںیھٹ۔"ریمے ےیل اہّلل اک انم اانت یتمیق ےہ ہک ںیم اس ےک ےیل اےکس ولظمم دنبے یک دمد رک دوں۔ںیم 

 اےنپ زویر چیب ےک  دے دوں یگ۔" 

۔وہ دوونں آسپ ںیم وساےئ رب ےک وکن یس ذات ےہ وج یسک ےک دل ںیم  دورسے ےک ےیل  ر م ڈاےل

ثحب رک رےہ ےھت۔رھپ وہ اےس اےنپ رھگ ےل یئگ ںیھت۔وہ ارسف  عنم رکات راہ۔اچر وٹیبں یک امں ےن  ان انس رک 

دای اھت۔اس رپ وت ،اہّلل ےک انم  رپ دمد اک ونجن ڑچھ ایگ اھت۔اس ےن اس ڑلیک وک الھکای الپای اھت۔اےکس ےیل دوایئ 

ےک ابووجد رممی ریم ےک انم ےس ااکس این اپوپسرٹ اور آیئ اکرڈ آایگ اھت۔ وگنمایئ یھت۔اور  تہب ےس رطخوں 

ںیم رفق اھت۔رممی انم ےک گنلیپس         Meryemہی گنلیپس رتک ڑلایکں  اامعتسل رکیت ںیھت۔یجف وک    

  Mariyam Aalamےک گنلیپس یسیج ڑلیک دراکر یھت۔ 

 وسٹ دےی ےھت۔رممی رو ڑپی یھت۔اسری سج دن وہ کلم وھچڑان اھت اس اخوتن ےن اےس اےنپ نیت 

 زدنیگ د یت آیئ یھت۔ےتیل وتق  زعت سفن رپ ڈ ےس ڈ ےس رچےک گل رےہ ےھت۔
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"ہی بس اداھر راہ۔ریمے اپس بج یھب  ےسیپ آےئ وت ںیم ہی رق  ااتر دوں یگ۔ںیم اہّلل وک وگاہ انب رک ودعہ 

 رکیت وہں۔آپ ےک اسرے  ےسیپ اٹل دویگن۔"

ےسیپ ےھت۔سج کلم ںیم اجان اھت واہں ےک کنب ٹنمٹیٹس اک ااظتنم یھب  اوہنں ےن وخد ایک  اےکس  اپس اب ھچک

اھت۔نکیل وہ اانت اجیتن یھت ہک وہ ےسیپ اس ےن رخچ ںیہن رکےن ےھت وہ یسک اور ےک ےھت۔ اور آےگ یک وسیچ 

 ابر اس ےن ہیل الپگنن وت بت  اکم آیت بج اس کلم وک وھچڑیت۔یلھچپ ابر وہ دوےٹپ ےک اسھت یھت۔اب یک

فلتخم رک راھک اھت۔اس بس ےک ابووجد یھب ک ڑے اجےن اک  اامتحل اھت۔اس آرسیف ےن اہک اھت ہک وہ بس 

اھبنسل اکچ ےہ۔اور اشدی  وہ بس یہ یھبک ان یھبک اکی دورسے ےک اکم اھبنسل ایل رکےت ےھت۔اس 

 الوار  ڑلیک ےک ےیل اےسی ااظتنامت وت وہ اہّلل رک وا راہ اھت۔

وسا' ےک اریئ ھچرٹ رپ  الگزس اگلےئ وہ ادنر ےس تخس ےب نیچ یھت۔۔اےکس اپوپسرٹ رپ رہم اگلےت وہ ارسف '

اےس رسرسی دھکی رک  اےنپ اکم ںیم گل ایگ اھت۔وہ دل ںیم  ان تنگ  ابر آتی ارکلیس  اک ورد ےیک اج ریہ 

نیچ رانہ اھت۔ےب  یھت۔بج کت  ااکس اہجز اس کلم یک رسزنیم وک ںیہن وھچڑات اھت۔اس ےن ےب

 نیچ۔۔اور ھچک وہ اجےن ےک وخف ںیم التبم۔۔

ل رخ اس اک اہجز اضف ںیم دنلب وہایگ اھت۔اور  ک ڑے اجےن ےک ڈر ےس اچر الفسٹئ دبل رک وہ اینپ یئن زنمل رپ 
ب 

یچنہپ یھت۔نکھت دح ےس وسا یھت رگم اہیں اےکس اپس  وہلٹ یھب ںیہن یھت۔اہجز ےس ارتےن ےک دعب  وہ اس  

عیس کلم ںیم اکی ابر رھپ ےس الوار  ےننب وایل یھت۔و  
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رایش یک رسزنیم  رپ چنہپ رک اس ےن آزاد اسسن اخرج یک یھت۔اریئ ھچرٹ ےس ےلہپ وہ اقمیم ھچسیل انشیٹس یئگ 

یھت۔واہں اج ےک اینپ آدم ررٹسج رکوایئ یھت۔ہی ان اک اوصل اھت۔وھچےٹ ےس رپوزس ےک دعب  وہ ابرہ آیئگ 

 یھت۔

زخاں اک وممس اھت۔رسدویں یک آدم آدم یھت۔وہا  ںیم یکنخ یھت۔رممی وک گل راہ اھت ہک اب اےکس روس ںیم 

بیصن ںیم سب رسدایں یہ ںیہ۔اور رسدی ےس ےنچ ےک ےیل وکیئ  رگم زیچ ںیہن یھت۔ںیہن یھت وت ایک وہا 

 آاجین یھت۔وہ ےئن کلم اور ےئن رہش ںیم رپ اامتعد یھت۔

 ےھت ہک  ای وت ھچک اھک یتی۔ای   اموکس بس وے وک اامعتسل رک ےک رہش ےک رمزک ںیم اب اےکس گیب ںیم اےنت ےسیپ

اجیت۔اور اےنپ ےیل وکیئ ونرکی التش رکیت۔اموکس بس وے اینت یگنہم ںیہن ےہ۔ہکلب یتسس ےہ۔ہلئسم ہی 

دو روےپ اھت اےکس اپس اب دنچ رولب یہ ےھت۔اپاتسکین رکیسن  اور رنیش رکیسن ںیم تہب مک رفق اھت۔اکی 

 اک۔

رممی ےن گیب ےس اکنل رک ان دنچ روزلب وک انگ۔دو ےس نیت ابر انگ اشدی ارطسح زایدہ وہ اجںیئ۔رگم وہ  اےنت 

یہ رےہ۔اس ےن اپس زگرےت  اکی راہ ریگ  وک روک رک  زندیکی رٹیمو نشیٹس اک ھچاھچ۔وہ اشلگن ںیہن اجاتن 

وہ راہ اھت اہیں رنیش  زابن ےھکیس ریغب زگارہ ںیہن اھت۔دو نیت ولوگں ےس ابت رکےن ےک دعب اےس ادنازہ 

 اھت۔
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رھپ اکی ڑلیک وج ہک ڑپیھ یھکل گل ریہ یھت۔اس  ےن اشلگن ںیم ابت یک یھت۔رھپ  اےس بس وے  ےک 

روٹ اھجمسیت ریہ۔رشواعت ایھچ یھت۔ےلہپ دن یہ ااجنن کلم ںیم دمد لم یئگ یھت۔ااکس ومڈ ااھچ وہایگ 

ےشقن ےک اسحب ےس یتلچ  سیب ٹنم ےک دعب اکی  نشیٹس ےک اسےنم ڑھکی  اھت۔وہ اس ڑلیک ےک اتبےئ

یھت۔اور وہ تہب وخوصبرت اھت۔ رٹیمو انشیٹس اڈنر رگاؤڈن ےھت۔ٹکٹ ےل رک وہ  ینت دری  اس ا نشیٹس رپ 

وغرو رکف رکیت ریہ۔وہ اس دقر وخوصبرت  اور اشاہہن اھت ہک وہ دیتھکی یہ ریہ۔ےسیج یسک ابداشہ ےک لحم ںیم 

 آت یل وہ۔

نکھت دشدی یھت۔رگم اب اس ےن ان ابوتں وک ںیہن وسانچ اھت۔ارد رگد ول  آاج رےہ ےھت۔بس وک اجےن 

یک دلجی یھت۔رھپ رٹ ن ےک آےت یہ اور زایدہ رش  وہایگ اھت۔وہ دلجی ےس  رٹ ن ںیم دالخ وہ یئگ ۔وہ  یئن 

 زدنیگ ےک ےیل یئن ادیمںی ےیل یھٹیب یھت۔

اس  ۔ایکس ھٹیپ رپ ھچک رگنی راہ ےہ۔ایکس اسری وسںیچ اکی دم ےس رشتنم وہںیئااچکن اےس وسحمس وہا  

ےن دلجی ےس  اہھت ےھچیپ  ایک۔وہ اہھت وک اورپ ےچین رک ےک رےنگنی وایل زیچ وک ک ڑےن یک وکشش رک ریہ یھت۔رگم 

اھت الھب؟ ھچک اھت اب وہ مگ یھت۔اس ےن  اہھت وک آےگ رک ایل۔دامغ اکی دم ےس اس زیچ ںیم اھجل ایگ اھت۔ایک 

یھب ای ومہ اھت۔اور دنچ ٹنم دعب اےس اےنپ ابزو رپ ھچک وسحمس وہا۔وہ ڈر یئگ یھت۔اس ےن ارد رگد 

داھکی۔بس اےنپ آپ ںیم نگم ےھت۔اور رھپ کیب وتق  اےس اےنپ مسج ےک یئک وصحں رپ رسرساٹہ 

 وسحمس وہےن یگل یھت۔اس ےک مسج ںیم رلزش وہےن یگل یھت۔
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   فف ااکس ومہ اھت۔اس رات ےک دعب ےک آ رٹ اشسک۔۔وہ اجیتن یھت ہی

ے گیب رپ دوونں اہوھتں وک چنیھب ایل  رگم رھپ یھب وہ  وخد وک اھبنسل ںیہن اپ ریہ یھت۔اس ےن  وبضمیط ےس ک ڑ

اھت۔اےس   اب  یسک ڑیکے وک ںیہن اٹہان اھت۔اہھت روانک اھت۔ویکہکن ہی ااکس ومہ اھت۔ایکس زدنیگ ںیم آای 

سب ھچک وٹنھگں اک اھت۔وہ رھپ ےس اےھجل ذنہ ےک اسھت اب رس اکھجےئ ڑھکی یھت۔رٹ ن رک یئگ  اانیمطن 

 یھت۔

وہ اینپ وسوچں ےس ابرہ ت یل۔ول   رٹ ن ےس ارت رےہ ےھت۔وہ یھب ارت آیئ یھت۔رھپ وہ اس اریای ےک رقیبی  

ان ںیم ےس ارثک وک اشلگن اشک گ رٹنسز ںیم اجب ےک ےیل اجیت ریہ۔ےلہپ وت وہ اےس ریحت ےس دےتھکی۔اور 

سب اعترف  یک دح کت یہ آیت یھت۔بج ان یک زابن ہن وبل یتکس یھت ہن ھجمس یتکس یھت۔وہ ڈ ےس  واہں وکیئ 

اجب ےل یتکس یھت۔آےن واےل رمٹسکز یھب وت اقمیم آابدی یھت۔ایس وکشش ںیم  دن ےس رات وہ یئگ 

 یھت۔

ک اور اب دوابرہ ےس ےب رھگی اک اسانم اھت۔وہ ادنر یہ ادنر  الفٹئ ںیم اھکای وت بک اک ارت اکچ اھت۔نکھت ،وھب

یسیک زدنیگ ینیج ڑپ ریہ یھت۔اےنپ آپ ےس  گنت آےن یگل یھت۔  

بس لب وبرڈز رپ اھکل  یھب رنیش ںیم اھت۔اےس ادنازہ ںیہن وہ راہ اھت ہک وہ اب اہکں یھت۔گیب وت دنکےھ 

ھچیجن سب یہی اھت۔اور اانت اےس ولعمم اھت ہک وہ اکی اےسی ےس اکٹلےن اک ایخل وہ وھچڑ یکچ یھت۔اب ایکس عمج 

کلم ںیم آیکچ یھت اہجں اک امایف ھچری داین ںیم وہشمر اھت۔گیب وک ےنیس ےس اگلےئ وہ  اکی ٹف اپھت رپ یھٹیب 
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اسےنم ےس زگریت اگڑویں وک دھکی ریہ یھت۔ہی تہب رصموف اشرہا ہ یھت۔دن یک رشواعت ایھچ یھت رگم 

ےس امویس رک دےنی واال اھت۔اکش ےک زدنیگ اس رطز رپ یتلچ ہک اکی دن تبیصم آیئ ےہ وت رھپ ااتتخم رھپ 

یئک دن ںیہن آےئ یگ۔رگم زدنیگ امہری وخاوشہں رپ ںیہن یتلچ۔ای رھپ ااسی یہ وہات ےہ ہک تبیصم وت اکی 

ے اانت

 

کلی

 

ن
ے 

 

کلی

 

ن
  آج رھپ یئن الب ، اتگل ےہ  وتق  گل اجات ےہ ہک رہ دن  ویںدن یہ آیت ےہ رگم اس ےس 

 رس رپ آن رگی ےہ۔

بج ربے دن رشوع وہےت ںیہ وت  رھپ  ےبمل وہ اجےت ںیہ۔اےس ںیہن ولعمم اھت ااکس ربا وتق بک متخ وہےن 

 اھت۔سب وحےلص ےس اب اس وتق وک زگاران اھت۔

 وہ  وہ رھپ ےس تمہ رک ےک اھٹ ڑھکی وہیئ۔یسک رپوکسن وگےش ںیم   ھٹیب رک رات زگارین یھت۔ےتلچ ےتلچ

اکی وفڈ رٹسٹی ںیم آیئگ یھت۔انم دانھکی اچاہ  رگم بس رنیش ںیم اھکل اھت۔رہ رطف ےس وخوبشںیئ اھٹ ریہ 

 ںیھت۔

اس ےن یھبک رنیش اھکےن ںیہن ےھکچ ےھت۔رگم اس وتق ان وخوبشؤں ےس ااسی گل راہ اھت ہک وہ داین ےک 

اشپ۔وہ  اےسی رمد ومنم یک رطح یرتہ ن اھکےن ےھت۔وھچےٹ ےس روٹسیرسٹن۔۔رکیبنزی۔۔اور رفوسٹ 

واہں ےس زگر اجان اچیتہ یھت وج وخوصبرت وعت وک دھکی وک رظنںی اکھجےئ زگر اجات ےہ۔نکیل وہ رمد 

 ومنم ںیہن یھت۔وہ تہب وھبیک یھت۔
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وہ رظنںی ااھٹیت اور  واہں ےتسنہ وبےتل اھکےت ولوگں وک دیتھکی۔اور رھپ وخد وک ڈٹپ رک اگنںیہ اکھج  یتی۔ےسیج 

یئ انگہ رکےن ےک دعب ااسنن وخد وک ڈٹپ داتی ےہ۔اور رھپ وخد وک وس اولاںیت انسےت اس ےن  اب اگنںیہ وک

 ںیہن ااھٹیئ ںیھت۔

ارگ وہ وھبک یک ہ ی ہن وہیت بت یھب اےنت وتق ےک دعب رہ انرلم ااسنن وک  وھبک انگل رشوع وہ اجیت 

ان اھکس ریہ یھت۔احالہکن ایھب یھب اج رک یسک ےس ےہ۔اور  واہں ےس اجےت وہےئ وہ وخد وک وھبک رپ اقوب اپ

یتنیھچ ںیہن یھت۔رگم وخد اےس اانپ دورسوں وک اھکےت دانھکی دنسپ ںیہن آای اھت۔وہ اےنپ آپ ےس انرا  

 وہےن یگل یھت۔وخد یک رظنوں ںیم وج زعت یھت۔اےس سیھٹ یچنہپ یھت۔

 رات ڑبھ ریہ یھت۔ول  رھگوں وک اج اس وفڈ رٹسٹی ےس ےتلچ  وہ دورسی اجبن لکن آیئ یھت۔ےسیج ےسیج

رےہ ےھت۔اور رھپ  آدیھ رات کت وہ اےنپ ےیل اکی ہگج ڈوھڈن یکچ یھت۔اکی وھچاٹ اس زبس ہعطق اھت۔وج 

روڈ ےس ٹہ رک انب اھت۔واہں اکی چنب ریھک یھت۔اور وج اےس اچےئیہ اھت۔وہ اھت ادنریھا۔۔اس ہگج رپ وکیئ یھب  

 الٹئ ںیہن یھت۔

دقم ااھٹیت اس چنب کت آیئ یھت۔ اکی دل اچاہ۔ایکس آڑ ںیم پھچ رک وس اجےئ۔رھپ اس ایخل وک وہ ےکھت ےکھت 

رد رک دای۔ےچین ارگ ھچک وہات وت؟ اس ےن گیب وک چنب ےک  اکی اجبن راھک۔اور رھپ اس رپ رس رھک رک اٹںیگن 

 آںیھکن وھکل ک ٹی یل ںیھت۔آںیھکن دنب ںیک۔وت رھپ ےس وہ رات اید آےن یگل۔اس ےن ےب نیچ وہ رک
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دںی۔اور دیسیھ وہ رک آامسن ےک ادنریھوں وک یتکت ریہ۔اشدی اچدن یک آرخی اترںیخی لچ ریہ 

 ںیھت۔آامسن اک ادنریھا تہب رہگا اھت۔

اجنےن وکاسن رہپ اھت  ہک ایکس آھک یگل یھت۔رھپ وھتڑی دری دعب لھک یئگ یھت۔اےس رسدی گل ریہ یھت۔اس 

دوہٹپ اکنل رک  اوڑاھ۔وہ ایھب کت  زنیج رشٹ ںیم یھت۔اور ااکس الگن ےن اھٹ رک گیب وھکال۔اور اکی 

دوےٹپ وک ہنم کت ٹیپل ےک وہ رھپ وس یئگ یھت۔ ۔وکٹ۔  

وہ دنین ںیم یھت ہک اےس اگل وکیئ اےکس رس رپ ڑھکا آوازںی دے راہ ےہ۔"یلع وسےن دو۔۔تہب یکھت وہیئ 

  آریہ یھت۔وبیل۔ رمداہن آواز رھپ یھبںیم وہں۔۔" دنین رھبی آواز  

"ہلئسم ایک ےہ اہمترے اسھت۔۔یھبک وت وکسن ےس وسےن دای رکو۔۔" اب یک ابر اس ےن  ےصغ ےس دوہٹپ اٹہ 

رک آںیھکن وھکںیل۔اےکس رس رپ ھچسیل واال ڑھکا اھت۔ایکس کھب ےس دنین اڑی یھت۔ےکٹھج ےس ایھٹ یھت۔ارد 

  دوونں اہوھتں وک  ےرے رپ ریھپا۔رگد داھکی وت اید آای ہک رھگ ںیہن یھت۔رھپ رہگی اسسن ےل ےک

وہ اسےنم ڑھکا رمد اس ےس رنیش ںیم ھچک ہہک راہ اھت۔رممی ےن  ےب زاری ےس اےس داھکی۔"ےلہپ رس رپ 

ںیتبیصم مک ںیہ۔آؤ مت یھب آن ڑپو ریمے رس ہپ۔۔" وہ اردو ںیم ڑبڑبایئ۔وہ اب ےصغ ےس ایکس اجبن 

ادناز ںیم  داھکی۔رھپ گیب ےس اپوپسرٹ اکنل رک اےس اکھج۔رممی ےن  اےس اہھت ااھٹ رک عنم رکےن ےک 

 داھکای۔"ںیم وٹرٹس وہں۔اپاتسکین وہں۔لک آیئ وہں۔" وہ اشلگن ںیم وبیل۔
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 اس ےن  ون اشلگن ون اشلگن اک رعنہ اگلای۔" اب اہمترے ےیل رنیش ھکیس ےک آؤں۔۔" وہ الھجنھجیئ یھت۔

ظفل اگل اگل رک ےک وبل ریہ یھت۔بج ہک  "وٹرٹس۔۔" اب وہ اےس اھجمسےن ےک ادناز ںیم اکی اکی

وہ ہی ھچ ھچ راہ اھت۔مت اےنپ وہلٹ ویکں ںیہن یئگ۔اہیں ویکں وس ریہ وہ۔اب ہن اےس اینت رنیش آیت یھت ہک 

اےس اھجمس یتکس۔ہن اےس اینت اشلگن آیت یھت ہک ھجمس اتکس۔اپس ےس  زگرےت  اکی ارمیکی وک اس ےن 

ھچوھچ ہی ایک ہہک راہ ےہ۔رواک۔اور اشلگن ںیم اہک ہک اس ےس   

وب وک ےنل ےس ذعمرت یک یھت۔رھپ ومابلئ  ںیم  اکی اپی  وھکیل۔اور ومابلئ اےکس زابن  اس ےن یھب رنیش  

آےگ ایک ہک اس ںیم وبول۔رممی ےن ان یھجمس ےس ایکس ابت امین۔وہ ھچسیل واال یھب اسھت یہ ڑھکا اھت۔ہی حبص 

 رہش ھچرا ںیہن اجاگ اھت۔رممی ےن اشلگن ںیم ابت یک وت ےک ھچ اک وتق اھت۔ااک داک ول  ےھت ابرہ۔ایھب

ومابلئ ےس ینیشم آواز ںیم  رنیش ںیم ایکس ابت درہایئ یئگ یھت۔رممی ھجمس یئگ یھت۔اس ےن رھپ اینپ 

 ابت واہں درہایئ۔اور ھچسیل واےل ےن اانپ وسال درہاای۔

وت ےھجم دنین آیئگ۔۔" رممی ےن اجن  "ںیم وت اہیں اےنپ دوتس ےک ااظتنر ںیم یھٹیب یھت۔وہ آای ںیہن

ڑھچاےن وک وھجٹ وبال۔رنیش ھچسیل یک روپی نشیٹ یھب اپاتسکین ھچسیل یک امدنن یھت اور اکررکدیگ یھب۔وج 

 اامیدنار اھت وت سب اھت ورہن رہ دنبہ ےسیپ ےل ےک اکم رکات اھت۔

 اھت ےسیج۔ "دںیھکی ںیم اکی ھچک دری وہ اس ےس ثحب رکات راہ۔رممی ےن رھپ اس ےک ذجابت رپ اہھت ڈاال

وٹرٹس وہں۔ویں ارطسح ےس ھجم ےس وسال ھچھچ رکآپ اےنپ کلم یک  ےب زعیت رک رےہ ںیہ۔ہی 
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ریمے اسھت ارمیکی ڑھکا ےہ۔ہی وےسی یھب یہی ےتہک ںیہ رنیش امہمن وناز ںیہن وہےت۔"اب ارمہکی  اور 

  ارمیکی وک وھگر ا۔وہ رممی یک ابت اشلگن رایش ےک انتزےع  اک وت اےس ہتپ اھت۔ھچسیل واےل ےن اکی دم ےس

 ںیم نس اکچ اھت۔ھچسیل واےل یک وھگری رپ وفرا اًہھت ڑھکے ےیک۔

"ںیم اکی انم دنسپ ارمیکی وہں۔ریما  اس بس ےس وکیئ قلعت ںیہن ےہ۔ریما ومابلئ دںی۔ںیم ےن اجان 

ےن اتجیت رکسماٹہ ےس ےہ۔"رھپ  رممی ےک اہھت ےس ومابلئ ےل رک وہ اکی رطف لچ ڑپا اھت۔ رممی 

اےس داھکی۔داھکی اہک ان ارمیکی رنیش یک رعتفی ںیہن نس ےتکس۔رھپ وہ رنیش  زابن ںیم ارمویکیں یک اشن 

 ںیم اتسگیخ رکات راہ۔رممی اانپ گیب کیپ رکیت رکسما رک اےس اہھت الہیت لکن آیئ یھت۔

ش ںیم یھت۔آج وت بس وے "وتہب۔۔" وکٹ یک وبیجں ںیم اہھت ڈاےل وہ رھپ ےس رکف اعمش یک الت

وت وہ ھٹیب رک  ھچک دری آرام رک  یتی ،اامعتسل رکےن ےک ےسیپ ںیہن ےھت۔ےتلچ ےتلچ اٹںیگن وجاب دے اجںیت 

یھت۔اےکس اسےنم  دنچ دنلب ڈلبزگن ںیھت۔اس ےن یلہپ ابر یسک ایھچ ہگج ونرکی اک وساچ۔وہ تمہ رک ےک  

ےن واش روم ںیم اج رک اانپ ہیل درتس ایک اور رھپ افلئ   اسےنم  اکی  ینپمک ےک ادنر دالخ وہیئ۔ےلہپ اس

 اکنل رک اےس ےنیس ےس اگلےئ ابرہ آیئگ یھت۔بسح ومعمل ابولں وک ابدنھ راھک اھت۔

ہی اکی  رنیش اکر ربڈنی یک ینپمک یھت۔ایکس اشلگن نس رک رٹسنشپسی ےن وفرا ًیہ ادنر اکل یک یھت۔رنیش 

یئ وشق ںیہن رےتھک اور ھکیس ںیل وت وبتق رضورت وبےتل ںیہ۔اشلگن ےک ول  اشلگن  زابن وک ےنھکیس اک وک

 اسھت ابیق نیت زابونں وک الم رک  ایکن ویوینریٹس ںیم اکی یہ ڈرگی دی اجیت یھت۔ینع اسلاینت یک۔
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وہیئ وہ اامتعد ےس ےتلچ ادن ر آیئ یھت۔اسےنم واال یھب اس ےس اشلگن ںیم یہ وگتفگ رکات راہ۔نکیل اےس اموییس 

 ہک وہ اےس اجب رپ ںیہن رھک  ےتکس ےھت۔

الھب اکی ایمیک دان اک زبسن ںیم ایک اکم اھت۔تہب وخوصبریت ےس ذعمرت رک یل یئگ یھت۔وہ دربلداہتش وہیئ 

یھت نکیل رھپ یھب دو نیت اور  رقیبی ڈلبزگن ںیم یئگ یھت۔وہ بس اکروابر  ایکس ڈرگی ےس ٹہ ےک ےھت۔وکیئ 

  
ی لن
  یھت۔وکیئ  آیئ  یٹ یک یھت۔ااٹسک امرٹیک ےس ر

 

ڈ

 

ت  

وہ لمکم وطر رپ امویس وہیکچ یھت۔اور ونرکایں وکاسن ٹیلپ ںیم  یج لم اجیت ںیہ۔آپ  وخاشہ رکںی وہ احرض 

وہں۔رایش ںیم ہی احل اھت ہک ڑپےھ ےھکل زایدہ ےھت اور ونرکایں مک۔۔اور رھپ وھچےٹ رہشوں ےس ول  

۔تہب  تخس اقمہلب اھت۔ونرکایں مک اور اکی ےس ڑبھ رک اکی ڑبے رہشوں وک اھبےتگ۔اموکس وت رھپ رمزک اھت

اقلب ادیموار۔۔اےسی ںیم بج ہک وہ ایکن زابن یھب ںیہن اجیتن یھت۔اہکں ینلم یھت اےس ونرکی۔اےس 

 اکی یہ دن ںیم ولعمم وہ ایگ اھت۔اہیں ونرکی انلم زجعمہ اھت۔

 زمخ یھب گنت رکےن ےگل ےھت۔اسڈیئ اک اسرا دن لچ لچ رک  ریپوں ںیم ےسیج اھچےل وہ ےئگ ےھت۔رپاےن

زمخ۔اپؤں اک ز م۔۔مسج یک ارلیج۔یگنت دریگنت یھت۔اور اس یگنت ںیم وج آاسین یھت۔وہ سب اےکس دل یک 

ادیم یھت ۔ہک وہ اکی دن رضور اس بس ےس لکن آےئ یگ۔احالہکن اس اک اب اکی  دصیف اچسن راہ 

اک آان وت اس وتق ویں ان نکمم اھت ےسیج  وسرج اک رغمب   اھت۔۔یتلچ اسوسنں یک وہج ےس۔۔ورہن  اےھچ احالت
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ےس لکن آان۔نکیل وہ دن یھب وت اھکل ایگ ےہ ان ہک وسرج رغمب ےس ےلکن اگ ۔وت سب رممی وک نیقی اھت اےکس یھب 

 ربے دن دبںیل ےگ۔۔وہ اب  فف اینپ ادیم،اےنپ نیقی ےک لب وبےت رپ زدنہ یھت۔

ےئ راہیشئ اکولوینں ںیم وھگم رھپ ریہ یھت۔رات وک یسک رھگ ےک آےگ ینب آج وہ یسک اپرک ںیم اجےن یک اجب

 یسک آڑ ںیم وس اجیت۔

دن رپ دن زگر رےہ ےھت۔احلص ووصل ھچک ںیہن اھت۔ وہ  رات ےک وتق  اکی رھگ ےک اسےنم وصخمص 

لب رویٹ وتق وک چنہپ اجیت یھت۔اور واہں اکی یلب یھب ایس اٹمئ رپ آیت یھت۔اےکس ہنم ںیم ارثک آدیھ ڈ

 وہیت۔وج وہ اےکس آےگ آرک رھک د یت یھت۔

ےلہپ دن  بج وہ یلب اےس یلم یھت۔وت  اےکس ہنم ںیم یسنھپ ڈلب رویٹ وک اس ےن ترست ےس داھکی اھت۔ وہ یلب 

ےچین رھک رک اےس ونچ ونچ  رک اھک ریہ یھت۔اس ےن  وفرا   ً رخ ریھپ ایل اھت۔ااکس دل اچہ راہ اھت وہ یلب ےس نیھچ 

د اھک ےل۔اب ایک اجونروں ےس ےل ےک اھکؤیگ؟ اس ےن اےنپ آپ وک رشدنمہ ایک۔اور وہ یلب اےکس ےک وخ

۔رخ ریھپےن رپ دورسی رطف ےس اےکس اسےنم آیھٹیب یھت   

اور ڈلب رویٹ ہنم ےس اکنل رک اےکس آےگ رھک دی۔رممی ےن اس ےک دو ڑکٹے ےیک۔اکی اس وک دای اور 

دن یک وھبیک یھت۔رھپ اس دن ےس  وہ رہش ںیم اہجں یھب وھگیتم رات دورسا وخد اھکےن یگل۔اس دن وہ نیت 

ےک وتق وںیہ واسپ آیت ۔رھپ یلب اور وہ لم ےک ڈرن رکےت۔اسرے دن ںیم ویہ آدیھ ڈلب رویٹ یہ ایکس 
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وخراک یھت۔اس ےن  وھبک رپ اقوب اپان ھکیس ایل اھت۔اکی دو   رنیش وکسولں ںیم اجب ےک ےیل یئگ وت ہلئسم 

اھت۔اور ہن وہات وت ایک اےس رھک ےتیل؟ ںیہن۔۔ان ےک اپس تہب ےس ادیموار ےھت۔زابن اک   

 اب رھگ واےل اید ںیہن آےت ےھت۔اب اانپ رھگ انبےن یک دنھ وسار یھت۔

 احل ہی اھت  ہک اہھت ےلپ ھچک ںیہن ۔۔

 

 وھتڑے وہ آلکج رنیش ےنھکیس ںیم یگل یھت۔ولوگں وک وبےتل وہےئ وغر ےس دیتھکی ریتہ۔آہتسہ آہتسہ

تہب ظفل ےلپ ڑپےن ےگل ےھت۔لسلسم وھبک یک وہج ےس اب وہ ڈہویں اک ڈاھہچن یتنب اج ریہ یھت۔آوھکنں 

ےک رگد ےقلح۔وہ رھپ یھب تمہ ںیہن اہریت یھت۔اےھچ دن آےن ےھت۔رات ٹک اجین یھت۔این وسرج انلکن 

 اھت۔

  ری  ےک وطافن  ےس رسدایں  آیئگ ںیھت۔اور روس یک رسدی وک وکن ںیہن اجاتن۔۔ںیلیھج مج 

 

اجیت ںیہ۔ربف

آےن ےتگل ںیہ۔اےسی ںیم   رممی اک دل اچاتہ وکیئ آ  یک تنج ںیم ےل اجےئ۔اےکس اکی رپورسیف ےن اہک اھت  

۔بت اےس ان یک رہ آدیم یک تنج دجا وہیت ےہ۔رہ ویہ زیچ تنج یھجمس اجیت ےہ۔وج  چنہپ ےس دور وہہک 

ااسحس وہ راہ اھت۔آ  زدنیگ یھت۔تنج یھت۔اکش ہک اےس ہی ابوتں ےس االتخف وہا اھت۔رگم  آج  اےس 

 تنج بیصن وہ۔
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 اشک گ امزل،اشسپ ںیم وڈنو اشک گ ےک اہبےن یسھگ ریتہ۔وہ بس رگم وہےت ےھت۔رگم 

  

