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 ارلیحر

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

 

 یتی دیاین وہیئ یتا وصقر ےہ

                                     راز زرم لع 

 

ار
م
 رو یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 رو اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ینر ی  رای 

ر

ن

 
ارر یک ںیاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
 رو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول، ر ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع ر،رن

 

ا اچںیہ ،ریش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل ر لین

 ںیہ یھبر رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

ررحت ر)ان را ی   رےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ری

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ ر اورپ دےیئ ےئلیک رتالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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امعن اب ارگ مت ہن ایھٹ وت رھپ دانھکی۔۔۔۔دسرہ مگیب ےصغ ےسوبںیل وہ ےلھچپ آدےھ ےٹنھگ 

 ےس اےس ااھٹ ریہ ںیھت رگم اجمل ےہ وہ سٹ ےس سم وہئ وہ۔۔۔

ری ن ار وبل ر

ن

ریہ وہں سب اب۔۔۔۔امعن اک ن ازو الہ ہک اہک۔۔وہ اس یک دنین ےس تخس آخ

راومش رک ہک 

ن

گنت ںیھت۔۔۔اس وک اہجں السؤ وںیہ وس اجیت یھت۔۔اور اسری داین وک ف

یگ۔۔۔ر راےھٹ رےس لکشم روت رۓ وسیت یھت ہک ارگ مب یھب ٹھپ اج  

 ایم آپ ایج وک وت ااھٹدںی۔۔۔امعن اھٹ یھٹیب یھت

تہب ایھچ یٹیب ےہ ریمی گنت ںیہن رکیت ےھجم،رھپ مت یتہک وہ ہک ںیم اس وہ اھٹ یکچ ےہ ر

ےس زن ادہ ایپر رکیت وہں نپاچن ٹنم ںیم ےچین آؤ۔۔۔دسرہ مگیب ہہک ہک یلچ 

۔۔

 

 ںیئگ۔۔۔اور ان ہک اجےت یہ امعن رھپ ٹیل گ

امر ڑپاجین ر ررایک ن ار ڈنسے وک یھب ںیہن وسےن دےتی۔۔۔افف اھٹ اج امعن ورہن اب ر

 ےہ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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اہتش رک ہک الؤجن ںیم آئ وت ایج اور اعہشئ ڈلو ےنلیھک ںیم رصموف ںیھت۔۔۔وہ 

ن

امعن ن

ر ہگج اسھت نپائ اجیت۔۔۔ر
م
 دوونں مہ رمع ںیھت یھبج ہ

ر رٹیبر رہک اج رنپاسر رہک ان رےہ۔۔۔۔امعن روہراہ رایکر روھبل رڈوھلر رۓاو

 

گ  

ر اجیت 

ٹ
پ
ام ہپ خ

ن

ااغفین نکچ انبرےہ ںیہ۔۔۔۔ایج ےن ہنم وسبر ہ اہک وہ ہشیمہ ڈوھل وھبل ہک ن

 یھت۔۔۔ہکبج اعہشئ سنہ دی۔۔۔ر

ل دنسپ ںیہن آن ا۔۔۔۔امعن ےن ہہک ہک ان اک وپرا میگ 
ب لک
ااھچااااا رگم ےھجم ہی ااغفین نکچ 

  دوڑ اگلدی

ن

ر الن یک اجی
م
 اگبڑدن ا۔۔۔اور ن اہ

 ریہر ردھکی رہک رٹلپ ن ار رن ار ۓالچیت اس ہک ےھچیپ اھبیگ۔۔۔امعن اھبےتگ وہوہ دوونں یتخیچ ر

ری رےس رزواھن رآےت رےس راسےنم رہک ریھت اور زواھن اک ومن الئ اہھت رکٹائ۔۔۔ر ررطح ی 

ری  اگلئ۔۔۔ اور واہں ےس  ےس وھچٹ ہک زنیم ہپ اج رگا اسھت ایج اور اعہشئ ےن یھب ی 

ے ںیم یہ اعتیف اجین۔۔۔زواھن ہک ےصغ ےس ر

ن

کلن

ن

ن
ان س  یک یہ اجن اجیت یھتر  

إِنَّر
َ
ا لِلِِّ و
ّ
َ

ن

هِر راـ إِن
ْ
ُو نَر رإِلَي 

ع ِ
ج 
ا
َ
 دھکی ہک وک رومن الئ رہکر راسر رےس راوسفس وت۔۔۔امعن رہی راب رایگ رر

 وبیل
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ایک آتف آن ڑپی ےہ وج اس رطح ادنوھں یک رطح اھبگ ریہ وہ۔۔۔زواھن تخس 

 ےجہل ںیم وبال

۔۔۔سک ےن اہک ےہ ہک ولچ ںیم وت ادنیھ وہں۔۔۔اہمترے نپاس وت ںیہ ہن آںیھکن

ومن الئ ںیم ےسھگ روہ۔۔۔اب دوھکی اہمتری الرپوایہ یک وہج ےس وٹٹ ایگ ر

  ہن۔۔۔۔امعن ہشیمہ یک رطح اینپ یطلغ اس ہپ ڈال ہک وبیل۔۔۔

ل ںیم یہ ادناھ وہں۔۔۔۔زواھن ےصغ ےس وبال
ب لک
 یج یج 

اا۔۔۔۔ہہک ہک وہ اسڈیئ ےس وکئ ن ات ںیہن آوھکنں واےل ڈارٹک اک ربمن اچےیہ وہ وت ر

ن

 ي
ي لی
ل

ے یگل ہک زواھن ےن ااکس ن ازو ڑکپا۔۔ر

ن

کلن

ن

ن
 

 دکرھ اجریہ وہ۔۔۔ر

ا ےہ۔۔۔۔امعن ےن اانپ ن ازو ڑھچاےن یک وکشش رکےت وہ

ن

اتبن ا۔۔ر رۓرحم ےن آن  

وبال۔۔۔ر رۓوہر راجےت رےل رادنر راےس ادنر۔۔۔وہ رولچ ریگر رۓآر ریہ ادنر روہ روت ریگر رۓآ  

وت۔۔۔رن ار ایک ےہ زواھن۔۔۔ریما سب ےلچ ر  

  رکو ہک ریمی الش یھب یسک وک ہن ےلم۔۔۔۔امعن ےس ےلہپ 

 

مت ےھجم امر ہک اےسی اغی
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ری ڈاٹھئ ےس 

ٹ

زواھن ےن ااکس ہشیمہ ےس اہک اجےن واال ہلمج لمکم ایک۔۔۔سج ہپ وہ ی 

 رکسمادیر

ر وہں ںیم اہمترا۔۔۔زواھن ےن اےس وٹاک
م
  رشم رکو وشہ

رائر رےہ۔۔۔امعن رہلئسم وت ریہی رۓاہ

ٹ

ری 

ٹ

ی   

؟ایک اہک۔۔  

اہمتری وخش یتمسق ےہ۔۔۔۔ںیم ذرا دادو وک دھکی لں۔۔۔ امعن رہہک ریہ وہں یہی وت ر

 ےن ن ات دبیل۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ںیم ادنر آاجؤں دادو۔۔۔۔امعن ےن دروازے ےس رگدن اکنل ہک وپاھچ

رںی الیھپںیئ یھٹیب ںیھتاہں اہں آاجؤ۔۔۔۔رشعت مگیب ڈیب ہپ ر وصتی   

ادی یک یھت

 

ر ااھٹ ہک وپاھچ وج ایکن ش  ایک رکریہ ںیہ۔۔۔امعن ےن ای  وصتی 

ا ےہ۔۔۔وہ ارسفدیگ ےس وبںیل۔۔

ن

 ھچک ںیہن ان ن ادوں اک ںیم ےن ایک رکن
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ر رڈاھیت رآتف رایک روت رآپ ردادو رۓاہ

ے

 اک ان رںیہ۔۔۔امعن رریہ رگل رںیھت۔۔۔۔ایقم

ر رہپر رن ازو ہک راس رےنر راوہنں ہپ روبیل۔۔۔سج روکر راٹہےن ردایھن ایک رردیس ڑپھت رای   

رےی۔۔۔۔

ٹ

 ین رشم رک ک

 ایک دادو ںیم وت رعتفی رکیہ یھت۔۔۔امعن ن ازو الہس ہک وبیل۔۔۔ر

 ان ہک نپاس یھٹیب ن اںیت رکیت ریہ۔۔۔ایج اوراعہشئ یھب وںیہ آںیئگ 

ے

ر ی رھپ وہ اکیف دی 

 یھت۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 مت۔۔۔۔امعن ےن رحم ےس ےتلم وہ

 

ایکر روکشہ رۓتہب دلجی ںیہن آگ  

فف ر
فف
ایک اتبؤں ن ار امم امرٹیک ےل ںیئگ ںیھت سب رھپ وپری امرٹیک امھگدی ےہ ا

  وبیلریمے ریپ درد رکرےہ ںیہ۔۔۔۔رحم ڈیب ہپ یھٹیب اےنپ ریپ ڑکپ ہک

ادی روک رالکں رلک اچےیہ وہین راعدت ریک رھپےنر رےنلچ راور ررکےن اکم رںیہ رےتہک رۓ ایس یل

 

 ش

رکویگ۔۔۔۔امعن دادی اامں یک رطح وبیل۔۔ر رایکر ررھپ روہیگ  
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 وسیت وہ اور ےھجم درس دے ریہ وہ۔۔۔رحم ہنم وسبر ہک  ر12اہں اہں وخد وت ر

ے

ےجب ی

 وبیل

ن ار ریمی رصف دنین تہب یکپ ےہ ن ایق اہلل اک رکش ےہ س  اکم رکیتیل وہں۔۔۔۔امعن ر

ہک وبیل۔۔۔راہھت ااھٹ ر  

 

ر اھبئ اور وفاد اھبئ آرےہ ںیہ۔۔۔سج گنٹیم یلیک

ن

 ز
معی
 ۓوےسی ںیہمت اتپ ےہ آج 

ر رےن رےہ۔۔۔۔امعن رریہ راکایمب ادمحلاہللر روہ رھتر رۓگ

ن

 ز
معی
امر رہک راتبن ا۔۔۔

ن

 ہک ررحم رہپ رن

ر ےباسہتخ رہپ ررہچے

ٹ

م
یھت۔۔۔۔ ریلیھپ ررکسماہ  

 

 امعن وک وہ 

 

وہ دوونں اکجل ہک ےلہپ دن یلم ںیھت رھپ آہتسہ آہتسہ ایکن دویتس رہگی وہیت گ

ر امعن وک اکجل ڈراپ رکےن 

ن

 ز
معی
وھچئ ومئ یس ڑلیک تہب ایھچ یگل یھت۔۔۔ای  دو دہعف 

ایگ اھت واہں رحم اس وک دھکی ہک دل اہر یھٹیب یھت وج ہک امعن وخبیب اجیتن یھت۔۔۔اب وہ 

 ںیھت اور ان یک دویتس اب ےلہپ ےس زن ادہ رہگی یھت۔۔۔رحم ہک س  دوونں یین ںیمر

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
9 

رھگ واےل ےسیج امعن وک اجےتن ھت وےسی یہ امعن ہک س  رھگ واےل رحم وک اجےتن 

 ھت۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رے میہف اور وھچےٹ زہش

ٹ

اد۔۔ررشعت مگیب اور اطلسن ادمح اصح  ہک دو ےٹیب ھت ی   

را اٹیب اھت اور اس ےس ای  

ٹ

ا مگیب ہک دو ےٹیب اور ای  یٹیب یھت۔۔زواھن ی 
م
میہف اصح  اور ہ

ا وفاد اھت۔۔اور اعہشئ س  ےس وھچیٹ یھت۔۔۔ر

ٹ

 اسل وھچن

 

را اھت اس 

ٹ

ر س  ےس ی 

ن

 ز
معی
ي ااں اور ای  اٹیب اھت۔۔۔

ٹ

 ي ی
ب
زہشاد اصح  اور دسرہ مگیب یک دو 

۔۔رےس دو اسل وھچیٹ امعن اور رھپ ایج یھت  

 

میہف اصح  اور زہشاد اصح  ےن اےنپ وچبں یک ڑپاھئ متخ وہےت یہ ان وک ےصح دے 

 ں اھبنسےتل ھت۔۔۔اور ارثک میہف اور زہشاد اصح  آسف 

ن

 

ے

رسن وہ ت

ن

دےی ھت اب ی 

 ہک رکچ اگل ےتیل ھت۔۔۔
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 ںیھت ن ا ہی ہہک 

ٹ
ن

 ارئی ںیم یھت۔۔۔اور دوونں یہ اکرمس یک اوٹسڈی

ٹ

رس

ن

ایج اور اعہشئ ف

 ڈیملکی رہک۔۔۔وہ رامعن ۓاس رھگ ہک س  وچبں ےن اکرمس یہ ڑپیھ یھت وسا رںیل

یھت۔۔۔ رںیمر رارئی رنکیسر رہک ریین راب راور ریھت رریہر رڑپھ   

 

  رۓ امعن اےنپ دادا اطلسن ادمح اصح  یک تہب الڈیل یھت۔۔۔اس یل

ے
ے

ری وق

ن

اےنپ آخ

ںیم اوہنں ےن اس ہک اور زواھن ہک اکنح یک وخاشہ یک یھت۔۔۔ےسج س  ےن 

 وخدش

 

یل میلست رکایل اھت۔۔۔۔اےسی امعن،امعن زہشاد ادمح ےس امعن زواھن ادمح وہگ

 یھت۔۔۔

 

وہ س  آسپ ںیم تہب اافتق ےس رےتہ ھت ان ہک دلں ںیم لیم ںیہن اھت۔۔۔اس 

ر ریسکر رۓیل یہ وہ س  ڑتپ اجےت ھت۔۔۔ ہپ رفیلکت یکر رای    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 یھت ریما اکم ادوھرا رہ ایگ 

 

 ایج ںیہن رکو ہن۔۔۔اجؤ اہیں ےس وےسی یھب رحم آگ

 

 

ب

   ن اںیت رکےےہ۔۔۔۔۔امعن ڑپھ ریہ یھت رگم ایج یک دض یھت ہک وہ اس ےس

 

رحم ےس ینتج رمیض ن اںیت رکل مت رگم ریمی دہعف وت ںیہمت اےنپ وس وس اکم ن اد آاجےت 

ر یتگل ےہ ےھجم رحم ریمی نہب ہک نپاس ریمے یل
م
امئ رۓ ںیہ،تخس زہ

ٹ

ا رںیہن ن

ے

 اس روہن

ا رۓیلیک
ے

ےہ۔۔۔ر روہن  

رق اھت ایس یل

ن

یھت رتہب رےبیفلکت رۓ ان دوونں ںیم دواسل اک ف  

 

 اعہشئ ہک اسھت وہیت وہ۔۔۔امعن ےن اہکر

ے
ے

ر وق
م
 ن ار مت یھب وت ہ

امئ ںیہن دویگ وت ایک رکوں۔۔۔۔ایج یھب دودب

ٹ

  مت ےھجم ن
 
و وبیلوت ح  

۔۔۔امعن ےن اتکںیب دنب رکدںیر  ہی ل سب رھک دن ا س 

 

 

 ااھچ ب

وکئ رضورت ںیہن اانپ اکم رکو مت۔۔۔سب اانت وہکیگن ہک ںیم ےن اہمترے اسھت رحم وک 
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 یھب ےھجم ہن دو ڑپوھ 

ے
ے

رزگ ہی بلطم ںیہن ہک مت ریمے ےصح اک وق
م
رئیش رکایل ےہ وت ااکس ہ

 وج ڑپانھ ےہ۔۔۔ر

 ےھچیپ امعن اےس آوازںی ایج ےصغ ےس وبل ہک ر

 

رمکے اک دروازہ زور ےس دنب رک ہک یلچ گ

۔۔۔۔

 

  دیتی رہ گ

 

 یھت وہ اےس یسک ےس رئیش ںیہن رکیتکس 

 

 
ن

وہ اجیتن یھت وہ امعن وک ےل ہک تہب زن ادہ اکن

 یھب وہ تہب روئ یھت س  ےن یہ اےس اھجمسن ا اھت ہک وہ 

ے
ے

یھت۔۔۔امعن ہک اکنح ہک وق

رگم وہ رھپ یھب تہب روئ یھترایس رھگ ںیم ےہ ر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر وک آےت دھکی ہک اہکر

ن

 ز
معی
 ارے اھبئ آپ وک وکئ اکم اھت وت ےھجم الب ےتیل۔۔۔۔امعن ےن 

ر ڈیب ہپ مین دراز وہ ہک وبال

ن

 ز
معی
 ایج اہکں ےہ۔۔؟
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اراض ےہ ھجم ر

ن

اتبن ا ےنر ریگ۔۔۔امع رۓےس آج اےنپ رمکے ںیم یہ وسن  

ر ےن وپاھچ

ن

 ز
معی
 ویکں۔۔۔

ایپ رحم۔۔۔امعن ےن سنہ ہک اتبن ا۔۔

ٹ

 سب ہشیمہ واال ن

 

اور ایج ہک رمکے آؤ۔۔۔ رہکر رےل رہکر رانب رۓااھچ ولچ ای  اکم رکو اےنپ اہھت یک ایھچ یس اچر

ر ےن اہکر

ن

 ز
معی
ا۔۔۔

ن

 ںیم یہ ےل آن

 یج ااھچ۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

امئ۔۔۔امعن اچ

ٹ

 ںیمر رچکر رۓیل رج گ اک رنپاینر رزواھن رح  ر ریھت ریہ رانب رۓ ایک رکریہ وہ اس ن

وہا۔۔۔ر ردالخ  

 

فف زواھن ڈرا دن ا۔۔۔امعن دل ہپ اہھت رھک ہک وبیل۔۔ر
ف
 ا
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دےتلی 

ٹ ن

رجی ےس نپاین ےل ہک ج گ ںیم ای

ن

ا وکشمک اکم رکریہ وہ۔۔۔زواھن ف

ن

ااسی وکن

۔۔۔روبال رۓوہ  

اتبن ار رےن روہں۔۔۔۔امعن رریہر رانب رۓاچ  

 اچ

ے
ے

وپاھچ رےس رریحاین رےن ر۔۔۔زواھنۓاس وق  

ر روکئ راکر رنیپر رۓاچ

ے
ے

ا۔۔۔امعن رںیہن وق

ے

اہک ےن روہن  

 

 اہں اور مت لگ وت وےسی یھب اےٹل دامغ ہک وہ۔۔۔زواھن ہہک ہک چک ےس لکن ایگر

را آن ا۔۔وخد اک دامغ ےسیج ہگج ہپ ےہ ہن۔۔۔امعن اچ

ٹ

 ۓوہ رڈاےتل رںیم وپکں رۓی 

رائ۔۔۔ر

ٹ

ری 

ٹ

 ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ایج روت روہئ ردالخ ںیم ررمکےر رہک رےلر رۓںیہن اھبئ ہی ہشیمہ یہی رکیت ےہ۔۔۔۔امعن اچر

ر

ن

 ز
معی
ر رہکبجر ریھت رریہر راگل راکشںیتی ریکر راس رےس ر

ن

 ز
معی
ر ر

ٹ

م
 وغرر رتہب رن اںیت یک راس ۓدن ا ررکسماہ
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ر رےس

ن
ن

ا روکششر ریک رس

ے

رر ررکن
م
اھت۔۔۔ر ررکراہ راظہ  

 

 یھت واسپ۔۔۔امعن اچ

 

ر رۓ ااھچ ہن ایج سب رکو اب مت وخد گ
ن

 ز
معی
 ۓوہ رامھتےت روک ر

 وبیل۔۔۔ر

 

 ںیہن اچےیہ اج ہک رحم وک دو۔۔۔اور ہی اینپ اچ

ے
ے

رس ایھک وہا وق

ے

 اور ااھٹؤ رۓ ےھجم اہمترا ی

پر رولچ۔۔۔۔ایج ولکن رےس ررمکے رریمے

ے

وبیل رہکر ری  

 

رار ر

ن

م
دہعف وبل یکچ وہں ہک وج اہمتی ہگج ےہ وہ یسک یک ںیہن وہ رایج ںیم ںیہمت ہ

 یتکس۔۔۔امعن رنیم ےس وبیل

 

 ہن ونسں۔۔۔اور ایج اب 

ے

 
ااھچ اب سب رکو دوونں۔۔۔اور امعن اب ںیم اہمتری اکشی

ا ن ار یسک اور ن ات ہپ یھب ڑلایل رک

ن

و۔۔۔۔ایس ن ات وک ےل ہک ںیہن ڑلن  
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ر ےن ہنم انب ہک وبال اور وہ دوونں سنہ

ن

 ز
معی

  دںی۔۔۔

 ان یک ن اںیت یتلچ رںیہ۔۔۔۔ر

ے

ر ی  رھپ رات دی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 تپر رتہب رےس ررطف اینپ رۓوےسی آج وہ اطہیل آریہ ےہ۔۔۔۔ایج ےن سپچ اھکےت وہ

اتبئر رن ات ریک  

ل جنیچ رکےت وہ

ن

 ي
ی جپ

وبیلر رۓاہں وت۔۔۔امعن   

ہک آس نپاس رانہ۔۔۔ روت ہی ہک ذرا زواھن اھبئ  

۔۔۔امعن اس یک ن ات اکٹ ہک وبیلر

 

 افف ایج مت رھپ رشوع وہگ

ںیہمت اھجمس ریہ وہں ورہن مت ےس زن ادہ وہ زواھن اھبئ یک ویبی یتگل ےہ۔۔۔۔ایج ےن 

  اہک

اہکر رےن ر۔۔۔۔امعنۓن ار وہ ڈینیکا ہک اموحل یک اعدی ےہ ایلس  
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وہش ںیم رانہ ہی ہن وہ ہک اوکن  رارے اجؤ اجؤ۔۔۔ںیم یچب ںیہن وہں اور اس دہعف ذرا

وک دھکی ہک آلکج اونگر رکےن ہک رکچ ںیم وخد اونگر وہاجؤ۔۔۔ںیم آیت وہں ذرا اعہشئ 

 ومن الئ ںیم یہ یتلم ےہ۔۔۔ ایج ےن اہک وت امعن ےن رس اابثت ںیم الہ دن ا۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔ر

رےت ھکی ہک وپاھچ

ے

دی مت اہکں یلچ۔۔۔۔وفاد ےن ایج وک ڑیسویھں ےس ای

ٹ ٹ

 ارے ی

ارہ رک ہک ےبینیقی ےس وبیل

 

دی اہک۔۔۔۔ایج اینپ رطف اش

ٹ ٹ

 آپ ےن ےھجم ی

رے ےس وبال

ن

 ںیہن وت اہمترے العوہ اہیں اور وکن ےہ۔۔۔وفاد وصےف ہپ اھٹیب م

دی ر

ٹ ٹ

ارںیم وکئ ی

ن

راھ ہک وبیلرںیہن وہں۔۔۔ایج ن

ٹ
پ
ک خ  

وہ۔۔۔اہمتری ینتج ڑلایکں اسوتںی الکس ںیم وہیت ںیہ وکئ دھکی ہک نیقی رکے اگ یہ 

را راہ اھت۔۔۔اےس ہی اینپ وھچیٹ یس 

ٹ
پ
 ارئی ںیم وہ۔۔۔وفاد اےس لسلسم خ

ٹ

رس

ن

ںیہن ہک ف

 وبےنل وایل۔۔۔وج وھچیٹ وھچیٹ ن اوتں 

ے
ے

ر وق
م
رن رشوع ےس یہ ایھچ یتگل یھت۔۔۔ہ

ن

ک
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پ اج

ے

ری ن ات سنہ ہک ڈنیہل رکیتیل یھت۔۔۔ہپ یں یہ ی

ٹ

ری ی 

ٹ

یت یھت۔۔۔اور ی   

 

ٹ

 

 

ارلم ےہ۔۔۔۔ایج ےن اہک ر5'5وکئ ںیہن ریمی اہئ

ن

ل ن
ب لک
ےہ اور   

وت ںیم بک وبال ہک اانبرلم ےہ سب ہی ہہک راہ وہں ہک اوکسل اجےن یک رمع ںیم اکجل 

 اجریہ وہ۔۔۔۔وفاد سنہ ہک وبال

رہ رک ہک وبیل۔۔راور اینپ نہب ہک ن ارے ںیم ایک ایخل ےہ آاکپ
م
۔۔۔ایج تہب لمحت اک اظمہ  

اس ہک  ررانھک۔۔۔۔وفاد رکر رینیچ راور رانبدو رۓوہ وت حیحص اکجل اجیت ےہ۔۔۔ااھچ ای  پک اچر

 وبےنل ےس ےلہپ یہ دون ارہ وبال

ر ہن ڈال دوں ینیچ ہک اجب
م
 ر ریکر رچک ریتہکر رہک رخٹپ ریپر ر۔۔۔ایجۓزہ

ن

ر ریلچ راجی

 

گ  

ر روت ےس راہھت راہمترے رۓاہ
م
 اھت ررھبوہس رایک روبال رںیم آواز ردمیھر رلں۔۔۔۔وفاد ریپ ریھبر رزہ

ر واعقر رںیہک روت ریتیل رنس روہ
م
دیتی۔۔۔ رڈال رہن ریہ زہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔ر
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ا مگیب وک اکم رکےت دھکی ہک وبیلر
م
 وت ہ

 

ائ ایم۔۔۔ایج چک ںیم گ

ے

 ایک رکریہ ںیہ ن

ا مگیب رصموف یس وبںیلر
م
ا انب ریہ وہں۔۔۔ہ

ن

 آج اطہیل آریہ ےہ ہن اس یک دنسپ اک اھکن

رائممہ

ٹ

ری 

ٹ

ر نہب یک یٹیب وج رہھٹی۔۔۔ایج ی 

ن

  ااھچ۔۔۔آخ

ا مگیب ےن وپاھچ
م
 مت ایک رکریہ وہ۔۔۔ہ

اتبن ار رےن رےہ۔۔۔ایج روبال راک ۓوفاد اھبئ ےن اچ  

ا مگیب ےن اہک اںیھن امعن اور ایج اےنپ وٹیبں ہپ 
م
مت اجؤ ںیم انب ہک دے دویگن اوکس۔۔۔۔ہ

ادی وہ ر

 

ا اچیتہ ںیھت رگم ےل ہک یھبک ںیہن اھبئ ںیھت۔۔۔زواھن یک ش

ن

اطہیل ےس رکن

پ رکںیئگ اور اب وہ وفاد ہک وحاےل ےس وسچ ریہ ںیھت۔۔۔رگم  رسس یک وخاشہ ہپ حپ

 وفاد آلکج ھچک زن ادہ یہ ایج ںیم دیپسچل ےل راہ اھت۔۔۔وج اںیھن کٹھک راہ اھتر

 یج کیھٹ ےہ۔۔۔اعہشئ اہکں ےہ۔۔۔۔ایج ےن وپاھچ

ا  اےنپ رمکے ںیم۔۔۔اوھنں ےن وجاب دن 

د رۓاو
ٹ ٹ

ےس اخیل اہھت دھکی ہک وپاھچا رےنر ر۔۔۔۔وفادۓ اچ ریمی ریری  

رھ 

ٹ

  ی 

ن

۔۔۔ایج ہہک ہک اعہشئ ہک رمکے یک اجی

ن

 
ائ ایم ےن اہک ےہ وہ وخد انب ہک دنی

ے

ن
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۔۔۔ہکبج وفاد ےن ااھچ ہہک ہک دنکےھ ااکچ دی

 

۔۔۔رۓگ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

اہکں رصموف وہ آلکج۔۔۔۔ایج رمکے ںیم دالخ وہ ہک وبیل۔۔اعہشئ ومن الئ ںیم 

 وحم یھت اس وک دھکی ہک دلجی ےس ومن الئ اسڈیئ ںیم ایکر

 کک۔۔۔ںیہک ںیہن ںیہمت وکئ اکم اھت۔۔۔اعہشئ ےن وبالھک ہک وپاھچ

  ںیہن ںیم وت وےسی یہ آئ یھت۔۔۔ایج ےن اتبن ار

ا۔۔۔اعہشئ ےتٹیل ن ار ریمے رس ںیم درد ےہ ر

ن

ر مت دعب ںیم آاجن ںیم وسےن یگل وہں ھچک دی 

وبیلر رۓوہ  

 وت اعہشئ ےن دون ارہ ومن الئ ااھٹ ایل۔۔۔ر

 

 ااھچ۔۔۔۔ایج ےصغ ےس دروازہ دنب رک ہک یلچ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رصموف ےہ۔۔۔ایج رمکے  رںیم ہہک ریہ وہں ہی ڑلیک آلکج دورسے اکومں ںیم
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 ںیم آ ہک ےصغ ےس وبیلر

 ایک وہ ایگ ےہ۔۔۔امعن ےن وپاھچ وتایج ےن اےس س  اتبن ار

را آ

ن

 ہن ارگ وت م

 

اہکر رےن راگ۔۔۔۔ایج رۓریخ وھچڑو ںیمہ ایک یسک اےسی وےسی ہک اہھت گل گ  

ری ن ات وھچڑو ںیمہ ایک۔۔۔امعن ےن اہک  اممہ ی 

ےھااکچ ہک اہکراہں ںیمہ ایک وخد یہ ےسنھپ یگ۔۔۔ایج ےن دنک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اوگاری ےس 

ن

ر ںیم آ ہک یھٹیب امعن ےن ای  رظن ن رای  ایک رکریہ وہ۔۔۔۔اطہیل امعن ہک ی 

یھت۔۔۔ ۓ رشٹ ےنہپ وہ-اےس داھکی وج سنیج یٹر  

 اور زواھن رایک دھک راہ ےہ۔۔۔امعن ےن رکسما ہک وپاھچ وت اطہیل ہنم ر

 

انب ہک اسڈیئ ںیم وہگ

 وک اخمبط ایکر

 زواھن آج مت ےھجم آرکسئمی الھکےن ےل ہک ولچ ےگ۔۔۔ر

 ممہ رضور۔۔۔زواھن ےن رس الہ ہک اہکر
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 ویکں ڈینیکا ںیم آرکسئمی ںیہن یتلم ایک۔۔۔وفاد ےن وپاھچ

امئر رتہب رۓزواھن ہک اسھت گر
ٹ

ر رےن رہن۔۔۔اطہیل روہایگ رن ہک اہکر ردھکی روک رامعن ررظن ای   

ارہ رک ا

 

ر ےن سنہ ہک اہک اور امعن وک اسھت آےن اک اش

ن

 ز
معی
ووہ واہں زواھن ںیہن اتلم ہن۔۔۔

ر ہپ ڈایل اور رھپ امعن ہپ سج ےن 

ن

 ز
معی
ہک واہں ےس اھٹ ایگ۔۔۔زواھن ےن ای  تخس رظن 

 اےس ای  رظن یھب ںیہن داھکی اھت۔۔۔ر

ا اھت۔۔۔ر

ے

 اطہیل ہک آےن ہپ ہشیمہ یہی وہن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 اہں یج ویکں البن ا۔۔۔امعن ےن رمکے ںیم آ ہک وپاھچر

پ ہک وبال اےس وہ ڑلیک رشوع 

ے

ر ی

ن

 ز
معی
ا ےہ مت ےن۔۔۔؟

ن

ویکں واہں ٹیب ہک اانپ دل الجن

۔۔۔رےس یہ ہن دنسپ یھت اور اب وت رھپ نہب اک اعمہلم اھت  

 وےسی اھبئ رحم یک اسرگلہ ےہ اےلگ ےتفہ۔۔۔۔امعن ےن اتبن ار

ر ےن وپاھچ

ن

 ز
معی
 اہں وت۔۔۔
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و  اھبئ بک ر
ففہ
ف

 اپھچؤےگ اب اوکس اتبدو اور وےسی یھب اس ہک رھگ والں ےن ای  را

ے

ی

 وبیل رہکر رانب رےس ررطف اینپ رن ات ردورسی رےن ۔۔۔امعنۓرہتش دھکی یھب ایل ےہ اس یلیک

ررح راکم رےس اھبئ اےنپ ریھت روج راجیتن
سط
ک

ا ر

ن

ےہ۔۔۔ رکوان  

پ راہ۔۔۔ر ر حپ

ن

 ز
معی
 ہکبج 

ریمے نپاس ای  آڈیئن ا ےہ لک ن ا رپوسں ایم ہک اسھت اس ہک رھگ رہتش ےل اجیت وہں 

رگم اےس ایھب ںیہن اتبںیئ ےگ ہک رہتش آاکپ ےہ ہی ن ات آپ ایکس اسرگلہ ہپ وخد اوپسکیز 

ر رااکس۔۔۔امعن اگ رۓاجر رنب ردن رۓ رکںی ےگ۔۔۔اہ

ٹ

ٹ

ن

من

ٹ

ٹ

 

ب
وبیل۔۔ رےس رااسکی  

ر ےن رکسماےت وہ

ن

 ز
معی
ر رہپ رس رہک راس رۓھچک زن ادہ دامغ ںیہن اتلچ اہمترا۔۔۔

ے

پ
پ

یک ردیس رچ  

 اب وت وبل دںی ای  دہعف ہک وہ ایھچ یتگل ےہ۔۔۔۔امعن ےن ای  آھکن دن ا ہک اہکر

ر ےن ونصمیع ےصغ ےس اہک اور رھپ وہ 

ن

 ز
معی
را اھبئ وہں اہمترا۔۔۔۔

ٹ

دبزیمت رشم رکو ی 

۔۔۔ۓدوونں سنہ دی   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا ےہ آج۔۔۔۔امعن ےن رسوگیش یکر

ن

 ایم آپ ےن ای  ہگج اجن

 اہکں۔۔۔دسرہ مگیب ےن وپاھچ اور امعن ےن اںیہن س  اتبدن ا۔۔ر

 ااھچ نکیل اہمترے اوب اور دادو ےس وت ن ات رکلں۔۔۔دسرہ مگیب ہہک ہک اںیھٹ۔۔ر

 ےھجم اتب دیجیرھپ حبص 

ے

ار راگ رۓی
ے

 ۓ وہ راجےت رےن روھکں۔۔۔امعن راسھت اےنپ روک ررحم رہکر رن

 اہک۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ہپر رڑھگی ےن ر۔۔۔اسۓوہ رمکے ےس یلکن وت اسےنم ےس اطہیل اور زواھن آےت رظن آر

ر رڑھگی وت ردوڑائ ررظن یھت۔۔۔ ریہر راجب ردنہہس راکر رای   

ے ںیہن اتی یتح ہک یسک ہک اسھت یھب اجےن ںیہن داتی اور اہیں 

ن

کلن

ن

ن
ںیمہ وت دس ےجب ہک دعب 

ریس اپسےٹ وہرےہ ںیہ س  ن اد رےہ اگ زواھن ےھجم اب اےسی وت اےسی یہ حیحص ںیمہ یھب 

ای  دہعف وھجےٹ ہنم وبل داتی۔۔۔امعن ےصغ ےس وسےنچ یگل رھپ دلجی ےس وصےف ہپ 

  ہک ومن الئ اامعتسل رکےن یگلٹیب
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 مت اہیں ایک رکریہ وہ۔۔۔زواھن ےن رک ہک وپاھچ

 ہک اہکر

ن

 اوووہ مت اہیں۔۔۔امعن ےن ونصمیع اس وچی

ر ںیم ڑھکی  رای  ایک رکریہ وہ اہیں۔۔۔زواھن ےن دون ارہ وپاھچ ہکبج اطہیل اس ہک ی 

 رکسما ریہ یھتر

پ ہک وجاب دن ا۔۔ریمشک آزاد رکاےن یک وکشش رکریہ ر

ے

وہں۔۔۔امعن ےن ی  

 ایک بلطم۔۔۔زواھن ےن وپاھچ

 ررطف یک رومن الئ رایک۔۔۔امعن روہ رۓ دھک ںیہن راہ اینپ آںیھکن آرکسئمی نپاررل ںیم وھچڑ آ

ارہ

 

۔۔روبیل۔ رہکر ررک راش  

 ںیمر ررمکےر رہک راس ۓہکبج زواھن ےن اس یک ان ینس رک ہک اس وک ن ازو ےس اھتےم وہ

 ریحاینر راھپڑے آںیھکن راطہیل ردی۔۔اور رلچ راسھت رہکر راس رےس اخومیش رامعن اور رایگ رےل

ی رےس

ے

ھٹ
ب ک

۔۔۔ر ررہ رد

 

گ  

 ایک دبزیمتی ےہ ہی۔۔۔رمکے ںیم آ ہک زواھن ےن ااکس ن ازو وھچڑا وت وہ ٹھپ ڑپی۔۔۔ر

 آواز ےچین۔۔۔زواھن ےن اےس وارن ایکر
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 ولکن اہیں ےس ولچ۔۔۔امعن دروازے ہک نپاس ڑھکی وہ ہک وبیلر

  آڑھکا وہاراور ہن اجؤں وت۔۔۔زواھن دق
 
ی ر

ے

م دقم اتلچ اس ہک ف  

راھ ہک وبیلر

ٹ
پ
 ےسیک ںیہن اجؤےگ۔۔۔امعن ن ازو خ

اکنل ہک داھکدو ےھجم۔۔۔زواھن ےن اس ہک ےھچیپ ےس دروازہ دنب رک ہک دوونں اہھت 

 یھت۔۔۔اور راحلئ ردرایمنر رہک ردروازے راور رزواھن ر۔۔۔امعنۓدروازے ہپ دراز یکر

یھت۔۔ر رریہ ردھکی روک راسر رےس رریحاین  

 ہپ رھک ہک اےس ےھچیپ دےنلیکھ یک ہی ایک ر

ن

ےبوہدیگ ےہ۔۔۔امعن ےن اےنپ اہھت اس ہک س 

ااکم ریہ۔۔۔ر

ن

 وکشش یک سج ںیم ن

  وہا۔۔۔
 
ی ر

ے

 وکئ ےبوہدیگ ںیہن یک۔۔۔زواھن اس ہک اور ف

ے

 ںیم ےن ایھب ی

ر رےنر روہ۔۔۔امعن رۓوکئ ہشن وت ںیہن رک آر  ررگم یکر روکششر ریک ررکےن ےھچیپ راےس رھپ رن ارر رای 

ااکمر ررھپ

ن

۔۔رریہ رن  

ویکں وخد وک اکلہن رکریہ وہ ںیم اجؤاگن اینپ رمیض ےس یہ۔۔۔زواھن اس یک آوھکنں 

ر رکریہ یھت۔۔۔زواھن ےن آےگ وہ ر

ن

ںیم دھکی ہک وبال۔۔ہکبج امعن اےس دےنھکی ےس رگی 
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 ہک اس ہک امھت ہپ رہم تبث یک۔۔۔اور امعن ےن ریحاین ےس اےس داھکی

ر ںیلچ ےگ۔۔۔وہ ااکس اگل اپھتپھت
م
ر الچ ایگر لک مہ ن اہ

م
ہک اتہک ن اہ  

 اور امعن ےن دل ہپ اہھت رھک ہک اینپ رشتنم وہیت دڑھونکں وک اھبنسےنل یک وکشش یک۔۔۔ر

 ڈیب ریتہک رےس روخد رںیم۔۔۔امعن اجؤیگن رںیہن یہر راسھتر رہک رایس ررمے رۓےبوہدہ۔۔۔اج

۔۔۔ رٹیب اج رہپ

 

