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 ارلمیح

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

 

  انف بلطِ

ت

 ااطع

 ایحت ونراز 

 

ار
م
  و یہ

 
ا  ںم ی

 

ام وفحمظ اںہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

  و اینپ ۔  ںمہوہےن واےل ن
 
را شون ی  ای 

ر

ن

 
ار یک ںویاھکلر ےئلک ( New Era Magazine) نیم

م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول،  ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرعلکٹ

ٹ

اول

ن

ارع ،ن

 

ا اچاںہ ،یش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ  ںموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل  لین

 اںہ تجھب رکےت وہےئ  ںمہ

ت

 ۔ تکس

(Neramag@gmail۔com) 

ااہلل آپ یک)

 
ن

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

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ  اورپ درےئ ےئلک تاالصفت ی 

 اںہ

ت

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی : ادارہ  ہیرکش                  

ن

 
را م    شون ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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  یک تبحم یک رھبوےس یک وخاشہ یک ادیم ےہ اہکین ہی

ت

دایئ یک ااطع  یک ج 

  اور یک آوسنؤں یک فیلکت یک رفنت

ت

  انف ےس ااطع

ت

یک رفس ےک ی   

   ںم ےن ںیہمت وفن ایک اھت
 

ری دہعف ج

ن

 اکونں ۔اہں ن اد ےہ ےھجم آخ

ت

وفن یک یٹنھگ یک آواز اب ی

ای  ہحمل ںیہن ایل اھت مت ےن وفن ااھٹےن ےس ےلہپ اور ینتک تبحم ےس وفن ااھٹ ۔۔ ںم وگیتجن ےہ

 ےک اہک اھت وفراً ےس۔۔

رحم یسیک وہ مت؟رحم ہی مت وہ؟   

 ںم اہمتری آںیھکن من رک  ںم اجن یئگ یھت ہک ای  ہحمل  ںم یہ ۔اہمتری آواز دیمیھ ڑپی یھت

  ںم اخومش یھت اور مت ےن رسیتا وسال یھب رکدن ا۔۔۔۔۔یکچ وہں

 رحم مہ بک لم رےہ اںہ؟

رزگ۔۔ریمی ن ات ونس وغر ےس
م
راؤں یگ ںیہن  ںم ہ

م
 وی اینی ومر۔۔۔ دہ

ٹ
ن

 وای

ٹ
ن

۔۔آےئ ڈوی  

۔ریما ہجہل اقحرت رھبا اھت   

دا ےئلک ویں ہن رکو۔۔۔رحم۔۔۔رحم۔۔رحم

ن

ااھچ کیھٹ ۔۔۔رحم ن ات ونس۔۔۔ںیہن دوھکی ج

۔۔۔رحم۔۔۔رحم ن ار وہا ایک ےہ۔۔۔رگم ریمی ن ات وت ونس رحم۔۔ےہ مہ ںیہن ےتلم  

ری خیچ

ن

۔  ن رک  ںم ےن وفن  دن رک ےک  ںیہ دور  کنیھ دن ا اھتوہ اہمتری آخ  

اجیتن وہں ہک ھچک  ۔رطح اہمتری روح ےک یھب  ڑکٹے ڑکٹے وہےئگ ےھتریمے وفن یک 

ھچک یھب ںیہن۔۔۔یھب ںیہن اچب   
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 ےلھک آامسن ےک ےچین ھٹیب ےک آامسن وک دےتھکی رےتہ وہ

ت

 ۔اابخ ےن اتبن ا ہک اب یھب مت روز رجف ی

۔۔۔۔وتفہں زگر اجےت اںہ یسک ےس ن ات ںیہن وہیت اہمتری  

رس ےئگ 

ت

 س  ی

ت

 وکایم ن ان ا دوس

ن
ن

۔۔۔۔اںہ اہمتری آواز نس  

وہ آےئ یگ ۔۔۔ ںیہ ےس رحم یک آواز آےئ یگ۔۔اب یھب اہمترا دل اتہک ےہ ہک رحم آےئ یگ

ری دہعف رکسماےئ بک وہ۔اور س  کیھٹ وہاجےئ اگ

ن

۔ ۔ںیہمت وخد یھب ن اد ںیہن وہاگ ہک مت آخ

ری دہعف لھک ےک ےئج بک وہ

ن

۔۔۔آخ  

دوھکی مت آج ۔۔ویسی یہ تبحم ےہ یسیج ےلہپ دن یھت ںم اجیتن وہں ہک ںیہمت ھجم ےس آج یھب 

رن اد رکدی۔۔ےسیک ڑتپ رےہ وہ رحم ےئلک ۔دوھکی  ںم ےن ےسیک اہمتری یتسنہ یتلیھک وہیئ زدنیگ ی   

۔۔۔ ںم ےن وکیئ ملظ ںیہن ایک اہمترے اسھت  

رن اد ایک ےہ ںیہمت   ںم ےن وت سب ی 

ےکریغب یسک دینمش   

ےکریغب یسک وہج   

اری 
م
تبحم ےکن اووجد ہ  

رن اد رکدن ا  ںم ےن وت ںیہمت   ی 

رن اد ل ی 
ب لک

۔۔۔  



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

5 

ر ای   وہےئ رکےت کیپ گیب ےن رحم  اگلن ا ہہقہق زوردار رک ڑکپ  ںم اہھت وصتی 

۔اھت  

 وہیت ٹیل انتک اںہ رےہ رک ااظتنر اہمترا ےس بک اامسلیع آؤ ےس دلجی اٹیب رحم

 اہمترے حبص روز وج رکو رکایل ایخل یہ اک ےچب اچیبرے اس وت ںیہن اانپ۔۔۔مت وہ

ا ٹیل  ںم رکچ

ت

۔۔ےہ وہاجن  وہےئ وھکےتل دروازہ ےئک ونک ریغب وادلہ یک رحم 

۔ںیھت وہںیئ دالخ ادنر  

رہ ارے ری  ان۔۔رکو رکایل ونک دروازہ وت یھبک مگیب ی 

ن

 ۔اںہ وہےت اکم وس ےک ان

  ںم رمکے ریمے ہی اور ےہ وتہب۔۔وت آپ  ںم رمکے اںہ آاجیت یہ اےسی

دے

ٹ ن

ری تہب ےھجم۔۔۔ہن رکںی الن ا ہن وت ای  یلین وج رحم۔۔وب یک ان ےہ یتگل ی 

راک ریمشی

ن

ر  ںم اتکب وفراً   یھت وبلمس  ںم ف  اہھت ےک ایم وہےئ اپھچےت وصتی 

دے  ںم

ٹ ن

ارہ رطف یک ای

 

۔اھت ایک اش  

 ویہ ہی یج اٹیب اور۔ےن مت اںہ اپھچےن ےس امں وج اںہ اکم ےس وکن یھب اےسی

دہ

ٹ ن

دہ یہی ورہن آؤ ےچین دلجی اب۔اںہ اھکیت ےس وشق تہب آپ وج ےہ ای

ٹ ن

 رس ای

ان اش دلجی دلجی۔۔اگ ڑپے  ںم

 

۔۔۔وہ اجیتن ےھجم مت ورہن۔۔۔ش  

رہ ری  ۔ںیھت ںیلکن ےس رمکںی وہیئ داکمھیت اےس مگیب ی   

فف
فف
رہ ورہن اچبایل ےن اہلل وت آج۔۔ا ری   ہی رگم۔۔ریمی ںیتیل ےل اجن وت مگیب ی 

 یہ رک رحم ولچ۔۔۔۔۔۔ڑھچواؤں اجن ےسیک ےس اس ےہ یھٹیب آرک ےچین الب وج
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۔یھب ااکن ھچک ہن ھچک اںہ ےتیل  

۔وبال ہک رھک اہھت رپ رس ےن رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یھب آپ ےس وہج ریمی رکںی آن ا ےنیل ہن ےھجم آپ رس اامسلیع دںیھکی

 یتلم وک ےن  ن ن اںیت وس ےس ایم ےھجم رھپ اور اںہ وہاجےت ٹیل

   ںم وضفل ےس ایم ےھجم۔۔۔اںہ

ٹ
ن

۔۔ےہ اجیت ڑپ ڈای   

دےت ھچک ےس  ںم گیب ےن رحم

ٹ ن

۔۔اھت وبال ےس وصعمتیم وہےئ ڈوھی  

 ٹیل یھب الکس وت ریمی ہکلب۔۔ےس ن ات اس ےہ ںیہن اوشی وکیئ ےھجم رگم

ا ےس رمیض اینپ  ںم ےہ وہیت

ت

ر ےک ویین رحم زیلپ اور۔۔۔ ۔وہں آن
م
 ن اہ

رکںی اہک ںیہن رس ےھجم  

راؤن اورپ ےک رشٹ  ویلب رپ زنیج کیلب وج وہ  د ی 

ٹ

  ںم اگڑی ےنہپ ٹکیج وٹی 

 اس اھت آن ا دل اک اس وت یہ ےس وہج یک وصعمتیم ایس یک رحم اھت اھٹیب

 ےن وصعمتیم ایس ایکس۔۔۔یھت وصعمم ےس س    ںم ویین وپری وہ۔۔۔رپ

  رھگ اےکس اھت ایک وبجمر وک اامسلیع

ت

۔۔رپ امےنگن اےس اجرک ی  

ا ویں اک آپ دنسپ ںیہن ےھجم رگم

ن

۔۔ اںہ وہیت ن اںیت بیجع  ںم ویین آن
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ارا ےہ کیھٹ
م
 وک س   آپ ہک ںیہن ہی بلطم ااکس رگم ےہ رنشیلی ہ

۔۔ےس رحوتکں اینپ رھپںی اتبںیت  

۔۔اھت انبن ا ہنم وہرک زیبار ےن رحم  

ارے ےس اس اںہ رےہ ہک ایک دورسے ہک اتگل ںیہن وک آپ رحم
م
 ہ

رق وکیئ ہپ رےتش

ن

ا ںیہن ف

ن

 زگارین ےن دوونں مہ زدنیگ ویکہکن اچےئہ ڑپن

۔۔۔اور ےہ   

و یل
پ چ
ب ک

 تہب ےس ن ات اس ےھجم اور وہں ریتہ  ںم اعمرشے ایس  ںم ا

رق

ن

ا ف

ت

۔۔ےہ رکراہ ن ات  ںم ن ارے ریمے اہکں وکن ہک ےہ ڑپن  

ر۔۔ اھت وٹاک وک اامسلیع ےن رحم
م
 وک اامسلیع رحم یھب آج رطح یک روز ہ

۔۔یھت یکچ رکوا اخومش  

ری اانت ویکں ںیہن اتپ

ن

ان وضفل۔۔۔۔۔۔اںہ وہےت ف

ن

۔۔ان  

ری وہےئ وسےتچ  ںم دل ےن رحم

ن

اہک یھت اگلیئ  ںم اکونں ڈنیہف

ت

 اامسلیع ن

د ےس اس ری 

ن

۔۔رکےکس ہن ن ات وکیئ م  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 وت آج ےہ وہیئ یگل وھبک تہب اںہ اھکےت ھچک ن ار لچ دلجی ےج ری



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

8 

رہ ری  اہتش ےن مگیب ی 

ن

۔۔ےھجم دن ا رکےن ںیہن یھب ن  

 انسےت دڑھکا اانپ وک ارجی یھت وہیئ دالخ  ںم ویین ایھب ایھب وج رحم

۔۔یھت وبیل وہےئ  

س امہ تہب۔۔۔رکین ںیہن سم الکس یک آج

پک ب

  ںم ےٹنھگ ای  ۔۔۔اںہ وٹ

۔۔وہں  ںم الکس دوونں آپ  

۔۔اھت ایگ وہےئ دےتی یکپھت وک رحم اامسلیع  

۔۔ اںہ ےئگ رک ہہک ایک رس اںہ؟ہی  

ا ولعمم اصف۔۔ اھت ایک وسال ےس ریحت اینت ےن ارجی 

ت

 دوونں ہک اھت وہن

ام اک الکس  ںم زدنیگ یھبک ےن

ن

  ن

ت

۔۔وہاگ انس ںیہن ی  

ے
س
ک

رق 

ن

ا ف

ت

۔۔ ےھجم وایل تخس ےہ ریہ گل وھبک ن ار ہن لچ اب ےہ ڑپن   

۔۔یھت یئگ ےل ےفیک اےس رک ڑکپ اہھت اک ارجی رحم  

۔۔ ےہ ربخ ایک۔۔۔۔اتب اہں   

۔۔اھت وپاھچ رطح یک اجوسوسں ےن ارجی  

 آیئ رک اھٹ ےس رھگ حبص حبص  ںم ربخ؟ یس وکن ےہ؟ رکریہ وکباس ایک
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ل شونز یسک وہں

ن

 ن
ی چپ

و س۔۔۔۔۔ںیہن ےس 
ہ

ن

من
۔۔ وعرت   

۔۔اھت دن ا وجاب وہےئ امرےت کِک زوردار اےس ےن رحم  

۔۔ ےہ امریت ےس زور اےنت ےہ اھکیت انتج۔۔  سنیھب اف    

  ےسیج وت ارجی

ن

 
۔۔یھت الچیئ رک اھک ریت  ںم ج  

۔۔ ہن وہاگ یہی وت رکویگ وسال واےل وعروتں یک ےلحم ہی وت اہں  

۔۔اھت انیھچ گیب اک اس ےس اس ےن رحم  

؟ وکیئ ااکس

 

ج

می س

امں؟ ڈانئ ایکس ن ا ےس؟ مت یلم اابخ راہطب؟ وکیئ اک مسق یسک    

۔۔یھت وہیئ وتمہج رطف ایکس ارجی  

 اس اب اسھت ریمے اور۔۔  ےہ وھگاٹن وخد ےن  ںم الگ ااکس۔۔  ںیہن

ی ںیہمت وت یک ن ات ہپ وموضع

ت

کن

ٹ

ھن
 
ب

 آج۔۔۔یگ وھچڑوں انب روح وہیئ 

ا اک دورہپ

ن

 ربق ےہ وہا رھبا گیب اخہص ااھچ۔۔۔ےہ ےس رطف اہمتری اھکن

۔۔ ےپ ھجم۔۔۔۔اگلؤ ےپ ھجم۔۔۔ےگ آںیئ ںیہن اکم  ںم  

۔۔اھت اکنیھپ رطف یک ارجی گیب ےن رحم  

ا ےئلک الکس۔۔۔۔سنیھب اھٹ

ن

۔۔ ےہ وہایگ ٹیل ےہ اجن  
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۔۔یھت وبیل وہےئ ےت ٹیمس زیچںی اینپ وہ  

 ڈش یئن وکیئ اںہ؟ اھکےت اسھت ےک سک الکس؟ یس وکن الکس؟ ایک؟

یگ؟ ےلم اہکں اتپ؟ الچ ںیہن ےسیک ےھجم  ںم؟ امرٹیک ایک ےہ  

راق ن ات ےن رحم

ن

۔۔یھت اڑایئ  ںم م  

 دھکی رھپ  اامسلیع رس ہن ےئگ ڑپ دن یسک۔۔۔۔آیئ یسنہ تہب۔۔  یہ یہ یہ

  ںیل

ران ا  اےس ےن ارجی

ٹ
پ
۔۔اھت خ  

  دہعف

رہ رحم

ن

۔۔یھت وہیئ دبم  

 ریتے۔۔۔ےل دھکی اینپ وت۔۔۔۔ولں ہن ولں۔۔۔۔ےہ ایک ریما ےہ یہس

ر واےل وہےن وت
م
۔۔وہاگ ہلئسم وت یئگ ڑگب ن ات۔۔۔۔اںہ وشہ  

۔۔یھت یھٹیب واسپ وہےئ ےتسنہ ارجی  

دا  دنے۔۔۔۔۔۔یہس وت ڑگبے

ن

۔۔اچےئہ ایک اور وک ج   

۔۔اھت اگلن ا ہہقہق زوردار ےن اس  
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د اک ویین آاج لچ

ٹ ن

اںہ آےت رکیل راؤی  

۔۔اھت وبال وہےئ ااھٹےت اےس ےن ارجی  

  ںم۔۔۔۔ھجم دے ےنھٹیب ےس وکسن وت ڑھگی دو ےہ الب ایک وت ےج ری ن ار

پ  اج ھٹیب۔۔۔۔۔ن ار اجریہ ںیہن
پ

۔۔ےک رک ج  

۔۔اھت وبال وہےئ رکےت دور اےس ےن رحم  

وک رس اامسلیع  ںم رھپ ےہ کیھٹ  

۔۔اھت وٹاک اےس ےن رحم  

ا دکرھ وہ دہعف ڈانئ رک ہن وکباس

ن

ےہ اجن  

۔۔یھت یگل ےنلچ اسھت اےکس رحم  

ر ےتلچ اںہ مہ

ن

ےگ ڑپںی یہ کپٹ رپ ہگج حیحص وت  ںیہ اسمف  

اان ا ےن ارجی

ن

ن
گ

ن

ن
گ

۔۔اھت    

   ےک رہچوں یئک وہےئ وھگےتم  ںم ویین
 
ی ر

ت

 رگم وہ ںیھت زگری ےس ف

د کیھٹ وج یھت ریک رظن یک دوونں ان رپ رہچے ای  

ٹ ن

  ںم چیب ےک رگاؤی

رے وک آامسن رک رھک رکیس

ٹ

۔۔ےھت رےہ دھکی ےس دایھن ی   
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اہیں؟ دےھک ںیہن یھبک وت ےلہپ ؟ اںہ وکن ہی  

 یک ویین ربخ ینتج ہک یھت اجیتن وہ ویکہکن اھت ایک وسال ےس ارجی ےن رحم

رھ آےگ ےک رک اقمہلب ےس اس وکیئ ہک ںیہن یہ نکمم ےہ وہیت اےس

ٹ

 ی 

۔۔اجےئ   

 ۔۔۔۔ہی اںہ رچیٹ آرٹ

 

ج

عل

  دقم ابمرک اےنپ یہ رپوسں ایھب۔۔۔۔رس د

اری
م
۔۔ اںہ ےھٹیب ڈال  ںم ویین اگہنگر اس ہ  

۔۔اھت ایک اوسفس ےن ارجی  

گ

ن

ن

ٹ

 سی
ی

۔۔ ارٹن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔یھت وبیل وہےئ وسےتچ ھچک رحم  

ری ینتک یھت ریہ وسچ  ںم  ہن داع السم اںیہن مہ ارگ وہیگ ن ات ی 

۔۔آںیئ ےک لم ہن آ لچ۔۔۔رکںی   

۔۔یھت وسیھج رشارت وکیئ وک ارجی  

 ریمی ےہ راہ لچ ایک  ںم دامغ اطیشین اس ی   اب لچ۔۔۔۔۔ےہ وت ہی

۔۔داکن یک ادب  
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ر وایل ےنلچ  ںم دامغ اےکس وہ ویکہکن اھت وپاھچ ےس وفراً  ےن رحم
م
 رحتک ہ

۔۔یھت وافق ےس  

 لچ اب۔۔۔۔اجن ریمی رکےت رشارت ںیہن  ںم الماقت یلہپ۔۔۔اہاہاہ

۔۔ریمے اسھت   

 نپاؤں اک رحم  ںم ےنچنیھک ایس اور یھت یئگ ےل اسھت اےنپ رک چنیھک اےس وہ

را ےس زور تہب

ٹ

۔۔اھت م  

ریپ ریما ےج ری  

  رحم

 

ج

عل

   ےک رکیس یک رس د
 
ی ر

ت

۔۔یھت رگی ف  

 نپاؤں یہ ےلہپ۔۔۔۔رک دن ا رکےن ھچک وت ےھجم۔۔۔رکدن ا ایک ہی رحم اوےئ

۔۔ےہ یئگ ھٹیب ڑتواےک  

۔۔یھت وبیل وہےئ ڑکپےت نپاؤں ااکس ارجی  

 ےس وہج یک ےنچنیھک ریتے ہی۔۔۔۔۔۔آراہ ںیہن رظن۔۔۔۔۔۔ےہ ادنیھ

و س ےہ وہا
ہ

ن

من
  اینپ۔۔۔۔۔۔۔۔وعرت 

ت

 آیئگ رپ امرےن یہ وک دوس

۔۔ آہ۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔۔یھت رکایہ ےس درد وہ  
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۔۔ آپ رکںی وکشش یک اےنھٹ یگل؟ ںیہن وت زن ادہ رتحمہم؟ اںہ کیھٹ آپ  

 

 

ج

عل

رےت دیفس وج د

ٹ

  ںم زنیج ولب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہےئ ےئک اورپ آنیتس  ںم ک

ر اکیف اھت   ےک  ن وکباس یک دوونں ان ےس دی 

ت

 
  ںم ہجہل ومؤدب اہنی

۔۔اھت وبال  

 درد ےہ روریہ ڑپی ےچین اچیبری یچب۔۔ یھب آپ اںہ رکےت امکل رس ن ار

 ںیہن وت زن ادہ ہک اںہ رےہ ہک ےس اس آپ۔۔ ےہ یکچ رم ےس

وےسی ےہ ن ات طلغ وکیئ ینتک۔۔۔۔۔۔۔۔یگل  

 رکےن وخاگشر اموحل ریغب ےئک رکف یک رظنوں وھگریت یک رحم ےن ارجی

۔۔اھت اہک ےئلک  

  دھجمسار اینت

ت

ںیئگ ےسیک رگ آپ ےہ ریحت وت ےھجم یک آپ ےہ دوس   

 

 

ج

عل

۔۔اھت ااھٹن ا اےس وہےئ رکسماےت ےن د  

س۔۔۔۔۔۔رس وہں کیھٹ  ںم

ک

ن

 ن
ھی

ت

ب

۔۔پلیہ دی وفر    

۔۔اھت اہک ےئلک اگھبےن اےس ےن رحم  

 ڈنیبجی  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔  ںم آسف ںیلچ آپ۔۔  رتحمہم ںیہن ن ات وکیئ

وہں رکداتی   
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ج

عل

ارہ اک ےنلچ اسھت وک ارجی ےن د

 

۔۔اھت ایک اش  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اںہ کیھٹ وہراہ؟ ںیہن وت درد ںیئگ؟ رگ ےسیک یگل؟ اہکں وہا؟ ایک۔۔  رحم

 آپ؟

 دالخ  ںم آسف اھت آن ا رک  ن ربخ یک وچٹ یک رحم ایھب ایھب وج اامسلیع

۔۔اھت وبال وہےئ وہےت  

ےسیک؟ اہیں مت رگم۔۔۔۔۔۔ےہ رکدن ا ڈنیبجی ےن  ںم اںہ کیھٹ ہی اہں  

 

 

ج

عل

۔۔اھت وہا ریحان رپ آےن ویں ےک اامسلیع د  

 اتپ رپ وپےنھچ وت ںیہن آںیئ دوونں ہی یھت الکس ریمی وہ اہں۔۔۔۔۔۔ ںم

۔۔ےئل اس سب وت اںہ اہیں اور ےہ آیئ وچٹ اںیہن ہک الچ   

  ن ات یک رےتش یک دوونں ان وخبیب ےن اامسلیع

 

ج

عل

 ویکہکن یھت اپھچیئ ےس د

۔۔رکںی ن اںیت  ںم ن ارے ےک ان ولگ ہک اھت ںیہن دنسپ وک رحم  

۔۔ رس آپ رکںی ںیہن رکف وہں کیھٹ  ںم  

۔۔یھت وبیل وہیئ رچایت رظنںی وہ  
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امئ ارگ یہی