دن وک  وہ تحم

رات وک رہ ہگج دنب رک دی اجیت یھت۔ وہ  گیب ےس دو دووٹپں وک اکنل رک اںیہن اکسرف یک رطح ڈلب رک ےک  

  یھت۔امسنئ درہج رحارت یک  رسدی ںیم ہی بس رتان ںی اناکم اجیت ںیھت۔اوڑھ  یتی

اس رسدی ںیم ہی اپاتسکین ڑپکے اےکس اکم ےک ںیہن ےھت۔ان ےس یرتہ ہی زنیج یھت۔ےسج  وہ رہ دورسے 

دن نہپ  یتی۔اشک گ امزل ےک واش روم ںیم ڑپکے جنیچ رک  یتی یھت۔رگم دوھےن اک ااظتنم اہکں ےس 

 

  

 الڈنرنزی وک اتڑ ایل اھت۔ بج واہں لیس یتگل ہک اےنت وسیپں ےک اسھت  اےنت ڑپکے رفی دوھےئ رکیت۔تحم

اجںیئ ےگ۔وہ ان ےس یتہک ہی زنیج رشٹ دوھ رک دںی ارگ ااھچ وہا وت اسرے ںیہی ےس دولھاؤں یگ۔وج ایکس 

 ابوتں ںیم آےت  واہں اکم نب اجات اھت۔ورہن وساھک ہنم ےیل ابرہ آاجیت۔

 زگری رات یک وہج ےس وجاےس  یھبک اھبکر دبوب ےک ےکبھب آےت ےھت ااکس العج اس ےن رفی رپ اس دنگ ںیم

 رباڈنز ںیم رٹایئ  رکےن ےک اہب ےن وہ اانپ اکم الچ ریہ یھت۔یھبک ہن امےنگن وایل 

  

ویفزم ںیم ڈوھڈن ایل اھت۔تحم

 یک زعت سفن ویں ریخات رپ ےتلپ اتر اتر وہیکچ یھت۔

 اھت ہک وہ یسک   ریق یک امدنن ریخات رپ   ریہ یھت۔اس ےن یھبک ںیہن وساچ اھت ہک زدنیگ اےس وخد رپ رتس آات

ںیم اس زیچ اک یھب رخہچ وہ اتکس ےہ۔رہ ابر یئن ابت اےس ہتپ یتلچ اور وہ اےنپ رھگ یک زیچوں یک ٹسل ںیم 

 ااضہف رکیت،بج اانپ رھگ انبؤں یگ وت ہی یھب ولں یگ۔
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وس لیم ےک افےلص ےس زگریت۔وہ اانپ اانت ااحتمن ںیہن ےل یتکس یھت۔اور بس وہ اھکےن یک اشسپ ےس اب 

ےس فیلکت دہ زیچ۔۔رمد یک ذتینہ۔۔واہں یھب اےسی رمد ےھت وج وعرت وک گنت رکان اانپ رف  ےتھجمس 

 ںیہ۔وہ آہتسہ آہتسہ  ان ےس انٹپن یھب ھکیس ریہ یھت۔وہ بس ھکیس ریہ یھت۔

 

اھت۔وہ اب یلگ ںیم یلب ےک اپس ںیہن اجیت یھت۔اےس وخد ےس رشدنمیگ وہیت یھت آج اک دن یھب تہب ڈنھٹا 

ہک وہ اکی اجونر اک ہصح ےل رک وخد اھک اجیت ےہ۔وہ ااسنن یھت وہلیس ڈوھڈن یتکس یھت۔وہ اجونر اہکں 

 اجات اجیت۔ریخ اس یک اینپ احتل وت اس یلب ےس یھب یئگ زگری یھت۔ہک اےس اجونر ھجمس رک اس رپ رتس اھک ایل

اھت۔ااسنونں یک ربخ رانھک وت رعہص وہا ااسنن وھچڑ ےکچ۔رگم رھپ یھب اےس اجونر رپ ہی ملظ ںیہن رکان اھت۔اس اک 

 دل داتھک اھت۔

رشوع ںیم ربداتش یک اینت اعدت ںیہن یھت۔یلب ےس ےل رک اھک ایل اھت۔رھپ اعدت یھب انب یل یھت۔رگم اب 

 اور ںیہن۔

ںیم  اس ےن  اکی ابر رھپ ،اکی  دورسی رکیبی  ےس اج رک ڑبی وتنمں ےس دو  آج وچاھت دن اھت۔ان اچر دونں

س اداھر ےیل ےھت۔وہ ںیہن دے راہ اھت۔رھپ اس  ےن اینپ رطف ےس ریخات ھجمس رک دےی 

ت ک
ک

پک 

اک انم وفحمظ رک ایل اھت۔رکیبی  ےھت۔اور اس ےن  اداھر ھجمس رک ےیل ےھت۔اس ےن اےنپ ذنہ ںیم اس   
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روٹسیرٹن ںیم  آیئگ یھت۔اس اک دل اچاہ امکل ےس ےہک ہک آج ےک    آج یطلغ ےس اکی وہ رگام ش ےک ےیل

ےیل اداھر دے۔رگم پچ رک ےک ےشیش ےک اسھت وایل لبیٹ رپ یھٹیب ریہ۔ےشیش ےک اپر ڑسک رپ رگی ربف 

رظن آریہ یھت۔واہں ےس زگریت ااک داک  اگڑایں۔آج ےک دن رٹکفی مک یھت۔وہج رسدی اک ومعمل ےس 

دہ وہان اھت۔زای  

ورٹی ےن آرک ااکس آرڈر انیل اچاہ وت اس ےن اسیھت ےک ااظتنر اک ہہک رک اےس واسپ جیھب دای۔ھچک دری رگام ش ںیم 

اےس وت۔۔اھت  انھٹیب   

رھپ ایکس لبیٹ ےک رگد رکیس چنیھک رک  اکی ہتخپ رمع یک وعرت آیھٹیب۔رممی ےن اکی رظن دھکی رک رھپ ابرہ 

۔وہ بک ےس اس ڑلیک وک ےکت اج ریہ یھت۔وھبک،االفس اےکس  ےرے اک ہصح  نب یکچ دانھکی رشوع رکدای اھت

یھت۔اےکس ڑپکے یھب رپاےن ےھت۔اکشر ااھچ اھت۔ اس ےن دو وسپ ےک ایپولں اک آرڈر ایک۔رھپ رممی یک 

 رطف وتمہج وہیئ۔

 ابلس "اہکں ےس وہ؟"  رممی ےن آواز رپ ڑم رک داھکی۔اسےنم تہب وخوصبرت وعرت یھت۔تہب یتمیق

ںیم۔وہ دنچ ےحمل اخومیش ےس اےس وتیتل اگنوہں ےس یتکت ریہ۔رھپ انب وجاب دےی دوابرہ ابرہ دےنھکی 

 یگل۔ایکس اب کت یک ااسنونں یک اچہپن ہہک ریہ یھت  وہ اےکس ےیل ایھچ ںیہن یھت۔

 ہیر ہک وتق ےن اےس ہی اھکس دای اھت۔
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ھٹیب رک  وسپ ویپں۔رسدی تہب ےہ ۔ےہ انں؟" "مت ےھجم ایھچ یگل وہ۔ںیم ےن وساچ آج اہمترے اسھت 

وبل رک اس ےن اتدیئ اچیہ۔رممی ےن رھپ ےس اےس داھکی۔اس وعرت ےن  ےرے رپ ےب رای رکسماٹہ اجس 

یل یھت۔رممی اھجل یئگ یھت الہپ اترث طلغ   اھت ای  رھپ ہی۔وھتڑی دری ںیم  رگم رگم شف وسپ آایگ اھت۔رممی  وک 

ی دح رپ الڑھکا ایک اھت۔اس وعرت ےن اس ےحمل ےک اترث وک اینپ زریک اگنوہں ایکس وخوبش ےن  ربص یک دورس

 ےس دھکی ایل اھت۔اس ڑلیک ےن اجےن بک ےس حیحص رطح اھکان ںیہن اھکای اھت۔

"ےھجم اعدت ےہ بج یھب یسک روٹسیرٹن ںیم اجیت وہں۔اےلیک  ھٹیب رک اھکےن ےس ںیم یسک ےک اسھت ےنھٹیب 

ویپ۔اہیں اک شف وسپ تہب زمے اک وہات ےہ۔۔"وک رتحیج د یت وہں۔ول    

"ہیرہی۔ےھجم  بل ںیہن ےہ۔" اس ےن  ےقیلس ےس ااکنر ایک۔"ریما دل رےنھک وک یپ ول۔تہب زمے اک 

 ےہ۔"اس ےن ہہک رک  وسپ اک اکی چمچ رھب رک ایپ اھت۔اور آںیھکن دنب رک ےک اس ےس فطل ایل اھت۔

ڑباھیت اور یپ اہھت  پ   فف اکی اہھت ےک افےلص رپ اھت۔رممی اخومیش ےس اےس دھکی ریہ یھت۔اسےنم وس

 یتی۔اینپ رسدی اور  وھبک اک العج رکیت۔وےسی یھب وہ اخوتن  اینپ کین دیل اک ہہک ریہ یھت۔اس ےن اینپ 

وھبک اٹمےن وک اس رپ اابتعر  اک وساچ۔اب اےس اس ےس ایک الچل وہ یتکس یھت۔وکیئ اجب ےہک یگ وت ںیہن 

  

 

 

 

 واےل واےعق وک وسےتچ وہےئ درہا ریہ یھت۔وھبک  تی یئگ یھت۔اکی اور اداھر اس رکویگن۔وہ رکس

ےن اےنپ اھکےت ںیم عمج ایک اھت۔اور اہھت ڑباھ رک اکی چمچ رھب رک ایپ اھت۔وہ تہب ذاہقئ دار اھت۔رممی ےن 

 آںیھکن دنب رک ےک اس تمعن ےک ذاےقئ وک روح کت وسحمس ایک اھت۔



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 244 
 

244 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

۔تہب زمکور گل ریہ وہ۔رگم رھپ یھب وخوصبرت وہ۔"رممی ےن دورسا چمچ  "وےسی مت تہب وخوصبرت وہ

ہنم ںیم ڈاال۔یھبک ولعمم یہ ںیہن وہا اھت ہک شف وسپ یھب اانت زمے اک وہاتکس ےہ۔رممی ےقیلس ےس وسپ 

 ےنیپ یک وکشش رک ریہ یھت۔وہ ںیہن اچیتہ یھت ہک  دلجی دلجی ےک رکچ ںیم  وہ  دب زیمت ےگل۔

  ریتہ وہ۔؟""ایک مت ایلیک

رممی ےن رس الہ دای اھت۔"اجب ڈوھڈن ریہ وہ؟" اب ےک  اس قلح ںیم وناہل اکٹ ایگ اھت۔وہ وعرت وجاب اک  

ااظتنر ےیک ریغب  وب وک ےنل یگل۔"ریمے اپس اکی ایھچ اجب ےہ اہمترے ےیل۔۔مت وت تہب وخوصبرت ڑلیک 

 اکی زخاہن ےہ۔بج اچےہ وہ۔ریحت ےہ یسک ےن ںیہن ھچاھچ ایھب کت۔وخوصبرت وعرت وت اےنپ ےیل

شیک رکاےل۔" وہ اشلگن ںیم ابت رک ریہ یھت۔اور ااکس وہفمم انب یسک کجھج ےک اےس ھجمس آایگ اھت۔اس 

 ےن چمچ وک ایپےل ںیم وھچڑ دای۔

"ایک طلغ ہہک ریہ وہں۔۔۔" وہ آےگ یھب وبل ریہ یھت۔رممی ےن ایلگن ااھٹ رک اےس وارگنن ےک ادناز ںیم 

ےس دور روہ۔ےھجم اہمتری آرف یک وکیئ رضورت ںیہن ےہ۔" رکیس دلیکھ ےک وہ اھٹ  اےس داھکیئ۔" ھجم

ڑھکی وہیئ یھت۔وھبک ےک امرے اکی زور اک رکچ آای اھت۔وہ رھپ یھب  اس وعرت وک ےصغ ےس وھگریت اجےن 

یگل۔"رغور سک ابت اک ےہ۔اینت اواقت ںیہن ےہ ہک یسک روٹسیرٹن ںیم ھٹیب رک وسپ یپ وکس۔سک ابت 

اڑک داھک ریہ وہ۔" اس وعرت ےن  زنط  ایک اھت۔"اور بج وھبک دشدی یھت۔بت یھب مت ریما دصقم اجیتن یک 

یھت۔اس وتق ویکں وسپ یپ ایل ارگ اینت یہ اڑک یھت۔" وہ وعرت تہب دب وصرت وبل ریہ یھت۔رممی 
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 ےس ابرہ ےن اوسفس ےس اس وعرت وک داھکی۔ااسنن ویکں ااسنونں اک ااسحس ںیہن رکےت۔ اور روٹسیرٹن

 لکن آیئ یھت۔

رھپ روٹسیرٹن ےس ابرہ لکن رک وہ قلح ںیم اایلگنں ڈال  رک وخد وک ےق رکےن رپ وبجمر رک ریہ یھت۔وحملں ںیم 

بس ابرہ اھت۔ےق رکےت ایکس  آوھکنں ےس اپین  ےنہب اگل اھت۔ وہ وعرت  ریحت ےس ےشیش ےک اپر اےس روڈ ےک 

  ریہ یھت۔وہ اپلگ یھت ایک؟اکی رطف ڑپے رچکے ےک ڈرم رپ ےق رکات دھکی

"اپلگ وعرت اےس اڑک ںیہن ےتہک اےس اامین ےتہک ںیہ۔۔وج اہّلل ےھجم یجف ےک آرخی انکرے رپ ڈواتب دھکی رک 

اید رےنھک واال اھت۔ وہ اب یھب ںیہن ڈوےنب دے اگ۔اداھر یہس رگم اھک ریہ وہں۔مک یہس رگم ٹیپ رھب ریہ 

ٹیپ ےس اورپ ےہ۔زعت رہ ےش ےس ڑبھ رک ےہ۔یتھجمس ےہ  وہں۔اپلگ وعرت اانت ںیہن اجیتن  انک

 وھبک ےس رہ ااسنن وک رخدیا اج اتکس ےہ۔آؤ ریمی وھبک اک ومل اگلؤ۔۔" 

وہ اےنپ آپ ےس وبےتل  وہےئ  یتلچ اج ریہ یھت۔آوسن یھب ہہب  رےہ ےھت اور لسلسم وبےل اج ریہ یھت۔ےصغ 

ےصغ ںیم لچ ریہ یھت بت کت انلچ اھت بج کت ہصغ  ےن رسدی ےک  ااسحس ےس امورا رکدای اھت۔آج یھب وہ

 مک ںیہن وہان اھت۔

ےتلچ ےتلچ وہ اکی ارٹکیلوکن اشپ ےک اسےنم یھت۔ وہ اکی رظن دھکی رک  آےگ یلچ یئگ یھت۔رھپ اکی دم ےس 

اےٹل دقومں واسپ آیئ یھت۔ااکس پیل اٹپ ےب اکر اھت اس ےک ےیل۔وہ اےنپ ےصغ وک دعف رکےت اس اشپ 

یھت۔ںیم آیئگ   



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 246 
 

246 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

پیل اٹپ این اھت۔اس ےن اامعتسل یہ بک ایک اھت اےس۔اےھچ داومں ںیم کب ایگ اھت۔اس ےن ےب اسہتخ دخا 

اک ہیر ادا ایک اھت۔اشدی وہ ایس دن ےک ےیل ایل اھت اس ےن۔۔داین ںیم ھچک یھب لکشم ںیہن اھت۔رپد سی یھب 

 ہسیپ یہ اسوسنں اک اکم داتی ےہ۔وہ ںیہن۔۔رگم ریغب وسیپں ےک وہان ریغب اسوسنں ےک وہان اھت۔۔رپد سی ںیم

 رپد سی یک الکشمت وک ھجمس یئگ یھت اور لیھج یھب ایل اھت۔ 

یجف ںیم رشوع ںیم اہھت ںیم ہسیپ اھت۔وہ آرام ےس یلھچپ ابوتں رپ وٹنھگں اداس ھٹیب یتکس یھت۔رو یتکس 

اور ۔ےنہ وک رس رپ تھچ یھت یھت۔رگم وھبک ےنگل رپ اھکان رخدی یتکس یھت۔رسدی ےنگل رپ رگم ڑپکا۔۔اور  ر

وسےن ےک ےیل آرام دہ رتسب۔۔فیلکت  فف یلھچپ ابوتں یک یھت اور وت وکیئ فیلکت ںیہن یھت۔روح ینلھچ 

 یھت۔مسج وک رھپ یھب راتح یھت۔اور اب  ہی بس ںیہن اھت وت اےکس اپس اب ادایس اک وتق ںیہن اھت۔

فیلکت ںیم ںیہن یھت۔مسج وک اب تقشم  اےس اینپ رضورایت زدنیگ ھچری رکین ںیھت۔اب  فف روح 

لم ریہ یھت۔ اور مسج یک فیلکت ادقسر ددلوز وہیت ےہ ہک منہج ںیم یھب زساؤں ےک ےیل مسج اک یہ ااختنب 

 ایک ایگ ےہ۔ فف روح اک ںیہن۔۔

ان وسیپں وک اہھت ںیم ےیل وہ اکی ہگج رپ ھٹیب یئگ یھت۔اےس روان اھت تہب اس۔لھک ےک۔اےس وخد وک المتم 

ین یھت۔ہی ایخل ےلہپ ویکں ںیہن آای اھت۔رگم ہی یھب تقیقح یھت ہک اےکس دعب اےکس اپس ومابلئ اھت اور رھپ رک

 اانپ آپ۔۔
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 ر ٹی رکان 
ت ئ
سل
ان وسیپں وک اہھت ںیم ےیل اس ےن  رہ ربے ایخل وک کٹھج دای اھت۔ایھب سب اس ایھچ ادیم وک 

ےسیپ ںیہن ایکس زعت یھت۔ایکس زعت اےس اھت۔وخیش ےک آوسنؤں ےن  اےکس  ےرے وک ڈاھپن ایل۔وہ 

واسپ لم یئگ یھت۔آج بج ایکس تمہ متخ وہیئ یھت وت اہّلل ےن ویں دمد یک یھت ہک لقع رپ ڑپے اکی اور 

 رپدے وک اٹہ دای اھت۔وہ اسھٹ زہار روزلب ےھت۔پیل اٹپ یک تمیق اس ےس یھب زایدہ یھت۔

ل ںیم اج رک  اینپ رضورت یک زیچںی رخدیی ےلہپ اس ےن اھٹ رک اکی یسکیٹ یک۔رھپ اکی اشک گ ام

ںیھت۔رھپ  وںیہ اکی روٹسیرٹن ںیم یج رھب رک اھکان اھکای اھت۔رھپ اس ےن وہلٹ  ںیم رمکہ ےنیل اک وساچ۔نکیل 

ہی اگنہم اکم اھت۔ ٹیپ رھبا اھت وت دامغ یھب زیتی ےس ےنلچ اگل اھت۔راہ ش تہب یگنہم یھت۔ایکس چنہپ ےس تہب 

ےیل ںیہک  یھب  زگارہ رک یتکس یھت رگم اب اےس وھبک ےک ےیل وکیئ رپمکوامزئ ںیہن رکان دور۔۔وہ رات ےک 

 اھت۔رہ فیلکت ےس ربی فیلکت ٹیپ یک فیلکت یھت۔

 ایک اھت۔در در  ر وک ےنل یک اجبےئ ہی اکم اکی یہ ہگج رپ ھٹیب رک یھب 
 
ج

 ت ک
ی

اس ےن ومابلئ مس ےل رک اس ںیم ٹین 

ےس اہلٹس ںیم اکی ےتفہ یک گنکب یک یھت۔ابیق ےک ےسیپ روز ےک اکی وتق ےک ایک اج اتکس اھت۔رھپ  اکی ےتسس 

اھکےن ےک ےیل رھک دےی ےھت۔اور رھپ آےن واےل دونں ںیم  ایکس ربی احتل ونسرےن یگل یھت۔اس ےن 

دو امہ ےک ےیل رٹیمو اکرڈ ونباایل اھت۔وہ اکی  اکی رک ےک اینپ اسری رضورایت  ھچری رک ریہ یھت۔اےکس 

  روقن ولٹ آیئ یھت۔زگرے دو امہ زدنیگ ےک دبرت ن دن ےھت۔ ےرے یک
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وہ رٹیمو نشیٹس ںیم یھٹیب  اینپ رٹ ن اک ااظتنر رکیہ یھت۔وہ دوابرہ یئن تمہ ےک اسھت اجب ڈوھڈن ریہ 

یھت۔اکی اخوتن اےکس اسھت یھٹیب اکی رنیش اابخر ڑپھ ریہ ںیھت۔رممی ےن اس اابخر وک داھکی۔اکش ہک 

وت اس ںیم ےس ونرکایں ڈوھڈنیت۔اس ےن اموییس ےس دورسی رطف دانھکی رشوع رکدای رنیش ڑپےنھ آیت 

 اھت۔

رھپ اکی دم ےس دوابرہ رگدن ومڑ رک اابخر وک داھکی۔ےچین اےکس اڈی  واےل  ےصح ںیم ارطکیف ربٹکی ںیم اردو 

ٹکی ںیم یھکل یھت۔اس ےن رگدن اکھج وک اس وک داھکی۔ابیق بس رنیش ںیم اھت۔سب  اردو ظفل یہ رب

 و زیم؟" اس ےن اخوتن وک وتمہج ایک۔
شکی
ی ک

 اھت۔"ا

"ہی ایک اھکل وہا ےہ؟" اس اخوتن ےن اابخر ومڑ رک  ایکس  ولطمہب ہگج وک داھکی۔"ےھجم ااکس اشلگن ںیم رتہمج رک 

 ےک اتبںیئ۔ہی ایک اھکل وہا ےہ؟" وہ ےب اتیب ےس وبیل۔

۔رھپ اس ےن رتہمج رک ےک اتبای ہک اہیں  "آپ افررن ںیہ؟" اخوتن ےن وسال ایک۔اس ےن رگدن الہیئ

اویٹیٹسنٹ  آف اورلٹنی  ڈٹسنزی  ںیم اردو  رپورسیف یک رضورت یھت۔رممی اک  ےرہ لھک ااھٹ۔اےس یلہپ ابر 

وسحمس وہا ہک اےس اجب لم اجےئ یگ۔رھپ  واہں دےی ےئگ وفن ربمن  وک اےنپ ومابلئ ںیم وفحمظ رک ایل 

اکذغ ےل رک ونٹ رک ایل اھت۔وہ اہجں اجب ےک  ےیل اجےن اک وسےچ یھٹیب اھت۔ان ےک ےتپ وک واہں یسک ےس 

یھت۔ارادہ لسنیک رکدای اھت۔وںیہ ھٹیب رک اس ےن  واہں اکل یک۔وت ہتپ الچ اس اجاب ےک ےیل اکل رکےن وایل 

وہ یلہپ یھت۔اںیہن یپ اچی ڈی اردو یک رضورت یھت۔یپ اچی ڈی ہن یہس۔۔امی لف رضور وہ۔رممی ےن ہی 
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رک یھب تمہ ںیہن اہری یھت۔اںیہن لک آےن اک ہہک رک  اکل اکٹ دی یھت۔لک ویکں؟ ویکہکن وہ اردو نس 

رپورسیف ںیہن یھت۔اےس اردو  رگارم اور ابیق زیچوں ےک ےیل مک ےس مک اکی دن وت الزیم اچےئیہ اھت۔ہی ہن وہ 

 ہک وہ تہب دونں دعب اجیت اور  آےگ ٹیس رپ وہیت۔

رھپ رات ےئگ  کت ھچری اردو وک  اھچن امرا اھت۔ہی وت ااکس دنسپدیہ اکم اھت۔اتکوبں وک اس ےن وہ اسرا دن اور  

ڑپانھ، اںیہن اید رکان۔رگارم،رضب ااثملل۔۔اغبل ےک ااعشر وک اید رکیت ریہ۔اردو ںیم وج وج  دنبہ امہ 

 اھت۔اےکس ابرے ںیم ھچرا ںیہن ڑپھ یکس یھت  وت وھتڑا تہب رضور  اید رک ریہ یھت۔

ادب اکی دن ںیم وت ےنٹمس ےس راہ۔رگم وہ تمہ ںیہن اہر ریہ یھت۔حبص اھٹ رک اکی ولشار ضیمق ارتسی  اردو

یک یھت۔اخصل اپاتسکین یلح  ںیم اجان اھت۔ااھچ ارپمنشی ڑپات۔اب کت اانپ اکی یہ گیب اسھت ےل ےک اجیت 

 رٹنس  ےس اکی یھت۔اینت ایھچ اجب ےک ےیل ارطسح ںیہن اج یتکس یھت ۔اجےن ےس ےلہپ وہ اشک گ

وخوصبرت اپؤچ  یتی یئگ۔ومابلئ،ےسیپ اور رٹیمو اکرڈ اس ںیم ڈال  دای اھت۔ڈاوکسٹنم افلئ  وک ےنیس ےس 

 اگلےئ وہ ایتر یھت۔اخصل اپاتسکین،اکی وخوصبرت اور اب واقر ڑلیک ےک روپ ںیم۔۔

 ااظتنر رک ریہ یھت۔ وہ دل یہ ایگرہ ےجب ااکس ارٹنووی اھت۔وہ دڑھےتک دل ےک اسھت  واہں یھٹیب اےنپ البوے اک

دل ںیم ھچ ےھچ اجےن واےل وتمعق وساالت وک درہا ریہ یھت۔رھپ ااکس البوا آایگ اھت۔ اس ےن اکی اگنہ  آسف 

رپ ڈایل۔وہ اکی وعیس رمکہ اھت۔ ھچرے آسف ںیم رباؤن رلک اک راج اھت۔رفش یھب ےسیج ڑکلی اک اھت۔اور 

۔ ادنر  آسف ںیم سب دو ول   ےھت۔ اکی رسربایہ رکیس رپ اھٹیب دویارںی یھب ویں یہ وسحمس وہ ریہ یھت
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اھت۔اچپس ےک گل گھب اھت۔ایکس یبمل لبیٹ ےک آےگ دو رہنسے رگن یک رکایسں یھت۔آےنم 

اسےنم۔۔اور ان ےک درایمن یھب اکی ڑکلی یک لبیٹ یھت۔یکسج اواچنیئ  دورسی لبیٹ ےک ربارب 

   ےس  یتل یتلج

 

 

  یھت۔یھت۔آسف یک اجسوٹ رتک آف

رممی ےن  ےرے رپ وخوصبرت رکسماٹہ اجس رک اںیہن السم ایک اھت۔دوونں ےن رس الہ رک  ےرے رپ ریخ 

دقمیم رکسماٹہ اجس یل یھت۔"آںیئ ۔ںیھٹی۔۔" رہنسی رکیس رپ اھٹیب دنبہ اسھٹ ای ھٹسنیپ  اک اھت۔رممی اےکس 

اسےنم لبیٹ رپ راھک۔اور افلئ ےس یس وی اسےنم وایل اخیل رہنسی رکیس رپ ھٹیب یئگ۔اانپ  اپؤچ اس ےن اےنپ 

اکنل رک ان ےک آےگ یک۔رھپ  افلئ اینپ تمس  ےس رھک دی۔وہ دوونں اٹوگنں وک  ابںیئ رخ ک ٹی ےک یھٹیب 

یھت۔اس ےن اٹگن رپ اٹگن ںیہن ڑچاھیئ یھت۔اسےنم ےھٹیب آدیم ےک   ےرے رپ ایکس یس وی ڑپےتھ وہےئ 

اکی یرتہ ن یمیلعت  ریکریئ ریتھک یھت۔اتمرث نک اترثات آےئگ ےھت۔وہ البہبش   

"آپ تہب اقلب وٹسڈٹن  ریہ ںیہ۔نکیل اشدی آپ ےن ڑپاھ ںیہن اھت ہک ںیمہ اردو ےک ےیل ااتسد 

اچےئیہ۔"اوہنں  ےن اردو ںیم اہک۔رممی اجیتن یھت ان اک الہپ اضارا  یہی وہاگ۔نکیل وہ تمہ رک ےک آیئ 

ف ہی ہک وہ اپاتسکین یھت۔ اور ایکس مویم زابن اردو یھت۔وت الھب یھت۔اس ےک قح ںیم وج ابت اجیت یھت  وت  ف

اس ےس ڑبھ رک وکیئ اور ریغ یکلم  ڈ ےس ااھچ ڑپاھ اتکس اھت۔"یج اب لکل ںیم ہی ابت اجیتن وہں۔اور ںیم اردو 

  ڑپاھےن یہ آیئ وہں۔ویکہکن ںیم اپاتسکین وہں۔اور آپ وک ولعمم ےہ اردو اپاتسکن یک مویم زابن  ےہ۔رھگ

 ےس رکیل ابرہ اکجل،ویوینریٹس اور رہ ہگج  اردو زابن وبیل اجیت ےہ۔"
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"آپ یک ابت کیھٹ ےہ۔نکیل ںیمہ اردو ادب ےک ےیل ااتسد اچےئیہ۔آپ اکی اسیسنئ ومضمن ڑپھ  یکچ 

ںیہ۔آپ ادب  وک ڈ ےس ھجمس یتکس ںیہ۔۔"ان اک ہجہل ادقسر وخوصبرت اھت ۔زرا یھب امگن ہن وہات اھت ہک اردو 

ں ےن دعب ںیم  یھکی یھت۔رممی دل یہ دل ںیم اتمرث وہیئ۔اوہن  

"رس ادب ےس تبحم ےک ےیل یسک  ڈرگی یک رضورت ںیہن وہیت۔اور ان یہ ااسی ےہ ہک ارگ یسک اسیسنئ 

ومضمن وک ڑپھ ایل اجےئ وت ادب ںیم ششک وسحمس ںیہن وہیت۔ریمی ڈرگی ےلھب رٹسمیکی ںیم ےہ۔نکیل 

تبحم ریہ ےہ۔۔۔" اب وہ اردو  ادب ےس تبحم ےک  وھجٹ وک  ویں ہتخپ رک ےھجم ہشیمہ ےس اردو ادب ےس 

ریہ یھت ہک اںیہن اغبل ےس رکیل ضیف  کت،اور  ریم انم دولہی ےس رکیل   تمصع اتغچیئ   کت  اےنپ اردو ےک  

 قشع وک ایبن رک ریہ یھت۔

ےت وہیئ اس ےن یئک ابر داع یک اب رپیپ وت ںیہن اھت ہک وہ اسری اردو آج یہ نس ےتیل۔رہ وٹسڈٹن یک رطح آ

یھت ہک سب ارٹنووی ںیم ویہ ھچاھچ اجےئ وج اےس آات وہ۔آج ایکس وخش یبیصن اسھت یھت۔وہ  اس ےس   ویہ 

 ابت رک رےہ ےھت وج وہ اجیتن یھت۔

اور بج اوہنں ےن رتگن ںیم اےس اغبل اک وکیئ رعش انسےن وک اہک وت وہ ےلہپ ڑگڑبا یئگ یھت۔رھپ   رات وج 

رعش اید ےیک ےھت۔ ان ںیم ےس اکی انس دای۔ آاسن  
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 اتلھک سک ےپ ویکں ریمے دل اک اعم ہل

 رعشوں ےک ااختنب ےن روسا ایک ےھجم

وہ وت وھجم رےہ ےھت۔اںیہن رعےص دعب  وکیئ اردو ےس تبحم رکےن واال الم اھت۔اےنت ایپرے ادناز ںیم اردو  

  رےہ ےھت۔ںیم ابت رک ریہ یھت وہ ڑلیک۔وہ  وت اس  ےس اتمرث وہ

وہ ازکب ےھت۔اوہنں ےن اموکس ویوینریٹس ےس اردو ںیم یپ اچی ڈی یک یھت۔رھپ دعب ںیم ویونریٹس ںیم اردو اک 

ہبعش متخ وہا اھت۔اور وہ اب اہیں ڑپاھ رےہ ےھت۔روس ںیم وکیئ اردو وب وک ےنل واال ڈوھڈنان دنمسر ںیم وسیئ 

 وکیئ دیپسچل  یہ ںیہن یھت ہک ایکن زابن واہں التش رکےن اسیج اھت۔اپاتسکن وگرٹنمن وک وت اس ابت ےس

 ڑپاھیئ اجیت ہک ںیہن۔ااتسد ںیہن اھت وت ایہم رکےت۔

یلہپ  اپاتسکین اردو یک ااتسد ےنگل وایل یھت۔وہ اب اس ےس  اردو اک ااتسد اڈنای ےس آاجات اھت رگم روس ںیم وہ انیقی ً 

رکیس رپ ےھٹیب  صخش وک  اردو ھجمس وت ںیہن آیت یھت اےنپ اپاتسکن ےک دوروں اک ذرک  رک رےہ ےھت۔رسربایہ 