گ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ےفیکریٹن ا ںیم وموجد ںیھت اور رحم وکئ 

ے
ے

ولچ ہن رھگ ےتلچ ںیہ۔۔۔وہ دوونں اس وق

 دس دہعف ہی ہلمج وبل یکچ یھتر

پ ہک وبیلر

ے

 ۔۔۔امعن ی

ے

ر ی ا امام آن ا وہا ےہ ےتلچ ںیہ ہن وھتڑی دی 

ن

 رھگ ہپ اہمترا وکن

 وج راہک رہکر ردھکی روک رنینسح ۓرا امام آایگ ےہ۔۔۔رحم ےن سنہ ہک اسےنم ےس آےت وہل اہمت

را اس ہنم انبن ا اھت۔۔۔ر رایھن یک رطف آراہ اھت اور امعن ےن ی   

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

وبالر رۓایک احل ےہ ڑلویکں۔۔۔نینسح امعن ہک اسےنم   
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 سج ہپ ان دوونں ےن رصف رس الہےن ہپ اافتک ایک

ر ایھب رۓمت لگ رھگ ںیہن گر
ے

وپاھچ رےن ر۔۔۔۔نینسحی  

ا  ںیم وت بک ےس ہہک ریہ وہں ایس اک اجےن اک ومڈ ںیہن گل راہ۔۔۔۔رحم ےن اتبن 

وبیل رۓاجؤ اوھٹ اجؤ مت۔۔۔امعن اےس گیب امھتےت وہ   

ر وک داھکی اھت یسک ڑلیک ہک اسھت اھت۔۔۔نینسح وغر ےس ااکس 
م
وےسی امعن لک اہمترے وشہ

 رہچہ داتھکی وہا وبالر

دورسی ویبی یھت۔۔۔اور مت ایک ااکس اھچیپ رکرےہ وہےت وہ ن ا ںیم ےن ںیہمت اہں ایکس ر

 روہےت ررےہ ردے رروپرٹر رایکس رےھجم رمتر روج رےہ روہا رراھک ۓایکس اجوسیس ہک یلر

 ہک راھتر رراہر راچہ ردل ااکسر رورہن راھت وہا رایک رطبض ہپر روخد راےنس ہکبج راہکر رہک ررکسما رےن روہ۔۔۔۔امعن

ا رراہ راتب راوکسر ردن رۓآر روج راھپڑدے ررس رااکس
ے

 اھت داھکی رواہں روک رزواھن رےن رںیمر رآج رہکر راھت وہن

واہں۔۔ رلک راور  

 وموصل وہا "اکم وہایگ رحم ہک رھگ واےل 

 

ج

می س

ایس س  ںیم امعن ہک ومن الئ ہپ ایج اک 

 رہتش رہک راتبںیئ رہن ہی راوکسر رہک رےہ راھجمسدن ا اںیھنر رےنر رںیم راور رںیہ رایض رۓرےتش ہک یلر
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ر

ن

 ز
معی
۔۔۔۔"ےہ وہا رےط رےس راھبئ ر  

را آر

ن

 ریمی اجن اب م

ٹ

 
ار رےن رہن۔۔۔۔امعن راگ رۓاوےک رگی پ

 
 ومن الئ رااکس ریھبت ایک رۓری

ر یھب یھت۔۔۔ر رزواھن ہپ رارکسنی راجب ام ہک اسھت ایکس وصتی 

ن

ہک ن  

 ولیہ۔۔امعن ےن اکل رویسی یکر

ر وہں۔۔۔زواھن ےن اہکر
م
ر آؤ ںیم اہمتری یین ہک ن اہ

م
 اہں امعن ن اہ

۔۔۔رۓ اور رحم یھب اھٹ گااھچ آریہ وہں۔۔۔امعن اھٹ ڑھکی وہئ وت نینسح  

ولچ زواھن آایگ۔۔۔امعن ےن نینسح وک اونگر رک ہک رحم ےس اہک ےسیج وہ واہں وموجد یہ 

 ںیہن اھت۔۔۔ر

ر آںیئ وت اگڑی ہک اسھت کیٹ اگلر
م
 ریھت روموجد ریھب راطہیل راسھت رہکر رزواھن رۓوہ دوونں ن اہ

ھتر ررےہ رسنہ ہپر رن ات ریسک ردوونں روج  

ارے اسھت وت رکسماےت وہ
م
معن ےن گلس ہک ہن۔۔۔ار رےہ راتگل رسکیٹ ہپ راسر ریھب رۓہ

 وساچ۔۔۔

 اوووہ ہی کمھچ ولھچ یھب اسھت ےہ۔۔۔رحم ےن اہک وت امعن سنہ دی۔۔۔
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فف ینتک رگیم ےہ۔۔۔اطہیل ےن اہک
ف
ر اگلدی مت لوگں ےن ا  ینتک دی 

رو۔۔۔امعن ےن سنہ ہک اہک

ے

  وت سک ےن وشمرہ دن ا اھت ہک اگڑی ےس ای

وپاھچ ریسیک وہ رحم۔۔۔زواھن ےن  

 ںیم کیھٹ وہں آپ ےسیک ںیہ۔۔۔رحم ےن اہک

  

 

ٹ

 س 

ن

ارہ ایک۔۔اور وخد ڈراویئن

 

زواھن ےن رس الہ ہک ان لوگں وک ےنھٹیب اک اش

 ہپ آ ہک یھٹیب۔۔۔امعن 

ٹ

 س 

ٹ
ن

ری

ن

ر ںیم ف رای  اھبنسیل۔۔۔ہکبج اطہیل اٹفٹف زواھن ہک ی 

 ر

 

رحم یھب اس ہک اسھت ٹیب ےن ای  رظن رحم وک داھکی اور ےھچیپ اک دروازہ وھکل ہک ٹیب گ

۔۔۔زواھن ےن ای  رظن امعن ہپ ڈایل اور اکر ااٹسرٹ رکدی۔۔۔

 

 گ

ر رہپ رومن الئ رےن راگ۔۔۔رحم رۓ ہی س  اتلچ راہ وت تہب ہلئسم وہاج

 

ج

می س

پر 

 

ای

ٹ

 ومن الئ ررکہکر رن

یک اسےنم رہکر رامعن رارکسنی  

 ریمی الب ےس۔۔۔امعن ےن اھکلر

وک ومن الئ ای  دورسے وک  رمت لگ ایک ن اںیت رکریہ وہ۔۔۔اطںیل ےن ان دوونں
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 دےتی داھکی وت وپاھچ۔۔

ا وت اسےنم ن ات رکےت ہن۔۔۔امعن ےن اہکر

ے

ا وہن

ن

 مت لوگں وک اتبن

اس دوران اےنس لسلسم زواھن یک رظنںی وخد ہپ وسحمس یک رگم اےس اونگر رک ہک یھٹیب 

 ریہ۔۔۔ر

اگنپ رکےن اجرےہ ںیہ۔۔۔اطہیل ےن اہک

 

 مہ لگ ش

اجںیئ ےھجم رھگ ڈراپ رکدںی۔۔۔رحم ےن اہک۔۔ںیہن زواھن اھبئ آپ لگ ر  

 وہں۔۔۔امعن ےن ومن الئ 

 

ا ںیم وےسی یھب تہب کھت گ

ن

اور ےھجم یھب رھگ وھچڑ ہک اجن

اہک ںیمر رادناز رےس ررصموف ۓ اامعتسل رکےت وہ  

ویکں وکےسن اہپڑ وتڑ ہک آئ وہ۔۔۔اب یک ن ار زواھن ذرا تخس ےجہل ںیم وبال۔۔۔امعن 

۔۔راےس لسلسم ہصغ دالریہ یھت  

ام ںیم ن ا رات ںیم ےلاجےت اوکس وےسی 

 

وت سک ےن وشمرہ دن ا اھت ہک اینت دورہپ ںیم ولکن ش

  یھب

امئ ےہ۔۔۔۔امعن ےن اب یھب اےس دےھکی ریغب وجاب 

ٹ

امئ یہ ن

ٹ

آلکج اہمترے نپاس ن
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 دن ا۔۔۔

اوےک اطہیل مہ رات ںیم ںیلچ ےگ آرام ےس۔۔۔اب یک ن ار زواھن ےن اطہیل ےس ر

 اہک۔۔

 اوےک۔۔۔اطہیل ےن رکسما ہک اہکر

دا احظف"۔۔رحم ہہک 

ن

ری"ںیم ںیہمت دعب ںیم اکل رکویگن اوےک خ

ے

رحم اک رھگ آایگ وت وہ ای

راھدی۔۔۔

ٹ

 وت زواھن ےن اگڑی آےگ ی 

 

رگ

ے

 ہک ای

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ر

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ر

 ٭٭ر

 ریمی یٹیب۔۔۔۔رحم رھگ ںیم دالخ وہئ وت امشہلئ مگیب ےن 

 

اےس دھکی ہک اہکرآگ  

ر

 

 اف ایم تہب رگیم ےہ۔۔۔۔ رحم وصےف ہپ ڈےھ گ

ا اگلیت وہں ںیم ےن اینپ یٹیب یلیکر

ن

رشی وہاجؤ ںیم اھکن

ن

۔۔۔۔رۓاہں ہی وت ےہ مت ف  

 ایک ن ات ےہ آج آپ تہب وخش گل ریہ ںیہ۔۔۔رحم ےن وپاھچ
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 ن ات یہ ھچک ایسی ےہ۔۔۔وہ رپوجش یس وہ ہک وبںیلر

ق ےس وپاھچرایسی ایک ن ات ےہ۔۔۔۔رحم ےن اایتش  

 ںیم ےن اہمترا رہتش اکپ رکدن ا ےہ تہب اےھچ لگ ںیہ۔۔۔۔امشہلئ مگیب ےن رحم ہک 

 

 

ب

 رس ہپ مب وھپڑار

 ایک ہہک ریہ ںیہ ہی آپ۔۔۔۔وہ انتج ریحان وہیت اانت ک اھتر

ایک بلطم ےھجم حیحص اگل ںیم ےن رکدن ا۔۔۔اور ےھجم وکئ ثحب رکین اس ن ارے ںیم اہں ہی 

 دو س  کیھٹ وہاج رس  دلجی ےہ رگم

ے
ے

 ن ات ردووٹکر رےن رمگیب اگ۔۔۔۔امشہلئ رۓوق

 یک۔۔۔ر

۔۔۔ےھچیپ ےس امشہلئ مگیب 

 

ےھجم وھبک ںیہن ےہ۔۔۔رحم آوسن یتیپ رمکے ںیم اھبگ گ

   اےس آوازںی دیتی رہ ںیئگ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

وپاھچ رۓ۔۔۔امعن ےن ادرھ ادرھ دےتھکی وہزواھن اہکں ےہ  

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
34 

ام ےس ےلکن وہ

 

 رکےن روپری ردنینںی اینپ روک رآپ رںیہ رۓآپ ہک ایسں یج اطہیل ہک اسھت ش

رتص رےس

ن

ایکر رنطر رےن رےہ۔۔۔۔ایج راہکں رف  

ام ےس۔۔۔۔امعن ےن اہک

 

 ش

ا ام ےس۔۔۔ایج ےن وجاب دن 

 

 یج ش

ا اھت اےنس۔۔۔امعن ےن اہک

ن

 رات ںیم وت ےھجم ےل ہک اجن

ر وخد ٹیلپ ںیم رھک ہک شیپ رکریہ ںیہ۔۔۔اج ہک اکل رکو زواھن 
م
ڈیمم آپ اانپ وشہ

 اھبئ وک۔۔۔ایج وفن امھتن ا اےسر

 ںیم ویکں رکوں۔۔۔امعن ےن دنکےھ ااکچ ہک اہک

ر

 

پ ہک اہک اور واہں ےس یلچ گ

ے

  رھپ دل الجؤ ٹیب ہک۔۔۔۔ایج ےن ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا۔۔۔

ے

 رکیہ یتیل وہں اکل ھچک ںیہن وہن
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ر ااھٹیل ہپ رلیب ردورسی رالمئ۔۔۔وج راکل روک رزواھن ۓامعن ےن وسےتچ وہ

 

گ  

 اہکں وہ زواھن۔۔۔؟امعن ےن وپاھچ

ا اگنپ ہپ آن ا اھت اطہیل ہک اسھت مت اتبؤ وکئ اکم ےہ؟زواھن ےن اتبن 

 

 ش

 آؤےگ۔۔۔

ے

 ااھچ بک ی

 ڈرن رک ہک یہ آےگنیئ امم وک اتبدانی۔۔۔ںیہمت وکئ اکم ےہ۔۔۔۔ر

 اوےک ںیم اتبدیگن۔۔۔امعن ےن اکل ٹک رکدی

ا۔۔۔۔ںیم وخد یہ وبل دیتی۔۔۔ںیہن ںیم ویکں 

ن

اب ن اد ںیہن ےھجم ےل ہک اجن

 وبلں۔۔۔امعن وخ ےس وبیل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

اک دنہہس اجب ریہ یھت۔۔۔اےس اکیف یک  ر12:15زواھن رمکے ںیم دالخ وہا وت ڑھگی ر

د بلط وہریہ یھت۔۔۔ومن الئ آن رک ہک اےنس آل امنئ وایل ر (all mine) دشی 
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ا اےس 

ٹ

پ ایک اھت"ای  پک اکیف زیلپ"۔۔۔۔ اب وہ ڈیب ہپ ل 

 

ای

ٹ

 ن

 

ج

می س

 وھکل ہک 

ٹ

 
پ

چ

 انمےن اک وسچ راہ اھت۔۔۔

" ر ٹنم ںیم ویکں اےس انمؤاگن"۔۔۔اس یک دضی تعیبط ےن اےس اگجن ا اھت۔۔ر رای   

ںیہن یطلغ یھب وت ریمی ےہ ہن۔۔۔رگم اےنس اکل یھب وت یک یھت اےنس ریما ااظتنر ایک 

ر وہں ااکس وےسی وت تہب لقع وایل یتنب 
م
وہاگ۔۔۔رگم اےس وبانل اچےیہ اھت۔۔۔ںیم وشہ

ا ہک ںیم ایک اچاتہ

ے

  ےہ۔۔۔اب ھجمس ںیہن آن
 
 وہں۔۔۔وہ اینپ وسوچں ںیم نگم اھت ح

 امعن اہھت ںیم اکیف اھتےم دروازہ اٹھکٹھک ہک ادنر دالخ وہئ یھت۔۔۔ر

راھن ار

ٹ

  ی 

ن

 اہمتری اکیف۔۔۔۔پک ایکس اجی

۔۔۔زواھن ےن اھٹ ہک پک اھتےتم وہ

ے

 ۓکنیھت ی۔۔۔مت وسئ ںیہن ںیھت ایھب ی

 وپاھچر

 ااسٹنمنئ انبریہ یھت۔۔۔امعن ےن اتبن ار

وبال ہک رانب رہگجر رۓوھٹیب۔۔۔اس یلیکااھچ ادرھ ر  

 ایک۔۔۔۔امعن ےن نط ایک

 

 ویکں۔۔۔اطہیل وسگ
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 اس اک ایک اکم اہیں۔۔۔۔امعن اک اہھت ڑکپ ہک اےس چنیھک ہک اےنپ نپاس 

ے
ے

ارے اس وق

 ےس رکٹا اجیت۔۔ر

ن

 یلھبنس ورہن اس ہک س 

ے
ے

روق  اھٹبن ا۔۔۔وہ ی 

 ایک دبزیمتی ےہ۔۔۔۔امعن ےصغ ےس وبیلر

۔وہ وصعمتیم ےس وبالںیم ےن ایک ایک۔۔   

ا ےہ اہھت وھچڑو۔۔۔۔امعن اہھت ر

ن

ڑھچاےن یک وکشش رزواھن ےھجم اکم ٹیلپمک رکن

رے رزواھن روبیل۔۔ہکبج رۓرکےت وہ

ن

اھت۔۔۔ر رراہ ریپ راکیف رےس م  

 وبال رۓااھچ مت ہی اتبؤ رویھٹ وہئ وبحمہب ویکں ینب وہئ وہ۔۔۔زواھن اےس اپتےن یلیک

پر روہ روتعق رح ر راور

ے

ر ی

 

یھت۔۔۔ رگ  

د آپ وھبل گ ای 

 

 ۓ اینپ وبحمہب وک آپ اس ہک رمکے ںیم وھچڑ ہک آہک رںیہ ۓ ش

ارلم روک روخد ردرہج حر رےن رںیہ۔۔۔۔امعن

ن

اہک۔۔ر رۓوہ ررکےت رن  

 

ے

س وہریہ وہ۔۔۔۔اس اک اہھت ایھب ی

 ي ل
ج

دا اک وخف رکو ڑلیک۔۔۔وےسی مت اس ےس 

ن

خ

 ڑکپا وہا اھت۔۔ر

س وہےن یگل۔۔۔امعن ےن اہک

 ي ل
ج

 ںیم ویکں اس ےس 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
38 

س وہےن یک ایک رضورت۔۔۔زواھن اانپ اہں ن ات ر

 ي ل
ج

وت حیحص ےہ۔۔۔ںیہمت اس ےس 

 اہھت اس ہک دنکےھ ہپ رھک ہک وبال۔۔ر

 ہی مت روز ہب روز ےتلیھپ ںیہن اجرےہ وہ۔۔۔۔ر

ا ہہک ریہ 

ٹ

ںیم ای  دم ٹف وہں اینپ آںیھکن چپ  رکواؤ۔۔۔امسرٹ وک ومن

ایل۔۔۔۔ر رٹیپ ررس اانپ ےن رامعن راور روبال رےس رشارت رۓوہ۔۔۔زواھن اکیف ےتیپ وہ  

ارایگض متخ ہن۔۔۔۔زواھن ےن وپاھچ

ن

 ااھچ ہی اتبؤ اب وت ن

اراض وہیتکس وہں ایک اس زیچ اک قح دن ا ےہ مت ےن ےھجم۔۔۔امعن 

ن

ںیم مت ےس ےسیک ن

 دیجنسیگ ےس وبیلر

 وت وہ یھب دیجنسہ وہا۔۔"ایک بلطم"۔۔۔

دو زواھن ہشیمہ ےس اےنپ ےلصیف طلسم رک ہک گر

ٹ ن

 ایک رایک راور مت روہ رۓبلطم مت وخد ڈوھی

ا اس ےس ںیہن انلم۔۔۔مت ےن اہک ےہ۔۔۔ہی

ن

ا اہیں ںیہن اجن

ن

ا وہ ںیہن رکن

ن

 ںیہن رکن

ر ےس ولمں۔۔۔ںیم ان ےس دون ارہ ںیہن یلم۔۔۔مت 

ن
ن

ری

ن

ںیہمت ںیہن دنسپ ہک ںیم اےنپ ک

 داھکی ےہ 

ے
ے

ایک رکرےہ وہ وپرا وپرا دن مت اطہیل ہک اسھت وہےت وہ۔۔۔ایھب مت ےن وق
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ام ہکر

 

وہ۔۔۔اور ےھجم ادنریھا وہےن ہک دعب اےنپ  رےچنہپ رےجب رن ارہر رۓ ےلکن وہمت لگ ش

 ر

ے

ے یک ااجزت ںیہن ےہ۔۔۔مت ےن اہک اھت آج مہ دوونں راھبئ ی

ن

کلن

ن

ن
ہک اسھت رھگ ےس 

ر اجےگنیئ نکیل ںیہن مت ےن اسرا دن اس ہک اسھت زگار دن ا۔۔۔مہ ےسوت مت ن ات یھب 
م
ن اہ

ےن اےس آہنیئ داھکن ا۔۔ر راےسی رکےت وہ ےسیج ااسحن رکرےہ وہ۔۔۔امعن  

ھچک زن ادہ یہ دبامگن وہ مت اور ااکس العج ںیہن وکئ مت اجیتکس وہ اب۔۔۔زواھن پک ر

 رٹے ںیم رھک ہک ن اینکل یک رطف ہنم رک ہک ڑھکا وہایگ۔۔

۔۔۔ر

 

ی یلچ گ

ے

کلٹ

ن

ن

 ایک وہا چس انس ںیہن اجراہ اب۔۔۔۔امعن یخلت ےس وبل ہک رمکے ےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 وہ رمکے ںیم آئ وت ااکس ومن الئ جب راہ اھت۔۔۔اےنس اکل رویسی یک۔۔

 اہکں وہ ن ار نپاچن وس دہعف وفن رکیکچ وہں۔۔۔دورسی رحم یک آواز ارھبی

راب ےہ نپاچن رمہبت وبانل اچہ ریہ وہ

ن

س خ

ھ

ے

می ٹ

۔۔۔امعن سنہ ہک وبیل۔۔رےھجم اتپ ےہ اہمترا   

پ ہک اہکر

ے

ری ینف۔۔۔رحم ےن ی  اہاہاہ وی 
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 ایک وہایگ۔۔۔امعن ےن وپاھچ

 

 

 ااھچ ب

  ےک ےھٹپ ےس۔۔۔رحم ےن اہک

ّ

  ن ار امم ےن رہتش اکپ رکدن ا ےہ ہتپ ںیہن سک ال

ر راہکں روک رےس۔۔۔امعن رزیمتر رےۓاو

ے
 

رداس وبےلر رھچک وک راھبئر رہکر راس وکئ راھت ی   

ا اہمترے اھبئ وک ہہک دن ا ےہ ںیم ےن۔۔۔رںیہمت ویکں فیلکت وہریہ ر

ن

ےہ۔۔۔وکن  

ںیہمت بک ریمے اھبئ ےس تبحم یھت اور آیٹن ےن ھچک وسچ ہک یہ ایک وہاگ امں ںیہ وہ 

 ہک رہہکر رےن رںیہ۔۔۔امعن ررکےتر رن ات رہک رلم لکر روہاجؤ۔۔۔اور ررایض رۓاہمتری اس یلر

 ومن ار ررحم ررکدن ا۔۔۔ہکبج دنب روفنر رےس راٹھکک

ّ

۔۔۔"ال

 

این لک لئ وک وھگریت رہ گ

ن

 یک ن

 ےلم رھپ اتبیت وہں"۔۔ رحم رواہیسن وہ ہک وبیل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتش ںیم ںیہن انبریہ اورپ ےس اعہشئ 

ن

ا ذعاب ےہ اب ہی ن

ن

ای  وت ہی ےتفہ واےل دن اکجل اجن

راےتر روبیل۔۔۔وہ ۓ ےتلم وہیھب ںیہن اجریہ ۔۔۔ایج آںیھکن

ٹ

ری 

ٹ

 وت ریلکن رےس رچک رۓوہ ی 

۔۔۔ر ررکٹار رےس روفاد

 

گ  

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
41 

ازل وہگ

ن

فف اہلل آپ ایک حبص حبص نج یک رطح ن
ف
وبیل رہک ررسڑکپ راانپ رںیہ۔۔۔ایج رۓا   

  مت اہیں ایک رکریہ وہ۔۔۔وفاد ٹنیپ یک وبیجں ںیم اہھت ڈال ہک وبالر

  وفاد دون ارہ اس ہک اسےنم ڑگنھبا ڈال ریہ وہں۔۔۔ایج ہہک ہک اسڈیئ ےس ر
 
اجےن یگل ح

 آن ا۔۔۔ر

 اعہشئ وت ںیہن اجریہ مت ویکں اجریہ وہ۔۔۔اس ےن وپاھچ

 دںی روھچڑ راکجل رےھجم ۓ وہ اینپ رمیض ےس ںیہن اجریہ ےہ۔۔۔آپ ایھب اجےت وہ

اہکر رےن رزیلپ۔۔۔ایج  

ان اش۔۔۔وفاد ےن اہکر

 

اہتش انبؤ اانپ یھب اور ریما یھب ش

ن

 ااھچ ولچ ن

۔۔۔اور وفاد رکسمادن ا۔۔ ااھچ کیھٹ۔۔ہہک

 

س گ

ھ
گ

ہک وہ دلجی ےس چک ںیم   

اہتش رکےت وہ

ن

وپاھچ رےن رایج رۓزواھن اھبئ ںیہن اجرےہ۔۔۔ن  

ا ر ےس آاگیئ۔۔۔وفاد ےن اتبن   دی 

رز ںیم زگرا ےہ ہن ایلس پ

ن

 

دوی

ٹ

 ررکرےہ رآرام راب رۓاہں لک اک اسرا دن ای 

وخبیب انس اھت۔۔۔ر آےت زواھن ےن ےس ےھچیپ رےسجر راہک رہک رکٹھج رس رےن روہےگن۔۔۔ایج  
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دورچنز یک ن ات رکریہ وہ۔۔۔زواھن اس ہک اسےنم آ ہک وبالر

ٹ

 وکےسن ای 

اہتش رکےن یگل۔۔۔ر

ن

 وک ریک رگم رھپ رظنادناز رک ہک دون ارہ ن
پ
 ایج ای  پ

ےھجم ںیہن دنسپ وکئ ریمے اوصلں ہک الخف ن ات رکے۔۔۔زواھن ےن اتپ ںیہن 

 اےس ایک اھجمسےن یک وکشش یک ایج ھجمس ںیہن یکس

 رزواھن رںیہ ںیہنر رنپادنب ہک راوصلں ہکر رآپ رمہ رںیہ رۓآپ ہک اوصل آپ یلیک

ری رتہبر راہر ریک راوصلں راھبئ۔۔۔اےنپ  اھٹ راور ردن ا روجاب اےس رےن رےہ۔۔۔۔ایج وہیت ری 

۔۔۔

 

 گ

اہتش۔۔۔زواھن ےن ن ات دبیلر

ن

 ریما ن

ا ر

ن

 اوہ اہں اوکن اہکں ھچک رکن

ن

 
ر وہریہ ےہ اطہیل ن ایج ےس ہہک دںی وہ انبدنی ا وہاگ رےھجم دی 

ے

آن

ر ںیم اینپ ن ات ہپ وخد یہ سنہ دی۔۔۔

ن

 ۔۔۔ایج ےن رکسما ہک اہک اور آخ

ہکبج زواھن ےنھچک تخس ےنہک ےس وخد وک ضعب راھک وہ دوونں ںینہب ااکس تہب ربص 

 آزامیت ںیھت۔۔۔ک از ک وہ وخد یہی اتھجمس اھت۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر وہریہ ےہ اطہیل ا وہاگ رےھجم دی 

ے

ا آن

ن

 اوہ اہں اوکن اہکں ھچک رکن

ن

 
 ن ایج ےس ہہک دںی وہ انبدنی

ر ںیم اینپ ن ات ہپ وخد یہ سنہ دی۔۔۔

ن

 ۔۔۔ایج ےن رکسما ہک اہک اور آخ

ہکبج زواھن ےنھچک تخس ےنہک ےس وخد وک ضعب راھک وہ دوونں ںینہب ااکس تہب ربص 

 آزامیت ںیھت۔۔۔ک از ک وہ وخد یہی اتھجمس اھت۔۔۔

سب گیب ےل ہک آئ۔۔۔۔ایج ےن وفاد وک اہک اور ای  رظن زواھن وک دھکی ہک ںیم ر

۔۔۔۔ر

 

رھ گ

ٹ

  ی 

ن

 ڑیسویھں یک اجی

ر آیت امعن وک دھکی ہک اہک
م
۔۔۔ایج ےن رمکے ےس ن اہ

 

 ارے مت ویکں اھٹ گ

وبیلر رۓاٹیب یین اہمترے دادا یج اجےگنیئ۔۔۔امعن ن الں وک وجڑے یک لکش دےتی وہ  

دا اک وخف رکو دادا یجر

ن

اب ربق ںیم ےس آےگنیئ ایک اہمتری یین اجےن۔۔۔۔ایج ےن سنہ  رخ

اہتش رکایل مت ےن۔۔۔۔ررہک اہک وت امعن ےن اےس آںیھکن داھکںیئ ر

ن

"رشم رکو"۔۔ن  

ر وک ںیہن رکوان ا سب۔۔۔ایج ےن اتبن ار
م
 اہں ںیم ےن وت رکایل اہمترے وشہ

رےن یگل۔۔۔

ے

 ااھچ۔۔۔امعن ہہک ہک ڑیسایھں ای

  لچ

ن

دی۔۔۔ر راور ایج رمکے یک اجی  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آپ ویکں اھٹ ںیئگ۔۔۔۔وفاد ےن امعن وک دھکی ہک وپاھچ

۔۔۔امعن ےن اہک

 

 

ا ےہ ب

ن

 اہلل اہلل ایک وہایگ یین اجن

اہتش انبریہ یھت۔۔۔وفاد ےن اتبن ار

ن

 وت دس ٹنم ےلہپ اھٹ اجںیت ایج ن

ا ومن الئ ںیم رصموف اھت۔۔۔ایس اانث ںیم ردوونں ےس رہکبج ان ر

ے

ر رکن
م
وخد وک ےب اینز اظہ

ر

 

 اطہیل یھب وںیہ آگ

ر وایل رکیس اھبنسیلر رای   ڈگامرگنن ایری ون۔۔۔۔اور زواھن ہک ی 

ر

 

 امعن ےن ای  رظن اےس داھکی رھپ چک ںیم یلچ گ

ور رٹاؤزر ںیم وہ ںیلچ۔۔۔ایج گیب اھبنسیتل وہئ آئ وتایکس رظن اطہیل ہپ ڑپی یٹ رشٹ ا

دوےٹپ ےس ےباینز یھٹیب اےنپ ن ال اویلگنں ہپ یتٹیپل زواھن وک دےنھکی ںیم رصموف 

اوگاری ارھبی

ن

  یھت۔۔۔ایج ہک رہچے ہپ ن

ا ےہ۔۔۔ایج ےن اسدہ 

ن

ارے اطہیل ن ایج آپ اینت دلجی اجگ ںیئگ آج رھپ ںیہک اجن
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 اےس رۓےس ےجہل ںیم وپاھچ اور اس یک ن ات نس ہک زواھن ےن آوھکنں ںیم یتخس یل

 داھکی

 ںیہن سب دنین ںیہن آئ۔۔۔اطہیل ےن اہک

ان ہک وسیت وہں۔۔۔۔ایج ےن سنہ ہک اہکر

ے

رے ہک دعب ںیم وت یبمل ن

ن

 احالہکن اےنت م

اہتش لبیٹ ہپ رےتھک وہ

ن

ر ںیہن وہریہ۔۔۔امعن ن وبیلر رۓںیہمت دی   

 اہں اجریہ وہں۔۔۔ںیلچ۔۔۔ایج ےن امعن وک وجاب دے ہک وفاد ےس اہک

ا۔۔۔ایج اجےت اجےت ٹلپر

ن

 اجن

ے

ا وھبل م

ن

 ارے اہں ےھجم یھب ےل ہک اجن

 اب اجؤ وت۔۔۔مت لگ رشوع رکو ںیم آریہ وہں۔۔۔۔

  امعن ےن گنت آ ہک اہک

۔۔اور ر

 

رھ گ

ٹ

اورپ یک رطف ی   

ر دعب واسپ آئ وت س  وجں اک وتں ڑپا وہا اھتر  وھتڑی دی 

 ایک وہا رشوع ںیہن ایک۔۔۔ان دوونں وک دھکی ہک اہکر
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ا۔۔۔زواھن ومن الئ ےس رظن ااھٹ

ن

وبالر رریغبر رۓمت ےن ںیہن رکن  

ر وک آواز 

ن

 ز
معی
ر اھبئ آیھب اجںیئ۔۔۔زواھن وک وجاب دے ہک 

ن

 ز
معی
سب رکریہ وہں 

 دی۔۔۔

ے وہآایگ آایگ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ر 

ن

 ز
معی
یھٹیبر ریہ اسھت رہک راس ریھب رامعن وت روبال رۓ۔۔۔  

 ن ار ںیم ہی واال آٹیلم ںیہن اھکیت۔۔۔اطہیل ےن ٹیلپ اکسھکئر

ر یک 

ن

 ز
معی
اوہ ےھجم اتپ ںیہن اھت۔۔۔مت اسیج اھکیت وہ انبل اج ہک۔۔۔۔امعن وجاب دے ہک 

 اک رۓ ۔۔رھپ اچن وک داھکیرطف وتمہج وہئ۔۔۔اور اطہیل ےن ہنم انب ہک ای  رظن زواھ

ایل۔۔۔ رااھٹ رپک   

ا ےنیل رھپ ایج وک ےل ہک ںیلچ ےگ۔۔۔

ن

 ن اد ےس آاجن

ر ےن اہک

ن

 ز
معی
ر اگلیت وہ۔۔۔  ن ار رھپ یسک اور دن ےتلچ ںیہ ہن مت دوونں اینت دی 

ری اہسرا وہں۔۔۔امعن ےن رسوگیش یک وت وہ سنہ دن ا۔۔ر

ن

 وسچ ںیل آپ یک تبحم اک آخ

ر اچااھچ ںیلچ ےگ۔۔۔اجؤ ایتر وہاجؤ ںیہمت ر

ن

 ز
معی
 ۓ وہ رےتیپ رۓ یین ڈراپ رکدواگن۔۔۔

 وبال۔۔
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ر رۓاہں کیھٹ ےہ رحم وک یھب انیل ےہ۔۔۔امعن دلجی دلجی اےتھٹ وہ

ن

 ز
معی
 ےن روبیل۔۔

رسالہن ا رںیم راابثت  

ا ےہ ہن۔۔۔امعن ےن اجےت اجےت ٹلپ ہک اہکر

ن

دار ن ار یھب وت رکن  ارے اہں دی 

 روےتک وہ

ٹ

م
ر ےن رکسماہ

ن

 ز
معی
 امعن رامرا۔۔۔اور دے راےسر رہک رااھٹر رس  ر ڑپا رہپ لبیٹ رۓاور 

ر

ے
ے

روق وہئ رںیم راسڈیئ ری   

ر وک ااتھٹ 

ن

 ز
معی
ارے ارے اانت ملظ۔۔۔رگم نس ہک ااھچ اگل ہن۔۔۔وہ اہھت ااھٹ ہک وبیل رھپ 

 دھکی ہک دوڑ اگلدیر

ر سنہر

ن

 ز
معی
 نپالگ۔۔۔

رو۔۔۔زواھن ےن وپاھچر  ایک وہراہ ےہ ی 

ر ےن اتبن ا وت اےنس رس الہدن ا۔۔۔

ن

 ز
معی
 ںیہن ھچک ںیہن ن ار۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اہک رۓںیہمت اھبئ وک اینت ںیہن انسین اچےیہ یھت۔۔۔وفاد ےن ڈراویئ رکےت وہ   
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 ہن رطلسمر رہپر رمہ رںیہ رۓںیم ےن ان ہک اوصلں اک وجاب دن ا اھت۔۔ان ہک اوصل ان یلیکر

 ےن رںیہ۔۔۔ایج روہےت رالوگ ریھب رہپ رآیپ راطہیل راور ہپ رانر راوصل روہ روت ںیہ رارگ ررکںی۔۔۔اور

ر
م
اہکر رۓوہ ردےتھکیر رن اہ  

 ںیہمت اطہیل ےس ایک ہلئسم ےہ۔۔۔۔وفاد ےن وپاھچ

را ہلئسم ںیہ۔۔۔۔ایج رس ہن ںیم الہ ہک اہھت ااھٹ ہک 

ٹ

طلغ طلغ ان ےس ںیہن وہ وخد ای  اانت ی 

ز ہپ سنہ دن اروبیل۔۔۔وت وفاد اس ہک ادنا  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ڑھکے ںیہ دلجی آاجؤ۔۔۔۔امعن ےن رحم وک اکل یکر
م
 اہں مہ اہمترے رھگ ہک ن اہ

ا   اہں آریہ وہں۔۔۔رحم ےن وجاب دن 

ارت ےس وبیل۔۔۔آریہ ےہ اچیبری اینت یھجب یھجب وہئ ےہ۔۔۔امعن رش  

ر ےن اہکر

ن

 ز
معی
۔۔۔  ےہ ہی س 

ے

 اہمتری دبول

 وہ۔۔۔ امعن ےن رحم وک آےت 

 

ریخ ےہ اس ہک دعب یک وخیش دےنھکی القئ وہیگ۔۔۔آگ
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 دھکی ہک اہک۔۔۔ر

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ایکر رالسم رۓاالسم ومکیلع۔۔!رحم ےن اگڑی ںیم   

السم ایک احل ےہ۔۔۔امعن رپوجش یس وبیل-ومکیلع    

ر ےن یھب کیب وی رمر 

ن

 ز
معی
 

ے
ے

ر ہپ ڈایل ایس وق

ن

 ز
معی
کیھٹ۔۔۔رحم ےن ہہک ہک ای  رظن 

 

 

ر ےن اےس اامسلئ نپاس یک وت وہ رظن ریھپ گ

ن

 ز
معی
ےس اےس داھکی دوونں یک رظنںی ںیلم وت 

۔۔۔

 

 اور رہگی وہگ

ٹ

م
ر یک رکسماہ

ن

 ز
معی
 اور 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا

 

س رکرےہ ھت۔۔۔رش

سک

ر یک ینگنم وک ڈ

ن

 ز
معی
م ںیم وہ س  اھکےن ہک دعب ےھٹیب   

ا  مہ دوونں ای  ےسیج وسٹ انبںیئ ےگ۔۔۔ایج ےن امعن وک اہک وت اےنس رس الہدن 

اہک رےن رںیہ۔۔۔اطہیل رۓاانت بیجع اتگل ےہ ااسی اتگل ےہ ای  یہ اھتن ےس ڑپکے ونبا   

ارے ر
م
رلکز اگل وہےت ںیہ۔۔۔ایج ےن اہکرہی رٹڈنی ےہ۔۔۔اور میس رلک ںیہن وہاگ ہ  
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ر

 

 ایک وہراہ ےہ۔۔۔اعہشئ یھب وںیہ آگ

 اووہو آج وت دیع اک اچدن رظن آن ا ےہ۔۔۔ایج ےن سنہ ہک اہک

 اہکں رصموف وہ مت آلکج۔۔۔وفاد ےن اہک

 

 

 اہں ب

 مت۔۔۔زواھن ےن یھب اہک

 

 اور آج اکجل یھب ںیہن گ

ر ےتلچ ںیہ۔۔۔اعہشئ ےن اہکر رایسی ریما دل ںیہن اچہ راہ اھت۔۔۔اھبئ ںیلچ ںیہک
م
ن اہ  

 وفاد ہک اسھت یلچ اجؤ۔۔۔ےھجم اکم ےہ۔۔۔زواھن ےن اہک

 ہپ وہاگ ہن آاکپ۔۔۔اعہشئ ڑتخ ہک 

ن

اہں دو نیت دن وت اطہیل ن ایج ہک اسھت ھت اکم ڈنیپن

 وبیل

 اعہشئ۔۔۔زواھن ےن اکپرا

ا  ںیم ےن ھچک طلغ ںیہن اہک۔۔۔اعہشئ ےن ہنم انبن 

ںیہ ہن۔۔۔وفاد ےن اہکرارے وھچڑو مہ ےتلچ   

ر ےن اس ہک ن ال اگبڑ ہک اہک

ن

 ز
معی
 اہں اور ںیم یھب وت لچ راہ وہں ہن۔۔۔
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 ںیم ںیہن اجریہ مت لگ اجؤ۔۔۔اطہیل ےن عنم ایک