ٹ

ہن وہ ہن وت س   ہی وت وہں  ںم الکس ہپ ن  

  رک ڈال رپ وچٹ رظن ای   ےن اامسلیع

ت
ن

۔۔اھت اہک وہےئ ےتسیپ دای  

 ےس اورپ ےہ یگل وچٹ وک اچیبری اس وت ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔رس ارے ارے

  اےس آپ

ت
ن

ا ںیہن اےسی۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ رےہ ڈای

ت

 ےس رمضی رس وہن

  ہن اںہ۔۔۔۔۔۔اںہ آےت شیپ ےس تبحم

 

ج

عل

۔۔رس د   

  ارجی

 

ج

عل

۔۔یھت وہیئ وتمہج رطف یک د  

ل
ب لک
۔۔   

 

 

ج

عل

۔۔یھت یک دصتقی ےن د  

زیلپ؟۔۔۔۔۔۔ےگ ںیل داھک وک ڈارٹک یسک  ںم راےتس ںیلچ؟ رھگ  

  اور ارجی ےن اامسلیع

 

ج

عل

 اہک  ںم رپاشیین وہےئ رکےت ادناز رظن وک دوونں د

۔۔اھت  

ل  ںم۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن رضورت یک ڈارٹک
ب لک

۔۔ وہں کیھٹ   

۔۔اھت اہک وہےئ ڑھچواےت اجن ےن رحم  

۔۔رمیض اینپ رکںی۔۔۔۔۔۔ےہ یہس   
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   ےک اکن اےکس ےس یسب ےب ےن اامسلیع
 
ی ر

ت

۔۔اہک وہےئ وہےت ف  

 آیئ وچٹ  ںم نپاؤں۔۔۔۔۔۔۔۔وہں رکداتی ڈراپ  ںم وت  ںیہ آپ ارگ

۔۔ اجیگنیئ ےسیک ےہ  

 

 

ج

عل

۔۔اھت دن ا وشمرہ ےن د  

  ںیہن

 

ج

عل

 رےنہ مت وہ ےکچ رک تہب یہ ےلہپ۔۔۔۔۔۔رکو ںیہن رکف مت۔۔  د

۔۔ ایھب وہں زدنہ  ںم۔۔۔۔۔دو  

ری

ن

۔۔یھت یہک  ںم آواز مک تہب ےن اامسلیع ن ات آخ  

۔۔ےہ الکس ریمی وہں اتلچ  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔دنی کل اف ٹسیب۔۔  اوےک   

  ایخل اانپ 

 

۔۔ رتحمہم اگ رھک `   

 

 

ج

عل

۔۔اھت وبال وہےئ اجےت ےس آسف د  

امئ ویر کیٹ۔۔۔۔۔اہں وہں آیت رک ہک رکشہی وک رس  ںم

ٹ

۔۔ زیلپ ن   

رار ےس واہں ےن ارجی

ن

ا ف

ن

 ہک یھت اجیتن وہ ویکہکن۔۔ اھت اھجمس رتہب یہ وہن

 اسری یک اسری۔۔۔۔ےگ  ںیہ ںیہن یھب ھچک وت وک رحم اب اامسلیع

۔۔یگ ےلکن رپ ایس ڑھباس  
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  لکشم اس

ت
ت

و س۔۔۔۔۔۔ےھجم ےہ یئگ وھچڑ االیک  ںم وق
ہ

ن

من
۔۔  وعرت 

ا

ن

  اھکن

ت

۔۔یئگ ہک ےل الھکےن ںیہن ی  

۔۔یھت یک الکیم وخد ےن رحم  

رحم؟ س   ہی اھت ایک۔۔  وجاب دںی اب یج؟  

۔۔اھت وہا وتمہج رطف یک رحم وہ  

وچٹ ہپ ریپ ریمے ہک اںہ رےہ دھکی ےہ؟ وسال اسیک ہی  

ل
ب لک

 وپھچ ویہ اور ےہ یگل وچٹ ہپ ریپ ےک آپ ہک وہں راہ دھکی یہی 

۔۔ ےہ یگل ےسیک ہک وہں راہ  

آپ؟ ںیتکس رک ںیہن ایخل اک وخد رحم؟ اک آپ اھت اہکں دایھن  

 ہک اھت ایگ ےک ہک  ںم اور ےہ ںیہن ھجمس یک ن ات یس اینت اںہ؟ یچب

س

پک ب

ر۔۔۔ریمی ینس ںیہن ےن آپ رگم اںہ اوپمڑٹنٹ وٹ
م
۔۔رطح یک ن ار ہ  

۔۔اھت وٹاک وک رحم ےن اامسلیع  

ا رھگ

ن

نپاس ےک ن ان ا ےن  ںم ےہ اجن   

۔۔اھت وبیل وہےئ اےتھٹ رحم  
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 رکںی ایل امن ن ات یھب ریمی۔۔۔رکںی ایل  ن یھب ریمی وت یھبک ن ار رحم

ےتلچ ںیہن اےسی رےتش۔۔۔۔رکںی ایل رھک امن یھب اک ن ات ریمی  

۔۔اھت اھٹیب رپ رکیس ڑپی اسےنم اےکس وہےئ وبےتل رک کھت  وہ  

 ںیہن یھب الچےن ویں ےھجم۔۔۔۔۔۔ںیلچ ہن وت ےتلچ ںیہن

 دے رچکیل ےس اورپ ےھجم ےہ یئگ گل وچٹ اںہ رےہ دھکی۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ

ا ںیہن ہی اںہ رےہ

ت

ا ںیہن وہ اور وہن

ت

 ویبوقف وکیئ  ںم ےسیج۔۔۔۔۔۔۔۔وہن

دوں؟ ہک وک اور یسک  ںم ن ا ےگ دںی وھچڑ رھگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں  

۔۔یھت یک ن ات  ںم ےجہل خلت ےن رحم  

 نپاس ریمے رگم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رحم وہےگن آزنشپ تہب نپاس ےک آپ

ان اےسی  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ ںیہن یھب وہرک

ن

 اھٹیب رک تبحم ےس ان

د ےسج وہں ای 

 

 ن ات یہ ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔یک تبحم ن ا ریمی ےہ ںیہن دقر ش

د اصقنن دںیھکی رگم۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ای 

 

۔۔۔۔۔وہاگ ریما رصف ش  

۔۔ اںہ اخیل یہ ریمے رصف اہھت ویکہکن  

رار وہےئ احےت ےل وک رحم اامسلیع

ن

م
۔۔اھت وہا اچر دو ےس ایخولں ہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ا ا ہی امکل ریمے ن 

ن

راھ اچدن وکن

ٹ
پ
 ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رحم وہ آریہ رک خ

؟ ڑلیک ےہ وہا ایک ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک  

رہ ری   رپاشین رک دھکی  اسھت ےک ریپ وٹےٹ وک رحم آیت ایھب ایھب وج مگیب ی 

  ںیھت وہںیئ

ٹ

م
۔۔وبںیل  ںم وبالھکہ  

رہ وہا ںیہن ھچک ارے ری   وت آےئگ اوب ایھب رکںی ںیہن وشر وخاوخماہ۔۔  مگیب ی 

یگ وہاجےئ یک دوونں مہ   

رہ ےک رک ادناز رظن وک درد اور وچٹ اینپ ےن رحم ری  پ  وک مگیب ی 
پ

 ج

 ایہن ایکس وک ن ان ا ہک یھت اجیتن رحم ویکہکن یھت دی وتہج رپ رکواےن

ر تخس ےس الرپواویہں

ٹ
پ
۔۔ےہ خ  

وچٹ؟ ےہ یگل ےسیک ےہ ایک وہا وت اتبؤ ڑلیک رگم  

رہ ری  ۔۔اھت رکدن ا وسال یہ ےلہپ ےس ےنھٹیب اےکس ےن مگیب ی   

ر نپاؤں ااکن وہےئ ےتلچ وہ آیٹن

ٹ

 ںیہن ن ات وکیئ یک رکف۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ایگ م

ا اایتحط وھتڑا سب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رکدن ا ڈنیبجی ےہ

ن

 اںیہن اب وہاگ رکن

 ۔۔

رہ وہےئ اھٹبےت رپ وصےف وک رحم ےن اامسلیع ری   یک دور رپاشیین یک مگیب ی 
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۔۔یھت  

روٹ وکیئ اجںیئ اب

ن

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ےئلک یٹیب اینپ الںیئ رشوٹ ف

ت

 ےس ی

 ایمں اوب ہی۔۔۔۔۔۔ںینس ن ات اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ ریہ رک یہ ن اںیت

اںہ؟ اہکں  

درھ ےن رحم
ِ
رہ اک احالت ےک ُادرھ ا

ن
 

 اچیہ رکین یلست اینپ وہےئ ےتیل اجی

۔۔یھت  

 اٹیب اامسلیع۔۔۔۔۔۔۔۔ ںم ےلسلس ےک اکم اںہ ےئگ رطف یک اجن اھبیئ وہ

وہں الیت رک انب اچےئ  ںم ہن وھٹیب مت  

رہ ری   اکایمب وہ  ںم وکشش اس اور اھت اچاہ روانک وک اامسلیع ےن مگیب ی 

۔۔ںیھت یکچ وہ یھب  

رڈنب ےک آپ ویین ایم

ن

م
 وہیت ینیل الکزس۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن یک ڈریئٹسی ہ

 ہک یگ  ںیہ ےھجم وج رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔دںی اجےن۔۔۔۔۔۔ےن اوہنں اںہ

۔۔ وہایگ وہ اور وہایگ ہی ےس وہج اہمتری دوھکی  

 ھجمس وخبیب اامسلیع وج اھت انبن ا وصنمہب ای   ےئلک اگھبےن وک اامسلیع ےن رحم

۔۔اھت ایگ  
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 ان آپ۔۔۔۔۔۔ہن اگ آؤں یھبک رھپ  ںم وت اںہ الکزس وت ریمی آیٹن یج

  ایخل اک

 

۔۔وہں اتلچ  ںم اگ رھک   

رہ  اامسلیع ری  ۔۔اھت الکن وہےئ ےتیل ایپر ےس مگیب ی   

ر واال وہےن ںیہن؟ ہک ےہ یچب  ںم مت زیمت یھب ذرہ ڑلیک
م
 اہمترا ےہ وشہ

رواہ ینتک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اچیبرا وہاگ راہ وسچ ایک اںہ؟ اگھبےت ویں
م
ا ہ

ت

 رکن

ر ہک وہ مت اور ےہ
م
۔۔وہ رکیت یہ ااسی ن ار ہ   

رہ ری  ۔۔اھت اوسفس تہب اک اجےن ےک اامسلیع وک مگیب ی   

 ںیہن وہ وھچڑںی رکف ایکن۔۔۔۔۔۔ےئل ریمے الںیئ دودھ واال دلہی آپ

و یت۔۔۔۔۔۔وہں  ںم۔۔۔۔۔۔اوالد یک آپ
ی کل
۔۔یک آپ اوالد ا   

۔۔اھت اہک ےس رخفت ےن رحم  

ا وہیئ ڑگبی۔۔۔۔۔۔یج اٹیب وہیئ ڑگبی

ن

۔۔ آپ ںیھت ںیئگ وھبل اگلن  

رہ ری  ۔۔ںیھت ںیئگ ےک رک االصح ایکس وہںیئ اجیت  ںم نچک مگیب ی   

رہ وہیئ دیپا رھگ ےک آپ  ںم وج آپ اںہ بیصن وخش ری   ی 

 اجیتن  ںم اںہ ریہ ہک یہ اےسی سب آپ وت ہی اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مگیب

 ریہ امیتگن ےھجم ہک اھٹ اھٹ  ںم دجہت اسل ےنتک آپ وہں
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 وہں رکیت ادناز رظن اطخ ہی  ںم ںیہن ن ات وکیئ نکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ

را تہب۔۔۔۔۔۔۔۔یک آپ

ٹ

 ومیٹ وھچیٹ ایسی۔۔۔۔۔۔ریما ےہ دل ی 

ی وت ایطلغں

ہ

 ہن؟ اںہ ریہ  ن۔۔  اعمف  ںم وہں رکیت  ںم ویکٹچں  ویں

ےہ اہک وج چس ویکں یھب یگ ںینس اب  

۔۔یھت اگلیئ آواز ےس ےھچیپ ےن رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رلی اوےئ

ٹ
پ
ےہ؟ زدنہ خ  

۔۔یھت وبیل وہےئ وہےت دالخ  ںم رمکے اےکس ارجی  

 رک رحام دنین ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔ڈیمم اھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ وسریہ ااھچ

رے ےسیک ےک

ن

ےہ وسریہ ےس م  

 اکنیھپ ےچین ےس ڈیب اےس رکےک آن السٹئ یک رمکے اےکس ےن ارجی

۔۔اھت  

و س وہ دہعف۔۔۔۔آہ
ہ

ن

من
 ےن یسک  ںیہ ےہ ںیہن وت والگ نپالگ وت وعرت 

 وہیئ ڑپی ےھچیپ ےک امرےن آج وج ریمی وہیئ دی ںیہن وت ونپاری اپسری

۔۔ ریپ ریما۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  
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۔۔یھت الچیئ ےس درد دشتِ  رحم  

رن این ےن ایم اھٹ۔۔۔۔۔۔رک ہن ڈراےم  آ رکیل اج ےئل ریتے ےہ یجیھب ی 

 تہب اھکیئ ںیہن یھب ےن  ںم ےس وہج ریتی۔۔۔۔۔۔۔۔ےس دلجی

۔۔ےہ ریہ گل وھبک  

۔۔یھت وبیل وہےئ ےتٹیل رپ ڈیب اےکس ارجی   

 یھب رھپ ےہ یگل وچٹ رپ ریپ ریمے ےہ راہ دھک وت؟ ہن اںہ ںیہن ادنیھ

 ال ےک ڈال یھب ےئلک نہب اج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکریہ وکباس

۔۔۔۔۔۔۔۔ہن  

۔۔یھت وبیل یہ یٹیل یٹیل رپ زنیم رحم  

ے۔۔  ولیہ اوہ
س
ک

 وہں اسھت ےس اسل دس ےہ؟ انبریہ دبوھ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ریتے
 

  ریتا ج

ٹ
ن

 
   وت وک ڈہی ڈٹیھ ھجت اھت وہا اڈیسکیی

ت

 ی

ا ہی۔۔۔۔۔اھت وہا ںیہن ھچک

ٹ

ےہ روریہ ےک ےل درد ریپ اس وھچن  

۔۔اھت امرا ہیکت ےس زور اےس ےن ارجی  

  یسیج ھجت۔۔۔۔۔۔۔۔وہں اجریہ ےہ کیھٹ اہں

ت

 یھب وک دنمش وت دوس

ےلم ہن  
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۔۔یھت وبیل وہےئ اجےت ےس رمکے رحم  

 ںیلم وتںیپ اسیک وت اےس۔۔۔۔۔۔۔۔ےلم ویکں ریہہ اسیج ھجم وک دنمش

رن این  آیت وھتڑی روز روز زیچںی یسیج ھجم۔۔۔۔۔۔۔۔ےلم االیچئ  ںم ی 

۔۔ اویل اڈنی ون دی۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ  

۔۔اھت اہک  ںم ےجہل وشخ ےن اس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ۔۔۔۔۔۔ےہ یھٹیب ادرھ وت ےن  ںم امری اھچن ویین اسری

ت

 
ےہ؟ ریخی  

  اونپ رگے اونس ےن سج رحم 

ٹ
ن

ری

ن

راڈیئری ویلب شونی رپ ف
 
 

 وایل ای

ارٹ

 

راک ش

ن

دار اور یھت ریھک نہپ ف  سٹیلف یہ ویلب اسھت ےک نپااجےم وچڑی 

۔۔ےھت رےھک نہپ  

  وک ارجی اور یھت آیئ ویین ایھب ایھب 

 

ج

عل

ر ےک آسف ےک رس د
م
 رک دھکی ن اہ

۔۔یھت وبیل  

 ےنیل ویہ۔۔۔۔۔۔ےئگ رہ ںیہی ونسٹ ریمے  ںم دلجی دلجی لک وہ اہں

  الچ اتپ رھپ یھت آیئ

 

ج

عل

 رکولں یہ ااظتنر وساچ وت اںہ ےئگ ےنیل الکس رس د

۔۔اہیں  
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ارہ رطف یک آسف ےن ارجی

 

۔۔اھت ایک اش  

اھت؟ اچےئہ ھچک وک آپ   

  رپ سٹنیپ ڈرسی کیلب وج وہ

ٹ
 

درز اور ےنہپ رشٹ وای

ٹ

ڈ

ن

 ن
نپی
س
س

 اسھت ےک 

ایئ وب  ںم ےلگ اسھت

ٹ

۔۔ےھت رےہ گل ڈنیہمس اخےص اگلےئ ن  

۔۔اھت وپاھچ  ںم آواز اھبری ےن اوہنں  

ونسٹ ریمے لک وہ رس  

ںیلیل آپ  

  ےلہپ ےس اس رکیت لمکم ن ات ارجی

 

ج

عل

۔۔ےھت ےئگ ادنر رک ہک اےس رس د  

۔۔ ےسیک اہیں رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔یھت الکس وت ایکن وہا؟ ایک اںیہن  

۔۔ںیھت ریحان دوونں وہ  

 رطف یک ےفیک وک رحم یھت الیئ ےس آسف ونسٹ اےنپ ایھب ایھب وج ارجی

۔۔یھت اجریہ رکیل  

امئ ےک الکس ہی۔۔۔۔۔۔۔۔ہن ےہ دنی ہی اوےئ

ٹ

ر ہپ ن
م
 راہ وھگم ویکں ن اہ

  اںہ وپےتھچ ےس اس آاج۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ

 

ج

عل

 ےل ںیہن ویکں الکس رس د
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  رےہ

ا اک ویین دنی

ن

ا اجن

ن

ام۔۔۔۔۔۔اھت ہچب وصعمم وہا ڑگبا امن

ن

 اھت ادلنی الصح وت ن

 دنی رصف ےس ادلنی الصح وہ یہ اسھت ےتگل وہا یک ویین وک انجب رگم

۔۔ےئگ رہ وہرک  

ل ریما
ب لک

ے ےس اس ےہ ںیہن ومڈ 

ن

ھن
 

ج
ل

۔۔لچ واسپ۔۔۔۔۔۔۔۔اک ا   

۔۔یھت وہیئ زیبار رحم  

 ادرھ۔۔۔۔۔۔۔۔یہ مت اہں۔۔۔۔۔۔۔۔دنی اوےئ۔۔۔۔۔۔۔۔ہن رک ن ارا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمی ونس وت ن ات ذرہ آؤ  

ارہ وک دنی ےن ارجی

 

۔۔اھت البن ا ےس اش  

اںہ ٹنم دو وبول دلجی ےہ وبانل وج  

ا ن ات ےس اس ہک اھت اجاتن ےس اےھچ وک ارجی دنی

ن

 رھگ وک تبیصم ینعی رکن

ا اجرک

ن

ا رطےقی ےک رےنہ دور ےس اس ہشیمہ ےئل اس البن

ت

دن

ٹ ن

 ہن اور اھت ڈوھی

۔۔اھت ااتھجل ےس اس یہ  

 یمہف وخش یسک۔۔۔۔۔۔اک رکےن ن ات ےس مت ےہ ںیہن یھب ےھجم وشق

   ںم

ت

  ہی۔۔۔۔۔۔۔۔ونس اور۔۔۔۔۔۔۔۔رانہ م

 

ج

عل

 ےہ؟ وہا ایک وک رس د



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

28 

 ریہ گل ںیہن کیھٹ یھب تعیبط ھچک رےہ؟ ےل ںیہن الکس

ایک؟ ےہ وہا ھچک۔۔۔۔۔۔۔۔ایکن   

۔۔اھت وپاھچ ےس سسجت اخےص ےن ارجی  

را تہب

ٹ

 داھکی رپاشین وک  دنے ای    ںم الکس آج۔۔۔۔۔۔وہ اںہ ڈراہم ی 

ا  ںم اںہ ےتہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھجڑےن یفس الف اینپ وہےئگ رشوع وت

ت

 اتبن

ا ڑلا ےسیک ےس رپاشیشونں یک زدنیگ ہک وہں

ت

 ےسیک وخوگشار وک زدنیگ ےہ اجن

ا انبن ا

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اجن  

 یئھب ہک اہک ےن  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔رک  ن ن ات ہی وہیئ ریحت تہب وت ےھجم

ا زدنیگ  ںمہ رچیٹ آرٹ ای   اب۔۔۔۔۔۔س   دوھکی

ن

 اھکیسںیئ زگارن

 وھچڑ الکس اور رکسماےئ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگل ےنسنہ س  ۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ

سب۔۔۔۔۔۔۔۔آےئگ ہک  

  ےن دنی

ت

 
اایئ اہنی

ٹ

 ن
۔۔اھت اتبن ا ےس ڈھی  

ی؟ سب؟

 سل
ی

ریس  

   وج رحم

ت

ر یھت ریہ  ن وکباس یک اس ےس ی

ن

۔۔ڑپی وبل آخ  

ایک؟ اور وت؟  
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۔۔اھت اگلن ا ہہقہق ےن دنی  

ےہ؟ ڑپیھ ارجحلات وسرۃ ےن مت دنی  

۔۔اھت ایک وسال ےن رحم  

۔۔ وہں املسمن یھب  ںم۔۔۔۔۔۔اہں  

  املسمن اچس اکپ وک وخد ےن دنی

ت

 
ای

 

۔۔اھت اہک وہےئ رکواےت ن  

  ںم؟ اس اھت ڑپاھ ایک

ا ھچک اےس ےسیج اھت ایک وسال اور ای   ےن رحم

ن

ریہ اھجمسن
م
۔۔وہ اچہ  

اھت ڑپاھ ایک ہک ےہ وھتڑی ن اد اب  

۔۔ںیھت رچاںیئ رظنںی ےن دنی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں اتبدیتی  ںم

ت

 
۔۔ایگرہ ربمن آی  

* رے۔۔۔۔۔۔۔۔دو ہن ہنعط وک دورسے ای   ام ی 

ن

روھک ہن ن * 

را تہب ہک اہک ےن مت ےسیج

ٹ

 رچیٹ آرٹ ای   اور۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ ڈراہم ی 

ا زدنیگ  ںمہ

ن

۔۔ےگ اھکیسںیئ زگارن   

۔۔یھت ریھک اجری ن ات اینپ ےن رحم  
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وت  ںم رحم  

 

ت

 
ن ارہ ربمن آی   

 رکے دنسپ وکیئ  ںم مت ایک۔۔۔۔۔۔۔۔رکو ہن تبیغ یک دورسے ای   اور

  اک اھبیئ رمے اےنپ وہ ہک اگ

ت
 

 مت وت زیچ ہی رگم۔۔۔۔۔۔اھکےئ وگس

ا ولگ

ن

وہ رکےت دنسپ ن  

 اور ہگج اچر نیت۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اتبرےہ اہکین ایکن وہےئ ےتسنہ رک ھٹیب اہیں