 نکیل ادنازہ وہایگ اھت ہک اردو ےک ےیل یئن ااتسد لم یئگ یھت۔

ریخ بس اانت یھب ااھچ ںیہن اھت۔ویکہکن ایکس ڈرگی اردو یک ںیہن یھت وت ےط ہی اپای اھت ہک بج کت  یپ اچی ڈی 

ےن آےن واےل ووتقں ںیم بس ےس زایدہ یہی داع یک یھت  اردو  وکیئ ںیہن آات وہ ڑپاھیت رےہ یگ۔اور  رممی

 ہک وکیئ یپ اچی ڈی اردو روس ہن آےئ۔
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ویکہکن وہ اب اس ادارے ےس راٹیرئڈ وہ رےہ ےھت۔اور اردو  ےک ااتسد ےک ارٹنووی ےک ےیل  ان ےس یرتہ 

افلنئ رک ےک اےس وکیئ ںیہن اھت۔وس  ان ےک افلنئ رکےن رپ اےس واہں اجب لم یئگ یھت۔رھپ رلیسی وریغہ 

لک ےس آےن ےک ےیل ہہک دای ایگ اھت۔وہ ول  تہب وخش ےھت ہک ااہتشر دےنی ےک  فف دو دن دعب اںیہن 

 اپاتسکین اردو ااتسد لم یئگ یھت۔اور  وہ زامےن یک وھٹرکوں ےک دعب اپؤں ےلت زنیم آےن اک نشج انم ریہ یھت۔ 

 

یہ یھت ۔اہجں ےس  اداھر ایل اھت۔اجےت وہےئ ھچک ان ھچک اھکےن یلہپ وخنتاہ ےنلم ےک دعب  وہ رہ اس داکن رپ اج ر

یک زیچ یھب  یتی یئگ۔وہ ول  اےکس اہھت ںیم ہفحت دھکی رک رشدنمہ وہےت۔اور رھپ وسیپں ےک ےیل ااکنر 

 رکدےتی ہک ااسنتین ےک انےط دمد یک یھت۔نکیل رممی وک یسک ےک ااسحن ںیہن اچےئیہ ےھت۔

 رطےقی ےس اںیہن ان ےک رق  ولاٹ ریہ یھت۔یسک ےک اپس دو پک ک وہ تہب وخش االخیق  اور انسح

اھکےئ ےھت۔ںیہک وسپ ایپ اھت۔ےبمل وچڑے اداھر ںیہن ےھت۔نکیل ان ےک ااترےت وتق اےس ویں گل 

 راہ اھت دنکوھں ےس اھبری وبھج اتٹہ اج راہ وہ۔

ہ وہ اےتھٹ۔وہ ایکن دب االخیق ےک زرہ وہ بج رکسم رک اںیہن اداھر رمق ےک اسھت ہفحت شیپ رکیت وت وہ  رشدنم

ےک اےنپ  اےھچ االخق ےس  متخ رک ریہ یھت۔ھچک داکںین ایسی یھب ںیھت۔اہجں یک وہ روگیرل اکھبرن رمٹسک 

 یھت۔
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اےنپ ےیل اشک گ رک ےک اس ےن تہب ھچک ویلبں ےک ےیل ایل اھت۔راےتس ںیم ںیہک یلب رظن آیت۔وہ تبحم ےس 

د یت۔وہ اس اجونر اک ااسحن یھبک ںیہن وھبل یتکس یھت۔وہ رھپ ےس اس یلگ ںیم اےکس آےگ اھکےن یک زیچ رھک 

یئگ یھت۔اور رات ےئگ کت اس یلب اک ااظتنر ایک اھت۔وہ ںیہن آیئ یھت۔وہ ادایس ےس اھٹ آیئ یھت۔اس ےن 

 وساچ اھت ہک وہ اےس اےنپ اسھت رےھک یگ۔

رہ زیچ وگرٹنمن یک ےہ۔نکیل رھپ یھب  اس ےن اانپ ااپرٹنمٹ ےنیل اک وسچ راھک اھت۔روس ںیم رقتابی ً 

رپاویئٹی  رٹکیس  اھت ۔اور اموکس ویکہکن ڑبا رہش اھت۔وس ھچرے کلم ےس ول   ایھچ اجزب ےک ےیل وںیہ آےت 

رممی  وک اانپ رھگ اچےئیہ نکیل یھت۔ےھت۔اور رھپ راہ ش یھب اچےئیہ وہیت ےہ۔وت واہں راہ ش تہب زایدہ یگنہم 

۔اھت۔  

واہں ےک وہلٹ اور اہلٹس یھب ےگنہم ےھت۔ارگ واہں راہ ش ریتھک وت اانپ رھگ ںیہن اننب اھت۔وہ ےتفہ ےک دنچ دن 

یسک اہلٹس ںیم گنکب رک  یتی یھت۔ورہن وےسی یھب اےس ابرہ رےنہ اک وخب رجتہب وہ اکچ اھت۔وہ ےسیپ چب رک اانپ  رھگ 

ایل یھت۔رھپ  ادارے  ںیم اکی رفچن رچیٹ ےن اہک ہک یسک رنیش یلمیف ےک  اپس ےپ اگن ٹسیگ نب انبےن و

 اجےئ۔رممی وک اس ابت اک ہتپ ںیہن اھت۔ان ےک ےنہک رپ  وہ اب اکی ڑبی یس یلمیف یک امہمن یھت۔

 
 م
فی

  یک رطح ڑبی 

 

 ر
 ملئ
فی

  ںیھت۔اپچن ھچ اور  واہں  رےتہ وہ رنیش رچلک وک دھکی ریہ یھت۔ومعام اًپاتسکین 

 

 ر
لئ

 ےچب۔۔دادا دادی اک اسھت رانہ۔۔
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 ۔۔ہی راہ ش یگنہم وہےن یک وہج ےس یھب اھت۔ےلہپ دلج اشدویں اک رواج اھت اب ہی یھب متخ وہ 

 

 ر
 ملئ
فی

وجاٹنئ 

راہ اھت۔اکی رطح ےس  وہ رشمق  یہ اھت رگم رغمب ےک رگن داھکات وہا۔ابلس ےک اعمےلم ںیم ھچرا رغمب 

ب ےس رشمق۔۔اھت۔اور رواایت ےک اسح  

وہ الص روس وک اب دھکی ریہ یھت۔اکی ڈمل الکس یلمیف ےک اسھت رےتہ۔اور اےس وہ ول  تہب دنسپ 

وتق آات ےہ وت رھپ ول  یھب اےھچ وہ اجےت ںیہ۔ااھچ بج آےئ ےھت۔  

ےس ارگ وہ ارمویکیں یک راےئ رپ اجیت وت  رویس  زرا دیجنسہ زماج ےھت۔ای رھپ رہ یسک وک دھکی ےک رکسماٹہ 

ونازےن واےل۔۔ریخ ااسی ںیہن اھت۔ ایکس ذایت راےئ ےک اطمقب وہ اےھچ ول  ےھت۔امہمن وناز۔۔اور تہب 

 دح کت اےنپ کلم اور رہش ںیم وخش رےنہ واےل۔۔

  چب یئگ یھت۔اور ہی سیک یھب اس 

 

 

 

رھپ اس ےن یجف موٹیلصن  ںیم اکل رک ےکاےنپ سیک اک ہتپ ایک اھت۔رکس

ہ ےب دح و ےب اسحب وخش یھت۔دری ےس یہس رگم ااھچ وتق ولٹ راہ اھت۔ ےک رس ےس ٹہ ایگ اھت۔و  

 

وہ اےنپ آپ وک اس اجب ےک ےیل ااھچ ادیموار اثتب رکےن ےک ےیل رھبھچر تنحم رک ریہ یھت۔اس ےک  

اپس  فف   سیت وٹسڈٹن ےھت۔ان یک اور ایکس رمع ںیم زایدہ رفق ںیہن اھت۔رقتابی ً مہ رمع ےھت۔وت ےلہپ 

ھجمس ںیہن  آای اھت ہک ان ےک اسھت اسیک قلعت اقمئ رکے۔رھپ وہ اےکن ےیل دوتس نب یئگ یھت  لہپ اےس
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ے رگم۔۔بج  ااسی وہات ےہ وت ارثک دےنھکی ںیم آای ےہ ہک اشرگد اس دویتس یک آڑ ںیم احلظ اور ارتحام ےک رپد

 وک متخ رک داتی ےہ۔وہ  ارتحام یک دحوں ےس لکن اجات ےہ۔

ہب اھت اےنپ یسک اشرگد ےس وکیئ یھب ایسی ابت اننس۔وہ ےصغ ںیم   یھت۔اٹسف روم ںیم رممی ےک ےیل الہپ رجت

اس وتق وکیئ ںیہن اھت۔وےسی وت رہ  ااتسد اک اانپ آسف اھت۔نکیل یھبک اھبکر بس اس رمکے ںیم لم ھٹیب ےک 

  ریہ یھت۔ابںیت ایک رکےت ےھت۔اس ےن اشرگد وک وت ھچک ںیہن اہک اھت۔اب ھٹیب ےک اےنپ آپ وک  انس

ر  ااتسد

 

ت ئ

 

ت ن
س

دالخ وہےئ۔رممی ےن  ےرے ےس اہھت اٹہ رک داھکی۔رس    اس وتق اٹسف روم ںیم  اکی 

اربلٹ ےھت۔رویس ادب ںیم یپ اچی ڈی ےھت۔وہ اںیہن دھکی رک دیسیھ وہ یھٹیب۔اےس دھکی رک اوہنں ےن 

راھک اابخر ااھٹ رک ڑپےنھ رکسماٹہ ااھچیل ۔اور اکی اجبن رےھک وصےف رپ اج ےھٹیب۔اور اسےنم زیم رپ 

 ےگل۔رممی ےن دنچ رہگی اس ںیس ںیل اتہک ہصغ مک وہ۔ایھب واسپ الکس ںیم اجان اھت۔

س )سم(رممی؟"رنیش ںیم سم   وک سیم وبال اجات ےہ۔ےسیج  امی ےک دعب آیئ یک اجبےئ 

م ن 

"یسیک ںیہ آپ  

 ای اگل دای اجےئ۔ 

اوہنں اابخر ےک اکی وکےن وک وفڈل رک ےک اےس داھکی۔رممی ےن ان ےس زایدہ وخوصبرت رنیش زابن یسک 

وک وبےتل ںیہن انس اھت۔اکی رہٹاؤ اھت اےکن ادناز ںیم۔وہ زایدہ رت رنیش ںیم یہ ابت رکےت ےھت۔ رممی یک 

کیھٹ وہں ۔آپ ڈ ےس ںیہ رنیش اب اینت ایھچ  وہیئگ یھت  ہک وہ آرام ےس ابت تیچ رک  یتی یھت۔"ںیم 
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رس؟" اس ےن یھب  ظفل رس وک رنیش ادناز ںیم اہک۔وہ   سن دےی۔"آپ ںیم ےنھکیس یک تہب الصتیح 

 ےہ۔تہب دلجی آپ امہری زابن ھکیس یئگ ںیہ۔" اوہنں ےن رسااہ۔

"نکیل لکشم ظفل ایھب یھب وب وک ےنل ںیہن آےت۔ بج آپ وبےتل ںیہ وت ہتپ اتلچ ےہ۔ںیم ےن ایھب یھب ھچک 

 ںیہن اھکیس۔" وہ  ایکس رعتفی رپ اکسمےئ۔

"نکیل ںیم رھپ یھب یہی وہکں اگ۔آپ ںیم ےنھکیس یک الصتیح ےہ۔ںیہک اکی دن آپ اہیں ڑھکی وہ رک 

 ںیمہ رنیش زابن ہن ڑپاھ ریہ وہں۔"

"ارے ںیہن رس رےنہ دںی۔آلکج ےک وٹسڈسٹن دقرے دب زیمت ںیہ۔ںیم یھبک یھب دوابرہ رچیٹ ںیہن اننب 

ااکس ہجہل خلت وہا۔ یگ۔"اچوہں   

۔ اابخر  وک وفڈل رک ےک اےس اٹوگنں رپ راھک اوہنں ےن "ویکں ایک وہا؟" اوہنں ےن اربو ااکچای۔  

"وہا وت ھچک ںیہن۔سب ںیم ےن ونٹ ایک ےہ آلکج ےک وٹسڈسٹن اےنپ رچیٹز یک زعت ںیہن رکےت۔"  وہ ہی وت 

ںیہن رکےت۔"اس ںیم یلہپ یطلغ وخد ااتسدوں یک  یھبک یھب ںیہن اتب یتکس یھت ہک ریمے اشرگد ریمی زعت

ےہ۔امہرے زامونں ںیم  یملعم ےشیپ وک  فف ویہ اانپات اھت ےسج وشق وہات اھت۔رگم آج تہب ےس اےسی ااتسد 

ںیہ۔ںیہنج وشق وت ھچک اور ےننب اک وہات ےہ رگم نب ااتسد اجےت ںیہ۔ویکں؟ویکہکن بج اںیہن وکیئ ونرکی 
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ےن ےک ےیل اہیں آاجےت ںیہ۔رھپ سج اک وشق ہن وہ وہ اکم اےھچ ےس وہات یھب ںیہن ںیہن  یتل وت ہسیپ انب

 ےہ۔ویکہکن اس ںیم ااسنن اک ولخص ںیہن وہات۔

بج کت   آپ اےنپ ےشیپ ےس صلخم ہن وہں۔واہں زعت ںیہن   یتل۔ےسیپ ےک ےیل اجےت ںیہ وت سب رھپ ہسیپ 

 ےہ ۔اےھٹک ںیہن آےتکس وہ۔اےسی یہ  انب ولخص ےک ےیل یہ اتلم ےہ۔رھپ اہیں اچدن وسرج یک اثمل  دی اج یتکس

"آےن واولں وک یملعم ےشیپ ےس  فف ےسیپ یہ ےتلم ںیہ زعت ںیہن۔  

وہ اےنپ وصخمص ادناز ںیم اےس اھجمسےن ےک ےیل آاسن اافلظ ںیم ابت رک رےہ ےھت۔اور رممی  یک احتل 

ہک وہ ےسیپ ےک ےیل آیئ یھت۔ای اےسی یہ  رڈنییلم  وت ویں یھت ہک اکوٹ وت دبن ںیم وہل ںیہن۔ایک وہ اج ےت ےھت

 ابت رک رےہ ےھت۔

"رس  ااکس بلطم  ارگ ااسنن یملعم ہشیپ اایتخر رکے وت وسیپں یک انمت ہن رکے۔رھپ  ایکس اعمیش رضورایت 

 ڈ ےس ھچری وہیگن؟" ایکس ابت نس رک وہ ویں  سن دےی ےسیج یسک اندان ےچب یک ابت رپ اسنہ اجات ےہ۔

ی ابت وک یھجمس ںیہن ںیہ۔بج آپ  یسک ےشیپ وک اانپ وشق  انب ےتیل ںیہ وت واہں ےس زعت ےک اسھت "آپ ریم

ہسیپ یھب اتلم ےہ۔ہک تنحم  یھبک اضعئ ںیہن اجیت۔ااتسد وک وسانچ اچےئیہ ہک  امں ابپ اینپ اوالد  وک بج آپ 

۔وت اےسی ںیم  فف اصنب ںیہن ےک اپس جیھب رےہ ںیہ۔وہ دن اک تہب اس ہصح ااتسد ےک اسھت زگار راہ ےہ

ڑپاھای اجات۔ایکن رتتیب یک ذہم داری یھب ااتسد رپ آاجیت ےہ۔رھگ یک تبسن ہچب  یمیلعت ادارے ںیم زایدہ  

وتق زگارات ےہ۔اور اہیں  آےک ااتسد وہ ےتلم ںیہ وج ےسیپ ےک ےیل آےئ وہےت ںیہ۔ںیہنج یسک اور ےشیپ 
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ےت ںیہ۔نج یک زدنیگ اک دصقم  فف وخد وک یسک اقمم رپ ےل اجان ںیم اےھچ ےسیپ ںیلم وت وفرا واہں اھب  اج

وہات ےہ۔ وہ  فف اےنپ ےیل ومعق یک التش ںیم  رےتہ ںیہ وج اتلم ےہ ،وت اڑ  اجےت ںیہ۔ رھپ وہ ہی رپوا ںیہن 

رکےت ہک یسک ےک رگج وگےش ان ےک اپس  رتتیب ےک ےیل آےئ ےھٹیب ںیہ۔اید روھک اکی الیچل یھبک ااھچ 

ںیہن نب اتکس۔ہی داین اک بس ےس دقمس اکم ےہ۔اس ںیم ارگ تبحم اور ولخص ہن وہ  وت رھپ ااسی احل  ااتسد

وہات ےہ۔اسیج آج لک  وہ راہ ےہ۔اےسی ااتسد رھپ اےسی یہ اشرگد انب ےتکس ںیہ۔" رممی  اب لکل پچ یھٹیب 

 یھت۔رھپ  ےرے رپ زربدیتس یکیھپ رکسماٹہ اجسےئ واہں ےس اھٹ آیئ یھت۔

وک وہ اےلیکھٹیب رک اانپ ااستحب رک ریہ یھت۔کیھٹ ےہ وہ اینپ اعمیش رضورایت ےک ےیل  یئگ یھت رات 

واہں۔نکیل وہ اینپ اعمیش رضورایت وک ھچرا رکےن ےک ےیل یسک یک زدنیگ  ےس اےھچااتسد اک قح ںیہن نیھچ 

ص اور ارتحام ںیہن اھت وت اےس یتکس یھت۔ارگ وہ ایھچ ااتسد ںیہن نب یتکس یھت۔اےکس ادنر اس یملعم ےشیپ اک ولخ

وھچڑ دانی اچےئیہ اھت۔وکیئ ںیہن دنچ دن اور لکشم وہ اجںیئ ےگ۔رگم یئک ااسنونں وک اس ےس یرتہ ااتسد  لم اتکس 

اھت۔ فف اےنپ ےلھب ےک ےیل  یسک اور یک زدنیگ وک رخاب ںیہن رکان اچےئیہ۔"ںیم ڑپیھ یھکل وہں۔دری 

یئ اکم لم یہ اجےئ اگ۔ایک ںیم اےنپ وموجدہ ےشیپ ےس صلخم وہں؟" وہ ےس یہس رگم اےنپ یسک ےبعش ںیم وک

 اینپ دعاتل ںیم ڑھکی یھت۔اور وہ ڑکی جج یھت وخد ےک ےیل۔

"کیھٹ ےہ ںیم ےسیپ ےک ےیل یئگ یھت۔رگم  ںیم ےن رہ دن اںیہن ڑپاھےن ےک ےیل تنحم یک ےہ۔ںیم اب 

 ےہ۔رگم اب ںیم وخد وک  ایھچ ااتسد انبےن کت وخد وک اس ونرکی ےک ےیل ااھچ اثتب رکےن یک وکشش یک
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ےک ےیل تنحم رکویگن۔ںیم اےنپ ھچرے  ولخص ےس اس ےشیپ وک اانپؤیگن اور یج اجن اگل دویگن۔ یملعم ہشیپ 

 اکی ربمغیپی ہشیپ ےہ۔ںیم ایکس رحتم اپامل ںیہن رکویگن۔یھبک ںیہن۔۔" وہ وخد ےس دہع رک ریہ یھت۔

 

رک وہ آج اانپ رھگ ےنیل ںیم اکایمب وہیئگ یھت۔اکی وھچاٹ اس ااپرٹنمٹ اھت۔ وہ ھچرا اکی اسل ےسیپ وجڑ وجڑ 

اکی اسل ےک ارگیٹنمی رپ اکی رپاویئٹی ڈلبگن ںیم ااپرٹنمٹ ےنیل ںیم اکایمب  وہیئگ یھت۔ اور اس  

 وتق واہ ں وکیئ اسامن ںیہن اھت۔اسرے ےسیپ وہ  اےس ےنیل ںیم اگل یکچ یھت۔وہ وخیش ےس اےکس اکی اکی

 وکےن وک دھکی ریہ یھت۔

"ریما رھگ۔۔انتک وکسن ےہ اہیں۔۔" اس ےن درایمن ںیم ڑھک ے وہ رک آںیھکن دنب رک ےک ابزو الیھپ 

ےیل۔رھپ اےکس دعب ےس وہ اس رھگ ےک ےیل اکی اکی زیچ وجڑیت ریہ۔زدنیگ ںیم وخایشں وت ںیہن  آیئ 

ہ ریہ یھت۔ںیھت۔رگم اب وہ اےنت ںیم یہ وخش یھت ہک وہ زعت ےک اسھت ر  

وہ  دو دونں  ےس وسحمس رکر یہ  یھت ہک وکیئ ااکس اھچیپ رکات ےہ۔وہ ادنر ےس ڈر یئگ یھت۔اب آےک وت زدنیگ 

اینپ ڈرگ رپ رواں دواں وہیئ یھت۔زمدی اس ںیم تمہ ںیہن یھت ہک وہ یسک تبیصم وک لیھج یتکس۔اکی دو 

رظن آای اھت۔"ںیہک یجف امایف واےل وت ںیہن ےھت؟ ابر ےکپچ ےس رگدن ومڑ رک اس ےن داھکی اھت رگم وکیئ ںیہن 

اںیہن ایک ولعمم ںیم اہکں وہں۔ ۔اوب ای یلع۔۔۔ان نکمم۔۔وہ سب اپاتسکن کت یہ ڈوھڈنںی ےگ۔۔ان ےک 

وت ومہ و امگن ںیم یھب ںیہن وہاگ ہک رممی یھبک کلم وھچڑ یتکس ےہ۔۔احرش۔۔"آرخی انم ذنہ ںیم آےت 
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"وہ الطق دے اکچ ےہ وہ ویکں آےئ اگ۔۔ااکس ایک واہطس۔۔" وہ اینپ رہ دنچ ےحمل وک اس ںیس ریک ںیھت۔

وسچ وک وخد رد رک ریہ یھت۔رھپ  اس ےن زیتی ےس اھبانگ رشوع رکدای۔ان زگرے ڈڑیھ اسولں ںیم وہ 

 اموکس یک  ویلگں ےس وخب وافق وہ یکچ یھت۔

وکیئ ےلئسم اک لح ںیہن اھت۔ارگ وہ لک تہب یس ایلگں وبعر رک ےک وہ اکی یسکیٹ رک ےک رھگ آیئگ یھت۔نکیل ہی 

یھب  ویں یہ اےکس ےھچیپ آای۔۔ںیہک رھگ کت ان چنہپ اجےئ۔۔وہ وسےت ےس اھٹ رک دلجی ےس اھبیگ۔اسری 

ڑھکایک ں کیچ یک ںیھت۔دروازے ےک آےگ ٹیسھگ ےک   اکی اھبری  وھچیٹ ااملری دے دی یھت۔رگم رھپ 

 یھب اس رات اےس وخف ےس دنین ںیہن آیئ یھت۔

اےلگ دن رھگ ےس ےنلکن ےس ےلہپ وہ وسیتچ ریہ۔اےنپ اچبؤ ےک ےیل ایک رت بی اایتخر رکے۔اس ےن رفجی 

وھکال اور  ینت دری واہں ریھک زیچوں وک دیتھکی ریہ۔اموٹلں رپ رظن ڑپےت یہ اس ےک دامغ ںیم آڈیئای 

ےس ڑلےن ےک ےیل ایھچ  رطح آای۔اب وہ زیتی ےس اانپ اکم رک ریہ یھت۔رھپ ےنلکن ےس ےلہپ وہ  انددیہ دنمش 

 ایتر وہےک ت یل یھت۔

آج رات وک اس ےن زسم اانی ےک رھگ ڈرن رپ اجان اھت۔اور یھب رچیٹز دموع ےھت۔واہں اجےت وہےئ راےتس ںیم 

وہ اکی رش واےل  اریای ےس زگر ریہ یھت۔ اس وتق اےس رھپ وسحمس وہا اھت۔وکیئ اےکس ےھچیپ ےہ۔  

 رک بج وہ ت یل وت   اکی رچیٹ ےن اےس ڈراپ رکےن یک آرف یک یھت۔اس رات وک دس ےجب واہں ےس افرغ وہ

ےن ہیرےی ےک اسھت ااکنر رکدای۔اہبر  اک وممس اھت۔تہب وخراوار وہا لچ ریہ یھت۔اس اک دیپل ےنلچ اک ومڈ 
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روقن  اھت۔وہ اےنپ ےھچیپ آےن واےل دنبے وک وھبل یکچ یھت۔اس ڈرن ےن ااکس ومڈ  ااھچ  رک دای اھت۔وہ ایھب رپ

العےق ےس زگر ریہ یھت۔ےسیج یہ وہ  اےنپ رھگ اجےن ےک ےیل  مک رونش یلگ ںیم یئگ۔اےس اےنپ ےھچیپ واحض  

 دقومں یک اچپ وسحمس  وہیئ یھت۔

وہ رکسمایئ۔وج یھب وہ آےت روہ۔۔آج وت ںیہمت وخب  قب اھکسؤیگن۔وہ وج یھب اھت ای وت ےب وموف اھت ای رھپ 

دقومں یک آواز دیپا ےیک انب آات۔رممی ےن دنکوھں رپ ےکٹل گیب وک ااتر رک اسےنم رک  اےس ڈراان اچاتہ اھت۔ورہن  

ایل اھت۔اب وہ اس ںیم ےس ھچک اکنل ریہ یھت۔دورسے اہھت ںیم ومابلئ اکنل رک ھچسیل اک ربمنڈالئ  رک ایل 

 اھت۔اکل المیئ ںیہن یھت۔

گیب وک دوبانچ اچاہ۔رممی ےن  اکی  اور ایس وتق ےھچیپ ےس آےت صخش ےن  اکی دم ےس ٹپھج رک اس ےک

 یھٹم ںیم  ےس کمن رمچ اک رسکم ایس زیتی ےس اس ےک ہنم رپ ااھچال۔

"آہ۔۔" وہ زیتی ےس ےھچیپ وہا اھت۔اور اےنپ ہنم ےک آےگ دوونں اہوھتں وک  ےھکنپ یک رطح لھج راہ اھت۔ہی 

آےگ ڑبھ رک اےکس ےلھک ہنم ںیم   رسکم ایکس آوھکنں ںیم ایگ اھت ۔رممی ےن دلجی ےس  دورسی یھٹم رھب رک

 وھٹیسن۔وہ  وکیئ ریغ یکلم اھت۔

او راںیہن اڈن ن رموچں یک زیتی اک  ایک ولعمم۔اہں الھب اںیہن ایک ولعمم۔۔وہ وھت وھت رک راہ اھت۔اکی وت 

آںیھکن ںیہن لھک ریہ ںیھت اور ہنم ںیم رمںیچ رھب یئگ ںیھت۔رممی ےن دلجی ےس ھچسیل وک اکل 

 راہ اھت۔اس ےن اھبےنگ یک وکشش یک۔رممی ےن گیب ےس اکی زیت یرھی اکنل رک اب ایکس المیئ۔وہ خیچ
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اجبن ڑباھیئ وہیئ یھت۔ارگ اب یھب وہ ھچک رکات وت وہ اےس زمخ دے د یت۔رگم وہ اچبرا  ان رموچں ےس یہ 

 ںیہن لکن اپ راہ اھت۔"اپین۔۔اپین۔۔۔" رموچں یک وہج ےس ےب اچرا وتالت  وہ راہ اھت۔

ویکں اپین اپین۔۔وکیئ ںیہن انلم اپین۔۔" وہ ایس رطح یرھی ڑباھےئ ڑھکی یھت۔"ربخدار اھبےنگ یک "اب 

وکشش یک۔۔یرھی اہمترے ٹیپ ںیم ڈال ےک رھپ اس رپ یھب کمن رمچ ڈال دوں یگ۔۔ےھٹیب روہ آرام 

یئ دی یھت۔ےس۔۔"وہ ےچین رگا اب  ےب احل وہ راہ اھت۔رممی یک رنیش زابن ںیم دی  دیکمھ اےس وخب انس  

یتلج یتھجب آوھکنں ےک اسھت وہ اھبےنگ اک رکس ںیہن ےل اتکس اھت۔وہ   وخوخنار ڑلیک اس ےک ٹیپ ںیم یھب وہ 

رسکم اسھگ یتکس یھت۔وھتڑی دری زگری یھت۔ھچسیل واہں آیئگ یھت۔رھپ وہ دوونں یہ ھچسیل انشیٹس ںیم 

ایلیک وہں وت آاسن اکشر وہں۔نکیل ےھت۔"اس ےن ھجم رپ ہلمح رکےن یک وکشش یک۔اس ےن اھجمس ںیم 

 ںیم ےن اانپ اچبؤ رک ایل۔"

"ہی  زرہیلی وعرت ےہ۔۔ اہےئ وکیئ اپین الپؤ۔۔ںیم رم اجؤاگن۔۔" وہ  بک ےس یہی دصاںیئ اگل راہ 

اھت۔ھچسیل واولں ےن ایکس ںیہن ینس یھت۔اس ےن ےصغ ےس ایکس زرہیلی وعرت  یک دصا  رپ  اےس وھگرا اھت۔ 

اسل اک ڑلاک اھت۔رس ےک ابل ےکلہ وھبرے ےھت۔اور تہب وگری رتگن یھت۔دق رممی ےک  وہ سیب ای اسیک

 ربارب اھت۔

وہ وباتل اج راہ اھت۔اےس دورسی اجبن ےل ےئگ ےھت۔اب  رممی اکی ارسف ےک اسےنم یھٹیب اانپ ایبن دے ریہ 

 یھت۔"ایک ےلہپ اس ڑلےک ےن آپ وک گنت ایک ےہ؟"
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رک ریہ یھت۔وکیئ ریما اھچیپ رک راہ ےہ۔نکیل  بج ڑم رک دیتھکی وت وکیئ "ںیم اکیف دونں )دو دن (ےس ونٹ 

ںیہن وہات اھت۔آج ںیم اینپ اکی وگگیل ےک رھگ ےس ڈرن رک ےک اج ریہ یھت ہک اس ےن ادنریھی یلگ اک افدئہ 

 ااھٹ رک ریما گیب اننیھچ اچاہ۔" اکی اجبن اےکس گیب یک التیش وہریہ یھت۔اہجں ےس   دواتکوبں اور رچکیل

امےٹل،ارمود اور اکی اکذغ  یک ڑپی ےس کمن رمچ اک رسکم الکن اھت۔ ونسٹ ےک اسھت اسھت  

اور اکی زیت داھر یرھی۔یھت وہ  زبسی اکےنٹ وایل۔رگم زیت یھت تہب۔رھپ وہ اسری زیچںی اکی ارسف ےن  

 آےگ ڑبھ رک اےکس اسےنم لبیٹ رپ رھک دںی۔"ایک ہی بس آاکپ ےہ؟''

اامتعد ےس وجاب دای۔"یرھی ویکں ےہ؟ اور کمن رمچ اک رسکم۔۔" وہ ڑکے ویتروں ےس "یج۔" اس ےن  

ھچھچ راہ اھت۔"دںیھکی۔ےھجم امےٹل اور ارمود  تہب دنسپ ںیہ۔رچیٹ وہں آداھ دن ابرہ زگرات ےہ وت ھچک اور 

اھکان  اھکےن یک اجبےئ اےنپ ویفرٹ رفوسٹ اھکیت وہں۔اور ںیم تہب ذہمب ڑلیک وہں۔رفوسٹ وک اکٹ رک 

دنسپ رکیت وہں۔اس ےیل یرھی اسھت  ریتھک  وہں۔اور اسیج ہک آپ ےن ریما اپوپسرٹ داھکی ںیم اپاتسکین 

وہں وت ےھجم اتبےن دںی ہک امہرے اہں ارمود اور امےٹل  اکٹ رکان رپ ہی رسکم اگل رک اھکای اجات ےہ۔وی ون مہ 

۔ول  اھکیت اھکےت ںیہ۔" رممی اک اامتعد دےنھکی ےک اقلب اھت  

 "وت وہ اس ےیل خیچ راہ اھت آپ ےن اس رپ ہی رسکم ڈاال اھت۔"

"ںیم اس وتق امےٹل اکٹ رک اھکےن  وایل یھت۔اس ےن ھجم رپ ہلمح رک دای۔رھپ دنبہ اےنپ اچبؤ ےک ےیل وج  

 اےکس اہھت ںیم وہات ےہ رکات ےہ۔" ایکس وصعمتیم رپ اس وتق دفا وہا اج اتکس اھت۔
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ںیم آےن واےل ںیہن ےھت۔وہ ایس رطح ڑکے ویتروں ےس اس ےس ھچ ھچ رگم وہ ھچسیل واےل اس بس 