پ رکوان ار رائ اور وفاد ےن اےس ینہک امر ہک حپ

ٹ

ری 

ٹ

 اہں اب ویکں اجیگنیئ ہی۔۔۔ایج ی 

ر ےن اہک وت س  اھٹ گر

ن

 ز
معی
ۓولچ اوھٹ رھپ۔۔۔  

ہی ںیہک ںیہن اجریہ۔۔۔زواھن ےن امعن وک اخمبط ایکر رمت ٹیب اجؤ  

پ ہک وپاھچ

ے

 ںیم ویکں ںیہن اجؤیگن۔۔۔امعن ےن ی

ایگ۔۔ر راھٹ رہکر روبل وکر رس ر یگ۔۔۔وہ رۓویکہکن ںیم ےن عنم رکدن ا ےہ۔۔۔ہی ںیہن اجر  

۔۔۔

 

  ہکبج امعن ریپ خٹپ ہک رشعت مگیب ہک رمکے ںیم گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ایک وہا ریمی یٹیب وک۔۔۔رشعت مگیب ےن اہکر

دن ائ آوھکنں ےس س  اتبن ا۔۔

ٹ

 اور امعن ےن ڈی 
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ر ےہ وہ اہمترا ۔۔۔رشعت مگیب
م
  اےنس عنم رکدن ا ےہ وت ںیہن اجؤ۔۔وشہ

 
  ےن اہکروت اٹیب ح

ر ںیہن اجن اک ذعاب ےہ وہ ریما۔۔۔امعن ےن ےصغ ےس اہکر
م
 وشہ

ری ن ات اےسی ںیہن ےتہک۔۔۔اوہنں ےن امعن وک وٹاکر  ی 

  آپ لوگں وک ریمی دقر آ

ے

  ںیم ںیہن وہیگن ہن ی
 
 ےصغر رہک رہہک یگ۔۔۔وہر ۓح

ی رےس رےسرمکے

ے

کلٹ

ن

ن

ر ریلچ ر

 

گ  

  امعن
 
 ےن آ ہک اہک اور مت لگ اجؤ۔۔۔وہ س  الؤجن ںیم ااکس ااظتنر رکرےہ ھت ح

ر

 

 اےنپ رمکے یک رطف یلچ گ

ہنم نب ایگ۔۔۔۔راور ایج اک ر  

ر ےن ایج ہک دنکےھ ہپ اہھت رھک ہک اہک اور وہ لگ ےلچ 

ن

 ز
معی
ولچ اسٹ اوےک۔۔۔

۔۔۔۔رۓگ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ںیہمت وھپل تہب دنسپ ںیہ ہن۔۔۔۔
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یھت۔۔ ریہ ردے رنپاینر روک روپدوں رۓ امعن الن ںیم ڑھکی ےصغ ےس ہنم الھپ  

ر ںیم آ ڑھکا وہا۔۔۔ر رای    زواھن اس ہک ی 
 
 ح

 وہ اخومش ریہ۔۔ر

ا ہک نپچب ںیم رگےن ےس وج اہمترا 

ے

ںیم یسک دن ںیہمت وھپل امروں اگ رگم ےلمگ ہک اسھت ن

 ایگ وہا وہ وہ کیھٹ وہاج

ٹ

ر رہپ روہوٹنں ر۔۔۔۔وہۓدامغ ال

ٹ

م
 ۓیل رکسماہ

ر اس اھت روجر روبال۔۔۔اجاتن

ے
ے

ر ریک اس روق

ٹ

م
رکریہ وہیگ۔۔۔ر اکم راکر رلیت ہپ ریتلج ررکسماہ  

 ویکں ںیم ےن وکیسن اہمتری ن ایج ڑیھچ دی ےہ ۔۔۔۔ر

 امعن ےن کنت ہک وجاب دن ا۔۔۔

  ںیہمت اتپ ےہ ہک ںیم ےن ںیہن اجےن دانی اھت رھپ اس ےصغ یک وہج۔۔۔زواھن ایکس 
 
ح

اک دن ا ہک وبالر

ن

 ن

 زواھن اجؤ اہیں ےس۔۔۔وہ ہصغ طبض رک ہک وبیل۔۔ر

 ںیم وت ںیہن اجراہ ۔۔وہ دنکےھ ااکچ ہک وبال۔۔۔

و ں اک رسدار۔۔۔

ٹ

 ن
ھی
 اھت وت وہ یھب ڈ

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
54 

 اھبڑ ںیم اجؤ۔۔۔ر

 امعن ےن ےصغ ںیم ےلمگ ہپ نپاؤں دے امرا وج رگ ہک ڑکٹے وہایگ۔۔۔ر

ر

 

 اور واہں ےس یلچ گ

 زواھن دودقم ےھچیپ وہا۔۔۔ر

ہک وہ المگ ایس وک دے امریت۔۔ر رایک رھبوہس اھت  

ا   پلپ

ن

 ااھچ ہن ن ات وت ونس۔۔۔وہ وفرا اس یک اجی

 زواھن اجؤ اہیں ےس۔۔۔امعن ےن ےٹلپ ریغب اہک

  ںیم یہ ںیہن اجراہ اھت ہی ںیہمت وخد انھجمس اچےیہ ہک ںیم ںیہن 
 
ا اھت ح

ن

ںیہمت ویکں اجن

 اجراہ وت مت یھب ںیہن اجؤ۔۔۔زواھن ےن دیجنسیگ ےس اہکر

  وت ریما ایخل ںیہن اووہو

ے

ووو مت ےنتج دن اطہیل ہک اسھت ریس اپسےٹ رکرےہ ھت ی

رض رکو۔۔۔اس وک اکن

ن

رض رکرےہ وہ وہ وخد ہپ یھب ف

ن

ح یہ رےنہ آن ا۔۔۔وج زیچ ھجم ہپ ف

رن ہک اسھت ہنم ااھٹ ہک 

ن

 انبؤ۔۔۔اور اہں ںیم رصف یسک ک

ے

دو ریمے ےلگ اک دنھپا م

اسھت ںیم ھت۔۔۔ہہک ہک امعن اس ہک وجاب ںیہن اجریہ یھت۔۔۔ریما اھبئ اور نہب ر
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۔۔۔ ریلچ رےس واہں رریغب رۓ اک ااظتنر یک

 

گ    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  زواھن رولچ مہ ںیہک ےتلچ ںیہ۔۔۔امعن ومن الئ ہپ میگ ےنلیھک ر
 
ںیم رصموف یھت یھت ح

۔۔رۓدالخ وہاور اطہیل اس ہک رمکے ںیم ر  

 اےنس ای  رظن ااھٹ ہک داھکی رھپ میگ ےنلیھک یگل۔۔ر

 ںیم مت ےس ہہک راہ وہں۔۔۔زواھن ےن اہکر

ا مت اجؤ۔۔۔امعن ےن وجاب دن ار

ن

 ےھجم ںیہن اجن

ر یک ھچک دقر رکل۔۔۔اطہیل ےن اہک
م
 رکو اےنپ وشہ

ے

 اوووہ ک آن اانت رخنا م

 وت امعن سنہ ہک وبیلر

ر ز
م
د ایس وہج وہ ےھجم اانپ ک اہمترا وشہ ای 

 

ن ادہ اتگل ےہ۔۔۔اور ںیہمت وت اکم اھت ہن زواھن ش

ےلہپ ےس یہ وکئ اور الپن اھت۔۔۔امعن ےن ای  رظن رےس مت ےن اجےن ےس ااکنر ایک اھت ن ا ر

 اطہیل وک دھکی ہک زواھن ےس اہک۔۔
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 امانن نکیل یھبک ںیمہ االیک یھب وھچڑ دن ا رکو۔۔۔امعن ےن رکسما ہک 

ے

را م اور وےسی اطہیل ی 

۔۔۔ر

 

۔۔۔وہ ےصغ ںیم واہں ےس لکن گ

 

 اہک اور اطہیل وک وگن ا آگ گل گ

 اجؤ اج ہک اس ہک آوسن وپوھچن رو ہن ریہ وہ۔۔۔۔امعن ےن زواھن وک اہکر

 اہمترا ھچک ںیہن وہاتکس۔۔۔۔زواھن اوسفس ےس رسالہ ہک وبالر

  تہب رکشہی۔۔۔امعن ےن رس وک مخ ایک

زواھن۔۔۔امعن ےن اےس اجےت دھکی ہک وساچ رھپ ےھجم دض دالےن واےل مت وخد وہ ر

 رسکٹھج ہک دون ارہ میگ ےنلیھک یگل۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اہک ےنر ر۔۔۔نینسحۓاہ  

ر رےن وھٹیب۔۔۔امعن رۓاوہ اہ

ن

اہک رہکر روچی   

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

وپاھچ رۓیسیک وہ۔۔۔نینسح ےن   
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معن ےن اہکرکیھٹ وہں اور مت ےسیک وہ۔۔۔ا  

وبالر رۓگل وت ںیہن ریہ کیھٹ۔۔۔وہ اس وک وغر ےس دےتھکی وہ  

اہکر رۓںیہن ںیہن۔۔۔امعن ےن آس نپاس رظن امھگےت وہ  

  رھپ آںیھکن ویکں اینت اداس ںیہ۔۔۔۔نینسح ےن اہک

 ںیہن۔۔۔امعن ےن سنہ ہک اہک وہ واہں ےس ھچک راور رۓ دنین وپری ںیہن وہئ سب ایس یل

یگل۔۔۔راےنھٹ یک رکےن ر  

ا اھت۔۔۔امعن 

ے

ا وہ دویتس ےس زن ادہ ایبن وہن

ن

نینسح یک آوھکنں اک امعن وک دھکی ہک کمچ اجن

ر رزن ادہر راےس رۓ ایس یل
ے

یھت۔۔۔ ررکیتر ررظنادناز ی  

 

 ااھچ ولچ امن اتیل وہں۔۔۔نینسح ےن یھب سنہ ہک اہکر

اہک رۓہن یھب امون وت وکئ ہلئسم ںیہن۔۔۔امعن ےن اےتھٹ وہ  

 ایکس  ٹیب اجؤ ھچک ن ات رکینر

 

ےہ۔۔۔نینسح ےن ااکس ن ازو ڑکپ ہک اہک اور امعن وت ریحان رہ گ

راءت ہپ
 
 خ
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 ہی ایک رحتک ےہ۔۔۔امعن ن ازو کٹھج ہک وبیلر

 ااھچاا اوےک وسری وھٹیب۔۔۔۔نینسح ےن دوونں اہھت ااھٹ ہک اہکر

 وبل۔۔۔۔امعن ےن ٹیب ہک اہکر

ا امعن ںیم ںیہن اجاتن بک ےسیک وہایگ

ن

 وہن

ے

،ںیم ےن وخد وک تہب اھجمسن ا دوھکی زیلپ کنیپ م

ا وہں ںیم ںیہن رہ اتکسر

ے

اہمترے ریغب۔۔۔۔وہ  ررگم ںیہن رکاکس۔۔۔ںیم مت ےس ایپر رکن

 اصف وظفلں ںیم اینپ تبحم اک ارتعاف رکایگ امعن ےن ےبینیقی ےس اےس داھکی

 ر

ے

اہمترا دامغ وت کیھٹ ےہ نینسح ریما اکنح وہاکچ ےہ مت ااسی وسچ یھب ےسیک تکس

   ٹھج ےس ڑھکی وہئوہ۔۔۔۔امعن

 ڑھکا وہا
 
ا۔۔۔نینسح یھب اس ہک اقمپ

ے

 تبحم ہپ یسک اک اایتخر ںیہن وہن

 ہی ایک ےسیک رکایل مت ےن۔۔۔امعن ای  اھھت امھت ہپ رھک ہک وبیلر

کیھٹ ےہ ےھجم مت ےس ھچک ںیہن اچےیہ سب یسیج وہ ویسی رانہ ریمے اسھت ویکہکن سج 

ی اکانئت وہیت ےہ۔۔۔۔ہہک ہک وہ راک ڑھگی مت ےس ن ات وہیت ےہ،ویہ ڑھگی ریم
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 ںیہن اھت۔۔۔ر

۔۔۔

 

  اور امعن وںیہ اانپ رس ڑکپ ہک ٹیب گ

 

 یھب بجع ےہ"

ے

 
   ہی قشع و تبحم یک روای

ا یھب ںیہن ےہ

ن

   نپان ا ںیہن سج وک اےس وھکن

ا ےہ ریمے دل ےس یسک وخاب یک وصرتر

ٹ

 لپ

ا یھب ںیہن ےہ

ن

 "وہ صخش ہک سج وک ریما وہن

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وفاد اھبئ۔۔۔۔ایج ےن رمکے ہک دروازے ہپ ڑھکے وہ ہک اےس آواز دی۔۔۔ر
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ا  اہں آاجؤ۔۔۔وہ ن اینکل ےس ادنر آن 

ر اھبئ یھب رھگ ر

ن

 ز
معی
ہپ ںیہن وہ ےھجم ہی ھچک وسال اھجمس دںی ٹسیٹ ےہ ریما لک اور 

اتبن ار رۓںیہ۔۔۔اےنس ادنر آےت وہ  

 

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

 ےس راس ریھب ایج روت روبال رۓاہں ااھچ داھکؤ ایک وپانھچ ےہ۔۔۔وہ وصےف ہپ 

یگل۔۔۔ راتبےن راےس ریھٹیبر رہپ رافلصر روھتڑے  

  

ن

اب اس وک وخد رکو۔۔۔۔اھجمسےن ہک دعب وفاد ےن ونٹ ی  ایکس اجی

راھئ۔۔۔ایج وسال لح رکےن ںیم رصموف یھت ر

ٹ

اور وفاد اوکس ےنکت ںیم وحم اھت۔۔۔ایج ی 

رل وہیت وہ 

ن

وک لسلسم ایکس رظنںی وخد ہپ وسحمس وہریہ ںیھت۔۔۔اس یک رظنوں ےس یپ

 ن ار ن ار ن ال اکونں ہک ےھچیپ رکیت وسال لح رکےن یک وکشش رکریہ یھت۔۔

 

 ایک ہلئسم ےہ۔۔۔ایج ےن رس ااھٹ ہک داھکیر

 ایک۔۔۔وفاد ےن دنکےھ ااکچ ہک وپاھچ
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اےسی ویکں دھکی رےہ ںیہ۔۔۔۔ایج ےن وپاھچ رآپ ےھجم  

 ےسیک دھکی راہ وہں۔۔۔اےکس وسال ےس وفحمظ وہےت وفاد ےن وسال ایک

راھ ہک اہک

ٹ
پ
اک خ

ن

 وھگر وھگر ہک۔۔۔۔ایج ےن ن

 

ںیہن وت ںیم ںیہمت وھگر وھگر ہک ںیہن ہکلب ایپر ایپر ےس دھکی راہ وہں۔۔۔وفاد ےن ایس ہک 

راھ ہک اہک۔۔۔ ہکبج

ٹ
پ
اک خ

ن

ری رک ہک اےس دےنھکی یگلادناز ںیم ن

ٹ

  ایج آںیھکن ی 

 

" ر رۓاھجیکن
ے

ںیمر رآوھکنں رانجب رم  

 "ان ںیم رطخہ ےہ ڈوب اجےن اک۔۔

 

ر

 

 وفاد ےن اہک وت ایج اٹپٹس ہک ڑھکی وہگ

مم۔۔ےھجم ھجمس آایگ ںیم رکلیگن۔۔۔وہ اتکںیب یتٹیمس دلجی دلجی وبیل۔۔۔وفاد 
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 دن ا

ٹ

م
۔۔۔وت رلکن رےس ررمکے روہر ررھپ اور راھت رراہ ردھکی اےس رۓرکسماہ

 

 اسہتخ رےب روفاد گ

دن ا۔۔۔ رسنہ   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےس رشعت مگیب یک وگد ںیم رس رےھک  ایک وہا ےہ ریمے ےچب وک۔۔۔۔زواھن اکیف دی 

ا وہا اھت وت رشعت مگیب اس یک 

ٹ

ن الں ہپ اہھت ریھپےت وہئ وبںیل۔۔۔راخومیش ےس ل   

   ھچک ںیہن دادو۔۔۔۔زواھن ےن ااکن اہھت وچم ہک اہک

 

 رےن مگیب راتبؤ۔۔۔۔رشعت رولچر رۓھجم ےس وھجٹ وبلےگ ہی ن ال اےسی یہ ںیہن دیفس وہ

وبالر رزواھن روت راہک  

 

ری ےہ زرا ںیہن اوکس ریما ایخل۔۔۔وہ ہنم وسبر ہک س  اتبےن اگلر  دادو آیکپ وپیت تہب ی 
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م وت ریمے الل اس ںیم یھب اہمترع یطلغ ےہ وہ اہمتری وکنمہح ےہ مت ےن اس ہپ 

م
م
مہہ
ہ

رحیج دی ےہ وت اس ےس ایک ا

ے

 تبحمر رۓدیم رک رےہ وہ ہک وہ اہمترے آےگ ھچب اجراطہیل وک ی

ار راےس روت رےہ ریک

ن

وھکیس۔۔۔ر اھبنن  

ےتم اس دن مت ےن اےس س  ہک اسھت اجےن ںیہن دن ا۔۔اور وخد مت اطہیل ہک اسھت وھگ

 وخد رمت راور ےہ ریتنب ردقمر ابتیہ روت رۓ رھپےت وہ۔۔۔دو لوگں ہک درایمن وکئ رسیتا آاج

رےھ ررطفر راہمتری روہ ہکر روہ راچےتہ روہ۔۔۔مت رالرےہ رںیمر رچیب روک راطہیل

ٹ

 ںیہمت رہپر روت ری 

 ر ایمں رےہ رصقر راکر ردعب تہب روت رتبحم ررکو رزعت یک راسر رمتر روہیگ ررکین
 
 زعت رایکس رمت رح

زعت ےسیک رکاگی اور وہ اہمتری زعت ےسیک رکیگی۔۔۔ر رایکس راور روکئر روت ررکوےگ رںیہن  

وعرت وک تبحم ےس زن ادہ زعت یک رضورت وہیت ےہ ویکہکن تبحم اک ااہظر وت اخص ر

 وحلمظ اخرط ریھک اجیت ےہ۔۔۔تبحم ہک ریغب 

ے
ے

ر وق
م
ا ےہ ہکبج زعت وت ہ

ے

وماعق ہپ ایک اجن

۔۔۔۔ایمں وعرت ادوھری وہیت ےہ اور زعت ہک ریغب وعرت وعرت ںیہن ریتہ

ا ےہ اس ںیم ارگ مت اےس الجےن یک وکشش 

ے

ویبی اک رہتش زعت اور امن اک رہتش وہن

پکاا ھن

ے

ت

     رکوےگ وت وخد یھب لج اجؤےگ۔۔۔۔رشعت مگیب ےن ہہک ہک ااکس رس 

 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
64 

وہئ ردالخر رںیم ررمکے رہکر رےلر رۓاچ ر۔۔۔امعنۓدادو آیکپ اچر   

ھکی ہک وبںیل۔۔ایکن اہں اہیں رھک دو ںیہک اجریہ وہ۔۔۔رشعت مگیب اس یک ایتری د

 ن ات نس ہک زواھن ےن یھب آںیھکن وھکںیل۔۔ر

ر اھبئ ہک اسھت اجریہ وہں اکم ےس۔۔۔امعن ےن زواھن وک دےھکی ریغب وجاب 

ن

 ز
معی
یج 

 دن ا۔۔

۔۔۔

 

 ااھچ ریخ ےس اجؤ۔۔۔اوہنں ےن اہک وت وہ یج ہہک ہک رمکے ےس لکن گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

وپاھچر ۓ اہمترے رسسال ےس وکئ آن ا ںیہن۔۔۔امعن ےن سپچ اھکےت وہ  

اتبن ار رہک انب رہنم رےن رھت۔۔۔۔رحم رۓایم اتبریہ ںیھت ہک حبص آ  

معن ےن ےہ۔۔۔۔۔ا وخیش راینت وت رےھجم رہکلب ےہ روہا رانبن ا رویکںر رہنم رکو ۓنپالگ سب اوجنا

 اہک اور رحم اخومش ریہ
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رکیت وہ۔۔۔اس یک اخومیش دھکی ہک امعن ےن دون ارہ اہکایک مت یسک اور وک دنسپ ر  

 مت ااسی وسچ یھب ےسیک یتکس وہ۔۔۔رحم ےصغ ےس وبیل

ر اھبئ 

ن

 ز
معی
رائ ےہ۔۔اہں وےسی ےھجم اتگل اھت ہک ںیہمت  ویکں یسک وک دنسپ رکےن ںیم ایک ی 

د رکدی۔۔۔امعن ےن اوسفس ےس رس الہ ہک اہک دنسپ ںیہ رگم مت ےن ر ردی 

ے

اس ن ات یک یھب ی

۔۔ابمدا اس یک یسنہ ڑکپی ہن اجرا

 

ۓور رساکھج گ  

اوسفس اک ایک افدئہ اب ایم ریمی ای  ںیہن نس رںیہ ۔۔۔۔رحم ےن وساچ رھپ کٹھج ہک 

 وبیل۔۔۔"اہمتری نینسح ےس ایک ن ات وہئ"۔۔۔

 

 وپوھچ ںیم وت ایکس تمہ ہپ ریحان وہں۔۔۔۔امعن ےن اہکر

ے

 افف م

اور امعن اےس س  اتبےن یگلروہا ایک ےہ۔۔۔۔رحم ےن دون ارہ وپاھچ ر  

 اوہ اوسفس اچیبرا۔۔۔رحم ےن اہک

پ 

ے

ارے اہکں اک اچیبرا دنبہ اینت یہ رشم رکےل ہک ریما اکنح وہاکچ ےہ۔۔۔۔امعن ےن ی

 ہک اہکر
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 ریخ مت ینگنم ہپ ایک نہپ ریہ وہ۔۔۔۔رحم ےن وپاھچر

 ایھب وساچ ںیہن ےہ۔۔۔۔

رحم ےن ہلصیف انسن ا۔۔۔رمت حبص ےس ریمے نپاس آاجؤیگ سب ںیم ےن اتبدن ا۔۔۔۔  

 ںیم یتلچ وہں۔۔۔۔امعن ومن الئ ہپ ںیہ ۓ وکشش رکویگن۔۔۔۔ولچ ن ار اھبئ آگ

 دھکی ہک اےتھٹ وہ

 

ج

می س

ر اک 

ن

 ز
۔۔۔ر رر روبیل رۓمعی  

 

 ہک ررکسما رےن راتگل۔۔۔رحم ںیہن ردل رںیہک اک اھبئ۔۔ان راہمترے ۓاینت دلجی آگر

 اہک

د رےہ ر

ٹ ن

ںیہ۔۔۔۔امعن ےن یھب رکسما ہک اہک اور رحم یک ان اک دل اگلےن وایل ڈوھی

 یٹمس یھت ےسج امعن ےن وخبیب داھکیر

ٹ

م
 رکسماہ

۔۔۔

 

  ولچ اہلل احظف۔۔۔۔اس ےس لم ہک یلچ گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رٹکی اکن

 

وپاھچ رےن ر۔۔۔۔امعنۓح ہن وہاجوےسی اھبئ ایک ایخل ےہ ینگنم یک ہگج ڈای  

 رکےت وہ

ن

ر ڈراویئن

ن

 ز
معی
وبال ۓہنم دنب رکو ینگنم کیھٹ ےہ سب۔۔۔  

 ےھجم ایک ںیم وت آیکپ الھبئ ںیم ہہک ریہ یھت۔۔۔امعن دنکےھ ااکچ ہک وبیل

ر ےن رسالہ ہک اہکر

ن

 ز
معی
 تہب رکشہی۔۔۔

 

ر ےن ن اد آےن ہپ وپاھچ

ن

 ز
معی
 اہں مت اتبؤ زواھن اک ایک احل ےہ۔۔۔۔

راب وہریہ ںیہ آپ وک ںیہن اتپ ایک ہک اسیک ےہ اوووہ ر

ن

ریمے اہلل آیکپ آںیھکن خ

ر ےنسنہ اگل "مت ںیہن دسرھےن وایل ہن"۔۔۔وت 

ن

 ز
معی
وہ۔۔۔۔امعن ےن رشارت ےس اہک وت 

  امعن یھب سنہ ڑپی۔۔۔ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ن ات ےہ ہی ھجم ےس ن ات ںیہن رکںی۔۔۔ایج وبل ہک ہنم انب ہک اسڈیئ ںیم ٹیب تہب طلغ

۔۔

 

 گ

ا ایک وہایگ۔۔۔دسرہ مگیب وبںیلر

ن

 ارے وت مت رھپ یلچ اجن

 یھٹیب رہکر رانب رہنم وک۔۔۔۔ایج ران ردو رآےن رۓ اےسی ےسیک ای  وت وہ دوونں وخد یہ ےلچ گ

 ریہ

 

 دسرہ ریھت۔۔۔اور یھٹیب رۓ الھپ رہنم رایج روت ۓ ایک وہا اچیچ۔۔۔۔زواھن اور وفاد ےچین آ

۔۔۔وپاھچ رےنر روفاد روت رںیھت اھجمسریہر راےس رمگیب  

راب ےہ۔۔۔دسرہ مگیب ےن اہکر

ن

 ھچک ںیہن اٹیب اس اک وت دامغ خ

پ ہک وبیل۔۔ر

ے

 اہں اہں اسرے ےلئسم ںیہن ںیہن ہکلب ںیم یہ ای  ہلئسم وہں۔۔۔ایج ی

  ںیئگروہا ایک ےہ۔۔۔زواھن ےن وپاھچ وت دسرہ مگیب اتب ہک یلچر
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 آےن دو ایکس الکس ےگنیل۔۔۔۔زواھن ر

 

دوھکی اہمتری نہب ھجم ےس یھب وپھچ ہک ںیہن گ

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ر ںیم  رای  وبالر روکر رالھبےن رۓاس ہک ی   

 

آپ اس ےس وپھچ ہک اجےت ںیہ اطہیل ن ایج ہک اسھت وج وہ آپ ےس وپھچ ہک 

الگ وھگاٹن ر راک یسنہ راینپ رلکشمب ےن روفادر رہپ رن ات روبیل۔۔۔ایکس ہک راھٹ رےس واہںر ر۔۔۔ایجۓاج

 اور زواھن ریحاین ےس اےس دےنھکی اگل۔۔

 

  دوونں ڑلیت وہ ااکس ایک۔۔۔۔زواھن یھب ڑھکا وہ ہک وبال
 
 واہ وخد ح

راھ 

ٹ
پ
اک خ

ن

وہ ن ات اور ےہ ںیم وج رمیض وبل لں وکئ اور اوکس ھچک ںیہن ےہک اگ۔۔۔ایج ن

 ہک وبیل۔۔ر

 

اہک رہک ردھکی رآےت روک ردوونں رےنر ر۔۔۔وفادۓل وہ دوونں آگر    
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ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ر وصےف ہپ 

ن

 ز
معی
وبال رۓایک وہا۔۔۔۔  

ارہ رک ہک وبال۔۔ر

 

  اش

ن

راب ےہ۔۔۔وفاد ایج یک اجی

ن

 وممس تہب خ

 ویکں ایک وہا۔۔۔امعن ےن وپاھچ

 

وبیلر رہک روسبر رہنم ۔۔۔ایجۓآپ لگ اےلیک ےلچ گ  

ا اھک ہک

ن

اگنپ ہپ مہ اھکن

 

 یھت اور اھبئ وک ھچک اکم اھت۔۔۔ش

 

 ارے ںیم رحم ےس ےنلم گ

ادیئ یک۔۔ر

ے

ر ےن یھب ایکس ن ات یک ن

ن

 ز
معی
 ںیلچ ےگ۔۔۔امعن ےن اتبن ا وت 

ر

 

 ااھچ۔۔۔ ایج وںیہ ٹیب گ

اہمتری رکامئ نپاررنٹ اہکں ےہ ڑلائ وہئ ےہ ایک مت دوونں یک۔۔۔وفاد ےن اعہشئ ہک 

 ن ارے ںیم وپاھچ

 

ن اس وک وکئ این نپاررنٹ لم ایگ ےہ۔۔۔ایج ےن اہک وت امعن ےن اےس وھگرا۔۔۔وج ہک زواھ

 ےن دھکی ایل۔۔ر

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
71 

 ایک بلطم وکن لم ایگ۔۔۔وفاد ےن وپاھچ

 ہی آپ وک ویہ اتبیتکس ےہ ہک۔۔۔۔۔ر

  امعن ےن ایکس ن ات اکیٹ اور اےس 
 
ایج ریمے اسھت آؤ۔۔۔ایج ایھب وبل یہ ریہ یھت ح

۔۔۔۔

 

 واہں ےس ےل گ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ے رۓہی واال ڈرسی مہ رحم یلیک
ے

ن
 
ي لی
ل

ر ےن رےہ۔۔۔۔امعن رایخل رایکر رںیہ ر ر رڈرسی رای 

ن

 ز
معی
 ہک ر

اھت۔۔ر روہا اکم رسیفن رااہتنئر رہپ رسج اکر ررلک رہتسپ رایک راسےنم  

ادیئ یک

ے

  اہں ہی تہب ااھچ ےہ۔۔۔۔ایج ےن ن

 

ر ےن اہکوت ر

ن

 ز
معی
رھپ ےل ل۔۔۔  

 رھپ امعن ےن ای  رالئ ویلب رلک اک ڈرسی ایل اور واسی یہ ڈرسی کنپ رلک اک ایج ےن ایلر

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
72 

 

ن ار اےنت نیسح ںیہ ہی ڑپکے امعن ن ار ریمی یھب ینگنم رکوادو سب۔۔۔۔ایج ڈرسی دھکی ر

 ہک رشارت ےس وبیلر

 وت وہ س  سنہ دےی۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔ر

 

اراض ںیہ ایک

ن

اگلر روپےنھچ رۓوفاد اس ہک اسھت ےتلچ وہ---آپ یک مگیب ن   

زواھن یفن ںیم رس الہ ہک وبال---ںیہن وت ںیہمت ااسی ویکں اگل   

وفاد ےن اہک وت زواھن سنہ ڑپار--آپ لگ ن ات ںیہن رکےت اب  

  دھکی ہک وپاھچ---مہ ےلہپ بک ن ات رکےت ھت

ن

وفاد یک اجی  
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  داھکی---امعن ےہ تہب ایھچ ےہ ہن روےسی

ن

وفاد ےن وبل ہک ایکس اجی   

اک ڑلیک ےہ

ن

اگلن ار رہہقہق رےن روفاد اور رۓ زواھن ےن اکونں وک اہھت اگل---تہب رطخن  

د ایکروفاد ےن وخد ےس یہ ر---ااھچ بلطم آوکپ ڈر اتگل ےہ اس ےس

ن ن

ہجیتن اخ --- 

 ای  دھٹپ زواھن ےن اس ےک ن ازو ہپ---وضفل ہک ےکت ںیہن اگلؤ--وکئ ںیہن

یکرردیس ر  ---- 

وفاد رشارت ےس وبال---ایھچ یتگل ےہ ہن وہ آوکپر  

 

 اہھت اسنھپ ہک ر---ںیم ےن ااسی ھچک ںیہن اہک
 
وبالررزواھن ٹنیپ یک وبیجں يم  

وفاد اھگس ہپ ٹیب ہک وبالر--رھپ آوکپ اس ےس تبحم ےہ  

ر رہی اب ہک رۓ وہ دن گ

ے
ے

ا ےہر رامحق

ے

زواھن یھب اس ہک اسھت یہ اھٹیبر ر---روکن رکن  

ا یہ ےباکر ےہ

ن

فف آپ ےس ن ات رکن
ف
وفاد ےن ہنم انبن ا وت زواھن سنہ دن ا---ا --- 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےس یسک وسچ ںیم مگ یھتر  مت ایک وسچ ریہ وہ۔۔۔۔امعن ےن ایج ےس وپاھچ وج اکیف دی 

 ااہں۔۔۔ںیہن ھچک ںیہن سب اےسی یہ۔۔۔ایج وچیکن

ریہ وہ ہن۔۔۔امعن رشارت ےس وبیلروفاد اھبئ ہک ن ارے ںیم وسچ ر  

ارے روز ہب روز رھٹیک وہےت اجرےہ ںیہ۔۔۔ایج رس کٹھج ہک وبیل وت امعن ےن ہہقہق 

 اگلن ا

 ایک رھٹک نپ ایک ےہ اوہنں ےن۔۔۔امعن ےن دیجنسیگ ےس وپاھچ

ااسی یھب وت وہاتکس ےہ ہک وہ ںیہمت دنسپ رکےن ےگل وہں۔۔۔۔ ایج ہک س  اتبےن ہپ امعن 

 وبیل

وہ ایک ںیم ینتک وھچیٹ وہں ان ےس۔۔۔۔ایج ےن اہک وت امعن ےن اس یک لقع ہپ اممت  رنپالگ

 ایک۔۔۔

 ہی س  وھچڑو ہی نپاین رھب ہک ےل ہک آؤ اس ںیم۔۔۔ایج ےن اخیل ج گ اےس امھتن ا۔۔ر
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 اجریہ وہں۔۔۔امعن ہنم وسبر ہک وبیلر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ریھ ررطفر ریک رڑیسویھں ۓ وہ ج گ اہھت ںیم یل

ٹ

 ر ری 
 
 وہ رآن ار راسےنم رہک اسر رزواھن رح

 ر یگل راجےنر رےس ررطف ردورسی رےس راخومیش
 
  امعن ہک اسےنم آن ارھپر روہ رح

 وٹہ اہیں ےس۔۔۔۔ر

وبیلر رۓامعن اسڈیئ ہپ وہےت وہ  

 اہں وت مت اجؤ ہن۔۔۔۔ر

 زواھن دون ارہ اس ہک اسےنم آ ہک وبالر

ریما۔۔۔۔رراہتس وھچڑو ےگ مت ر  

 امعن رھپ دورسی رطف وہئ

 یہ آےت ںیہ ہن۔۔۔۔ر

ے

 اےسی ےسیک اہمترے وت اسرے رےتس ھجم ی
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ا  زواھن دون ارہ اسےنم آن 

پ النئ ےہ۔۔۔  
پ

 تہب یہ وکئ چ

 وےسی اہمترا راہتس اطہیل ہک اسھت ےہ ہن۔۔ر

 ۔۔امعن ابچ ابچ ہک وبیل۔۔

وہ۔۔۔ر رریہ رگل رویبی روپری رۓاہ  

ےہ۔۔۔ر رۓٹسیٹ جنیچ رکےن یلیکاور ایک ےہ ہن اطہیل رصف ر  

روی وہاجیت وہ ہن ےسیج ایھب۔۔۔۔زواھن رکسماےت وہ

ٹ

 وگن ا رۓویکہکن مت ارثک ک

 وہا۔۔۔۔

دلی دن ا۔۔۔

ٹ ن

 اور امعن ےن ج گ اک اسرا نپاین اس ہپ ای

اھت۔۔۔ر رہن رایتر رۓزواھن اس ااتفد یلیکر  

 ریحاین ےس آںیھکن اھپڑے اےس دےنھکی اگل۔۔ر

ي اا ٹسیٹ ےہ ر

ٹ

ھی

گ

اہمترا۔۔اور ہی نپاین ےس آرام ےلم اگ ںیہمتروےسی اانت   

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
77 

ا مت۔۔۔ر

ن

 داھکن

ے

 اور ےھجم اینپ لکش م

 وہ ےصغ ےس خیچ ہک وبیلر

۔۔۔

 

 اور اخیل ج گ اس ہک اہھت ںیم امھت ہک یلچ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ہک رمکے ںیم دالخ وہا اعہشئ ومن الئ ںیم وحم یھت اس یک ایک وہ راہ ےہ۔۔۔۔وفاد اعہشئ

 آواز ہپ ڈر ہک الھچر

 وہ۔۔۔۔اعہشئر رۓایک اھبئ وکئ زیمت وہیت ےہ۔۔۔اےسی یہ ہنم ااھٹ ہک رمکے ںیم آگر

وبیلر رےس رےصغ  

 اس ںیم ویکں رصموف 

ے
ے

ر وق
م
ریمی رمیض ںیم ےسیج یھب آؤں اور اےس روھک ذرا ہی مت ہ

ارہ رک ہک وبالروہیت وہ۔۔۔۔وہ ومن الئ ر

 

  اش

ن

یک اجی  

را ہک وبیلر
 
 ایک اکم ےہ۔۔۔اعہشئ ھگ

ر ولکن رمکے ےس اب ےبوہج ر
م
ہی اب اہمترے اہھت ںیم ہن دوھکیں ںیم اوھٹ ذرا اور ن اہ
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 اہمترے اہھت ںیم ومن الئ داھک وت ےل لاگن اوھٹ ولچ۔۔۔۔وفاد تخس ےجہل ںیم وگن ا وہار

۔۔۔وہ ومن الئ دراز ںیم رھک ہک رمکے ےس

 

 

 وفاد یک اجیتچن رظنوں ےن ااھچ ب

 

 لکن گ

ے یہ وفاد ےن ااکس ومن الئ اکنل

ے

کلن

ن

ن
 ااکس اھچیپ ایک اس ہک 

ے

ہک آن ایک وت اس ہپ نپاوسرڈ ر ردور ی

 اگل وہا اھت۔۔۔ھچک وسچ ہک اےنس واسپ رھک دن ا اور رمکے ےس لکن ایگ۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ا   وفاد ای  دم اےکس اسےنم آن 
 
  ارے اہکں۔۔۔۔ایج الن ںیم اجریہ یھت ح

ے یگل

ن

کلن

ن

ن
 ںیہک ںیہن۔۔۔۔ایج رتکا ہک اسڈیئ ےس 

 ارے ااھچ ریمی ن ات ونس۔۔۔ای  اکم ےہ۔۔۔۔وفاد ےن اےس رواک۔۔۔ر

 یج وبںیل۔۔۔۔ر

رٹکی ن ا

 

ت یکےھجم اعہشئ ہک ومن الئ اک نپاوسرڈ اچےیہ۔۔۔۔وفاد ےن ڈای  

 ویکں۔۔۔۔اعہشئ ےن وپاھچر

سب اچےیہ اور مت ےھجم ال ہک دویگ رگم ہی ن ات رصف مہ دوونں ںیم رےہ یگ۔۔۔۔وفاد 
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 ےن ایلگن ااھٹ ہک اےس وارن ایک

 وت اےنس رس الہ دن ا۔۔ر

 ایک مت ھچک اجیتن وہ۔۔۔وہ اجےت اجےت اٹلپ

را ہک وپاھچ

ٹ

ری 

ٹ

 کک۔۔ایک بلطم۔۔۔۔ایج ےن گ

ںیم ن ات رکراہ وہں ںیم۔۔۔۔وفاد ےن اہکرمت اجیتن وہ سک ن ارے   

 نن۔۔ںیہن ںیم ھچک ںیہن اجیتن۔۔۔۔ایج ےن رسیفن ںیم الہ ہک اہک

 ممہ۔۔۔وہ اےس داتھکی راہ رھپ الچ ایگ۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ام وک ریمے اسھت لچ ریہ ںیہ ہن۔۔۔۔وہ لگ الکس 

 

دے رگل آج آپ ش

ٹ

ھڈ

ے

ت

ر وس ی 

ام ہک ن ارے ںیم ےس افرغ وہ ہک نیٹنیک یک رطف اج

 

  امعن ےن اس ےس ش
 
ریہ ںیھت ح

 وپاھچ۔۔۔
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ام ہک ایک ن ار وھچڑ ہن۔