۔۔ ےگ اتبؤ  

۔۔اھت وٹاک اےس ےن رحم  

 رچیٹ آرٹ ای   ہک اھت راہ وسچ سب وت  ںم رحم اھت ںیہن بلطم وہ ریما

۔۔اگ اتبےئ ایک وک زدنیگ  

ااکم یک اچبےن وک وخد ےن دنی

ن

ر یھت یک وکشش ن
م
ان اس ہ

ن

 رطح یک ان

 بلطم وس ےک ن ات اینپ وت اجےئ اتبیئ ن ات حیحص یک االسم دنیِ ارگ ےسج

  حیحص اےس ےک اکنل

ت

 
ای

 

ا وکشش یک رکےن ن

ت

۔۔ےہ رکن  

 

ت

 
رامےت اہلل یہ  ںم ن ارہ ربمن آی

ن

ہک اںہ ف  

* اہ امگن ضعب ےبکش۔۔۔۔۔۔وچب ےس امگونں زن ادہ تہب اور

ن

 وہےت گ
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 *اںہ

رہ وسرۃ اور

ن

ز
م
ھ

ےہ؟ ڑپیھ     

۔۔ایک وسال اور ای   ےن رحم  

 اےکن ہک ےہ  ںم ن ارے ےک واولں رکےن عمج امل  ںم وسرۃ اس اہں

۔۔ےئل  

۔۔اھت وٹاک وک دنی ےن رحم  

  وت یہ یلہپ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ن ات یک دعب وت ہی

ت

 
ا مت وج ےہ آی

ن

 ںیہن اتبن

ر
م
۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اچہ  

  یلہپ 

ت

 
۔۔ آی   

ری *

ٹ

ےئلک واولں دےنی ہنعط ےہ الہتک ی  * 

 وہیت ںیمسق یھب یک ونعطں ےہ اتپ ںیہمت وت رپ داین آںیئ مہ ارگ دنی اب

ن اا  ےس س   ےہ اتپ اور۔۔۔۔۔۔اںہ

ٹ

ھی

گ

ا اس وکن ہنعط 

ت

م؟ ےہ؟ وہن

م
مم
ہ

 

۔۔وہں اتبیت  ںم  

ن اا وہ۔۔۔۔۔۔۔۔اجےئ دن ا ےس وہج یک نف ےک اس وک یسک وج

ٹ

ھی

گ

رنی 

ت

 ی
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ا ہنعط

ت

۔۔ ےہ وہن  

وہایگ وج اب وھچڑ رک سب ااھچ  

۔۔اھت وبال وک رکےن کیھٹ اموحل ےن ارجی  

ارا ےہ ہلئسم وت یہی
م
ارے وکیئ ہ

م
 وت رکے وکشش یک رکےن لح ےلئسم ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ رکدےتی دور ےک رک ذلیل اےس مہ  

دویکیسل

ٹ

۔۔ ری   

۔۔ دنی رٹسم وی آن میش  

۔۔ےس رس وک س   اچےئہ امینگن اعمیف   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت یئگ ےس واہں وہےئ ےتہک وک دنی وہ  

 

 

ج

عل

 ن اوتں ان یک رحم ےھت رکسماےی ےھت ےکچ  ن س   ہی وج رس د

ا اہھت ای   وکیئ وت دںی  کنیھ ےک رک ذلیل ولگ وس۔۔۔۔۔۔رپ

ت

 ےہ وہن

   احالت رگم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔واال اھتےنم

ت

   اںہ ےت دسرھ ی
 

 وس ان ج

 رپ واےل اھتےنم اہھت ای   اس ہکلب اجےئ الچ ہن رکیل وک روویں ےک ولوگں

۔۔ اجےئ دی وتہج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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د ےس بک

ٹ ن

 ےفیک ہک الچ اتپ رپ وپےنھچ۔۔۔۔۔۔۔۔وک دوونں آپ اھت راہ ڈوھی

۔۔۔۔۔۔آپ یگ ںیلم ںیہن  ںیہ العوہ ےک  

 

 

ج

عل

د اںیہن د

ٹ ن

ا ڈوھی

ت

   اےکن  ںم ےفیک وہا ن
 
ی ر

ت

۔۔اھت اھٹیب آرک ف  

د  ںمہ آپ رس رگم ےہ کیھٹ س   وت وہ

ٹ ن

ےھت؟ رےہ ویکں ڈوھی  

 وہ یھت رصموف  ںم وفن اےنپ رحم ہکبج۔۔ اھت وپاھچ ےس سسجت ےن ارجی

۔۔یھت وبیل ہن یھب ھچک  

 اکیف ےس لک  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔ لک ہن یھت آیئ وچٹ  ںم نپاؤں ےک رحم

  ولں وپھچ وساچ اھت رپاشین

ت

 
 اںہ کیھٹ آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریخی

 رتحمہم؟

 

 

ج

عل

۔۔اھت وہا وتمہج رطف یک رحم د  

 یک دمد اکیف ریمی لک ےن آپ۔۔۔۔۔۔۔۔رس وہں کیھٹ  ںم

۔۔۔۔۔۔اک آپ رکشہی تہب ےئل ےک اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت  

۔۔اھت اہک وہےئ رکسماےت ےن رحم  

رحم اھت انہک اک آپ ےھجم وت رکشہی  
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ج

عل

ا ایھب ن ات ہی ےن اس ےسیج اھت راک ےتہک ےتہک د

ن

 اھجمس ںیہن انمس   رکن

۔۔وہ  

رس؟ ےئل سک  

۔۔اھت وپاھچ ےس ریحایگن ےن رحم  

 دوونں آپ۔۔۔۔۔۔۔۔وہں اتلچ  ںم ںیلچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ اےسی ںیہن

  ایخل اانپ

 

اگ رھک  

 

 

ج

عل

۔۔اھت ایگ رک ہہک ویےئ رکسماےت د  

اںہ بیجع اکیف وت ہی  

 دواچن اینپ ےن رحم اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت اہک وہےئ انبےت ہنم ےن ارجی

ازک اےکس لیہ

ن

راتک تہب رپ ریپوں ن

ن
ن

 ےکسج۔۔۔۔۔۔یھت امری ےس ی

 رک وتمہج رطف اینپ وک واولں نپاس آس اور یھت الچیئ وہ  ںم وجاب

۔۔یھت یھٹیب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رہ اہےئ ری   ھچک ےس دلجی۔۔۔۔۔۔۔۔ ںم یئگ کھت تہب وت آج مگیب ی 

زیلپ الدںی وک اھکےن  
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 رک  کنیھ گیب رپ وصےف یھت وہیئ دالخ  ںم رھگ ایھب ایھب وج رحم

۔۔یھت یٹیل ہنم اودنےھ  

ںیئپ نپاین ںیل ہی  

راؤن اامسلیع   رپ زنیج اینکس ی 

ٹ
 

 ن ال, ےنہپ ِررفی ویلب شونی اور رشٹ یٹ وای

د دی   رر ج 
ی

 

ن ہم

 رک رھک الگس اک نپاین رپ زیم,  وہےئ ےئک ڈرایئ ولب رک رکوا ٹک 

۔۔اھت اھٹیب اسےنم اےکس  

اںہ؟ رکرےہ ایک اہیں آپ۔۔  آپ  

۔۔یھت ایھٹ ےس راتفر یک یلجب رک  ن آواز یک اامسلیع رحم  

ا ںیہن ہی  ںم ویین ےہ وہراہ وج ہی۔۔  وک آپ وہں آن ا رکےن اتحمط

ن

 وہن

۔۔  آپ یگ اجںیئ  ںم الکس دیساھ اسھت ریمے ےس لک۔۔  اچےئہ  

 ایکس یھب وہےئ دےتی مکح رگم۔۔۔۔۔۔اھت دن ا مکح اےس وگن ا ےن اامسلیع

۔۔یھت تبحم انپہ ےب اور رنیم  ںم آواز  

۔۔ یگ اجؤں ویکں اسھت ےک آپ  ںم اور  ںم؟ ویین ےہ وہراہ ایک  

۔۔اھت وپاھچ ےس ریحت دقرے ےن رحم  
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  اور ےک آپ

 

ج

عل

 اںہ وہریہ ن اںیت  ںم ن ارے ےک د

ر رگم وہاگ چس س   وہ ہک اماتن ںیہن  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رحم
م
  ںم وکیئ ہ

ل ےس ن ات اس وک آپ۔۔۔۔۔۔۔۔وہں ںیہن
ب لک

رق 

ن

ا ںیہن ف

ت

 ہک وہاگ ڑپن

رق تہب ےھجم رگم ےہ وہراہ ایک

ن

ا ف

ت

ام اک رحم ریمی ہک ےہ ڑپن

ن

 اور یسک ن

 یھب  ںم اامسلیع ہک اھت اہک ںیہن ےن آپ اور۔۔۔۔۔۔۔۔آےئ اسھت ےک

رق ےھجم اور وہں ریتہ  ںم اعمرشے ایس

ن

ا ف

ت

 ریمے ولگ ہک ےہ ڑپن

ل وک آپ یھب اب وت۔۔۔۔۔۔اںہ رےہ رک ن اںیت ایک ایک  ںم ن ارے
ب لک

 

رق

ن

ےس ن اوتں س   ان اگ ڑپے ف  

۔۔اھت اھجمسن ا اےس ےن اامسلیع  

 ںیہمت ںیہن یگ وھچڑوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنی اہمترا رغق ڑیبا

ان اس ےی دن ا الیھپ اسفد ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںم

ن

 ان

 یہ وک ویین وپری وت ےن اس یھت ریہ اھجمس اےس  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن

دن ا اھجمس  

ن اا اینت العوہ اےکس۔۔۔۔۔۔اھت آن ا دنی ےس وفراً   ںم ذنہ

ٹ

ھی

گ

 وکن رحتک 

ا اینپ ےن اس وک تحیصن ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ رکاتکس

ن

 دن ا انب ہلئسم اک ان

 مگ  ںم وسوچں اینپ رےھک اہھت ہپ رس اکھجےئ رظنںی وہ۔۔۔۔۔۔اھت
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۔۔اھت دن ا ہن وجاب وکیئ ےن اس وک اامسلیع۔۔ یھت  

آپ؟ اںہ ریہ وسچ ایک وہا؟ ایک  

۔۔اھت وہا رپاشین اامسلیع  

۔۔ آپ آںیئگ اٹیب رحم  

۔۔وبےل ےھت ےلکن ےس نچک ایھب ایھب وج ایم اور اوب ےک رحم  

 آیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب ایھب سب۔۔۔۔۔۔اوب یج یج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یج؟

۔۔مکیلع االسلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں  

  وک اوب یھت وہیئ رپاشین اکیف ےس واےعق اس وج رحم

ن

 اافلظ رک دھکی ااچی

ر وتازن اک رار ی 

ت

۔۔۔۔۔۔نپایئ رھک ہن ف  

ام۔۔۔۔۔۔۔۔آیٹن الکن وہں اتلچ  ںم

 

 یف۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ اںہ ےتلم  ںم ش

اہلل اامن  

ا ےس واہں ےن اامسلیع

ن

۔۔اھت اھجمس رتہب اجن  

ام ش ش

 

اںہ؟ ےئگ رک ہک ایک ہی اںہ؟ ےتلم ویکں  ںم ش  

رہ رحم ری  ۔۔یھت وہیئ وتمہج رطف یک مگیب ی   
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 ہک وہ۔۔۔۔۔۔ےہ البن ا رپ اھکےن ےک رات ےن اجن اھبیھب اور اجن اھبیئ

ے ےک لم اسھت ہک ےھت راںہ

ت

ھن

ٹ

ب ی ن

  ن ات ھچک اںہ ےتیپ اھکےت اںہ 

ت

 
پ

 چ

 اھت آن ا رکےن االطع  ںم ن ارے ےک ایس۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ رکںی

اءاہلل ےہ ہچب ایپرا یہ تہب۔۔۔۔۔۔اامسلیع

 

۔۔ امش  

رہ ری   ومن الئ رک اگل کنیع ےن ایمں اوب یہ ےلہپ ےس اس ںیتہک ھچک مگیب ی 

۔۔اھت ایک رشوع وبانل وہےئ دےتھکی  

رشی رک دوھ اہھت ہنم اجؤ ااھچ

ن

ا  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔وہاجؤ ف

ن

۔۔ وہں اگلیت اھکن   

رہ ری   ےک ااھٹ واسپ اھت ایگ رک رھک رپ زیم اامسلیع وج الگس اک نپاین مگیب ی 

۔۔ںیھت ںیئگ ےل  ںم نچک  

ام ےن اس یہ ہن اور۔۔۔۔۔۔اھت اہک ہن ھچک  ںم وجاب ےن رحم

 

 یک ش

 یھت یکچ اھجل وہ ویکہکن۔۔۔۔۔۔یھت دی راےئ وکیئ  ںم ن ارے ےک دوعت

۔۔اھت ایک ڑھکا ےن دنی وج۔۔۔۔۔۔۔۔ ںم ےلئسم ےئن ای    

 ںیہن ااسحس اےس اجےئ رگ یھب انتج وکیئ  ںم ےلئسم اس اور

ا

ت

د وہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہن ری 

ن

ا  ںم ددلل اس م

ت

ا رگن

ت

 ای   سب۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اجن

ر یک ڈاےنل ریپ دہعف ا اچنیھک وخد وک آپ رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ وہیت دی 

ت

 اجن
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ا ںیہن ہلئسم اعم وکیئ ہلئسم وہ اور۔۔۔۔۔۔ےہ

ت

ا وہ۔۔۔۔۔۔وہن

ت

ےہ وہن  

ا                                  

ن

۔۔ ہلئسم اک ان  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  بک۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب اجؤ اھٹ رحم

ت

 اوھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب یگ روہ وسیت ی

ان اش

 

 ٹیل ےئلک ڈرن ورہن ےس دلجی اجؤ اھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔ےس دلجی ش

ےگ وہاجںیئ  

رہ ری  ۔۔ںیھت وبیل وہیئ رکںیت آن السٹئ وہرک دالخ  ںم رمکے مگیب ی   

ا ںیہن ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔ایم اجںیئ ولگ آپ

ن

اجن  

۔۔۔۔اھت راھک رپ ہنم ہیکت ےن اس یہ ڑپےت روینش  ںم آوھکنں یک رحم  

 ہن مت  ںم اےسی ےہ البن ا وک س   مہ۔۔۔۔۔۔۔۔وہیئ ن ات ایک ہی ارے

را انتک وت یئگ  ںیہن ویکں ہک مہ ےگ  ںیہ ایک اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ ےگل ی 

وہ آیئ  

رہ ری  ۔۔ںیھت وبںیل وہیئ اکنیتل ڑپکے ےس  ںم ااملری ایکس مگیب ی   

اک اجےن ےہ ںیہن دل ریما ایم۔۔۔۔۔۔۔۔ہن اگ دےئجی ہک یھب ھچک  
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۔۔یھت وبیل رک کھت رحم  

 اںیہن وہں یتجیھب وک ن ان ا اہمترے۔۔۔۔۔۔۔۔اجؤ ہن۔۔۔۔۔۔ےہ کیھٹ

۔۔ےہ ایک ریما انمول  

رہ ری  ریھ رطف یک دروازے رک اھچڑ وھچڑ س   مگیب ی 

ٹ

۔۔ںیھت ی   

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ہن وہں ریہ لچ ااھچ
م
 ایک اونوول ہن وت وک ایمں اوب  ںم ن ات ہ

وہں آیت  ںم آپ ںیلچ۔۔۔۔۔۔رکںی   

۔۔اھت اہک وہےئ اٹہےت ےس ہنم ہیکت ےن رحم  

ا ےک وہ ایتر اس ااھچ

ن

  ےئل لکش یہی۔۔۔۔۔۔۔۔آن

ت

ا م

ن

 اتپ۔۔۔۔۔۔۔۔آاجن

۔۔ولگ وہ رکدںی عنم یہ ےس رےتش ےلچ   

رہ ری  ۔۔یھت یئگ ےک رک دہان ات اےس وہںیئ اجیت ےس رمکے مگیب ی   

دا  دنے۔۔۔۔۔۔۔۔رکںی وت عنم

ن

۔۔  ںم زدنیگ اس ایک اچےئہ اور وک ج   

رہ یھت ایھٹ ےس رتسب اےنپ ایھب ایھب وج وہ ری   وبیل یہ اجےت ےک مگیب ی 

رہ ارگ اافلظ ہی ویکہکن۔۔۔۔۔۔یھت ری   ہک اھت نکمم وت یتہک اسےنم ےک مگیب ی 

ری ایکس ہی

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔وہیت ن ات آخ  
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رہ ری   یک اہں ےئلک اامسلیع ےن اس وت یہ رپ ےنہک ےک ایمں اوب اور مگیب ی 

 یک آتف اور یسک اےس وہ آتف یسیج ارجی نپاس ےک سج ورہن۔۔۔۔یھت

۔۔ رضورت ایک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اءاہلل اںہ ریہ گل وخوصبرت تہب آپ

 

۔۔ امش  

  اامسلیع

ٹ

 
پ

  آنیتس ن ازو ےک رشٹ دیفس اینپ وبلمس  ںم سیپ وٹ ویلب پ

ت

 ی

راھےئ

ٹ
پ
 اس اہھت دورسا ڈاےل وکٹ رپ ن ازو ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہےئ خ

۔۔۔۔۔۔۔۔اھت  ںم نپاٹک یک   

 وہےئ وھکےتل دروازہ اک رطف یک رحم اھت آن ا رکےن رویسی اںیہن وج

۔۔وبال  

۔۔ اںہ رےہ گل اےھچ یھب آپ۔۔  رکشہی  

  اکےل ےن رحم

ن

ر ےلھک یک رن راک ارگنیھک وایل ھگ 

ن

 وج, یھت ریھک نہپ ف

 ں

ن ٹ

  ےچین ےس ھگ

ت

و ں ن اری   اور یھت آیت ی

ن

 ن
ی

ت

ن
س

 ن ازو دودایھ ےس  ںم آ

۔۔ےھت ےتکلھج   

۔۔اھت اہک وہےئ رکےت واسپ رعتفی ےس وفراً  ےن اس  
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 وت ےن رحم ہکلب یئگ یک ںیہن ےس دل رعتفی ہی ہک اھت ولعمم وک اامسلیع

 ویکہکن اھت اخومش وہ یھب رھپ رگم ےہ ںیہن یہ داھکی رک رھب رظن اےس

۔۔۔۔ہن یھت یک وت وکشش یک رےنھک دل ااکس ےن رحم  

ں وھچیٹ وھچیٹ ہی اور
 
ی

 

 س
ی

 

ش

    ںمہ وج اںہ وہیت یہ وک
 
ی ر

ت

۔۔اںہ رکیت ف  

ر تہب  وہایگ وخش دل رکںی نیقی۔۔۔۔۔۔ےس آپ وہیئ الماقت دعب دی 

ارا
م
۔۔وت ہ   

 السم داع ےن ن ان ا ےک اامسلیع ہک ےھت یہ ےھٹیب رپ زیم ےک اھکےن س  

۔۔اھت ایک اابقتسل ااکن ےس وجیش رگم دعب ےک  

ل
ب لک

ان وت ےس اونپں۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ یہ ااسی اجن اھبیئ 

ن

 المےت ےتلم وک ان

 وھپولں وہےئ رماھجےئ وت ورہن اںہ رےتہ زدنہ رےتش وت یھبت اچےئہ رانہ

نپاین ہن ےہ یتلم دوھپ ہن ںیہنج اںہ وہاجےت رطح یک  

۔۔یھت یک دصتقی اسھت ےک ااضےف ےک ن ات اور ای   ےن اوب ےک رحم  

 رکںی دلجی دلجی یئھب ےہ؟ اجریہ یسیک ڑپاھیئ اںہ؟ یسیک آپ اٹیب رحم

اہک

ت

۔۔ ںمہ یگ رکواںیئ ااظتنر انتک اور۔۔۔۔۔۔۔۔مہ آںیئ رکیل وک آپ ن  

۔۔اھت ایک وسال وہےئ رکسماےت ےن وادلہ یک اامسلیع   
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ا۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھت اخوتن ایھچ اکیف وادلہ یک اامسلیع

ن

 وخوصبرت رصف ن

ا دہش  ںم ن اوتں۔۔۔۔۔۔۔۔یھب ریست وخب ہکلب

ت

 سب۔۔۔۔۔۔ایکن اھت وہن

ر
م
  ہ

ت
ت

ا ںیتبحم وق

ن
ٹ ن

 ریتہ یگل  ںم اکم ایس۔۔۔۔۔۔۔۔ انٹیمس ںیتبحم ن ان

ا اوسفس وک رحم وت یھبک یھبک۔۔۔۔۔۔ںیھت

ت

 وک وعرت ایھچ اینت ہک اھت وہن

۔۔اھت اھجمس ہن مک ےس ریہے یھبک وک رحم ےن اوہنں رگم ےہ ریہ لم وہ  

 اب۔۔۔۔۔۔۔۔یھب ڑپاھیئ اور یھب  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔آیٹن ےہ ااھچ س  

  سب

ٹ

رر الس

ٹ

 سی
می
س

  ںیہ س   آپ وج رھپ ےہ 

 ےھٹیب اسےنم ےن اس یہ اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔یھت رکسمایئ ےک لھک اکیف رحم

دا ہی  ںیہ ہک ےس وخف اس اھت داھکی رظن ای   وک اامسلیع

ٹ ن

 وھپڑ ہن اھبی

ر ےس الکس دںی
م
۔۔اک رےنہ وھگےتم  ںم ویین اور ن اہ  

 یہ رکیپ اھک رھپ ن ا ہی ےہ ڑپیتھ حیحص۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب اامسلیع اتبںیئ آپ

ےہ آاجیت  

رہ ری  رہ ےن رحم۔۔۔۔۔۔۔۔یھت اچیہ رکین یلست اینپ ےن مگیب ی  ری   مگیب ی 

رایئ رحم اور اھت امرا ریپ ےس زور رپ ریپ ےک
 
 وت اب یج ول ہک یھت ھگ

۔۔یئھب وہایگ افولدہ اک زعت اسری  
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  آج۔۔۔۔۔۔رکںی آاجن ا  ںم الکس وت یھبک

ٹ ن ٹ

 الکس اںہ وٹیپ  اوپمڑٹ

 ہن ہی وت وہںیت  ںم الکس یھت؟ ینیل ںیہن الکس۔۔۔۔۔۔آپ وہں  ںم

ا

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔وہن  

ر اکیف۔۔ ےھت ےلچ رظنم س    ںم دامغ ےک اامسلیع  وہ دعب ےک وسےنچ دی 

  ےک ےنہک ھچک اںیہن
 
۔۔اھت وہا اقب  

اءاہلل اںہ ڑپیتھ ااھچ تہب آیٹن یج یج

 

  ایکن اور ہی۔۔۔۔۔۔۔۔امش

ت

 دوس

 الکس ای   یھبک۔۔۔۔۔۔۔۔اچبےئ ےس دب رظنے اںیہن اہلل۔۔۔۔۔۔ارجی

 یتیل الکس دن اسرا اسرا۔۔۔۔۔۔۔۔ےن دوونں ان یک ںیہن سم

ر ریتہ وج اںہ دوںیتس یھب اور ایکن۔۔۔۔۔۔اںہ
م
  ہ

ت
ت

  ںم ےفیک وق

 ۔۔۔۔۔۔وت ہی رگم۔۔۔۔۔۔اںہ

ت

۔۔اںہ ڑپیتھ ااھچ انتک وپںیھچ م   

راھ اانت وک ن ات ےن اامسلیع

ٹ

راھ ی 

ٹ
پ
 یھب وخد وک رحم ہک اھت ایک ایبن رک خ

 رھک زعت۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ رکرےہ یک سک ن ات ہی ہک اھت آن ا ںیہن نیقی

۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ایگ لم ومعق اک انسےن ن ات ن ا اںہ رےہ   

 ڈایل رپ اامسلیع رظن ای   رکسمارک ےن اس۔۔۔۔۔۔یھت رحم یھب وہ رگم

ا اور یھت

ن

 رکےن اکم وج اب یئگ رہ وت زعت۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ایک رشوع اھکن

 اس ےھت رصموف  ںم ن اوتں س   اہجں وت۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وت وہ اںہ آںیئ
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۔۔اھجمس رتہب وٹانٹ رپ اھکےن ےن  

اءاہلل

 

ر امش

ن

۔۔یئھب ےہ یک سک یچب رھپ آخ   

 س   ےس ن ات اس ایکن۔۔۔۔۔۔۔۔اھت اہک ےس رخفت ےن وادل ےک اامسلیع

۔۔ےھت رکسماےئ  

 اںہ وہےئ ےگل  ںم ن اوتں س  ۔۔۔۔۔۔اہیں ےہ وہراہ اووکرڈ انتک ہی ن ار

 وہ اکش اہےئ۔۔۔۔۔۔نپاس ریمے ےہ ںیہن وک رکےن ھچک ادرھ اور

و س
ہ

ن

من
رہ ےس مسق۔۔۔۔۔۔۔۔نپاس ریمے وہیت وعرت 

ن

ا م

ن

 آاجن

۔۔۔۔۔۔۔۔اھت  

ان یھبک یھبک ںیہن وکیئ ولچ

ن

اچےئہ رانہ ےس وکسن اےلیک وک ان  

 ہی۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھت امھگںیئ رظنںی اینپ وہےئ رکےت الکیم وخد ےن رحم

د ہک وہےئ وسےتچ ای 

 

 ھٹیب  ںیہ ںیہی ارجی یھب آج رطح یک ن ار یلھچپ ش

ر وھتڑی اور وہیگ رکریہ اجوسیس ریمی ےئل  ںم اہھت اابخر رک   دعب دی 

 

ج

می س

 

رہ ادرھ۔۔۔۔۔۔رپ لبیٹ اس آاجؤں  ںم ن ار۔۔۔۔۔۔۔۔یگ ےہک ےک رک

ن

 م

ان ےھٹیب اسےنم رظن ایکس ہک یھت یہ رکسمایئ وہ۔۔۔۔۔۔آراہ ںیہن

ن

 رپ ان

۔۔یھت ڑپی  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ویہ وہ وت ایک وغر وھتڑا ےن رحم  

   آج رگم۔۔ یھت ںیہن اخہص اک اس ےس ازل الکس
 

 رپ رشٹ دیفس وہ ج

ر اےنپ

ن

 

 

رائ

ن

پ  اور وسٹ سیپ رھتی ویلب شونی ڈی 
 
د ڈی

ٹ

ایئ ری 

ٹ

 اھت اھٹیب اسیکھت ن

م ڈویڈ ہبش الب وت

ھ
 ن ک
ب

۔۔۔۔۔۔۔۔اھت راہ گل   

س اےنپ وہ

ٹ

ی

ن

 ن
ی

 

ب

۔۔۔۔۔۔۔۔اھت رصموف اسھت ےک الک  

۔۔۔۔۔۔یھت یئگ اچہپن اےس رحم ےلہپ ےس ےحمل ای    

  آےئ

ٹ
ن

  ڈوی

ٹ
ن

۔۔ ومر اینی وی وای   

۔۔اھت آن ا ن اد ہجہل رھبا اقحرت اانپ وک رحم   

دا دوھکی ںیہن۔۔  رحم۔۔  رحم۔۔  رحم

ن

 ن ات رحم۔۔۔۔۔۔رکو ہن ویں ےئلک ج

 وت ن ات ریمی رگم۔۔۔۔ےتلم ںیہن مہ ےہ کیھٹ ااھچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ونس

۔۔ رحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ایک وہا ن ار رحم۔۔  رحم ونس    

ری ایکس

ن

  آخ

ن

ج

ن

ی ن چپ

۔۔یھت زگری ایھب ایھب ےس اکونں ےک رحم   

رار

ن

م
۔۔۔۔۔۔ےھت ےلچ اسےنم اےکس انمرظ ہ  

رن اد ےن رحم ےسج اھت ویہ وہ اہں ۔۔۔۔اھت رکدن ا ی   
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ہک دینمش یسک ریغب  

ہک وہج یسک ریغب  

ےک تبحم ن اووجد  

رن اد اےس رکدن ا ی   

ل
ب لک

رن اد  ۔۔ ی   

   داؤد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت داؤد وہ
 
ی ر

ن
ن

۔۔ اہجی  

ام ےک تبحم ےسج

ن

رن اد رپ ن ۔۔ یھت یکچ وھچڑ یہ ےلہپ اسل دو رحم رکےک ی 

  اک رحم یہ دےتھکی اےس آج

ن

۔۔اھت ایگ ڑپ الیپ رن  

 وت ایل دھکی ےھجم ےن داؤد ارگ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ وہراہ ایک ہی۔۔۔۔۔۔ن ااہلل

۔۔۔۔۔۔رکوں ایک۔۔۔۔۔۔رکوں ایک۔۔۔۔۔۔۔۔اگ وہاجےئ ڑھکا ہلئسم  

ا رحم

ن

 اکیتپن رظن یک اامسلیع ہک یھت یہ ڑپی  ںم وسچ وہےئ وھچڑےت اھکن

۔۔یھت ڑپی ہپ رحم وہیئ  

 رحم

۔۔یھت ڑپی وبل وخد رحم ےلہپ ےس اس اتہک ھچک اامسلیع  
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۔۔ ںم۔۔۔۔۔۔۔۔ںیلچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھگ۔۔۔۔۔۔ایم۔۔۔۔۔۔۔۔ایم

۔۔۔۔۔۔وہں ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کیھٹ۔۔۔۔۔۔  

۔۔ےھت اکنےل اافلظ لکشمب ےن رحم  

اںہ؟ کیھٹ آپ وہا ایک اٹیب رحم۔۔۔۔۔۔رحم  

۔۔ےھت وہےئ وتمہج ےس وفراً  رطف یک رحم س    

پ  وہ اںہ اجےت ےل اتپسہل وک رحم آیٹن الکن

ن

 اگڑی  ںم۔۔۔اںہ ریہ اکی

  یک رحم اامسلیع۔۔۔وہں اکناتل

ت

 ےل اتپسہل اےس ےس وفراً  رک دھکی احل

۔۔۔۔۔۔اھت ایگ اکنےنل اگڑی ےئلک اجےن  

ںیھت ںیلھب ایھچ وت ایھب۔۔۔۔رکو دلجی اٹیب اہں اہں  

۔۔اھت اہک ےس وفراً  ےن وادلہ یک اامسلیع  

۔۔ یھب داؤد۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت ےکچ  ن س   وشر ہی رگم  

 ےک ےنچب ےس رپاشیین۔۔۔۔۔۔۔۔یھت ریہ ڈر وہ ےس سج اھت وہا ویہ اور

۔۔ یھت یھٹیب ٹیپ ڈڈنھورا اسےنم ےک رپاشیین  ںم رکچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

49 

دان۔۔ اجن روحِ  ریمی اے۔۔ قشع ریما۔۔ آہ۔۔  تبحم یلہپ ریمی ۔۔ وج 

 

ت

 ںیہن رک وھچڑ ےھجم مت۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زیلپ رمو م

 یک زہشادوں ریمے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہکلم یک وخاوبں ریمے اجیتکس

فف۔۔۔۔۔۔۔۔وہایگ ایک ہی۔۔ ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔وادلہ
ف
 آاجؤ واسپ اووو

اری
م
  اجےئ رک۔۔۔۔۔۔۔۔زہشادی  ںم داین ہ

ت

 رھٹ اجےئ م

ےن  ںم ےہ ایک رامئ ایک واہ۔۔۔۔۔۔آاجےئ۔۔۔۔۔۔اجےئ  

   ےک اکن ےک رحم ارجی
 
ی ر

ت

۔۔یھت وبیل وہیئ رکیت وشر ف  

 وک آیٹن اجرک رھپ ولں دھکی ذرہ۔۔  اںہ۔۔۔۔۔۔رمایئگ رم ںیہن وت وایعق

رن این ۔۔۔۔۔۔وہں دیتی آرڈر اک ی   

ل ارجی
ب لک

 ریہ یہ رک چپ   اسںیسن ایکس رک رھک ہنم رپ ہنم ےک رحم 

  زوردار ای   رک دھکی اےس ےن رحم ہک یھت

ن

ج

ن

ی ن چپ

۔۔یھت امری   

و س ریمی دی اکنل اجن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آآآآآ
ہ

ن

من
۔۔وعرت   

  یک رحم

ن

ج

ن

ی ن چپ

  

ت
ن

  یھب یک ارجی یہ نس

ن

ج

ن

ی ن چپ

 یٹہ ےھچیپ وفراً  وہ اور یھت یلکن 

۔۔یھت  

 ےسیک  ںم رمکے ریمے وت اور وت؟ یھت رکریہ ایک ہی ےہ؟ کیھٹ دامغ
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۔۔۔۔۔۔آیئ  

۔۔اھت اٹھپ الوا اک رحم  

رن این وت اورپ ےہ یئگ چنہپ ارگ ہک یھت رکریہ چپ    ںم وت وہ  آرڈر اک ی 

 بیصن وساچ وت ےھت وہےئگ دن تہب۔۔۔۔۔۔وک آیٹن الکن آؤں دے

ارے ےگ ںیلھک
م
آیئگ رھپ وت رگم۔۔۔۔۔۔ہ  

۔۔اھت اہک وہےئ ےتلچ  ںم ےجہل امویس اخےص ےن ارجی  

اھت؟ وہا ایک ہک ےہ اتپ ےھجت۔۔۔۔۔۔۔۔ ن  

 وپاھچ وک یلست اینپ ےن اس یھت آیئ  ںم وحاس اےنپ ایھب ایھب وج رحم

۔۔اھت  

  ریتی ادرھ  ںم ےہ ایخل ایک ریتا وت

ت

 
  ںم وہں؟ آیئ رکےن ولعمم ریخی

اھت ایک وہا ہک آیئ وپےنھچ ویہ یھب  

   اےکس ارجی
 
ی ر

ت

۔۔یھت یھٹیب ف  

۔۔۔۔۔۔اتپ ںیہن ےھجم اک دعب رھپ۔۔۔۔۔۔یھت وہیئگ وہیبش  ںم  

۔۔اھت ایک اوسفس ےن رحم  
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اھت؟ ایل اھک ایک یھت؟ وہیئ ویکں وہیبش۔۔۔۔۔۔ہن اتب ویہ  

ا ن اد اےس ےن ارجی

ن

۔۔اھت اچاہ رکوان  

 ایل دھکی وک داؤد واہں ےن  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔اھت راہ لچ یہس س  

 ہن اچہپن وہ  ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔ہک وہیئگ رپاشین اینت  ںم رھپ۔۔۔۔۔۔ن ار

 س   وہ ورہن۔۔۔۔۔۔وہں  ںم ہک اجےئ لچ ہن اتپ اےس۔۔۔۔۔۔ےل

راب

ن

۔۔۔۔۔۔رکداتی خ  

۔۔ےھت آرےہ رپ ہنم اےکس ن ار ن ار وج ےھت ےٹیمس ن ال ےلھک اےنپ ےن رحم  

ایگ؟ لچ اتپ وک داؤد وت  

۔۔یھت اچیتہ وپانھچ ھچک ارجی  

۔۔ورہن اگ وہاجےئ ابتہ س  ۔۔۔۔۔۔۔۔ھچک وہ ااسی ہک رکے ہن اہلل   

۔۔یھت وہیئ رپاشین رحم  

  وت
ُ

ت

اےس یئگ وھبل ت  

۔۔اھت وپاھچ ےس سسجت ےن ارجی  

۔۔یک بک   
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۔۔اھت ایک لمکم وجاب ےلہپ ےس ےحمل ےن رحم  

 یئگ وھبل۔۔۔۔۔۔وت یگ وبےل وھجٹ یھب ےس ھجم اب۔۔۔۔۔۔۔۔یہس

ےہ؟ ایک ہی وت۔۔۔۔۔۔یہس یہس۔۔۔۔۔۔۔۔ہن ےہ  

 

ر ای   ےس  ںم اتکب رک اھٹ ےس وفراً  ےن ارجی  رپ ہنم ےک اس وصتی 

۔۔یھت امری  

رن اد ںیہنج ا رانھک راکیرڈ ااکن اجےئ ایک ی 

ت

۔۔اجن ریمی ےہ ڑپن   

۔۔یھت وبیل  ںم ےجہل شخب اانیمطن رحم  

 راکیرڈ۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن رضورت یک رکےن وکباس زن ادہ اسھت ریمے

ا رانھک

ت

ری آیئ۔۔۔۔۔۔ےہ ڑپن

ٹ

رشی ےس دلجی۔۔۔۔۔۔۔۔ی 

ن

 ف

 دنپرہ ےلھچپ۔۔۔۔۔۔۔۔وہں الیت وک اھکےن ھچک ےئل ریتے۔۔۔۔۔۔وہ

 ں

ٹ
ن

۔۔ ۔۔وک سنیھب وہیگ یئگ گل وھبک ےہ وسریہ ےس ھگ  

ے ےس رمکے ےن اجی

ن

کلن

ن

ی
۔۔اھت ایک وارن اےس ےلہپ ےس   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رہ ری  ر تہب مگیب ی   وھگر ےھجم آپ ہک وہں ریہ دھکی وک آپ  ںم ےس دی 
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ےہ؟ ہلئسم ایک۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ ریہ  

ر اکیف وج رحم رہ ےس دی  ری  رہ اک رظنوں یک مگیب ی 

ن
 

 وی یٹ ںیھت ریہ ےل اجی

۔۔یھت وہیئ وتمہج رطف ایکن وہےئ رکےت  دن  

ےہ اتکس وہ ہلئسم ایک ںیہن یھب ھچک  

رہ ری  ۔۔ںیھت ںیگل دےنھکی ےچین ےس وفراً  ںیھت راںہ لیھچ رٹم وج مگیب ی   

 وہا ھچک اتبںیئ اب۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ وت ھچک۔۔۔۔۔۔ ںم ںیہن وہں وت یچب

ایک؟ ےہ  

۔۔اھت ایک وسال ےس رھپ ےن رحم  

ےہ اہک ےن ڈارٹک وہ  

ا  ںم وملفں ےسیج ےہ؟ رسنیک ےھجم ہک ایک؟

ت

 ایم اہےئ یچس؟ ؟ اںہ ےہ؟ وہن

۔۔۔۔۔۔۔۔اہےئ آےئ۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ںیہن یھب داھکی ھچک ےن  ںم وت ایھب  

رہ ری   رک وٹک ن ات ایکن ےن رحم یہ ےلہپ ےس اس ںیتہک ھچک مگیب ی 

ا ونصمیع

ن

۔۔اھت ایک رشوع رون  

 اےلگ اںہ ےت  ن ن ات وپری ےلہپ۔۔۔۔۔۔۔۔رکو ایک ںیہن وکباس
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 یھت وہیئگ وہیبش ےس وہج یک رٹسسی ہک اھت اہک ےن ڈارٹک۔۔۔۔۔۔۔۔یک

ر ہک وہں وہریہ اکلہن  ںم رٹسسی اس  ںم اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت

ن

 اس آخ

ی ویلی

م
ک

ن

ب

ےہ رٹسسی اک ن ات سک وک   

رہ ری  ۔۔اھت ایک اوسفس ےن مگیب ی   

ی ویلی ےھجم آپ وج ہی اور۔۔۔۔۔۔۔ ںم یتیل ںیہن ورٹسی رٹسسی

م
ک

ن

ب

 ہک 

ر وخد اںہ ریہ
م
 اجںیئ نب دلجی یئھب ہک اںہ یتیل اکپ رٹم دن دورسے ہ

ےہ امکن والی وکن ہک وک آپ اتبؤں۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ  

ارہ رطف یک رٹموں ےن رحم

 

۔۔اھت ایک اش  

 وت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ےہ وت افم وپرٹلی وکیئ اک اوب ےک آپ اٹیب وت اہں

ہن ےہ یہ ونرکی ومیٹ وھچیٹ  

رہ ری  ۔۔۔۔ںیھت یئگ رک ہک وہےئ اےتھٹ مگیب ی   

رہ اربک اہلل ری  ر مگیب ی 
م
رڈنی وکیئ اک آپ ےتفہ دورسے ہ ا آراہ وسٹ اک ی 

ت

 وہن

اںہ؟ ونرکی ومیٹ وھچیٹ یس وکن ےہ  

۔۔آپ وہراںہ ںیہن اچالک تہب   

رہ ےن رحم ری  ۔۔اھت ایک رخ رطف یک مگیب ی   
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ا بک ویین ےن مت

ن

 اھکےت رس ریما اںہ وہےئگ دودن ےہ؟ اجن

ان اش ولچ۔۔۔۔۔۔۔۔وہےئ

 

 یک اکم اوھٹ۔۔۔۔۔۔رکو اصف رمکہ اانپ اجرک ش

ااکج

ن

۔۔ سب  ونباول ن اںیت یک ن  

رہ ری  ۔۔وبںیل وک ڑھچواےن اجن ےس اس ےس وفراً  وت ںیگل اہرےن مگیب ی    

رہ یج یج ری  ۔۔مکح وکیئ اور۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ویکں مگیب ی    

۔۔یھت وبیل وہیئ یتسنہ ڑھکی رپ ڑیسویھں رحم   

 اےس۔۔۔رھپے دیتی وک یسک ہی۔۔۔۔۔ےہ رٹسسی اےس اھت راہ ہک ڈارٹک

۔۔  ےہ وتہب۔۔۔۔۔اگل وہےن ےس اہکں  

رہ ری  ۔۔یھت یک الکیم وخد وہےئ دوھےت رٹم  ںم نچک ےن مگیب ی   

ری یک یسک اںہ رکےت یھب س   مہ وت یہی
م
  اظہ

ت

 ےتھجمس یہی رک دھکی احل

۔۔۔۔ےہ کیھٹ یھب ن انط ہک اںہ  

۔۔ ےہ اجاتن اہلل رصف احالت ےک دل رگم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ںم اور
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ان اس  ںم

ن

ا  تبحم دح ےب وہ۔۔۔۔۔۔یھت ںیہن القئ ےک تبحم یک ان

ت

 رکن

ےس ھجم اھت  

۔۔ یھت اجیتن  ںم  

۔۔۔۔یھت س    ںم ےیل اےکس ہک یھت اجیتن  ںم  

ری اک رات اور وسچ یلہپ یک حبص ایکس ےک یھت اجیتن  ںم

ن

  ںم ایخل آخ

۔۔۔۔یھت  

 ریمی اےس وہ یھت  ںم  ںم التش یک وکسن سج ہک یھت اجیتن  ںم

۔۔۔۔اھت اکچ لم  ںم وصرت  

۔۔۔۔یھت داین اسری ایکس  ںم ےک یھت اجیتن  ںم  

۔۔۔۔۔۔یھت نپاک تبحم ایکس ےک یھت اجیتن  ںم  

۔۔۔۔ےہ یسیج وچبں تبحم ایکس ےک یھت اجیتن  ںم  

  ایکس ےک یھت اجیتن  ںم

ت

 

ن

رایب  ںم ی

ن

۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن خ  

۔۔۔۔۔۔ےیل ریمے ےہ واال اجےن رم صخش وہ یھت اجیتن  ںم یج اہلل  

  اےس ویہ ےہ اتہک وکسن اانپ ےسج وہ ےک یھت اجیتن  ںم

ت

 
 دے اذی
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۔۔۔۔۔۔یگ  

۔۔۔۔رکیت ایک  ںم نکیل  

راھ اےس ےلم ہن یہ زنمل یک تبحم سج

ٹ

د رک ی  ری 

ن

  م

ت

 
۔۔۔۔وہیت اذی  

۔۔۔یھت اچیتہ دانی ںیہن اےس  ںم وج  

۔۔۔ایک طلغ ےن  ںم وہں اجیتن  ںم  

۔۔۔۔یگ ےلم یھب زسا  

۔۔۔۔یھب ھچک اھت ںیہن  ںم اایتخر ریمے نکیل  

ا اےس ہن

ن

نپان  

ا دور ےس اس وخد ہن

ن

وہن  

امری تبحم اینپ ےن  ںم یھب رھپ  

ےئل؟ ےک سک  

وہاجؤں دور ےس اس  ںم ہک ےئل اس رصف  

وہاجےئ متخ تبحم ہی  
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وک تبحم اس اجںیئ وھبل لمکم مہ  

آج رگم  

ریمے ےہ اسےنم وہ  

امیض ریما  

ےہ  ںم احل ریمے  

راب لبقتسم اانپ اور ریما

ن

ےئلک رکےن خ  

  اور ای  

ت

 
ےئلک وہےن التبم  ںم اذی  

ےہ آاکچ وہ  

ےہ آایگ داؤد  

راب س  

ن

ےئلک رکےن خ  

۔۔ھچک س     

رےت الل رحم
ُ
  تہب رپ سج ک

ت

  دیفس ےس افنس

ن

 یھت اربماڈیئری یک رن

  کنیھ آےگ ولپ دوونں الرک ےس ےھچیپ ےک رگدن ےن اس وج ڈوہٹپ دیفس

  ایھب ےھت رےھک

ت

۔۔یھت یچنہپ ویین وہیئ ایھجل  ںم ولئسمں ےک داؤد ی  
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 ںیہن کیھٹ تعیبط یک آپ ہک الچ اتپ ےس ارجی آپ؟ اںہ یسیک۔۔  رحم

  س   یھت

ت

 
یھت؟ ریخی  

 

 

ج

عل

 کیلب اور ےنہپ رشٹ رگے اونس رپ سٹنیپ ڈرسی ویلب وج رس د

درز

ٹ

ڈ

ن

 ن
نپی
س
س

ایئ وب  ںم ےلگ اسھت اسھت ےک 

ٹ

 رےہ گل ڈنیہمس اخےص اگلےئ ن

۔۔ےھت آےئ وہےئ ےتلچ ےس ےھچیپ ےک رحم ےھت  

  وہ سب وہں کیھٹ  ںم رس یج

ن

راب تعیبط یس وھتڑی ےس ااچی

ن

 خ

س۔۔۔۔۔۔یھت وہیئگ

ک

ن

 ن
ھی

ت

ب

گ وفر 

ن

کن
ش
۔۔آ   

۔۔یھت یگل ےنلچ رطف یک الکس ےس رھپ وہیئ یتہک  ںم ےجہل اداس رحم  

اںہ؟ اداس رتحمہم؟ وہا ایک  

 

 

ج

عل

 وہےئ دنم رکف رک دھکی اےس ےھت ےگل ےنلچ اسھت اسھت اےکس وج رس د

۔۔ےھت  

رس وہں ںیہن اداس وت ںیہن  

۔۔اھت اہک ااھٹےئ رس ریغب وہےئ رکسماےت ےس یسب ےب ےن رحم  

رھپ؟ اںہ رپاشین  
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ج

عل

۔۔اھت ایک وسال اور ای   ےن رس د  

د ای 

 