 ھچگ  رکرےہ ےھت۔

"ںیم اہیں اکی ااتسد وہں۔ریمی اعمرشے ںیم اکی زعت ےہ۔ارگ روس ںیم اےکس ااتسدوں وک ظفحت 

 ںیہن دای اج اتکس وت آپ اتب دںی۔

اسنن وک طلغ ےنہک یک اجبےئ  ااتسد  وک طلغ ہہک رک وکیئ یھب ریغ یکلم آرک  یسک ااتسد وک رہااسں رک ات ےہ اور رھپ  اس ا

ارٹنوٹیگ ایک اجات ےہ۔واہ ںیم وت روس ےک اقونن وک زعت یک اگنہ ےس دیتھکی یھت ےھجم ایک ولعمم اھت اہیں 

ابرہ ےس آےئ امہمن اور ااتسد یک وکیئ زعت ںیہن ےہ۔۔" ان  ےک لسلسم وساولں ےک دعب وہ اب آلرخ الھجنھج 

۔اور رھپ ا س ےک اسےنم اھٹیب ارسف اکی دم ےس دیساھ وہ اھٹیب اھت۔"ںیہن ایسی ابت ںیہن رک وبل ایھٹ یھت

 ےہ۔مہ سب رجم یک روک اھتم  ےک ےیل ارطسح ےس یتخس ےس وسال رک ےت ںیہ۔"

 "وت رجمم ےس رکںی۔" اس ےن امےھت رپ لب ڈال رک اہک۔

 

 

ےس رطخہ اھت۔آےن واےل ووتقں ںیم ارگ  رھپ رممی ےن اانپ   اکی اگل ٹنمٹیٹس دای اھت۔ہک اےس اس ش

اےس وکیئ یھب اجین و امیل اصقنن اچنہپ وت ااکس ذہم دار وہ صخش وہ اگ۔اور ارگ وہ صخش اےس امرےن ںیم اکایمب 

وہ اجات ےہ وت رھپ وہ اےنپ اقلت ےک ےیل اکی یہ زسا وجتنزی رکے یگ ہک اےس وکربا اسپن ےس ڈوساای 

ےن اکذغ  ارسف یک اجبن ڑباھای۔وج  زری بل ےتسنہ اس اپلگ ڑلیک اک ایبن ڑپھ راہ  اجےئ۔ےچین اانپ انم ھکل رک اس
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اھت۔آرخی النئ رپ اس ےن لکشمب اانپ ہہقہق رواک اھت۔وہ اےسی اپولگں ےس روز ےنٹمن ےک اعدی ےھت۔اس ےسیج 

 یئک ہنوےن رھپےت ےھت واہں۔

تل اب یرتہ یھت۔رممی ےن وخنت ےس  رھپ اےکس اس ےن ےس ےلہپ اس ڑلےک وک واہں ےل آےئ ےھت۔ایکس اح

 ہنم ریھپا۔وہہہن ےھجمزرہیلی وعرت اہک۔۔اب مت وخد وکربا ےک زرہ ےس رمو ےگ۔

"اس ےن اجن وبھج ےک ھجم رپ کمن رمچ ڈایل ےہ۔ہی زرہیلی وعرت ےہ۔۔" وہ رھپ ےس الچای اھت۔رممی وج 

اکنال۔اس ےن یگل یھت۔اس ےن گیب دنکےھ ےس ااتر رک  اس ںیم ےس اکی اماٹل   

"رںیک ںیم اینپ اچسیئ اثتب رک ےک اجؤیگن۔"اس ےن امےٹل ےک  دو ےصح ےیک۔رھپ  ڑپی ےس  رسکم اکنل رک 

اےس  ویکٹچں ںیم رھب رک امےٹل ےک دوونں وصحں رپ اگلای۔اور اکی ہصح ااھٹ رک  اےس اےنپ ہنم ےک رقبی 

 ےل اج رک وچنڑا۔"آیئ ۔۔۔"       

رس تہب اٹھک اھت اور  رمچ یک زیتی ےن  ایکس زابن رپ ےسیج آ  اگل دی یھت۔نکیل  وہ طبض ےس 

لج ریہ یھت۔رھپ وہ انب ھچک ےہک رکسمایئ۔"داھکی امہرے اہں امےٹل اےسی اھکےئ اجےت ںیہ۔"زابن 

ربدیتس ی۔"سم اےنپ امےٹل اک دورسا ہصح یھب  یتی اجںیئ۔" ارسف ےن رکسم رک اکپرا۔وہ یٹلپ۔اور زڑم

رکسمایئ۔کھج رک امےٹل اک دورسا ہصح ااھٹای۔اور زیتی ےس  واہں ےس ےنلکن یگل۔"دخا رکے مت بس ےک 

 بس رم اجؤ۔۔"
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رموچں ےن زابن اک ربا احل رک دای اھت۔وہ  ابرہ لکن رک اکی دویار ےس اہھت اکٹےئ اںیہن وکس ریہ یھت۔  

 

نیت دن ےک دعب وہ ڑلاک اس ےک رھپ ےھچیپ اھت۔رممی ےک گیب ںیم اہھت اجےت دھکی رک وہ الچ رک اےکس اسےنم آای   

 اھت۔"تم  رکو تم رکو۔۔ںیم اب وچری رکےن ںیہن آای۔ںیم وت اہمتری افحتظ ےک ےیل آای وہں۔۔" 

 "ںیہمت سک ےن اہک مت ریمی افحتظ رکو۔۔" اس ےن ےھکیت ےجہل ںیم ھچ اھچ۔

"وج مت واہں ایبن دے ےک آیئ وہ۔اس ےک دعب وت ںیم ےن آان یہ اھت۔ینع اہمتری ںیہک یھب دینمش لچ ریہ 

وہ رگم انم مت ریما  دے آیئ وہ۔اےکس دعب ںیم اےنپ اچبؤ ےک ےیل اور ایک رکاتکس اھت۔یہی ہک اہمتری افحتط 

می  اب رک رک اےس وھگر ریہ رکوں اتہک ان مت یسک تبیصم ںیم وسنھپ۔ان یہ ںیم۔۔اچالک وعرت۔۔" رم

 یھت۔وہ اس ےس رمع ںیم وھچاٹ اھت رگم وت پڑاخ ےک اسھت ابت رک راہ اھت۔"رویس وہ؟"

 "ںیہن۔۔آذر اباجیئن ےس وہں۔"

 "رویس زابن ڈ ےس اج ےت وہ؟"

 "ےسیج مت۔۔" وہ ڑلاک اس ےس الج وہا اھت۔"ںیہمت سک ےن ریمے ےھچیپ اگلای اھت۔"

ریمی آزادی یھب نیھچ یل۔ںیم ںیہک یھب الچ اجؤں اور ےھچیپ مت رم یئگ ےس   ھجم "ریمی دب یبیصن ےن۔۔مت ےن

 وت ےھجم وکربا اسپن ےس ڈوساای اجےئ اگ۔
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" اب ےک رممی وک یسنہ آیئگ یھت۔"دوھکی مت تہب  ایھچ ڑلیک یتگل وہ۔ریمے الچف نیلپمک واسپ ےل 

  رک اتکس۔۔"ول۔ںیم  ےن اور یھب اکم رکےن ںیہ۔رہ وتق اہمتری افحتظ ںیہن

 "اےنت ےب وموف وہ ہک ےننب یک وکشش رک رےہ وہ۔۔"

 "ںیہمت انبےن یک وکشش رک راہ وہں۔"

 "زیمت ےس ابت رکو۔" وہ رس کٹھج رک ےنلچ یگل۔

اکی وت رمع ںیم وھچےٹ  ول  بج وت پڑاخ رکںی دل اچاتہ ےہ اکی ڑپھت ردیس ایک اجےئ اتہک ان ےک وہش 

ارب لچ راہ اھت۔رممی ےن رک رک اےس وھگرا۔اکھٹےن آںیئ۔اب وہ یھب اےکس رب  

۔نیت ےجب اک مہ دقم اھت"ریمے اسھت ےنلچ یک رضورت ںیہن ےہ۔" اور رھپ ےنلچ یگل۔وہ ڈٹیھ  رھپ یھب 

وتق اھت۔رٹکفی رواں دواں یھت۔اور وہ دیپل ےنلچ یک وشنیق  اےلگ اٹسپ رپ رٹیمو  اامعتسل رکےن وایل 

ےنم یھت۔اس ےن اہھت یک آڑ انب یل یھت اتہک دوھپ آوھکنں ںیم ان یھت۔ےتلچ ےتلچ وہ اب  وسرج ےک اس

 اجےئ۔

 "وےسی ںیم ےن وت انس اھت اپاتسکین ڑلایکں تہب ڈرھچک وہیت ںیہ۔نکیل مت ےن وت ریما 

 ایتس انس رک دای اھت۔"

 "سک ےس انس ےہ؟" ارد رگد رٹکفی اک وشر اھت۔
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اتسکین ڑلایکں اکرکوچ ےس ڈریت ںیہ۔یلکپھچ دھکی ںیل وت  "ریما اکی اپاتسکین دوتس اھت اس ےس۔وہ اتہک اھت اپ

ںیخیچ امر ےک اھب  اجیت ںیہ۔۔ونس ایک مت وایعق اپاتسکین وہ؟" وہ وکشمک ادناز ںیم اےس داتھکی اج راہ 

 اھت۔رممی ےن دوھپ ےس گنت آرک گیب ےس نس الگزس اکنل رک گل ےیل ےھت۔

نس ااھٹرہ وس ایس ںیم ااسی وہات وہ۔اپاتسکن  یک  ڑلایکں تہب  "مت اجنےن نک زامونں یک ابت رک رےہ وہ۔اشدی 

نپچب ںیم یہ اھکس دای اجات  ر ڈر۔۔ہی یرھی اچمو الچان وت ںیمہاہبدر وہیت ںیہ۔اانپ رہ اکم وخد رکیت ںیہ۔او

  رگم ھچم ےس۔۔ ےہ۔اکرکوچ اور ایلکپھچں۔۔ہی زیچ یہ ایک ںیہ۔ںیمہ وت   اسپن ےس ڈر اتگل ےہ ہن

مت وکےسن زامونں یک ابت رک رےہ وہ۔۔۔" وہ رممی اعمل یھت۔وج اےنپ آپ ںیم ولٹ آیئ یھت۔ ہتپ ںیہن  

"نکیل اپاتسکن وت اسین وس اتنیسسیل ںیم انب اھت۔" اس ڑلےک ےن ےسیج ااکس وھجٹ ک ڑا۔رممی ےن دنکےھ 

۔مت اشدی  ااھٹرہ ااکچےئ۔"یہی وت ہہک ریہ وہں۔اپاتسکن ںیم وت یھبک ڈر ھچک ڑلایکں دیپا یہ ںیہن وہیئ ںیہ

وس ایس یک ابت رک رےہ وہ۔بت وت اپاتسکن انب یہ ںیہن اھت وت ایسی ڑلایکں ڈ ےس  وہ یتکس ںیہ؟  اس زامےن ںیم 

اایشی یک ڑلایکں انس ےہ اےسی یہ ڈریت ںیھت۔یسک یھب وھچیٹ یس ابت رپ تہب ڑبی خیچ امران۔رھپ ھچرے رھگ وک 

وھان۔۔۔" وہ زمے ےس اےس اتبےئ اج ریہ یھت۔ااھٹک رکان۔اکی یلکپھچ دھکی رک روان د  

اور وہ دل یہ دل ںیم اےنپ اپاتسکین دوتس وک وکس راہ اھت۔سج ےن اہک اھت اپاتسکین ڑلایکں تہب ڈرھچک وہیت 

ںیہ۔اس ےیل  وہ دو نیت دونں ےس اس  ڑلیک اک اھچیپ رک راہ اھت۔رفنکم رک راہ اھت ہک ایلیک یہ ےہ۔رھپ اس اک گیب 
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۔اور ویکہکن وہ اپاتسکین ڑلیک یھت۔ےنخیچ ےک دعب ےب وہش وہ اجیت۔رگم ںیہن اےکس دوتس رپ وچری رکے اگ

 تنعل یھت سج ےن اس ےس طلغ ایبین رک ےک اےس اسنھپ دای اھت۔

وہ اےس اےنپ ےھچیپ آےن یک وہج اتب اکچ اھت۔وھباک اھت۔اس ےیل اےس ےسیپ اچےئیہ ےھت۔اکی دن رٹیمو ںیم اےس 

ن ایگ اھت ےکاپاتسکین ڑلیک ےہ۔رھپ اےس یہ اٹر ٹ رکےن اک وساچ۔ویکہکن آاسن داھکی۔ابلس ےس اچہپ

 دہف یھت وہ۔اےس یھب ےلہپ وچری اک رجتہب ںیہن اھت اس ےیل دو دن  فف ااکس اھچیپ رکات راہ۔

"مت ویکں آےئ وہ روس۔۔"  وہ دوونں اب رٹیمو ںیم ےھت۔رممی ےن اجن ایل اھت۔وہ ڑلاک اس ےک ےیل ےب 

اھت۔اور ارگ اصقنن اچنہپےن یک یطلغ رک یھب اتیل وت وکربا زدنہ ابد۔۔رضر   

"اچاچ ےک رھگ الپ  ڑباھ اھت۔ایکس ویبی ےن وچری اک ازلام اگل رک اکنل دای اھت۔رھپ ےسیپ ھچک ںیہن ےھت۔اکی 

ںیم  رٹک ںیم پھچ رک اہیں  آایگ اھت۔اور بیج اخیل وہےن رپ وچری اک وساچ اھت۔" اس ڑلےک ےن دنچ ولمجں

 اانپ درد ایبن رکدای اھت۔رھپ رممی ےن اےس  اےنت ےسیپ دےی ےھت ہک آرام ےس یئک دن اھک اتیل۔

اور ان اچےتہ وہےئ یھب اعدت ےس وبجمر وہ رک  اینپ اکی وکگیل یک دمد ےس اےس  اکی وٹسر ںیم اجب دولا دی 

 رد رطفت ےل رک دیپا یھت۔ااسنن وج یھب رک ےل اعدت دبیتل ےہ رطفت ںیہن۔۔رممی اعمل ایسی یہ 
م
ہ

وہیئ یھت۔دورسوں ےک مغ نس رک اےنپ دھک رھب ےلکشم دن الھب دےی ےھت۔اہں کیھٹ ےہ اس ےن اس 

رپ اابتعر  ںیہن ایک اھت رگم ایکس دمد رکےن ےس یھب وخد وک ںیہن روک اپیئ یھت۔وہ اےنپ آپ ںیم ولٹ ریہ 

 یھت۔



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 271 
 

271 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

 

ڈاپرٹنمٹ آایگ  اھت۔آج رھپ یئن افزلئ لھک ریہ ںیھت۔اےکس احرش  رممی وک وھچڑ رک دوابرہ ھچسیل ےک آیئ یٹ  

  ےس یھب تہب ھچک لکن راہ اھت۔واہں ےھٹیب رمد ریحان 

 

 

اسھت ک ڑے اجےن وایل اور ڑلویکں ےک  ڈویائ

ےھت۔وعرت اس دح کت یھب دنگیگ ںیم اج یتکس ےہ۔وہج ھچک یھب ریہ وہ۔ہی رجم وت ان اقلب اعمیف اھت۔ابیق 

یئ آای یھب ںیہن اھت۔ریحت ازیگن وطر رپ وہ بس ڑلایکں الوار  ںیھت۔ھچسیل  ان ےس ڑلویکں  ےک ےیل وک

 ھچھچ ھچھچ رک کھت یکچ یھت۔

رھپ اےکس دعب ھچسیل ےن اکی دو اور وہگجں رپ اھچےپ امرے ےھت۔رمدوں ےک اسھت تہب یس وخانیت یھب 

اعمل ےک ےنہک رپ وہات اھت۔" ک ڑی یئگ ںیھت۔اکی  ےئن آےن واولں ںیم ےس وبل ڑپی یھت۔"ہی بس رممی 

وہ اینت امر اھکےن ےک دعب اانپ ہنم وھکل یکچ یھت۔احرش وت اپلگ وہ ااھٹ اھت۔وہ ادنر اج رک ا س وعرت اک ہنم وتڑ 

 دانی اچاتہ اھت۔رگم ھچسیل واولں ےن اےس ابرہ  جیھب دای اھت۔

ےس دےتھکی ہہک راہ اھت۔"اب اتبںیئ ریم اصبح۔اب وگاایہں یھب ےنلم یگل ںیہ۔" ا سی یپ زنط ےس ا  

" ھچری داین یھب ڑھکی وہ رک ےنہک ےگل  بت یھب ںیہن امونں اگ۔ہی رجم اس ےن ایک ےہ۔ںیم ااسنونں یک اینت 

اچہپن راتھک وہں  ہک ان ےک  ےروں ےک ےھچیپ یپھچ اتیلص اجن ولں۔است امہ۔۔است امہ   کت وہ ریمی 

ےھجم ہتپ لچ اجات۔"ویبی ریہ ےہ۔ارگ ایسی وکیئ یھب ابت وہیت وت   
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"حیحص ابت وت آپ ےن وخد ہہک دی۔ فف است امہ ےس اےس اج ےت ںیہ۔وہ اتکس ےہ۔اس ےن آپ وک 

 اٹر ٹ ایک وہ۔آپ یک اعمیش تیثیح وک دھکی رک آپ وک یھب اسنھپےن یک وکشش یک وہ۔"

کت ریمے  "ا سی یپ ںیم اہمترا ہنم وتڑ دواگن۔اےس ریمی آرخی وارگنن وھجمس۔اید روھک وہ وعرت بج

 اکنح ںیم ےہ۔وہ ریمی زعت ےہ۔" وہ ےصغ ےس اتہک اھٹ ڑھکا وہا۔

ا سی یپ  اےکس ےصغ وک دھکی رک ڈر ایگ اھت۔اب کت اےس اانت وت ولعمم وہایگ اھت۔اس اک تہب ارث وروسخ اھت۔اور 

امرات وت اچبےن  اس ےس اگنپ ےنیل اک بلطم اانپ اخدنان ابتہ رکان اھت۔ولباتسچن  ےک اہپڑی العموں ںیم ےل اج رک

 یھب یسک ےن ںیہن آان اھت۔۔

احرش  اےنپ رمکے ںیم اہیں ےس واہں لہٹ راہ اھت۔اےس یسک وطر وکسن ںیہن اھت۔دخا اجےن زدنیگ ںیم  

وکسن رھپ بک آان اھت۔زدنیگ ںیم یھبک اینت ےب یسب وسحمس ںیہن وہیئ یھت وج اب  وہ ریہ یھت۔ویں اھت  ہک 

ن اھتل وک اٹل رک  رھک دای وہ۔رہ زیچ رھکب ریہ یھت۔ااکس دل لج راہ اھت۔ےسیج یسک ےن زدنیگ  ےک رپوکس  

ایھب کت وت وہ اےنپ اخدنان  وک ںیہن اتب اپای اھت۔ہی اتبےن یک ابت یھت یھب ںیہن۔ایکس ریغت وک وگارہ ںیہن اھت 

امہ ےک ادنر اباب اجن ہک ایکس ویبی رپ ےگل  وھجےٹ ازلاامت یک کنھب یھب یسک وک ڑپے۔رگم ہی ان نکمم اھت۔اکی 

وک ہتپ لچ ایگ اھت۔اےکن اےنپ ذراعئ ےھت۔رھپ اےکس ابیق اھبویئں وک یھب اےنپ فلتخم ذراعئ ےس ابت ہتپ لچ یئگ 

یھت۔وہ اخدنان ےک اسرے  رمد رس وجڑ رک ھٹیب ےئگ ےھت۔ احرش دوونں اہوھتں یک اایلگنں ابمہ اسنھپےئ 

رےہ ےھت۔اس ےلئسم اک لح وسچ رےہ ےھت۔ااکس اکی  تہب ےب نیچ اھٹیب اھت۔وہ بس اےس ایلستں دے
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اھبیئ وبل ااھٹ اھت۔" ادا وہ اتکس ےہ وہ وایعق آپ وک اسنھپےن آیئ وہں۔اےسی یھب وت یئک وااعقت ںیہ داین 

 ںیم۔۔"

"دیحر۔۔۔" وہ طبض  ےس اےس دےنھکی اگل۔"دیحر مت پچ روہ۔"اےکس ڑبے اھبیئ ےن اےس ڈااٹن۔دیحر اکپچ 

ہ یہی وسچ راہ اھت ہک است امہ ےلہپ ےنلم وایل ڑلیک وہ اتکس ےہ اجن وبھج رک رکٹایئ وہ۔ان ےک وہ ایگ ۔نکیل و

 احدنان  اک  انم رخاب رکےن ےک ےیل ان ےس رہتش وجڑا وہ۔رگم واہں وت وکیئ اےس وب وک ےنل ںیہن دے راہ اھت۔

ھ رک اےکس دنکےھ رپ "مت رپاشین ہن وہ۔مہ بس اہمترے اسھت ںیہ۔" اےکس اکی وسےلیت اھبیئ ےن آےگ ڑب

اہھت رھک رک اےس یلست دی۔احرش ےن اےکس دنکےھ رپ رےھک اہھت وک اپھتپھتای۔" وخانیت کت ہی ابت ںیہن اجین 

 اچےئیہ۔" اس ےن ےس ےلہپ   اس ےن آرخی ابت یہک یھت۔

 

 وہ ان ےک اخدنان اک الہپ واہعق اھت۔اےکن رھگ یک وعرت اک ویں اھتونں ںیم انم آای اھت۔اس رپ اونیٹسی

 

ں

 

 س
نن

 

 ریہ یھت۔اور ارگ رجم یک ونتیع وکیئ ھچھچ اتیل وت رھپ ومت یھت۔۔

وکیئ وسچ راہ اھت ہک  اےس اونپں وک وھچڑ رک ریغوں ںیم اشدی رکین یہ ںیہن اچےئیہ یھت۔ریغوں اک ایک ولعمم 

وہ یھب ایس ڈ ےس وہں۔۔ واہں ےھٹیب رہ صخش یک اینپ راےئ یھت۔رگم  رھپ یھب وہ اےکس اسھت ےھت۔ویکہکن 

 اخدنان اک ہصح ےھت۔ایکن یھب زعت یھت وہ۔
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انینں  اور انز بج اےلگ رٹسمس ےک ےیل واہں یچنہپ ںیھت وت  احرش ےن اںیہن اہلٹس اجےن ےس عنم رک دای اھت۔رھگ 

 ےک دقرے اگل ےصح ںیم دوونں ےک ےیل روم ٹیس رک وادای اھت۔

اکن اھبیئ اشدی یک اترخی آےگ رکےن وک ویکں ہہک راہ اور سج دن وہ ویین ںیچنہپ  وتاںیہن ولعمم وہا ہک ا

اھت۔بج یھب اامں ںیتہک ہک ولچ اب اشدی یک اترخی ےنیل ںیلچ۔وہ اینپ رصموتیف اک اہبہن رک داتی۔ایھب 

 ڑلیک لم یئگ یھت۔سج اشدی ےک ےیل اٹمئ ںیہن۔اباب اجن یھب ان اک اسھت دےتی ےھت۔اےکن اہلٹس یک اکی

   ےن اتبای ۔

ھچسیل ےل یئگ یھت۔تہب دنگے ازلام اگل رےہ ےھت اس رپ۔ہک وہ ایھچ ںیہن ےہ۔اور۔۔"  "رممی وک

وبےتل وہےئ ایکس آواز رس وگیش ںیم دبتلی  وہیت یئگ۔ایکس ابت ےک دعب انینں ےن اےس  وارن رک دای اھت ہک 

 وت اےکن اخدنان ہی ابت اور  یسک وک ہن اتبےئ۔اےس نیقی یہ ںیہن آراہ اھت۔ہک رممی  ایسی یھت۔ارگ یھت یھب

ےس ڑجی یھت۔ویں رہ دورسا صخش ارگ اےکس ابرے ںیم رسوگایشں رک ات راتہ وت اےکن اخدنان یک زعت اک 

 انجزہ لکن اجان اھت۔

اکی ابت وت نپچب ےس ایکن  یٹھ ںیم ڈال دی یئگ یھت۔اےنپ اخدنان یک زعت اک رہ وصرت ایخل رانھک 

 صخش وک اےنپ احدنان ےک رفد رپ ابت ںیہن رکےن د ین۔وہ ےہ۔ذایت االتخافت   ےک ابووجد ابرہ ےک یسک

 ڑلیک ایکس وارگنن ےس ڈر یئگ یھت۔"ریمی ابت ونس۔دوابرہ ہی ابت مت یسک ےس ںیہن وہک یگ۔"

 " اسرے اہلٹس وک ہتپ ےہ۔۔"
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اور اج  "ویین وک وت ہتپ ںیہن ےہ۔۔اور ارگ یسک وک ےہ یھب وت ںیم اےس یھب دھکی ولں یگ ۔ارگ اس ےن یھب ںیہک

رک رسوگایشں ںیک۔وت ںیم اےس اتب دوں یگ انینں ریم  سک وک ےتہک ںیہ۔وغر ےس ونس رممی اعمل ریمی اھبیھب 

ےہ۔ریمے اخدنان یک زعت۔۔وج ریمے اخدنان یک زعت وک رس اعم ااھچےل اگ اےس رھپ ایکس اواقت 

۔"اتب دی اجےئ یگ۔اانپہنم یس ول ۔۔اج رک ان بس وک اتب دو ںیہنج ولعمم ےہ  

اس ےک دعب ان دوونں ےس واہں  اھٹیب ںیہن اج راہ اھت۔احرش وک الب ایل اھت۔اںیہن رھگ اجان اھت۔انز پچ  

یھت۔بج احرش ےنیل آای وت انینں  ےک ھچ ےنھچ رپ وہ اکی ےکٹھج ےس ڑما اھت۔اںیہن سک ےن اتبای۔رھپ ھچری ابت 

انم ولکناایل اھتوج دھکی رےہ ےھت ایکن زابونں اک وت ہتپ ےنلچ رپ  احرش بل چنیھب رک رہ ایگ اھت۔اس ےن اھتےن ےس 

 اس ےن وساچ یہ ںیہن اھت۔

"ادا آپ رکف ہن رکںی۔اہیں ویین ںیم ،ںیم  دھکی ولں یگ۔" احرش ےن تبحم ےس نہب ےک  ےرے رپ اگنہ 

اےکس  ڈایل۔ایسی ںیتبحم انایب وہا رکیت ںیہ تہب انایب۔۔وہ رممی ےک ےیل اس ےیل ڑل رک آیئ یھت ویکہکن وہ

اھبیئ یک ویبی یھت۔نج ےس تبحم وہ ان ےس کلسنم ولوگں ےس یھب تبحم رانھک۔بس ےک سب یک ابت 

 ںیہن وہیت ۔رگم ہی اےکن اخدنان اک ویشہ اھت۔

اےنت نشنیٹ رھبے دونں ںیم سب یہی اکی ایھچ ابت وہیئ یھت۔"آیکپ اھبیھب ےس ابت وہیئ۔واہں وت 

اپس۔۔وکیئ راہطب یہ ںیہن وہ اکس۔"آپ وک ہتپ ےہ ومابلئ ںیہن وہات امہرے   
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"ںیہن۔اس اک ومابلئ ںیہی ےہ۔اےکس رھگ واولں ےس راہطب ےہ۔کیھٹ ےہ وہ۔"  رھپ ونہبں وک رھگڈراپ 

 رک ےک  وہ آسف آایگ اھت۔

 

اور رھپ وہا ویں ہک اےکن اخدنان ںیم ہی ابت  لیھ یئگ یھت۔احرش وت ےصغ ےس   اپلگ وہےن وک اھت۔اامں ،ادی  

زرہہ،رہیق بس ادرھ آن یچنہپ ںیھت۔وہ انینں ےس ھچھچ راہ اھت۔رھگ واولں وک سک ےن اتبای اھت۔وہ اھبیئ وک 

ہکن اس ےن  فف اینپ امں وک اتبای اھت۔اوہنں ےصغ ںیم دھکی رک ڈر یئگ یھت۔انز وت رھت رھت اکےنپن یگل یھت۔ویک

 ےن ٹف ےس وسنت وک ہنعط دے ڈاال اھت۔اور ادی زرہہ وک یھب اتب دای اھت۔

رھپ راہ ایک اھت۔رھگ یک وعروتں ےس ےل رک المزامؤں کت ابت  لیھ یئگ یھت۔اور ان ےس رھپ ان ےک ھچرے 

ہی اتبےن ہک "اںیہن نیقی یہ ںیہن آای۔وساچ وخد العےق ںیم۔ وکیئ اےکن اپس اوسفس ےک ےیل آراہ اھت۔وکیئ 

 اج ےک ھچںیھچ۔" اہرجہ یب یب وت روےن گل یئگ ںیھت

۔رھپ اےنپ وسےلیت ےٹیب ےک رمہاہ وہ بس االسم آابد آیئ ںیھت۔ہی اکم سب دو دن ںیم وہا اھت۔حیحص ابت ےہ 

یل ادنر دم ابرہ۔۔احرش  وت وےسی یہ وعروتں ےس  زایدہ زیت رسوس داین ںیم وکیئ دیپا ںیہن وہیئ۔احل ہی ہک وگ

رصموف اھت۔زبسن وک وت رسرسی دھکی راہ اھت  آلکج۔نکیل رھپ یھب آسف اج راہ اھت۔واہں ےس ھچسیل 

انشیٹس۔ایسیس اکومں وک اٹسپ ایک وہا اھت۔اےس ربخ یھب ںیہن وہیئ یھت۔وعروتں ےن ایک اکم رک داھکای 
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۔العےق ےک یمک ب نی یھب ایکس ویبی رپ ابںیت رک رےہ اھت۔بج ربخ وہیئ۔اپین رس ےس اواچن اج اکچ اھت

 ےھت۔دےب وظفلں ںیم یہس۔ایکس ویبی اک انم رمدوں ںیم آایگ اھت۔وہ رم اجےن وک اھت۔ہی آرخی دح یھت۔

وہ اےنپ رمکے ںیم دوونں اہوھتں ںیم رس دےی اھٹیب اھت۔سب آوسن ںیہن  ےکلھ ےھت۔ابیق وت وکیئ رسک ںیہن رہ 

انزےن   اینت ڑبی زسا لم ریہ یھت۔اینت ذتل اور روسایئ۔۔رھپ انینں ےن آرک اتبای اھت  ہکیئگ یھت۔تبحم یک

 اینپ امں وک اتبای اھت ۔

رھپ اوہنں ےن اجن وبھج رک ھچرے اخدنان ںیم اور ونرکوں کت ںیم الیھپ دای اھت۔انینں اک  ےرہ اتس وہا اھت۔وہ  

ز ا ےکن اسھت ااسی رک یتکس ےہ۔اور انز روےئ اج ریہ یھت ہک رو رو رک آیئ یھت۔اےس نیقی ںیہن آراہ اھت ہک ان

اےس ایک ولعمم اھت ایکس امں ابت وک اانت الیھپ دںی یگ۔وسنت وک اچین داھکےن ےک ےیل اینپ وہبؤں وک اسھت اھٹب 

 ڈویںایں اگل رک اوہنں ےن اہرجہ یب یب وک  وخب یہ ذلیل ایک

  

 ےک رھگ ےک ونرکاوینں یک ایس رمکے ںیم تحم

 اھت۔دصقم ابت الیھپان اھت۔

 دوھکی ریمی وہبںیئ  ایھچ ںیہ۔مت  ریغوں کت یلچ ںیئگ۔رگم دنگ ااھٹ الںیئ۔

احرش  دوونں اٹوگنں وک لسلسم رحتک دےی اج راہ اھت۔انینں اھبیئ وک اتب رک  طبض رکےت ابرہ آیئگ یھت۔ان اک 

یھت۔ان ےک اخدنان یک وعروتں ےک وت انم یھب  اخدنان رب ابد وہ اکچ اھت۔اےکس رسدار اھبیئ یک گپ یلیم وہ یئگ

ابرہ ہتپ ںیہن ےتلچ ےھت۔آج انم ےک اسھت ےگل داغ یھب ابرہ ےلچ ےئگ ےھت۔سب ایس وک ومت ےتہک ںیہ۔ایک 

 ومت اس ےس زایدہ دب وصرت وہ یتکس ےہ؟وہ رمکے ںیم آرک وھپٹ وھپٹ رک رو دی یھت۔
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ب یھت۔رویئ رویئ آںیھکن ںیھت۔وہ اںیہن دےتھکی اھٹ اامں اےکس رمکے ںیم آںیئ ۔وت ایکن احتل یھب رخا

 یھٹیب یھت۔

"انینں ریمے ےٹیب وک امر دای اس ےن۔۔ایکس احتل ںیہن ےہ۔۔ھجم ےس اےکس ےرے رپ ںیہن داھکی اج 

راہ۔۔ریما دل   اٹھ اج راہ ےہ۔ہی ایک وہایگ ےہ امہرے اسھت۔۔"  ان ےک رھگ ومت اکیہ امسن اھت۔ےسیج  یسک 