 

را آراہ اھت وہ ش

ن

راب اھت سج ہپ امعن وک اکیف م

ن

۔۔رحم اک حبص ےس ومڈ خ

 ن ارے ںیم وسچ وسچ ہک یہ ااسکیڈٹئ وہریہ یھت

ہی مت حبص ےس دبروح ویکں ینب وہئ وہ۔۔۔اوووہ اہں اہمترے اوہنں ےن وش ںیہن ایک 

 ایک۔۔۔؟امعن ےن رشارت ےس اےس آھکن امری۔۔

ا ےہ۔۔۔۔رحم ر

ن

ام ںیم اہکں اجن

 

ےن وموضع دبال وت امعن ےنسنہ یگل۔۔۔ش  

ےہ ای  ہگج اہں ریمے اسھت وہےن وایل اھبیھب وہیگن اور ایج۔۔۔۔امعن ےن اینپ 

رے تپ یک ن ات اتبئ۔۔۔ر

ٹ

 رطف ےس ی 

 وہےن وایل اھبیھب۔۔۔رحم ےن ریحاین ےس اےس داھکی

 

 

۔۔۔رھگ والں وک ای  ڑلیک دنسپ آگ

 

ا وھبل گ

ن

ارے ن ار دوھکی ںیم ںیہمت اتبن

ر دیھکی ےہ اکیف وخوصبرت ےہ اھبئ ہک اسھت ےچج یگ ےہ ۔۔۔ںیم ےن ایھب وصتی 

 تہب۔۔۔۔امعن دیپسچل ےس اتبےن یگل۔۔

 اچ۔۔۔ااھچ ابمرک وہ تہب۔۔۔رحم ہک ےلگ ںیم یٹلگ ڈوب ہک ارھبی

ریخ ابمرک رگم ایک ن ار ےھجم اانت وشق اھت مت ریمی اھبیھب یتنب رگم اوسفس۔۔۔۔امعن 

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
81 

یلونصمیع ارسفدیگ ےس وب  

ر ن ات ہپ اھبیھب، اھبیھب ارے ںیہن اننب ےھجم اہمتری ر
م
ایک ہلئسم ایک ےہ اہمترا ن ار ہ

پ ہک وبیل اور اجےن اھبیھب۔۔۔اہمترا اھبئ تہب

ے

 یہ وکئ وحر رپا ےہ ہن۔۔۔۔رحم ی

۔۔۔۔ رڑھکی رۓیلیک

 

وہگ  

 اس ہک وحر رپا ہک بقل ہپ امعن ےن لکشمب اانپ ہہقہق رواک

د اپتےن یلیکرااھچ ہن رمںیچ ویکں ابچ ریہ ر ری 

ن

وبیل رۓوہ۔۔۔۔امعن اےس م  

 

ام وک ےتلم ںیہ۔۔۔۔وہ گیب 

 

 وہں۔۔۔ش

 

اہمتری ای  یہ ن ات یک رٹ ےس گنت آگ

ر ریلچ اور روبیلر رۓااھٹےت وہ
 

یھت ریسنہ ہک روھکل ریجر رامعن ردعب ہک راجےن رہک اس راور رگ    

ر آاجؤ"۔۔۔اس اک  
م
 اھت۔۔۔"ن اہ

 

ج

می س

پ وہئ زواھن اک 
 
یھبج اس ہک ومن الئ ہپ ی

۔۔۔۔ر

 

راھیت ڑھکی وہگ

ٹ
پ
اک خ

ن

 بلطم وہ اےس ےنیل آن ا اھت۔۔۔وہ ن

 ۓیینریٹس ہک دروازے ےس وھتڑا دور یہ یھت ہک اسےنم زواھن اگڑی ےس کیٹ اگلر

ر ررظن رڑھکا ر آن ا۔۔۔ای 

ٹ

م
یھت۔۔۔ ررھکبی رہپ روہوٹنں رہک راس ررکسماہ  
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آراہ ر ریھبج اےس ےھچیپ ےس یسک ےن آواز دی یھت وہ ٹلپ وت اسےنم ےس نینسح ایس یک رطفر

  اھت

 

رائ

ٹ

ری 

ٹ

ا اھت۔۔۔۔امعن ی 

ن

ازل وہن

ن

 افف اےس یھب ایھب ن

وپےنھچ اگلر رۓرھگ اجریہ وہ۔۔۔۔نینسح اس یک رطف آےت وہ  

  الکس ںیہن ےہ وت رھگ یہ اجؤیگن۔۔۔امعن ےن ای  رظن ٹلپ ہک زواھن وک 
 
ر ےہ ح

م
اظہ

اھتر رراہ روھگر رۓدھکی ہک اےس وجاب دن ا وج ان دوونں وک تخس ویتر اطری یک  

  ںیم دھکی ہک نپاچن ر

ے

ٹنم ن ات وہیتکس ےہ۔۔۔۔۔نینسح ےن ایکس رظنوں ہک اعتق

 وپاھچر

 مت ن ات رکیہ رےہ وہ۔۔۔وبل ایک ن ات ےہ ذرا دلجی۔۔۔۔امعن ےن اہک

اراض وہ۔۔۔۔نینسح ےن وپاھچ

ن

 ایک مت ھجم ےس ن

ا اچےیہ۔۔۔۔امعن ےن یھب وسال ایکر

ن

اراض وہن

ن

 ایک ےھجم مت ےس ن

اراض وہےن وایل وکئ ن ات وت ںیہن ےہ۔۔۔۔نینسح دوونں ر

ن

ارے درایمن ن
م
اہھت رہ
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 ہپ ن ادنےتھ وہ

ن

وبال ۓس   

 

ارایگض سک ن ات 

ن

یہی ن ات ےہ اہمترے اور ریمے درایمن ااسی ھچک ںیہن وت ن

 یک۔۔۔۔امعن ظفل ہب ظفل ابچ ابچ ہک وبیلر

 

ا وہں رصف اس ن ات ر

ے

ر رکن

ن
 

ہپ۔۔۔۔نینسح اوسفس ےس وبالرںیم ںیہمت آڈیئالیی  

 

ل یھب ںیہن وہیت اسیج مہ وسےتچ ںیہ،ہن مہ وخد آڈیئلی وہےت ںیہ اور ہن 
ب لک
زدنیگ ویسی 

دلی ےننب یلیک

ٹ  

اری زدنیگ آڈیئلی وہیت ےہ،آی
م
 ۓیلیکر رنپاےن رزدنیگ رآڈیئلی راور رۓہ

ان

ن

رن ااینں ریس رتہب روک ران

ے

ا رںیہ،نم رڑپیت ردینی رف

ن

ار رامرن

ے

 راور رآزاموشئں ریس رےہ،تہب رڑپن

ات

ن

ا رےس رااحتمن

ن

ا رزگرن

ے

 رہر راہھت راخیل رن اووجد ہک رس ر رانر رلگ ےس رتہب ریھب رےہ،رھپ ڑپن

احلص یک اچہ ںیہن ریتہ،اور ھچک وک ریغب یسک  ردعبر رہکر راجےن رلم وکر رھچک رںیہ،اور راجےت

ر ومڑ ہپ ارگ ھچک رتشمہک 
م
وکشش ہک لم اجےن ہک دعب دقر رکین ںیہن آیت،زدنیگ ہک ہ
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ا ےہ وت وہ اہلل رکمی یک ذات وہیت ےہ۔۔۔ادیم ےہ مت ھجمس گر

ے

 یتلچ ںیم وہےگ رۓوہن

۔۔۔ ٹلپ رےس رواہں روہ ریتہک ہک روہں۔۔۔۔رکسما

 

گ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک ہہک راہ اھت وہ۔۔۔۔اس یک رطف اجےت یہ زواھن ےن وپاھچ

 رکوان ا۔۔۔اس وک وجاب دیتی وہ اگڑی ںیم 

ٹ

 
ڑپاھئ اک یہ وپھچ راہ اھت،وسری ںیہمت وی

۔۔۔زواھن ےن یھب ٹیب ہک ای  ر

 

رو ررٹیب گ  راہ وہ ہک ااکچ ہک اےس داھکی ےسیج ہہکرآئ ی 

 ایک مت ےھجم ویبوقف یتھجمس وہ۔۔۔

  ایک وہا اےسی ایک دھکی رےہ وہ۔۔؟امعن ےن اس ہک دےنھکی ہپ وپاھچ

 چس وبل امعن۔۔۔۔زواھن تخس ےجہل ںیم وبالر

ام رریما ےس رہنم ہک راسر رۓاہ
ن

یگلر روسےنچ رۓوہ ررکسماےت رہن۔۔۔وہ ےہ راتگل ااھچ رانتک رن  

راور اس ہک رکسماےن ہپ زواھن وک ر

 

وگن ا آگ گل گ  

 اےنس رس الہن ا اور طبض رک ہک اگڑی ااٹسرٹ یک۔۔۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایھجمس ےس اےس 

ن

ران وگےش ںیم آ ہک اکر رویک۔۔۔امعن ےن ن ر ںیم اےنس ای  وی  ھچک دی 

 داھکی۔۔۔ر

رو۔۔۔۔ےتہک وہ

ے

ر آئ۔۔۔وہ ااکس اہھت  رےس راکر رزواھن ۓای
م
ر الکن وت امعن یھب ن اہ

م
ن اہ

 اھتےم اھکئ ہک نپاس ےل ہک آن ا۔۔۔امعن ےن ےلہپ اےس داھکی رھپ اھکئ وک۔۔۔۔ر

 ولچ اب اتبؤ وہ ایک ہہک راہ اھت۔۔۔زواھن ےن اہکر

ر ہک وبیل اےنت ںیم 

ٹ
پ
ںیم ےن ںیہمت واہں ہپ اتبن ا اھت وت اہیں آےن اک دصقم۔۔۔۔امعن خ

اھکئ یک رطف داکھ دن ا امعن روک اےنپ اسےنم ایک اور اےس رراکس اہھت ڑکپ ہک اس رزواھن ےن ا

     یک خیچ دنلب وہئ اےنس ڈر ہک آںیھکن چیم ںیل

 

وہر رۓارے ایک نپالگ والگ وہگ  

 ن ا ہشن ایک وہا ےہ مت ےن۔۔۔۔رم اجؤیگن ںیم۔۔۔۔
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  یخیچ۔۔رزواھن سب یھب رکو۔۔۔امعن ای  رظن ےچین اھکئ وک دھکی ہک آںیھکن چیم ہکر

 ےلہپ اتبؤ وہ ایک ہہک راہ اھت۔۔۔۔ر

 زواھن ےن ن ات دورھائ۔۔۔ر

 ںیہن۔۔۔امعن رس یفن ںیم الہ ہک وبیلر

 وسچ ل رھپ۔۔۔وہ اس اک اہھت اکلہ اس ڈالیھ وھچڑ ہک وبالر

 ہہک راہ اھت مت نپالگ وہر

 کلم اوملت ہک اٹنٹسس وہ۔۔۔

 ہپ یھب آاجےت ر

ٹ

وہ۔۔۔۔راور یھبک یھبک کلم اوملت یک وپس  

 امعن ےن ہشیمہ یک رطح الموٹ رک ہک ن ات ایبن یک۔۔۔ر

 اہں اور ےسیج ںیم امن لاگن۔۔

 مت اینپ ن اںیت یھب دورسوں ہک رس ڈال دیتی وہ۔۔۔۔ر

 زواھن اےس اورپ یک رطف چنیھک ہک وبال۔۔۔ر
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 وت امعن ےن ھکس اک اسسن ایل۔۔

ام دن ا ر

ن

رےتش اک ن

ن

وہا۔راےسی یہ ںیہن ںیم ےن ںیہمت ومت ہک ف  

 وہ اےس وھگر ہک وبیلر

ۓ وہ امعن یہ ایک وج ن ات امن اج  

ران ا۔۔۔ر

ٹ

ری 

ٹ

 زواھن ی 

ری ہلمج امعن ےن دل ںیم اہکر

ن

ل اجلہ آدیم۔۔۔۔آخ
ب لک
 اہمترا دامغ اخیل ےہ 

 وگ ہک مت ایھب یھب وھجٹ وبل ریہ وہ ااسی ایک ےہ وج ھجم ےس اپھچ ریہ وہ۔۔۔۔

  اتب دن ا ےہ وت ایک ہلئسم ایک ےہ اہمترے اسھت ای  یہ ن ات ہک ےھچیپ
 
 ڑپاجےت وہ ن ار مت وت ح

رھپ وکئ ہلئسم وہاگ وت ںیم وخد ےس اتبدویگن۔۔۔اب یک ن ار امعن ےن وخد وک اقوب رکےت 

اہک رۓوہ  

 اوےک کیھٹ ےہ ولچ اگڑی ںیم وھٹیب۔۔۔وہ اجےن اگل وت امعن ےن اوکس ن ازو ےس ڑکپ ہک رواک

 "زواھن ہی ایک ےہ،مہ ہی س  ایک رکرےہ ںیہ۔۔"
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ا اچاتہ اھتر رایک

ن
ن

د وہ اس ےس س ای 

 

وہراہ ےہ امعن۔۔۔زواھن ےن وپاھچ ش  

 اےسی یسک رسیتے وچھت صخش یلیک

ے

 ںیم راحالت ریھب رڑلےگنی۔۔۔نج رۓمہ بک ی

ارا ررگم روہا
م
 رروہ رےس روکسن ریھب روخد زیلپ رسب رن ارر راچیتہ رںیہن ھچکر رےس رمت رےہ،ںیم وہار راکنح رہ

یھب رےنہ دو،امعن رنم ےجہل ںیم وبیلر رےھجم راور  

ر وہ اکم رکیت وہ وج ےھجم ںیہن دنسپ۔۔۔زواھن ےن اہک وت امعن وک 
م
مت اجےتن وبےتھج دض ںیم ہ

 یسنہ آئر

ر ن ات وک 
م
 دالن ا رکو،ںیہمت یسک ن ات ےس ہلئسم ےہ آرام ےس اھجمسدو،ہ

ے

وت مت ےھجم دض م

ا ےہ۔ںیم اہمتری ن ات ےنھجمس ر

ے

یک وپری وپری وکشش رکیگن رگم رکےن اک ای  رطہقی وہن

رزگ ہی بلطم
م
رزگ ہ
م
 ںیہن ہک مت ریمی ںیہن امونےگ۔۔۔ںیہمت ےھجم یھب انھجمس ااکس ہ

ا اچاہر

ن

 ڑپاگی۔۔۔۔امعن ےن اےس اھجمسن

ا۔۔۔۔زواھن ونصمیع یگفخ 

ے

اہمترا بلطم ےہ ہک ےھجم ن ات رکےن اک رطہفی ںیہن آن

  ایک ن ات ڑکپی ےہ۔۔۔ےس وبال وت امعن سنہ ڑپی ہک اینت س  ن اوتں ںیم اےنس

ر

 

رھ گ

ٹ

د۔۔۔وہ دنکےھ ااکچ ہک وبیل اور اکر یک رطف ی  ای 

 

 اہں ش
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رھ ایگ وایسپ اک راہتس 

ٹ

ا وہا سنہ دن ا۔۔۔وہ یھب اکر یک رطف ی 

ے

زواھن یھب یفن ںیم رس الہن

 وخوگشار زگرےن واال دن ا۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ااہں تہب ایپری گل ریہ وہ۔۔۔۔امعن ےن رحم وک آےت دھکی ہک اہکر

 رکےن یک۔۔۔۔رحم ےن آس نپاس رظن 

ٹ

 
ی  زر
ي لي ی
س

دے 

ٹ

ھڈ

ے

ت

ر ہی وکیسن ہگج ےہ ی 

 اب رتبسن رہبر ریک رحبص ومڈ ریھت،ااکس رہگج ریس بیجعر راور راسنسن راکیف وج روپاھچ رۓدوڑاےت وہ

اھتر ررتہب  

ارہ رک ہک اہکر

 

  اش

ن

را وت ادنر ےہ۔۔۔۔ایج ےن اسےنم ای  دروازے یک اجی

ن

 الص م

 رھپ ولچ ادنر ںیلچ"۔۔۔۔امعن ای  اکیل یٹپ ایکس آوھکنں ہپ ن ادنیتھ وہئ وبیل"

 اب ہی ایک ےہ ن ار"۔۔۔۔رحم ےن اہک"

رکسمادی ررحم روت روبیل رۓہنم دنب رک ہک ولچ۔۔۔۔امعن اس ہک اسھت ےتلچ وہ  
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 وہ لگ ادنر دالخ وہںیئ وت وہ ہگج ای  نیسح اظنرا شیپ رکریہ یھت۔۔۔ر

ارےت وہ

ے

وت رحم ےن  روبیل رۓااھچ ونس۔۔۔۔اب آںیھکن وھکل ل۔۔۔۔امین یٹپ ان

۔۔۔۔وہ 

 

دریھے دریھے اینپ آںیھکن وھکیل اسےنم اک رظنم دھکی ہک وہ وہبمت رہ گ

ے ےس ےل ہک رمکے ہک وطس ریحان رظنوں ےس س  ھچک دےنھکی یگل۔۔۔۔۔درواز

 الگب ہک وھپل یک ویتپں ےس راہتس انب وہا اھت سج ہک آس نپاس وھچیٹ وھچیٹ ومم ر

ے

ی

ایتبں یگل وہئ ںیھت،اور اس ہک درایمن ںیم لبیٹ ہپ ای  وخوصبرت اس کیک وموجد 

ر یگل وہئ یھت۔۔۔اسھت یہ  اھت، اسےنم یہ دیار ہپ رحم یک ای  وخوصبرت یس وصتی 

را اس ہشیش

ٹ

  وموجد اھتای  ی 

 ہی اانت سس۔۔س  ویکں۔۔۔۔رحم ےن ٹلپ ہک امعن وک اہک وت وہ سنہ دیر

 

I promise it will be your best and most 

memorable birthday  ںیم ودعہ رکیت وہں ہی اہمتری رتہبنی اور(

 ن اداگر اسرگلہ وہیگ(امعن ےن اہک وت رحم یک آوھکنں ںیم یمن یکمچ۔۔۔
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ا

ن

ا دعب ںیم ےلہپ اےنپ رتیگنم ےس لم ںیل زیلپ۔۔۔۔ایج ےن رںیہن ںیہن ہی رون

ن

ہہک ہک ر دوھن

 ایک۔۔۔

 

ج

می س

ر وک آےن اک 

ن

 ز
معی
 ومن الئ اکنل ہک اس ہپ 

  کک۔۔ایک بلطم۔۔۔۔رحم ےن امعن ےس وپاھچ

ر یک 
م
سب دو ٹنم۔۔۔ولچ۔۔۔امعن ےن رحم وک ہہک ہک ایج وک اہک اور ااکس اہھت ڑکپ ہک ن اہ

ان و رپاشین وہ ہک ادرھ ادرھ دےنھکی یگل۔۔۔رطف دلچی۔۔۔ےھچیپ رحم ریح  

ر ےتلچ وہ

ن

 ز
معی
ر ںیم دروازہ الھک اور   نس رآوازر ریک ردقومں رہکر رآن ا۔۔۔یسک رادنر ۓھچک یہ دی 

 آن ا۔۔،وہ  ررحم رہک

ے

 ہک اسھت اس ی

ٹ

م
ر دممھ رکسماہ

ن

 ز
معی
۔۔۔

 

ٹلپ اور استک رہ گ

  یھب استک یہ ریہ۔۔۔ر

ے

 ی

وپاھچ رۓآپ اہیں۔۔۔۔رحم ےن اینپ ریحت وک اقوب رکےت وہ  

ر ےن 

ن

 ز
معی
اہں وہ امعن ےن اتبن ا ہک ریمی ای  دعد رتیگنم ریما ااظتنر رکریہ ےہ۔۔۔۔۔

 اتبن ا۔۔۔وت رحم ہنم وھکےل اےس دےنھکی یگل۔۔۔

  ایک بلطم۔۔۔۔رحم ےن ہن یھجمس ےس وپاھچ

ر ااکس ن ازو اھتم ہک اےس ےشیش ہک اسےنم 

ن

 ز
معی
ا وہں۔۔۔۔

ے

اب یھب ںیہن یھجمس۔،آؤ اھجمسن
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ر وخد اس ےس وھتڑے افلص ہپ اس ہک ےھچیپ ڑھکا وہایگرڑھکا ایک او  

ر ےن سنہ ہک اہک وت رحم وک 

ن

 ز
معی
ہی ےہ ریمی رتیگنم۔۔۔بلطم وہےن وایل رتیگنم۔۔۔

ر ےن 

ن

 ز
معی
 ہپ کش وہا ےسیج اےنس ھچک طلغ نس ایل وہ،اےنس یفن ںیم رس الہن ا،وت 

ے

اینپ امسع

 وکئ تبحم وریغہ ہک دوعی ںیہن اابثت ںیم رس الہن ا اور اہک ہک "رحم ںیم چس وہکں اگ ںیم

رکراہ مت ایھچ وہ تہب۔،مت اجیتن وہ ہک امعن یک ینتک وخاشہ یھت اس رےتش یک،اور ںیم 

ا وہں مت ویسی یہ ےسیج ہک روہار ررایض رۓایلس

ے

ر رکن

ن
 

 نپاررنٹ وک ےسیج آڈیئالیئی

ن
 

 ںیم اینپ الئ

ر

ن
 

رے ودعے ںیہن رکراہ سب اانت وہکں اگ ہک آےگ الئ

ٹ

رے ی 

ٹ

 ںیم وہ۔۔۔ںیم وکئ ی 

رےن اہک وت رحم ےن رکسما ہک رس الہ دن ا۔۔۔ایس 

ن

 ز
معی
ہشیمہ مت ےھجم اےنپ اسھت نپاؤیگ۔۔۔۔

 اانثء ںیم ایج اور امعن وشر اچمیت وہئ ادنر دالخ وہںیئ

امئ وپرا وہایگ۔۔۔۔ایج ےن اہکر

ٹ

 سب سب ن

      ولچ رحم کیک اکوٹ۔۔۔امعن ےن رحم ہک اہھت ںیم رھچی امھتئ

اایلں اجبئ ںیھت اور ایس رطح اور رحم ےن کیک ٹک ر  

ے

ایک اسھت یہ ن ایق س  ےن ن

ام اک ااتتخم وہا اھت۔۔ر

 

 ای  نیسح ش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  وفاد اس ہک اسےنم آن ا اھتر
 
 ںیم ےن مت ےس ھچک اہک اھت۔۔۔ایج چک ےس لکن ریہ یھت ح

 وہں اب دون ارہ وپوھچں روہ وفاد 

 

اھبئ۔۔۔اہں اےنس ےھجم نپاوسرڈ اتبن ا اھت رگم ںیم وھبل گ

یگ وت وہ کش رکے یگ ہن۔۔۔۔ایج ےن وھجٹ اہک الص ںیم اےنس وپاھچ یہ ںیہن اھت امعن 

 ےن اےس عنم ایک اھتر

ا اچہ ریہ وہ ایج۔۔۔۔وفاد ےن تخس ویتر یل

ن

وپاھچ رۓ مت اےس اچبن  

۔۔ںیم چس ہہک ریہ وہں۔۔۔ایج ےن افصئ شیپ یکمم۔۔۔ںیم ویکں اےس اچبؤں یگ۔  

مت وھجٹ وبل ریہ وہ ایج۔۔۔ےھجم مت ےس ہی ادیم ںیہن یھت نکیل ایج ڈیمم نپاوسرڈ ےل 

ہک آپ یہ دںی یگ ےھجم ورہن ھجم ےس ن ات رکےن یک رضورت ںیہن ےہ اور آج وسےن 

 ےس ےلہپ مت ہی اکم رک ہک وسیگ یھجمس مت۔۔۔۔۔وفاد ےن ےصغ ےس اہکر

 ل اج ہک اس ےس ویکں اچےیہ نپاوسرڈ۔۔۔۔۔ےھچیپ مت اھب

ن

رٹکی امن

 

ئ وہ اس ہک مت ڈای

 ےس امعن یک آواز آئ وت وہ اٹلپ
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ںیم وج رکراہ وہں وہ رکےن دو ن ار۔۔۔اور مت آج بلطم آج۔۔۔وفاد ےن امعن وک وجاب 

 ہہ ایک اور الچ ایگر
ی ٹ

ن

ي

ے

ب
 دے ہک ٹلپ ہک ایج وک 

  ںیہک اک۔۔۔۔اس ہک اجےت یہ ایج وبیل

ّ

   وت امعن سنہ ڑپیال

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  ایک وہراہ ےہ۔۔۔ایج اعہشئ ہک رمکے ںیم دالخ وہئ

 ھچک ںیہن ن ار۔۔۔۔اعہشئ ےن ومن الئ ڈیب ہپ اکنیھپ

ری ویکں وہریہ وہ۔۔۔۔ایج ڈیب ہپ ر

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
ے وہااھچ وت اینت خ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

وبیلر رۓ   

 ےہ زدنیگ ریمی۔۔۔ای  وہ وفاد اھبئ اور ای  ہی ریمی اکل ںیہن رویسی 

 

ذعاب وہگ

 رکراہ۔۔۔اعہشئ ےن اہک

 وکن۔۔۔۔ایج ےن وپاھچ

 اےنت ںیم وفاد یک آواز آئ یھت وہ اعہشئ وک الب راہ اھت

 ےس ایھٹ

ے

 یج آئ۔۔۔۔اعہشئ رسع
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 ر
عی
اا ےس ن ات رکین ےہ۔۔۔۔ایج ےن وفرا رواک روک روک۔۔۔ن ار ااکس نپاوسرڈ اتب ہک اجؤ ےھجم 

 

ش

 اےس

ے یگل

ن

کلن

ن

ن
  دعب ںیم۔۔۔۔اعہشئ 

ا پ
 
ااھٹن ا۔ر رومن الئ رےن رھپ۔۔۔۔ایجر رےہ ررکیت رٹیل وت ریھب رۓںیہن ن ار زیلپ اتبدو وہ ری  

 ےتہک رےن ر۔۔۔۔اعہشئۓافف ااھچ ہی دوھکی رگم داہین رےہ ہی یسک اور ہک نپاس ہن اجر

رن ا رداھکر رہک ررک ڈراء ررٹیپن راےس رۓوہ

 

ر لکن گ
م
اور ن اہ  

ا رشوع ایک۔۔۔ایکس آںیھکن یٹھپ یک یٹھپ رہ 

ن

ایج ےن اکےتپن اہوھتں ےس ومن الئ چپ  رکن

س ںیھت سج 

ٹ

ي ی پ
ج

 اھت رگم واہں ای  ںیہن نیت اچر ڑلوکں یک 

ے

ںیئگ،وفاد اک کش درس

ازابی وگتفگ وموجد یھت۔۔۔

ن

 ںیم ااہتنئ واایہت۔،ن

دون ارہ ر ےن ومن الئ الک رک ہک رافف وفاد اھبئ وت اوکس اجن ےس امردےگنی۔۔۔۔ایج

۔۔۔ر

 

ا ہک اےس ن اد رےہ اور ومن الئ وںیہ رھک ہک لکن گ

ے

 رٹیپن ڈاال ن

 وہایگ اکم۔۔۔دروازے ہپ یہ اعہشئ یلم اس ہک رہچے ہپ ڈر اور رپاشیین اصف ایعں یھتر

اا وک ہہک دانی ریمے ونسٹ 

 

 ش
عی
اہکں ن ار اہمترا نپاوسرڈ اانت لکشم ےہ وہ دون ارہ الک وہایگ مت 
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ر رلکنر رہک رہہک ۔۔۔۔ایجرۓ آےل

 

ایل اسسن راکر روکسن رےن راعہشئ اور رگ    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 لم ایگ نپاوسرڈ۔۔۔۔ایج الؤجن ںیم آئ وت وفاد ایس اک ااظتنر رکراہ اھتر

۔۔۔۔ایج ےن اہکریج لم ایگ۔۔۔آپ ومن الئ ےل آےیئاگ ںیم نپاوسرڈ ڈال دویگن  

 ومن الئ یھب مت یہ الؤیگ۔۔۔۔وفاد اےس گنت رکےن وک وبالر

اعمف رکںی ےھجم ویسی ریمے اہھت نپاؤں وھپل رےہ ںیہ۔۔۔۔ایج ےن اہھت وجڑے وت 

 وفاد سنہ دن ار

  ااھچ مت ےن ومن الئ چپ  ایک ھچک ےہ اس ںیم۔۔۔۔وفاد ےن دیجنسیگ ےس وپاھچ

رںیہن ںیم ےن چپ  ںیہن ر

 

ایک۔۔۔ایج ہہک ہک یلچ گ  

 ااہں تہب ایپری گل ریہ وہ۔۔۔۔امعن ےن رحم وک آےت دھکی ہک اہکر

 رکےن یک۔۔۔۔رحم ےن آس نپاس رظن 

ٹ

 
ی  زر
ي لي ی
س

دے 

ٹ

ھڈ

ے

ت

ر ہی وکیسن ہگج ےہ ی 

 اب رتبسن رہبر ریک رحبص ومڈ ریھت،ااکس رہگج ریس بیجعر راور راسنسن راکیف وج روپاھچ رۓدوڑاےت وہ
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اھتر ررتہب  

را وت ادنر ر

ن

ارہ رک ہک اہکرالص م

 

  اش

ن

ےہ۔۔۔۔ایج ےن اسےنم ای  دروازے یک اجی  

 رھپ ولچ ادنر ںیلچ"۔۔۔۔امعن ای  اکیل یٹپ ایکس آوھکنں ہپ ن ادنیتھ وہئ وبیل"

 اب ہی ایک ےہ ن ار"۔۔۔۔رحم ےن اہک"

رکسمادی ررحم روت روبیل رۓہنم دنب رک ہک ولچ۔۔۔۔امعن اس ہک اسھت ےتلچ وہ  

  ای  نیسح اظنرا شیپ رکریہ یھت۔۔۔روہ لگ ادنر دالخ وہںیئ وت وہ ہگج

ارےت وہ

ے

وت رحم ےن  روبیل رۓااھچ ونس۔۔۔۔اب آںیھکن وھکل ل۔۔۔۔امین یٹپ ان

۔۔۔۔وہ دریھے دریھے اینپ آںیھکن وھکیل اسےنم اک رظنم دھکی ہک ر

 

وہ وہبمت رہ گ

ریحان رظنوں ےس س  ھچک دےنھکی یگل۔۔۔۔۔دروازے ےس ےل ہک رمکے ہک وطس 

 الگب ہک وھپل

ے

یک ویتپں ےس راہتس انب وہا اھت سج ہک آس نپاس وھچیٹ وھچیٹ ومم ر ری

ایتبں یگل وہئ ںیھت،اور اس ہک درایمن ںیم لبیٹ ہپ ای  وخوصبرت اس کیک وموجد 

ر یگل وہئ یھت۔۔۔اسھت یہ  اھت، اسےنم یہ دیار ہپ رحم یک ای  وخوصبرت یس وصتی 

را اس ہشیش وموجد اھت

ٹ

 ای  ی 
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م ےن ٹلپ ہک امعن وک اہک وت وہ سنہ دیرہی اانت سس۔۔س  ویکں۔۔۔۔رح  

 

I promise it will be your best and most 

memorable birthday  ںیم ودعہ رکیت وہں ہی اہمتری رتہبنی اور(

 ن اداگر اسرگلہ وہیگ(امعن ےن اہک وت رحم یک آوھکنں ںیم یمن یکمچ۔۔۔

ا دعب ںیم ےلہپ اےنپ رتیگنم ےس لم

ن

ا دوھن

ن

ہہک ہک رںیل زیلپ۔۔۔۔ایج ےن ر رںیہن ںیہن ہی رون

 ایک۔۔۔

 

ج

می س

ر وک آےن اک 

ن

 ز
معی
 ومن الئ اکنل ہک اس ہپ 

  کک۔۔ایک بلطم۔۔۔۔رحم ےن امعن ےس وپاھچ

ر یک 
م
سب دو ٹنم۔۔۔ولچ۔۔۔امعن ےن رحم وک ہہک ہک ایج وک اہک اور ااکس اہھت ڑکپ ہک ن اہ

۔۔۔دےنھکی یگلرطف دلچی۔۔۔ےھچیپ رحم ریحان و رپاشین وہ ہک ادرھ ادرھ ر  

ر ےتلچ وہ

ن

 ز
معی
ر ںیم دروازہ الھک اور   نس رآوازر ریک ردقومں رہکر رآن ا۔۔۔یسک رادنر ۓھچک یہ دی 

 آن ا۔۔،وہ  ررحم رہک

ے

 ہک اسھت اس ی

ٹ

م
ر دممھ رکسماہ

ن

 ز
معی
۔۔۔

 

ٹلپ اور استک رہ گ

  یھب استک یہ ریہ۔۔۔ر

ے

 ی
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وپاھچ رۓآپ اہیں۔۔۔۔رحم ےن اینپ ریحت وک اقوب رکےت وہ  

ر ےن 

ن

 ز
معی
اہں وہ امعن ےن اتبن ا ہک ریمی ای  دعد رتیگنم ریما ااظتنر رکریہ ےہ۔۔۔۔۔

 اتبن ا۔۔۔وت رحم ہنم وھکےل اےس دےنھکی یگل۔۔۔

  ایک بلطم۔۔۔۔رحم ےن ہن یھجمس ےس وپاھچ

ر ااکس ن ازو اھتم ہک اےس ےشیش ہک اسےنم 

ن

 ز
معی
ا وہں۔۔۔۔

ے

اب یھب ںیہن یھجمس۔،آؤ اھجمسن

 ڑھکا ایک اور وخد اس ےس وھتڑے افلص ہپ اس ہک ےھچیپ ڑھکا وہایگر

ر ےن سنہ ہک اہک وت رحم وک 

ن

 ز
معی
ہی ےہ ریمی رتیگنم۔۔۔بلطم وہےن وایل رتیگنم۔۔۔

ر ےن اینپ ر

ن

 ز
معی
 ہپ کش وہا ےسیج اےنس ھچک طلغ نس ایل وہ،اےنس یفن ںیم رس الہن ا،وت 

ے

امسع

اابثت ںیم رس الہن ا اور اہک ہک "رحم ںیم چس وہکں اگ ںیم وکئ تبحم وریغہ ہک دوعی ںیہن 

رکراہ مت ایھچ وہ تہب۔،مت اجیتن وہ ہک امعن یک ینتک وخاشہ یھت اس رےتش یک،اور ںیم 

ا وہں مت ویسی یہ ےسیج ہک روہار ررایض رۓایلس

ے

ر رکن

ن
 

 نپاررنٹ وک ےسیج آڈیئالیئی

ن
 

 ںیم اینپ الئ

 ںیم 

ن
 

رے ودعے ںیہن رکراہ سب اانت وہکں اگ ہک آےگ الئ

ٹ

رے ی 

ٹ

وہ۔۔۔ںیم وکئ ی 

رےن اہک وت رحم ےن رکسما ہک رس الہ دن ا۔۔۔ایس 

ن

 ز
معی
ہشیمہ مت ےھجم اےنپ اسھت نپاؤیگ۔۔۔۔

دالخ وہںیئاانثء ںیم ایج اور امعن وشر اچمیت وہئ ادنر ر  

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
100 

امئ وپرا وہایگ۔۔۔۔ایج ےن اہکر

ٹ

 سب سب ن

      ولچ رحم کیک اکوٹ۔۔۔امعن ےن رحم ہک اہھت ںیم رھچی امھتئ

اایلں اجبئ ںیھت اور ایس رطح   

ے

اور رحم ےن کیک ٹک ایک اسھت یہ ن ایق س  ےن ن

ام اک ااتتخم وہا اھت۔۔ر

 

 ای  نیسح ش

۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  وفاد اس ہک اسےنم آن ا اھتر
 
 ںیم ےن مت ےس ھچک اہک اھت۔۔۔ایج چک ےس لکن ریہ یھت ح

 وہں اب دون ارہ وپوھچں ر

 

وہ وفاد اھبئ۔۔۔اہں اےنس ےھجم نپاوسرڈ اتبن ا اھت رگم ںیم وھبل گ

ںیہن اھت امعن  اےنس وپاھچ یہ ریگ وت وہ کش رکے یگ ہن۔۔۔۔ایج ےن وھجٹ اہک الص ںیمر

 ےن اےس عنم ایک اھتر

ا اچہ ریہ وہ ایج۔۔۔۔وفاد ےن تخس ویتر یل

ن

وپاھچ رۓ مت اےس اچبن  

 مم۔۔۔ںیم ویکں اےس اچبؤں یگ۔۔۔ںیم چس ہہک ریہ وہں۔۔۔ایج ےن افصئ شیپ یک

مت وھجٹ وبل ریہ وہ ایج۔۔۔ےھجم مت ےس ہی ادیم ںیہن یھت نکیل ایج ڈیمم نپاوسرڈ ےل 
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 ورہن ھجم ےس ن ات رکےن یک رضورت ںیہن ےہ اور آج وسےن ہک آپ یہ دںی یگ ےھجمر

 ےس ےلہپ مت ہی اکم رک ہک وسیگ یھجمس مت۔۔۔۔۔وفاد ےن ےصغ ےس اہکر

 ل اج ہک اس ےس ویکں اچےیہ نپاوسرڈ۔۔۔۔۔ےھچیپ 

ن

رٹکی امن

 

مت اھبئ وہ اس ہک مت ڈای

 ےس امعن یک آواز آئ وت وہ اٹلپ

مت آج بلطم آج۔۔۔وفاد ےن امعن وک وجاب  رںیم وج رکراہ وہں وہ رکےن دو ن ار۔۔۔اور

 ہہ ایک اور الچ ایگر
ی ٹ

ن

ي

ے

ب
 دے ہک ٹلپ ہک ایج وک 

  ںیہک اک۔۔۔۔اس ہک اجےت یہ ایج وبیل وت امعن سنہ ڑپی

ّ

  ال

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  ایک وہراہ ےہ۔۔۔ایج اعہشئ ہک رمکے ںیم دالخ وہئ

 ھچک ںیہن ن ار۔۔۔۔اعہشئ ےن ومن الئ ڈیب ہپ اکنیھپ

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ری ویکں وہریہ وہ۔۔۔۔ایج ڈیب ہپ 

ٹ
پ
رخ

ٹ
پ
وبیلر رۓ ااھچ وت اینت خ  

 ےہ زدنیگ ریمی۔۔۔ای  وہ وفاد اھبئ اور ای  ہی ریمی اکل ںیہن رویسی ذعا

 

ب وہگ
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 رکراہ۔۔۔اعہشئ ےن اہک

 وکن۔۔۔۔ایج ےن وپاھچ

 اےنت ںیم وفاد یک آواز آئ یھت وہ اعہشئ وک الب راہ اھت

 ےس ایھٹ

ے

 یج آئ۔۔۔۔اعہشئ رسع

اا ےس ن ات رکین ےہ۔۔ر

 

 ش
عی
۔۔ایج ےن وفرا رواک روک روک۔۔۔ن ار ااکس نپاوسرڈ اتب ہک اجؤ ےھجم 

 اےس

ے یگل

ن

کلن

ن

ن
  دعب ںیم۔۔۔۔اعہشئ 

ا پ
 
ااھٹن ا۔ر رومن الئ رےن رھپ۔۔۔۔ایجر رےہ ررکیت رٹیل وت ریھب رۓںیہن ن ار زیلپ اتبدو وہ ری  