۔۔ش   

د رحم ای 

 

دن ات اےنپ یھب وخد ش

ن

اوافق ےس ج 

ن

۔۔یھت ن  

۔۔وک آپ اجےئ لم وسولنش ےہ وہاتکس۔۔  رحم اںہ یتکس اتب ےھجم آپ   

 

 

ج

عل

اےن ےن رس د

 

۔۔اھت اہک وہےئ ااکچےت ش  

ے آپ ےس  ںم دقر اور تبحم
س
ک

ں 
 
ی

ن

ن چپ

رس؟ ےگ   

۔۔دقر   

 

 

ج

عل

۔۔وک وسےنچ اھت ایل ہن یھب ہحمل ای   ےن رس د  

ےس؟  ںم احل اور امیض  

۔۔وپاھچ ےس رھپ ےن رحم  

ں وک امیض وج آپ اںہ ویبوقف
 
ی

ن

ن پ
چ

۔۔یگ    

 بلطم؟

ا ےن رحم

ن

۔۔اہک وہےئ ےتھجمس ن  
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 وک امیض یھب یھبک مہ۔۔۔۔۔ ےہ ن ات یس اصف تہب۔۔۔رحم دںیھکی

ا وہاکچ متخ امیض۔۔۔ےتنچ ںیہن

ت

 اہکاینں ےصق اےکس۔۔۔۔۔۔ےہ وہن

  وہ۔۔۔ںیتبیصم۔۔۔۔۔۔رپاشیاینں۔۔۔۔ اکتفیل۔۔۔۔درد

ت
ت

 اخص اور وق

رھ آےگ مہ۔۔اںہ وہےت ےکچ رہ ےھچیپ تہب۔۔۔۔ولگ وہ رک

ٹ

 اجےت ی 

 ۔اںہ

ت
ت

 ںیہن وہ اہکاینں رےتہ ںیہن وہ ولگ۔۔۔۔۔۔راتہ ںیہن وہ وق

ا دبل س  ۔رںیتہ

ت

۔۔ےہ اجن  

رض اور

ن

 نپاس؟ اےکس ےہ ایک وت اںہ یتنچ یہ وک امیض آپ ارگ رکںیل ف

ان اور۔۔این ےہ ںیہن وت یھب ھچک۔۔۔۔۔۔ایکاینں ویہ ن اںیت س   ویہ

ن

 ان

 اقمح۔۔۔اںہ ڑپےت رکےن  رجتن ات ےئن ےس تہب ےئلک زگارےن زدنیگ وک

۔۔اںہ ےتنچ وک امیض وج ولگ وہ اںہ وہےت  

 

 

ج

عل

۔۔ےھت رےہ اھجمس اےس  ےتلچ ےتلچ اسھت ےک رحم رس د  

وت؟ وہ وخوگشار امیض ارگ  

۔۔یھت ریک وک ےحمل ای   رحم  

  

ت

 ےہ وہیت اتکب ای   وہ وہ وخوگشار یھب انتج امیض۔۔ رحم ںیہن یھب ی

  لبقتسم وت یگ ںیلچ رکیل یہ امیض ارگ۔۔۔ےہ وہاجیت متخ وج

ت

 ںیہن ی
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۔۔یگ ںیچنہپ  

 

 

ج

عل

۔۔ےھت رےک وک ےحمل ای   اسھت ےک اس یھب رس د  

  رحم

 

ج

عل

۔۔نپایئ ہن یہ ہہک ھچک ہک یھت وھکیئگ اانت  ںم ن اوتں یک رس د  

ری ےس س   یک زدنیگ  ںم رکچ ےک وخوگشار  ںیہ۔۔ رحم اگ ےئجیک ایخل

ٹ

 ی 

ے رک ہن یطلغ

 

ھن

ٹ

ب ی ن

ے ہک اگ ےئجیک ایخل وہےئ ےتنچ۔۔  اگ 
س
ک

۔۔اںہ ریہ نچ    

 

 

ج

عل

را وک اجےن واسپ رک ہک ہی د

ٹ

 ڑھکا اامسلیع اسےنم اےکس ہک اھت یہ م

۔۔اھت  

  ےئلک اتبےن رکشہی

 

ج

عل

د رحم ںیلچ۔۔۔۔یگ رکںی ایخل رضور رحم۔۔  د ای 

 

 ش

یک آپ یھت الکس  

  رپ سٹنیپ دیفس  اامسلیع

ن

  مہ اک ایس اور وٹسی ِزی

ن

 رحم ےنہپ وکٹ رن

۔۔اھت اگل اجےن ےل رطف یک الکس اےس رک ڑکپ اہھت اک  

اںہ رےہ دھکی س   ریما وھچڑںی اہھت رس  

ااکم یک ڑھچاےن اہھت اانپ وہرک رپاشین ےس رظنوں یک س   رحم

ن

 وکشش ن

۔۔یھت وبیل وہےئ رکےت  
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ا انہک رس ےسج۔۔  رحم آن مک اوہ

ت

 ریمے۔۔اںہ ںیہن یتہک اےس ےہ وہن

 ۔۔۔۔۔۔ےس آپ ےہ رہتش ریما ےہ ریخ ےل دھکی وکیئ اسھت

 

ج

عل

 ےک د

رکںی ایک رکف یک ن ات اس ےل دھکی اسھت  

 وک ن ازوؤں دوونں اےکس رک اگل اسھت ےک دویار اےس رک رک ےن اامسلیع

۔۔اھت ڑکپا ےس اہوھتں اےنپ  

ںیہن وت نپالگ آپ اامسلیع  

  ایھب

ت

 وک آپ وییہن ارگ اگ وہاجؤں رگم۔۔۔۔۔۔رحم وہں وہا ںیہن ی

  اور

 

ج

عل

۔۔وت اسھت راہ داتھکی وک د   

۔۔یھت اکیٹ ن ات ایکس ےن اامسلیع  

  اک س   اس رگم

 

ج

عل

ےہ دانی انیل ایک ےس رس د   

۔۔یھت یک وکشش یک رکےن دور ےس رھپ اےس ےن رحم  

رار  ںم ویین وایعق؟ ےہ؟ ںیہن دانی انیل

ن

م
 وک آپ یھبک رگم وہےگن ڑلےک ہ

  رکےت ن ات اسھت ےک یسک

ت

  اںہ وہےئ دن اچر۔۔ رحم داھکی ںیہن ی

 

ج

عل

 د

د اسھت اےکس یھبک آپ اور وہےئ آےئ وک

ٹ ن

 آسف یھبک اںہ وہیت  ںم رگاؤی

ر اسےنم ےک س   یھبک  ںم
م
 وت اانت۔۔۔۔اںہ وہیت وہیئ رشوع ن اںیت یہ ن اہ
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  اور ےک آپ انتج اجےتن ںیہن  ںم ن ارے ےک آپ اور ریمے ولگ

 

ج

عل

 د

  ہک اںہ ریہ ہہک آپ اور اںہ ےگل اجےنن  ںم ن ارے ےک

 

ج

عل

 انیل ایک ےس د

۔۔دانی  

۔۔اھت ایک آزاد اےس ےن اامسلیع  

 اامسلیع

۔۔یھت وبیل ےس ریحت رحم  

ری رحم اتبںیئ آپ

ن

 یک ن ات رک سنہ بک ےس ھجم ےن آپ ن ار آخ

ہن اات۔۔۔۔۔۔یھت
ب لک

 رکسمایئ رپ ذرک ریمے بک یھت؟ یک بک یہ 

  اھت؟ ایک ےس یسک ذرک ریما بک ن ا ںیھت؟

 

ج

عل

 ےہ ںیہن دانی انیل وکیئ ےس د

  ن ار ن ار ویکں رھپ۔۔۔۔۔۔ہن

 

ج

عل

د اھت اتگل ےھجم اںہ؟ آیت رظن اسھت ےک د ای 

 

 ش

  وت ےہ اتگل ےھجم ےسیج اںہ ویسی ارگ رگم ایسی یہ اںہ آپ

 

ج

عل

 اسھت ےک د

  اںہ؟ اگل ویکں

 

ج

عل

 اک س   اس رحم۔۔۔۔ےہ ںیہن دانی انیل وکیئ ےس د

 

 

ج

عل

ا ںیہن رظن وک آپ وت ےہ ںم دانی انیل یہ ےس د

ت

 تبحم ریمی رحہنم ہن آن

 ۔۔  رحم ےہ حیحص۔۔ےئلک رےتش اس تنحم ریمی ہن

 

ج

عل

 دانی انیل وکیئ ےس د

۔۔اک س   اس ےہ ںیہن  



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

65 

   ےک رس اےکس اہھت وہےئ الچےت ےن اامسلیع
 
ی ر

ت

 سج اھت امرا رپ دویار ف

 اامسلیع ہک اھت دہعف یلہپ ہی ویکہکن یھت ڈری اکیف وہ۔۔۔یھت ڈری وہ ےس

۔یھت یک ن ات  ںم آواز اویچن ےس اس ےن  

 اماتگن اعمیف  ںم۔۔۔۔۔۔ےن  ںم دن ا وبل زن ادہ۔۔  اگ ےئجیک اعمف

  ایخل۔۔۔وہں

 

۔۔  ںم وہں اتلچ۔۔اانپ اگ رھک  

 رحم اور۔۔ اھت اکچ اج ےس واہں یہ ےلہپ ےس ےنہک ھچک ےک رحم اامسلیع

۔۔اچیتہ یھت ںیہن یہ روانک وہ ویکہکن۔۔۔۔۔۔اھت ہن یھب رواک اےس ےن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ےہ؟ یھٹیب ویکں اہیں وہا؟ ایک  

   ےک رحم یھت یلکن رکیل الکس ایھب ایھب وج ارجی
 
ی ر

ت

 وبیل رک رھک گیب ف

۔۔یھت  

راب ھچک تہب۔۔۔۔۔۔ن ار ںیہن یھب ھچک

ن

ا خ

ت

 وت لک۔۔اب ےہ اجراہ وہن

را تہب  ںم ویین یھت آیئ ںیہن

ٹ

در ی 

ٹ ن

 
۔۔وہایگ ب  

۔۔یھت وہیئ وتمہج رطف ایکس رحم  

اہک؟ ھچک ےن دنی بلطم؟ ایک  
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۔۔اھت وپاھچ ےس ریحت ےن ارجی  

 اس وت یک ںیہن ن ات وکیئ دون ارہ ےن  ںم اسھت ےک دنی۔۔۔۔۔۔ںیہن

  داؤد رگم۔۔۔۔۔۔ااھچال ںیہن وک ےلئسم یھب ےن

 

ج

عل

 اھجل  ںم اامسلیع اور رس د

تہب وہں یئگ  

۔۔یھت یھٹیب ےک رک ےچین رس رحم  

ے  ںم اس

ن

ھن
 

ج
ل

ےہ؟ ن ات ایک وایل ا   

 ۔۔۔۔یک بک وہیئگ متخ اتکب ایکس۔۔اھت امیض داؤد

 

ج

عل

 وکیئ ریتا ےس رس د

ان اےھچ ای   اہں ںیہن قلعت اخص

ن

۔۔سب اںہ ان   

۔۔اہں وت یک رس اامسلیع ن ات ریہ  

ر واےل وہےن ریتے اںہ رضوری وہ رک وفسک ہپ ان
م
 ررا وشہ

ی

ت

ن
می ں  احل ہ

ا دور ےس س   ن ایق اںہ ویہ س   لبقتسم

ن

ا وہن

ت

 رگم۔۔۔۔۔۔وہاج وت ےہ ڑپن

 اںہ رکےت ےس ھجت وہ تبحم ینتج ویکہکن۔۔۔۔رکںی ہن زن ادیت اسھت اےکن

۔۔ ےہ اجیتن یھب وخد وت۔۔ہن  

   اےنپ اںیہن
 
ی ر

ت

   اےکن اور وکیئ ےلہپ ےس اس رکےل ف
 
ی ر

ت

 ف

ہن؟ ےہ ریہ ھجمس وت۔۔۔۔۔۔وہاجےئ  
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اےن اےکس ےن ارجی

 

۔۔اھت اہک وہےئ دےتی یکپھت رپ ش  

  ےھجم لک ےن اامسلیع

 

ج

عل

ر ہکلب اھت ایل دھکی اسھت ےک رس د
م
 دھکی یہ ن ار ہ

د ہک ےہ اتگل  اںیہن اور اںہ ےتیل ای 

 

   ںم ش

 

ج

عل

۔۔وہں ارٹنڈٹس  ںم رس د  

۔۔اھت یہ ےچین یھب اب رس اک رحم  

 دور یمہف طلغ ہی ایکن وت۔۔ویین ںیہن یہ آےئ آج وہ یھبت۔۔۔۔یس آیئ اوہ

یک؟ ںیہن  

۔۔اھت ایک وسال ےک رک اورپ رس ااکس ےن ارجی  

ر ےک رکےن ہن۔۔۔۔ےن  ںم یھت یک وکشش رای  ۔۔۔۔۔۔ی   

۔۔اھت اہک  ںم ےجہل دےمیھ ےن رحم  

دا ن ار

ن

  بک۔۔ ریسسی اںیہن ےل ےل اب ےہ واہطس اک ج

ت

 اجن ی

رھ؟ آےگ یگ؟ ڑھچواےئ

ٹ

 رکیل ہپ اکیف اںیہن رک ااسی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی 

 ن ا ریئک ےئل اےکن یھبک وتےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ حیحص ہی اہں۔۔اج

 وک وخد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھجمس وک وخد آہتسہ آہتسہ۔۔رکوایئ ںیہن وش تبحم

   اےکن
 
ی ر

ت

۔۔رک ف  

۔۔اھت دن ا وشمرہ اےس ےن ارجی  
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رگم ےہ ریہ کیھٹ وت ہک وت ن ار  

 اس۔۔اج رکیل رپ اکیف اںیہن آج۔۔۔۔۔۔رکدے متخ رکچ واال رگم ہی ن ار

 آاغز این ای   اک دوونں مت ےہ اتکس وہ اور۔۔ےگ اجںیئ یھب امن وہ ےس

۔۔۔۔وہ یھب  

۔۔اھت اہک یہ ےلہپ ےس ےنہک ھچک ےک اس ےن ارجی  

ن ار  ےہ زدنیگ ایک۔۔۔۔۔۔وہں وہیئگ وبجمر رپ رکےن ایک ایک  

۔۔اھت اہک  ںم ےجہل امویس اخےص ےن رحم  

رہ وت یہ اک زدنیگ ایس

ن

 یہ اانت  ںم اھجلسےن یگ اںیھجل ینتج زیچںی۔۔ےہ م

رہ

ن

  س   اہجں وہیئ زدنیگ وکیئ یھب وہ۔۔اگ آےئ م

ٹ

ن کٹ
ف
 رپ

۔۔۔۔۔۔ی  ۔۔وہ  

۔۔اھت اہک رک امر کک زوردار ای   اےس ےن ارجی  

ا  ںم ن ات اس ہک ایخل ںیہن ریما

ن

اسھت اھت یھب امرن  

۔۔اھت داھکی ےس ےصغ اےس ےن رحم  

ہن اج وت۔۔۔۔۔۔وہایگ  ںم دلجی دلجی وہ اہں  
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اایئ وخب ےن ارجی

ٹ

 ن
۔۔اھت اہک ےس ڈھی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہیں؟ آپ رحم  

اول  ںم اجپےم رکےت دیفس اامسلیع

ٹ

 وہےئ رکےت اصف ہنم ےس ن

ر ےچین ےس ڑیسویھں

ت

 رظن رحم یھٹیب رپ وصےف اسےنم اےس ہک اھت راہ ای

۔۔آیئ  

 وساچ اھت آف وفن اک آپ اور یھت رکین ن ات ےس آپ ےھجم وہ یج۔۔ج

 اھٹب اہیں ےن اھبیئ دیحر وت ںیہن ےھت الکن آیٹن۔۔آؤں رک اتپ اجرک رھگ

۔۔مکیلع االسلم۔۔۔۔دن ا  

راےت ہک یھت وہیئگ ویفنکز اینت رک دھکی وک اامسلیع رحم

ٹ

ری 

ٹ

م
 وظفلں وہےئ ہ

۔۔یھٹیب وھک یہ وتازن اک  

یھت؟ رکین ن ات ایک  

 یہ ن ات یھبک ےس اامسلیع ےن رحم۔۔ اھت وپاھچ ےس ریحت ےن اامسلیع

۔۔یھت آیئگ رھگ اےکس وہ رھپ وت آج اور۔۔ےس کیھٹ یھت یک ںیہن  

ویین؟ آج ںیہن آےئ آپ وہ  
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۔۔یھت اچیہ اجینن وہج ےن رحم  

ا آرام

ن

  اسھت ےک وخد۔۔۔۔۔۔اھت اچاتہ رکن

ت
ت

ا وق

ن

 سب۔۔۔۔اھت اچاتہ زگارن

ےئل اس  

اول وموجد  ںم اہھت ےن اامسلیع

ٹ

اےن رک  کنیھ رپ زیم ن

 

۔۔ےھت ااکچےئ ش  

دصقم وہ ریما وہ۔۔یھت امینگن اعمیف ےئلک لک ےھجم  

یھت امینگن یھب ےھجم   

اگ رکدےئجی اعمف ےھجم آپ۔۔لک ایگ وبل زن ادہ تہب  ںم  

ان اک داین ایس یھب  ںم رحم رگم

ن

یھب ےھجم اور ہن وہں ان   

  ںم ہک رکے وسحمس وکیئ ہک  ےہ وہیت بلط اینت رصف یھبک یھبک

وہں رپاشین  

 یسک ےہ رضورت ینتک ےھجم ےک رکے وسحمس وہ۔۔۔۔۔۔

 اس۔۔اسنہےئ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔رکے ن ات ےس ھجم لسلسم۔۔۔۔۔۔یک

 

ت

 
ا اور ےنس ےھجم رصف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکنےل ےس اذی

ت
ن

 وہ۔۔۔۔اجےئ س

  واہں ہکلب داھکےئ روینش ےھجم رصف ہن  ںم ادنریھے اس

ت

 ےک ےل ی

ریمی۔۔۔۔۔۔اجےئ یھب   
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 نپاس ےکسج۔۔۔۔۔۔۔۔اھجمسےئ ےھجم رھپ اور ےسنہ اسھت ریمے ہپ ویبوقویفں

  ےئل ریمے

ت
ت

  ےئل ریمے وت وہ یھب رصموف ارگ وہ۔۔وہ وق

ت
ت

 وق

رر  ےھجم رصف وج وہ۔۔۔۔۔۔اکنےل
 ْس
می

 نپاس اےکس ےئلک اور یسک۔۔۔۔۔۔وہ 

 

ت
ت

 ن ک رپ آواز ای   ریمی وج وہ۔۔۔۔۔۔وہ ہن یہ وق
ن ی
ل

 

ان ای   سب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہک

ن

ر وج ان
م
 ریما ےس رطح ہ

ا ااسحس اور۔۔۔۔۔۔ےہ وہاجیت متخ رھپ وسچ ہی رگم۔۔۔۔۔۔وہ

ت

 ےہ وہن

  وت اجےئ دن ا وھچڑ اگلم ےب ارگ وک وخاوشہں ہک

ت

 
 اہھت ھچک وسا ےک اذی

ا ںیہن

ت

آن   

۔۔یھت اٹہیئ رظن ےس رحم ےن اامسلیع  

 ایک ن ات وہ ہک یھت یھٹیب یہ وھبل وہ ہک یھت یکچ  ن اانت وک اامسلیع رحم

  ہک ےہ آیئ رکےن

ن

 ںیگل آےن ن اںیت یک ارجی  ںم ذنہ ےک اس ااچی

۔۔ںیھت  

ری آپ ارگ ہک اھت وپانھچ ےھجم وہ

ن

 ارگ۔۔۔۔ںیلچ ےنیپ اکیف مہ وت اںہ ف

ری آپ

ن

ردیتس وکیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اںہ ف ۔۔وےسی ےہ ںیہن زی    

۔۔اھت وپاھچ وہےئ اچکچہےت ےن رحم  
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راق اسھت؟ ریمے

ن

ری ن الکل  ںم ہن؟ اںہ آپ؟ رکراںہ ںیہن م

ن

 ف

آؤں ےک رک جنیچ  ںم ہک دےئجی ٹنم نپاچن سب ےھجم۔۔۔۔۔۔وہں   

  ن ات ہی اامسلیع

ت
ن

 وخیش وہ ہک اھت نکمم ہک اانت۔۔اھت وہا وخش تہب یہ نس

ے ےس

ن

ن

ن

چ

ن

ی ن چپ

ا  گل 

ت

 اےکس یھت آیئ وخد رحم ہک اھت دہعف یلہپ ہی ویکہکن۔۔اجن

۔۔یک رکےن کیھٹ ومڈ ااکس یھت یک وکشش ےن رحم۔۔نپاس  

۔۔۔۔۔۔ہی اںہ وہرےہ وخش ویکں اانت  

ے رپ وصےف وہےئ رکےت الکیم وخد یہ اجےت ےک اامسلیع رحم

ت

ھن

ٹ

ب ی ن

 

۔۔یھت یگل امھگےن رظنںی ادرھ ادرھ وہےئ  

اری ہک ںیہن یہ وسےتچ مہ
م
 رکیتکس وخش انتک وک یسک وکشش یس وھتڑی ہ

 ںیہن یہ وتہج مہ ہک  ںیہ ویں۔۔۔۔ےہ اچنہپیتکس وکسن۔۔۔۔۔۔ےہ

 وخیش یک اےلگ وت رکںیل وکشش یھبک ارگ اور۔۔وہاگ رتہب زن ادہ وت دےتی

ان احالہکن۔۔وہا ایک اےس ہک اںہ وہاجےت التبم  ںم ریحت وخد رک دھکی

ن

 ان

ا ااسی وت وک

ن

ا وخایشں ہک اچےئہ وہن

ت

۔۔رےہ ریھکبن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ارجی رغک ڑیبا۔۔رکوں ایک اب رگم وہں یئگ وت آ اہیں ن ار



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

73 

ےھجم ےہ دن ا اسنھپ  ںم ن اوتں ن اوتں۔۔۔۔۔۔اہمترا  

رشی رحم

ن

د ف

ٹ

  مہ رپ رپیکی ری 

ن

ارٹ رن

 

د اسھت ےک رشٹ ش

ٹ ٹ
ن

 دوہٹپ رپن

اےن ای  

 

  مہ اوڑےھ رپ ش

ن

س رن

پ می
پ
ب

  ںم ےفیک ایھب ایھب  اسھت ےک 

۔۔یئگ گل وکےنس وک ارجی یہ اسھت ہک یھت یہ یھٹیب آرک  

رحم؟ اہک ھچک ےن آپ  

  رپ زنیج اینکس ویلب

ٹ
 

رٹ یٹ وای

ٹ
 

  اسھت ےک زیلبر ویلب اور ش

ٹ
 

 ےنہپ وبسٹ وای

۔۔اھت اہک ےس آہتسہ اینت ےن رحم ہک نپان ا ہن یہ  ن اےس اامسلیع  

وک آپ اھت انہک رکشہی ےن  ںم چس وہ۔۔۔۔۔۔انہک ایک ےن  ںم وت ںیہن  

۔۔اھت اہک وہےئ ےت دبل ن ات ےن رحم  

ےئل؟ سک رکشہی؟  

اےن ےن اامسلیع

 