ی وہ اور رھگ واےل فیلکت ےک امرے  رو  رو رک ہن ےتکھت وہں۔ " اامں اھبیھب ایسی ںیہن ںیہ۔ان یک تیم رھگ ڑپ

 وک یسک ےن اسنھپای ےہ۔۔" وہ امں اک اہھت اھتم رک وبیل۔

"ارے اھبڑ ںیم اجےئ یسیج یھب ےہ۔ریمے ےٹیب ےس وت وسنمب ہن وہیت۔وہ رہیق اک اٹیب ابرہ ہہک راہ اھت ہک 

ف ںیہ۔سب احرش یہ ںیہن امن راہ۔۔"  ان  ےک رھپ ےس آوسن ےنہب ےگل ےھت۔ " ینت بس وبثت اس ےک الخ

و ۔۔ومعق ےتلم وار رک دای اس ےن۔۔اور وہ بس ابرہ 
 ھ
ج
س

 رد ہن 
م
ابر عنم ایک اھت۔وسیلیت نہب ےہاےس ہ

 ریمے ےٹیب  وک وصقروار ہہک رےہ ںیہ۔ادی زرہہ  یتہک ےہ ریمی آہ یگل ےہ۔۔اہمترا اٹیب یھبک وخش ںیہن

 رےہ اگ۔اونپں وک وھچڑ رک ریغوں ںیم اھبیگ ںیھت۔اب ہلص لم ایگ۔۔" ان اک روان اجری اھت۔

احرش ےن انز  وک اےنپ اسےنم آےن ےس عنم رک دای اھت۔انینں ےن اانپ رمکہ اس ےس اگل رک ایل اھت۔اب وکیئ افدئہ 

 ےھت۔رگم بس ےس ااھچ ہی اھت ہک وہ ںیہن اھت انہباپ وجڑےن اک۔وہ اانپ  وار رک یکچ یھت۔رےتش رھپ ےس رھکب رےہ

ونیتں  ےگ نہب اھبیئ اس لکشم وتق ںیم اکی دورسے ےک اسھت ےھت۔ےلھب رممی رجمم یتلکن رگم وہ یسک 

 ےک ےیل یھب اےنپ اھبیئ وک ںیہن وھچڑ ےتکس ےھت۔
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راہ اھت۔نکیل  احرش اینپ ان رصموایفت یک وہج ےس اکی امہ اعمےلم رپ ےنھٹیب واےل رجےگ اک ہصح ںیہن نب اپ 

آج  وہ رشتک رکےن ےک  ےیل اج راہ اھت۔ویکہکن آرخی ہلصیف اس ےن یہ رکان اھت۔انینں اور انز وک اب وہ ان ال 

 ںیہن وھچڑات اھت۔دںونمں اک ھچک ہتپ ںیہن وہات۔بک وار رک دںی۔

اکھج یئگ انز ےن اگڑی ںیم اس ےس ابت رکےن یک وکشش یک یھت۔احرش آھک ااھٹ رک داھکی اھت۔وہ  رظن 

یھت۔وہ اب یھبک اس ےس ںیہن امےنن واال اھت۔وج اھبیئ یک زعت ںیہن رھک یکس  یھت ااکس دوابرہ ایک اابتعر 

 رکان۔وہ دورسے اچسن دےنی اک اعدی ںیہن اھت۔

رفس اخومیش ےس اٹک اھت۔اںیہن وحیلی وھچڑ رک  وہ دیساھ  رجےگ آایگ اھت۔اباب اجن اور اےکس اھبیئ ےلہپ چنہپ ےئگ 

۔اور بج رجےگ اک ہلصیف احمفل اپریٹ ےک الخف ایگ اھت۔وت  اوہنں  ےن وشر اچمان رشوع رک دای اھت۔ہی یلہپ ےھت

ابر اھت ہک ریم احرش ےک اسےنم ھٹیب رک اےکس ےلصیف وک  جنلی ایک اج راہ اھت۔اور دح وت بت وہیئ بج وہ اس یک ذایت 

۔زدنیگ رپ ارت آےئ ےھت۔اےس ایکس ویبی ےک ےنعط دےنی ےگل  

" مت ےس اینپ ویبی وت اھبنسیل ہن یئگ۔امہرے ےلصیف ایک رکو ےگ۔انس ےہ ڑبے ڑبے اکم رکیت ےہ اہمتری 

ویبی۔۔" احرش وت وہش وھکےن اگل اھت۔اےکس اھبیئ ،اباب اجن  بس اھٹ ڑھکے وہےئ ےھت۔ریم احرش ےن 

اپریٹ ےن دنبوںیق اکنل یل  آےگ ڑبھ رک اس آدیم  وک اانت امرا اھت ہک دح ںیہن۔ااکس ونجن دھکی رک احمفل
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ںیھت۔اہیں اےکس اھبویئں ےن اور ےلیبق واولں ےن ان رپ دنبوںیق اتن یل ںیھت۔رمدوں ےک چیب رھگ یک 

 وعروتں اک ذرک وکن ربداتش رکات ےہ۔ربداتش  رکےن واےل رکےت وہےگن رگم اکی ولبچ ںیہن رکات۔

 ےل رک  اےس وہا ںیم 

 

 

ادنر یک آ  رھپ یھب ںیہن یھجب اخیل رک دای اھت۔احرش ےن اکی اھبیئ ےک اہھت ےس سپ

 یھت۔

 "اےس وتکں ےک آےگ ڈال دو۔۔" آرخی ڈھٹا امر رک  اس ےن اےنپ اکی المزم وک ااشرہ ایک۔

گنن ر"ریم احرش اےس وھچڑ دو۔ورہن   گنج وہیگ۔" احموفلں ےس اکی  وجےلیش ےن آےگ ڑبھ رک   اےس وا

دی۔"ارگ گنج ےہ وت ںیم ایھب ےس دیمان ںیم ڑھکا وہں۔اےس وھبل اجؤ ہک ہی یھبک دیپا یھب وہا اھت۔" 

 ےل ایل اھت۔اور اےس  اس وجےلیش ونوجان رپ اتن 

 

 

اس ےن دورسے اھبیئ  ےک اہھت  ےس ڑم رک اکی اور سپ

اکی زبر  آدیم ےن آےگ ڑبھ  ےس ایل۔"ایک رک رےہ وہ ریم۔وھچڑو اجےن دو۔ابت وک ایک ڑباھان۔" ان ںیم 

 رک اہک۔

اےکس اھبیئ ایس رطح ھچزنشی اھبنسےل ڑھکے ےھت۔وہ زدنیگ ںیم وج یھب رک ےتیل۔سج اقمم رپ یھب ےلچ 

اجےت۔ھچک زیچںی یھبک ںیہن دبںیتل۔وہ بس ڑلےن رمےن وک ایتر ڑھکے ےھت۔رھبی لفحم ںیم اںیہن رھگ 

مک رپ ڈ ےس رایض وہےت؟؟۔ یک وعرت اک ہنعط دای ایگ اھت۔وہ اجن ےنیل ےس  
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"اےنپ  اس ونوجان وک اھجمسدو۔رمدوں اک اکم ںیہن وہات ہک  ڑلےت وتق وعروتں یک ابںیت ےل آںیئ۔ہی 

یمک)وھچےٹ (  ول  رکےت ںیہ۔ایکس رتتیب ںیم یمک رہ یئگ ےہ۔ایلگ ابر رمدوں یک لفحم ںیم الؤ وت آداب 

ن ےہ۔" رھپ اس ےن آےگ ڑبھ رک اس ونوجان ےک ےنیس رپ  اھکس رک الان۔ںیہک ااسی ہن وہ بس ںیہک ہی ب نی وک

 راھک۔اور اےس اکی دوابر اےکس ےنیس رپ وھٹاک۔

 

 

 اج رک سپ

"ارگ زدنیگ ںیم دوابرہ مت ےن ایسی ابت یہک وت اید رانھک۔اہمتری الش یھب  اہمترے رھگ واولں وک ںیہن ےلم 

 وہےت ںیہ۔ااجنن  ںیہن وہں ںیم یسک یگ۔زعںیت بس ےک رھگ ںیم وہیت ںیہ۔رہ رھگ ےک اعمالمت یھب

ےک یھب اعمےلم ےس۔ ارگ ںیہن وباتل وت اس ےیل ہک ہی رمدوں اک ویشہ ںیہن وہات۔نکیل یلہپ اور آرخی ابر اتب 

 راہ وہں۔اید روھک۔وعرںیت بس یک وہیت ںیہ۔رہ رھگ یک وکیئ ہن وکیئ اہکین وہیت ےہ۔"  

ےن ےلھک اکونں ےس انس اھت۔اور دامغ ںیم اھٹب ایل اھت۔اس ےک  وہ ریش یک رطح داھڑا اھت۔اس ےک اافلظ وک بس

ےپھچ اافلظ ےک وہفمم وک بس ےن ایھچ رطح ےس ھجمس ایل اھت۔اب وہ رم رک یھب  ایسی ابت ںیہن رک ےتکس 

 ےھت۔ویکہکن رہ رھگ ںیم وعرںیت وہیت ںیہ۔رہ رھگ یک اکی اہکین وہیت ےہ۔

ہنعط اسک اھت۔وہ  اکی دم ےس ٹلپ رک ان کت ایگ اھت۔وہ ایکس الل رھگ آرک آےگ رہیق یب یب ےن اےس دےتھکی  

 آںیھکن دھکی رک ڈر یئگ ںیھت۔بس رمد آےگ ےھچیپ ادنر آےئ ےھت۔

اےس امں ےک اسھت ڑھکا دھکی رک رہیق یب یب ےک ےٹیب اےکن  اسھت آڑھکے وہےئ ےھت۔"احرش۔۔" اےکس اھبیئ 

 اگل اھت۔اکی ادنر گل اکچ اھت۔المزامؤں ےن اےنپ اکم وھچڑ ےن وارگنن ےک ادناز ںیم اہک اھت۔اکی امتہش ابرہ
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رک ادرھ دانھکی رشوع رکدای اھت۔یسک ےن اج رک اہرجہ یب یب وک الب ایل اھت۔"ریھک اجؤ بس وک الب الؤ۔" احرش ےن ان 

 ےس اگنہ اٹہ رک اکی رطف ڑھکی المزہم وک مکح دای اھت۔وھتڑی دری ںیم بس واہں عمج وہ ےئگ ےھت۔

ریمے اس رھگ اک ہصح ںیہ۔ریمے ےیل  آیکپ زعت ریمی اینپ زعت ، ریمے اخدنان اک "آپ بس

ےہ۔ایس رطح ریمی زعت یھب آےکپ ےیل اینپ  زعت وہین اچےئیہ۔رممی  ریمی ویبی،ریمی زعت 

ےہ۔ینع ریم احرش یک زعت۔وہ ھجم ےس اگل ںیہن ےہ۔اس رپ وکیئ ابت رکےن اک بلطم ریم احرش رپ ابت 

ریم احرش۔۔" وہ راک۔"وہ ایھچ رطح ےس اجاتن ےہ  ہک  ریغت رپ  ایلگن ااھٹےن واےل اک ایک ااجنم رکان ےہ۔اور 

 رکان اچےئیہ۔اج ےتکس ںیہ بس۔"

وہ اےنپ رمکے ںیم آرک ادنر یک وھکنل مک رکےن یک وکشش رک راہ اھت۔ہی تبحم ااسنن وک انتک ذلیل رکوا ےک 

ااجنم ہپ روان آای۔۔ےلھب اشرع ےن یسک اور وصرت احل رپ اہک رھک د یت ےہ۔ای رھپ ہی ںیہک اے تبحم ریتے 

 وہ۔رگم ریم احرش وک اانپ احل یہی گل راہ اھت۔

اامں ادنر آںیئ وت وہ رکیس رپ اھٹیب وسوچں ںیم مگ اھت۔امےھت  رپ رکفت یک ریکلںی ںیھت۔دوونں اہوھتں یک 

تہب طبض واال رمد  ایھٹمں انبےئ وھٹڑی ےلت اکٹےئ وہےئ اھت۔اینہکں دوونں اٹوگنں رپ یکٹ ںیھت۔وہ انیقی ً 

اکی ےحمل وک اگل اھت وہ اےنپ رمکے اک رشح  اھت۔رمکے ںیم وکیئ یھب زیچ رھکبی رظن ںیہن آریہ یھت۔اامں وک وت

اگبڑ دے اگ۔رگم وہ ےسیج اےنپ ےصغ  وک اےنپ ادنر یہ متخ رکےن یک وکشش رک راہ اھت۔وہ وہےل ےس یتلچ اےکس 

 اسھت ریھک رکیس رپ آ ۔ںیھٹی۔وہ اںیہن دھکی رک وچاکن۔اور دیساھ وہ اھٹیب۔
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اچاہ ہہک دے تہب رھکبا وہا وہں۔"کیھٹ "ڈ ےس وہ۔؟" ان ےک ےجہل ںیم تبحم یھت۔احرش اک دل 

 وہں۔کیھٹ وہں۔" اس ےن ےسیج وخد وک نیقی دالےن یک وکشش یک یھت۔اامں اےس دیتھکی رںیہ۔

" اےکس ےیل زامےن ےس گنج ڑل رےہ وہ۔اےس وھچڑ ویکں ںیہن دےتی؟" ایکس آوھکنں ںیم یتخس ارھب آیئ 

ریمی ویبی ےہ۔ریمی ذات اک دورسا یھت۔"اامں ۔" اس ےن لمحت ےس امں یک رطف رخ ایک۔"وہ 

ہصح۔اےسی ڈ ےس وھچڑ دوں۔اس رپ ربا  وتق آای ےہ وت  اس ےس اھچیپ ڑھچا ولں۔ارگ ںیم اس ےس ہی وتعق 

 راتھک وہں ہک وہ ریمے اےھچ ربے  وتق ںیم ریمے اسھت رےہ وت رھپ ہی اوصل ھجم رپ یھب الوگ وہات ےہ۔"

۔ارگ ویہ رجمم ت یل وت۔۔؟" اامں ےن اےکس دل   ےک اکی وکےن "سج رپ اانت نیقی رک رےہ وہ۔ارگ وہ طلغ ت یل

ںیم ےتلپ ڈر وک   زابن دی یھت۔وہ اےنت وبثت دھکی اکچ اھت۔ہک اس اک  ےب وصقر انلکن زجعمہ  یہ وہات۔اور وہ اس 

 زجعمے ےک ےیل یہ اسری وکںیشش رک راہ اھت۔نکیل دل ےک اکی وکےن ںیم ڈر ھٹیب ایگ اھت۔

 وت۔۔وہ  تبحم ےک رھبوےس رپ نیقی ےک    فاط  رپ لچ راہ اھت۔    فاط  بک آاسن وہا ارگ وہ رجمم ت یل

۔ارگ ااکس نیقی وھجاٹ اتلکن وت وہ ااسی رگات ۔۔ہک  رھپ اس اک انم و اشنن یھب ںیہن انلم اھت۔وہ حیحص ہہک راہ اھت ےہ رکیت 

ےک ےیل ںیہن اےنپ ےیل ڑل  راہ اھت۔وہ اےس  وہ اینپ ذات ےک ےیل ہی گنج ڑل راہ اھت۔اکی زامےن ےس اس ڑلیک

 اینپ یہ ذات وت یتگل یھت۔

"اامں ےنتیج ےک نیقی ےک اسھت اس گنج ںیم اسھگ وہں۔اہرےن اک ڈر ےہ ،رگم ےنتیج  اک نیقی ےہ۔ابیق بس 

رب ےک اہھت ںیم ےہ۔ایکس راض ںیم رایض وہں۔۔" اس ےن اب یھب اےنپ طبض ےک دانم وک ںیہن وھچڑا 
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 اامں وک اینپ  وہب رپ رکش آای اھت۔سج ےک ےصح ںیم ااسی اب واف رمد آای اھت۔ورہن رمد ذات وت وہ ےہ  اھت۔اس ےحمل

 ہک کش اک ابل آاجےئ وت رھگ رخاب رک ےتیل ںیہ اور زدنایگں یھب۔۔

ول  ےتہک ںیہ اور وہ رہ روز ےئن وبثت دھکی رک ڈ ےس ڈ ےس ہن وٹاتٹ وہاگ۔رگم رھپ یھب  اینپ ویبی  رپ نیقی رک راہ اھت۔

واف  فف وعرت اک ویشہ ےہ۔وکیئ آرک ریم احرش وک داتھکی۔وہ یسک وعرت ےس یھب زایدہ  ربے احالت ںیم 

اےنپ اسیھت ےس واف اھبن راہ اھت۔ورہن اےکن وشرہ ےن وت انب یسک وہج ےک ایکن تبحم وک ھچک اسولں ںیم الھب دای 

۔اھت۔اںیہن وخد رپ رخف وہا ہک ااسی اٹیب دیپا ایک اھت  

وہ ان امؤں ںیم ےس ںیہن ںیھت وج  وہب وک تخس تسس انس رک اینپ ڑباھس وت اکنل  یتی ںیہ۔رگم اینپ اوالد اک دل 

داھک اجیت ںیہ۔ہک نج ےس اںیہن تبحم ےہ ایکن امں  وک ایکس دقر یھب ںیہن۔وہ ےٹیب ےک ےیل   زری بل داعںیئ 

۔۔" رکیت اھٹ ڑھکی وہںیئ۔"دخا رکے وہ  ڑلیک ےب وصقر ےلکن  

احرش ےن رات وہےن ےس ےلہپ یہ وایسپ اک  دص رک ایل اھت۔وکسن ںیہک ںیہن اھت۔اکی دل اچاتہ رممی ےس اج 

رک لم آےئ۔رگم  وہ  فف وکنمہح یھت ویبی ںیہن۔ان ابوتں ےک دعب اتپ ںیہن اےکس اوب ااجزت یھب دےتی ہک 

رھپ ےس یئن ارنیج آاجیت۔وٹیتٹ ادیمںی ںیہن۔رگم اےس اانپ العج  فف رممی  اک ددیار گل راہ اھت۔مسج ںیم 

رھپ ےس ڑج اجںیت۔رگم ہی ایھب نکمم ںیہن اھت۔ےنتک ونیہمں ےس ایکس آواز یھب ںیہن ینس یھت۔یھبک یھبک وہ 

وخد یھب اینپ تبحم رپ ریحان وہات اھت۔رممی وک اس ےس اینت  تبحم ںیہن یھت۔رگم ایکس تبحم رہ روز ےسیج ےلہپ 
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یھت۔وہ وسحمس رک راہ اھت ہک وہ تبحم یک  ایسی جیٹس یک رطف ڑب ھ راہ اھت اہجں ےس  ےس ڑبھ رک  وہیت اج ریہ

 وایسپ  ان نکمم یھت۔ارگ نیقی وٹاتٹ   وہ یھب وٹٹ اجات۔

تبحم، نب دیق ااسنن وک ان بس ابوتں اک ادراک رےنھک ےک اب ووجد یھب وہ اےنپ دل ےک اہوھتں ےب سب اھت۔

نکمم راےتس وک دھکی راہ وہات ےہ۔رگم رھپ یھب  ان راوہں رپ ےنلچ اک وخاشہ  ےب سب رک د یت ےہ۔وہ اچبؤ ےک رہ

دنم ںیہن وہات۔وہ اےنپ ااجنم وک دھکی راہ وہات ےہ۔زرا یھب اپؤں السھپ۔یتسہ یھب   لہ اجےئ یگ۔رگم رھپ یھب 

وخش وبیصنں وک اکوٹنں رھبی راہ رپ اتلچ یہ اجات ےہ۔اس راہ رپ    ،وہ وخش امگین ےک رپدنے اک اعتبق رکےت

 اکایمیب   یتل ےہ۔ورہن  ونجمں ،راےھجن نب ےک اترخی اک ہصح نب اجےت ںیہ۔

وہ ااسی اشدنار اور اکایمب رمد  فف اینپ تبحم ےک رھبوےس یہ ڑھکا اھت۔اکی زامےن یک احمتفل ومل ےیل 

 اس ےک ڑل راہ اھت۔

دیپا وہیئ یھت۔یلپ ڑبیھ یھت۔اسری سج رپ اب اےکس رھگ واےل یھب رھبوہس ںیہن رک رےہ ےھت۔ اہجں وہ 

اور ان دو ۔زدنیگ ان یک آوھکنں ےک اسےنم زگاری یھت۔ فف  دو  اسل ان ےس اولھج زگرے ےھت

ہک ان یک آھک ےس اولھج ھچک ہن ھچک وت رکیت ریہ ۔وہ ان ےک ےیل رجمم یتنب اج ریہ یھت ےس  اسولں یک یہ وہج 

اکی وتق ےک دعب وہ ےنکھت ےگل ےھت۔ان ےک نیقی  ےنخٹچ ےگل وہیگ۔وہ وت واہں ںیہن ےھت ڈ ےس وگایہ دےتی۔

 ےھت۔
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رگم تبحم داین اک بس ےس اوناھک زجعمہ ےہ۔ وہ اسری زدنیگ اس ےس  دور ںیہک اکی اگل داین ںیم ریہ 

یھت۔رگم بج ےس اےس داھکی اھت۔زدنیگ  اک ہصح ںیہن ینب یھت ہکلب ذات یک ےصح دار نب یھٹیب یھت۔اب رہ 

یھب وہ یچس یتگل یھت۔اےسی زجعمے  فف تبحم ےک بیصن ںیم وہےت ںیہ۔وبثت ےک دعب   

آج ھچ امہ وہےن وک آےئ ےھت۔اےکس اسھت اکم رکےن واےل ارسف یھب  کھت ےئگ ےھت۔سب تہب وہا۔وہ 

اقونین رجمم یھت۔اب اےس اقونن ےک وحاےل رک دانی اچےئیہ اھت۔احرش ےک دل ںیم اب   فف اکی دصیف 

وتق آرخ ایکس رویت آوھکنں ےک اسھت  وبال اجےن واال ہلمج۔۔"ںیم ےن  ںیہن ایک۔۔" ادیم یچب یھت۔اور وہ  

اےس وخد ےس ڈر ےنگل اگل اھت۔اس ےن وںیہ ھٹیب رک اےنپ ولیک وک اکل یک یھت۔رھپ اےلگ دن واہں اج رک اےس 

س ےن رس الہ دای رپیپز ایتر رکےن اک اہک اھت۔"آر وی ویشر ریم اصبح؟" ولیک ےن آرخی ابر رفنکم ایک اھت۔ا

 اھت۔وہ الطق  اک قح اینپ ویبی وک دے راہ اھت۔

 وہ اےنپ دل ےک اننونے دصیف ےصح ےس ڑل رک اہیں اھٹیب اھت۔سب اکی دصیف ےک اہسرے۔۔

 اےس ڈر گل ایگ اھت۔ںیہک اےس وھچڑ ہن دے۔وہ دس ابب رک راہ اھت۔اےنپ اناقلب التیف اصقنن ےک ےیل۔

یھب کھت ےئگ ےھت۔اباب ،اامں،اجذب اور انینں۔۔ابویقں یک وہ اتنس یہ بک  ان ھچ امہ ںیم اس ےک رھگ واےل

 اھت۔رھپ اس ےن اےس طخ اھکل اھت۔اب راےطب اک سب یہی ذرہعی اھت۔رصتخم اس طخ۔
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"ںیم وخد ےس ڈر ایگ وہں۔ںیہک  ان وبثوتں یک وہج ےس ذجابت ںیم آرک ھچک طلغ ہن رکوھٹیبں۔اہں مت اچوہ وت 

ےہ۔ریمے ادنر اینت تمہ ںیہن ےہ ہک اےنپ اہوھتں ےس ںیہمت  وخد ےس اگل  ھجم ےس اگل وہ یتکس

 رکوں۔"

اس طخ ےک اسھت اس ےن ہی رپیپز اےکس رھگ جیھب دےی ےھت۔اےس بت ںیہن ہتپ اھت ہک اامں رممی ےک رھگ 

 واولں وک وجاب  دے یکچ ںیہ۔ 

ا  اھت۔"ںیم ےن ںیہن

 

 ت
ج

 

ت

  ایک۔۔" اےکس ذنہ ںیم ابر  ابر اب رممی اک آرخی ہلمج وگ

وہ وچکن ایگ۔"وہ رہ ابر یہی یتہک ںیم ےن ںیہن ایک۔اکی ابر یھب ہی ںیہن اہک ہک ےھجم ںیہن ہتپ سک ےن 

ایک۔۔۔وہ اس ےس اینپ اسری وگتفگ وک رھپ ےس اید رک راہ اھت۔دامغ اانت ااھجل وہا اھت ہک  کیھٹ رطح اید ںیہن آراہ 

 اھت۔

ویکں ںیہن اس ےن"۔۔وہ اھجل راہ اھت۔ "ایک وہ ایلص  رجمم وک اجیتن ےہ؟ اتبای  

"رجمم اجیتن یھت وت اپھچیت ویکں ۔۔ااسی ںیہن وہاگ۔۔"اس ےن اس ااکمن وک رد ایک۔ایکس دوتس ایکس روم 

ٹیم۔۔۔وہ  اہکں یئگ۔۔ اےس اکی دم ےس ےسیج ھچک کلک  وہا اھت۔رشوع ںیم ان اک دایھن یہ اس رطف 

 رممی اعمل رپسوازئ رکیت یھت۔ارپ ڈنیہ وت رھپ یھب وکیئ اور اھت۔رگم  ابس ںیہن ایگ اھت۔رہ ک ڑا اجےن واال اتہک ںیمہ

یک رقیبی اسیھت ویہ یھت۔وہ ایکن ابوتں ےک دعب  فف رممی یک ذات کت یہ اھجل  رک رہ ےئگ ےھت۔رہ 
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 دورسے دنبے رپ کش ایک اھت۔ایکس دوتس اک وت ایخل یہ ںیہن آای اھت۔اکی ابر آای اھت وت اس ےن وخد رد رک

دای اھت۔وہ وت ایکس ٹسیب رفڈنی یھت۔اےنپ رھگ ےک ولئسمں ںیم ایھجل وہیگ۔اس اعمےلم ںیم اےس ویکں 

 ٹیسھگ ےک الان۔

فف۔۔۔۔" اس ےن  رس رپ اہھت امرا۔اوہنں  ےن رہ دنبے وک کیچ ایک اھت۔سب اےس یہ ںیہن ایک اھت۔وہ 
ف
"ا

 وہیئ  میٹ اس دویاےن ےک نیقی وک اب ےب زیت راتفری ںیم اگڑی دوڑا رک  ھچسیل ڈاپرٹنمٹ اچنہپ اھت۔یکھت

 زاری ےس دھکی ریہ یھت۔

۔رگم اب وہ  کھت ےکچ ےھت۔وہ ااکس رشوع ںیم وہ  ول  اتمرث یھب وہےئ ےھت۔ویبی ےس اینت تبحم رکات ےہ

کیچ رک رےہ ےھت۔ےلہپ یھب ےیک ےھت۔رگم بج ھچک اہھت ںیہن آان وہات وت اسےنم یک زیچ یھب  کنب ااکؤٹن

یتہ ےہ۔اولھج ر  

رممی ےک ااکؤٹن ںیم رہ ابر ابرہ ےس  تہب یس اامؤٹن آیت یھت۔نکیل اےلگ دن وہ دورسے ااکؤٹن ںیم 

لقتنم رک دی اجیت یھت۔وہ  ااکؤٹن ایکس دوتس ردا ےک انم رپ وت ںیہن اھت۔رگم احرش وک نیقی اھت۔وہ ایکس 

 دوتس ردا یہ یھت۔

  کیچ ںیک وت رممی ےک اپس رمق  ےک دودن دعب  اوہنں ےن ک ڑی اجےن وایل ڑلویکں ےک ااکؤسٹن یک

 

 

 

 

ڈی

اال ااکؤٹن اھت۔ایکس اسری ان بس ےک ااکؤٹن ںیم اےکن ےصح لقتنم رک دےی اجےت ےھت۔اب وج  ہی چیب و

 

 

 

 

 

ولکنا رےہ ےھت۔ایس ااکؤٹن ےک رھتو رھپ وہ رمق بس ںیم ابٹن دی اجیت۔اےسی اکروابر رکےن واےل ڈی
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وکنبں  ںیم اےنپ وبثت وھچڑ اجںیئ۔اس بس اک  فف اکی بلطم  ےب وموف ںیہن وہےت ہک ویں

 اھت۔ھچسیل وج بک ےس ان ےک ےھچیپ یھت۔اںیہن رجمم اچےئیہ اھت۔

اوہنں ےن ھچری الپگنن ےس  اکی ڑلیک وک اٹر ٹ ایک اھت۔اںیہن یھب ادنازہ اھت۔ک ڑے اجےن ےک دعب  کنب 

س درالص دب وصریت دیپا رک ریہ ااکؤسٹن کت اھگنکےل اجںیئ ےگ۔واہں یھب ویہ رجمم یھت

ن 

 

ت

 

ت کن
ف

۔اینت رپ

 یھت۔وج ڑلیک  ارگ اینت یہ رجمامہن ذتینہ یک احلم یھت۔وہ اےنپ ایلص انم ےک ااکؤٹن وک ویکں اامعتسل رکیت۔

اب وسال ہی اھت ہک اس ےن سک  وک ااجزت دی یھت ہک اےکس ااکؤٹن وک اامعتسل  رکے۔ای رھپ ہی یھب اےس 

اولں ےک وجاب  ای وت رممی دے یتکس یھت ای  وخد ایلص رجمم۔زیچںی اسےنم آرک رھپ ںیہن ولعمم اھت۔ان وس

 اےنھجل یگل ںیھت۔

اکل راکیرڈز ںیم ایکس آواز۔۔اور یئک ابر کیچ رکےن رپ یھب وہ ایلص راکیرڈزگن یہ ت یل ںیھت۔ںیہن اینت 

 ۔۔وکیئ یسک وک اسنھپےن ےک ےیل یہ دیپا رکاتکس ےہ۔رممی اک ومابلئ

 

ں

 

س
ت ک
ف

 آن رک ےک وہ ردا ےک ربمن رپ رپ

اکل رک رےہ ےھت۔رہ ابر دنب وہات۔ارگ وہ ڑلیک ایکس وایعق دوتس یھت وت ربمن ویکں دنب اھت۔مس ےک ذرےعی  

 اڈیر سی ولکناای وت بسح وتعق  طلغ الکن اھت۔

 یئن ارنیج احرش ےک ادنر اجن ولٹ آیئ یھت۔وہ رھپ ےس رپ وجش وہ اکچ اھت۔انیقی ًیہی ڑلیک انگہ اگر یھت۔اکی

ےک  اسھت  اب وہ بس اکم رکرےہ ےھت۔رممی اور ردا یک اکزل وک اب انس اج راہ اھت۔اکی اکی طفل وغر 

ےس۔۔"رضوری ںیہن ہک  اس ےن رممی اک ومابلئ یہ اامعتسل ایک وہ۔وہ اتکس ےہ مس اکنل رک اےنپ  ومابلئ 
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ںیہن یگل وہیئ۔" اکی ڑلےک ےن اکی دم  ںیم اگلیت وہ۔ویکہکن رممی ےک ومابلئ ںیم وت وکیئ ڈویاسئ ای پچ

 ےس  بس  وک اخمبط رک ےک اہک اھت۔

اور رھپ ان اکزل ےک اکی اکی ظفل وک اھچےنٹن ےک دعب  اوہنں ےن ردا  وک اچہپن ایل اھت۔اےکس اافلظ یک ادایگیئ 

یک تنحم رگن ےس۔احرش وخیش ےس رو دےنی وک اھت۔وہ ےتسنہ ےتسنہ واہں ےس اھٹ رک ابرہ آایگ اھت۔ےنتک دونں 

 الیئ یھت۔

 ینت دری آامسن  وک رکشت رھبی رظنوں ےس داتھکی راہ۔"اوہ اہّلل۔۔۔ہیرہی ایپرے اہّلل۔۔۔" وہ اتسنہ 

اھت۔آںیھکن من وہ اجیت ںیھت۔رھپ دنچ رہگی اس ںیس ےل رک وہ واسپ ادنر آایگ اھت۔ایھب  فف اکی ویلک الم 

 اجںیئ ےگ۔اور وبثت ںیہن یھب ےتلم وہ ڑلیک لم اھت۔اب ھچری میٹ وک نیقی اھت ہک تہب ےس وبثت لم

 اجےئ۔اس ےس ارقار  رکواںیل ےگ۔

اشدی وہ مس یھبک آن ۔۔ردا یک التش اجری یھت۔احرش روز اس ےک ربمن رپ اکل رکات۔اکی دن ںیم یئک ابر 