 ےتہک رےن ر۔۔۔۔اعہشئۓافف ااھچ ہی دوھکی رگم داہین رےہ ہی یسک اور ہک نپاس ہن اجر

رر اور رداھکن ا رہک ررک ڈراء ررٹیپن راےس رۓوہ
م
ر رلکن ن اہ

 

گ  

ا رشوع ایک۔۔۔ایکس آںیھکن یٹھپ یک یٹھپ رہ 

ن

ایج ےن اکےتپن اہوھتں ےس ومن الئ چپ  رکن

س ںیھت سج 

ٹ

ي ی پ
ج

 اھت رگم واہں ای  ںیہن نیت اچر ڑلوکں یک 

ے

ںیئگ،وفاد اک کش درس

ازابی وگتفگ وموجد یھت۔۔۔

ن

 ںیم ااہتنئ واایہت۔،ن
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دون ارہ ررک ہک رافف وفاد اھبئ وت اوکس اجن ےس امردےگنی۔۔۔۔ایج ےن ومن الئ الک 

۔۔۔ر

 

ا ہک اےس ن اد رےہ اور ومن الئ وںیہ رھک ہک لکن گ

ے

 رٹیپن ڈاال ن

 وہایگ اکم۔۔۔دروازے ہپ یہ اعہشئ یلم اس ہک رہچے ہپ ڈر اور رپاشیین اصف ایعں یھتر

اا وک ہہک دانی ریمے ونسٹ 

 

 ش
عی
اہکں ن ار اہمترا نپاوسرڈ اانت لکشم ےہ وہ دون ارہ الک وہایگ مت 

ر رلکنر رہک رہہک ۔۔۔۔ایجرۓےل آ

 

اک اسسن ایل روکسن رےن راعہشئ اور رگ    

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 لم ایگ نپاوسرڈ۔۔۔۔ایج الؤجن ںیم آئ وت وفاد ایس اک ااظتنر رکراہ اھتر

 یج لم ایگ۔۔۔آپ ومن الئ ےل آےیئاگ ںیم نپاوسرڈ ڈال دویگن۔۔۔۔ایج ےن اہکر

 ومن الئ یھب مت یہ الؤیگ۔۔۔۔وفاد اےس گنت رکےن وک وبالر

اعمف رکںی ےھجم ویسی ریمے اہھت نپاؤں وھپل رےہ ںیہ۔۔۔۔ایج ےن اہھت وجڑے وت 

 وفاد سنہ دن ار

  ااھچ مت ےن ومن الئ چپ  ایک ھچک ےہ اس ںیم۔۔۔۔وفاد ےن دیجنسیگ ےس وپاھچ
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ر

 

 ںیہن ںیم ےن چپ  ںیہن ایک۔۔۔ایج ہہک ہک یلچ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یسیک وہ۔۔۔؟امعن ےن وپاھچ وہ دوونں اکل ہپ وموجد ںیھتر

ا  ادمحلاہلل کیھٹ وہں۔۔۔۔۔رحم ےن وجاب دن 

 اہں اہں اب وت آپ وخش یہ وہیگن۔۔۔۔امعن رشارت ےس وبیل

ل،تہب زن ادہ۔۔۔رحم یھب ایس ہک ادناز ںیم وبیل
ب لک
  یج 

 وت وہ دوونں ےنسنہ ںیگل،رھپ رحم ےن اہکر

 

 ےہر روہ رےہ راھکیس وج رےس ردونں رنچر رۓاتپ ےہ امعن ںیم ےن اینپ زدنیگ ہک زگرے وہر

ا،وکئ راخومش

ن

 اک ررکے،روےن ن ات رطلغ رںیمر رن ارے رہک آپ ر،وکئرۓداھک ردل روہاجن

ر ردل

ے

 
 ۓحوں وک وھچےن ےگل،الاحلص تبحم و وخااشہت آپ وک رال راچےہ،اذی

اری راخومش
م
رر راکر راخومیش راس روہاجؤ،ہ

 
ارا راخ
م
رر رہک اگر ررکے راطع راےسی ررب رہ

ک
ّ

 

ش

ے

ن

 ےس ر
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 ہک رےہ،ربص ررتہب دقر رسکر راخومیش رہک روہاگ رااسحس رےحمل راس راور یگر راجںیئر رگیھب رآںیھکن

دب رےن رےہ،۔۔۔۔۔رحم رنیسح رہفحت راکر ردعب

ن

اہک رےس رخ   

ادیئ یکر

ے

 ےب کش۔۔۔امعن ےن ن

 

س ن ار۔۔۔رحم ےن اہک

ک

ن

 ي
ھی

ے

ت

 

 وہ ںیم ےن اےنپ اھبئ یلیک

ے

۔۔۔امعن رےہ رایک ۓ زن ادہ وخش م اہک رہک ررکسما رےن س    

 ولچ ن ار دعب ںیم ن ات وہیت ےہ۔۔۔رحم ےن رکسما ہک اہکر

 

 اوےک وہےن وایل اھبیھب یج۔۔۔۔امعن ےن اہک دوونں یسنہ یھتر

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ے ےس یلکن وت الؤجن امعن ہی زواھن وک ایکس اکیف دے آؤ۔۔۔۔امعن رشعت مگیب ہک رمک

ا مگیب ےن اہکر
م
 ںیم آیت ہ

 

ےس پک ےل ایلررامعن ےن یج ہہک ہک ایھب پک ااھٹن ا یہ اھت ہک اطہیل ےن اس ر  

 ر رایکس ۓںیم دے دیتی وہں۔۔۔۔اطہیل ےن اہک وت امعن ےن تخس ویتر یلر

ن

داھکی راجی   

ا اھت ہن اجؤ وفاد ےس وہک وہ ےل اج

ن

ار رۓ ہی مت رےنہ دو،اور ںیہمت امرٹیک اجن
م
 مگیب اگ۔۔۔ہ

ر رامعن رامھتن ا۔۔۔۔اور روک رامعن ہک رےل رپک ےس راہھت رہک اس رےن ر ررخسمتاہن ای 

ٹ

م
 ررکسماہ

 ر رایکس

ن

ر ریلچ رےس رواہں رااھچیتلر راجی

 

گ  

 

 رگم ںیم ےن زواھن ہک اسھت اجےن اک وساچ اھت۔۔۔اطہیل ےن اہک

ی واہں

ے

ٹ

ن

خ

ٹ

پٹ ب

 اطہیل ریپ 

 

ےس  روفاد ہک اسھت یلچ اجؤ۔۔۔۔وہ رکسما ہک یتہک چک ںیم یلچ گ

 وفاد ہک نپاس اجےن یگلر
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راھن ار

ٹ

  اعہشئ اک وفن ی 

ن

 ہی ل اس ںیم نپاوسرڈ ڈال۔۔۔وفاد ےن ایج یک اجی

اعہشئ وت رھگ ہپ ےہ یہ ںیہن وت ااکس ومن الئ آپ ہک نپاس ےسیک آن ا۔۔۔۔ایج ےن ومن الئ 

اہکر رۓدےتھکی وہ  

 

ر ںیہن ےل اجےن دیجیر
م
 اس رڑکپو رہی راگ۔۔۔اب رۓںیم ےن امم وک اہک اھت اوکس ومن الئ ن اہ

یھت رآئ رادنر راطہیل ریھبج راگل رامھتےن ومن الئ رںیمر راسر رہک رڑکپ اہھت راک اس وفاد رڈالر رںیم  

 ایج ےن اانپ اہھت ےچین ایک اھت۔۔اطہیل ےن اجیتچن اگنوہں ےس دوونں وک داھکی

 

 مت اہیں ایک رکرےہ وہ۔۔۔اطہیل ےن وفاد ےس وپاھچر

وسال ایکرںیہمت وکئ اکم ےہ۔۔۔وفاد ےن ااٹل اس ےس   

ا ےہ۔۔۔۔وہ ایج وک وھگرےت وہ

ن

وبیلر رۓاہں ےھجم امرٹیک اجن  
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ا وہں۔۔۔وفاد ےن اطہیل وک ہہک ہک ایج وک اہک اور 

ے

ولچ ںیم آراہ وہں۔۔دعب ںیم ن ات رکن

 اطہیل ہک اسھت رمکے ےس لکن ایگر

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اکیف۔۔۔امعن ےن اسڈیئ لبیٹ ہپ اکیف ریھکہی ل اہمتری ر   

اپ ہپ اکم رکےت وہ

ٹ

س۔۔وھٹیب۔۔ زواھن پیل ن

ک

ن

 ي
ھی

ے

ت

وبالر رۓ  

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

وبیل رۓایک وہا۔۔۔امعن اس ہک اسےنم   

 

اپ اسڈیئ ہپ رھک ہک 

ٹ

ر۔۔۔۔زواھن پیل ن

ن
 

ھچک ںیہن۔۔۔وت اتبؤ رحم وک اسیک اگل رسرپای

 وبال
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 ایبن ےہ ن ار اتپ ےہ ر
 
ااقپ

ن

 ےس وج وبانل رشوع اس یک وخیش ن

ٹ

ٹ

ن

من

ٹ

ٹ

 

ب
ایک وہا۔۔،امعن ااسکی

ا راہ۔۔ر

ے
ن

پ وہئ۔۔۔زواھن اکیف دیپسچل ےس ایکس ن اںیت س  وہئ رھپ س  اتب ہک یہ وہ حپ

  ایک وہا ھچک وبل یھب۔۔۔امعن ےن ااکس دنکاھ الہن ا وت وہ وچاکن

 

دےب اٹلیت رظنوں ےس دےتھکی وہ

ن

وبال رۓاہں مت وبل ہن ںیم نس راہ وہں۔۔۔۔وہ خ   

  اکیف ویپ مت اینپ۔۔۔امعن اکیف اس ہک اسےنم رھک ہک وبیل

 

 اسےنم راےنپ رہک رچنیھک اہھت راکر راسر رۓمت اہکں اجریہ وہ ںیہی وھٹیب۔۔۔اےنس اکیف ےتیپ وہ

  اھٹبن ا

 ریما اہھت ےہ ہی ےسج مت چنیھک رےہ وہ۔۔۔۔وہ اانپ اہھت ڑکپ ہک وبیلر

ہک وبالرںیم ےن بک اہک اہھت ںیہن ےہ۔۔۔زواھن ااکس اہھت ڑکپ ر  

 امعن وفرا ایھٹر
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۔۔۔امعن دلجی دلجی ہہک ہک 

 

ےھجم دادو وک دوائ دینی ےہ اہمتری اکیف ہک رکچ ںیم رہ گ

۔۔۔

 

  رمکے ےس لکن گ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

"  وموصل وہا وہ رقتابی 

 

ج

می س

ام ےس اس ےھجم مت ےس انلم ےہ"۔۔۔۔امعن وک نینسح اک 

 

لک ش

ر رکراہ اھتر

ن

ر
خ 
می س

 وک اکزل اور 

 

 دھکی ہک ومن الئ راھک اھت ہک 

 

ج

می س

ائ ںیہن دن ا اھت اب یھب اس ےن  پ
 
سج اک امعن ےن وکئ ری

  ایکس اکل آےن یگل یھت امعن ےن گنت آ ہک ایکس اکل رویسی یک

 "ایک ہلئسم ےہ"
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  مت اکل ویکں ںیہن ااھٹ ریہ یھت۔۔۔نینسح ےن وپاھچ

امئ ںیہن ر

ٹ

الم۔۔امعن ےن وجاب دن ان  

 ےھجم مت ےس انلم ےہ۔۔۔۔

 

 ےھجم ںیہن انلم۔۔۔امعن ےن عنم ایکر

ا۔۔۔۔نینسح ےن اس یک ان ینس رک ہک اہک اور امعن 

ن

لک یین ہک نپاس واےل ےفیک ںیم آاجن

 یھتر

 

 وک وگن ا آگ گل گ

 

ردیتس ےہ۔۔۔۔۔ر ر ںیہن وہ مت ریمے بیجع زی 
م
 ںیہن آؤیگن ےھجمس مت،ن اپ اھبئ ن ا وشہ

دار مت وخد وہیگ۔۔۔۔نینسح ےن اےس ڈراےن یک وکشش -ںیہن آئ وت اتنجئ یک زہم رمت

 یک
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 وہ۔۔۔امعن ےن ہہک ہک اکل ٹک رکدی۔۔۔

ے

ی وہں مت ایک رکتکس

ے

ھٹ
ب ک

 ولچ ںیم یھب د

 وموصل وہا

 

ج

می س

ر ںیم اےس دون ارہ ااکس    رھپ ھچک دی 

  ےس
 
 ح

 

ام ےنھکل یک ااجزت نھچ گ

ن

 اہمترا ن

وہں وت آںیھکن گیھب اجیت ںیہوکئ یھب ظفل اتھکل ر   

 ارے ومومسں یک رمکحاین ےہ ریمے دل رپر

  یھب اہنت وہں وت آںیھکن گیھب اجیت ںیہ۔۔
 
 ںیم ح

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ذرا وہاؤوں ںیم ک اڑو۔۔۔

ریت وہئ امعن وک دھکی ہک اہکر

ے

 اطہیل ےن ڑیسویھں ےس ای

 و ز یم ایک ہہک ر
شکن
ب ک

ریہ وہ مت۔۔۔۔ا  

 امعن اطہیل ہک اسےنم رک ہک وبیلر
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 یہی ہک زرا وہش و وہاس ںیم روہ اور ک اڑو اہمترے رپ ٹک ہن اجںیئ ںیہک۔۔۔۔۔ر

ے وہر

ے

کن

ٹ

ھي
 
ج

وبیلر رۓاطہیل اےنپ ن ال   

امئ ںیہن ریمے نپاس،اانپ وبرن ا رتسبا وٹیمس اور یتلچ ونب ذعاب۔،ر

ٹ

 اک ن

ن
ن

 اہمتری وکباس س

ے یگلامعن اس وک انس ہک واہں ےس

ن

کلن

ن

ن
   

  اطہیل ےن اہک
 
 ح

 اس رھگ ےس اجؤیگ وت حیحص نکیل ںیم ںیہن مت،ر

 مت اجؤیگ اور وہ یھب تہب دلج۔۔۔ر

ارہ رک ہک وبیلر

 

  اش

ن

 ۔اطہیل امعن یک اجی

 ااھچ ولچ دےتھکی ںیہ،مت یھب ںیہی وہ اور ںیم یھب۔۔۔۔

 امعن ازہتساہی سنہ ہک وبیل

ر

 

 اطہیل اکنہر رھبیت واہں ےس یلچ گ

رت ےہ اہلل اجےن اب ایک رکے یگ۔۔بیجع وع  
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ر ٹیب ہپ روصےف روںیہ رۓامعن اینپ یٹپنک ےتلسم وہر

 

گ  

  اےس اےنپ امھت ہپ یسک ہک اہھت اک سمل وسحمس وہا
 
 ح

ر ہک داھکی وت زواھن ایس وک دھکی ہک رکسما راہ اھتر

ٹ

 اےنس م

 سک یل

ے

 
 ےہ،ہی انعی

ے

 
وپاھچ رےن ۔۔۔امعنۓریخی  

ارکشی وہ ہن ر

ن

ر ںیم اتھٹیب وہا وبالینتک ن رای  مت،زواھن اس ہک ی   

ارکشی وکیسن رکدی۔۔۔۔امعن ےن ریحت ےس وپاھچر

ن

 اب ن

اہکر رےن ر۔۔،زواھنۓریخ ای  پک اچ  

 اہں زیلپ وےسی یھب رس ںیم درد ےہ۔،

 امعن ےن رشارت ےس ہہک ہک آںیھکن دنب رکںیل

 ہکبج زواھن ریحت ےس ہنم وھکےل اےس دےنھکی اگل

وپاھچ رےس رینیقی ےب رےن رانبؤں۔،زواھن رۓبلطم ںیم اچر  

ر یک ہن مت ےن۔۔۔ر

ن

 اہں وت،وخد یہ آف
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 اپھچےن یک وکشش یکر

ٹ

م
 امعن ےن اینپ رکسماہ

ر وہں اہمترا۔۔۔زواھن ےن اس ہک ن ال چنیھک ہک اہکر
م
 رشم رکو وشہ

 اہں وےسی ےہ وت رشم وایل ن ات،رگم وج تمسق وک وظنمر۔۔،ر

 امعن ونصمیع اوسفس رکیت واہں ےس ایھٹ یھتر

زواھن ےن وصےف ہپ وموجد نشک اےس دے امرا وج امعن ہک ےچین ےنکھج یک وہج ےس اسےنم 

ر وک اگل اور اےکس اہھت ںیم وموجد ومن ا

ن

 ز
معی
لئ زنیم وبس وہا اھترےس آےت   

  امعن ےن ہہقہق اگلن ا اھت

 اور زواھن ذعمرت وخاہ رظنوں ےس داتھکی واہں ےس روف رکچ وہا اھت۔۔۔

ےگنی آپ۔۔،اوہ اہں ریمے ومن الئ ںیم رحم اک ربمن ےہ اب اھبیھب ےس ےسیک ن ات رک

 ن ات رکانیل۔۔

ر

 

  امعن ےن ہہک ہک زن ان داھکئ اور اھبگ گ

،ومن الئ وٹٹ اجےن ہک دصےم ںیم ڑھکا اھت۔۔۔۔۔ر

ے

ر ایھب ی

ن

 ز
معی
 ہکبج 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آؤ۔۔۔۔ر رےل وک راعہشئ اور رامعن رایج رںیہ،مت ررےہ رلکنر رۓوفاد اٹیب مہ لگ اہل یلیک  

ا مگیب ےن وفاد وک روک ہک اہکر
م
 ہ

ن ار ایم اطہیل اور اعہشئ اگل نپاررل ےس ایتر وہریہ ںیہ،رحم اھبیھب امعن اور ایج اگل نپاررل 

 ےس اب ںیم اہکں اہکں اجؤں۔۔۔۔ر

 رکےت وہ

ٹ

وبالر رۓوفاد ن ال س   

 اگ رۓاور اطہیل وک ےل آؤ،ایج اور امعن وک زواھن ےل آارے ےل آؤ ہن ن ا ااسی رکو مت اعہشئ 

ر رمہ

ن

 ز
معی
ںیہ۔۔۔ ررےہ رلکنر راسھت رہک ر  

ا مگیب ہہک ہک یلچ ںیئگ
م
 ۔ہ

 ایک ن ار ای  ہگج ےس یہ ایتر وہ اجےت ہی لگ ایج وک یھب دھکی اتیل۔۔۔ر

۔۔۔

 

 لیھپ گ

ٹ

م
ام ہپ رہچے ہپ رکسماہ

ن

ران ا،ایج ہک ن

ٹ

ری 

ٹ

 وفاد رس کٹھج ہک ی 

ر لکن ایگاگڑی یک 
م
ا وہا ن اہ

ے

ن اا

ن

گي

ن

ي
گ
اچایبں ااھٹ ہک وہ    
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 سک اک ااظتنر رکرےہ وہ۔۔۔۔ر

 اطہیل ےن وفاد ےس وپاھچ وج ن ار ن ار اہل ہک ٹیگ یک رطف دھکی راہ اھتر

 اھبئ اک رھپ رمس یھب رشوع رکین ےہ۔۔۔ر

وجاب دن اوفاد ےن اےس دےھکی ریغب   

 ااھچ،ریخ مت ےن اتبن ا ںیہن یسیک گل ریہ وہں۔۔

وبیلر رۓاطہیل اس ہک اسےنم آےت وہ  

 وفاد ےن اےس رظن ااھٹ ہک داھکی اور رھپ رظن امھگ ایگ

راک انہپ وہا اھت،وج ہک تہب گنت اھت اور اورپ ےس وخد وہ دوےٹپ 

ن

ویکہکن اےنس ویلس سیل ف

 ےس ےباینز ےلھک ن الں ںیم وھگم ریہ یھت۔۔ر

رھ ایگ

ٹ

  ی 

ن

  کیھٹ۔۔۔وفاد ہہک ہک اسےنم یک اجی
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 اہجں ےس زواھن اور امعن آرےہ ھت اور ان ہک ےھچیپ ایج۔۔ر

 وج یھبک اےنپ ےلھک ن ال اھبنسل ریہ یھت وت یھبک دوہٹپ،ر

ا وکن ےہ۔۔۔۔ر

ے
ن

 ایک ےہ ن ار ںیم ےن اہک یھب اھت ن ال ن ادنےنھ ںیہ نکیل ںیہن یج ریمی س

 آؤچ۔۔۔

راےت وہایج دوہٹپ ر

ٹ

ری 

ٹ

یھت۔، رآریہ رۓاھبنسیتل ی   

ر

 

  ای  ڑلےک ےس رکٹا گ
 
 ح

ر"

ے

 "ادنےھ وہ دھکی ہک ںیہن لچ تکس

  اس ڑلےک ےن اس اک اہھت ڑکپ ہک اہک اھتر
 
 ایج ہہک ہک اجےن یگل ح

اراض روہیگ۔۔۔

ن

 ن

ے

  ن ار اعہشئ بک ی

ےسیک رۓ ںیہ ایک نپالگ والگ وت ںیہن وہ،مت وہ وکن اور اہیں آ  

 ایج ےن اہھت کٹھج ہک اہک

ر ںیم وفاد یھب ایس یک رطف آن ا اھتر  اینت دی 
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اراض روہیگ۔۔

ن

 ن

ے

 ن ار اعشئ بک ی

 وہ ڑلاک وفاد وک رظن ادناز رک ہک وبالر

ردیتس ہک امہمن۔۔۔۔  ارے اھبئ اجن وھچڑو ریمی،ہن اجن ہن اچہپن،زی 

ر

 

رھ گ

ٹ

 ایج ےصغ ےس ہہک ہک آےگ ی 

رطف دھکی ریہ یھت۔۔۔روفاد ےن اسےنم داھکی وت اعہشئ ڈری یمہس یس ڑھکی اںیہن یک ر  

 ای  ٹنم اگل اھت اور وہ اسری اہکین ھجمس ایگ اھتر

ا۔۔

ن

 اس ڑلےک اک ایج وک اعہشئ انھجمس اور اعہشئ اک ڈرن

 ںیہن وھچڑوں اگ۔۔ر
 
 دور رانہ ان س  ےس ورہن یسک اقپ

ا  ہہ رک ہک واہں ےس الچ گ 
ی ٹ

ن

ي

ے

ب
  وفاد اےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔  

 ابمرک وہ تہب تہب۔۔۔
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وبیلر رۓرمس ہک دعب امعن رحم ہک ےلگ ےتگل وہ        

 یسیک نہب وہ مت ںیم ںیہن داھک ںیہمت،ر

ر یگفخ ےس وبال

ن

 ز
معی

 

ر

 

ر ہک یھب ےلگ گل گ

ن

 ز
معی
  وت امعن 

 رھپ ن اری ن اری س  آ ہک ان دوونں ےس ےلم ھت

ا الھک اور اجیٹس ہپ ےس رش ک وہا ر

ن

وت رحم ےن وکسن اک اسسن ایلراھکن  

ا الھک ریہ یھتر

ن

ر اےنپ دووتسں ہک نپاس اھت۔۔امعن رحم وک اھکن

ن

 ز
معی

 

  نینسح اجیٹس ہپ آن ا اھت
 
 ح

 ابمرک وہ تہب،وخیش وہئ ےھجم تہب۔۔ر

  نینسح ےن امعن وک دھکی ہک اہک

ایھجمس ےس اےس دےنھکی ںیگل

ن

 وہ دوونں ن

 سک ن ات یک وخیش۔۔۔
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 رحم ےن وپاھچ اھت

اگ۔۔،ر رۓدلج ولعمم وہاجرتہب ر  

ا الچایگ

ے

رن

ے

 ااھچاتل اجیٹس ےس ای

ٹ

م
 وہ امعن یک رطف رکسماہ

 ہی ایک رکےن واال ےہ۔۔ر

 رحم ےن وپاھچر

 اتپ ںیہن ریخ مت نشنیٹ ںیہن ل۔۔۔ر

ر

 

ر وک آےت دھکی ہک اھٹ گ

ن

 ز
معی
 امعن 

 اہکں اجریہ وہ ٹیب اجؤ۔۔

ر ےن اےس ااتھٹ دھکی ہک اہکر

ن

 ز
معی

 

وہں۔۔ںیہن آپ ںیھٹیب ںیم آیت ر  

ر

 

ر گ

ے

 امعن ےن رکسما ہک اہک اور اجیٹس ےس ای

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ۔

 امعن رتپ ریمی دواایئں وت دے دے۔۔

 رشعت مگیب ےن اہکر

 یج دادو،ریما گیب ڈرگنسی روم ںیم ےہ ایس ںیم ںیہ،الیت وہں۔۔ر

ر

 

رھ گ

ٹ

  ی 

ن

 امعن ہہک ہک ڈرگنسی روم یک اجی

  نینسح یک ن اںیت وھگم ریہ ںیھتراس ہک دامغ ںیم

 یھبج اےس ولعمم ہن وہا ہک بک وکئ اس ہک ےھچیپ آن ا اھتر

 یسک ےن اس ہک دنکےھ ہپ اہھت راھک وت وہ ڈر ہک الھچ ڑپی

 افف زواھن مت وہ۔۔۔ایک رکےت وہ ڈرا دن ا ےھجم

 امعن ےن زواھن وک دھکی ہک ھکس اک اسسن ایلر

 وسحمس ںیہن رکیکس۔۔۔مت اتبؤ ایک وسچ ریہ یھت وج ریمی وموج

ے

دیگ ی  

 ہپ ھک دن ا۔۔۔

ن

 زواھن رشارت ےس وبال وت امعن ےن رکسما ہک اانپ رس اس ہک س 
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 ایک وہا۔۔۔زواھن ےن اس ہک رگد اےنپ ن ازؤوں اک اصحر ن ادنےتھ دیجنسیگ ےس وپاھچ

 ویکہکن آج ےس ےلہپ امعن ےن یھبک اےسی ںیہن ایک اھتر

را راہ ےہ،ھچک طلغ ہن وہ
 
۔۔۔ۓاجریما دل ھگ  

ر

 

 ل

ے

پ
پ

 امعن ےن اتبن ا وت زواھن ےن ےکلہ ےس اس ہک رس ہپ ای  چ

 ھچک ںیہن وہاگ،سب زن ادہ وسچ ریہ وہ مت۔۔۔ر

 اکپ۔۔امعن ےن وپاھچ وت زواھن ےن رکسما ہک اہکر

 اکپ۔۔۔۔ر

 

 

 اہں ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اانپ اکم اےھچ ےس ایک ےہ ہن مت ےن۔،ر

راھےت وہنینسح ےن ر

ٹ

  ےسیپ ی 

ن

وپاھچ رۓای  صخش یک اجی  

رںی یھب دی ںیہ ںیہمت۔۔،ر  آؤٹ ےہ اور وصتی 

ٹ
ن

 اہں س  وہایگ ےہ ہی رپی

ا واہں ےس لچ دن ا۔۔ر

ے

 اس صخش ےن اہک اور نینسح رس الہن
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نپاس۔۔۔ر رریمے ےہ رھچکر رۓاہمترے یل  

 نینسح امعن ہک اسےنم آ ہک وبال۔۔ر

 ایک وکباس ےہ اہمترے نپاس اب۔۔ر

نپاس یھٹیب رحم ےن وپاھچامعن ہک ر  

 

 مت اینپ وبیتل دنب روھک،ھچک یھب راہ وہں دھکی ل۔،

ا وہا امعن ےس وبال

ے

 نینسح ےن رحم وک وجاب دے ہک ومن الئ ہپ ھچک رکن

رںی وموصل وہئ ںیھت  اےنت ںیم امعن ہک ومن الئ ہپ ھچک وصتی 

روں وک دھکی ہک امعن ہک اہھت ےس ومن الئ رگےت رگےت اچب اھت۔۔ر  ان وصتی 

 وہ ےب ینیقی ےس نینسح وک دےنھکی یگل

 

 وہ۔۔

ے

ي اا ےسیک وہتکس

ٹ

ھی

گ

 مت اےنت 
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 امعن ےن ای  رظن ومن الئ وک دھکی ہک اہکر

ر ںیھت  سج ںیم امعن اور نینسح یک ھچک اصتوی 

في ااں،ھچک اہوھتں ںیم اہھت ڈاےل ڑھکے،ھچکر
ي ل
س
 ھچک اسھت ڑھکی 

ر ںیھت ازابی اصتوی 

ن

  ن

دت رکےن و

ٹ

 ںیھت رگم ای 

 

دٹ یک گ

ٹ

ر داھکوج ای 
م
 ۓ اےل ےن اینپ اہمرت ہک وخب وجہ

رںی رہی رہکر راھت اتکس راچپن رںیہن روکئر رہک رھت ںیہ۔۔ر ریلقن روصتی   

 

ا آ ہک اتھچپؤیگ مت۔۔ر

ن

 ںیم ےن اہک اھت ہن ن

  نینسح ےن سنہ ہک اہک

ر اھبئ وکر

ن

 ز
معی
روں اک ایک رکوےگ۔۔زواھن وک داھکؤےگ ن ا   ااھچ ولچ مت ان وصتی 

 ڑھکی وہ ہک ر
 
وبیلرامعن اس ہک اقمپ  

 مت اتبؤ ںیم ایک رکوں ان اک
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 وج رمیض وہ وہ رکو وکئ اہمترا نیقی ںیہن رکے اگ

ر رک ہک وبیل رگم ادنر یہ ادنر وہ ڈر ریہ یھت،ویکہکن وہ ای  ڑلیک 
م
امعن وخد وک ےبوخف اظہ

 یھت

ازک وہیت ےہ۔۔

ن

  اور ای  ڑلیک یک زعت اکچن ےس یھب زن ادہ ن

 

 یھب رکاتکس وہں۔۔اور ہی وج ںیہمت اہمترا وکئ نیقی ںیہن رکے ر

ے

 
ای

 

اگ،ںیم ںیہمت ہی ن

 اینپ تبحم اک ڈنمھگ ےہ ہن س  وٹٹ ہک وچر وچر وہاجاگیئ۔،رھپ ایک رکویگ مت۔۔۔ر

ر ایگ۔۔ر

ے

 نینسح ای  اتجیت رظن اس ہپ ڈال ہک اتہک اجیٹس ےس ای

ے اجیٹس یک اسڈیئ ہپ ڑھکے وہ ہک س  وخبیب انس اھت۔۔۔اور اب نینسح

ن

شی
 

ج

یک  روکئ اھت 

ا اھت۔۔ر   پلپ

ن

 اجی

 

 یھت ای  آوسن ڑلکھ ہک اس ہک اگل ہپ ہہب ایگ اھتر

 

 امعن اانپ رس اھتےم وںیہ ڈےھ گ

ںیم زواھن وک س  اتبدویگن۔۔اہں ہی کیھٹ ےہ رھپ س  کیھٹ وہاجاگیئ۔۔۔وخد ےس 
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 یھت

 

ر گ

ے

رایت وہ آوسن اصف رکیت اجیٹس ےس ای

ٹ

ری 

ٹ

 ی 

ی ریہ یھت

ے

ھٹ
ب ک

ا د

ے

 رحم ریحان رپاشین یس اوکس اجن

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔ای  ڑلیک اھبیتگ وہئ نینسح ہک ےھچیپ اھبیگر  

ن

 و ز یم۔۔ارے س
شکن
ب ک

 ا

 یج وکن۔۔۔نینسح ےن وپاھچ

 ںیم آیکپ دمد رکیتکس وہں۔۔

 ایک بلطم۔یسیک دمد۔۔۔

  نینسح ےن وپاھچ

 ہپ آپ ےن امعن ےس ن ات یک ںیم ےن س  نس ایل اور ںیم آیکپ دمد رکیتکس ایھب وج اجیٹس
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 وہں۔۔

 اور آپ ویکں دمد رکںی یگ ریمی۔۔ر

 نینسح ےن وپاھچ

ر
  

 

 وہ س  آپ اک ہلئسم ںیہن آپ وکامعن اچےیہ وہ لم اجنی

 اانپ ربمن دو۔۔۔۔۔ر

ہی ربمن ےہ۔۔۔ر ر030کیھٹ ےہ ٭٭٭٭٭٭٭٭  

اتبن ارنینسح ےن دنکےھ ااکچ ہک اےس ربمن ر  

 کیھٹ ےہ ںیم افرغ وہ ہک اکل رکوں یگ۔۔ر

۔۔ر

 

 وہ ڑلیک ہہک یلچ گ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر دہعف ن ا وت وکئ 
م
امعن رھگ آ ہک لسلسم زواھن ےس ن ات رکےن یک وکشش رکریہ یھت رگم ہ

ا ن ا زواھن وک وکئ ر

ے

ا اھت۔۔اب یھب وہ زواھن ےس ن ات رکےن یگل ہن وکئ آاجن

ے

اکم آاجن

 یھت

 

 یھت وت اطہیل آگ

 زواھن ےھجم ھچک اکم ےہ زیلپ یم  اسھت ولچ۔۔

 اطہیل ااکس ن ازو اھتم ہک وبیل

ا وہں۔۔

ے

 اہں مت ولچ ںیم امعن یک ن ات نس ہک آن

 زواھن اانپ اہھت ڑھچا ہک وبالر

 ںیہن مت ایھب ولچ اس ےس دعب ںیم ن ات رکانیل۔۔

ہیل اینپ دض ہپ اڑی ریہ۔۔راط  

ا وہں۔۔۔

ے

 ااھچ ولچ،ںیم آن

 زواھن امعن وک اتہک اطہیل ہک اسھت الچ ایگر
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ر

 

 اور امعن سب اوکس آوازںی دیتی رہ گ

 اب اوکس روےن ہک اسھت اسھت اینپ ےب یسب ہپ ہصغ آراہ اھت۔۔ر

 وہ ھچک ںیہن رک نپاریہ یھت۔۔

 امعن ےن ایج وک س  ر

 

اتبےن اک ہلصیف ایک۔۔۔ررھپ وہ ایج ہک نپاس گ  

 رگم ایج یھب واہں ہن یھتر

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

امئ اہیں ویکں البن ا۔۔۔ر

ٹ

 یج اتبےیئ ےھجم اس ن

 ایج ےن ارد رگد تھچ ہپ دھکی ہک اہکر

ا۔۔

ے

  یھب ںیہمت ہلئسم وہن

ے

ا ی

ے

 اےنپ رمکے ںیم البن

ہک اہک،وت ایج یھب رکسمادیوفاد ےن رکسما ر  
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 تہب وخوصبرت یھت۔اس یک آںیھکن ایج وک تہب دنسپ ںیھت۔۔ر

ٹ

م
 ایکس رکسماہ

 وج یتکمچ ںیھت،ن ا ایج وک دھکی ہک کمچ اجیت ںیھت

 یہ ایج ےن یھب 

ے

ا اھت۔۔۔اور اس یک تبحم یک دبول

ے

وفاد اس ےس نپچب ےس تبحم رکن

 تبحم یک ڑیسیھ ہپ دقم رھک ایل اھت۔۔ر

 

وسرڈ ڈال۔۔۔وفاد ےن اعہشئ اک ومن الئ اس وک دن اراس ںیم نپا  

راھن ا اھتر

ٹ

  ی 

ن

 ایج ےن ڈرےت ڈرےت اس ںیم نپاوسرڈ ڈاال اور ومن الئ واسپ اس یک اجی

ا رشوع ایک۔۔۔اور ایکس آںیھکن یلھک 

ن

وفاد ےن ای  رظن اس وک دھکی ہک ومن الئ چپ  رکن

  ر

ن

ا اعہشئ ہک رمکے یک اجی

ے

 ںیھت۔۔۔وہ طبض رکن

 

اھباگ اھت۔۔ریک یلھک رہ گ  

 اور ایج یھب اس ہک ےھچیپ اھبیگ یھتر

 وہ آےن واےل وطافن ےس وخزفدہ وہریہ یھت۔۔۔
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اس ںیم نپاوسرڈ ڈال۔۔۔وفاد ےن اعہشئ اک ومن الئ اس وک دن ار

راھن ا اھتر

ٹ

  ی 

ن

 ایج ےن ڈرےت ڈرےت اس ںیم نپاوسرڈ ڈاال اور ومن الئ واسپ اس یک اجی

ا رشوع ایک۔۔۔اور ایکس آںیھکن یلھک 

ن

وفاد ےن ای  رظن اس وک دھکی ہک ومن الئ چپ  رکن

ا اعہشئ ہک رمکے

ے

 ںیھت۔۔۔وہ طبض رکن

 

  اھباگ اھت۔۔ر ریک یلھک رہ گ

ن

یک اجی  

 اور ایج یھب اس ہک ےھچیپ اھبیگ یھتر

 وہ آےن واےل وطافن ےس وخزفدہ وہریہ یھت۔۔

۔۔وفاد۔۔۔وفاد اھبئ رک اجںیئ،ن ات وت ںینس  

یھت۔۔ر ررکریہ روکشش ریک روےنک راےس رۓایج اس ہک ےھچیپ اھبےتگ وہ  

 

 ربخدار ایج۔۔،ربخدار۔۔۔

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
133 

 وفاد ےن رک رک اےس وارن ایک اھت،رھپ زیتی ےس اعہشئ ہک رمکے ںیم دالخ وہا اھتر

 ایک وہا ےہ۔۔۔اعہشئ ےن ڈرےت ڈرےت وپاھچر

 اےس رطخے یک وب یس وسحمس وہئ یھت

اعہشئ۔۔۔وفاد ےن ومن الئ اس وک امھتن اراس ںیم نپاوسرڈ ڈال   

 ےھچیپ یہ ایج یھب اس ہک رمکے ںیم دالخ وہئ یھت

 ںیم قف وہا اھت۔۔اےنس اکےتپن اہوھتں ےس ومن الئ اھتام
پ
  اعہشئ اک پ

را ہک وپاھچ
 
 کک۔۔ویکں ایک وہا۔۔۔اےنس ھگ

  ںیم ےن اہک اےس وھکل۔۔۔وفاد داھڑا

ھتر رۓوشر نس ہک ن ایق س  یھب وںیہ آگ  

 

  وہا ےہ وفاد۔۔۔میہف اصح  ےن وپاھچایک

اےم رکیت رھپ ریہ ےہ ہی۔۔۔وفاد ےن ایج ےس نپاوسرڈ 

ن

ن ان ا وپںیھچ اس ےس ایک اکےل اکرن
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 ڈلا ہک میہف اصح  ہک اسےنم ومن الئ ایک۔۔۔

اےٹ دار ڑپھت اگلن ا اھت۔۔ر

ن

 اور زواھن ےن اعہشئ وک زن

رھ ہک 

ٹ

اےس روانک اچاہرزواھن وھچڑو اےس ایک رکرےہ وہ۔۔۔امعن ےن آےگ ی   

 ن ایق اس رھگ ںیم یسک ںیم تمہ ہن یھت ہک رمدوں ہک چیب ںیم ھچک وبل ںیکس۔۔ر

رےنھ اگل اھتر

ٹ

  ی 

ن

  ںیم اےس اجن ےس امردواگن۔۔زواھن رھپ ایکس اجی

   رک اجؤ ہی وکئ لح ںیہن ےلئسم اک۔۔۔۔زہشاد اصح  ےن ااکس ن ازو ڑکپا اھت

ا مگیب ےناےس ہپ در ہپ ڑپھت مہ ےن مت ہپ انتک اابتعر ایک اھت مت ےن ایک ر
م
ارے اسھت۔۔۔ہ