۔۔اھت وپاھچ وہےئ ااکچےت ش  

۔اھت ایک ادا رکشہی ااکس ےن دوونں اور یھت ریھک اکیف آرک ےن ورٹی  

 ےک رک اعمف ےھجم یھب رھپ رگم ےھت ہصغ آپ ہک ےئل اس رکشہی

آےئگ ےئلک ےنیپ اکیف اسھت ریمے  
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  رحم

ت

 
راتک اہنی

ن
ن

۔۔یھت رکسمایئ ےس ی  

ے ےہ ںیہن ن ات وکیئ ایسی
س
 

ی

 

ج
م

 ہک اتبن ا یھب ےلہپ وک آپ ےن  ںم ہک رح

ے یھبک ےھجم آپ اتبںیئ آپ۔۔۔۔یھت ایک ن ات
س
ک

 ہن یھب رکےت ن ات ےس 

  رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔دںیھکی

ن

ر اسھت ےک یسک ےس ااچی
م
  ہ

ت
ت

 وق

را۔۔۔۔دںیھکی ایک؟ اگ ےگل ںیہن ی   

۔۔اھت وپاھچ ےس لمحت ےن اامسلیع  

 ںیہن دقر ایکس آپ اور ےہ وہیت نپاس ےک آپ زیچ اواقت ضعب

 رشوع ڑتانپ آپ ےہ اجیت نپاس ےک اور یسک وہ یہ ےسیج۔۔۔۔۔۔۔۔رکےت

۔۔اںہ رکدےتی  

اونں ضعب

ن

ا یہی یھب اسھت ےک ان

ت

ےہ وہن  

  
 

  ج

ت

ارے ی
م
 یسک یہ ےسیج رگم اںہ ےتھجمس وضفل مہ اںہ وہےت نپاس ہ

اںہ رکدےتی رشوع ڑتانپ مہ اںہ اجےت نپاس ےک اور  

 

ٹ
 
  وی دنی ی

ٹ
ن

پ  وی۔۔۔۔۔۔ڈیلب ریلیئ ڈوی ۔۔ س   

 وتہج ایکس ےن اامسلیع یھت وہیئ ہن یہ رپاشین یھبک ےس ن ات سج رحم

ر اکیف وہ۔۔یھت یک رطف اس  رظنم ای   وگن ا۔۔۔۔۔۔یھت یگل وسےنچ دی 



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

75 

۔۔ےن اس وہ الچن ا اسےنم ےک آوھکنں اینپ  

وساچ؟ ھچک وہا؟ ایک  

ر اکیف ےک اس اامسلیع ۔۔اھت اگل وہےنھچ ےس رھپ رپ رےنہ اخومش دی   

۔۔ےگ اجںیئ ےس اجن اینپ آپ   

۔۔اھت اہک ےس یتخس وہےئ دن اےت اافلظ ےن رحم  

  ہی رکے ہن اہلل

ت

 
اںہ یہ آپ یھب اجن وت ریمی۔۔۔۔۔۔آےئ ونی  

ری

ن

  ن ن ات ایکس وہ رگم۔۔۔۔۔۔یھت یہک  ںم دل ےن اامسلیع ن ات آخ

 ن ا وہےن ہن وہےن ریمے۔۔۔۔۔۔ولچ ہک۔۔۔۔۔۔اھت وہا وخش اکیف رک

رق وت ےس وہےن نپاس ےک اور یسک

ن

ا ف

ت

۔۔۔۔ےہ ڑپن  

ا رئیلک  ںم رگم

ن

  ہک وہں اچیتہ رکن

 

ج

عل

ےس رس د  

ل
ب لک

ام اک دوونں آپ لسلسم ہک ےہ ہی ااسین ات یھب ھچک وہاگ ںیہن 

ن

 ن

دنسپ ںیہن ایک ےھجم ہک وہں اکچ اتب  ںم۔۔۔۔۔۔ےہ آراہ  

۔۔اھت اہک وہےئ دےتی دلخ  ںم ن ات یک رحم ےن اامسلیع  

یگ رکوں اایتحط  ںم  
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ا  متخ ثحب وہےئ رکسماےت ےن رحم

ن

۔۔یھت اچیہ رکن  

ل  ںم
ب لک

وہں اچاتہ یہی   

۔۔اھت اہک وہےئ ااھٹےت پک اکیف ےن اامسلیع  

و یل  ںم وہ؟ یسیک۔۔ رحم مکیلع االسلم
پ چ
ب ک

ر اکیف ا  راہ دھکی ےھٹیب واہں ےس دی 

د ہک اھت ای 

 

 ںیہن یہ وتقیف وت وک رحم آؤں لم وساچ۔۔۔۔ےہ یہ رحم ش

۔۔وہین  

رت یہ اکیل رپ زنیج اکیل

ٹ
 

راؤن  رپ ش راؤن اسھت ےک ٹکیج دیلر ی   یہ ی 

راھےئ وبسٹ

ٹ
پ
ر اکیف وج داؤد خ  اھت راہ دھکی رکسماےت وک دوونں ان ےس دی 

ر

ن

   آخ
 

  ج

ت
 

رداس    تہب ےک رحم رک چنیھک رکیس وت وہا ہن ی 
 
ی ر

ت

ے ف

ت

ھن

ٹ

ب ی ن

 

۔۔وبال  

وہ؟ رکرےہ ایک اہیں مت۔۔  مت ت ت  

   اےنت رطح اس ویں وک داؤد رحم
 
ی ر

ت

ر رک دھکی ےھٹیب ف

ٹ

م
رایئ ہ

ٹ

۔۔۔۔یھت ی   

 و زیم
سکن
ب ک

ےہ؟ رحتک ایک ہی اور وکن آپ۔۔ا  

ری اخیص رحتک ہی یک داؤد وک اامسلیع    یھت یگل ی 
 
ی ر

ت

 رک اھٹ وہ ہک اھت ف

اا وک داؤد

ن

ن

ٹ

پن ی
ب

۔۔رکداتی رشوع   
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  ویں ےھجم رحم؟ وہا ایک

ن

 ہک وہک ویں ن ا وہیئ؟ ںیہن وخیش رک دھکی ااچی

  اسل دو وہیئ؟ ںیہن وخیش یہ رک دھکی ےھجم

ت

 رگم۔۔۔۔۔۔مت وہ اھبیگ ی

د ےن  ںم دوھکی

ٹ ن

۔۔ںیہمت ایل ڈوھی   

۔۔اھت ایک رشوع انیپ ےک ااھٹ پک اک اکیف ااکس ےن داؤد  

  ریمی  ںم اکجل۔۔۔۔۔۔اںہ داؤد ہی اامسلیع

ت

 یھت رکیت وہا دوس

ارے رھپ۔۔۔۔اںہ اھبیئ اےکن ہی۔۔اابخ
م
 وت وہےئگ اٹسرٹ اوشیز ھچک ہ

۔۔الماقت ہن وہیئ ن ات ہن یھبک دون ارہ  

ارلم لکشمب وک وخد  ےن رحم

ن

 یک اھجمسےن اےس ےسیج وہےئ رکےت ن

  دح اکیف اامسلیع رپ سج۔۔ یھت یک وکشش

ت

۔۔اھت وہایگ یھب نئمطم ی  

ا ادنازہ وخد  ںم روک۔۔۔۔یگ؟ رکواؤ ںیہن اعترف ااکن

ت

 اگلن

رڈنی؟ وبےئ۔۔۔۔۔۔وہں

ن

؟ ف

ٹ
 

رای  

 یک رحم رک ڈال رپ رحم رظن ای   رھپ رپ اامسلیع رظن ای   ےن داؤد

۔۔اھت اہک وہےئ دےتھکی  ںم آوھکنں   

ر۔۔۔۔رکو ںیہن وکباس
م
۔۔ریمے اںہ وشہ    

۔۔اوبرکب اامسلیع  
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پ  وک داؤد  ںم ےجہل تخس ےن رحم
پ

۔۔اھت اہک وہےئ رکواےت ج  

ررم ریحان اور اھت وہا یھب وخش اامسلیع رپ سج
 چ
 ھن
ب

ام اک اامسلیع ےن 

ن

 ن

 ہن  ںم اکنح رگم۔۔۔۔یھت دالیئ ادیم ےناےس اس اھت وجڑا اسھت اےنپ

ر وہےئ وہےت
م
د۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت اہک وشہ ای 

 

۔۔اھت وخف ش  

  ےک ےنہک ھچک ےھتوہ ےلکن وہےئ ریچےت وک دل ےک داؤد اافلظ
 
 راہ ہن اقب

۔۔۔۔اھت  

اںہ ےتلچ اب ےہ ایخل ریما  

 وہ وت اسھت ےک رحم۔۔یھت یگل ںیہن ایھچ وموجدیگ یک داؤد وک اامسلیع

د ای 

 

 یھب داؤد واہں اب رگم۔۔۔۔راتہ اھٹیب  ںم وشپ اکیف اس دن اسرا ش

۔۔اھت اگل اجےن وہےئ ےتیل وک رحم وہ۔۔ اھت وموجد  

ر تہب ر ھچک۔۔  رحم اںہ ںیلم دعب دی   رکےت ن اںیت ھچک۔۔۔۔۔۔وھٹیب دی 

۔۔اگ رکدوں ڈراپ  ںم۔۔۔۔اںہ ' 

د۔۔ اھت رواک اےس رک ڑکپ اہھت ااکس ےن داؤد ای 

 

 یک تبحم یھت ششک ای   ش

۔۔یھت یئگ رک وبجمر رپ رکےن ہی اےس وج  

۔۔احظف اہلل۔۔  داؤد ےہ یھب ھچک وک رکےن ن ات ےک ایخل ںیہن ریما  
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۔۔یھت یئگ ےس واہں ےک ڑکپ اہھت اک اامسلیع رک ڑھچوا اہھت اک داؤد رحم  

د ای 

 

ا ہی اےس ش

ن

 ےہ یکچ وھچڑ اک بک وت اہھت اک امیض ہک یھت اچیتہ اتبن

رن اد ےئلک امیض وہ وج۔۔۔۔ےہ احل ااکس وہ۔۔۔۔ےہ امہ وج۔۔۔۔وہ  ںیہن ی 

۔۔رکیتکس   

ل
ب لک

۔۔ںیہن یھب   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر ویکں اتبؤ
م
ا ںیہن ہحمل ہ

ت

؟ رپ ذنہ اہمترے وسار  ںم وہن  

ا ںیہن ویکں اتبؤ

ت

؟ رہپ یھب یسک ےک دن ںیہمت ن اد  ںم آن  

؟ آیت ںیہن ن اد ریمی ن ات وکیئ یھبک ںیہمت ویکں اتبؤ  

ا ںیہن  ںم رکدار ےک اہکین,,,,,اتکب یسک ںیہمت  ںم ویکں اتبؤ

ت

؟ اھبن  

اتسیت؟ ںیہن ن اد وکیئ یک امیض ںیہمت ویکں اتبؤ   

راومیش یک قشع ریمے ویکں اتبؤ

ن

؟ یھت آاسن اینت ف  

آیت؟ ںیہن رظن ںیھمت  ںم ےش یسک کلھج ریمی ویکں اتبؤ   

؟ رک ٹلپ ےھجم اکپرا ںیہن ےن مت دہعف ای   ویکں اتبؤ  
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؟ ےھجم التبم ایک  ںم ولکشمں یک رجہ ےن مت ویکں اتبؤ  

؟ ےھجم وھچڑا راہ رسِ ویں ےن مت ویکں اتبؤ   

؟ داھکیئ راہ یک زنمل ےن مت ویکں اتبؤ  

  
 

؟ دالیئ آس وھجیٹ ویکں وت اسھت اھت ںیہن انلچ ج   

؟  آیت ںیہن ن اد ریمی ںیھمت ویکں اب ویکں اتبؤ  

راق اب ویکں  اتبؤ

ن

؟ رکٹاںیت ںیہن اکونں امسںیتع یک وحملں ےک ف  

  اب ہک اتبؤ

ن
ن

۔۔  ںم ھجم ےہ ایھٹک تمہ یک نس  

۔۔ ںم ھجم ےہ تمہ یک واتیفق ےس وتقیقحں اب ہک  

۔۔  ںم ھجم ےہ ربص  ںم وحملں ےک رجح اب ہک  

  یک ولص اب ہک

ت

 
۔۔ ںم ھجم ےہ یئگ وھک اذی  

  یک ولص اب ہک

ت

 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںم ھجم ےہ یئگ وھک اذی  

۔۔اابخ رکو آف السٹئ  

 رمکے ےک اابخ اھت اھٹیب رک اگل کیٹ اسھت ےک ڈیب  ںم ادنریھے وج داؤد

را رپ رکےن آن السٹئ رک وہ دالخ  ںم

ٹ
پ
۔۔اھت خ  



 ااط انف بلطِ

ت

 New Era Magazine ایحت ونرازع

www.neweramagazine.com    

81 

  بک

ت

رار۔۔ دوھکی داین۔۔  اوھٹ داؤد؟ ےگ روہ  ںم ادنریھے اس ی

ن

م
 ہ

۔۔اںہ رظتنم اہمترے ااجےل  

۔۔یھت یھٹیب آرک نپاس ےک داؤد اابخ  

دےن یہ ااجےل

ٹ ن

۔۔وہں آایگ واسپ رک رکٹا ےس امیض۔۔۔۔اھت ایگ ڈوھی  

۔۔یھت رچایئ رظن ےس اس ےن داؤد  

داؤد؟ ےہ وہا ایک  

۔۔یھت وپیھچ رپاشیین ایکس ےس داؤد ےن اابخ  

۔۔اابخ ےہ اتپ   

اری وہ ہن اںہ وہیت وج  زیچںی ھچک
م
ل۔۔۔۔۔۔۔۔وہںیت ںیہن ہ

ب لک
 یھب 

ر ھچک اہں۔۔۔۔ ںیہن ارے دی 
م
ر ھچک رگم اںہ رضور ریتہ نپاس ہ  نپاس دی 

اری ےس رےنہ
م
   رگم۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ اجیت وہ وھتڑی ہ

 
 دور ےس مہ وہ ج

ا اںہ اجیت

ن

ارے ےسیج ےہ اتگل ویں وت ن
م
ا ےن یسک وک ووجد ہ

ن

 ایک رشوع اھکن

 وکشش وج مہ اںہ رکےت وکشش یک ےنلھبنس وھتڑا یھب رھپ رگم۔۔۔۔وہ

  دح ای  

ت

ارے زیچ ویہ رگم۔۔۔۔۔۔۔۔اکایمب ےہ وہیت ی
م
ریبی یسک ہ

ت

 ف

ا دیپا اہیں ہلئسم اب اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اجیت لم وک

ت

 وہن
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 اینپ ن ار ن ار رپدنہ واال وچچن ونیلیک وکیئ ےسیج ےہ اتگل ویں۔۔۔۔۔۔ےہ

ارے وچچن اسری
م
ا  ںم مسج ہ

ت

  ےچین رکیل ےس اورپ ےہ امرن

ت

 وپاتھچ اور ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فیلکت؟ وہیئ اب ایک اتبؤ اہں ےہ  

  اب اتبؤ اہں

ت

 
وہیئ؟ اذی   

  زیچوں ن ات

ت

اونں ھچک رگم اھت کیھٹ وت ریتہ ی

ن

 یھب ذرےعی ےک ان

اری ےہ وہیت آزامشئ
م
۔۔ہ  

د ےن داؤد ای 

 

ا آاگہ ےس درد اس وک اابخ ش

ن

 التبم وہ  ںم سج اھت اچاہ رکن

۔۔اھت  

وہ؟ رےہ اچہ انہک ایک  

ا ےن اابخ

ن

۔۔اھت اہک وہےئ ےتھجمس ن  

ارا اابخ 
م
ریبی اور اخص ےس س   ہ

ت

ان ف

ن

  ںمہ ن ات وھچیٹ وھچیٹ یکسج ان

ر قلعتم ےس سج۔۔۔۔وہ اتپ
م
 ےھٹیب اھبنسل مہ زیج ہ

 یک وچبں رک دھکی وک زیچوں ڑجی ےس اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں

ارے ایخل اکسج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں رکسماےت رطح
م
 وکسن  ںم دل ہ

اری ےک رک ن ات ےس سج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکے دیپا
م
 متخ رپاشیاینں ہ
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رحیج یلہپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یکسج ںیٸاج وہ

ت

 مہ ی

 ےن مہ ےٸلیک رکواےن متخ وک رپاشیشونں یکسج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں

ٰ  رک رو رو  ںم دجہت  نج ویہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اماگن ےس اللّ

اومں مہ ےک

ن

 شیپ ےس تبحم ےس ادب ےس زعت مہ یھب ےس ن

اونں قلعتم ےس ان ن ا رپ ان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیٸآ

ن

 ن ا ان

اری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےٸاتج قح اانپ یٸوک رپ زیچوں
م
  ںم ےنیل ہگج ہ

اری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےٸاج وہ اکایمب
م
 زیچںی ایکن رطح یہ ہ

اری وج رکے س   وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھبنسےل
م
 اعدت ہ

د اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ری 

ن

ارے وہ ےک ہی م
م
ریبی ہ

ت

دہ اک ف  نب دنسپی 

   ےہ اتپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےٸاج

ت

۔۔ی   

  

ت

ا ںیہن زیمخ مسج ی

ت

۔۔وہن  

ل
ب لک

۔۔ںیہن    

  

ت

ا اک روح زمخ ی

ت

۔۔ےہ وہن  

۔۔اھت اکھجن ا رس ےن داؤد  

ےلم؟ ےس اس مت۔۔ رحم  
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ان ن ا زیچ ایسی وکیئ العوہ ےک رحم ای   ہک یھت یئگ اجن اابخ

ن

 سج ںیہن ان

۔۔رکدے التبم  ںم درد وک داؤد وج۔۔۔۔۔۔ڑتےپ داؤد ےئل ےک   

 ینتج۔۔ڑتنپاےئ وک داؤد اچےہ انتج وہ ہک اھت نپاس ےک رحم رصف رنہ ہی

  اچےہ

ت

 
ا ےس س   ریغب ےہک اف دےوہ اذی

ت

۔۔اھت زگرن   

اابخ ےہ رانہ االیک ےھجم  

ارہ اک اجےن اےس ےن داؤد

 

۔۔اھت ایک اش  

داؤد رگم  

۔۔اجؤ اابخ   

  ںم درد ےک اس ہک اھت اچاتہ ںیہن وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت الچن ا داؤد

۔۔اھت اچاتہ رانہ اہنت سب وہ۔۔۔۔رکے وسحمس اےس یھب وکیئ  

ل
ب لک

۔۔اہنت   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اںہ رپاشین آپ ےس دن اکیف ےہ؟ وہا ایک رحم

ت

 
ےہ؟ وت ریخی  

 وہےئ الچےت اگڑی اھت راہ رک ڈراپ واسپ ےس ویین وک رحم وج اامسلیع
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۔۔وبال وہےئ ڈاےتل رپ رحم رپاشین اور اخومش رظن ای    

ںیہن وت یھب ھچک ںیہن   

ر ےس رھپ رک دھکی رظن ای   وک اامسلیع ےن رحم
م
۔۔اھت ایک رشوع دانھکی ن اہ  

رحم؟ وک آپ ےہ رکریہ رپاشین ن ات ایک  

   اامسلیع
 

۔۔وپاھچ وت اکس ہن رہ ج  

ویکں؟۔۔۔۔۔۔ںیہن وپاھچ ھچک  ںم ن ارے ےک اابخ ےن آپ   

۔۔اھت ایک رطف یک اامسلیع رخ اب ےن رحم  

 ےک ےصق وہےئ متخ اب۔۔ےہ وہیکچ متخ اب ن ات ہک اھت اہک ےن آپ

ا وکن وسال  ںم ن ارے

ت

ےہ؟ رکن  

 دی وتہج رپ الچےن اگڑی ےس رھپ رک دھکی وک رحم اگنہ ای   ےن اامسلیع

۔۔یھت  

 ولگ ےک امیض ریمے بلطم امیض؟ ریما اجانن ںیہن وک آپ بلطم وت

؟ وریغہ اقلعتت ریمے اسھت اےکن س   

۔۔یھت اچیہ رکین یلست ےن رحم  
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ا ہغیص اک ےھت امیض۔۔ ںیہن

ت

 زگر وہ یھب اسیک وہ ایگ زگر وج۔۔ رحم ےہ وہن

ا اکچ

ت

 ہی اوپمڑٹنٹ۔۔۔۔رکےت ںیہن وسال  ںم ن ارے اےکس۔۔۔۔ےہ وہن

 ایک وت۔۔ رحم اںہ مہ   ںم احل اور۔۔۔۔ےہ ایک  ںم احل ہک ےہ

 وپوھچں؟

ر اکیف ےن اامسلیع ۔۔یھت ریھک رظن رپ اس دی   

 ااھچ

۔۔یھت آیئ اسسن یک وکسن وک رحم  

 ںیہنج وہیت ںیہن ویکں تبحم ےس ولوگں ان  ںمہ۔۔ ریما اھت وسال ای  

ےہ؟ وہیت تبحم ےس مہ  

۔۔اھت وپاھچ ےس وفراً  ےن رحم  

۔۔اںہ اجےت لم ےس آاسین تہب  ںمہ ولگ وہ ویکہکن  

ان ن ا وہ زیچ یلم ےس آاسین رھپ اور

ن

ے, ان
س
ک

۔۔رحم ےہ وہیت دقر   

۔۔اھت اہک  ںم ےجہل امویس وہےئ ومڑےت اگڑی ےن اس  

 رکین زن ادہ دقر یک زیچوں وہیئ یلم ےس آاسین ہک ےہ ایخل ہی ریما رگم
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 ن ار ہن اںہ رکیت ذلیل ہن اںہ اگھبیت ےھچیپ اےنپ ہن  ںمہ ہی ویکہکن۔۔اچےئہ

۔۔اںہ دیتی فیلکت ہن اور اںہ رکیت التبم  ںم وخف ےک اجےن دور ن ار  

۔۔اھت اہک وہےئ رکسماےت ےن رحم  

راںہ وخش۔۔ رحم یک آپ ےہ وسچ ایھچ اکیف  

ر ےک رھگ اےکس اگڑی ایھب ایھب ےن اامسلیع
م
یھت رویک ن اہ  

ری اکیف ایکس ےن رحم

ٹ

۔۔یھت یک دور انھجل ی    

۔۔احظف اہلل  

ری ےس اگڑی وہےئ ےتہک رحم

ت

۔۔یھت  ای  

۔۔اھت اہک ےس آہتسہ ےن اامسلیع۔۔احظف اہلل  

 اک ےنلم ےک تبحم اس اےس اھتویکہکن اگل رےنہ وخش وہ ےکلب۔۔اھت وخش وہ

۔۔یھت امیگن ےن اس وج اھت وہراہ نیقی  

ات ہی اور

 

۔۔ےہ وہیت وت یہ تبحم العوہ ےک احدن  

۔۔ےہ اھکسیت انیج  ںمہ وج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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رہ ری  ایک؟ ےہ وک اھکےن ھچک مگیب ی   