 ےیک ےھت۔"رممی یک تعیبط تہب رخاب ےہ وہ مت ےس انلم اچیتہ
 
ج

سی 
م

 وہاجےئ۔رھپ اس ےن اس ربمن  رپ 

ےہ۔وہ آلکج یک امہمن ےہ۔ںیم ااکس وشرہ۔اس ےن مت ےس راہطب رکےن اک اہک ےہ۔" اجےن ربمن آن وہات 

ہک ںیہن۔ اور ایک ولعمم وہ اس وک ڑپھ رک راہطب رکے  ہک  ںیہن۔اور  اکی دن  یسک اور ربمن ےس احرش وک وفن 

" ایکس رپاشین آواز اتحمط یھت۔تہب آای اھت۔ردا یھت۔وہ اکی دم ےس دیساھ وہ اھٹیب اھت۔"ایک وہا رممی وک؟

امیبر ریتہ ےہ۔ڈارٹکز ےن اےس  اکی امہ  اک وتق دای ےہ۔" احرش ےن اس ا سی یپ ےک ےنہک رپ  اس وھجٹ وک 
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ڑھگا اھت۔اےسی وت وہ اہھت آےن ےس ریہ۔رھپ اینپ ولنشیک وت اس ےن ںیہن اتبیئ یھت۔اس ےن اہک اھت وہ اےس 

اہلٹپس اک ہہک دای اھت۔اور نیت دن دعب وہ دقرے اتحمط یس واہں آیت اہلٹپس ےنلم آےئ یگ۔احرش ےن اکی 

 داھکیئ دی یھت۔اہلٹپس  ےک ےپچ ےپچ وک  وکر ایک ایگ اھت۔اتہک وہ اھب  ہن اپےئ۔

اور رھپ اکی روم ںیم یلقن رمہضی وک دھکی رک بج وہ ذجابیت وہ رک آےگ ڑبیھ یھت۔روم اک دروازہ دنب رک دای ایگ 

کی  ادنریھے رمکے ںیم دنبیھ یھٹیب یھت۔ فف ہنم الھک اھت۔احرش رکیس ٹیسھگ رک اس اھت۔اور اب وہ ا

ےک اسےنم ھٹیب ایگ اھت۔"اتبؤ ویکں ایک مت ےن؟" ھچسیل ںیم ےس ایھب وکیئ اسےنم ںیہن آای اھت۔اانت وت ہتپ اھت ہک 

رک ےک یہ ھچک اولگاای وہ رممی ےس تبحم رکیت یھت یھبت دوڑی یلچ آیئ یھت۔اب اےس ایس ےک ذرےعی ذجابیت 

 اج اتکس اھت۔ورہن رھپ ھچسیل اانپ اکم رکیت۔

 "ایک ایک ےہ ںیم ےن۔رممی اہکں ےہ؟"

 "اب ویکں رممی یک اینت رکف وہ ریہ ےہ۔اےس اانت ربی رطح اسنھپ رک۔۔"

 "ںیم ویکں اسنھپؤیگن۔ںیم ےن ھچک ںیہن ایک۔" وہ اصف ااکنری یھت۔"رممی اہکں ےہ۔اےس  البؤ۔"

  ےہ۔۔" احرش ےن رسد ےجہل ںیم اہک۔"ایک۔ڈ ےس۔۔" وہ ےب نیقی وہیئ۔"وہ رم یئگ
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"اس رپ ھچک ظیلغ ازلام ےگل ےھت۔وت  اس ےیل اےس ریغت ےک انم رپ لتق رک دای ایگ۔"بت کت احرش وک ںیہن 

واہں ےس ایک ایگ ولعمم اھت ہک وہ وایعق ہی  وہ اکچ اھت۔اس ےن     رپیپز ےنجیھب ےک دعب واہں راہطب ںیہن ایک اھت۔ہن یہ 

 اھت۔وےسی یھب وہ دن رات ادقسر رصموف راتہ اھت ہک وسےن وک یھب  لکشمب دنچ ےٹنھگ ےتلم ےھت۔

اس ابت ےک دعب وت وہ روان رشوع وہیئ۔ویکچہں ےک اسھت۔ویکسسں ےک اسھت۔"ڈ ےس ےب وموف ول  وہ 

ای ااسی۔۔رممی۔۔" ایکس آںیہ مت۔۔ایک وہ یتگل یھت اےسی رجم رکےن وایل۔وہ وت تہب وصعمم یھت۔ویکں رک د

ںیھت۔احرش اب لمحت ےس اےس وبےتل دھکی راہ اھت۔وکیئ ااسنن انتک یھب اچالک نب اجےئ۔رگم ایکس یھب وکیئ 

 ان وکیئ زمکوری وہیت ےہ۔اس رطخانک ڑلیک زمکوری سب رممی یھت۔ایکس ایپری دوتس۔

 "بج اس ےس اینت تبحم یھت وت اےس اسنھپای ویکں اھت۔"

م یھت۔۔ویکں امرا  اےس۔۔ویکں امرا۔۔" وہ رس وک داںیئ ابںیئ رکےت روےئ اج ریہ یھت۔رھپ وہ تہب وصعم

بج رو رو رک یکھت وت احرش ےن دوابرہ ھچاھچ۔"ویکہکن وہ تہب وصعمم یھت۔یلہپ ابر اےکس پیل اٹپ ںیم وڈیوی 

ال اھت۔وھکیتل وت ڈ ٹی رک ڈایل وت اےس اہک رممی ہن وھکانل۔ریمی رپلنس ےہ۔وت رھپ اس ڑلیک ےن اےس ںیہن وھک

 د یت ان۔رگم اس ےن ھجم رپ اابتعر رک ےک وھکیل یہ ںیہن یھت۔ںیم ایسی وصعمم ڑلیک اہکں ڈوھڈن یتکس یھت۔

ھجم رپ ریھگا گنت وہ راہ اھت۔ےھجم اینپ ہگج یسک اور اک انم دانی اھت ھچ سیل وک۔واہں بس ڑلویکں ںیم بس ےس 

ریمی دوتس۔۔"  اس ےن آہ رھبی۔وہ ےسیج ابلکل ڈےھ یکچ وصعمم اور ےب وموف  ویہ یھت۔رممی 
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یھت۔رممی یک ومت ےک دصےم ےن اےس ادنر کت دیھک رک دای اھت۔"وہ تہب ایھچ یھت۔۔تہب۔۔ھجم 

 ےس تہب تبحم رکیت یھت۔۔سب  فف ویہ رکیت یھت۔۔"

 "اور مت ےن ایک ایک۔۔"

آیئ یھت۔ےھجم اگل اےنت اطوتقر ول  "بس ھچک افلنئ وت بت ایک اھت ںیم ےن۔بج وہ اہمترے اکنح ںیم 

 وہ۔اےس اچب ولےگ اور ریمی رطف  ےس یھب ھچسیل اک دایھن ٹہ اجےئ اگ۔"

"اےنپ ہی ولےل ڑگنلے وجاز اےنپ اپس روھک۔مت ےن اس ےیل ایک ہک ںیہمت آاسن اکشر اچےئیہ اھت اور اس 

 ےس زایدہ آاسن اکشر وکن وہ اتکس اھت؟" وہ رغاای اھت اب۔ اس اک دل اچ

 

 
م
  رکے۔اہ اےکس ہنم رپ ہ

"سب رٹسم احرش آپ اک اکم متخ وہا۔" ادنریھ ے وک متخ رک دای ایگ اھت۔یشیتفت ارسف ےن آےگ ربھ رک  اس ےک 

 دنکےھ رپ اہھت امر رک اےس اس ےن وک اہک۔وہ ردا وک وھگرات اھٹ ڑھکا وہا۔

یھت۔وہ ایس ذجابیت تیفیک ںیم یہ  تہب ھچک اتب ھچسیل اک وکیئ ارادہ ںیہن اھت ہک  ردا وک اتبےت رممی ںیہن رمی 

یتکس یھت۔بج ےک وہ ھچسیل وک دھکی رک  ڑہڑباٹہ اک اکشر یھت۔رھپ وہ یتخیچ ریہ۔وبیتل ریہ۔احرش ےن ااکس  

م وک چس ام ےت ول  انب وبثت ےک ےگل ازلااھکان اھت۔ارقار وڈیوی ںیم ان ےس ایل اھت۔اےس اےنپ رھگ واولں وک د

رجم اک وبثت  نب اجیت ےہ۔رگم اچسیئ اثتب رکےن ےک دورسے ےک   ت یل ابت یہ ںیہ۔ فف زابن ےس

اس ےک ےیل یسک یک زابن ےس دی وگایہ ان اکیف  امین اجیت ےہ۔ےیل ایلص وبثوتں یک رضورت وہیت ےہ۔  
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 اور ہی ویہ دن اھت سج دن رممی ےن یجف یک الفٹئ ک ڑی یھت۔

 

آج اس ےن ایس رطح ان بس وک البای اھت اور وبثت داھکای اھت۔اتہک رہ صخش دھکی ےل ریم احرش اچس اھت۔ایکس  

۔اھت ہک وہ وھجٹ وک  چس امن اھٹیبتبحم وھکیٹ ںیہن یھت۔اور رہ صخش رشدنمہ اھت۔  

ےھت۔اکی وہ اکی وخیش رھبے ااسحس ےک اسھت اےنپ رمکے ںیم آایگ اھت۔دو لفن ہیراےن  ےک ادا ےیک 

آزادی اک ااسحس اھت۔یسک وبھج ےس آزاد وہےن اک ااسحس۔۔وہ اینپ تبحم ےک ااحتمن ںیم رسرخو وہا 

 اھت۔اےکس  فف وہٹن یہ ںیہن آںیھکن یھب رکسما ریہ ںیھت۔

وہ ونیتں نہب اھبیئ اس وتق اامں ےک رمکے ںیم ےھت۔احرش اٹگن رپ اٹگن ڑچاھےئ رکیس ےس کیٹ اگلےئ  

رظنم اک ہصح اھت۔ےسیج دصویں دعب ہی وکسن رسیم آای اھت۔رکسماےت وہےئ اس   

 "اامں اب سب اشدی یک ڈٹی سکف رکےت ںیہ۔" اجذب ےن وخیش ےس اہک۔

"اہں رضور۔نکیل  رممی یک ایم یک اکل آیئ یھت وت ںیم  ےن اہک اھت ہک ںیمہ آیکپ یٹیب ںیہن اچےئیہ ۔امہری 

"رطف ےس وجاب ںیھجمس۔" احرش دیساھ وہا۔"اامں۔۔۔  

"بت ےھجم یہی اتگل اھت وہ رجمم ےہ۔اس ےیل ےصغ ںیم ہہک دای اھت۔"وہ وصعمتیم ےس وبںیل۔"اف 

 اامں۔۔" وہ ونیتں اکی اسھت وبےل ےھت۔
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 رھپ احرش اینپ اامں  اور اباباجن ےک اسھت رممی ےک رھگ آای اھت۔

ںیھت۔رھپ ان ےک وتمہج رکےن رپ  اھبیھب ےن وھکال اھت۔اںیہن دھکی رک وہ گنگ وہ یئگ یک   رممی  دروازہ 

اھب  اےکس اوب امیبر ےھت۔اھبیئ اک ھچک ہتپ ںیہن اھت۔ اناچےتہ وہےئ اںیہن ڈراگنئ روم ںیم ےل آیئ ںیھت۔

 رک اسس وک البای اھت۔وہ ااتفں و زیخاں دوڑی یلچ آیئ ںیھت۔

یہ ںیھت۔ھجمس وت اھبیھب اہرجہ یب یب اںیہن ےلگ اگل رک ان ےس اعمیف امگن ریہ ںیھت۔وہ ریحت ےس بس نس ر

وک یھب ںیہن آراہ اھت۔امرجا ایک اھت۔رھپ احرش ےن اںیہن اسری ابت ہہک انسیئ یھت۔اسری ابت نس  رک وہ اویچن 

احرش تیمس وہ بس رپاشین وہ اےھٹ  آواز ںیم وھپٹ وھپٹ وک رو دی ںیھت۔"رممی۔۔ریمی رممی۔۔"

 ےھت۔

۔اخمبط ایکاھبیھب وک   ےجہل ںیم  رپاشین "رممی  اہکں ےہ۔اےس الب دںی۔" احرش ےن  

"وہ یلچ یئگ ےہ۔۔" وہ ایھب کت اشک ںیم ںیھت۔ایکس رویت ایم وک اہرجہ یب یب پچ رکاےن یک وکشش رک 

 ریہ ںیھت۔نکیل ان اک روان ڑباتھ اج راہ اھت۔

"زیلپ آپ رممی وک الب دںی۔" اس ےن زور ےس ابت دوابرہ یہک یھت۔" وہ یلچ یئگ ےہ۔ہتپ ںیہن اہکں یلچ یئگ 

ےہ۔۔وہ  اس رھگ وک وھچڑ رک یلچ یئگ ےہ۔۔"وشر نس رک اےکس اوب آےئگ ےھت۔اور بج ھچری ابت اک اںیہن 

ز وگےنجن  یگل یھت ۔ایکس ایم ابر ابر ہتپ الچ وت ایکن یھب احتل رممی یک ایم یسیج یھت۔اس رھگ ںیم نیب یک آوا
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اےنپ ابل ونچ ریہ ںیھت۔"ریمی یٹیب اہکں یلچ یئگ۔۔ریمی رممی۔۔"احرش ےب ینیقی ےس ان بس وک روات 

 دھکی راہ اھت۔اہرجہ یب یب وک اس اموحل ےس وتشح وہ ریہ یھت۔

ہ دویاہن وار اےنپ آپ وک امرے اج ااکس اھبیئ یلع آایگ اھت۔احرش ےن اےس و ڈیوی داھکیئ یھت۔وھچک دری دعب  رھپ  

 راہ اھت۔ہی ایک رک دای اھت اس ےن۔"اہکں ےہ ہی ڑلیک۔اےس ںیم اےنپ اہوھتں ےس متخ رکواگن۔۔"

"اب ھچسیل یک وحتلی ںیم ےہ۔" اےکس ےب اقوب ووجد وک احرش ےن اکی ےکٹھج ےس  ک ڑا اھت۔یلع روےت وہےئ 

یک یھت۔اور احرش۔۔وہ ےب ینیقی ےس ان بس وک دھکی راہ  درہا راہ اھت۔اس ےن اینپ نہب وک امرےن یک وکشش

 اھت۔ایک ہی وایعق اےکس رھگ واےل ےھت؟

اےس رھگ ےس ےئگ دو امہ وہ ےکچ ےھت۔وہ اےکس اپس ںیہن آیئ یھت وت اہکں یھت۔اس ےن دل ںیم آےئ وسال 

 وک درہادای اھت۔

رپ یھب ہصغ اھت۔"آپ ےن الطق وجھبا دی یھت۔آپ ےک اپس ڈ ےس آیت وہ۔۔"  یلع وک اس   

 "ایک وکباس ےہ۔ںیم ویکں اےس الطق داتی۔ںیم ےن الطق اک قح اےس دای اھت۔"

"رپیپز رپ الطق ںیم ےن وخد ڑپیھ یھت۔" یلع الچای۔"ںیم ےن اےس الطق اک قح دای اھت۔اہکں ںیہ 

 رپیپز۔رھپ ڑپوھ اںیہن۔" 
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وک وھکل رک ڑپاھ یھب ںیہن اھت۔اےسی یہ امن یئگ یھت  احرش اےنپ رپیپز ےل آای اھت۔ایک وہ اینت اپلگ یھت ہک رپیپز 

 ہک اےس الطق وہیئگ ےہ۔ہن یہ ااکس طخ ڑپاھ اھت۔ اےس رممی رپ دشدی ہصغ اھت۔اکی ابر لم اجیت اےس۔۔

وکسن سب دنچ دن اک اھت۔ےلہپ ردا یک التش یھت۔اب رممی یک۔  

 اکچ اھت ہک وہ اےنپ اسھت ایک ایک ےل یئگ وکیئ ویلک کت ںیہن اھت ہک یئگ اہکں یھت۔وہ    اےکس اوب ےس ھچھچ

 یھت۔اوہنں ےن اتبای اھت ہک دنچ وجڑے،اےنپ ڈاوکسٹنم اور زویرات۔

ے ےھت۔وہ اےنپ رہش اک 

 

کلی

 

ن
وہ اور اجذب  لم رک اےس ڈوھڈن رےہ ےھت۔اےکس اوب اور یلع یھب اےس ڈوھڈنےن 

 اکی اکی وکہن دھکی ےکچ ےھت۔وہ وہیت وت  یتل۔

اںیہن ںیہک اچیب زویرات۔۔اہں زویرات۔۔ہی اےکن اخدناین زویر ےھت۔اور تہب رپاےن ےھت۔اس ےن انیقی ً

 وہاگ۔

زویرات تہب ےگنہم ےھت اور ڈنزیانئ یھب اےسی ےھت ہک رہ ویجرل اںیہن ںیہن رخدی اتکس اھت۔اپاتسکن ںیم اب وہ 

ڑبے ویجرلز رپ اج رک ان یک اکی اکی ویجرل اشپ رپ ںیہن اج ےتکس ےھت۔نکیل رہ ڑبے رہش  ےک 

 وصتریداھکےت۔وکیئ ان وک ےنچیب آای وہ۔

یئک دونں دعب  الوہر ےک اکی ویجرل ےک اپس  ان زویرات اک ہتپ الچ اھت۔دوونں اھبیئ واہں اج ےچنہپ 

ےھت۔زویرات وت ویہ ےھت۔رھپ اوہنں ےن یس یس یٹ وی وفجیٹ دیھکی یھت۔وہ تہب زمکور گل ریہ 
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دور ےس رظن آیت اس وصتری ںیم یھب ایکس آوھکنں یک وریاین اصف  رظن آریہ یھت۔وہ یھت۔احرش وک واہں 

 وخد وک تہب ےب سب وسحمس رک راہ اھت۔

"اوہنں ےن اہک اھت ۔اےکن وشرہ ادرھ ارفہقی ںیم ںیہ۔۔" وہ  آدیم ایکس ابت درہا راہ اھت۔احرش ےک   ےرے 

آےگ رکوڑوں ااسنونں ویلک وںیہ آےک اڈنی وہ راہ اھت۔ رہرپ  واحض ےب یسب یھت۔اےکس دعب وکیئ ہتپ ںیہن اھت۔

احرش ےن رپاشیین ےس رس اھتم ایل اھت۔ےس رھبی داین یھت۔اور اس ںیم ےس رممی اعمل اک رساغ اگلان اھت۔  

وہ اس اےنت ڑبے رہش ںیم اہکں اج یپھچ یھت۔اس دن ےک دعب ےس ریم احرش ےن ےسیج الوہر  اک در ک ڑایل 

ن ڈوھڈنےن رپ اناکم وہ اجےن ےک دعب وہ الچ ایگ اھت۔اھت۔رشوع ںیم یئک د  

واہں  االسم آابد ںیم تہب اکم ےھت۔رگم ےسیج یہ اکم ےس رفتص  یتل۔وہ الوہر یک ویلگں ںیم اتکٹھب 

رھپات۔اجےن سک دروازے ےس یتلکن رظن آےئ۔ںیہک یسک اگڑی ںیم یھٹیب۔۔یھبک دیپل ےتلچ۔۔وہ  

وک ڈوھڈنات راتہ۔ ااسنونں ےک مج  ریفغ ںیم  اس ڑلیک  

 اور بج یھبک ڈوھڈن رک کھت اجات وت  ںیہک یھب ھٹیب رک رس دوونں اہوھتں ںیم رگا اتیل۔

اجےن زدنیگ ںیم اینت دب وصریت ویکں لھگ یئگ یھت۔اکی آاسن اور اسدہ زدنیگ یک وخاشہ یھت۔اور زدنیگ 

 یھت ہک ایکس دیچیپایگں متخ ںیہن وہیت ںیھت۔
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ےک ےیل۔ان ےک ےیل یھب ںیہن راک اھت۔اجذب اور انینں یک اشدی وہیئگ یھت۔رگم وہ وتق بک  راک ےہ یسک 

 ایھب کت رممی اک وج  ےیل وہا اھت۔اباب اجن ےن تخس  تسس انسیئ ںیھت

"وبحمہب ےک ےیل وج  ےتیل وت ھجمس یھب آات ےہ۔ایر ویبویں ےک ےیل وکن وج  اتیل ےہ۔"وہ اےس  ریغت 

ے ےیل وت ویہ وبجمہب یھت۔" اس ےن آرام ےس وجاب دای اھت۔"رھگ دالےن یک وکشش رک رےہ ےھت۔"ریم

ےس اجےن  وایل ڑلویکں وک زامہن اھک اجات ےہ۔اجےن سک احل وہیگ۔ہتپ ںیہن زدنہ یھب ےہ  ہک ںیہن۔" اباب 

 اجن  اک اانپ ادنازاھت اےس انمےن اک۔

ں  ویلگں ںیم ویکں ڈوھڈنےت وہ۔یسک رشوع ںیم ےٹیباک ونجن دھکی رک اوہنں ےن  ےصغ ںیم اہک اھت۔"اہیں واہ

دارالامن ںیم ویکں اجےت وہ۔دیساھ اس ابزار اجؤ۔وںیہ لم اجےئ یگ۔رھگ ےس  ےنلکن واایلں رھپ وںیہ یھٹیب 

  یتل ںیہ۔"

"اباب اجن۔آپ اشدی اےس اچہپن ںیہن اپےئ ےھت۔ارگ دخاوخناہتس اےس رپ ااسی وتق آای یھب وہاگ وت ےھجم نیقی 

راہ ںیہن ڈوھڈن اپیئ وہیگ وت  ای رم یئگ وہیگ، ای  امر  ےنلکن یک رہ راہ ڈوھڈنی  وہیگ۔اور ارگ ےہ اس ےن واہں ےس

   ےک یسک یھب وکےن ںیم لم یتکس وہ داین یئگ وہیگ۔۔ ںیم ےن اعم وعرت دنسپ ںیہن یک یھت۔ںیم اجاتن وہں۔

ن رھپ ہنم یہ ہنم ںیم ڑبڑباےت رگم واہں ںیہن۔دوابرہ ہی ابت ہہک رک ریما دل تم داھکےیئ اگ۔"اباب اجےہ 

 رےہ۔"اوناھک اٹیب دیپا رک ڈاال۔ویبی ےک وج  اتیل ےہ۔۔"
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اباب اجن ےک ےنہک رپ اجذب ےن رممی یک التش اےسی ولوگں ےک چیب رشوع رک دی یھت۔ااکن اٹیب وت اپلگ 

یگ ڑلایکں  اھت۔اںیہن نیقی اھت۔ںیہی ںیہک ےلم یگ۔ای ںیہک یسک ونرکاین ےک روپ ںیم ےلم یگ۔رھگ ےس اھب

رھپ ےب ومل یہ  یتل ںیھت۔اور اب اںیہن اےنپ ےٹیب ےک ےیل  وہ ںیہن اچےئیہ یھت۔اجےن اہکں اہکں یک 

 اخک اھچن ریہ وہیگ۔رھپ ےنلم رپ اےس رھگ اھٹب دےتی۔۔ 

کیھٹ ےہ۔اںیہن اینپ وہب تہب دنسپ یھت۔رگم تہب وہا۔وہ ےلھچپ  دواسولں ںیم اےکن ےیل سب تبیصم یہ 

یھت۔اور رھپ ان اک اٹیب اےکس ےیل وج   ےل راہ اھت۔ان یک ربداتش متخ وہ ریہ یھت۔اکی اسل اور نب یئگ 

زگر ایگ اھت۔احرش یک ایکس التش یک دیجنسیگ ںیم وکیئ رفق ںیہن آای اھت۔وہ آرخی ابر الوہر ںیم رظن آیئ 

  وہ رہش   ایر اں اھت ۔یھت۔وت اےکس ےیل

دے ےک اےس دورسی اشدی رپ انمںیئ۔اور اب وت وہ وخد یھب دل ےس  اوہنں ےن ویبی ےس اہک اھت وکیئ مسق

 یہی اچیتہ ںیھت ہک ااکس رھگ سب اجےئ۔رگم وہ وت ویہ رپاان احرش اھت وج یسک وطر اہھت ںیہن آات اھت۔

"مت امں وہ۔یھبک اعمف ںیہن رکویگن۔۔اےنپ رس یک مسق ھچک یھب۔۔رگم رکو۔ایکس احتل ھجم ےس ںیہن 

 اینپ زدنویگں ںیم آےگ ڑبھ ےئگ ںیہ۔وہ ایھب کت وںیہ ےہ۔" اباب اجن  تہب دیھک دیھکی اجیت۔بس ےچب

 ےھت۔

 "اہں ےسیج وخد ڑبی ںیمسق دےتی ےھت۔ھجم ےس آےک ےتہک ںیہ۔مت وکیئ مسق دو۔" اامں ےن اںیہن وھگرا ۔
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ں ڑپاھ رےہ "ومعام ً امں  یک مسق رپ ےٹیب امن اجےت ںیہ۔مت وہک دودھ ںیہن وشخبں یگ۔" وہ اںیہن ایٹپ

ےھت۔نکیل ہی مسق ان ےک دل وک یگل یھت۔ان اک یھب دل داتھک اھت۔بج اجذب اتبات ہک ادا الوہر ےئگ وہےئ 

ںیہ۔اور ہی یھب ولعمم اھت ۔واہں رہ یلگ یک  اخک اھچاتن وہ اگ۔وہ وہش دنم رظن آات رمد  واہں  اج  ےک دویاہن نب 

 اجات اھت۔

یٹ نہب ےک ےیل اب وہ وخد وسیتچ ںیھت۔رھپ ہلصیف رک ےک وہ ےٹیب ےک ولپہش یک اشدی وت وہیئگ یھت۔ایکس وھچ

اپس االسم آابد آیئگ ںیھت۔اور رھپ رات وک ڈرن ےک دعب وشرہ ےک ااشرے رپ اےکس ےھچیپ رمکے ںیم آیئگ 

 ںیھت۔اہیں واہں یک  ابوتں ےک دعب وہ الص دمےع رپ آیئگ ںیھت۔

ےچب۔اور  ینت ایلیک زدنیگ زگاروےگ۔اب اشدی رک ول۔" " احرش ںیہمت اےسی دھکی رک ریما دل داتھک ےہ  

 "ںیم وت ےلہپ ےس اشدی دشہ وہں۔" اس ےن ان یک ابت رپ انیھجمس ےس اںیہن داھکی۔

ددی  "وت اہکں ےہ اہمتری ویبی۔۔" وہ ہصغ وہںیئ۔" ڈوھڈن راہ وہں۔لم اجےئ یگ۔" ااکس اانیمطن اقِلب

 اہک ںیہمت۔نکیل اب سب تہب وہا۔ںیم ادی زرہہ یک اھت۔"احرش دورسی اشدی رک ول۔اب کت ھچک ںیہن

 وھچیٹ یٹیب وک اہمترے ےیل امگن ریہ وہں۔"

 "اووہ اامں ایک وہایگ ےہ۔رسکیلی۔۔ںیم ےلہپ ےس اشدی دشہ وہں۔"
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"بج کت اہمتری وہ الڈیل ےلم یگ۔بت کت مت ڈبےھ ہن وہ ےکچ وہ۔۔" اامں لج رک وبںیل۔ اس ےن وھچاٹ 

 اس ہہقہق اگلای۔

وہ  وبےتل وہےئ  ں ایھب کت وت اےکس الڈ ااھٹ ںیہن اپای۔آپ وک اہکں ےس ہتپ لچ ایگ وہ ریمی الڈیل ےہ۔" "اام

 دل رگہتف وہا۔

رپ اقوب اپای  "وج اےکس ےیل ونجمں ےنب رھپ رےہ وہ۔ہی مک الڈ ےہ۔" احرش ےن اامں ےک ویتر دھکی رک اےنپ  ےہقہق 

ںیھت۔"دوھکی اٹیب اہمتری رمع ڑبھ ریہ ےہ۔سیتنیت ےک وہ۔بک وہ اھت۔وہ اس ےس دیجنسہ وگتفگ رکےن آیئ 

ےلم یگ ۔بک اہمترے ےچب آںیئ ےگ۔۔"   فف ایکس اامں ںیم یہ ہی وکایٹل یھت ہک دیجنسہ ابت یھب 

 ارطسح رکیت ںیھت ہک وہقہقں اک الگ وھگانٹن لکشم وہ اجات اھت۔

وک ک ڑا۔"بج بیصن وہاگ۔بس وہ اجےئ اگ۔" اس ےن دیجنسیگ ےک دانم   

 "اشدی رکوےگ وت بیصن ےنب اگ۔اےسی وھتڑی ان بیصن نب اجےئ اگ۔"

رھپ ہہک راہ وہں۔ریمی زدنیگ ںیم سب اکی یہ وعرت ،"اامں ریمی ابت ںینس۔ںیم ےن ےلہپ یھب اہک اھت 

آیئ ےہ۔وہ وموجد رےہ ای ںیہن رگم ریمے ےیل ویہ ےہ۔اس ےیل یسک یک یٹیب ےک ےیل ابت رکےن یک 

ےہ۔ویکہکن ںیم اشدی ںیہن رکواگن۔"رضورت ںیہن   
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"احرش ںیم ںیہمت اانپ دودھ ںیہن  اعمف رکوں  یگ۔۔" اامں ےن روےت وہےئ اانپ آرخی اتپ یھب کنیھپ دای 

 اھت۔وہ ےب ینیقی ےس امں وک دھکی راہ اھت۔

"آیکپ رمیض ےہ اامں۔اب آپ ےس وشخباےن ےک ےیل یسک یک زدنیگ وت رخاب ںیہن رک اتکس۔تم اعمف  

  اگ ےھجم۔" اےکس  ےرے رپ دیجنسیگ یھت۔اب ےک اامں ےن  روان وھچڑ رک ےب ینیقی ےس ےٹیب وک داھکی ےئیجیک

 اھت۔"ایک زدنیگ رخاب۔۔وہ ںیہمت وھچڑ رک اجیکچ ےہ۔"

"وہ اکی دن آیھب اجےئ یگ۔اور آپ وت امں ںیہ۔روز  ایقتم یھب دوزخ ںیم اجات دھکی رک اعمف رک دںی 

ی۔وہ وت اینپ زایدویتں رپ زسا دولاےن ےک ےیل اہّلل ےک آےگ رہٹ اجےئ یگ۔رھپ ایک یگ۔وہ امں ںیہن ےہ ریم

رکواگن۔آیکپ امونں بت یھب ریمی آرخت رخاب۔ان  امونں بت یھب۔۔وت ںیم  امں یک اعمیف اک رکس انیل دنسپ 

 رکواگن۔"

 "ںیم امں وہں۔ریمی ان رفامین رک ےک ریما دل داھک رےہ وہ۔"

رک راہ۔آپ ےھجم اےسی دوراےہ رپ ال ریہ ںیہ اہجں آیکپ ابت امن رک یھب ریمی آرخت  "ںیم ان رفامین ںیہن

رخاب وہ اجین ےہ۔آپ وت اانپ قح  اعمف رکںی یگ۔اےکس اسھت یک زایدیت رپ آیکپ اعمیف یھب ےھجم زسا ےس 

 دھکی ںیہن اچب ےکس یگ۔آپ وک ادنازہ ےہ آپ ےن ھجم ےس سک زیچ اک اطمہبل ایک ےہ۔" وہ اوسفس ےس اںیہن

 راہ اھت۔"آپ وک ریمے رس یک مسق۔آپ دوابرہ ایسی ابت ںیہن رکںی یگ۔"
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ہتپ ںیہن  ہی امںیئ ااسی ویکں رکیت ںیہ۔اجن وبھج ےک اینپ اوالد وک منہج ےک دوراےہ رپ  ال ڑھکا رکیت ںیہ۔اور وج 

درتقیقح ہی رمد امں یک رفامربنداری رک ےک  اینپ رطف ےس تنج ےک رادار نب رےہ وہےت ںیہ ۔رگم 

وھبل اجےت ںیہ ہک  اےکس ذہم  فف امں ےک ںیہن اےکس اسیھت ےک یھب وقحق ںیہ۔اور ارگ اس ےن اعمف 

ان ایک۔۔تنج وت وےسی دور یلچ  اجےئ یگ۔اہّلل اےنپ دنبوں ےک اسھت زایدیت وک اعمف ںیہن رکات۔اور  یئک امںیئ 

  د یت ںیہ۔اینپ اوالد وک وخیش ےس منہج ےک اس دروازے ےک رقبی ڑھکا رک

اامں وت رھپ یلچ یئگ ںیھت۔احرش  رخاب ومڈ  ےک اسھت اگڑی یک اچیب ااھٹات ابرہ لکن آای اھت۔ ہی رممی اےس اکی 

ان اامں آےک ایسی ںیمسق دےنی یک ،ابر لم اجیت۔۔۔اےس رممی رپ دشدی ہصغ آای اھت۔ان  وہ اجیت زدنیگ ےس 