م
ایک ہ

 امرےر

ر ای  وک 
م
اور مت وج ےھجم روک ریہ ںیھت،اجیتن وہ اےنس ایک ایک ےہ اہمترے اسھت،ہ

ر دی وہئ ےہ۔،یھبج وہ ڑلاک ینگنم واےل دن اعہشئ ہہک راہ اھت۔۔۔وفاد ےن  اہمتری وصتی 

۔۔ن ایق س  ہک رس ہپ یھب مب رگا ایج وک اہک اور ایج ےن ےبینیقی ےس اعہشئ وک داھکی اھت

 اھت۔۔ر
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یھت، رریہ ررو رۓاور اعہشئ رجمم یک رطح رساکھج  

 دکیم اس ہک دامغ ںیم ھچک کلک وہا اھت۔۔ر

 "اھبئ ںیم ےن ںیہن۔۔ریمے ومن الئ ےس ایج ن ات رکریہ یھت"

ا اچاہر

ن

 اعہشئ ےن وخد اک دافع رکن

 

  وہ وہا ںیم یہ رہ ایگ اھتروکباس دنب رکو،انتک رگو یگ۔۔۔وفاد ےن اہھت ااھٹن ا اھت رگم

 ن ایق س  اقہ اقب ےس اخومیش ےس س  دھکی رےہ ھت

ا مگیب ہپ الچ
م
رتیب یک ےہ مت ےن۔۔۔میہف اصح  ہ

ے

ھتر رۓ ہی ی  

 اور ااکن احل ااسی اھت ہک زنیم ےٹھپ اور وہ اس ںیم امس اجںیئ۔۔ر

 ےن ردو۔۔زواھن رادرھ یگ۔۔ومن الئ رےلکن ےس ررھگر رہن راور ریگر رۓآج ہک دعب ہن ہی اکجل اجر

ایگ۔۔ر رلکنر رہک رےل ومن الئ راور رانسن ار رہلصیف  
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ر ےن ایج 

ن

 ز
معی
اںیگن وتڑ دواگن ںیم۔۔۔

ٹ

اور مت آج ہک دعب اس ہک اسھت رظن آئ وت اہمتری ن

ر

 

 وک اہک وت وہ رس اابثت ںیم الہ ہک رمکے ےس لکن گ

اری یہ یٹیب وک اامعتسل ایک
م
۔۔۔تہب مہ ےن ںیہمت اینپ یٹیب یک رطح اھجمس اھت اور مت ےن ہ

ارہ ایک۔۔ر

 

 اوسفس وہا۔۔زہشاد اصح  ےن ہہک ہک امعن اور دصرہ مگیب وک یھب ےنلچ اک اش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا اھک ل زواھن۔۔۔امعن اس ہک رمکے ںیم اھکےن یک رٹے ےل ہک دالخ وہئ یھتر

ن

 اھکن

ا اینپ ایٹپنکں لسم راہ اھترےھجم ںیہن اھک

ٹ

ا ےل اجؤ اےس۔۔۔زواھن ڈیب ہپ ل 

ن

ن  

ے رٹے ڈیب ہپ ریھک وت وہ یھب اھٹ ایگر

ن

من
ع

ن

ن

 اوھٹ ہن ںیم ےن یھب ںیہن اھکن ا۔۔۔ا

ر احل ںیم زواھن ےس ن ات رکین یھت رگم اب وصراحتل ایسی یھت ہک وہ اچہ ہک 
م
اےس ہ

 یھب ںیہن رکنپا ریہ یھتر

 

ےس۔۔۔اھکےن ہک چیب زواھن ےن وپاھچرمت ےن ھچک ن ات رکین یھت ھجم ر  
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 اہں وہ۔۔۔۔ایھب امعن ےن اہک یہ اھت ہک ااکس ومن الئ ےنجب اگل اھت۔۔۔نینسح یک اکل یھتر

ام ےل ہک 

ن

رںی۔۔، امعن ےن اہلل اک ن ہی ےھجم گنت رکراہ ےہ۔۔۔۔اےنس ریمے وصتی 

 زواھن وک س  اتبدن ا

 

راور مت ےھجم اب اتب ریہ وہ ہی س  ر

 

ھچک۔۔۔زواھن زیت آواز ںیم وبال وت امعن رس اکھج گ  

  یھبج نینسح یک اکل دون ارہ آےن یگل

 اکل ااھٹؤ۔۔اور ارکیپس ہپ رکو۔۔۔زواھن ےن اہک

 اب ایک ہلئسم ےہ۔۔۔۔امعن ےن اہکر

 

ر یک نہب ےن ایک لگ الھک
م
 راہ روسچ رںیہ،ںیم رۓ یسک ےن ےھجم اتبن ا ےہ ہک اہمترے وشہ

رںی ریمی راور راہمتری روہں ر راہمترے روصتی 
م
 وہاجاگیئ۔۔۔۔نینسح راکم ردوں ریھبر روک روشہ

اتبن ا رےن  

دٹ رک ہک ھچک یھب انب ل زواھن اہمترا نیقی ںیہن رکاگی۔۔۔امعن ےن ہہک ہک 

ٹ

مت ان وک ای 
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   زواھن وک داھکی وج لکشمب طبض رکراہ اھت۔۔۔

 

ر

 

 ولچ دںیھکی ےگ۔۔۔اکل ٹک گ

ںیم دھکی لاگن۔۔۔۔زواھن ااکس اگل اپھتپھت ہک اگڑی  رااکس ربمن دو ےھجم اور مت رپاشین ہن وہ

 یک اچیب ےل ہک لکن ایگ

  اور ےھچیپ امعن ےن ھکس اک اسسن ایل ہک زواھن ےن اس ہپ رھبوہس رکایل۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ںیم ےن زواھن وک س  اتبدن ا ےہ۔۔۔ر

م وک اتبےن یگلامعن رح  

انشکی اھت۔۔ر-رھپ ااکس ایک ری  
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 رحم ےن رپاشیین ےس وپاھچ اور امعن اےس س  اتبےن یگل

 ولچ رکش ےہ۔۔۔رحم ےن اہک

 اہں ن ار ےھجم تہب نشنیٹ یھت۔۔۔

 سک ن ات یک نشنیٹ یھت۔۔۔

ر رمکے ںیم دالخ وہا

ن

 ز
معی

 

۔۔ٹسیٹ اھت لسنیک وہایگ ایکس۔۔۔ر

ٹ
ٹ

 ی

 امعن ےن اہبہن انبن ار

ی ںیہن وہیت اجریہ۔۔رہی مت دوون

م
ّک

ن

ب

ں   

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ر ڈیب ہپ 

ن

 ز
وبال ۓمعی  

ی وبل رےہ ںیہ ل ن ات رکو۔۔
ّ م
ک

ن

ب

 رحم اھبئ مت وک 

۔۔

 

ر وک امھتن ا اور رمکے ےس لکن گ

ن

 ز
معی
 امعن ےن رحم یک ےنس ریغب ومن الئ 

 ارے ن ار امعن ونس وت۔۔۔رحم ےن اہک
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رۓ یج انسی

ن

 ز
معی
اہک رےن ۔۔۔  

دل ںیم امعن وک ولصاںیت انسںیئ ںیھت۔۔۔اس یک آواز نس ہک رحم ےن دل یہ ر   

مکیلع۔۔۔رحم ےن السم ایک-رو-االسم  

ر ےن رشارت ےس وپاھچ وت رحم ر

ن

 ز
معی
ومکیلع االسم ایک احل ےہ رتیگنم اصہبح۔۔۔

 رکسماےن یگل۔۔

 کیھٹ وہں۔۔آپ ےسیک ںیہ۔۔۔

ل کیھٹ وہگ
ب لک
ر ۓ مہ آپ ےس ن ات رک ہک 

ن

 ز
معی
اہکر رےن رںیہ۔۔۔  

 رحم سنہ دی۔۔۔ر

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ری یتسہ ریمے آایشےن ںیم رشتفی الئ 

ٹ

زےہ بیصن۔، زےہ بیصن تہب ی 
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ر آن ا ےہ۔۔۔۔۔ر
م
 ںیہ۔۔ریمی وبحمہب اک وشہ

 نینسح راگنک رئیچ ہپ وھجاتل اسےنم ےس زواھن وک آےت دھکی ہک ےنہک اگل

" د

ٹ ن

یت رہ اجیگیئ"۔۔رزن ان اھبنسل ہک ورہن ےھجت اور یتے اس آایشےن وک داین ڈوھی  

 ہہ ایک
ی ٹ

ن

ي

ے

ب
 زواھن ےن اےس 

 

رامیئ اور رۓ ریھک ر۔۔۔رشتفیۓڈنھٹ ریھک

ن

ا رےسیک رۓف
ن

وہا۔۔۔ رآن  

ارہ رکےت وہ

 

وبال ۓنینسح اےس ےنھٹیب اک اش  

ے یہ نینسح رھپ ےس وبال

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

  امعن وک یھب ےل آےت۔۔۔زواھن ہک 

 زواھن ےن وخوخنار رظنوں ےس اےس وھگرار

یٹپل رےھک ریغب دمےع یک ن ات یکر رایک اچاتہ ےہ۔۔۔زواھن ےن یگل  

 امعن۔۔امعن اچےیہ ےھجم۔۔۔نینسح ےن دیجنسیگ ےس اہکر

 "ویبی ےہ ریمی"
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 وکنمہح ےہ ویبی ںیہن"۔۔"

 نینسح ےن حیحصت یکر

 

وہ ریمی ےہ اور ںیم اےس یسک یھب تمیق ہپ ںیہن وھچڑوں اگ۔۔رتہب ےہ اانپ رہتس دبل 

 ل۔۔۔ر

 زواھن ہہک ہک ڑھکا وہایگ

"   ر
 
 ر یگ ۓوہاجویبہ ح

ے

یگ رۓاجر یہ وہ رریمی روت ری " 

"  وہا ررگا راانت راڈنیٹسرڈ ر۔۔ااکس"یگ رۓےب رکف روہ وہ ویبہ وہ ہک یھب اہمتری رطف ںیہن آ

ےہ۔۔۔ رںیہن  

 

 زواھن ےن ااکس رگابین ڑکپا اھتر

مت اس ڑلیک وک ےسیک وبقل رکلےگ سج ےن مت ےس پھچ ہک ھجم ےس واف اھبنئ 

ےہ ای  اکنح دشہ ڑلیک ہک ےھچیپ آؤں اگ۔۔رےہ۔۔۔ورہن وخد وسوچ ےھجم ایک ڑپی ر  
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وےسی ےھجم اس ےس س  ھچک لم اکچ ےہ اب ےھجم اس یک رضورت۔۔۔نینسح یک ن ات ر

ا اس ک ہنم ہپ ڑج دن ا اھت۔۔ر روپری وہےن ےس ےلہپ یہ

ّ

زواھن اس ہپ اٹپھج اھت اور زور دار کم  

  ریمے نپاس وبثت ےہ۔۔۔نینسح ےن اےنپ ہنم ےس وخن اصف رک ہک اہک

ا اےس امرا اھتاور ر

ّ

زواھن ےن ای  اور کم   

 

" رںی داھک ےھجم روتر راگ رۓوہ وھجیٹ وصتی  " 

 زگارا ےہ"

ے
ے

 "وہ چس ںیہ یتی ویبی ےن ریمے اسھت وق

اہک رۓنینسح ےن وخد وک اچبےت وہ   

 ںیم آایگ اھتر

ے

 اور زواھن ےن ااعتشل ںیم آ ہک اےس اانت امرا ہک وہ مین ےبوہیش یک احل

ںیم اےس یسک تمیق ہپ ںیہن وھچڑوں اگ۔۔رای  ن ات ن اد رانھک ر  

 زواھن ےن اجےت اجےت ٹلپ ہک اہک۔۔۔ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 مت تہب اتھچپؤےگ زواھن۔۔۔

 امعن زہشاد ادمح ںیم ںیہمت اےنپ وپرے وہش و وہاس ںیم الطق داتی وہں۔۔۔

ایل۔۔ر راہسرا راک ررکیس رۓ رگےن ےس اچبےن یلیک رامعن ےن وخد وک  

 "زواھن اھبئ رک اجںیئ طلغ رکرےہ ںیہ"

 ایج ےن اےسروانک اچاہر

 

 چس اجےنن ہک دعب مت وخد وک یھبک اعمف ںیہن رکوکسےگ زواھن۔۔۔ر

اہک ۓامعن ےن روےت وہ  

 ںیم ںیہمت الطق داتی وہں۔۔

ا   زواھن ےن دورسا الطق دن 
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وہں۔۔روبل زواھن ںیم نس ریہ ر  

 امعن ےن آںیھکن دنب ںیک

 

 امعن زہشاد ادمح ںیم ںیہمت الطق داتی وہں۔۔۔

 زواھن ےن آںیھکن دنب ںیک اورر

 امعن ےن آںیھکن وھکںیل ای  آوسن ےبومل وہا اھتر

 دصرہ مگیب زنیم وبس وہئ ںیھت

ھتر رۓس  ایکن رطف وتمہج وہ  

اا الچ ایگ

ے

کلي

ن

ن
ا واہں ےس 

ے

 اور زواھن ےبمل ےبمل ڈگ رھبن

 

دکیم امعن یک آھکن یلھک یھت۔۔راور ر  

 وہ وپری ےنیسپ ےس رشاوبر یھت۔۔
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 اف ےسیک ےسیک وخاب آےت ںیہ"۔۔۔۔امعن ےن نپاین ایپر"

 آئ یھتر

ے

 ںیہن آن ا۔۔۔وہ اھٹ ہک ڑھکیک ی

ے

 زواھن اب ی

 

 وپرچ ںیم اھجاکن وت زواھن یک اگڑی دنارد یھت

 آ ہک ومن الئ ااھٹن ا اور زواھن وک اکل المئ

ے

  واسپ ڈیب ی

  اجیت ریہ رگم یسک ےن اکل رویسی ںیہن یک۔۔لیب

 اکزل رک ڈاںیل رگم وجاب ویہ راہ۔۔ر

 

 رھپ ای  ہک دعب اےنس ک

 

 اف زواھن اف۔۔۔اہکں رہ ایگ۔۔ن ا اہلل اےس اینپ ظفح و اامن ںیم رانھک۔۔۔۔

رھ اک دنہہس اجب ریہ یھت اور امعن گنت آ ہک اےنس ومن الئ ڈیب ہپ 

ٹ

ڑھگی ہپ رظن دوڑائ وت دی 

ر

 

 اخٹپ اور دوونں اہوھتں ںیم رس اھتےم ڈیب ہپ ٹیب گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 رکراہ اھتر

ن

 زواھن ےصغ ںیم رشی ڈراویئؤن

 اس ےک اکونں ںیم نینسح ہک اافلظ وگجن رےہ ھت

اا وخد وک امعن ہک قلعتم ھچک طلغ 

ے

کي

ٹ

ھي
 
ج

وسےنچ ےس ضعب رھک راہ اھتروہ ن ار ن ار رس   

رگم مہ یھبک یھبک وپری ن ات ےنھجمس یک وکشش یہ ںیہن رکےت اور طلغ یمہف اک اکشر ر

 وہاجےت ںیہ

 

ر اک افولصں رےہ ریتیل رےل نجر رامگینر ردب روت رۓاور ملغ یمہف ارگ دل ںیم آاج

 

ےہر ریتنب رن اع  

  مہ طلغ یمہف ںیم دیپا وہےن و
 
  زمکور وہیت ےہ ح

ے

 ی
ّ
اےل وسالں راور روتشں یک رّس

  ہک وجاب یھب وخد یہ انباتیل ےہ

 

اور یہی یطلغ زواھن ےن یھب رکدی یھت ااکس دامغ نینسح یک ن اںیت وبقل رکراہ اھت۔۔اور 

 ںیم ہشیمہ دل یک نس  ردل

ن

 
ن ار ن ار امعن یک رطف وتمہج رکراہ اھت۔۔دل اوردامغ یک ج
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  ینیل اچےیہ

 

ل رکںیلررگم زواھن ےن دل وک رودن ہک دامغ یک ن اںیت وبقر  

ا راہ۔۔۔ر

ے

 ن ار اکل آیت ریہ رگم وہ ان ینس رک ہک اکر ڈراویئ رکن

 

 ایس دوران امعن یک ک

ر رےتش یک وخوصبریت ددنھال دیتی ےہ۔۔
م
 !کش اور ےبینیقی یک رگد ہ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  زواھن یک اگڑی وپرچ ںیم آ ہک ریک رامعن الؤجن ںیم لہٹ
 
ریہ یھت ح  

  اےنس ڑھگی ہپ رظن دوڑائ وت نیت جب رےہ ھت

ا اینپ رمکے 

ے

،زواھن اگڑی ےس الکن اور امعن وک رظن ادناز رکن

 

وہ اھبیتگ وہئ وپرچ ںیم گ

رھ ایگر

ٹ

  ی 

ن

 یک اجی
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 "اےس ایک وہا اہلل س  کیھٹ وہ،زواھن روک"

رایت اس ہک ےھچیپ اھبیگر

ٹ

ری 

ٹ

 امعن ی 

۔۔۔۔ایک

ے
ن

  وہا مت اہکں ھت ںیم بک ےس اہمترا ای

 ویکں ایک۔۔۔ویکں ایک ریمے اسھت ااسی۔۔۔ر

 اس یک ن ات وپری وہےن ےس لبق یہ زواھن ےن اےس دنکوھں ےس اھتےم وھجنھجڑار

 کک۔۔ایک بلطم ایک ہک رےہ وہ۔۔۔

امعن ےن ڈرےت ڈرےت وپاھچ اس ہک دل ںیم ووسےس آےن ےگل اور ویہ وہا زواھن یک 

 ایلگ ن ات اےس گل یسک ےن اس ہک ریپوں ےلت زنیم چنیھک یل وہ۔۔ر

۔ولچ ریما ہن یہس ںیہمت اےنپ ن اپ 

 

ي اا وہگ

ٹ

ھی

گ

۔۔۔ےسیک،ےسیک مت اینت 

 

مت اانت ےسیک رگ گ

 اھبئ یک زعت اک یھب ایخل ںیہن آن ا ںیہمت۔۔۔۔وہ داھڑا

 ایک وکباس رکےہ وہ زواھن"۔۔۔امعن یھب الچئ یھت"

ان وھچڑ ایگ اھت۔۔راور وجاب ںیم ر

 
ن

زواھن اک اہھت ااھٹ اھت وج اس ہک رہچے ہپ ن  
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 امعن ےن اگل ہ اہھت رےھک یہب آوھکنں ےس زواھن وک ےب ینیقی ےس داھکی اھتر

 "دہعف وہاجؤ اہیں ےسر"

 وہ ای  دہعف رھپ داھڑار

 یھت اہمترے رھبوےس یک ح۔۔ریمی یہ 

ے

 ےہ مت ہپ زواھن میہف ادمح سب ںیہی ی

ن
ے

ئ

 ہپ رھبوہس ایک ریمی یطلغ ےہ وج ںیم ہی یھجمس ہک مت ھجم ہپ رھبوہس ریطلغ ےہ وج مت

 ہک مت ای  رمد وہ،اور رمد وت یھبک وعرت ہپ رھبوہس ںیہن ر

 

رکوےگ،ںیم ےسیک وھبل گ

ا۔۔۔ر

ے

 رکن

وبیلر رۓامعن روےت وہ  

 "ںیم ےن مت ہپ رھبوہس ایک اھت رگم مت ےن ریمے اسھت ایک ایک"

ا طلغ رمد یھبک وعرت ہپ رھبوہس ںیہن

ے

ا وہ رصف رھبوہس رکےن اک داھکوا رکن

ے

 رکن

 ریمے راور رںیہن،اےنپ ھچکر رنپاس ریمے رۓےہ،اور واعق ںیم ںیہمت افصئ دےنی یلیکر

وہ۔۔۔ روخد رمت واےلر ررکےن رطلغ راسھت  

۔۔رۓامعن ےن اےنپ آوسن اصف یک  
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 "ولکن اہیں ےس"

ر الڑھکا ایکر
م
 زواھن ےن امعن اک اہھت ڑکپ ہک اےس دروازے ہک ن اہ

"  " ںیہی ےہراہمتری ہگج

 اور دروازہ دنب رکدن ار

دن ائ آوھکنں ےس دروازے وک داھکی اور اوسفس ےس رس الہیت واہں ےس ٹلپ 

ٹ

امعن ےن ڈی 

 ہک اب وہ دروازہ اس یلیک

 

اھتر وہاکچ ردنب رۓ گ  

ا وت ںیم اتہک،ر"

ے
ن

 وہ ھچک س

 ےھجم ھچک اور انہک اھتر

ا،

ے

 رھب وک وج رک اجن
پ
 وہ پ

 ےھجم ھچک اور انہک اھتر

راھ ڈاالملغ ر

ٹ

یمہف ےن ن اوتں وک ی   

   ییہن ورہن اہک ھچک اھت،وہ اھجمس ھچک
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 "ےھجم ھچک اور انہک اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 امعن۔۔۔امعن آںیھکن وھکل اہیں ویکں ڑپی وہ"۔۔۔"

 ےس گل ہک وسیت وہئ امعن ہک اگل اپھتپھت

ے
ن  

۔۔رۓایج ےن ڈیب یک نپائ  

 اہں ایک وہا"۔۔۔۔"

لسم ہک وبیلوہ آںیھکن ر  

 ہی وت مت اتبؤ ایک وہا،اےسی اہیں ویکں وسریہ یھت"۔۔ر"

ر رۓ ایج ےن وپاھچ وت امعن ہک اہھت ن ال ن ادنےتھ وہ ر رای   رپسد ہک روہا راسسن رےمھت،وہ روک رپپ

ر رہپر رڈیب ررکیت

 

آگ  

 "اسری رات رویت ریہ وہ"

  ایج ےن اس یک الل اور وسیج وہئ آںیھکن دھکی ہک وپاھچ

 ،ر"نن۔۔ںیہن وت"
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 امعن ےن رس یفن ںیم الہن ار

   "وھجٹ ںیہن وبل اتبؤ ایک وہا ےہ"

ااکم ریکر رروےنک رآوسن ریھٹیب رۓامعن رس اکھج

ن

یگلر ررکےن روکشش رن  

 "اب مت ےھجم رپاشین رکریہ وہ اتبؤ ایک وہا"

 ایج ےن امعن ہک اہھت اھتےم

  وت وہ رس یفن ںیم الہےن ےگل

  آوھکنں ےس ےتہب آوسن زیتی ےس ےنہب ےگل

 اتبؤ"

ے

 "کیھٹ ےہ م

 اس یک اخومیش ہپ ایج ااتک ہک اھٹ ڑھکی وہئر

 "جج۔۔اجؤ اہیں ےس ایھب"

ر

 

ی رمکے ےس لکن گ

ے

ٹ

ن

خ

ٹ

پٹ ب

 امعن ہک ےنہک ہپ ایج ریپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ۔۔۔۔۔۔ر

  "اھبئ ہی ڈلی ہک رپیپز ہپ اسنئ۔۔۔اھبئ"

وہا ردالخ رںیم رمکے رہک رزواھن رۓوفاد وبےتل وہ  

راھچ ڑپا وسراہ اھتر

ے

رالخف وہ ڈیب ہپ آڑا ی  اےس اگل وہ اجگ راہ وہاگ،رگم وتعق ہک ی 

 وسرےہ ںیہ،اھبئ ایگرہ جب رےہ ںیہ"

ے

 "ایھب ی

 وفاد ےن زواھن اک ن ازو الہ ہک اہکر

م اہں آراہ وہں"

م
مم
ہ

" 

 زواھن ےن اھٹ ہک ڈیب رکاؤن ےس کیٹ اگلن ار

"  آپ وسےت ںیہن

ے

ر ی  " ںیہآپ کیھٹ ںیہ ہن اینت دی 

  ٹیب ہک وبالر

ن

 وفاد ڈیب یک دورسی اجی

 "اہں وت اب اجن ےس امروےگ ایک"

اہکر رںیم رےجہلر رۓوہ رۓ زواھن ےن ااتک  
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ا لک ہک قلعتم وسےنچ اگل

ے

 وہ ن الں ںیم اہھت ریھپن

 وہ امعن ہک اجےن ہک دعب ےس یہ المل ںیم رھگا وہا اھتر

وہ اتھچپراہ اھتراےنس شیط ںیم آ ہک امعن ہپ اہھت ااھٹدن ا اھت اور اب   

 زواھن ےن اہھت وک زور ےس ڈیب ہپ امرا،ر

ر اکروائ داتھکی راہ
م
 وفاد اخومیش ےس ایکس ہ

 اےنت ںیم ایج دروازہ اٹھکٹھک ہک ادنر دالخ وہئ یھت

 اےس داھکی اھت

ے
ے

 وفاد اور زواھن ےن کیب وق

رے ویتر یلر

ٹ

ر رڑھکی ہپ رس رہک رزواھن رہکر راج ۓاور ایج ک

 

وہگ  

 یھترہکبج ایکس رحتک ہپ وفا

 

 لیھپ گ

ٹ

م
د ہک رہچے ہپ رکسماہ  

 "ایک وہا ےہ"

 زواھن ےن وپاھچ

ا ےہ ہن"

ے
ن

 
 "ہی وت ریما وسال ب
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 ایج ےن نطہی اہکر

 "ایک بلطم"

ایک بلطم اک ایک بلطم اےنس واہں اسری رات زنیم ہپ ٹیب ہک زگاردی ےہ،آںیھکن 

 رتسب ہپ ڑپے ںیہ،اس ےس

ے

وخد روےن  روپاھچ ےہ وہ راور ہنم وساج ڑپا ےہ، آپ ایھب ی

ا دنسپ رکےگنی ایک وہا ےہ

ن

 "ںیم وغشمل ےہ،آپ اتبن

 ایج اہھت امھگ امھگ ہک وبیل،

رار  رویک اور زواھن وک اور رشدنمیگ ےن آن ھگ 

ٹ

م
 وفاد ےن اینپ رکسماہ

پ رےنہ ہپ سکیٹ اگل ےہ"  "اب ھچک وبںیل ےگ یھب ن ا حپ

  ایج اب یک ن ار وھتڑا ےصغ ےس وبیل

 "اینپ نہب ےس وپھچ ل اج ہک"

 "ںیم آپ ےس وپھچ ریہ وہں"

 ایج ےن ای  رظن وفاد وک دھکی ہک زواھن ےس اہکر
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ا الچ ایگ

ے

 زواھن ےن ای  رہگا اسسن ایل،اور س  اتبن

 اس یک ن ات نس ہک وفاد اک دل اچاہ اانپ رس دیار ےس ٹیپ ےل،ر

 اور ایج اک دل اچاہ زواھن اک رس دیار ےس امردےر

" ںیہن آئ آوکپ،آپ اک اکنح وہا ےہ مہ ےن یچیب ںیہن آپ ےن ےسیک اہھت ااھٹ ایل،رشم ر

  ےہ اینپ نہب آوکپ"۔

 ایج یخیچ،وفاد دلجی ےس اھٹ ہک اس یک رطف آن ار

 "اھبئ ہی آپ ےن ایک ایک"

ر

 

 وفاد ےن رنیم ےس وپاھچ سج ہپ ایج وک آگ گل گ

 وھپلں ہک اہر انہپؤ اےپ اھبئ وک رمدایگن داھک یہ دی اوہنں ےن اینپ۔

رفنت ےہ ےھجم اکونں ہک ےچک لوگں ےس،۔تخس ر  

 وک یھب ںیہن اگل ہک آپ طلغ ر
پ
رکرےہ ںیہرآپ وک ای  پ  

ر ںیہن وہئ،آپ یک    یھب،رکش ےہ ایھب اینت دی 

ے

اےنس آپ وک ےلہپ یہ چس اتبدن ا اھت ی
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،آپ وت زدنیگ ہک یسک اقمم ہپ ااکس رھبوہس ںیہن رکےگنی،اور ںیم 

 

اتیلص ولعمم وہگ

 ایھب  ہک وہ ایھچ رطح وسچ ےل،دعب ںیم اتھچپےن ےس رتہب ےہاوکس یہی وشمرہ دویگن

 "روےل،اور وج وہ ہلصیف رکیگی ویہ کیھٹ وہاگ

،اینپ انس ہک ان یک ےنس ریغب وہ رمکے ےس 

 

۔۔ررایج وبیل وت وبیتل یہ یلچ گ

 

لکن گ  

پ اچپ الچ ایگ  وفاد یھب حپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 رب ےس آیکپ وخیش امےتگن ںیہ"

 داعؤں ںیم آیکپ وخیش امےتگن ںیہ

 وسےتچ ںیہ ایک امںیگنر

 "ولچ رمع رھب یک تبحم امےتگن ںیہ

 وموصل وہا

 

ج

می س

  اےس نینسح اک 
 
 امعن اودنےھ ہنم یٹیل یھت ح

ار

ے

 ااکس دل دشت ےس اچاہ اھت ہک نینسح ایھب اس ہک اسےنم وہن
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"  وھچڑ دیتی ںیم مت ہپر راکش نینسح ایھبر
ّ

ے

مت ریمے اسےنم وہےت تک " 

ا  رےتہ اےنس نینسح وک وجاب دن 

ٹ

ر ایسی یل   امعن ےن یخلت ےس وساچ رھپ ھچک دی 

 امانگن وھچڑدو"

ے

ّ

ن

 
 "دورسوں یک زدنیگ منہج انب رک دجسوں ںیم چ

ا  اور ااکس وجاب آےن ےس ےلہپ یہ اےس البک رکدن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "اہیں ایک رکریہ وہ"

 رات ہک رہپ زواھن ےن امعن وک ڑیسویھں ہپ اھٹیب دھکی ہک وپاھچ

 "نینسح اک ااظتنر"

ا  امعن ےن ڑتخ ہک وجاب دن 

کلام وہ
مم
ہ
یھت رآئ راسےنم رہک اس رامعن روت رہن رےس دنر رھتنیت رۓآج وہ نیت دن دعب   

ن ات رکےن یک وکشش یک یھتراور ہن یہ زواھن ےن ر  
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 دیپا رکراہ اھت اینپ یطلغ 

ے

ممّٹ
ہ
د وہ وخد ںیم  ای 

 

ر زیچ کیھٹ یھت،رگم ش
م
ر س  ہک اسےنم ہ

م
اظبہ

 وبقل رکےن یک،ر

 امعن اک اسانم رکےن یک،ر

 اور اس ےس ےلہپ وخد ےس چس وبےنل یک۔۔ر

 امعن اھٹ ہک اجےن یگل وت زواھن ےن ااکس اہھت ڑکپ ہک واسپ اٹبدن ا۔۔۔ر

" ن ات رکین ےہںیمہ ر " 

" ےہ رںیہن رن ایق رھچک راب ۓن ات رکےن یلیک " 

 امعن ےن وجاب دن ار

 "ںیم رشدنمہ وہں"

رش وک دےتھکی وہ

ن

وبال رۓزواھن ف  

 "اہمتری رشدنمیگ ےس ن ات وت ںیہن یتنب"

  "ایک مت اعمف ںیہن رکیتکس"
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 رےہ وہ"

ن

  "سک ن ات یک اعمیف امن

 یھتر

 

 امعن ےن سنہ ہک وپاھچ آواز ںیم یمن لھگ گ

 زواھن زواھ

ے

ن ےن رس ااھٹ ہک امعن وک داھکی وت امعن اےنپ اہھت وک دھکی ریہ یھت وج ایھب ی

 ہک اہھت ںیم اھتر

 راہ وہں"

ن

ر ن ات یک اعمیف امن
م
 "ہ

ںیم اعمف ںیہن رکیت،ریما اانت رظف ںیہن ےہ،وھچڑ دیتی وہں،ںیہمت وت ںیہن وھچڑا 

 رۓاب یھب مہ اسھت ںیہ اہھت ںیم اہھت یلر
 
 اانپتیئ،ےجہل ررنیم ںیم اہھت رہک رتبحم ر،ح

 ںیم اھت روت رریتہ،اتبن ا رںیہن رن ایق روت رتبحم رےس ےنلچ راسھت رہک ردقومں روت ررےہ رہنر رتبحم رںیم

 ےہ ررتہب رۓاجیت وہں،تبحم اک ااسحس ن ایق ںیہن راتہ،ایلسوہ ررکیت،الرپواہ رںیہن راعمف

ۓاجر رایل روسچ ررطح ایھچ یہ رایھبر رۓیل ہک زدنیگ روایلر رآےن رہک " 

۔۔۔امعن ےن ہہک ہک ر

 

اانپ اہھت زواھن ہک اہھت ےس اکنال اور اھٹ ہک یلچ گ  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 مت یسک اکم ہک ںیہن وہ ای  اکم ںیہن وہا مت ےس۔۔

 اطہیل ےصغ ںیم وبیتل ای  ہگج ےس دورسی ہگج لہٹ ریہ یھتر

ا ےہ،اور ںیم ےن ار

ن

 اھکسؤ،ےھجم ولعمم ےہ ےھجم ایک رکن

ے

انپ اکم وپرا حیحص ےس ایک مت ےھجم م

 ےہ۔۔

 نینسح ےن وجاب دن ار

ایک اخک اکم ایک ےہ مت ےن،ایھب دھکی ہک آریہ وہں دوونں اہھت ڑکپے ڑیسویھں ہپ 

ھت۔۔۔ر رۓےھٹیب وہ  

پ ہک اہکر

ے

 اطہیل ےن ی

 اےسی ےسیک وہاتکس ےہ۔۔

 نینسح ریحان وہار

 ااسی وہراہ ےہ،اب اسیج ںیم ہہک ریہ وہں واسی رکو

اانپ الپن اھجمسن ااطہیل ےن ر   
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 اہں کیھٹ رھپ لک ےتلم ںیہ۔۔۔

 نینسح ےن سنہ ہک اہکر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  

 ےھجم ھچک ن ات رکین ےہ۔۔

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ا مگیب وصےف ہپ 
م
وبںیلر رۓہ  

 یج وبںیل۔۔۔وفاد ےن اہک

ا مگیب ہک رمکے ںیم وموجد ھت
م
 ہ

ے
ے

 وہ س  اس وق

" ا اچہ ریہ وہں"۔۔ںیم اطہیل ہک رھگ

ن

  والں ےس ن ات رکن

  "ایک بلطم سک ےلسلس ںیم"

 زواھن ےن وپاھچ

اۓوفاد یلیک
م
اہک رےن رمگیب ۔۔۔ہ   
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 آپ"

ّ

 "ایک ہہک ریہ ںیہ اّم

 اھک ہک ااھٹر

ٹ
ن

 وفاد رکی

  "اس ںیم ایک ہلئسم ےہ"

ا مگیب ےن اےبنھچ ےس وپاھچ
م
 ہ

ادی ںیہن رکواگن"

 

 "ںیم یھبک یھب اس ےس ش

وٹک اہکروفاد ےن دو ر  

 "رھپ سک ےس رکین ےہ"

 میہف اصح  ےن وپاھچ

 "ایج۔۔ایج ےس"

  وفاد ےن اہک

ا راہ۔۔

ے
ن

پ اچپ س  زواھن حپ

 اےنپ اھبئ یک دنسپ ےسوت وہ رشوع ےس یہ وافق اھت
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دا،سب ریمے رۓاہ

ن

ادی رےس راس ریھبک راھت،ںیم رن ایق ردانھکی ردن رہی خ

 

 ںیہن رش

اںینگ رںینہب ررکویگن،دوونں

ن

ر روسار رہکر رنب رن

 

ہپ۔۔۔۔ر رمہ رںیہ وہگ  

ا مگیب وخنت ےس وبںیل
م
 ہ

ادی رکواگن یہ ںیہن"

 

 "اور ںیم اس ہک العوہ یسک اور ےس ش

 وفاد ہہک ہک رمکے ےس لکن ایگر

 "ایج ےس ایک ہلئسم ےہ رھگ یک ےہ،وفاد یک دنسپ ےہ"

 "اہں اہں مت وت وبلےگ یہ،اہمتری ویبی یک نہب وج ےہ"

ا مگیب یپت وہئ وبںیلر
م
 ہ

" ایھچ ےہ رھگ یک زعت اک ایخل وت ےہ اوکساہمتری یٹیب ےس وت ر "  

 میہف اصح  ےصغ ےس وبےل

ا واہں ےس اھٹ ایگر

ے

 زواھن رس الہن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیم رحم یک رطف اجریہ وہں۔۔دلجی آاجؤں یگر

ّ

 اّم

 ہک اہکر

ن

 امعن ےن چک ںیم اھجی

ا۔۔

ن

 ااھچ اٹیب داہین ےس اجن

 دصرہ مگیب ےن اہکر

۔۔۔ایج وک اسھت ےل اجریہ وہں۔۔۔ر

ّ

 یج اّم

ا   امعن ےن رس الہن 

 وت اسےنم ےس آےت زواھن ےس اسانم وہا

 

  وہ الؤجن یک رطف گ

۔۔ر

 

رھ گ

ٹ

  ی 

ن

 ای  رظن یھب اس ہپ ڈاےلریغب وہ ڑیسویھں یک اجی

 زواھن ےن اےس ٹلپ ہک داھکی اھتر

وہئ یھت۔۔اس دن ہک دعب ےس ان دوونں ںیم وکئ ن ات ںیہن ر  

 ن ا یں ہہک ل ہک دوونں ںیم ےس یسک ےن وکشش ںیہن یک دون ارہ ن ات رکےن یکر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "امعن مت ےس وکئ ےنلم آن ا ےہ"

ا اھکےن یلیک

ن

د ھتوموج رہپر رزیم ۓوہ س  رات اک اھکن   

  اطہیل ےن اہک
 
  ح

 "کک۔۔وکن،وکن آن ا ےہ"

 امعن ےن وپاھچ

  "ںیم آن ا وہں"

ا  اسےنم ےس نینسح اتلچ وہا آن 

 ںیم اڑا اھت،زواھن ےن طبض ےس ایھٹں یچنیھب ںیھت۔،ن ایق س  ریحاین 
پ
 پ

ن

امعن اک رن

 ےس دھکی رےہ ھت

 مت"

 

 

 "وکن وہ ب

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
168 

ر اس ہک اسےنم ایگر

ن

 ز
معی
 س  ےس ےلہپ 

" آایگ ردےنھکی راےس رۓ ہی ریمی اکل ںیہن ااھٹ ریہ یھت،ایلس " 

ا  نینسح ےن رکسما ہک وجاب دن 

 مت وکن وہےت وہ اس یک ریخربخ ےنیل واےل"

 

 

 "ویکں ب

ا  اطہیل ےن ن ات وک وطل دن 

 "ںیم ںیہن روھکاگن وت وکن رےھک اگ"

 "ایک وکباس رکرےہ وہ مت"

 زہشاد اصح  داھڑے

 امعن ےن ٹلپ ہک زواھن وک داھکی رگم وہ اس س  ےس القلعت انب ڑھکا راہ

" ایک مت اجیتن وہ اےسامعن ر " 

ر امعن یک رطف آن ار

ن

 ز
معی

 

  "ی۔۔یین ںیم ڑپاتھ ےہ"
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  امعن ےن کشخ وہےت وہوٹنں ہپ زن ان ریھپی

" اگ رۓ اس ہک العوہ ن ایق س  وکن اتب " 

 نینسح ےن وپاھچ

 "ایک وضفل وکباس ےہ ہی س ر"