 رھک گیب رپ وصےف ےس وفراً  یھت وہیئ دالخ  ںم رھگ ایھب ایھب وج رحم

۔۔رگی ےک  

ل الگوب ریمی اہں
ب لک

یگ؟ اھکےئ ایک اتب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ    

وچنمرنی؟ ن ا اہنری؟ الپؤ؟ نکچ الپؤ؟ نٹم  

   اےکس رک رھک رپ زیم گیب ااکس ےس وفراً  ارجی
 
ی ر

ت

۔۔یھت یھٹیب ف  

ر وھتڑی ےھجت  ںم آیئ؟ ویکں ےکلب آیئ؟ بک وت  ےک وھچڑ ویین یہ ےلہپ دی 

و  آیئ

ت

ن
 وت زن ادہ ےس ھجم رگم ےہ ریما رھگ۔۔۔۔۔۔یئگ چنہپ یھب اہیں وہں

۔۔وعرت یلگنج اہیں ےہ اجیت نپایئ   

اھت؟ ہلئسم ایک اتب  

۔۔اھت امرا  ںم رس ےک اس نشک ےس زور ےن رحم  

ا اتپ۔۔۔۔۔۔اسھت ےک اامسلیع ہن یھت یئگ ےنیپ اکیف وت ن ار وہ

ن

 ایک ایک اھت رکن

رہ اک اتبےن ہپ وفن اب۔۔وہا

ن

ا ںیہن م

ت

  حبص اور آن

ت

 ںیہن ااظتنر ےس ھجم ی

ا اھت

ن

و یلئ۔۔۔۔وہن
پ چ
ب ک

  ںم سب وت۔۔یھت ڑپین ںیہن دنین وک رات ہن ا

۔۔۔۔آیئگ  
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۔۔اھت امرا اےس نشک ےس واسپ ےن ارجی  

اری
م
۔۔ڑپا کپٹ داؤد یہ  ںم ن ارچیب وہیئ اہکں یہ ن ات ہ   

رھپ؟ وایعق؟ داؤد؟ ایک؟  

۔۔اھت وپاھچ ےس ریحت ےن ارجی یہ ےلہپ ےس ےنہک ھچک ےک رحم  

ا ےنعط ہک امیض۔۔۔۔۔۔ایک رھپ

ن

 ریما اسےنم ےک اامسلیع۔۔  وہایگ رشوع امرن

اگ رکدوں ڈراپ  ںم وھٹیب ےہ رکین ن ات اگل ےنہک۔۔۔۔ایل ڑکپ اہھت   

  ےی ےس افل ےن رحم

ت

۔۔یھت انسیئ وک ارجی اہکین اسری ی  

وہا؟ ںیہن وت کش وک اامسلیع  

۔۔اھت وپاھچ وہےئ رکےت رسوگیش ےن ارجی  

 ےس داؤد ہن اتب رطہقی وکیئ ےج ری رگم۔۔۔۔اںیہن وہا ںیہن کش ںیہن

ڑھچواؤں؟ ےسیک اھچیپ  

۔۔اھت اہک  ںم رپاشیین ےن رحم  

۔۔یھب اےس ےگ ںیل دھکی۔۔ رک ںیہن رکف وت   

۔۔یھت ایھٹ وہےئ ےتہک ہی ارجی  
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ےہ؟ اجریہ اہکں اب  

۔۔اھت وپاھچ رک دھکی اےتھٹ اےس ےن رحم  

 اجرک رھگ وت  ںم۔۔رٹم اںہ انبےئ وت ےن ایم ریتی۔۔اھکےن ڈنیٹے

دے

ن

 

ٹ

اھکؤں ٹ  

۔۔یھت یلکن رک ااھٹ گیب ارجی  

رہ ری   وہیت دال وکیئ ن ار۔۔۔۔اںہ انبےئل رٹم رھپ ےن آپ آج ن ار مگیب ی 

 اںہ ڑپیئگ ےھچیپ ےک زبسی یہ ای  ۔۔۔۔۔۔اںہ وہےت ڈنیٹے وکیئ ےہ

یھب آپ  

۔۔اھت اہک وہےئ الچےت ےن رحم  

ےئلک تحص اںہ وہےت اےھچ رٹم   

رہ ری  ۔۔اھت دن ا وجاب ےس نچک ےن مگیب ی   

 اتکب یک ولوگں تسس ن ا  ںم؟ اتکب ایم ہی؟ ےہ اھکل  ںم اتکب سک

  ںم

۔۔یھت یک ایتر ن ات ےس وفراً  ےن رحم  
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 ھچک ہک رک رشم یس وھتڑی۔۔انبےن آےت ںیہن یھب ہی یج اٹیب وت وک آپ

ا ہنم یھب وک اسس ںیل ھکیس

ن

۔۔ںیہن ہک ےہ داھکن  

رہ ری  ۔۔یھت رکوایئ وسحمس رشم اےس ےن مگیب ی   

 دوھ ریپ۔۔۔۔اںہ ںیہن یسیج ےک آپ۔۔۔۔ریمی تہب اںہ اںیھچ اسس

۔۔اںہ مک یھب وت اےکن ویپ ہک دوھ  

  ےن رحم

ت

 
۔۔یھت یک رعتفی ایکن  ںم ےجہل ےھٹیم اہنی  

دںیتم امں رمع اسری

ن

می ںآاج رکیت ج  روک۔۔۔۔اہمتری وہںیئگ ایھچ اسس رہ

۔۔ذرہ مت  

رہ ری  ۔۔ںیھت ںیلکن رکیل ریگفک ےس نچک وہےئ الچےت مگیب ی   

 اتہک نپالگ وکن۔۔۔۔انبںیئ آپ یہ رٹم یگ اھکولں  ںم ایم ںیہن ن ن

 داین اس ںیہن یہ زیچ وکیئ رتہب وت ےس رٹموں۔۔وہےت اےھچ ںیہن رٹم ےہ

۔۔ ںم   

رہ رحم ری   اےنپ وہےئ رکسماےت وفراً  وہرک وخزفہ دھکی روپ ہی اک مگیب ی 

۔۔یھت یئگ  ںم رمکے  

رہ ری  ۔۔ںیھت یسنہ وخب رک  ن ن ات ہی ایکس مگیب ی   
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 آرک  ںم الکس یک رس اامسلیع دہعف یلہپ۔۔۔۔۔۔ وےسی ےہ وہیئگ دح ن ار

  ایھب ہک اںہ وہ اور اںہ ےھٹیب

ت

۔۔ںیہن یہ آےئ ی  

۔۔یھت وبیل وہےئ ےتلیھک ےس ن اولں ےک رحم یھت وہریہ وبر اکیف وج ارجی  

 

ت

و س 
ہ

ن

من
ںیہن ن ات وکیئ اور ریتی ےہ   

  آف  رحم

ٹ
 

  رپ ےلگ ےکسج ضیمق وای

ت

  ںم رلک رگنی ےس افنس

د رگنی اسھت یھت وہیئ اربماڈیئری

ٹ ٹ
ن

اےن اےنپ دوہٹپ رپن

 

 اس ااکٹےئ رپ ش

۔ےھت ڑھچواےئ ن ال اےنپ ےن  

  اہں اہں

ت

و س 
ہ

ن

من
و س وت یہ  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ہ

ن

من
 ااھچ۔۔۔۔ہن وہں 

امئ یھب اب  ن

ٹ

ے ےس وفراً  ےہ ن

ت

کلن

ن

ی
۔۔اںہ    

۔۔یھت یک ااجتل وہےئ انبےت ہنم وصعمم ےن ارجی  

 رضورت یک ےنیل ریسسی وک رس اامسلیع اھت راہ ہک وکیئ

ںیہن؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔۔اہک وہےئ ےتچنیھک اگل ااکس ےن رحم  

ر ےس الکس۔۔ےہ انیل وھتڑی  ںم الکس ریسسی وت اہں
م
 وہےت ومعق وس ن اہ
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   اںہ

ت

ہن رک ایل ی  

۔۔اھت اہک وہےئ انبےت ہنم ےن ارجی  

 و زیم
سکن
ب ک

  ےل ںیہن الکس آج رس اامسلیع۔۔ الکس ا

ت

  ااکن تکس

ٹ
ن

 وہا اڈیسکیی

۔۔زیلپ رکںی داع ےئل اےکن س   ےہ  

 ےن اس ےسیج وت وک رحم۔۔ اھت الکن ےس الکس رک ہک ہی آر یس اک الکس

 رکےن رشوع وک  زدنیگ سج ایھب ایھب۔۔۔۔ اھت دن ا ڈال یہ  ںم دصےم

 آریہ رظن وہیت متخ یہ ےلہپ ےس وہےن رشوع وہ اھت وساچ ےن اس اک

۔۔یھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

وہ؟ اںہ اہکں ارجی۔۔ اامسلیع۔۔  اامسلیع۔۔  اامسلیع  

۔۔یھت یچنہپ اتپسہل اسھت ےک آوھکنں من وہےئ اکپرےت وک اامسلیع رحم  

۔۔ن ار وک وخد اھبنسل رحم   

۔۔یھت وبیل وہیئ یتلچ ےھچیپ اےکس ارجی  

۔۔اامسلیع  
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رٹ رگے اونس یکسج یھت ڑپی رپ اامسلیع ےھٹیب اسےنم رظن یک رحم

ٹ
 

 اور ش

 

ٹ
 

ری ٹنیپ وای  ولعمم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت یئگ رھب ےس وخن رطح ی 

ا

ت

۔۔اھت اکچ ہب وخن اکیف اک اامسلیع ہک اھت وہن  

اںہ؟ آںیئ ویکں اہیں آپ رحم  

۔۔اھت ایک اوسفس وہےئ اپھچےت درد ےن اامسلیع  

۔۔ےسیک س   ہی  

۔۔یھت یلکن لکشمب آواز یک رحم  

ل  ںم ےہ ںیہن یھب ھچک ہی
ب لک

۔۔رحم وہں کیھٹ   

۔۔اھت وبال وہےئ دےتی یلست اےس اامسلیع  

 اامسلیع

۔۔یھت رودی اایتخر ےب رحم  

ل  ںم دںیھکی۔۔  اںہ رکریہ ایک رحم
ب لک

 وہا ںیہن وت یھب ھچک۔۔ وہں کیھٹ 

ل وہں وہا اھٹیب اسےنم ےک آپ۔۔ ےھجم
ب لک

وہں کیھٹ   

دن ات اےنپ لکشمب ےن اامسلیع

ن

۔۔اھت ایک اقوب رپ ج   
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ل رس دھکی رحم
ب لک

 اںہ وہےئ ےھٹیب ےک اھٹ اںہ رےہ وبل اںہ کیھٹ 

پ 
پ

د اںیہن ویکں ن ار ہن رک ج ری 

ن

راشین م
م
ےہ رکریہ ہ  

پ  اےس ےن ارجی
پ

ااکم یک رکواےن ج

ن

۔۔یھت یک وکشش ن  

 وہاگ لکشم ےئل اےکن ورہن ںیہن روںیئ آپ اںہ کیھٹ اامسلیع اٹیب رحم

ا  روکیر

ن

وہن  

پ  وہےئ اگلےت ےلگ وک رحم ےن وادلہ یک اامسلیع
پ

۔۔اھت رکوان ا ج  

  یک اسل ن ارہ دس۔۔۔۔ ےہ دح

ت

پ  یئن ےس دوس
پ

 یک اسس۔۔۔۔۔۔یک ج

 ھجت رحم تنعل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اخومش یہ اجےت  ںم ن اوھنں

۔۔ےھجت کیھٹ وہں رکیت دے وہےن ڈنھٹا اموحل۔۔ےپ  

۔۔یھت یک وخدالکیم ےن ارجی  

اںہ ےتلم  ںم دعب مہ رحم۔۔ زیلپ اجںیئ رکیل رھگ وک رحم ارجی  

 وک رحم ہک اھت اجاتن وہ ویکہکن۔۔ اھت اہک اک اجےن رھگ وک رحم ےن اامسلیع

ا اور

ت

رھ درد ااکس رک دھکی رون

ٹ

۔اگ اجےئ ی   

ےگ ںیل لم رھپ مہ لچ رحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رس اوےک  
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 اایتخر وکیئ اک رحم رپ سج۔۔ یھت وبیل وہےئ اجےت ےل وک رحم ارجی

۔۔یھت وھکیکچ یہ وحاس اےنپ وت وہ۔۔ اھت ںیہن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ےہ؟ کیھٹ تعیبط ایکس وہا ایک ارجی ےہ؟ وہا ایک اٹیب رحم رحم؟  

رہ ری  ۔۔اھت وپاھچ رک دھکی دسھ ےب وک رحم ےن مگیب ی   

  اک رس اامسلیع وہ آیٹن یج

ٹ
ن

 
وت ےہ وہایگ اڈیسکیی  

 اتپ رکیل وک ن ان ا ےک رحم ایھب  ںم۔۔ امکل ریمے ن ا اک؟ ےٹیب اامسلیع ایک؟

وہں اجیت رکےن   

رہ یہ ےلہپ ےس اس یتہک ھچک ارجی ری   ںیلکن وہےئ وہےت رپاشین مگیب ی 

۔۔ںیتیل دھکی وت وک رحم ہک یھت وہیئ ریحت اکیف وک ارجی رپ سج ںیھت  

۔۔ہی ےہ اکم اک داؤد  

۔۔یھت وبیل  ںم آواز دیمیھ دعب ےک ےٹنھگ دو رحم  

بلطم؟ ایک اںہ  

۔۔اھت اگل یقیقح ریغ اکیف وک ارجی  
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  ہی۔۔ ہی ےہ رکاتکس یہ داؤد

ٹ
ن

 
۔۔ےہ رکوان ا ےن ایس اڈیسکیی  

۔۔یھت آیئ واسپ  ںم وحاس اےنپ رحم  

۔۔ارجی ےہ انیپ نپاین  

۔۔یھت اچیتہ اکنانل ےس رمکے وک ارجی رک دھکی ومعق رحم  

وہں الیت  ںم رک ااھچ  

رار ےس وفراً  رحم ہک یھت یہ یلکن ےس رمکے ارجی

ن

۔۔یھت وہیئ ف  

۔۔ےئلک اطخ ای    

۔۔رطف یک اطخ ای    

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔وہےئ رکےت س   ہی ںیہمت آیئ ںیہن رشم   

 اک اس یھت وہیئ دالخ  ںم ےصغ  ںم آسف ےک داؤد ایھب ایھب وج رحم

اپ پیل

ٹ

۔۔وبیل وہےئ رکےت  دن ن  

۔۔اہیں مت۔۔ رحم   

رٹ یہ ویلب شونی رپ زنیج ویلب شونی وج داؤد

ٹ
 

 وفراً  اھت اھٹیب ےنہپ وکٹ اور ش
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۔۔اھت ااھٹ ےس رکیس اینپ ےس  

ا ریحان۔۔ واہ

ن

 آؤں ںیہن  ںم اور ےگ رکواؤ ہلمح رپ اامسلیع مت  اھت؟ وہن

ان رشم ےب ےن مت وہاگ وساچ ںیہن وت ہی وپےنھچ؟ ےس مت یگ

ن

۔۔ان  

۔۔یھت الچیئ رحم  

 یک اس یگ آؤ دلجی اینت رگم۔۔ س   رکوان ا ےئل ایس۔۔ یگ آؤ مت یھت ادیم

۔۔رحم یھت ںیہن ادیم   

۔۔اھت ایک رخ رطف ایکس رک ھٹیب رپ زیم ےن داؤد  

 اسھت ریمے اعمہلم اہمترا  وہےئ؟ رکےت س   ہی آیئ ںیہن رشم ںیہمت

۔۔مت وہ رےہ ال  ںم چیب ویکں وک اامسلیع اھت  

۔۔اھت ڑکپا رگابین اک داؤد ےن رحم  

 وھجٹ۔۔ وہ الیئ مت۔۔ وہ الیئ مت۔۔  رحم الن ا ںیہن  ںم  ںم چیب وک اامسلیع

ر اہمترا اامسلیع ہک ےن مت وبال
م
اری وت ای  ۔۔  ےہ وشہ

م
 وہ الیئ  ںم تبحم ہ

  ایکس آرک اسےنم ریمے رھپ اور اےس

ت

 
۔۔وہ رکریہ امحی    

ل اگ؟ وھچڑوں اےس  ںم ہک ےہ یھب اتگل ںیہمت
ب لک

ل۔۔ رحم ںیہن یھب 
ب لک

 

۔۔ںیہن   
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ام اہمترا

ن

  ن

ت

ا ںیہن ی

ت

  اسھت ےک اور یسک ےھجم وہن

ت
 

رداس  اتگل ںیہمت۔۔ ی 

ر۔۔ وہاگ ووجد اہمترا ہک ےہ
م
رزگ۔۔ رحم ںیہن زگ ہ

م
۔۔ںیہن ہ  

 اےنپ رک اھٹب رپ رکیس ڑپی نپاس اےس وارک رک آزاد رگابین اانپ ےن داؤد

  
 
ی ر

ت

۔۔اھت ایک ف  

ن اا اینت مت داؤد

ٹ

ھی

گ

  رحتک 

ت

 نکیل۔۔ اھت وساچ ںیہن یھبک ےن  ںم وہ رکتکس

   آج
 

 ےس س   ےہ ولعمم وت داھکی  ںم احل اس وک اامسلیع ےن  ںم ج

۔۔تبحم وہ ےتہک مت اور ایگ رطف اہمتری ایخل ریما ےلہپ   

دردی تہب وھتڑی وج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس مت ےھجم ےہ ںیہن تبحم
م
 یھت ہ

 وہ ےتہک مت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دی دبل  ںم رفنت آج ےن مت یھب وہ

۔۔داؤد اچنہپےت ںیہن اصقنن وک یسک واےل رکےن تبحم ےہ؟ تبحم ںیہمت  

ن اا

ٹ

ھی

گ

ان 

ن

۔۔وہ ےکچ نب مت وت ان    

 ہی رگم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن مت وھچڑا ںیہن ےھچیپ وک یسک یھب  ںم وھجٹ

۔۔ہن ےہ دی وک اامسلیع ےن مت فیلکت وج   

۔۔اک س   اس  ںم یگ ولں اسحب  

۔۔یھت یگل  اجےن رک اھٹ ےس رکےس رحم  
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دلیل ریمی۔۔  وہایگ تہب۔۔ رحم وہایگ تہب سب

ن ت

 ھچک ےن  ںم ےن مت یک ی

  تبحم ریمی ن ات رگم اہک ںیہن

ت

  ی

ت

۔۔الؤ م  

۔۔ مت آیئگ رپ ےنیل اسحب وت اہب وخن اس وھتڑا اک اامسلیع  

 وخش ںیہن یھبک رکسمان ا ںیہن یھبک ےئل اہمترے وہں ڑتنپا  ںم دواسل

 اامسلیع ںیہمت اور وہں رون ا  ںم ایک دن ایک رات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہا

۔۔واہ رحم واہ۔۔ ےہ ایگ گل آےن رظن   

۔۔اھت الچن ا وہےئ اگلےت اسھت ےک دروازے رک ڑکپ وک رحم داؤد  

ری

ن

 رکوں امتہش وہ ورہن۔۔ داؤد روہ دور ےس اامسلیع وہں ریہ ہک ن ار آخ

۔۔مت ےگ روہ روےت رھب زدنیگ۔۔ اںہ مک تہب وت دواسل ےک یگ  

ا دور اےس ےن رحم

ن

۔۔اھت اچاہ رکن  

 اےنت مت ےسیک۔ اںہ آیت دوونں یسنہ اور ریحت ےھجم ہن اواقت ضعب رحم 

 ای   دعب ےک ای   اب اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یئگ دبل دعب ےک ایپر

۔وہ اجریہ دےی فیلکت  

ا رپ دبےنل اہمترے ےھجم

ن

ا وت رون

ت

ےہ آیت یھب یسنہ رپ وخد نکیل ےہ آن  

مت؟ ایک یھت ہک   
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 ںیہمت آیت ںیہن رشم ےن  ںم دن ا ایک انب ےک دے ایپر و تبحم اینت اور

ر دبےتل ویں
م
  یئن روز وہےئ؟ہ

ت

 
 وہاجیت احرض اسھت ےک اذی

  ںم ےئلک وکسن اہمترے ہک وسیتچ ںیہن یھب ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ںیہن ایک ایک ےن  

 ہک ےہ اتپ ںیہمت رپ ےہ اتکس دبل ےسیک اانت دلجی اینت وکیئ ہک ےہ ریحت

وت دے فیلکت یھب یس وھچیٹ وکیئ ےھجم ہک اںہ ےتہک ےھجم ولگ   

۔۔وہں اتیل دبال  ںم  

ںیہن؟؟ ویکں ااسی  ںم اعمےلم اہمترے  

ادئ۔۔ اہں

 

ےس وہج یک تبحم ش  

۔۔ونس دوھکی، رگم   

ہک ےہ ںیہن ااسی اب   

 رکوں داع یک وہاؤں ڈنھٹی  ںم اور ڈاول  ںم آگ لسلسم ےھجم مت

۔۔اجن ریمی ےہ ںیہن ن الکل ااسی ےیل اہمترے  

ےس، مت دبہل اگ ولں ن ار یک اب اور  
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دبل وک داین اہمتری ن ا رک دبل وک وخد  

۔ےہ اہمترا ہلصیف ہی ن ار یک اب اور رک  

 ےیل ریمے وہ وت ےہ اتکس دبل یھب دعب ےک تبحم اینت وکیئ ارگ ویکہکن

۔ےہ اتکس ہس یھب وک دبےل ۓوہ  

۔۔اہں اور  

وت یک اامسلیع اس ن ات ریہ  

 رکوکس ںیہن ھچک اور اسےنم ےک آوھکنں اہمتری اےس اگ امردوں ےس اجن

 یگ

 وموجد  ںم اہھت اےکس ہک اھت ڑکپا ےس زور اینت اہھت اک رحم ےن داؤد

 

ٹ

سلن ٹ
ی 
ر  ان رگم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت اگل ےنہب وخن ےس الکیئ ایکس رک وٹٹ ی 

۔۔اھت وہا ںیہن یہ ااسحس اک اس وک دوونں  

ن اا ای   وایعق مت

ٹ

ھی

گ

رنی 

ت

ان ی

ن

۔۔داؤد وہ ان  

۔۔اھت دن ا وھچڑ ںیہمت ےن  ںم ہک ےہ رکش تہب اک اہلل  

۔۔ےلم اامسلیع ےھجم ہک ےہ رکش تہب اک اہلل  
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 ےس آسف ےک اس ےک امر اےس ڑپھت زوردار ای   ہک رک دور اےس رحم

ےھت رےہ وگجن اافلظ وہ یھب اب  ںم اکونں ےک داؤد رگم۔۔ یھت یلکن  

ن اا ای   وایعق مت

ٹ

ھی

گ

رنی 

ت

ان ی

ن

۔۔داؤد وہ ان  

۔۔اھت دن ا وھچڑ ںیہمت ےن  ںم ہک ےہ رکش تہب اک اہلل  

۔۔ےلم اامسلیع ےھجم ہک ےہ رکش تہب اک اہلل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ےہ؟ وہا ایک ہپ اہھت ہی اور یھت؟ یئگ اہکں  