 وکشش رکںیت۔۔

دےتھکی یہ ھچاھچ۔" ویہ وج اب کت اتنب آای ےہ۔" "ایک انب؟"اباب اجن ےن ویبی  وک    

"مت وکیئ ڑگتی مسق دںیتی۔ہتپ ںیہن وکیسن امںیئ وہیت ںیہ وج وٹیبں ےس ابت ونما یتی ںیہ۔۔" اوہنں ےن 

 اجن وبھج رک اںیہن ہنعط دے رک ہصغ دالےن یک وکشش یک ۔

ہن اعمف ےئیجیک اگ۔آیکپ امن رک ،ےہ اامں "اہں یج اونیھک امںیئ وہیت ںیہ۔اور اونےھک ےٹیب۔وہ ےنہک اگل۔کیھٹ 

وہ ںیہن اعمف رکے یگ اانپ قح۔رفےتش وت وےسی منہج ںیم ےل اجںیئ ویکہکن اجان وت وےسی منہج ںیم ےہ۔

 ےگ۔۔"
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 "اس ےن  وایعق یہی اہک؟"

اھت۔وشرہ وک وھگر رک  "ہن ںیم وت وخد ےس ڑھگ رک انب ریہ وہں۔۔" اںیہن وےسی یہ ےٹیب رپ الجل آای وہا

 ربق  ۔"انتک ایسان ےہ ریما اٹیب۔امں وہ ان۔ہتپ ےہ اعمف رک دویگ۔ویبایں بک اعمف رکیت ںیہ۔وہ وت داھکی

۔ابدناھ اھت اشنہن  رپ کت اےنپ وری  ےل اجیت ںیہ۔" اب ےک اباب اجن ےن یھب  ان  

رفامربندار "اکش ےک اےسی رفامربندار وشرہ ںیمہ یھب ےلم وہےت۔وج امہرے ےصح ںیم آای وہ نہب کت اک 

اھت۔اور اکی ہی ےہ امں یک ومسقں  اک وتڑ  رےنھک واال۔ںیم ھچیتھچ وہں۔آج کت ںیہک ااسی وہا ےہ۔امں مسق 

اامں ویبی اعمف ںیہن رکے یگ۔ ںیہن رک دںی یگ۔اعمف  آپ وت  دے ڈراےئ۔آےگ ےس اٹیب ےہک۔

 رکویگن  اعمف ںیم یھب۔۔"

اک وجاب نس رک اباب اجن وک ولعمم وہایگ اھت۔وہ آج یھب ویہ اھت "ںیہمت وت وشرہ وک اعمف رکان ہن آای۔۔" ےٹیب 

 یسک ےک اہھت ںیہن آےن واال۔اب ویبی ےک اسھت لغش اگل رےہ ےھت۔

 

زدنیگ  ےک اھتل ںیم دو ےکس اور آن رگے ےھت۔اب وہ سیتنیپ اک اھت۔رگم ایکس ویبی اک وکیئ انم و اشنن ںیہن 

 وہ اپاتسکن  ےک رہ اس وکےن ںیم اج اکچ ےہ اہجں یسک یھب الوار  اھت۔اجذب ےن دعب ںیم اےس اتبای اھت  ہک

 ڑلیک ےک وہےن اک ااکمن وہ اتکس ےہ۔
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ای وت کلم ےس ابرہ یئگ وہیگن ای رھپ اہّلل ےک اپس۔۔"وہ اےنپ اھبیئ ےک ےیل اینت ۔دو یہ وصرںیت ںیہ ،"ادا   

 تنحم رک راہ اھت۔اب وہ کھت اکچ اھت۔

یھت۔اےکس اسھت ملظ وہا اھت۔رگم اب سب تہب وہا ان ےک اھبیئ وک آےگ ڑبھ اجان کیھٹ ےہ وہ ایھچ ڑلیک 

اچےئیہ اھت۔ادرھ اےکس اوب اور اھبیئ یھب اجےن اےس اہکں اہکں ڈوھڈنےت رےتہ۔وہ ریم احرش ےس راےطب ںیم 

 رےتہ ےھت۔اور رہ ابر اموییس وہیت یھت۔احرش ےن اس ابت رپ اجذب وک وغر ےس داھکی۔

ےس وہ ابرہ اج یتکس ےہ؟" "اہمترے ایخل  

"ریمے ایخل ےس وہ اتکس ےہ وہ رم یکچ وہں۔ہی آپ ےن ںیہن انس؟بک کت اکی انددیہ زیچ  ےک ےھچیپ 

اھبےتگ رںیہ ےگ۔؟زدنہ وہںیت وت لم اجںیت۔آپ اکی اےسی ااسنن ےک ااظتنر ںیم وخد وک  رےھک وہےئ 

ں الاحلص ااظتنر ںیم وخد وک ابدنھ ںیہ۔سج ےک ولٹ آےن  اک وکیئ اچسن یھب ںیہن ےہ۔سب رکدںی۔ویک

 راھک ےہ؟اپچن اسل مک ںیہن وہےت۔ارگ یھبک ںیہک لم اجںیئ وت ہہک دےئجی اگ۔اپچن اسل ااظتنر ایک اھت۔۔"

"ںیہمت ںیہن اتگل مت اینپ دح اپر رک رےہ وہ؟" وہ رکیس یک کیب ےس کیٹ اگلےئ اےس اہیں ےس واہں الھج راہ 

امےھت رپ  لب ڈال دےی ےھت۔اھت۔اجذب یک ابوتں ےن اےکس   

 "ادا آپ وک ااسحس ےہ۔آپ وک ارطسح دانھکی سک دقر فیلکت دہ ےہ؟"
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"ویکں ایک وہ ایگ ےہ ےھجم۔ےلہپ  یھب وت ااسی وہات اھت؟بج اشدی ںیہن یک یھت بت یھب ہلئسم اھت۔اب بج رک 

 یل بت یھب ہلئسم ےہ۔۔"

رہ اکم انسح رطےقی  ےس رکات اھت۔ایکس رصموایفت یھب اجذب اوسفس ےس اھبیئ وک دھکی راہ اھت۔وج اظبرہ اانپ 

ویہ ںیھت۔رگم الوہر اج رک وہ ھچک اور وہ اجات اھت۔رہ زیچ وھبل اجیت اےس۔یسک دویاےن اک امگن وہات اھت۔رہ 

اکی  ےرے وک وھکاتج راتہ۔یھبک ڑلویکں ےک راےتس روک رک اںیہن رممی یک وصتری داھک رک ھچاتھچ ۔اس ڑلیک 

  ےہ۔وہ اجات وت ان ال اھت۔رگم  اجذب رہ ابر اھبیئ ےک ےھچیپ اجات اھت۔وک ںیہک داھکی

اور ایکس احتل دھکی رک ااکس دل اچاتہ وہ داھڑںی امر امر رک روےئ۔وہ وہش دنم رمد تبحم ےک زرہ ےس رطقہ 

ابر یھب  رطقہ رم راہ اھت۔اینپ ھچزنشی ،اانپ دہعہ الھبےئ  اس ڑلیک ےک ےیل رھپات اھت۔سج ےس وخد یھبک اکی

تبحم اک ااہظر ںیہن ایک اھت۔اھبیئ یک احتل دھکی رک اےکس ڈوھڈنےن ںیم زیتی  آاجیت یھت۔ڑبے وھچےٹ 

 رہش۔۔اس ےن کلم اک وکان وکان اس دویاےن ےک ےیل اھچن امرا اھت۔وہ وہیت وت  یتل۔۔

یک اخک "ریمی یھب وت ویبی ےہ ۔ےھجم  یھب اس ےس تبحم ےہ۔رگم اینت ںیہن ہک اےکس ےیل ویلگں 

 اھچونں۔۔" اب اجذب ےن اور رطح ےس اےس ریھگان اچاہ۔

"رہ دل رپ تبحم اور روپ ںیم ارتیت ےہ۔ریمے دل ںیم اےکس وسا وکیئ اور ںیہن آیت۔وکشش یھب یک 

 ےہ۔رگم دل ابر ابر ایس اک انم اتیل ےہ۔۔۔" 
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اےکس آسف ےس لکن رک اےنپ  ہی فلتخم ووتقں ںیم یک  اجےن وایل ثحب یھت۔  آج  یھب اجذب ےصغ ںیم  اھٹ رک

 آسف ںیم آایگ اھت۔

 

و رٹیل رپ زیتی ےس رحتک رک ریہ 
ت لک
ک

احرش   لبیٹ رپ اکھجاکی افلئ وک ڈٹسی رک راہ  اھت۔ اکی  اہھت یک  اایلگنں  

 ںیھت۔اجذب ارفارفتی  ےس دروازہ وھکل رک ادنر آای اھت۔

اتگ وہا  آای وہ۔اس ےن اانپ ومابلئ اےکس آےگ "ادا ہی دںیھکی۔۔" ایکس اس ںیس وھپیل وہیئ ںیھت۔ےسیج اھب

ایک۔ رکس ن رپ رظن ڑپےت یہ  احرش  یک اس ںیس مھت یئگ ںیھت۔اس ےن زیتی ےس ومابلئ اےنپ اہھت ںیم 

ایل۔اکی وڈیوی لچ ریہ یھت۔اہجں اب  زہاروں ےک عمجم وک داھکای اج راہ اھت۔اور رھپ دوابرہ رمیکہ  جیٹس رپ چیپس 

رپ ڈاال اج راہ اھت۔ےک ےیل آےئ رکیپس   

"مہ ولوگں ےک اسھت ہلئسم ہی ےہ ہک بج مہ یسک ےس تبحم رکےت ںیہ وت  اانپ آپ اگل دےتی ںیہ۔اور رھپ 

بج وہ ںیمہ وھچڑ دےتی ںیہ وت امہری احتل ہن زدنوں ںیم ریتہ ہن رمدوں۔۔تبحم وایعق ااسی یہ رکیت 

  اانپ  وس دصیف   ہصح ہن دںی۔ےہ۔ریما امانن ےہ ہک آپ یسک ےس یھب تبحم رکںی وت اس ںیم

اےنپ ووجد اک اکی ہصح اخصل اینپ ذات ےک ےیل اچب ےک رم ںی۔اتہک بج وہ وھچڑ اجےئ وت مک از مک آپ 

اس ےن ےک اقلب وت وہں۔آپ اس اقلب  وت وہں ہک رھپ ےس اینپ زدنیگ رشوع رک ںیکس۔وج ہصح اےنپ ےیل 
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ہن وہےن اپےئ ہک آپ ےن اےنپ ادنر   فف اینپ  رم ںی۔وت اےس بس ےس اپھچ ےک رم ںی۔یسک وک ولعمم

رھک وھچڑا ےہ۔ویکہکن بج اظوملں وک ولعمم وہ اجےئ وت   وہ ارٹسکیا تبحم  داھک ےک وہ یھب  ذات ےک ےیل ھچک

ےل اجےت ںیہ بج دےتھکی ںیہ آپ اخیل ںیہ وت رھپ آپ ںیم وس ڑیکے اکنل رک اھٹ رک لچ دےتی ںیہ۔رھپ وہ 

 اپےت۔  رصموف وہ اجےت ںیہ۔رگم آپ رھپ اس ےن یک انمت ےک ابووجد یھب ںیہن اھٹوت اینپ یئن زدنیگ ںیم

کیھٹ ےہ تبحم وسچ ھجمس رک ںیہن یک اجیت۔سج ےس ادنیھ تبحم  ااسنن وک ریپاالزئ رک د یت ےہ۔

وہ۔بج وہ رگم اید رم ںی آپ یک ذات ےک ادنر اکی ہصح اخصل آپ ےک ےیل وہان اچےئیہ وہ ہصح اںیہن 

ںی وج آپ ےس دشدی تبحم ےک دوعے دار وہں۔ویکہکن ربے  وتق ںیم اسہی یھب اسھت وھچڑ اجات یھب ہن د

  ےہ۔بت ااسنن  ےک ادنر اک وہ ہصح اےکس اکم آات ےہ۔۔"

  وڈیوی وھکیل۔وہ دوونں اھبیئ اخومیش ےس ومابلئ وک دھکی رےہ ےھت۔

 

ڈ

 

 ت
ی لن
 احرش ےن اےکس ےچین اکی اور   ر

یھت۔رھپ اےسی ایٹل رت بی وہیئ ہک ںیم  ریحان یھب ہن وہ یکس۔رگم یہی زدنیگ "ریمی زدنیگ  ےلہپ تہب آاسن 

 ےہ۔ریغ وتمعق۔۔آیکپ وسوچں ےس رپے۔۔

بج ریمی زدنیگ ںیم وموجد بس رمدوں ےن ھجم ےس اانپ دانم ڑھچاایل ،ھجم رپ ااسی وتق یھب آای 

رپ وسیتچ ریہ ہک ارگ وعرت ےک انم اھت۔ویکہکن ںیم اےکن ےیل اکی دہبھ نب یئگ یھت۔ اور ںیم ایہن ےک رطز 

ےک اسھت یسک رمد اک انم ںیہن راہ وت وہ اب یسک اکم یک ںیہن ریہ۔داین یک ڑیھب ںیم مگ وہ اجےئ اور ارگ یھبک 

اےھٹ وت وخد وک چیب ےک۔۔ںیم ےن یہی داھکی ہک  وخد وعرںیت یھب بج اےسی اسملئ ےس زگریت ںیہ وت وہ  رھپ 
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،ای  اینپ زدنیگ ےک رمدوں ےس دبہل ےنیل ےک ےیل وخد وک ابزار ںیم ال ڑھکا رکیت وخد وک زدنہ رےنھک ےک ےیل 

ںیہ۔ںیم یتہک وہں ارگ وعرت تمہ ےس اےنپ ووجد یک زعت ےک ےیل ڑھکی وہ اجےئ وت یسک آدم ےک ےٹیب 

 یک رجات ںیہن ہک وہ وحا یک یٹیب وک اجس  انب رک اکروابر رکے۔

وت وج وعرںیت وخد وک اس اکم ےک ےیل شیپ رکیت ںیہ ایک بت وہ  وکسن کیھٹ ےہ زدنیگ ںیم الکشمت آیت ںیہ۔

ےک وھجےل ںیم وھجیتل ںیہ؟ زدنیگ ےک ےلئسم وت ےتلچ رےتہ ںیہ۔سب ان یک وہج ےس اےنپ دقم ںیہن 

آپ ڈ ےس وگارا رک یتکس ںیہ ہک آپ اک ووجد اانت  وخد وک  یسک رمد یک ںیہن اینپ زعت ںیھجمس۔ااھکڑےت ںیہ ۔

دای اجےئ ےک دنچ وسیپں ےک وع  یسک وک یھب لم اجےئ؟ آپ ہی ڈ ےس وسچ یتکس ںیہ ہک  ارگ آپ یک   اتسس رک

 زدنیگ ںیم وکیئ رمد ںیہن راہ وت آپ زعت دار ںیہن رںیہ۔ وخد وک اٹم دںی؟؟

اور اانپ آپ ونماںیئ۔رگم ارطسح اےنپ ووجد یک ذتلیل رک ےک ںیہن۔ےلھب آپ ایلیک ںیہ۔رگم اےھچ ،اںیھٹ 

راےتس وک ںینچ۔بج کت آپ ےک انم ےک اسھت یسک رمد اک انم راتہ ےہ  آپ اینپ افحتظ رکیت ںیہ۔بج 

؟  فف اانپ یہ  انم رہ اجات ےہ وت رھپ ایک وہات ےہ؟ایک آپ اک  اانپ انم  آےکپ ےیل زعت اور ریغت ںیہن نب اتکس

۔ اانپ انم  وھکلاںیئاںیھٹ اور اےنپ ووجد یک زعت ےک ےیل ڑلںی۔اور داین ےک اےھچ وبعشں ںیم  

آپ یک وکشش یئک وعروتں ےک ےیل روینش نب یتکس ےلھب  آپ ایلیک ںیہ۔رگم اےنپ آپ ںیم لمکم ںیہ۔

ےہ۔ںیم اہیں اینپ زدنیگ یک ںیلکشم اس ےیل ںیہن اتب ریہ ہک  آپ ول  ےھجم اب تمہ ںیہک۔ںیم اس ےیل 

یھب اینپ زدنیگ ںیم  ایسی یہ یسک لکشم اک آپ ےس رئیش رک ریہ وہں ہک وہ اتکس ےہ آپ ںیم ےس وکیئ اکی 
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اسانم رک ریہ وہ۔ریمے اافلظ اےکس  ےیل روینش ںینب۔ہک بج ہی  ایلیک وعرت اےنپ ےیل زعت نب یتکس ےہ 

 وت آپ یھب نب یتکس ںیہ۔

 ںیم اک ونگج اک اترہ یہس

 ادنریھ رگن یک وت روینش وہں

  وہاناور اید رم ںی 

 

ڈ

 

 ت
ی لن
 ںیہن وہات۔ریغت اک  فف اکی یہ وہفمم ےہ اور ریغت اک وہفمم یسک رمد ےس ر

" اسےنم اسری وعرںیت یھٹیب ںیھت۔وکیئ ارٹنلنشین  وخانیت اک انیمیسر وہ ےہ دخا یک انبیئ دحود وک ہن وتڑان۔۔

اھت۔وہ اکی رکیس ےک آےگ یھٹیب اہھت ںیم امکیئ ک ڑے وبل ریہ یھت۔اور وہ اسری وعرںیت اےس وتہج 

ےن  اس ےس ےچین وایل اکی وڈیوی وھکیل۔ےس نس ریہ ںیھت۔ احرش   

اےس  نیقی ںیہن  آراہ اھت۔وہ ویہ یھت۔رممی۔۔رممی اعمل۔۔وہ ےب ینیقی ےس اکی اکی رک ےک ایکس وڈیویز 

وہ رممی اعمل ںیہن یھت۔وہ وت رممی ریم یھت۔۔۔دھکی راہ اھت۔ںیہن   

یل۔اس ںیم وسال وجاب نشیس ریم ڑپھ رک اےکس دل ےک ادنر ھچک وہا اھت۔اس ےن اکی اور  وڈیوی وھک

 اھت۔یسک ویوینریٹس ےک وٹسڈسٹن  اس ےس وسال و وجاب رک رےہ ےھت۔اکی ڑلیک ایھٹ۔
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"آپ وخد    اجحب رکیت ںیہ۔وت  آپ ںیمہ اجحب رپ یھب رچکیل دے رک اتبںیئ یگ ہک ہی ااھچ ےہ؟"  ڑلیک اک ہجہل 

ےک ےیل اےھٹک وہےئ ےھت۔ہی دنچ ٹنم  اصف ڈماق اڑاات وہا اھت۔ہتپ ںیہن سک وموضع رپ وہ  بس وب وک ےنل

 یک پلک یھت۔اب رمیکہ رھپ  رممی رپ اھت۔اور ےھچیپ  اکی رنیب رپ اھکل رجینم رظن آایگ اھت۔

 "آپ ملسم ںیہ؟"  اس ےن ااٹل وسال ایک۔

"یج۔۔" ڑلیک ےن وجاب دای۔" یھبت آپ وک نشنیٹ گل یئگ ہک ںیم آپ وک اجحب رپ رچکیل ہن دے دوں۔"وہ 

دیجنسہ وہ رک اےس داھکی" آپ ملسم ںیہ۔آپ ےک ےیل اکی اتکب  اورپ ےس یجیھب یئگ ےہ۔ہی مکح یسنہ۔رھپ 

اس ںیم ےہ۔ںیم ویکں آپ وک اجحب رکےن وک وہکں یگ؟اجںیئ اس اتکب وک وھکںیل۔ڑپںیھ۔اس ںیم 

 اجحب ےک العوہ یھب مکح ںیہ۔

دںیلیل یتھکل اجںیئ ہک آپ ےک ایخل ےس وہ ان وک امن یتکس ںیہ ۔امںین۔ںیہن امن یتکس وت  اکی رپیپ رپ اینپ 

مکح ویکں ںیہن امان اجان اچےئیہ۔اور بج بس دںیلیل ھکل ںیل وت رھپ وسںیچ۔سج ےن مکح دای ےہ اےکس اسےنم 

ہی دںیلیل درہا یتکس ںیہ؟بج وہ ھچےھچ اگ ریما الفں مکح ویکں ںیہن امان اھت۔وت آپ اینپ وہ دںیلیل اےکس آےگ 

وایعق رک یتکس ںیہ وت ڈگ اڈنی ولی۔ درہا یتکس ںیہ؟۔ارگ  

ورہن التش اجری رم ںی یسک یئن دلیل ےک ےیل۔اتہک  وجاب دے ںیکس۔ابیق ںیم وکیئ ذمیبہ اکسرل ںیہن 

وہں۔اس ےیل ےھجم ایکس اتیمہ اک حیحص رطح ولعمم ںیہن  ےہ۔ںیم وخد اس ےیل رکیت وہں  ہک ںیم اےسی 

ر لبیٹ  لیف رکیت وہں۔" وہ اباقدعہ اجح
مف
ک

ب ںیہن رکیت یھت۔اکی اکسرف وک اےنپ دوہٹپ اٹسلئ ںیم  یتی 
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یھت۔رس ےک  ابل یھبک اھبکر رظن آاجےت۔اور ےچین رگدن ےس ڈالیھ۔ابلس وت رہ وڈیویںیم  رغمیب اھت۔رگم 

 اس ںیم رشمیق چٹ اھت۔ویں ہک ااکس مسج امنایں ںیہن وہراہ اھت۔

۔احرش ےن ومابلئ اکی رطف رکدای۔ایکس تیفیک تہب وہ ڑلیک ھٹیب یئگ یھت۔اب وکیئ ڑلاک ڑھکا وہ راہ اھت

بیجع وہ ریہ یھت۔اشدی ہی تہب زایدہ وخیش یھت۔اکسج وہ بک ےس ااظتنر رک راہ اھت۔وہ لم یئگ یھت۔اور اےھچ 

 احل ںیم یلم یھت۔اوہ دخا ہیر۔۔

وں ںیم اج رک رچکیلز اےکس دعب اس ےن  ایس وسلش ڈیمای ےک ااکؤٹن رپ راہطب ایک اھت۔ولعمم وہا وہ فلتخم  ادار

د یت ےہ۔ایکس راہ ش اہکں ےہ۔ںیہن ولعمم۔وہ اکی ےس دورسے کنل  ےک اپس اج راہ اھت۔ول  اےس 

۔ہی ایک امرجا اھت؟وکیئ یھب ہک رممی ریم اہکں ریتہ ےہ دورسے ےک اپس ررفی رک دےتی۔اشدی اےس ولعمم وہ

 ایکس راہ ش اک ںیہن اجاتن اھت۔

ے اک اامعتسل رک راہ اھت۔افرن یرٹسنی ےسااکس راکیرڈ ولکنا راہ اھت۔وہ اپاتسکن اکی ابر رھپ ےس وہ اےنپ  دہع

ےس ابرہ بک یئگ یھت۔اور رھپ واہں ےس سک کلم یئگ یھت۔وموجدہ راہ ش اہکں یھت۔وخش یتمسق ےس وہ 

راکیرڈ  اےسی وکلمں ںیم یئگ یھت۔اہجں اپاتسکوینں یک مک دعتاد وہیت ےہ۔ااکس ڈاٹی آرام ےس لم ایگ اھت۔اسرا

ولکنا رک  اس ےن  اس  ےک اوب وک اےکس لم اجےن یک االطع یک یھت۔بس تہب وخش ےھت۔وہ لم یئگ یھت۔رایش 

اک ونزیہ وگلا رک وہ اب رایش ںیم ےھت۔احرش وک اموکس یک اضفںیئ اینپ اینپ ےنگل یگل ںیھت۔وہ ںیہی یھت۔رگم اےس 
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 واال اھت۔وہ اس ےک اپس ویکں ںیہن آیئ اس رپ تہب ہصغ یھب  اھت۔وہ اس ےس کیھٹ اھٹک ڑگھجا رکےن

 یھت۔ویکں؟؟ 

 

ی ےس  اس  یک رایش ےک ابرے ںیم ولعمامت ےل رک  

من س
 
ت

وہ دوونں اب اس ادارے یک رطف اج رےہ ،ا

ےھت۔اہجں وہ ڑپاھ ریہ یھت۔اور واہں اسےنم رک رک اس ےن  ہلصیف ایک اھت۔ےلہپ اےکس اوب اس ےس لم 

  ےھت۔وہ  رھپ  اپرگنک ںیم ڑھکی اگڑی ںیم اھٹیب راہ۔ںیل۔وہ آداھ راہتس وت روےت آےئ

ےلہپ وہ اےنپ رھگ واولں ےس اقلعتت کیھٹ رک ےل۔رھپ وہ اجےئ اگ۔اےکس اوب  رپلپسن آسف ےئگ ےھت۔وہ 

 رممی  اعمل اردو رچیٹ ےس ےنلم آےئ ےھت۔رھپ اںیہن واہں ےس اےکس  روم ںیم جیھب دای ایگ اھت۔

ےل ریہ یھت۔بج اےس  االطع دی یئگ وکیئ اس ےس ےنلم آای ےہ۔اب ارثک رممی اس وتق اانپ اکی رچکیل 

ول  اس ےس ےنلم آےت رےتہ ےھت۔وکیئ اےنپ یسک وسال ےک وجاب یک التش ںیم آات اھت۔وت یسک وک ایک اکم 

 وہات اھت۔اس ےن رگدن الہ رک اپچن ٹنم ںیم آےن اک اہک اھت۔بج وہ افرغ وہ رک اےنپ آسف ںیم یچنہپ۔اسےنم 

  آدیم ایکس لبیٹ  یک اجبن اکھج اکی  ٹلفم ڑپھ راہ اھت۔رممی ےن دروازہ دنب ایک ۔اکی

 "ولیہ۔ںیم رممی  ریم وہں۔" ےتہک وہ اینپ رکیس یک اجبن ڑبیھ۔
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اس ےک اوب ےن ڑم رک اےس داھکی۔رممی اک اسسن اہجں  اک اہتں رہ ایگ اھت۔اےکس اہھت ےس اتکب وھچٹ یئگ 

اہیں واہں وہ ےئگ ےھت۔اےکس اوب روےت وہےئ اےس دےتھکی وہےل وہےل یھت۔ونسٹ ےک ےحفص رھکب ےک  

 دقم ایکس اجبن ڑباھےن ےگل۔

"ریمی یٹیب۔۔رممی۔۔" اوہنں ےن آےگ ڑبھ رک اےس ےلگ اگلان اچاہ۔وہ اکی دم ےس وہش ںیم آرک ےھچیپ 

  یٹ یھت۔

ہ وہےئ۔"ایک رکےن آےئ ںیہ آپ۔۔" ایکس آواز ںیم وخف اھت۔وہ وسحمس رک ےک اور مغ زد  

"ںیم مت ےس ےنلم آای وہں۔ںیہمت ےنیل آای وہں۔ولچ ریمی یٹیب ۔۔اےنپ رھگ ولچ۔۔مہ ےس یطلغ وہیئگ 

 یھت۔۔"

رممی یفن ںیم رس الہ ریہ یھت۔اےس نیقی ںیہن اھت ہک وہ چس وبل رےہ ںیہ۔وہ دورسے کلم ںیم یھت۔اہیں 

  اسھت ےل اجےن آےئ ےھت۔اےس امر ںیہن ےتکس ےھت۔سنھپ اجےت۔اس ےیل  اےس ایپر ےس الہب رک

۔ان۔۔" وہ یفن ںیم رس الہ ریہ یھت"ےھجم آپ ےک اسھت ںیہن اج  

ان ےک دل وک فیلکت وہ ریہ یھت۔وہ اےنت اسل دعب اکی دورسے وک لم رےہ ےھت۔یٹیب ےن آےگ ڑبھ رک 

ل رخ وہ رو ڑپی یھت۔"آپ وک ولعم
م اںیہن ےلگ ےس یھب ںیہن اگلای اھت۔ وہ اینپ افصںیئ دےتی رےہ۔ب 

ےہ۔اکی یٹیب وک اےنپ ابپ ےس  ینت تبحم وہیت ےہ؟ اشدی رہ یٹیب ےک دل ںیم وہیت وہ۔رگم ریمے دل  ےک وت 
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آپ یہ ابداشہ ےھت۔ریمے ریہو ےھت۔ےھجم آپ ےس اینت تبحم یھت ہک ریما دل اچاتہ۔آپ اہجں اہجں 

ر آج یھب ےہ۔۔نکیل دقم رےتھک ںیہ ںیم واہں واہں اانپ دل ریتھک اجؤں۔اینت تبحم یھت آپ ےس ۔۔او

 آپ ےن ایک ایک؟"

وہ دھک ےس ان وک دھکی ریہ یھت۔"آج آپ ےتہک ںیہ۔ریمے دانم ےس داغ ٹہ ایگ ےہ وت اب دوابرہ ایس 

اخدنان اک ہصح نب اجؤں؟بت ےھجم ویکں ںیہن وبقل ایک اھت؟یھت وت آیکپ یہ یٹیب۔۔اچےہ ربی یہ 

؟وہیت۔۔امں ابپ یھب اوالد وک ےتکنیھپ ںیہ؟  

دنیگ رھب ںیہن وھبےل اگ۔ریمے لتق ےک وتق آپ واہں وموجد ےھت۔آپ ےن آےگ ڑبھ رک ےھجم ز

اےس وھبل ،ریمے اھبیئ اک اہھت ںیہن رواک اھت۔" وہ وبےتل وبےتل  رھپ ےس روےن یگل یھت۔"ریما ہچب وج زگرا 

والد ےس اجؤ۔۔مہ رشدنمہ ںیہ۔امں ابپ وک اعمف رکدو۔یھبک اھبکر امں ابپ زایدیت رک اجےت ںیہ۔رگم ا

 تبحم یھب وت رکےت ںیہ۔۔ںیمہ مت ےس تہب تبحم ےہ۔۔"

"ریمی یگس نہب۔۔وہ بج آیت ںیھت وت ریما  ےرہ یھب دانھکی دنسپ ںیہن رکیت ںیھت۔رھگ ےک وچبں ےک ےیل 

آلرخ اھبیئ ےن لتق رکےن اک وسچ یھب ایل اور رم اجےئ یگ۔ ابہک اےسی ںیم ربی یھت۔ایم اھکان مک د یت ںیھت۔

لمع یھب رک ایل۔اب آپ ول  یہی وسںیچ۔ںیم ایس رات یہ رم یئگ یھت۔رمے وہےئ زدنہ ںیہن 

وہےت۔" اےکس اوب اےکس روےت ووجد وک اھتےنم ےک ےیل رھپ آےگ ڑبےھ۔وہ رس اکھجےئ ررو ریہ 

۔وہ اویچن آواز ےس روےن یگل۔"ویکں ایک ریمے یھت۔اوہنں ےن اےس ےلگ اگلایل اھت۔ااکس طبض وٹٹ ایگ اھت
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اسھت ااسی ویکں۔۔ںیم انرلم وہ رک یھب انرلم ںیہن ریہ۔۔ویکں۔۔"وہ روےت وہےئ  اےکس رس  وک اپھتپھت 

 رےہ ےھت۔رھپ وخد وک اھبنسل رک وہ ےھچیپ وہیئ۔

۔۔""ےلچ اجںیئ ریمی زدنیگ ےس۔ہن اب آپ ول  ریمے ےیل زدنہ ںیہ۔ ہن ںیم آپ ولوگں ےک ےیل  

"ہہک دےنی ےس  بس رےتش متخ ںیہن وہ اجےت ریما اٹیب۔" ان اک ہجہل وہ ربوسں دعب نس ریہ یھت۔ااکس دل اٹک 

 اج راہ اھت۔

آپ ریمے  وادل رہ رہتش متخ وہ اجات ےہ۔رہ رہتش۔۔بج اس ںیم ولخص اور تبحم ہن رےہ۔" 

رپ اابتعر ںیہن رکیت۔بج آج یھب ےہ۔رگم اب  ںیم  آپ ،ںیہ۔آپ ےس تبحم رطفی ےہ۔لک یھب یھت 

زیلپ ےلچ  ۔۔اہیں ےس اابتعر ںیہن رکیت وت آپ ولوگں ےک اسھت زدنیگ ڈ ےس زگار یتکس وہں۔آپ اجںیئ

۔"اجںیئ  

"ںیم اہمتری امں ےس ایک وہکں اگ۔وہ اہمتری راہ دھکی ریہ وہیگ۔بج ےس اہمترے ےنلم اک ہتپ الچ ےہ۔وہ 

دھکی رےہ ےھت۔وخیش ےس وس ںیہن اپیئ۔۔" وہ ےب یسب ےس اےس   

"اںیہن بت رضور دنین آیئ وہیگ۔بج ںیم یئک یئک دن اھکےن ےک ےیل  اہیں واہں یتکٹھب یھت۔اور رھپ اینپ 