ا مگیب وبںیلر
م
 ہ

 "امعن ہی س  ایک ےہ"

 دصرہ مگیب ےن وپاھچ

" را نیقی رکںیر ،ںیم ےن ھچک ںیہن ایک ہی وضفل ےھچیپ ڑپا وہا ےہایم ایم ی  " 

 امعن دصرہ مگیب اک اہھت ڑکپ رک وبیلر

"  ڈرںی ےگ ای  ہن ای  دن وت چس اتپ لچ اج

ے

وکر رس ر ہن راگ رۓ اوہ ک آن امعن مہ بک ی " 

 نینسح ےن رکسما ہک اہکر

"  آپ راھبئ روک۔۔زواھن رس ر اگ رۓحیحص ہہک رےہ وہ ای  ہن ای  دن چس ہتپ لچ یہ اجر
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پر رویکں ررھپ ںیہ راجےتنر رس ر ںیہ رحپ " 

 ایج ےن زواھن ہک آےگ اہھت وجڑےر

 "ںیم ںیہن اجاتن وکن چس ہہک راہ ےہ وکن وھجٹ"

ر

 

 زواھن ےن وجاب دن ا،امعن ہک آوسنؤں ںیم رواین آگ

 

 "ںیم چس اسھت الن ا وہں"

راھںیئر

ٹ

  ی 

ن

ر یک اجی

ن

 ز
معی
رںی   نینسح ےن وصتی 

ر ےن نینسح ےپ ہپ ر

ن

 ز
معی
در ہپ ڑپھتوں،الوتں اور وھگوسں یک اور اںیہن دےنھکی ہک دعب 

ر ایکر
م
راست یک اور اےس اکنل ن اہ  ی 

 "آپ وت ھچک وبںیل"

پ راہ  ایج ےن وفاد ےس اہک رگم وجان ا وہ یھب حپ

 "اہلل اہلل یسیک رگی وہئ ڑلیک وہ مت،ہن ن ان ا ہن،ایسی ڑلیک ریمی وہب ںیہن نب یتکس"
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ا مگیب اہھت ااھٹ ہک وبںیل
م
 ہ

" ادی ہن راینپ یٹیب وک یھب دھکی ںیل

 

ائ،اور ریمی نہب ایسی ںیہن ےہ آپ وک ںیہن رکین ش

ے

 ن

 "رکںی

ر ےن وجاب دن ار

ن

 ز
معی

 

 ارے اہمتری نہب وت ہنم اکال رکوا"۔۔"

رتیب ہپ وپرا رھبوہس ےہ۔۔زہشاد ر

ے

سب اھبیھب اب اور ںیہن۔۔ےھجم اینپ یٹیب اور اینپ ی

رھ ہک امعن وک وخد ےس اگلن ا۔۔

ٹ

 اصح  ےن آےگ ی 

" ی
 
ج
کٹ 

،رگم راھبئ راگ رۓےھجم اعمف   دون ارہ رںیم رن ارے رہکر ررےتشر راس رےہ ررتہب اصح 

ےگ رںیہ رںیہن راہیں رمہ اب ر،اورۓاج رایل روسچ " 

 زہشاد اصح  ےن ہلصیف انسن ار

 "ولچ ادنر"

رھ ایگ

ٹ

  ی 

ن

ر امعن اور ایج وک ےل ہک ادنر یک اجی

ن

 ز
معی

 

 امعن ےن ای  رظن زواھن وک داھکی اور وخنت ےس رہچہ ومڑ ایلر
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"  آےن ہپ وجاب 

ے
ے

دواگن س  وکروق  

 "ےجہل س  ہک ن اد ںیہ ےھجم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ھچک وت اھک ل۔۔۔ر

 ں ںیم دی

ن ٹ

ا الئ یھت،رگم امعن بک ےس رس ھگ

ن

ر رۓایج دورسی دہعف اھکن  وپزشیر ریہر رای 

یھتر روہئ ریھٹیب رںیم  

"۔۔۔ر"

 

 

 ںیہن اھکن ا۔۔۔ویکں ب

ے

 اب ی

ر رمک

ن

 ز
معی

وبال رۓے ںیم دالخ وہےت وہ  

 "بک ےس ااھٹ ریہ وہں"

 ایج ےن اتبن ار
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 "ااھچ مت اجؤ ںیم داتھکی وہں"

" مت رذرا راوھٹ رۓاو "   

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

ر ںیم آ ہک  رای  ر امعن ہک ی 

ن

 ز
وبالر رۓمعی  

ر اھتر

ے

 امعن ےن رس ااھٹن ا وت رہچہ آوسنؤں ےس ی

رھ ہک اےس وخد ےس اگلن ار

ٹ

ر ےن آےگ ی 

ن

 ز
معی

 

 وت وہ ویکچہں ےس رودی

پ ویکں رو ریہ وہ۔۔۔ںیمہ ہتپ وہ مت طلغ ںیہن وہ۔۔۔ریمی امعن  شش۔۔۔سب حپ

  ھچک طلغ رکیہ ںیہن یتکس۔۔۔۔

ر ےن امعن ہک آوسن وپےھچن

ن

 ز
معی

 

 ےن انتک ھچک ہہک دن ا،زواھن اےس س  ہتپ اھت اےنس ینتک ےباابتعری یک ہن"

ّ

ائ اّم

ے

 "ن

یگل رروےن ررھپ ۓوہ ےتہک وہ  

" وہ ک رظف ےہ اجےن دو اےسارے وھچڑو ان وک مت،اور زواھن ر " 
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ر ہک ےنہک ہپ امعن ےن رس ااھٹ ہک داھکی اھتر

ن

 ز
معی

 

  "ولچ اب اھک ل"

اا اھٹ ایگ

ے

کي
پ ي
ھ

ے

ت

 وہ اس ہک اگل 

 ھجم ےس ریمی رمیض وپےھچ ریغب ریما اکنح رکدن ا،"

  وہ دل اک یھب رحمم نب ایگ ےہ وت ہہک دن ا اےس اجےن دو۔۔۔اور وہ وخد اانت اکونں اک 
 
اب ح

 یک ن اوتں ےس نیت اسل ہک اکنح اک یھب ایخل ںیہن ایکاچک الکن ہک
پ
 " یسک یک یہک وہئ دو پ

ۓ یک اصف رآوسن رۓامعن ےن وسےتچ وہ  

 گنس دل ریمی وافؤں اک وت اقلئ ہن وہار"

ر ن ار این وت ےن اگل رک داھکی
م
 "زمخ ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 "اسامن کیپ رکل"
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 زہشاد اصح  ےن اہکر

"  "مہ اہکں اجںیئ ےگ ن ان ا

 ایج ےن وپاھچ

 "رمی رگم ہی ن ات یسک ہک ہنم ےس ہن ےلکن ہک مہ اہکں اجرےہ ںیہ"

ا  زہشاد اصح  ےن ہہک ہک اانپ اہھت ایج ہک رس ہپ راھک وت اےنس رس الہدن 

 ہک اسھت اسامن کیپ رکواؤ"

ّ

 "اجؤ اّم

ر

 

ر ےن اہک وت وہ اھٹ گ

ن

 ز
معی

 

یلکن وت الؤجن ںیم وصےف ہپ وفاد اور زواھن ےھٹیب ھترایج رمکے ےس ر  

  زواھن ےن اےس رواکر
 
 اںیہن رظن ادناز رکیت وہ اجےن یگل ح

 "اہکں اجرےہ وہ مت لگ"

 ھت،رگم آج ےھجم اےنپرظنی

 

 

 اوسفس رح رےب ہپر رۓآپ ہشیمہ ےس ریمے آڈیئی

 "وہا
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 ایج ےن زواھن وک وجاب دے ہک وفاد وک دھکی ہک اہکر

" ےھجم واعق تہب اوسفس وہاآج ر " 

ر ےن ےھچیپ ےس آ ہک اہکر"

ن

 ز
معی
 ایج اورپ اجؤ" 

ر

 

 وت وہ یلچ گ

 اب مہ اہکں اجرےہ ںیہ اس ےس اہمترا وکئ قلعت ںیہن

 سیک ڈلار

ّ

 ہک رہپر راس رںیہ رۓنینسح ہک الخف افی آئ آر وٹکا دی ےہ ںیم ےن اےنت کپپ

رے اگزگا رںیم رلیج رےس آرام راسلر رن ارہ ردس " 

ر ےن ہہک ہک ر

ن

 ز
معی

وفاد ہک دنکےھ ہپ اہھت راھک اور رھپ الچ ایگر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 "آپ اےسی روںیئ یگ وت ےسیک ےلچ اگ"

ۓ ایج ےن رشعت مگیب ہک آوسن اصف یکر  
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 "ریمے ےچب وت اج رےہ ںیہ ہن"

ارے اسھت ںیلچ"
م
 "ارے دادو رھپ آپ ہ

 امعن ےن لح شیپ ایکر

 "اکش ریما ہچب ںیم لچ یتکس"

ااین وچیمر

 

 ش
 اوہنں ےن امعن یک بپی

 رھپ ودعہ رکںی آپ اانپ تہب ایخل رںیھک یگر"

امئ ہپ ںیل یگ

ٹ

 "اور س  دواایئں ن

ا ر ےن ااکن اہھت اھتم ہک اہک وت اوہنں ےن رس الہدن 

ن

 ز
معی

 

" ا

ّ

 "مہ آوکپ روزاہن وفن ایک رکےگنی پپ

 ایج ےن اہکر

 "ںیم ااظتنر رکوں یگ"

ۓ ایج وک دادو ہک نپاس یہ اھٹب ہک وہ دوونں واہں ےس اھٹ گررھپ ر  
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 "رحم ہک نپاس ںیلچ"

ر ےن اہکر

ن

 ز
معی
ر آ ہک 
م
 رمکے ےس ن اہ

 "اہں ںیلچ ںیم آریہ وہں"

ر

 

 امعن یتہک وہئ ڑیسویھں یک رطف گ

 زواھن یھب اےنپ رمکے ےس الکن

ے
ے

  وہ ومن الئ ےل ہک رمکے ےس یلکن وت ایس وق

 وک رک ہک اےس د
پ
رامعن ےن ای  پ

 

ر گ

ٹ

اھکی رھپ م  

رےن ہپ زواھن ےن زور ےس آںیھکن یچیم ںیھت۔۔ رھپ دوڑ ہک اس ہک ےھچیپ ایگ ر

ٹ

اس ہک م

 اھت

 "امعن ونس"

 رگم ٹلپ ںیہنر

 

 وہ رک گ

" ا ںیہن اچیتہ،ےھجم ای  

ن

ر روز انیج رمن
م
ری ڑلیک وہں زواھن۔،ںیم ہ اہں ںیم ای  ی 

ا ےہ،اہجں ےھجم یسک یک آواز یھب ہن آےکس

ن

ئ  سب ںیم وھک اجؤں،اہجں وکاےسی اقمم رپ اجن

 وک ےلم وہ ڑلیک اب یسک وک ںیہن دیتھک 

ن
ن

 والں وک یہی س

ن
ن

ااجےکس،سب س

ن

ہن آےکس اور ن
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ر

 

 س  ےس دور یٹم ےلت دنف وہئ وہ ڑلیک اب وھکگ

 

د وہ وھکگ ای 

 

 ش

 

د وہ رمگ ای 

 

 "ش

ر

 

ر گ

ے

   ہہک ہک ےٹلپ ریغب یہ ڑیسایھں ای

  زدنیگ تہب رھکبی گل ریہ ےہ"

  ےسیجرھچک وھچٹ ایگ

 ریمی اخومیش یھبر

 "یتی وہ یسنہ یھب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ام ںیم وہ لگ اجےن یلیک

 

ھتر رڑھکے ایتر رۓاےلگ دن ش  

 ں وک ےلگ اگلیت وت یھبک وچںیتم۔۔ر

ن

 

ے

 رشعت مگیب ن ار ن ار ان ت

رھ ہک ان ےس

ٹ

ر یھب رشعت مگیب  رزہشاد اصح  آےگ ی 

ن

 ز
معی
ےلم رھپ میہف اصح  ےس،

ر لکن 
م
ےس الم رھپ اج ہک وفاد ےس ےلگ الم اعہشئ ہک رس ہپ اہھت راھک اور اسامن ےل ہک ن اہ

 ایگ۔۔
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رھ ہک میہف اصح  ےس ںیلم اور 

ٹ

ر رشعت مگیب ےس یگل رںیہ رھپ آےگ ی  ایج اور امعن اکیف دی 

ر لکن ںیئگ۔۔ر
م
 ایج اور دصرہ مگیب ن اہ

۔۔ےھچیپ امعن وفاد ہکر

 

ر لکن گ
م
دا احظف ہہک ہک ن اہ

ن

 وت اےنس رساکھج دن ا۔۔رھپ اےس خ

 

 نپاس گ

۔۔

 

 زواھن اےس داتھکی رہ ایگ۔۔وہ اس ےس ےلم ریغب یلچ گ

راتھ اس ایگ"

ٹ

 رات اک ادنریھا ی 

 ہک ہیہپ اتلچ اس ایگر

ے
ے

 وق

دےتھکیر رراہ ایکس رۓمہ ےھٹیب رہ گر  

  اور ااظتنر اکیف ابمل وہایگ

انلم اھت ای  ن اررںیمہ وت ان ےس ر  

 وہ افخ ھت ن ا ںیہن ہتپ ںیہن

 وج وہ آ ہن ےکس ای  ن ارر

 "ںیمہ وت سب اھت ااکن ااظتنر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ری ںیہ"

ن

  "آپ ف

 احرب ےن وپاھچر

 "ویکں وکئ اکم اھت آوکپر"

 امعن ےن وپاھچ

 "چنل ہپ ےتلچ ںیہ ای  تہب ایھچ ہگج یلم ےہ"

" ا ےہڈارٹک احرب ایھب ےھجم ا

ن

رمییسنج وارڈ ںیم اجن " 

 امعن ےن اتبن ار

" ری وہ ہک ریمے نبیک ںیم آاجیئ

ن

 ںیم آاکپ ااظتنر رکراہ وہں،ف

ے

  ی

ے

 اگ رۓ کیھٹ ےہ ی

امعن رڈارٹک " 

ا الچ ایگ

ے

 احرب اہھت الہن

ر

 

 اور امعن رس کٹھج ہک اکم ںیم رصموف وہگ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ر

" ا

ن

ی ےہ ہنممہ اھکن

ٹ

 سٹ
ی

ٹ

ب

 " تہب 

 احرب ےن وپاھچر

ر رظنم 
م
 یک اورپی زنمل ہپ وموجد ھت اہجں ےس ہ

ٹ
ن

 ای  روٹسیری

ے
ے

وہ دوونں اس وق

 اصف رظن آراہ اھتر

 "ممہ ااھچ ےہ"

ادیئ یکر

ے

  امعن ےن ن

 "ایج یسیک ےہ"

 احرب ےن وپاھچر

 "اہں کیھٹ ےہ آاکپ وپھچ ریہ یھت"

" رر

ّ
جپک
امئ ںیہن الم ڈنسے وک اگلؤں اگ 

ٹ

 "ن
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ےن اہک وت امعن ےن رس الہدن ا راحرب  

ر ن ات ےس احرب وافق ر
م
 ھت،امعن ہپ یتیب ہ

ے

وہ دوونں اچر اسل ےس رہگے دوس

ا یھب اھت،ن ا یں ہہک

ن

ا اجن

ن

رد اھت اھت،اس ہک رھگ آن

ن

ل ہک اب وہ اس رھگ اک یہ ف  

 "ولچ ںیلچ"

ر

 

 احرب لبیٹ ہپ ےسیپ رھک اک ااھٹ وت امعن یھب اھٹ گ

 "ںیم دے دیتی وہں ےسیپ"

  اےلیک آؤیگ وت دے دانی ےھجم ولعمم ےہ تہب ےسیپ ںیہ اہمترے نپاس"
 
  "ح

 احرب رشارت ےس وبال وت امعن سنہ دیر

 "اہلل اک رکش ےہ تہب ےسیپ ںیہ"

 "یج یج آپ ڈارٹک وج رہھٹںی"

 آگر

ے

ھتر رۓاحرب سنہ، ن اںیت رکےت رکےت وہ دوونں نپارگنک ی  

 "وت لک ےتلم ںیہ"
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راھن ار

ٹ

 احرب ےن اانپ اہھت آےگ ی 

 "رضورر"

ا  امعن ےن رکسما ہک اہھت المن 

رھ گ

ٹ

  ی 

ن

ۓ رھپ وہ دوونں اینپ اینپ اکر یک اجی  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ںیہمت وھپل تہب دنسپ ںیہ ہن۔۔۔۔

یھت۔۔ ریہ ردے رنپاینر روک روپدوں رۓ امعن الن ںیم ڑھکی ےصغ ےس ہنم الھپ  

ر ںیم آ ڑھکا وہا۔۔ر رای    زواھن اس ہک ی 
 
۔رح  

 وہ اخومش ریہ۔۔ر

ا ہک نپچب ںیم رگےن ےس وج اہمترا 

ے

ںیم یسک دن ںیہمت وھپل امروں اگ رگم ےلمگ ہک اسھت ن

 ایگ وہا وہ وہ کیھٹ وہاج

ٹ

ر رہپ روہوٹنں ر۔۔۔۔وہۓدامغ ال

ٹ

م
 ۓیل رکسماہ

ر اس اھت روجر روبال۔۔۔اجاتن

ے
ے

ر ریک اس روق

ٹ

م
وہیگ۔۔۔ر ررکریہ اکم راکر رلیت ہپ ریتلج ررکسماہ  
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اہمتری ن ایج ڑیھچ دی ےہ ۔۔۔۔رویکں ںیم ےن وکیسن   

 امعن ےن کنت ہک وجاب دن ا۔۔۔

  ںیہمت اتپ ےہ ہک ںیم ےن ںیہن اجےن دانی اھت رھپ اس ےصغ یک وہج۔۔۔زواھن ایکس 
 
ح

اک دن ا ہک وبالر

ن

 ن

 زواھن اجؤ اہیں ےس۔۔۔وہ ہصغ طبض رک ہک وبیل۔۔ر

 ںیم وت ںیہن اجراہ ۔۔وہ دنکےھ ااکچ ہک وبال۔۔۔

" ۓاھبئ آیکپ اچ " 

ر رزواھن روت ردیر رۓ ےن اچاعہشئ

ن

رر رےس رداینر ریک رایخلں رہک روچی
م
آن ار رن اہ  

 "اور ھچک اچےیہ"

 اعہشئ ےن وپاھچ

س"

ک

ن

 ي
ھی

ے

ت

 "ںیہن 

اگل رےنیل سپر رہک ۓزواھن اچ  
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 ںیہنج دھکی ہک ہشیمہ "وہ" ن اد آاجیت یھتر

 

 رظن ای  ن ار رھپ الن ںیم ےگل ان وھپلں ہپ گ

 اےس ونگا رک ارطسح زدنہ وہں"

ررح زیت وہا ر
سط
ج 

ںیم رچاغ اتلج ےہ " 

" ۓاھبئ آپ آج آسف ںیہن آ " 

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

وبال ۓوفاد اس ہک اسےنم وایل رکیس ہپ   

 "مت ےن س  دھکی وت ایلر"

  "یج رگم ن ان ا ہصغ رکرےہ ھت"

 وفاد ےن اتبن ار

 "ن ار ریما دل ںیہن اچاتہر"

 یھت

ے

 
 زواھن ہک ےجہل ںیم زیباری

"   وبل ر

ے

  وبانل اھت ی
 
ےتیل آپ وت آج اےس وھک دےنی راب سک ن ات اک روگ ےہ اھبئ،ح

ا ہنر

ے

 "اک اتھچپوا وت ںیہن وہن
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 وفاد ہک ےنہک ہپ زواھن ےن اےس داھکیر

 "مت ےن یھب وت اخومش رہ ہک ایج وک وخد ےس دبنظ رکایل"

 زواھن ےن اتجن ا وت وفاد سنہ

"  ںیہر روک روہےن راسل رنپاچن رۓ ںیم ےن اےس ےب اابتعری یک امر ںیہن امرا ان لوگں وک گ

د ای 

 

 اک ن اری راینپ ردعبر رہک داھکےن ردلر راک یسک رہک ویکںر رےہ روہیکچ روپری رزسا ریکر رےصح ریمے رش

ا رااظتنر ریھب

ن

اچےیہ وہن " 

   وفاد رکسما ہک اتہک اھٹ ایگر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر"
ّ پ

 

 "یسیک ےہ ریمی ب

 "ںیم کیھٹ وہں دادو آپ یسیک ںیہ"

وبیلر رۓامعن اکر ڈراویئ رکےت وہر  

 "سب اٹیب اب وت ومت اک ااظتنر ےہ"
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 رشعت مگیب دھک رھبے ےجہل ںیم وبںیلر

" ی ںیہ راےسی ںیہن وبںیل دادو ایھب وت آپ ےن

ن

ھٹ
ب ک

مہ س  یک وخایشں یھب د " 

 امعن ےن اہکر

"  واےل روہےن راسل رنپاچن روہ رںیہن ریہر رےٹلپ یھبک روہ رۓےسیک دوھکیں یگ مت لگ وت وج گر

 "ںیہ

اراض وہےت وہ

ن

وبںیلر ۓوہ ن  

 "اہلل ےن اچاہ وت دلج یہر"

 امعن رکسمائ

ا ےہ"

ے

 "وہ نپالگ ےھجت تہب ن اد رکن

 ڑکسےر

ٹ
ن

 امعن ہک رکسماےت وہی

" افدئہ دادواب ایک ر " 

 وہایگ اعمف رکدے اےس"

ے
ے

 "اانت وق
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 "ںیم ےن س  ھچک اہلل ہپ وھچڑ دن ا ےہ دادو ریمے دل ںیم ھچک ںیہن ےہ"

 امعن ےن اہکر

ا ےہ"

ے

 "وہ ھجت ےس تہب تبحم رکن

" ںیم ےن یھب یک یھت رگم اب ھجمس آن ا زن ادہ تبحم اور رپواہ رکےن والں ہک اہھت ھچک 

ا،ہن روتشں یک اھٹمس،ہن

ے

 ان اک ااسحس،ہن یہ ایکن دقر یک اجیت ےہ،سب ای  ںیہن آن

ارے اسھت وےسی یہ ںیہ،ےسیج ہک مہ،نکیل 
م
  اسراتہ ےہ ہک وہ یھب ہ

 
ی ر

ن

ذینہ ف

    "تقیقح تہب درخلاش وہیت ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 "دادو انتک وخش وہیگن ہن ںیمہ دھکی ہک"

 ایج ےن اہکر

" ارے آ
م
ےن اکاہں آپ ےن سک سک وک اتبن ا ےہ ہ "  

ر ےن وپاھچ

ن

 ز
معی

 

"  وک ہتپ لچ 

ّ

رصف اھبئ اصح  وک اور اںیہن عنم یھب رکدن ا ےہ یسک وک ہن اتبںیئ ورہن اّم
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اگ رۓاج " 

 زہشاد اصح  ےن اتبن ار

 مت لوگں یک" 

 

 ایتری وہگ

 

 

 "ب

ے وہ

ے

ھن

ٹ

ب ی ٹ

وبےلر رۓزہشاد اصح  وصےف ہپ   

اگنپ رکایچ ےس یہ رکںی ےگ"

 

ادی یک ش

 

 ےہ ش

 

 "گنکیپ اسری وہگ

رپوجش یس وبیلرایج ر  

" ادی یلیک

 

ۓرحم اور اھبئ ےس زن ادہ ن ا ااسکیڈٹئ ےہ ش " 

 امعن سنہ ہک وبیلر

 "اہں وت ریما ای  یہ ای  اھبئ ےہ"

ر ہک ےلگ ںیم ن ازو ڈال ہک الڈ ےس وبیلر

ن

 ز
معی
 ایج 

 وت وہ س  رکسماےن ےگل

ادی ہپ وہ یھب ےلچ اگ"

 

 احرب وک وبل اےنپ اسرے اکم متخ رکےل ش

 

 

 "اہں ب
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" سیب سیچپ دن ںیہ اممایھب ر " 

ا  امعن ےن دصرہ مگیب ہک ےنہک ہپ اتبن 

ر"

 

 

 "اہں وت وہ یھب ںیلچ ےگ ب

  ایج ےن دماتلخ یک

 "ااھچ ںیم ہہک دیگن اےس ن ان ا سٹکٹ بک یک ںیہ"

 امعن ےن وپاھچ

ال"

ٹ

 

ن

 "سب لک رات یک ںیہ اب اےنپ اسرے اکم دلجی دلجی ب

 زہشاد اصح  ےن اتبن ار

" اراکیھٹ ےہ وےسی یھب 
م
انیمیسر ےہ رکایچ ںیم ہ " 

 ڈارٹک وج رہھٹے"

 

 

 "اہں ب

 ایج ےن رشارت ےس اہکر

 اہمترا العج ہن رکیکس"

ے

 "اہں نکیل آج ی
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ر ہپ ررس رہکر راس ۓامعن ےن یھب ےتسنہ وہ
ے

پ
پ

اگلئر رچ  

 "ن ان ا دںیھکی ہی ےھجم ےب العج ہہک ریہ ےہر"

 ایج ےن ہنم وسبرا

 "یج ںیہن اےنس ںیہمت الالعج اہک ےہ"

ر ےن سنہ

ن

 ز
معی

  ہک اہکر

ل حیحص"
ب لک

" 

 امعن ےن ہہک ہک دوڑ اگلدی

 ایج یھب اس ہک ےھچیپ اھبیگ یھتر

ھت ۓاور وہ س  سنہ دی  

اءاہلل اہک اھتر

 

 چک ےس آیت دصرہ مگیب ےن ان س  ہک ےہقہق نس ہک ےباسہتخ امش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔
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 "رنوس وہ"

  ہک وپاھچایج ےن امعن وک اخومش دھکی

" ۓسک ن ات یلیک " 

 "رکایچ اجےن ےس"

 "ںیہن وت"

 "وھجٹ ہن وبل"

 ایج ےن اہکر

 "رکایچ اجےن ہپ رنوس ںیہن وہں"

 امعن ےن اہکر

 "اس رھگ ںیم اجےن ےس وہ"

 ایج ےن وپاھچ

" اس رھگ ےس ریمی تہب نیسح ن ادںی واہتسب ںیہ ایج اس رھگ ہک لوگں ےن ریما اونپں ہپ 
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 "ےس اابتعر متخ رکدن ا ےہ،ان ہک ےجہل ےھجم وھبےتل ںیہن ںیہ

ا  امعن ےن اہک وت ایج ےن رس الہدن 

" ۓنپاچن اسل اکیف ںیہن ایک ای  دورسے وک زسا دےنی یلیک "  

 ایج ےن وپاھچ

" ر ایگ وہ اےنس ای  دہعف یھب ھجم ر

ے

ےس راہطب رکےن یک وکشش ںیہن یک ایج دل ےس ای

 "ریمے

 امعن ےن رس کٹھج ہک اہک

  "مت آج یھب ان ےس اینت یہ تبحم رکیت وہ،ب تبحم ہپ دض اور ہصغ اغل  آراہ ےہ"

 ایج ےن اےستقیقح اک آہنیئ داھکن ار

 ےہ ہن ںیہمت"

ٹ

ٹ

ن

من

ٹ

ٹ

 

ب
 "وفاد ےس ےنلم یک ااسکی

وپاھچ رۓ وہرامعن ےن رپوشق رظنوں ےس اےس دےتھکی   

 اور ایج اےس دھکی ہک رکسماےن یگل وج تہب اہمرت ےس ن ات دبےنل یک وکشش رکےن یگل
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 ںیہ ہن"

 

 "تہب دبامگاینں آگ

 ایج ےن رھپ اہکر

ریتھ ر"

ٹ

رےتھ ںیہ وت دبامگاینں ی 

ٹ

افولصں اور دبامگینں اک آسپ ںیم رہگا قلعت ےہ افلص ی 

راھؤ ہک وہ آپ ر

ٹ

وک آواز دےںیکس اور آپ ان یک آواز نس یلچ اجیت ںیہ،افہلص اانت یہ ی 

راتھ الچ اج

ٹ

ار رٹھگ رالگ اکر رآوازوں روت رۓںیکس،ارگ افہلص ی 

ے

 اانت روشرر راک ردبامگینں رےہ،اور راجن

رھ

ٹ

ار ری 

ے

رن اد یکر رواف رہک رےہ راجن

ن

ور ایکسسں یھب اس ںیم دب اجیت ںیہا رآںیہ رف " 

 امعن ےن ہہک ہک آھکن اک وگہش اصف ایک وج نیکمن نپاین ےس رھب ایگ اھت

ر

 

  اور ایج اس اک اہھت کپھت ہک اھٹ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  اس اک ومن الئ ےنجب اگل داھکی وت 
 
 ن اد رکریہ یھت ح

ے
ے

ا وق

ن

امعن ڑھکیک ںیم ڑھکی رپان

 احرب یک اکل یھتر

رہ وہئ

ن

  وہ یج رھب ہک دب م
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ر ر
م
ا اھت،نب ےہک اجن اتیل اھت وہ ہشیمہ اےس امیض ےس ن اہ

ے

اکنل اتیل اھت۔،نب ےہک مہ دقم وہاجن

 ہک اس ہک دل ںیم ایک لچ راہ ےہ،امعن ہک اہں اور ہن ںیم یپھچ اس یک رمیض اچہپن اتیل اھتر

ا اھت ہک وہ امعن وک امعن ےس زن ادہ اجاتن ےہ،وج امعن امیتن یھب یھت وہ دوونں ر

ے

وہ ہی دوعی رکن

ر

ے
ے

 ھت اور وق

ے

  ہک اسھت ایکن دویتس رہگی وہیت اجریہ یھتتہب رہگے دوس

  "نیچ ںیہن ےہ ہن ںیہمت"

 امعن ےن اہک وت وہ ےنسنہ اگلر

ل ںیہن ےہ ن ار ںیم وبر وہراہ وہں ولچ ںیہک ےتلچ ںیہ"
ب لک

" 

 احرب ےن اہک

 "اینپ رتیگنم وک ےل ہک اجؤ ںیم ںیہن اجریہ"

ا  امعن ےن اصف ااکنر رکدن 

" یتوہ راہیں رہنیسح اظمل روہر راکش رۓاہ " 

ر

 

ری وہگ
م
ا وہا وبال وت امعن سنہ سنہ ہک دوہ

ے

 احرب آںیہ رھبن
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" وت ایتر وہاجؤ رٹسم لک آپ یھب رکایچ لچ رےہ ںیہ رھپ واہں اس اظمل ہنیسح ےس یھب 

 "لم انیل

 امعن ےن اہکر

 روکاگن"

ے

ادی ی

 

 "ںیہن ن ار لک ںیہن انیمیسر ےس ای  دن ےلہپ آؤاگن رھپ ش

 نینسح ےن اہکر

ا؟ر

ّ

 پپ

  امعن ےن وپاھچ

" ا

ّ

 پپ

 

 

 "اہں ب

 "رھپ کیھٹ ےہ"

ا ڑپاگی"

ن

دن

ٹ ن

 "ولچ اب وفن روھک مت وت لچ ںیہن ریہ یسک اور وک ڈوھی

 احرب ےن ونصمیع یگفخ ےس اہک

 "ااھچ کیھٹ ےہ نپالگ"
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ر

 

 امعن ےن سنہ ہک اہک اور النئ عطقنم وہگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےلکن وت اسےنم یہ میہف اصح  اور وفاد ااکن ااظتنر ںیم ڑھکے 
م
وہ لگ ارئیوپرٹ ےسن اہ

ۓرظن آ   

رےھ اور زہشاد اصح  ہک ےلگ گل گ

ٹ

۔۔رۓان وک دھکی ہک ایہن لوگں یک رطف ی   

ر ر ای  دورسے ےس ےگل ےلگ وکشے ہک اسھت آوسن اہبےت رےہ ھت وہ دوونں اکیف دی   

ر اھبئ ھت،ای  وخن ھت،اےنت رعےص یک دوری یھت

ن

  آخ

ر ےس الم اھت

ن

 ز
معی
رھ ہک 

ٹ

  وفاد آےگ ی 

 رھپ دصرہ مگیب ےس،ایج ان س  وک اونگر رکیت امعن وک ومن الئ ںیم ھچک داھکےن یگلر

 اور ایکس اس رحتک ہپ امعن الھکلھک ہک یسنہ یھتر

ي ااں آئ ںیہر"

ٹ

 ي ی
ب
  "ریمی 
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رھ ہک ان ہک رس ہپ اہھت رےھک

ٹ

  میہف اصح  ےن آےگ ی 

  "ےسیک ںیہ آپ"

 ان دوونں ےن وپاھچ

" رے 

ن

ا اھک اھک ہک کھت ایگ وہں اب مت لگ ےھجم م

ن

ائ ہک اہھت اک اھکن

ے

سب اہمتری ن

رے ہک اھکےن اکپ ہک الھکؤےگ

ن

 "م

۔۔رۓمیہف اصح  ونصمیع اچیبریگ ےس وبےل وت وہ س  سنہ دی  

 "یسیک وہ"

راھن ار

ٹ

 وفاد ےن اہھت ی 

 "کیھٹ وہں"

ا  امعن ےن رکسما ہک اہھت المن 

رےنھ اگل اھت ہک ااکس وفن ےنجب اگل وہ اسڈیئ ںیم اج ہک ن ات رکےن یگل

ٹ

  ایھب وہ ایج یک رطف ی 

 وفاد ےن اےس رھبوپر رظنوں ےس داھکی اھتر

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
200 

 یھت،ن ا اےس گل ریہ یھت وہ ھجمس ہن

 

اکس۔۔ایکس آھکن  وہ ےلہپ ےس زن ادہ وخوصبرت وہگ

 اور زن ادہ واحض وہایگ اھت۔۔۔

ے

  ہک نپاس پ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

وہ لگ رھگ ےچنہپ وت س  ےس ےلہپ اسانم اعہشئ ےس وہا اھت۔۔وہ الن ںیم وپدوں وک نپاین 

 دے ریہ یھت۔۔ر

 یھت۔۔اعہشئ وخیش ےس ںیخیچ امریت

 

  آ ہک ن ا ےس ٹپل گ

ر رشارت و یتسم ان 
م
وج یھب اھت وہ دوونں نپچب یک اسیھت ںیھت،رکامئ نپاررنٹز ںیھت،ہ

 دوونں ےن ای  اسھت لم ہک یک ںیھت۔۔۔ر

ا مگیب اھبیگ اھبیگ آئ ںیھت
م
  اس یک خیچ نس ہک ہ

د ریحت اک اکٹھج اگل اھت۔۔وہ وبجمرا آ ہک ر ا مگیب وک دشی 
م
ان س  ےس یلم ان س  وک دھکی ہک ہ

ر ےن اںیہن رصف دور ےس یہ السم ایک۔۔۔ر

ن

 ز
معی
 ںیھت امعن ایج اور 

 "ولچ دادو ہک نپاس"
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 ایج امعن اک اہھت ڑکپ ہک وبںیل

ر یھب اسھت اسھت اھتر

ن

 ز
معی
 وہ دوونں ادنر وک اھبیگ ںیھت 

 "دادو"

وہ دوونں وبیتل وہئ رشعت مگیب ہک رمکے ںیم دالخ وہئ ںیھت۔زواھن ان وک دوائ 

 الھک راہ اھتر

 رشعت مگیب اور زواھن ےن ریحت ےس ان دوونں وک داھکی اھتر

 ںیھت

 

 ایج اور امعن اھبگ ہک رشعت مگیب ےس ٹپل گ

ھت رۓن ایق س  یھب ادنر دالخ وہ   

 وہ لگ رشعت مگیب ہک اسھت ےھٹیب رےہ ایج اعہشئ امعن 

ے

ر ی ےنلم المےن ہک دعب اکیف دی 

ر وفاد زواھن رشعت مگیب ہک نپاس ر

ن

 ز
معی

 ں وک وخیش ےس وچںیتم 

ن

 

ے

ےھٹیب رےہ وہ ن ار ن ار ان ت

 وت وہ لگ سنہ دےتیر

" وہ رۓآر رۓےنتک دن یلیک " 

 رشعت مگیب ےن وپاھچ
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ادی رک ہک اجےگنیئ"

 

 "آپ ےبرکف رںیہ دادو اھبئ یک ش

 ایج ےن اتبن ار

ا اگلرےہ اگ"

ن

ا اجن

ن

 اہیں ہپ رگم امعن اک آن

ے
ے

 "ایھب مہ ںیہ ھچک وق

ا ر ےن اتبن 

ن

 ز
معی

 

 "ویکں"

ےن وپاھچ راعہشئ  

 "ارے ڈارٹک وج رہھٹیر"

  ایج ےن سنہ ہک اہک

 یھبت امعن اک ومن الئ ےنجب اگل اھتر

 احرب یک اکل یھتر

 ایج ےن ارکسنی وک دھکی ہک ونصمیع اس الگ اھکنھکرا اھتر

ر ےنسنہ اگل اھتر

ن

 ز
معی
 امعن ےن اےس آںیھکن داھکئ ںیھت اور 
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 "سک اک وفن اھت"

ت مگیب ےن وپاھچامعن وفن ہپ ن ات رک ہک واسپ آئ وت رشع  

دا امعن ےن ےہ"

ٹ ن

 رکایل ےہ اور اےس ڈوھی

ٹ
پ
دای

ٹ

  "آپ ہک ےٹیب ےن ای  اور اٹیب ای 

 اگلئ

ے

پ
پ

ر ےن اس ہک رس ہپ چ

ن

 ز
معی
 ایج ےن وجاب دن ا وت 

 "نپالگ ےہ ہی دادو ھچک یھب وبیتل ےہ"

ر ےن آںیھکن داھکںیئ

ن

 ز
معی

 

 "ااھچ اب اجؤ اےنپ اےنپ رمکوں ںیم آرام رکل"

ۓ  وہ س  اھٹ گرشعت مگیب ےن اہک وت  

  "ںیم یھب ولچں"

 اعہشئ ےن وپاھچ

 "آاجؤ"

  امعن ےن رکسما ہک اہک وت وہ یھب ان ہک ےھچیپ دلچی
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اں نب اجیت ںیہ اور اکیتٹ ںیہ تہب"  

ّ  
 "داہین ےس رانہ ہی دوونں یلگنج ب

ر ےن رشارت ےس اہک

ن

 ز
معی

 

ر وک امرا

ن

 ز
معی
  امعن ےن ای  س   ااھٹ ہک 

رکایلےسج اےنس وخبیب چیک ر  

 "روزاہن اک ای  س   ڈارٹک ےس دور رےھک"

 اگلئر

ن

ر ےن اہی

ن

 ز
معی

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 "ایک وسچ رےہ ںیہ"

 راہ اھت وت وفاد ےن وپاھچ

ے

  زواھن اخومیش ےس اھٹیب ای  ریغ رمئ ےطقن وک ی

"  یھت،اور ہن یہ آ ر

 

ہک یلم،اےنس ای  دہعف یھب ریمی رطف ںیہن وہ لم ہک ںیہن گ

 "داھکی

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
205 

 زواھن ےن اہکر

"  وت ہشیمہ یلیک

 

 ےہ،انمںیل اےس ورہن اب ارگ وہ گ

 

 ۓاجر ریلچ رۓرکش رکںی ہک وہ آگ

 "یگ

ا  وفاد ےن اہک وت زواھن ےن رسالہ دن 

" اکم رایگ وہ روت رورہن رۓ اطہیل آےن اک ہہک ریہ یھت دون ارہ،وکشش رکںی ہک ہن آ " 

رمکے ےس لکن ایگروفاد ہہک ہک ر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ۓ امعن اےنپ رمکے ںیم دالخ وہئ وت تہب ےس رظنم آوھکنں ہک اسےنم وھگم گ  

 ایک رکریہ وہ اہیں۔۔۔زواھن ےن دون ارہ وپاھچر"

پ ہک وجاب دن ا۔

ے

 "ریمشک آزاد رکاےن یک وکشش رکریہ وہں۔۔۔امعن ےن ی

 ولکن اہیں ےس ولچ۔۔۔امعن دروازے ہک نپاس ڑھکی وہ ہک وبیلر"
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  آڑھکا وہار
 
ی ر

ے

 اور ہن اجؤں وت۔۔۔زواھن دقم دقم اتلچ اس ہک ف

راھ ہک وبیلر

ٹ
پ
 ےسیک ںیہن اجؤےگ۔۔۔امعن ن ازو خ

اکنل ہک داھکدو ےھجم۔۔۔زواھن ےن اس ہک ےھچیپ ےس دروازہ دنب رک ہک دوونں اہھت 

 یھت۔۔۔اور راحلئ ردرایمنر رہک ردروازے راور رزواھن ر۔۔۔امعنۓدروازے ہپ دراز یکر

یھت۔۔ر رریہ ردھکی روک راسر رےس رریحاین  

 ہپ رھک ہک اےس ےھچیپ دےنلیکھ یک 

ن

ہی ایک ےبوہدیگ ےہ۔۔۔امعن ےن اےنپ اہھت اس ہک س 

ااکم ریہ۔۔۔ر

ن

 وکشش یک سج ںیم ن

  ر
 
ی ر

ے

 وکئ ےبوہدیگ ںیہن یک۔۔۔زواھن اس ہک اور ف

ے

وہا۔۔۔ںیم ےن ایھب ی  

ر رےنر روہ۔۔۔امعن رۓوکئ ہشن وت ںیہن رک آر  ررگم یکر روکششر ریک ررکےن ےھچیپ راےس رھپ رن ارر رای 

ااکمر ررھپ

ن

ریہ۔۔ر رن  

ویکں وخد وک اکلہن رکریہ وہ ںیم اجؤاگن اینپ رمیض ےس یہ۔۔۔زواھن اس یک آوھکنں 

ر رکریہ یھت۔۔۔زواھن ےن آےگ وہ رںیم دھکی ہک وبال۔۔ہکبج

ن

 امعن اےس دےنھکی ےس رگی 

ہک امھت ہپ رہم تبث یک۔۔۔اور امعن ےن ریحاین ےس اےس داھکیہک اس ر  
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ر الچ ایگ
م
ر ںیلچ ےگ۔۔۔وہ ااکس اگل اپھتپھت ہک اتہک ن اہ

م
 "لک مہ ن اہ

ر آئ وت وخد یہ سنہ دیر
م
 ایخلں یک داین ےس ن اہ

 رھپ ومن الئ اکنل ہک رحم وک اکل یکر

 ں ن اںیت وہین ںیھت

ٹ
ن

 اب ایکن ھگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ی۔۔ر رۓاو دّ

ٹ ٹ

ی  

 ایج وک اجےت دھکی ہک وفاد ےن آواز دیر

ر

 

رھ گ

ٹ

 وہ ان ینس رک ہک آےگ ی 

 "ںیہمت الب راہ وہں ن ارر"

 وفاد ےن اسےنم آ ہک ااکس راہتس رواک

ام ایج ےہ"

ن

 "ریما ن
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 وہ وجاب دے ہک اجےن یگل

اسےنم آ ہک وبالوت وفاد رھپ ر  

 و ڈ ںیہن داھک ریہ مت"
ن

ٹ

ی ي 

ٹ

ب ی

 "اکیف ا

" ا اچےیہ ہک وخد وخبد ااکس اقمم ااسی نیعت وہاج

ن

 یھبر روکئ رہکر رۓای  ڑلیک وک اانت وبضمط وہن

 وکر رلک روہ رہن رہی رےہ ررتہبی رںیمر راایتحط راور ررکے رہکر رھجمس روسچ روت ررکے راخمبطر راےس رڑلاک

ام رےہ رایکر راک رآپ راگلدے رازلام رہپ رھجم روکئ

ن

راب رریما وت رن

ن

وہاگ رخ " 

ر یک رای  ۓ ایج ےن ہہک ہک ای  یہ ن ار ںیم اسرے اسحب ی   

ر

 

 اور یلچ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 "انتک بیجع گل راہ ےہ ہن"

ی وہئ وبیل

ے

ھٹ
ب ک

 ایج ارطاف ںیم د

"  ۓآ رںیمہر رںیہ رۓوہ دن راچرر رسب روت ر،ایھبۓمہ مت وت اکیف وخش یھت اہیں آےن یلیکر

ۓوہ " 
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 الن ںیم یھٹیب اچوہ ر

ے
ے

ام ہک وق

 

ںیھت ررںیہ یپ رۓ دوونں ش  

 "زواھن اھبئ ےس ن ات وہئ"

 ایج ےن وپاھچ

" ںیہن رھچک راب ۓن ات رکےن یلیک " 

 "ممہ ااھچ احرب اھبئ وک اکل المؤ"

" ر

ن

 "ولیہ ڈیلی 

 "اہکں ھت آپ"

رے ےس ایکس اچ

ن

ر ےس وپاھچ وج اب م

ن

 ز
معی
اھتر رراہر ریپ رۓایج ےن   

"  گر

ے

 ی

ٹ

 

 

ھت رۓسب اسئ " 

 زواھن ےن وجاب دن ا ایج ےن سب رس الہدن ار

 "اہمترا انیمیسر بک ےہ"

ر ےن امعن ےس وپاھچ

ن

 ز
معی
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 "رپوسں ےہ"

 "اہیں رکایچ ںیم ےہ"

 وفاد ےن وپاھچ

  "اہں"

ا  امعن ےن رسالہن 

 "مہ یھب ںیلچ ےگ"

  وفاد ےن اہک

ا ےہ"

ے

 وہن

ن

 ااسی وبرن

 

 

 "او اجب

ا ر ےن اتبن 

ن

 ز
معی

 

" ا ےہ آپ لوگ

ے

ں اک واہں وکئ اکم ےہ یھب ںیہنوت وہ ڈارٹکز اک وہن " 

 امعن ےن اہکر

 "احرب آراہ ےہ"
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ر ےن وپاھچ

ن

 ز
معی

 

" اگر رۓ اےلگ انیمیسر ہپ آ " 

 امعن ےن اتبن ار

 "ہی وکن ےہ"

 وفاد ےن وپاھچ

ا ےہ ڈارٹک ےہ"

ے

رڈنی ےہ اس ہک اسھت اتپسہل ںیم یہ وہن

ن

 "وکنم ف

ا ر ےن اتبن 

ن

 ز
معی

 

 "لک ںیہک ںیلچ"

 اعہشئ یھب وںیہ آ ہک وبیل

 "اہکں انلچ ےہ"

 زواھن ےن وپاھچ

 "اھبئ آوکپ اخبر ےہ ایکر"
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 اعہشئ ےن ریحت ےس اہک

 "ویکں"

" ۓاینت دلجی امن گر " 

 "کیھٹ ےہ رھپ ںیہن اجےت"

راق اھت"

ن

 "ںیہن ںیہن ںیہن م

 اعہشئ اہھت ااھٹ ہک وبال

 "دنمسر ےتلچ ںیہ"

ر ےن اہکر

ن

 ز
معی

 

 "رحم اھبیھب وک یھب الب ےگنیل"

 ایج ےن اہکر

" ر اھبئ ےل

ن

 ز
معی

 " آےگنیئ اوکس

 اور اجےن یلیک

 

ر رٹلپر رۓامعن ہہک ہک اھٹ گ
 

گ   
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 "امعن روک"

 زواھن ےن آواز دیر

 وہ ریحت ےس ٹلپ

ر ںیلچ"
م
 "ن اہ

 "ویکں"

 "اہں اہں اجؤ"

رےن اہک وت امعن ےن اےس وھگرا

ن

 ز
معی

 

 "ارے اجؤ ہن"

ا ڑپار

ن

ااچر اےس اجن

ن

 ایج ےن یھب اہک وت ن

 "ولچ"

ر

 

رھ گ

ٹ

 وہ ہہک ہک ٹیگ یک رطف ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ادنر ےتلچ ںیہ"  "آؤ ھچک دی 

ر اکر رویکر
م
 زواھن ےن ای  نپارک ہک ن اہ

ر

 

ران وگےش ںیم ای  چنیب ہپ اجہک ٹیب گ  وہ وی 

واہں لگ ںیہن ھت رصف اخومیش یھت،وہا یھت،زبسہ اھت اور وہ دوونں اس رھبوپر ر

ام اک ہصح

 

  ےنب ےھٹیب ھتش

 "ھچک اھکؤ یگ"

 زواھن ےن وپاھچ

 اےنس یفن ںیم رسالہدن ا وہ اسرے راےتس اخومش ریہ یھت ایھب یھب سب رسالہدن ار

 "یں اخومیش ےس ایک وہاگ وج انہک ےہ ہہک دو"

 وہ رھپ وبال

ا اچےتہ وہ"

ن
ن

 "ایک س
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 اےنپ راےنسر رہک رایک ادار ررکش رںیمر ردلر ریہ ردل ےنر رزواھن روت راہک رۓامعن ےن اسےنم دےتھکی وہ

پر یہس۔۔ روت وتڑار رروزہر راک ررےنہ رحپ  

 "وج مت انہک اچوہ"

 وک ھچک ن ایق ںیہن ےہ"

ن
ن

ارے چیب اب ےنہک س
م
 "ہ

 "ایک مت وھبل ںیہن یتکسر"

ر ای  وک"
م
ر زیچ اور ہ

م
 "ںیم س  ھچک الھب یکچ وہں،ہ

 امعن ےن اصف وگئ ےس اہک

" ا اچےیہ اھت،ےھجم اہمترے اسھت راےسی ںیہن وبل ںیم اجاتن وہں ےھجم اہمترا رھبوہس ر

ن

رکن

 ںیم،رگم ںیم ںیہن وہا سج یلیکر

ے
ے

ر آج رںیمر رۓرانہ اچےیہ اھت اس لکشم وق
ے

 راتھچپراہ ری

 "وہں

 زواھن ےن اس ہک اسےنم اہھت وجڑ ہک اہکر

 امعن اک دل ےنلھگپ اگلر

 امعن ےبیس ےس وگن ا وہئ
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"  ےہ اےسی اتھچپےت ںیہ ریحت ےہ وےسیاس س  ںیم اہمتری ںیہن ریمی یہ یطلغ

ا ںیم ےن مت 

ے

ویکہکن مت وت رہھٹے رمد اابتعر رکا وت مت لوگں ےن اھکیس یہ ںیہن وہن

 "ےسادیم یک ہی یطلغ ےہ ریمی

 "ںیم اینپ یطلغ امن وت راہ وہں ن ار"

"  ںیہمت ای  ن ار یھب ںیہن اگل ہک مت طلغ رکرےہ وہ،ارگ ںیم طلغ وہیت وت ویکں 

ے
ے

اس وق

ایک ایک ریمے اسھتںیہمت س  اتبیت زواھن رگم مت ےن ر " 

 امعن یک آوھکنں ےس آوسن الکن ےسج اےنس ےبدردی ےس اصف رکدن ار

ر"

ے

 "ایک مہ س  ھچک وھبل رک ای  ئن رشواعت ںیہن رکتکس

"  ںیم ن اد رےنھک یلیک

ے
ے

ںیہن ریھب ےہ رھچکر رۓاس وق " 

 امعن ےن وجاب

" ا وہں اب یھبک ااسی ںیہن وہاگ ںیم ہشیمہ اہمترا نیقی 

ے

رکواگن زیلپںیم ودعہ رکن " 

  ومڑار

ن

 زواھن ےن ااکس ن ازو ڑکپ ہک ااکس رخ اینپ اجی

 "لک وک وکئ اور آ ہک رھپ ھچک وبل دے اگ مت رھپ یہی رکوےگ"
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"  ھچک اہک ںیہن اھت،اس اک ہی بلطم ںیہن 

ے
ے

ںیہمت ںیم ااسی اتگل وہں امعن ںیم ےن اس وق

 "ںیم ےن ااکس نیقی رکایل اھت

"  " ادمح،ںیم اجانن اچیتہ وہںرھپ ااکس ایک بلطم اھت زواھن میہف

 زواھن اخومش وہایگ

 "ایک وہا ںیہن ےہ ہن اب وکئ وجاب"

   امعن سنہ ہک وبیل

 امعن ںیم۔۔ر"

 "سب رکو اور اب رھگ ولچ"

 امعن ےن اہھت ااھٹ ہک اےس وبےنل ےس رواکر

 "ولچ"

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

" ا  اجن آپ ےن ںیمہ البن 

ّ

 "یج اّم

http://www.neweramagazine.com/


 New Era Magazine وصقر ےہ از زرم لعر رایت روہیئ اینیرد یریتر                                    

www.neweramagazine.com    
218 

 یہ رےس رےلہپ راہجں ۓزہشاد اصح  اور دمرہ مگیب رشعت مگیب ہک رمکے ںیم دالخ وہ

ا
م
ھت۔۔ روموجد اصح ر رمیہف راور مگیب رہ  

 "اہں آؤ وھٹیب"

  رشعت مگیب وبںیل

" ۓیج یہک " 

"  اب امعن اور زواھن یک ریتصخ

 

 

روھ رب

ٹ

رکدو وج زگر ایگ اےس زگر اجےن دو اور آےگ ی  " 

 "ںیمہ وت وکئ ارتعاض ںیہن ےہ"

 میہف اصح  وبےلر

 اور مت لگ اتبؤ"

 

 

 "اہں ب

 رشعت مگیب ےن زہشاد اصح  ےس وپاھچ

" ر ّ ں ران رزدنیگ رہی راگ رۓاعمف ک  پ
 

یک  اس رریغب روپےھچ رےس امعن رںیمر راور رےہ رزگارین رےن رب

 "رمیض ہک ریغب وکئ ہلصیف ںیہن دے اتکس
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 زہشاد اصح  ےن اتبن ار

" ر راہھت ریھب راکر رایج رۓ کیھٹ ےہ،ںیم اےنپ وفاد یلیک
ن

زہشاد روہں رراہ رامن " 

 ایس اانثء ںیم زہشاد اصح  اک وفن اجب اھتر

 امعن یک اکل یھتر

 "ولیہ"

 "یج ولیہ مہ یٹس اتپسہل ےس وبل رےہ ںیہ"

" ومن الئ آپ ہک نپاس ےسیک راک یٹیب رریمی اور رۓ جج۔یج یہک " 

"  ال

ٹ

ٹ

ن

 شی
بپی
 ہک دو 

ٹ
ن

 زیلپ رآپ راھت رومن الئ ہی رنپاس ہک رانر رںیہ رۓگر رۓ یج اہیں اڈیسکیی

آاجںیئ راتپسہلر ریٹس " 

  ےس ڑلیک وبیلر

ن

 دورسی اجی

 "یج کیھٹ ےہ ںیم آراہ وہں"

 "یج رکشہی"
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ر

 

 اکل ٹک گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔

 

  دھکی ریہ یھتر

ن

ر یک اجی
م
 وہ دوونں اگڑی ںیم آ ہک ےھٹیب وت زواھن ےن اےس داھکی وج ن اہ

 "اسےنم دوھکی اور رھگ ولچ"

ی وہئ وبیل

ے

ھٹ
ب ک

ر یہ د
م
  امعن ن اہ

 یھت ہک وہ اےس یہ دھکی

 

   راہ ےہوت زواھن رکسماےن اگل ےسیک وہ دےھکی ریغب اجن گ

ا دنب رکو اور ولچ یھب"

ن

 "اب نپاولگں یک رطح رکسمان

 ہہک ہک امعن ےن ٹلپ ہک اےس رکسمایت آوھکنں ےس داھکی

 زواھن ےن ااکس اہھت اھتام،

" ا  "ایک مت ےن ےھجم اعمف رکدن 
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ا وت ںیہن اچےیہ رگم ایک ن اد رکوےگ سک یخس ےس نپاال ڑپا ےہ اہمترا"

ن

 "وےسی رکن

ا

 

اہہن ادناز ںیم وبل ہک زواھن وک داھکی اور رھپ دوونں ےنسنہ ےگلامعن ےن اہھت ااھٹ ہک ش  

 "اب ولچ رھگ،اسری رات اہیں رانک ےہ ایک"

  "اہں ولچ"

 زواھن ےن اکر ااٹسرٹ یک

ھت رآرےہ رۓراےتس رھب وہ لگ ن اںیت رکےت وہ   

 "ارے رووک رووکوووووو"

ری  اگلئر ائ وت زواھن ےن ی 

ّ

 امعن چپ

 "ایک وہایگ"

" واہں ےس آرکسئمی ےل ہک آؤاجؤ وہ ر " 

ارہ رک ہک اہکر

 

  اش

ن

 امعن ےن ای  رکیبی یک اجی

ا اھکؤ"

ن

 "وکئ ںیہن رھگ لچ ہک اھکن
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 "ںیم ےن رس اھپڑدانی ےہ اہمترا اج ہک ےل ہک آؤ"

 "اجراہ وہں ہن"

  زواھن آرکسئمی ےنیل الچ ایگ

ر ررس رۓامعن ےن رکسماےت وہ
ٹ

 ہکر ررک راعمف روک رںیل،زواھن رومدن رآںیھکن ہک رکٹر رےس رس 

ر ررپوکسن ریھب روخد روہ

 

یھت روہگ  

 راہ اھت وت امعن 

ن

ا رےنھک اک ایک افدئہ اھت اس ںیم دوونں اک یہ اصقنن اھت،اب ارگ وہ اعمیف امن

ن

ان

ا اھت ہک وہ اےس اعمف رکدیتی۔۔ر

ے
ن

 
رض ب

ن

 اک یھب ف

 "او ولیہ ڈیمم اہکں مگ وہ"

 ہک دیسیھ وہئ

ن

 زواھن ےن اےس الہن ا وت وہ وچی

" کنیھت یر راہہ آرکسئمی " 

یلر رآرکسئمیر رےس راسر رۓامعن ےن رکسماےت وہ  

" ا

ن

 "اےلیک ںیہن اھکن
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وبالر رۓزواھن اکر ااٹسرٹ رکےت وہ  

" ہن رآےت رےلر ریھب رۓاےنپ یل " 

راھئ

ٹ

  ی 

ن

  امعن ےن آرکسئمی اس یک اجی

 زواھن ےن کھج ہک ایس ہک اہھت ےس آرکسئمی اھکئر

،اکر اسےنم ےس زگریت وہئ ونگی ر

 

ےس اجرکٹائ۔۔۔راور یہی اس ےس یطلغ وہگ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

،وفاد اور زہشاد ر  ۓدلج از دلج یٹس اتپسہل ےچنہپ ھت رنشپیسی ہپ اتپ رک ہک اتبرمیہف اصح 

 ر ریکر رروم رۓگ

ن

اھبےگ اجی   

ر یہ اھٹیب اھتر
م
 زواھن روم ہک ن اہ

 اہھت ہپ یٹپ دنبیھ وہئ یھت،

   "زواھن اٹیب"
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رےھ

ٹ

  ی 

ن

  میہف اصح  اس یک اجی

 "ایک وہا ہی س ر"

 ےہ مہ کیھٹ ںیہ"

ٹ
ن

ا اس اڈیسکیی

ٹ

 "ن ان ا ھچک ںیہن وہا سب وھچن

 "امعن اہکں ےہ"

 میہف اصح  ےن وپاھچ

 "کیھٹ ےہ ادنر ڈنیبج رکوا ریہ ےہ"

  زواھن ےن اتبن ا س  ےن ان دوونں وک کیھٹ دھکی ہک رکش ادا ایک،ھکس اک اسسن ایل

ر وپری رک ہک وہ س  رھگ واسپ آگامعن ےس لم ہک ر

ن

 ز
ی

ٹ

 ي
ي لی
م

ۓاتپسہل یک افر    

   س  ےن اںیہن کیھٹ دھکی ہک رکش ادا ایک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔

 ریما گیب اہکں ےہ"

ّ

 "اّم
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 امعن ےن وپاھچ

 "مت ںیہک ںیہن اجریہ رھگ ہپ وھٹیب"

ر ےن اہکر

ن

 ز
معی

 

" ےہ رانیمیسر رریما ایکر روہ رۓنپالگ وہگ " 

 امعن ےن اہکر

ا رضوری ےہ اہمترا"

ن

 "اجن

 دصرہ مگیب ےن وپاھچ

 "تہب زن ادہ"

 امعن ہہک ہک اےنپ رمکے ںیم اھبیگر

 "زواھن امعن وک ےل اجؤ"

 رشعت مگیب ےن اہکر

ا وہںر"

ے

 "یج دادو ےل اجن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

"  ہک ںیہن ر

ٹ

ہ یتکسمت رھگ ہپ ی " 

وبال رزواھن رۓڈراویئ رکےت وہ  

 انچنہپ ےہر"

ے

  ےھجم حیحص السم

ّ

پ
 "ہنم دنب رک ہک چ

 امعن ےن ہہک ہک ومن الئ اکنال

 ہپ داہین رموکز ایکر

ن

 زواھن ےن ہنم انب ہک ڈراویئن

 "بک آرےہ وہ مت"

 امعن ےن احرب وک اکل المئ

 "سب ھچک دونں ںیم"

ا   احرب ےن اتبن 

ھتر راجرےہ رۓن اںیت رکےت وہوہ دوونں اسرے راےتس ر  
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ا اور دل یہ دل ںیم احرب وک اگایلں داتی ڈراویئ ر

ے

رے ےس ہنم انبن رے ی  اور زواھن ی 

 رکراہ اھت۔۔ر

 گنت آ ہک زواھن ےن امعن ہک اہھت ےس ومن الئ نیھچ ہک اکل ٹک رکدی

 "ارے ہی ایک"

 امعن ےن ریحت ےس داھکی

 "مت ریمے اسھت ویکں آئ وہ"

وپاھچزواھن ےن ےصغ ےس ر  

 "ایک بلطم ایک وبل رےہ وہ"

 "ھچک ںیہن مت رکو ن ات"

 زواھن ےن وفن ڈشی وبرڈ ہپ راھکر

ہ آراہ ےہ" ّ

 

ش

 

س

ن

غ
 "اووووہ ےلیم ےبیب وک 

 امعن اس ہک اگل چنیھک ہک وبیل
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 رکو"

ے

 "ااسی م

ۓزواھن ےن رنوےھٹ نپ ےس اس ہک اہھت اٹہر  

االض وہایگ"

ن

ّ ن پ
 
 "ےلیم ب

ر ہک داھکیامعن رھپ ےس وبیل زواھن ےن اےس وھگ  

ر

 

ری وہگ
م
  وت امعن ےنسنہ یگل اور سنہ سنہ ہک دوہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔ر

" ا  "یج ن ان ا آپ ےن البن 

 ایج رمکے ںیم دالخ وہئ

 "اہں اہیں آؤ وھٹیب"

ارہ ایکر

 

 زہشاد اصح  ےن اےنپ نپاس ےنھٹیب اک اش

" رکدن ا ےہمہ ےن اہمترا رہتش وفاد ےس ےط ر " 
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 ایج ےن ریحت ےس آںیھکن اھپڑے اںیہن داھکی

 "ن ان ا ہی ایک ہہک رےہ ںیہ"

 "ویکں وکئ ہلئسم ےہ"

 زہشاد اصح  ےن وپاھچ

 "نن۔۔ںیہن کک۔۔وکئ ہلئسم ںیہن"

ر ہک وےمیل واےل دن مت دوونں اک اکنح وہاگ"

ن

 ز
معی
 "اہں 

   ایج وک ریحت اک ای  اور اکٹھج اگل

 "رگم ن ان ا اینت دلجی"

" دلجی ںیہن ےہ اب اجؤ اےنپ رمکے ںیم روکئ " 

  دصرہ مگیب وبںیل

 "یج اجریہ وہں"

ر

 

ی رمکے ےس لکن گ

ے

ٹ

ن

خ

ٹ

پٹ ب

  ایج ریپ 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اگنپ ہپ زگرے ھت

 

  اےلگ دنپرہ سیب دن ان س  یک ش

اجںیت رلکنر رۓ وہ اچروں روز یسک ہن یسک امل یلیک   

ر یک دو دن دعب احرب یھب ر

ن

 ز
معی
آراہ اھت،اس ہک اےلگ دن ااکن انیمیسر اھت۔اور دو دن دعب 

  ن ارات یھت

 ایھب یھب وہ اچروں ڈیب ہپ یھٹیب ای  ڈرسی ہپ ثحب رکریہ ںیھت۔۔ر

 "ااکس رلک ںیہن ااھچ"

 اعہشئ ےن اہکر

 "وعروتں واال گل راہ ےہ"

 رحم ےن اہک

ر"

 

 

 "حیحص وت ےہ ب

 امعن الھجنھج ہک وبیلر
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" انبےن رۓوہں اچرںیم اجریہ ر "  

ر

 

  ایج ایھٹ وت اعہشئ یھب اس ہک ےھچیپ گ

 ہکبج رحم اور امعن ن اوتں ںیم رصموف وہںیئگر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 "ارے اٹیب اور ل ہن"

  رشعت مگیب احرب ےس وبںیل

لبیٹ وک سج ہپ ڈریھ اور احرب اچیبریگ ےس یھبک امعن وک داتھکی اور یھبک اےنپ اسےنم ڑپی 

ا وموجد اھت

ن

د لیت واال اھکن

ن

 اسرا ذلی 

ںیھتر راجریہر رۓاور رشعت مگیب اےس الھک  

 "ںیہن آیٹن تہب رکشہی ںیم اھک اکچ"

" ا ےہ،اہیں وت ھچک یھب دیسی 

ے
ن

 
ا ب

ن

ارے اجنپب ںیم وت دیسی یھگ ںیم اھکن
م
ارے اےسی ےسیک ہ

ا اب

ے

 "ںیہن وہن
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وبںیلر رۓوہ رڈاےتل رولحہ رںیمر رٹیلپ رۓرشعت مگیب اس یلیکر  

 یھتر

 

 اور احرب یک لکش رودےنی وایل وہگ

" الھکاگیئ رںیمر ردعب ررکںی رسب ۓ ارے دادو ایھب ہی ںیہی ےہ ایھب یلیک " 

رس اھک ہک وبال

ے

ر اس ہپ ی

ن

 ز
معی

 

امئ وہراہ ےہ"

ٹ

 "اہں اور آپ ںیلچ آپ یک دوائ اک ن

وبیلر رۓ امعن اںیہن واہں ےس ےل اجےت وہ  

" اانت زمکور اس وت ےہل ایھب اےنس اھکن ا یہ انتک ےہ ر " 

 وہ اجےت اجےت وبںیلر

 "اہشش رکش ےہ ورہن ےھجم گل راہ اھت آج اوہنں ےن ےھجم الھک الھک ہک یہ امردانی اھت"

 رشعت مگیب ہک اجےت یہ احرب ےن ھکس اک اسسن ایل

ر ےنسنہ اگل۔۔ر

ن

 ز
معی
 سج ہپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 "اکیف اکھت دےنی واال دن اھت ن ار"

 احرب وصےف ہپ ڈےھ ایگ

 الکسس یتگل ںیہ اانت ڑپاھےت ںیہ"

ن

پ
 "انیمیسر ک ےھجم وکج

وبیلر ۓامعن نپاین ےتیپ وہ  

 البریہ ںیھت"

ّ

 "آوکپ اّم

 اعہشئ ےن آ ہک امعن وک اہکر

 ےن ےھجم ویکں"

ّ

ائ اّم

ے

 "ن

 امعن ےن وپاھچ

 "ہتپ ںیہن آپ وخد اج ہک دھکی ںیل"

 "ااھچ اہکں ہپ ںیہ"

وپاھچ رۓامعن ےن اےتھٹ وہ  
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 "اےنپ رمکے ںیم"

ر

 

 اعہشئ ہہک ہک یلچ گ

" ر رہپر ران یہ اجےت راور راجؤ ۓن الِل ڑپےتھ وہ-إال-وقة-وال-روحل-ال

ن

دانی روھپی " 

 احرب رشارت ےس وبال

ooh shut up  

 امعن ےن نشک اےس ااھٹ ہک امرا

 اور الؤجن ںیم احرب اک ہہقہق وگاجن اھتر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

" ا  آپ ےن البن 

ّ

ائ اّم

ے

 "یج ن

 امعن رمکے ںیم دالخ وہ ہک وبیلر

 "اہں آؤ اہیں وھٹیب ریمے نپاس"
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 وہ ایپر ےس وبںیلر

ر

 

 وہ یج ہہک ہک ٹیب گ

اراض وہ"

ن

 "ایک مت ھجم ےس ن

ا مگیب ےن وپاھچ
م
 ہ

 "نن۔ںیہن وت"

وبیلر رۓوب نپاےت وہامعن اینپ ریحت ہپ اق  

"  یھت ہک 

 

 وک اعمف ںیہن رکیتکس،ںیم وھبل گ

ّ

ائ اّم

ے

ےھجم ولعمم ےہ مت وہ رگم ایک مت اینپ ن

ا ازلام اگلؤں یگ وت 

ٹ

ںیم ای  ےٹیب ہک اسھت اسھت یٹیب یک یھب امں وہں،ارگ ںیم مت ہپ وھجن

داوخناہتس لک وک اکمافت لمع ہک وطر ہپ ریمی یٹیب وک یھب انتگھب ڑپاتکس ر

ن

ےہخ " 

ا مگیب رویت وہئ وبںیل
م
 ہ

"  آپ یسیک ن اںیت رکریہ ںیہ اعہشئ ریمے یلر

ّ

ائ اّم

ے

 ںیم ےہ ریسیج رایج رب لکل ۓںیہن ن

یتکس ںیہن ریھبر روسچ رھچک رااسی "  

 امعن ان ہک اہھت اھتم ہک وبیل
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"  الئ 

ن

 ایک رن

ے

 

ن

اب دوھکی ہن لیج ںیم نینسح ںیم وخد یشک رکیل ےہ ایکس ونجئ

دا ےن اس ےس ےہ،ںیم ہی یھب اجیتن وہں ر

ن

الم یھت دوھکی خ

 

ہک اس ہک اسھت اطہیل یھب ش

 ےس وہ اسری رمع یلیک

ٹ
ن

ر رڑگنلی رۓاسیک ااصنف ایک ےہ ہک ای  وھچےٹ ےس اڈیسکیی

 

 وہگ

ا روخف رےس راہلل رےہ،ےھجم

ے

اعمف رکدو رےھجم رمتر رےہ رآن " 

ا مگیب ےن اس ہک اسےنم اہھت الیھپ
م
ۓ ہ  

پ ریہ۔۔ہی س  اےس زواھن یھب اتباکچ اھت  وہ حپ

 اور ےب کش اہلل رتہبنی ااصنف رکےن واال ےہ

" ّے دل ےس ےھجم اعمف رکدن ا ےھجم وکسن لم اجاگیئ،ںیم تہب 
جپ
س

مت ای  ن ار ہہک دو مت ےن 

دا یلیک

ن

ا دو ےھجم  رۓ ےبوکسن وہں،ریما وکسن اغرت وہایگ ےہ،خ

ٹ

ےھجم ریما وکسن لن

  "اعمف رکدو

 "ںیم ےن آوکپ اعمف ایک"

ا مگیب
م
رھ ہک اےس ےلگ ےس اگلایلرامعن رکسما ہک وبیل وت ہ

ٹ

  ےن آےگ ی 

ری وہ ہک اےنپ یکر

ٹ

 دے دی یھت،وہ ی 

ے

 
ر راعمیف ریکر رۓاہلل ےن اںیہن دہای

ن

 ریہ رامن
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رض ریھب رااکس رہک روہ روھچیٹ رںیھت،وت

ن

رکدیتیر راعمف راںیہن روہر رہک راھتر رف  

 دے

ے

 
  ےسج دہای

 
 اور اہلل ح

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

   "ایک ن ار ریمی ڈنیسل ںیہن لم ریہ"

وبیلر رۓایج ادرھ ادرھ اھبےتگ وہر  

" دو یگ وت لم اجر

ٹ ن

 ہک ڈوھی

ٹ

یگ رۓای  ہگج ی " 

وبیلر رۓامعن دلجی دلجی وچڑن اں ےتنہپ وہ  

 ریہ ںیہ"

ٹ
ن

 "دلجی رکو اچیچ ڈای

 اعہشئ آ ہک وبیلر

ر وت یتنب ےہ"  "ن ار مہ ڑلےک واےل ںیہ وھتڑی یس دی 

رے ےس ڈنیسل یتنہپ

ن

  وہئ وبیلایج م
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" مہ ےلہپ یہ ای  ہٹنھگ ٹیل ںیہ وہےن وایل مگیب اب دلجی رکو ںیہن وت ااھٹ ہک ےل ہک 

 "اجؤاگن

ر ےس زگرےت وہ
م
وبالر رںیم روجاب رہک رن ات ریکر راسر روفاد ۓن اہ  

 "ےب رشم"

 ایج رشم ےس رسخ وہیت وہئ وبیلر

 دھکی ہک ےنسنہ ںیگل

ے

  ہکبج امعن اور اعہشئ اس یک احل

رات ےل ہک گر روہ س  دوھم داھم ےس  رروپ روخب رہکر رنب ردنہل رہپر رھت۔۔رحم رۓی 

ر رآن ا

ن

 ز
معی
ھت ۓ وہ رےنب رروقن رو راجن ریک لفحم رںیمر رچس رآج ررحم راور اھت۔۔   

ر ںیم اھٹبن ا ایگ اھت۔۔وفوٹ نشیس ہک اسھت یہ  رای  ر ہک ی 

ن

 ز
معی
اکنح ہک دعب رحم وک اجیٹس ہپ ال ہک 

ا لھک ایگ اھتر

ن

 اھکن

 وہا اھترن ایق س  رومسں ےس افرغ وہ ہک ریتصخ اک ر

ے
ے

وق  

 رحم اےنپ رھگ والں ےس لم ہک وخب روئ یھت

 "سب رکو نہب مہ ںیہمت دورسے ایسرے ہپ ںیہن ےل اجرےہ"
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۔۔رۓامعن ےن اس ہک آوسن وپےھچن وت ن ایق س  سنہ دی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر اھبئ سب آرےہ ںیہ"

ن

 ز
معی
 "ولچ مت اہیں وھٹیب 

ۓامعن ےن رحم وک اھٹب ہک اہک،اجےن یگل وت رحم ےن اس ہک اہھت ڑکپ یلر  

 امعن ےن وسحمس ایک ہک اس ہک اہھت ڈنھٹے خی وہرےہ ھتر

 "ڈرو ںیہن اھبئ اھک ںیہن اجںیئ ےگ ںیہمتر"

 امعن سنہ ہک وبیلر

ر

 

 اےنت ںیم زواھن یک اکل آگ

 "اہں وبل"

ر آؤ اہمترا ےبنیچ وہراہ ےہ"
م
 وہ ن اہ

 

 "رشم رکو مت اج ہک یہ ٹیب گ

 امعن سنہ ہک اھٹ ڑھکی وہئ
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 ریما البوا آایگ ےہ حبص ےتلم ںیہ"

 

 

 "ولچ ب

ر

 

 امعن ہہک ہک رمکے ےس لکن گ

۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 اچر اسل دعبر

 "ن ار ہی ایک ےہ"

 امعن الھجنھج ہک وبیلر

اہم"

ن

 "اہمترے وچبں اک اکرن

 زواھن سنہ ہک اےنپ وٹنئ وٹیبں وک دھکی ہک وبالر

 وج نیت اسل ہک ھت،رگم ح ےس زن ادہ رشاریت ھتر

ا( ہک اسھت لم   
 
ایھب یھب وہ دوونں )احبسن اور املسن( ایج اور وفاد یک دو اسل یک یٹیب)اب

 ہک وپرا رمکا الیھپ ےکچ ھت۔۔

" ارخی 

ے

ادی یک ن

 

ام ںیم اعہشئ ہک رسسال واےل آرےہ ںیہ ش

 

زواھن ںیم ایک ایک رکوں ش
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 رکےن اےنت اکم ںیہ اور ہی لگ ںیہ ہک سبر

ّ

 "کپپ

 امعن رواہیسن وہ ہک وبیلر

" ل یگرک مت رےہ رولعمم رےھجمر راگ رۓارے ن ار س  وہاج " 

ا وبالرزواھن اےس ن ازوؤں ہک اصحر ںیم اتیل وہ  

" ر اور رحم یک یٹیب( یھب آاج

ن

 ز
معی
مت ردانھکی ررشح اک ررھگر ررھپ یگ ۓاہں ایھب وہ وحرہی ) " 

 امعن وبل ہک رمکا ےنٹیمس یگل ہکبج زواھن رس ٹیپ ہک رہ ایگ۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔ر

 "ایج ریمی وہ ویلب افلئ اہکں ےہ"

 وفاد ےن وپاھچ

" ایک ہتپےھجم ر " 

 ایج ےن دنکےھ ااکچ ہک اہک
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 "اہں ںیہمت ےسیک ھچک ہتپ وہاگ،ریمی یٹیب اہکں ےہ"

اری یٹیب"
م
 "ہ

 ایج ےن ےلمج یک حیحصت یکر

اری یٹیب"
م
 ہ

 

 

 "اہں ب

 وفاد ےن سنہ ہک ااکس اہھت اھتام

ا وک ےل رمکے ںیم دالخ وہئ  
 
 اےنت ںیم امعن اب

" ااوسپ وسری،رمکے اک دروازہ دنب ایک 

ن

رکون " 

 امعن ےن اہکر

ازل وہاجیت وہ"

ن

ر ہگج ن
م
 "مت یھب وت ہ

ا وک ےتیل وہ  
 
وبال رۓ وفاد اب  

" ںیہ رۓےچین آاجؤ امہمن آگر " 

ر

 

 امعن ہہک ہک رمکے ےس لکن گ
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 "ریمی یٹیب ن ان ا یک اجنر"

ا ہک اگل وچےم  
 
 وفاد ےن اب

 ایج ےن اےس وھگرار

اری یٹیب"
م
 "ہ

ر روفاد ےن ہلمج حیحص ہک ایج اک اگل وچام وت وہر

 

رمکے ےس لکن گ  

 کج  وفاد وخد وک ہہقہق اگلےن ےس روک ہن اکسر

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

ر    متخ دشہ    
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ار
م
 رو یہ

 
ا رںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہر عیرش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ روہےن واےل ن

 رو راینپ ںیمہ
 
را ین ی ر رای 

ن

 
 ریکر ںیاھکلرر ر(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 رو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ر،رپ اانپ ن

 

 ر ر،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ر ریھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہر رلیرن

ے

تکس

 ۔ رںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رررحت )ان را ی   رےتفہ ےک ادنر ادنر ور ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یررپ وپس

ن

د۔ م  رترالیصفت ری 

 ںیہ اورپ دےیئر ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیر ادارہ :  ہیرکشر                  

ن

 
را م    ین ای 

ر
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