زعت سفن رپ ریپ رھک ےک کیھب امگن رک ٹیپ رھبیت یھت۔اںیہن بت یھب دنین رضور آیئ وہیگ بج ںیم 

ےگ ےنھٹیب دںی۔اور وہ یسک  ریق اہیں رسدی ےک امرے  ولوگں ےک دروازے اکٹھکیت یھت۔ےھجم آ  ےک آ
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یک امدنن داکتھر دےتی ےھت۔اںیہن اس رات یھب دنین آیئ وہیگ بج ںیم اینپ زعت اچبےن ےک ےیل رچکے 

ںیئ۔ںیم ایک ایک وھبولں؟  وہ رچکے  ںیم زگری رات آج یھب  ںیم اسری رات ڑپی ریہ یھت۔ےھجم اتب

 وہیت وہں۔بج ویں اتگل ےہ۔رچکے ےک ریمے دامغ ںیم ایس رطح اتزہ ےہ۔یئک ولوگں ےک چیب یھٹیب

 ڑیکے ریمے مسج رپ رحتک رک رےہ ںیہ۔

راوتں وک وسےت وتق  ویں اتگل ےہ یسک ےن ہنم رپ دنگ اک ڈریھ ڈال دای وہ۔دبوب ےس دنین ںیہن آیت۔۔نکیل بت 

یھب۔اںیہن دنین آیت وہیگ۔اب یھب آاجےئ یگ۔آپ ول  ریمے امں ابپ ںیہ۔آپ ےس ہشیمہ تبحم 

،وخن یک تبحم یھبک متخ ںیہن وہیت۔ںیم ےن رہ زیچ ےک ےیل آپ ولوگں وک اعمف ایک،رگم دخارا  رےہ یگ

اب ریمی زدنیگ ںیم ہن آںیئ۔۔دخا ےک ےیل ےلچ اجںیئ۔ےھجم ےنیج دںی۔۔ریمی فیلکت وک ہن 

ڑباھںیئ۔۔" وہ ہتسکش دقومں ےس ٹلپ رےہ ےھت۔اور رممی ےن   ابںیئ اہھت رپ اےنپ داتن اگڑ دےی 

۔اےس اینپ ںیخیچ روینک ںیھت۔ےھت  

اےکس اوب اج رےہ ےھت۔ااکس دل اےکن دقومں ےس اٹپل اج راہ اھت۔وہ طبض یک آرخی ااہتنؤں رپ یھت۔اےس واسپ 

ان ےک اجےن ےک دعب وہ واہں ےس لکن آیئ یھت۔اےس روان اھت لھک یسک وصرت ںیہن اجان اھت۔ںیہن اجان اھت۔

ےس ےنھبچ ےگل ےھت۔وہ اسےنم رظن آےت اےنپ وٹسڈٹن وک ےک تہب اس۔۔دشت طبض ےس مسج ںیم اکےٹن 

 االطع رکیت  واہں ےس لکن آیئ یھت۔اب ہیقب رچکیل اس ےن لک دانی اھت۔ایھب وت روان اھت۔۔
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وہ دورسے دروازے ےس لکن رک دیپا یتلچ اج ریہ یھت۔بج ہک احرش  ےن اےکس اوب وکآےت دھکی رک ھچاھچ وت 

ہ اےکس آسف کت  ایگ اھت۔وہ واہں ںیہن یھت۔اہکں یلچ یئگ واھت۔رھپ اوہنں ےن روےت وہےئ بس اتب دای 

 یھت؟ایک اکی ابر رھپ ےس اھبےنگ وایل یھت؟۔۔احرش وک ڈر اگل۔

آوھکنں ےس ےتہب آوسنؤں یک وہج ےس ابر ابر راہتس ددنھال وہ راہ اھت۔اےکس دقم ڑلڑھکا رےہ ےھت۔روےت 

 آوہں  اور ویکسسں ےک وںیہ ٹف اپھت رپ ھٹیب یئگ یھت۔دنلبروےت ایکس ایکچہں دنبھ یئگ ںیھت۔وہ ےتلچ ےتلچ 

دشت مغ ےس ااکس دل ےنٹھپ وک یھت۔اکی اکی ر  ںیم فیلکت وسحمس وہ ریہ یھت۔ اسھت رو  ےئ اج ریہ 

ایکس اس ںیس ادنر ںیہک ایتکٹ اج ریہ ںیھت۔اھت۔  

 ہی دن اک رصموف وتق اھت۔اگڑایں  آاج ریہ ںیھت۔دیپل  وکیئ ںیہن اھت۔

فیلکت ےس  اےس اینپ روگں ںیم درد  یہ اتہب وسحمس وہ راہ اھت۔وہ درد ےک امرے یتکھج اج ریہ یھت۔وہ رہ اس 

ابر وسیتچ۔سب یہی ےہ درد اور فیلکت یک ااہتن۔اور رہ ابر طلغ اثتب وہیت یھت۔اس ےن بک وساچ اھت۔اےکس 

ری ںیفیلکت اکی اسھت آ یلم ج اسآاوب اےس ےنیل آںیئ ےگ۔اور وہ درد یک اس ااہتن وک یھب وھچےئ یگ۔

وھجےٹ ازلام اک دھک،رھگ واولں ےک دبل اجےن اک مغ،احرش ےک وھچڑےن  یک فیلکت۔۔رپد سی  ںیم ںیھت۔

وہ سک مغ وک ۔۔سج ےن  ھچری زدنیگ ےک رہ ھکس یک تمیق ووصل یک یھت۔زگری ذتل ےک تہب ےس دن

۔۔سک درد اک دماوا رکیت۔۔سک درد وک دل ےس اکن وک ےنل ےک نتج رکیت۔۔ااکس دل وھچاٹ اس اھت۔ ایکس وھبیتل
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۔وہ روےت روےت دوونں اہوھتں ںیہن امس رےہ ےھت اکی اسھت  اےکس دل ںیم زگری زدنیگ ےک وہ بس مغ

ڑھکا اھت۔ےس اےنپ ابل ویھٹمں ںیم ڑکج یکچ یھت۔ویں اتگل اھت ھچرا مسج یہ انف ےک داہےن رپ آن   

اجےن  ینت دری وہ  رویت ریہ۔ روےت وہےئ ااکس مسج لہ راہ اھت۔   

 ردی ےس اہھت راھک۔رممی ےن  رس ااھٹ رک اےس داھکی۔وہ ےھچیپ  
م
ےس اکی وعرت ےن اس ےک دنکےھ رپ ہ

 ردی ےس ایکس تعیبط اک ھچھچ ریہ یھت۔رممی ےن یفن ںیم رس الہ دای اھت۔ وہ کیھٹ ںیہن یھت۔
م
 اےس اانپ ےبہ

اینت دری ںیم روےت روےت ایکس آوھکنں  مسج یک اطتق سب دنچ وٹنھگں ںیم ڑچن     یکچ  یھت۔اجن گل راہ اھت۔

 ںیم درد وہےن اگل اھت۔

 وہ اس وعرت ےک اہسرے لکشمب ڑھکی وہیئ۔اور یسکیٹ رک ےک اےنپ ااپرٹنمٹ یلچ آیئ۔

 

وت وہ دےنی ےس ااکنری رےہ۔انیقی ًاس ےن یہ اںیہن ھچھچ راہ اھت۔ےلہپ ااظتنہیم ےس  احرش  اےکس رھگ اک اڈیر سی 

تہب ولکشمں ےس وہ اس اک اڈیر سی  رھپ  عنم رک راھک اھت۔ اس ےیلیسک ےک اپس اےکس رھگ اک اڈیر سی ںیہن اھت۔

ےل اکس اھت۔اس ےک رھگ اجےن ےس ےلہپ اےکس اوب وک وہ وہلٹ وھچڑ آای اھت۔ایکن تعیبط رخاب وہ ریہ 

اںیہن آرام رکات وھچڑ رک وخد اہیں  آایگ اھت۔ای اھت۔یھت۔اںیہن ڈارٹک وک داھک  
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بج اس ےک رھگ اچنہپ وت اشم وہ ریہ یھت۔اےکس ااپرٹنمٹ ےک دروازے رپ ڑھکا وہ دنچ ےحمل دنب دروازے وک 

داتھکی راہ۔رھپ وخد وک وپمکز  رک ےک لیب اجبیئ۔ اکیف دری وہ لیب اجبات راہ۔وہ دروازہ یہ ںیہن وھکل ریہ یھت ۔وہ 

اشین وہا رھپ ںیہک یلچ وت  ںیہن یئگ۔ابآلرخ دقومں یک آواز انسیئ دی یھت۔اور اکی ےکٹھج ےس دروازہ الھک رپ

بک یک ینس زغل ےک رصمےع اید آےئگ ےھت۔احرش ےک دل وک رقار آایگ اھت۔ اھت۔  

 اکی دمت وہیئ مت  وک داھکی ںیہن

 اک زامہن وہا رکسماےئ وہےئ

ڈیلیھ یس رٹاؤزر ےک اسیھت ڈیلیھ ےس رشٹ۔دنبےھ ابولں ےس ت یل ھچک  رھکبی ںیٹل۔۔اور وسیج وہیئ 

وہ حبص ےس اب کت رویت ریہ یھت۔ وہ اےس دھکی رک ےلہپ وت دگن وہیئ یھت۔رھپ اکی دم ےس   آںیھکن۔انیقی ً

یھت۔وہ ڑبڑبایت اج ریہ  ادنر یلچ یئگ یھت۔ "اب اںیہن یھب اعمیف اچےئیہ وہیگ۔۔"  

احرش وخد یہ ادنر آایگ اھت۔اور دروازہ دنب رک دای۔وہ ےتلچ وہےئ ڈیب روم یک رطف اجیت ڑیسویھں  رپ ھٹیب یئگ 

یھت۔احرش ےن یلست ےس اس ےک ااپرٹنمٹ  اک اجزئہ ایل۔اکی وھچاٹ اس رگم رونش ااپرٹنمٹ اھت۔اکی اجبن  

یت ںیھت۔ایکس اپرنشیٹ اکی الگس ےس یک یئگ وھچاٹ اس ڈیب روم اھت۔سج  رپ اپچن ڑیسایھں ڑچھ رک اجین ڑپ

یھت۔سج رپ ایھب رپدے ےٹہ وہےئ ےھت۔اور ڈیب یک رھکبی اچدر رظن آریہ یھت۔رھپ اس ےک اسےنم 

وھچاٹ اس ڈراگنئ روم سلپ گنٹس روم اھت۔اوراےکس اسےنم وایل دویار الگس وال یھت۔سج ےک اکی وکےن 

 ےس رپدے ےٹہ وہےئ ےھت۔ 
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اٹ اس نچک اور واہں ریھک ڈاگننئ لبیٹ اور اےکس رگد ریھک دو رکایسں۔ دورسے وکےن ںیم وھچ   

اےکس اسےنم وھچیٹ یس الیربریی یھت۔وہ وھچاٹ اس  ااپرٹنمٹ اھت ۔رگم لمکم اھت۔اور وخوصبریت ںیم اینپ اثمل  

 آپ اھت۔رممی وسیج وہیئ آوھکنں ےس اےس  اجزئہ ےتیل  دھکی ریہ یھت۔وہ ویہ اھت۔اگڑی ےس کیٹ اگلےئ

 ڑھکا راہ اھت ۔اور وہ اےکس اسےنم ےس زگر  یئگ یھت۔"تہب وخوصبرت ااپرٹنمٹ ےہ ۔۔"

"ہی ریما رھگ ےہ۔۔" وہ اتجےت ےجہل ںیم وبیل۔احرش ایکس رطف وتمہج وہا۔ایکس وسیج آوھکنں ےن وتہج 

 رھبے اےس یہ چنیھک یل یھت۔وہ  اتلچ وہا اےکس اسےنم اج ڑھکا وہا۔وہ وچیھت ڑیسیھ رپ یھٹیب  آوھکنں ںیم یتخس

 دھکی ریہ یھت۔احرش ےن رہگی اسسن یل۔

 "یسیک وہ؟" 

 "سج  اکم ےک ےیل آےئ ںیہ وہ رکںی ان۔۔" اس ےن زنط ایک۔

 "سک اکم ےک ےیل آای وہں۔" وہ  ایس رطح اےس یہ دےھکی اج راہ اھت۔

۔""آپ وک یھب اعمیف التیف اچےئیہ وہیگ۔اتہک وکسن ےس رہ ںیکس۔وت  رشوع رکںی اانپ لیھک  

"وسچ ول۔ںیہک ااسی ہن وہ ںیہمت یہ اعمیف امینگن ڑپ اجےئ۔" وہ اکی اکی ظفل ابچات   اس ےس دو دقم  ےچین ھٹیب 

 ایگ اھت۔اپؤں زنیم رپ یہ ےھت۔رخ ومڑ رک ڑیسویھں یک رگل ےس کیٹ اگلیل یھت۔

  ۔اہں۔۔" "واہ ایک یہ وخش ایمہفں ںیہ۔۔ںیم آپ ےس اعمیف اموگنں یگ۔۔ویکں اموگنں یگ ںیم اعمیف
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وہ ڑھبک ایھٹ یھت۔احرش ےن واحض وسحمس ایک اھت۔وہ اس ابت ےس ےب رپوا یھت ہک وہ اےکس اسےنم ریغب 

دوےٹپ ےک  یھٹیب ےہ۔ھچک اھت اےکس ادناز ںیم۔۔ہصغ۔۔اور اقحرت۔۔اہں اقحرت  یھب یھت۔وہ اےس ےب 

 واف ھجمس ریہ یھت۔

اک داب ہصغ۔۔لکشم وتق ںیم اسھت وھچڑےن یک فیلکت وہ اس رپ  اانپ اسرا ہصغ اکنانل اچیتہ یھت۔ربوسں 

 آوھکنں ںیم واحض یھت۔

احرش ےن اہھت ڑباھ رک ااکس اہھت اھتانم اچاہ۔اس ےن ےصغ ےس اہھت ڑھچاایل اھت۔زیتی ےس نین وٹکرے 

 رھبےن ےگل ےھت۔

 ردی وہ ریہ ےہ۔اس وتق اہکں 
م
"وکیئ رضورت ںیہن ےھجم اہھت اگلےن یک۔اب روات دھکی رک ہ

وہ رو ڑپی یھت۔یتلج آوھکنں ںیم رھپ ےس اپین آاجےن یک وہج ےس فیلکت ڑبھ   "ویکں وھچڑ دای اھت۔۔۔ےھت

 یئگ یھت۔احرش اھٹ رک اےکس اسھت ھٹیب ایگ۔

"ںیہن وھچڑا اھت ںیہمت۔۔ڈ ےس وھچڑ اتکس اھت۔۔" رممی ےن روےت وہےئ اےکس دنکےھ رپ رس رھک ایل اھت۔آج 

ں دعب روےن ےک ےیل وکیئ دنکاھ دایتسب وہا اھت۔وہ اسولں ےس یہ اسرے طبض  متخ وہےن ےھت۔ربوس

تہب لکشم دن اھت۔آج یہ طبض رھپ ےس ایکس ایکچہں دنبھ یئگ ںیھت۔ ۔روےت وہےئ اےلیک رویت آیئ یھت

۔ااکس مسج اکپن راہ اھت۔ربوسں یک فیلکت یھت۔احرش ےن اےس وکسن ےس ےک اسرے دنبنھ وٹےنٹ ےھت۔

د اےنپ ابزو اک ظفحت انبےئ۔اےکس دنکےھ وک  کپھ راہ اھت۔بج اےس روےت روےن دای۔اےکس دنکےھ ےک رگ
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وہےئ ااسحس وہا ہک   احرش ےک دنکےھ رپ رس رےھک رو ریہ ےہ۔اکی دم ےس ےھچیپ وہیئ یھت۔اور دوونں 

 اہوھتں ےس آںیھکن اصف ںیک۔اور اگولں وک یھب اصف ایک۔

۔وہ اب ااکس وشرہ ںیہن اھت۔اکش  ہک رم اجات بج وہ اےس یہ دھکی راہ اھت۔رممی ےن رظن ااھٹ رک اےس داھکی

اس اک ںیہن اھت وت۔اےس رھپ ےس روان آای۔وتق ےن اےکس تہب ےس ان اقلب التیف اصقنن ےیک ےھت۔ایکس رھپ 

وارگنن دی۔ ےس رھبیت آوھکنں وک دھکی رک احرش ےن وفرا ً  

رپ وکسن اھت۔"یلہپ ابت ہی اتبؤ۔مت  "سب رکو اب۔تہب رو ایل۔" احرش ےک طبض یک داد د ین اچےئیہ یھت۔وہ

 رھگ ےس لکن رک ریمے اپس ویکں ںیہن آیئ ںیھت۔" اب اس ےن اانپ ررٹسج وھکل ایل اھت۔

 "الطق ےک دعب وکیئ اجنگ ش یتچب ےہ؟" رممی ےن ااٹل وسال ایک۔"مت ےن الطق انہم وخد ڑپاھ اھت۔"

وفن رک ےک بس ہہک دای اھت۔رھپ آےکپ رپیپز "ویکں ڑپیتھ ںیم۔بج ولعمم اھت۔دو دن ےلہپ آیکپ وادلہ  ےن 

وک ڑپےنھ یک اجنگ ش یتچب یھت۔" احرش ےن اوسفس ےس اےس دےتھکی وہےئ وکٹ یک ادنروین بیج ےس وفڈل ایک 

 وہا وہ افلہف اکنال۔"اےس ڑپوھ۔۔یہی اکذغ ےھت ان۔ڑپوھ اور اتبؤ۔ایک  ےہ ہی۔" 

ہ یسک وطر رظن ادناز ےیک اجےن ےک اقلب ںیہن اور ڑپےنھ ےک دعب وج رممی ےک  ےرے ےک اترثات ےھت۔و

"مت ےن اپاتسکن ویکں وھچڑا اھت؟" احرش اس ےس اکی اکی زیچ اک ےھت۔احرش ےن واحض وخیش دیھکی یھت۔

احرش ےن اہ۔ےک اس اترث وک احرش ےس اپھچان اچ رممی ےن  ےرے رپ اہھت ریھپ رک وخیشاسحب ےنیل واال اھت۔
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ےن رظنںی اےنپ ریپوں رپ اکٹ یل ںیھت۔وخد رپ اانت ہصغ آےن اگل۔الھب ایک رممی اےکس دوونں اہھت ک ڑ ےیل۔

اور وہ اےس رھپ یھب ےن یک یک؟یج احرش ےن اعمیف ںیہن امیگن یھت۔یھت اےس نب ےہک اعمف رک رضورت 

وہ وخد وک ےک رم اجؤ رممی۔۔ڈوب اعمف رک یکچ یھت۔اور اب اس وتق اےکس اسےنم ڑھکی رشام  ریہ یھت۔

اھچ ےہ مت ےس۔۔" احرش ےن "ھچک ھچوہ ااکس اہھت ک ڑے اےس وصوفں یک اجبن ےل آای اھت۔یھت۔انس ریہ 

"اپاتسکن ںیم ںیہن رہ یتکس یھت۔ارگ ریتہ وت ںیہک پھچ ےک۔۔ےھجم واہں ےس ےنلکن ےک دعب ابت درہایئ۔

۔رگم ویں پھچ اپھچ ےک ںیہن۔۔اسری داین  ےک ےیل رجمم یھتاکی ایھچ اور لمکم زدنیگ زگارین یھت۔

اےنپ ےیل وت ںیہن یھت۔ںیم  وت اجیتن یھت ہک ںیم   ےب انگہ وہں۔ریمے ےیل یہی اکیف اھت۔ریمے ےیلاےنپ 

وج اپاتسکن ںیم قح ںیم اینپ وگایہ یھب اکیف یھت۔اور بج ےب انگہ یھت وت ںیم ایھچ زدنیگ ڈنزیرو رکیت یھت۔

رممی  ےن اےنپ رپد سی ےک ذرک وک رصتخم ۔ان نکمم یھت۔" وبےتل وہےئ رھپ ےس اےس وہ دن اید آےن ےگل ےھت

  اور رممی وخد رپ اقوب اپےئ اےس بس انسیت ریہ۔رکان اچاہ اھت ۔رگم احرش اکی اکی ابت ھچاتھچ راہ۔

۔ردا ےک ذرک رپ اےکس  ےرے ےک الضعت نت ےئگ  ےن اگلوہ اےس اانپ رفس اتبانب رممی ےک ھچےھچ رھپ 

یھت؟" احرش وغر ےس اےکس  ےرے وک ڑپھ راہ اھت۔ےھت۔"مت اجیتن یھت۔وہ یہ ایلص رجمم   

 "اہں۔وت اتبای ویکں ںیہن اھت۔"اےس داکچھ اگل اھت۔

"رشوع ںیم ادنازہ ںیہن اھت۔رگم بج یھب وسیتچ رہ ابر  ایس یک رطف کش اجات اھت۔رھپ ںیم وسیتچ ہک ںیم 

وک الٹھج د یت یھت۔ںیم یھبک ںیہک دب امگن وت ںیہن وہ ریہ۔وہ وت ریمی تہب ایھچ دوتس یھت۔ںیم اےنپ آپ 
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ڑم رک ںیہن دانھکی اچیتہ یھت ہک ریمی ھٹیپ ںیم یرھا سک ےن وھگاپن اھت۔ریمے ےیل اکی یہ فیلکت تہب 

 یھت۔ںیم ہی ںیہن اچیتہ یھت۔بج ڑم رک دوھکیں وت وکیئ ایپرا رظن آےئ۔"

یھت۔"ردا ےک ک ڑے وہ آیگتسہ ےس وبل ریہ یھت۔احرش ےن اوسفس ےس رس الہای۔وہ وایعق تہب وصعمم 

اجےن ےک دعب اس ےن واہں ےھجم البای اھت ہک ںیم ایکس رطف ےس مت ےس اعمیف اموگنں۔" وہ یخلت ےس 

یسنہ۔"ہتپ ںیہن ااسنن ویکں اےنت وخد رغ  وہےت ںیہ۔رھگ ےک رھگ ابتہ رکدےی اور وسےتچ ںیہ رھپ اعمیف 

 ےس بس کیھٹ وہ اجےئ اگ۔"

وک رپے ایک۔دورسے اہھت ںیم ااکس اہھت اھتم راھک اھت۔وےسی یہ احرش ےن اےکس  ےرے رپ آیئ اکی ٹل 

 ےسیج ہشیمہ ک ڑات اھت۔

اس ےن بج اامں یک مسق اور اےنپ وجاب اک اتبای۔وت رممی اک ہہقہق دنلب وہا اھت۔رویئ رویئ آوھکنں ےس وہ ےتسنہ 

  اھت۔ آاییئک اسولں دعب اےس دےنھکی واالےتسنہ ےب احل وہےن یگل یھت۔اور ااکس ڈلپم۔۔

"اوہ امیئ اگڈ۔احرش وایعق آپ ےن ااسی اہک۔۔۔" یئک اسولں دعب وہ دل ےس  سن ریہ یھت۔آوھکنں یک روقن 

وبل رک وہ رھپ ولٹ آیئ یھت۔"ںیم یھبک ںیہن وسچ یتکس یھت ہک ان ومسقں اک یھب وتڑ وہا رکات ےہ۔۔۔"

 ےس ےنسنہ یگل یھت۔

 اکیف دری ابوتں ےک دعب احرش  وک وھبک ےنگل یگل۔ 
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 "اہمتری وہج ےس اےنت دونں ےس وکسن ےس اھکان ںیہن اھکای۔ھچک انبؤ دلجی ےس۔"

 "ایک انبؤں۔۔دلجی ےس۔۔"

 "رمغ ملسم اور ربایین انبےن وک ںیہن اہک۔اانت رپاشین وہ ریہ وہھچک یھب انب ول۔"

وہ  اچول اکنل ریہ یھت۔بج احرش ےن اےکس ابولں ےس ابل نیپ اکنل رھپ وہ رٹم الپؤ انبےن اک وسچ رک ایھٹ۔

ایل۔اسرے ابل لھک ےئگ ےھت۔اور ایکس ھٹیپ وک ڈاھپن ایل اھت۔رممی ےن الھجنھج ےک اےس ڑم ےک داھکی۔وہ 

 اےکس ابولں وک ےکت اج راہ اھت۔

ش وہا۔اےکس ابل یھت ۔رممی اک دل وخآیئ  "اہمترے ابل رگنھگایےل ںیہ۔۔" ایکس  دصےم رھبی آواز 

 اےس دنسپ آےئ ےھت۔

 "آپ وک اےھچ ےتگل ںیہ رگنھگایےل ابل۔۔۔" ایکس آواز ںیم کنھک یھت۔

 "اطرہ اشہ ےسک دنسپ آات ےہ؟" احرش ےن دیجنسیگ ےس ھچاھچ۔

"یج؟؟؟" رممی ےن ان یھجمس ےس اےس داھکی۔"آیئ وٹآیئ۔۔" وہ ےکلہ ےس انگنگات وہا ڈاگننئ لبیٹ ےک رگد 

یس چنیھک رک ھٹیب ایگ۔رممی وک بج ابت ھجمس آیئ وت اس ےن دصےم ےس اےس داھکی۔وہ ایکس ریھک اکی رک

 ےب زعیت رک ےک ایگ اھت ایھب۔



 

Mamoona Nasrullah: Official Page 328 
 

328 

صرا 
ہ ن  مون  و                                                                                                       می  گ ن  ں اک ج  لّلہمی   

"دلجی رکو۔۔ےھجم وھبک یگل ےہ۔" وہ اےکس دصےم وک وخب ھجمس راہ اھت۔رممی ےن ےصغ ےس ڑم رک رھپ 

یھت۔ےھچیپ وہ یھب ایس زیتی ےس  اےس آیئ وٹ ےس ابولں وک ابدنھ ایل اھت۔اور اب دلجی دلجی اہھت الچ ریہ 

 آیئ انسےئ اج راہ اھت۔

"ریمے ابولں یک وھچڑںی۔اینپ رکف رکںی۔وبڑےھ وہ رےہ ںیہ۔"  وہ ڑمے ریغب چمچ الہےت لج رک  

 وبیل۔اسولں دعب وہ الم اھت۔اور اس ےس تہب تبحم رکات اھت۔

اشدی لکشم وہ اجےئ یگ۔۔" وہ اینپ انس راہ  "ریمی اامں وک یھب یہی نشنیٹ یھت۔ڑبیتھ رمع ےک اسھت رھپ

 اھت۔"ارے ڑبیتھ رمع اک وخف۔۔" وہ ڑم رک یسک رمکلش ربکی یک رطح رشوع وہیئ۔

 "ھچڈنز رکمی اگلںیئ۔ڑبیتھ رمع ےسیج مھت یس اجےئ۔" اینپ رطف ےس اس ےن اےس ال وجاب ایک اھت۔

ٹک ےہ؟اتہک "ااھچ ھچڈنز واولں ےک اپس ابولں وک دیساھ رکےن یک وکیئ رپوڈ  

 اکی  یہ فص ںیم ڑھکے وہاجںیئ احرش اور رممی

 ہن یسک یک ڑبیتھ رمع رےہ ہن  رھگنھگایےل ابل۔۔" 

رم می ےن السد ےک ےیل ااھٹای ریھکا ےصغ ےس ٹلپ رک ایکس رطف اکنیھپ۔ہی صخش اسولں دعب اےس لم راہ 

 اھت۔احرش ےن ریھکا چیک رک ایل اھت۔

  یک دختم اک وشق وہ۔" "دوھ رک وت یتکنیھپ۔زرا وج وشرہ
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 ریھکے اک اعمہنئ رکےت وہ اےس دوھےن ےک ےیل اس ےن اگل۔

 

رممی ےن اےنپ رےتش یک یلہپ رشط یہی ریھک یھت ہک اےس اپاتسکن ولٹ رک ںیہن اجان اھت۔وہ رھپ ےس اےسی 

کنیھپ  ولوگں ےک چیب ںیہن رہ یتکس یھت۔وج اےکس ربے وتق ںیم اےس یسک ےلگ ڑسے ےصح یک رطح  دور 

 دےتی ےھت۔

احرش  اچےہ وت رہتش اقمئ رےھک ورہن وتڑ دے۔رہتش وتڑان وت اننکمم اھت۔رگم ایکس اپاتسکن ںیم  یھب تہب یس 

 رصموایفت ںیھت۔نج اک لح ہی اھتہک وہ ھچک دن اپاتسکن ںیم راتہ اھت۔ اور ھچک دن اےکس اپس آاجات اھت۔

اوہنں ےن این رھگ ایل  ۔ویکہکن ان اک اکی آسف اہیں یھب اھت۔اور اب وہ اموکس ںیہن ارٹسمی ڈمی ںیم رےتہ ےھت 

 اھت۔وج اس ےس ڑبا اھت۔

احرش اک ارادہ اھت۔اب وہ اپاتسکن یک رصموایفت وک مک رک ےک لمکم وطر رپ سب ںیہی اک زبسن اھبنسل 

 ےل۔زدنیگ ےن تہب ھچک ایل اھت وت تہب ھچک دای یھب اھت۔

رگنھگایےل ابل دھکی رک اینت وخش وہیئ یھت ہک دح ںیہن۔رگم احرش ےن ایکن دو اسل یک یٹیب یھت۔رممی اےکس 

اکی رطف۔آج  ،رھپ یھب اےس اطرہ اشہ انہک ںیہن وھچڑا اھت۔بس ںیتبحم اکی رطف۔۔ہی اطرہ اشہ یک ڑچ 

م وہ دنپرہ دن دعب رھگ آراہ اھت۔رممی ےن ڈرن یک ایتری رک یل یھت رہ ابر اےکس رھگ آےن رپ یسک دوعت اک اس اامتہ
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وت ایکس رکسماٹہ مگ ،رکیت یھت۔اب یھب ینب ونسری ااکس ااظتنر رکیہ یھت۔اور بج وہ رھگ آرک یٹیب ےس الم 

ںیھت۔یئ  وہیئ وہیئ ۔رممی ےن اےکس ابولں یک ارفیقی ڈنیمایھں انب   

اطرہ "ہی ایک ےہ؟"  اس ےن دیجنسیگ ےس ھچاھچ۔"ابولں رپ ھچک وہ وت ،اےس رئیہ ااٹسلئ ےتہک ںیہ۔" اب وہک 

یگ ےس یٹیب ےک ابل وھک وک ےنل اگل۔وہ دیجنس اشہ۔۔اس ےن یسنہ دابیئ۔  

ںیہن ںیم ںیہن وھک وک ےنل دویگن۔ ینت وت ایپری گل ریہ ےہ۔۔" اس ےن یٹیب وک ااھٹ ایل۔وہ اےس گنت رک ریہ "

 یھت۔

می رپ زرا "رممی۔۔آج ےک دعب ریمی یٹیب اک ااسی رئیہ ااٹسلئ ہن انبان۔تہب رہمابین۔" اس ےن ےصغ ےس اہک۔رم

 ارث ہن وہا۔"ےلہپ ودعہ رکںی۔رھپ یھبک اطرہ اشہ اک انم ںیہن ںیل ےگ۔"

 "کیھٹ ےہ ودعہ۔۔"

 اب وہ  یٹیب ےک ابل وھکل راہ اھت۔

 و ں یک رطح وھکڑپی ےس ابل اکپچ دےی اہمترے۔۔" وہ یٹیب ےس وبل راہ 
ن قی
"اینپ اظمل امں وک دوھکی۔ڈ ےس ارف

ےک۔وخاوخماہ ہیل اگبڑ دای۔۔" اھت۔"اےنت ایپرے ابل ںیہ ریمی یٹیب  

 "ااھچ اور یٹیب ےن وراتث ںیم ہی ابل امں ےس ےیل ںیہ۔۔"
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"اور  یٹیب یک امں ےن اسپن واےل الکن ےس)اطرہ اشہ(۔۔"اب احرش رکسما راہ اھت۔وہ ریپ یتخٹپ نچک ںیم یلچ 

 یئگ یھت۔

راص وہںیئگ۔۔" اس ےن ےھچیپ ےس "مت ےن اہک اھت اطرہ اشہ اک انم ہن انیل۔۔ںیم ےن ںیہن ایل۔اب ویکں ان

 دصا اگل رک ھچاھچ اھت۔

وہ  خٹپ خٹپ رک ربنت ڈاگننئ لبیٹ رپ رھک ریہ یھت۔ احرش یٹیب ےک اسرے ابل  وھکل رک اب  انرا  ویبی وک 

 انمےن اج راہ اھت۔

واف ان دوونں ےن اینپ زدنیگ ےک تہب لکشم دن دےھکی ےھت۔اکی ےن اانپ اامین اتیج اھت اور دورسے ےن 

 چیم ےھت۔ٹسیب لپک۔۔۔

 

ت کٹ
ف
 یک یئن اثمل اقمئ یک یھت۔ وہ دوونں اکی دورسے ےک ےیل رپ
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