۔۔اھت وپاھچ رک دھکی وک اہھت رھبے ےس وخن اےکس ےن ارجی  

اںہ؟ اہکں اوب ایم۔۔ ںیہن ھچک  

۔۔اھت ایک وسال وہےئ رکےت ادناز رظن زمخ ےن رحم  

  یک رس اامسلیع

ت

 
ےہ؟ آریہ ےس اہکں وت۔۔ اںہ ےئگ رکےن ولعمم ریخی  

ران ا وسال ےس رھپ ےن ارجی
م
۔۔اھت دہ  

ےہ؟ ریہ وپھچ ن ار ن ار ویکں رھپ وت ںیہن  ںیہ ہک ہن ےہ اہک دہعف ای    

۔۔اھت رواک اےس ےن ارجی ہک یھت یگل ےہ اجےن  ںم رمکے رحم  
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ہن؟ ےہ ایک ےن ایس ہی اور۔۔ وت ہن یھت یئگ نپاس ےک داؤد  

۔۔یھت اچیتہ دصتقی رگم یھت یئگ اجن ارجی  

۔۔ہن رھک اکم ےس اکم اےنپ ایک؟ ےس اس ےھجت۔۔ یھت یئگ اہں  

 اھت وہا ہن یہ ااسحس اےس ہک یھت یئگ انس س   اانت اےس  ںم رپاشیین رحم

۔۔ےہ وکن اسےنم ےک اس ہک  

ہن؟ اہک یہی ایھب وتےن ےہ؟ ایک ےھجم۔۔ رک  

۔۔اھت اچنیھک واسپ اےس ےن ارجی  

ر ےھجت ےہ ہلئسم اہکایک یہی اہں
م
ان ہ

ن

 مت ویکں ےہ وہیت زدنیگ اینپ یک ان

دےنی دلخ ولگ  

ررو وی واہٹ؟ ویون

ن

 ریمی اج  ںم منہج اب وت۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دس ڈی 

۔۔ےس رطف  

د رحم ری 

ن

 امر ڑپھت زوردار ای   اےس ےن ارجی یہ ےلہپ ےس اس یتہک ھچک م

۔۔اھت ایک دور ےک  

د دو وک دویتس یک اسل ن ارہ دس

ٹ

ڈ

ن

 ن
ن کی
س

ےہ امردی الت  ںم   
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۔۔یھت یلکن ےس دراتفر یک یلجب ےس رھگ وہےئ ےتہک ےس آوھکنں من ارجی   

د ےن اس  ارگ اب ہک یھت اجیتن وہ ویکہکن یھت اخومش رحم ری 

ن

 اہک ھچک م

راب اور اعمالمت وت

ن

۔۔۔۔۔۔ےگ وہاجںیئ خ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اب ہشیمہ ےس نپچب

ت

ےہ زیچ بیجع ہی ہک ےھت ےتہک س   ےھجم ی  

دیتی ںیہن یھب روےن اور ےہ یتیل یھب امر   

 اھجمس وک زدنیگ ےسیج ےسیج ےن  ںم نکیل

 وہیئ وافق ےس ولوگں ےسیج ےسیج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ

 ےس ھجم ولگ ہک ےہ وہا ااسحس ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں

 اور اںہ رکےت یھب ملظ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ اظمل زن ادہ یھب

 زن ادیت ےس رطح اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دےتی ںیہن یھب ےنکسس

ا رہ یہ داتھکی ےس اخومیش االگ ہک اںہ رکےت

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اجن  

 ویکں اےسی ہک اںہ وہےت رپاشین رک وسچ مہ ہک اںہ رکےت ملظ ویں

  ںیہن یہ رک ھچک وت  ںم وجاب مہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہا

ت

 اس ہک تکس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اںہ ےتلیھک میگ وت یک رطح  
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  اانپ مہ رھپ اور

ت

 
 ہک اںہ روےت اسےنم ےک اہلل رکیل ووجد رھبا اذی

رے  دنے ریتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امکل

ٹ

۔۔۔۔۔۔اںہ اظمل ی   

۔۔اںہ اظمل تہب  

۔۔اظمل تہب  

ہی ہک اےنت  

دےتی ںیہن یھب روےن اور اںہ ےتیل یھب امر   

  رپ زنیج ویلب رحم

ٹ
 

ارٹ وای

 

راک ش

ن

د ویلب اسھت ےک سج ےنہپ ف

ٹ ٹ
ن

 دوہٹپ رپن

 یچنہپ ویین ایھب ایھب وہےئ ےئک وک آےگ ولپ دوونں ےس ےھچیپ ےک رگدن 

۔۔یھت  

اںہ وہیئ وھکیئ اہکں رتحمہم ںیلچ ےس دایھن  

 

 

ج

عل

 رحم ےھت رےہ اج رطف یک آسف رکیل رپیپز ھچک اور گیب اانپ وج رس د

ری ےس ۔۔ےھت رکٹاےئ رطح ی   

 ریلیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک آپ ںیہن داھکی ےن  ںم رس وسری۔۔۔۔اوہ

رس وسری  
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۔۔یھت وہریہ ولعمم اداس اور رپاشین اکیف آج رحم  

اک آپ ےہ دایھن اہکں ہک وپاھچ ےن  ںم ےئل ایس یج یج  

 

 

ج

عل

۔۔ےھت ااھٹےئ رپیپز وہےئ رگے اےنپ ےن رس د   

ا ےسیج اھت الہن ا رس  ںم یفن ےن رحم

ن

 ںیہن یھب ھچک ہک وہ ریہ اچہ اتبن

۔۔ےہ  

رس؟ ےہ داھکی وک ارجی ےن آپ  

ر

ن

ر تہب آخ ۔۔اھت ایل یہ وپھچ ےک رک تمہ ےن رحم دعب دی   

ر اکیف وت وہ۔۔۔۔۔۔ ارجی  یکچ اج  ںم الکس اسھت ےک دعہل یہ ےلہپ دی 

ہن؟ اںہ کیھٹ اعمالمت ےک دوونں آپ۔۔۔۔۔۔ اںہ  

 

 

ج

عل

۔۔یھت اچیہ رکین یلست ےن رس د   

ر وہں یتلچ  ںم ںیلچ۔۔ ےہ کیھٹ س  ۔۔ رس یج  ےہ وہریہ دی 

  ایخل اانپ آپ۔۔۔۔۔۔ رس

 

۔۔انیگ وسری اڈنی۔۔ اگ رھک  

ا ےس واہں ےن رحم

ن

۔۔اھت اھجمس انمس   اجن  

 یلم یہی۔۔  ےہ ریحت اسھت؟ ےک دعہل۔۔ ےہ اجراہ ایل دبہل ویں اب وت
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۔۔۔۔۔۔ ےس دعہل ےھجم ےہ رفنت ینتک ےک یھب وہےئ اجےتن ہی۔۔ یھت

۔۔ینعی رک وبھج اجن  

۔۔اھت اہک وہےئ ےتلچ رپ رٹی   ےک ویین وہےئ رکےت وخدالکیم ےن رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ونس ن ات۔۔ رحم

 

ج

عل

اںہ البرےہ  ںم ےفیک رس د  

۔۔اھت اہک آرک اےس ےن دعہل ہک یھت یہ یلکن ےس الکس رحم  

 یلکن رطف یک ےفیک رک دھکی ےس ےصغ دےی وجاب وکیئ ریغب اےس رحم

۔۔یھت  

  ںم دعب وت اںہ رصموف آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ البن ا ےن آپ رس یج

۔۔ ںم وہں آاجیت  

  وک ارجی یھت وہیئ دالخ  ںم ےفیک ایھب ایھب وج رحم

 

ج

عل

 اسھت ےک رس د

۔۔یھت وہیئ ریحان رک دھکی  

۔۔ںیھٹیب آںیئ ںیہن  

 

 

ج

عل

۔۔یھت یچنیھک رکیس ےئل اےکس ےن رس د  
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۔۔رس یھت رکین ن ات وکیئ  

۔۔یھت وبیل ےس وفراً  ریغب دےھکی وک رحم ارجی  

۔۔۔۔۔۔ےن دوونں آپ ںیہن ےن  ںم نکیل ےہ وت رکین یج  

  ن ات ےس دلجی ںیلچ

ت

 
پ

اھجلسںیئ اعمےلم اور رکںی چ  

 

 

ج

عل

  ن ات وک دوونں ےن رس د

ت

 
پ

ارہ اک رکےن چ

 

۔۔اھت ایک اش  

  ن ات

ت

 
پ

 وہ ہی وکن؟ ےہ ہی ہک وت وپںیھچ ےلہپ ےس اس ےس؟ اس اور چ

 وپںیھچ۔۔  ےن  ںم زگارے اسل دس اسھت ےک سج ےہ ںیہن وت رحم

ےہ؟ وکن ہک ےس اس   

ےہ؟ یک سک ےہ کلھج یک اس لک آج وج ہی   

 رکوں رمیض وج ےہ زدنیگ ریمی ہک اھت اہک ںیہن یھبک ےھجم وت ےن رحم

۔۔ ںم   

ےہ؟ وکن ہی  

۔۔اھت اہک وہےئ ےتسنہ  ںم ےجہل خلت ےن ارجی  

یھب؟ اور ھچک ن ا سب۔۔ حیحص  
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۔۔اھت ایک اقوب لکشمب وک وخد ےن رحم  

  ںم انہک ںیہن ھچک اب۔۔  رحم ےہ ںیہن یھب ھچک۔۔ ںیہن یھب ھچک۔۔ ںیہن

 اچےئہ ںیہن یھب ےھجم۔۔ روہ ےہ کیھٹ ےہ رانہ ایلیک ںیہمت۔۔  ےس مت ےن

۔۔مت   

ی  ںم آوھکنں ایکس ارجی

ت

ھن
ب ک

۔۔یھت وبیل وہیئ د  

 

ت

 الفایفسں اینپ رپ اس رطح یک الفرفس یسک رک ھٹیب اےس وت وہ اداس دوس

 ہک رکےت اتبن ا ںیہن اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارجی رکےت اھجڑا ںیہن

ا ایک

ن

 دن ا ںیہن رچکیل اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ایک اور ےہ رکن

 دن ا ںیہن وشمرے اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکےت

را وک وخد اسےنم اےکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکےت

ٹ

  ی 

ت

 
ای

 

 اتبےت ںیہن ہک رک ن

ا ںیہن اےسی ایک طلغ ےن مت ہک

ت

  اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہن

ت
ت

 اےس وق

 اںہ رکےت ولکنادن ا ابغر ااکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اںہ رکےت ایل  ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ت

ا یھب ںیہن ارگ دوس

ت

 ےک اس یہ  ںم اخومیش وت اتبن

 رکےت ایل  ںم دعب اھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اںہ رکےت ایل رہ اسھت

دن ا  ںم دعب رچکیل۔۔۔۔اںہ   ںم دعب الفیفس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ رکےت دی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ رکےت ایل اھجڑ  
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  اےسی

ت

ا دور دوس

ت

 رےنہ االیک رھپ اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس آپ ےہ وہاجن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رک وہ زیبار ےس آپ ےہ اتگل

ت

 وہ وت داگی رچکیل یھب دوس

ے
س
ک

اگ؟ انسےئ   

   اور
 

ی وخدوخبد وت ںیسن یک دامغ وت اگ انسےئ ںیہن وک یسک ج

ت

ن

ٹ

پھی
ب

 اںہ 

ر۔۔۔۔۔۔اںہ رکےت ایک اایتحط۔۔۔۔۔۔۔۔ہن

ن

ان س   وک آخ

ن

۔۔اںہ یہ ان  

۔۔ںیھت ڑپی من آںیھکن یک رحم  

۔۔رحم  

۔۔اھت الکن لکشمب ےس ارجی  

  ارجی ےہ اتپ اور

ت

  نب ںیہن دنمش دوس

ت

 اہں۔۔۔۔۔۔ےہ چس یھب ہی تکس

  نکیل

ت

  وہ دوس

ت

 ںیہن یھب دنمش وج اںہ رکتکس

 دھکی س   ہی آج وہیئ ریحت ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکاتکس

رن اد۔۔۔۔۔۔اچےئہ رانہ ایتر۔۔۔۔۔۔رک  دوھےک۔۔۔۔۔۔ےئلک وہےن ی 

 دبےل ےک ولخص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےئلک ےنہس دغاری۔۔۔۔۔۔ےئلک اھکےن

 آنیتس ہک ےئلک وسےنچ ہی وک رات آدیھ اور۔۔۔۔۔۔ےئلک اھکےن امطےچن

پ   ںم

ن

ا ےک س   اسی

ت

۔۔س   ہی ےہ اخص یہ اسھت ےک آپ ن ا ےہ وہن   
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ج

عل

 آپ ےگ ںیلم ںیہن  ںم اتکب یسک اافلظ ہی رس د

ات وہ ہی ویکہکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک

 

 اخص اسھت ریمے وج اںہ احدن

د اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اںہ ای 

 

۔۔وہں یھب اسھت ےک آپ ش  

 ریخ

 مت ہک رک س   ہی ہک ےہ اتگل ںیہمت ارگ ںیہمت وہں ابمرک دوںیتس یئن

  دہعف ای    ںم۔۔  ےہ کیھٹ وت وہ یتکس اچنہپ فیلکت ےھجم

ت

 وھکیکچ دوس

د وت وہاگ س   ویہ یھب دون ارہ ارگ وہں ای 

 

۔۔ےھجم وہیگ ںیہن فیلکت ش   

۔۔رس یگ اچوہں ااجزت   

 واںہ یھب اب ارجی رگم یھت یلکن ےس واہں وہےئ رکےت اصف آوسن رحم

  وت وہ۔۔۔۔۔۔یھت
 
 اےس اب۔۔۔۔۔۔ ےک اےنھٹ یھت ریہ ہن یہ اقب

ری تہب۔۔ ےہ یھٹیب رک یطلغ وہ ہک اھت وہا ااسحس

ٹ

۔۔یطلغ ی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 آپ یھب  ںم الکس۔۔ اںہ رپاشین ےس حبص آج آپ ےہ؟ وہا ایک رحم؟

ےہ؟ کیھٹ س  ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھت وہیئ یھٹیب ےک رک ہنم ےچین وییہن  

  رپ زنیج کیلب وج اامسلیع

ٹ
 

رٹ وای

ٹ
 

ایئ کیلب اور ش

ٹ

د کیلب اسھت ےک ن  وٹی 
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۔۔اھت ایک وسال ےس رحم ےن اس اھت الچراہ اگڑی ےنہپ ٹکیج  

م

م
م
م
مم
ہ

۔۔ےہ کیھٹ س     

۔۔اھت الہن ا رس  ںم اابثت ےن رحم  

 ہن ےہ داؤد ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ےہ ہلئسم وکیئ ارگ رحم راہ ںیہن گل

واال دن اس  

ا لمکم ن ات اامسلیع

ت

 ہپ داؤد ڑھکے اسےنم رظن ایکس یہ ےلہپ ےس اس رکن

 اگڑی نپاؤں ای   ےنہپ زنیج رگے اور رشٹ ویلب کین رکوی وج یھت ڑپی

۔۔اھت رکراہ ااظتنر اک ایہن اگلےئ  ںم راےتس اگڑی رےھک رپ زنیم ای   اور  

۔۔داؤد   

۔۔اھت ااھٹن ا رس ےس وفراً  ےن رحم  

اہیں ےہ رکراہ ایک رگم ےہ ویہ اہں  

۔۔اھت اگل بیجع وک اامسلیع  

 ےک وپھچ  ںم رںیک  ںم اگڑی آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںینس ن ات ریمی

ر آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہں آیت
م
  ن اہ

ت

اوےک؟ اگ آےئ م  
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   یک اامسلیع وفراً  ےن رحم

ن

۔۔اھت ایک رخ اجی  

 یج؟

اےتھجمس اامسلیع

ن

۔۔اھت وبال وہےئ ن  

ر
م
رپاسم؟ آپ ےگ آںیئ ںیہن ن اہ  

رحم نکیل  

زیلپ؟ اامسلیع  

۔۔رحم نکیل ےہ کیھٹ  

د اامسلیع ری 

ن

 اج نپاس اےکس رک لکن ےس اگڑی وہ یہ ےلہپ ےس اس اتہک ھچک م

۔۔یھت یکچ  

دی ےھجم ےن مت اکتفیل ینتج۔۔ داؤد اہیں مت وہ آےئ رکےن ایک اب   دی 

ےئلک؟ دماوے ےک اسولں دو ان اںہ ںیہن اکیف ایک اںہ  

۔۔اھت ایک وسال ےس اس رک رہ دور دقم اچر ےن رحم  

۔۔رحم یھت امینگن اعمیف ےس مت ےھجم  

۔۔اھت وبال  ںم ےجہل دےمیھ اکیف داؤد  
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ےئلک؟ ن ات سک سک  

د  ںم فیلکت ایکس ےن رحم ری 

ن

۔۔اھت ایک ااضہف م  

ر
م
۔۔ےھجم رکدو اعمف۔۔ رحم ےئلک ن ات ہ  

۔۔اھت وبال رساکھجےئ داؤد  

 داؤد

  ایکس وک رحم

ت

۔۔یھت یگل ںیہن کیھٹ ھچک احل  

ر یک ایم ےن  ںم
م
۔۔رحم یل  ن ن ات ہ  

۔۔اھت اہک اکھجےئ رظنںی ےن داؤد  

بلطم؟ ایک ک  

۔۔یھت یلکن زنیم ےلت ریپوں ےک رحم  

۔۔رھگ اہمترے ںیھت آںیئ ایم ےلہپ دواسل ہک وہں ایگ اجن  ںم رحم   

۔۔دو وھچڑ ےھجم مت ہک اھت اہک ےن ایم  

۔۔وہاجؤ دور ےس ھجم ہک اھت اہک ےن ایم  
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۔۔اجؤ لکن ےئلک ہشیمہ ےس زدنیگ ریمی ہک اھت اہک ےن ایم  

 لبقتسم اانپ وہرک التبم  ںم قشع اہمترے  ںم ہک ںیھت اچیتہ ںیہن ایم

۔۔وھٹیبں ونگا  

 و ر لبقتسم ریما ایم
ن کن
س

۔۔رحم ںیھت اچیتہ دانھکی   

۔۔رکوان ا س   ہی ےس مت ےن ایم  

دا اتبدیتی دہعف ای   رحم

ن

۔۔وہےت اور ھچک احالت آج مسق یک ج  

۔۔یل نیھچ زدنیگ ریمی ےس ھجم ےن ایم رحم   

یل نیھچ رحم ریمی  

۔۔آن ا ںیہن ایخل وک یسک یھب رک دھکی رمےت ہحمل ہب ہحمل ےھجم  

 ں داؤد

ن ٹ

  ےک ھگ
 
 ےن اامسلیع یہ اسھت ےک اھت یہ رگا اسےنم ےک اس ب

۔۔اجبن ا اہرن اک اگڑی  

 اور وک وخد دہعف ای    ںم۔۔  داؤد وہں رکیکچ متخ س   ہی ےلہپ تہب  ںم

  یک ایم اہمتری وہں یکچ امر وک تبحم اینپ

ت

 ریمے اب۔۔ داؤد  ںم ااطع

د ےئل ری 

ن

  لکشم وکیئ م

ت

ا ڑھکی م

ن

۔۔دو ےنلچ ےہ راہ لچ اسیج۔۔ رکن  
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ری رطف یک اامسلیع واسپ رحم

ٹ

 ہکلب اھت واںہ داؤد رگم۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت م

  ۔۔ اھت اکچ چنہپ ےھچیپ اسل دو وت وہ
 

 اےس آج اھت وھچڑا اےس ےن رحم ج

  اےس ےن رحم ہک اھت وہا ااسحس

ت

 
 دی ںیہن اذی

  وخد وت وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت

ت

 
۔۔یھت  ںم اذی  

رحم؟ ےہ کیھٹ س    

ے  ںم اگڑی ےک  رحم ےن اامسلیع

ت

ھن

ٹ

ب ی ن

۔۔اھت اہک یہ   

 

ٰ

۔۔ادمحللل  

۔۔اھت رکوان ا نئمطم وک وخد اور وک اامسلیع ےن رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ںم؟ رمکے ریمے اہیں؟ آپ

 یھت وہیئ دالخ  ںم رمکے اےنپ آرک واسپ ےس ویین ایھب ایھب وج رحم

۔۔یھت وہیئ ریحان رک دھکی وک وادلہ یک داؤد  ںم رمکے اےنپ  

اہیں؟ ایک آیتکس ںیہن  ںم ویکں؟  

۔۔اھت اہک ےس وفراً  ےن اصہبح اکہبن  
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 امتم یک آےن اہیں یہ ےلہپ دواسل آپ۔۔ آںیتکس ںیہن آپ ںیہن

اںہ یتکس اج آپ۔۔ اںہ رکیکچ متخ ووجاہت  

ارہ رطف یک دروازے ےن رحم

 

۔۔اھت ایک اش  

 اور اھت ایل  ن رکےت ن ات ےھجم ےن اس۔۔ ےئل اہمترے ےہ راہ ڑتپ داؤد

۔۔ےہ راہ رک رفنت ےس ھجم ےس وہج اہمتری وہ اب  

۔۔ںیھت وہںیئ خلت اصہبح اکہبن  

۔۔اھت ایک ےلہپ دواسل ےسیج رکدںی رظنادناز۔۔  وہں رکیتکس ایک  ںم   

۔۔اھت رکوان ا ن اد اےس ےن رحم  

۔۔وہ رکیتکس دمد ریمی مت  

۔۔ںیھت اچیتہ انہک ھچک مگیب اکہبن  

ادی ریمی۔۔ رکیتکس ںیہن دمد وکیئ یک آپ اب  ںم

 

ارخی یک ش

ت

 وہ ےط ن

 ںیہن واسپ  ںم زدنیگ یک داؤد اب  ںم ےہ اکنح ریما دعب امہ دو ےہ یکچ

۔۔آیتکس  

۔۔اھت اہک  ںم ےجہل ینیقی ریغ ےن رحم  
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ل۔۔  ےہ راہ ہک وکن وک آےن واسپ  ںم زدنیگ یک داؤد
ب لک

 اےنپ ںیہن یھب 

ل ںیہمت  ںم وت یج ےتیج
ب لک

 دوں آےن ںیہن  ںم زدنیگ یک داؤد 

۔۔وہں ریہ ہک ےئلک رمےن ںیہمت  ںم۔۔۔۔۔۔ یگ  

ی وییہن۔۔ اگ آاجےئ ربص اےس وت یگ رماجؤ مت

ت

کن

ٹ

ھن
 
ب

 آےئ ںیہن وت یگ روہ 

۔۔رماجؤ وہں ریہ ہک ےئل اس اگ  

 ایسی ہک اھت آن ا ہن یہ نیقی وک رحم ہک اھت اہک ےس ریمح ےب اینت ےن اکہبن

۔۔اںہ وہیت وعرںیت یھب  

س اینپ ہی اور۔۔ زیلپ ےس اہیں اجںیئ آپ

ٹ

ن ی
کل

۔۔اجںیئ رکیل اچ  

س ڑپی رپ زیم ےن رحم

ٹ

ن ی
کل

ارہ رطف یک اچ

 

۔۔اھت ایک اش  

 داؤد ورہن ےہ ااھچ وت یگ رماجؤ وخد۔۔ رحم رانھک ن اد نکیل وہں اجریہ  ںم

ریھ رپ رس ےک

ٹ
پ
س ہی اور۔۔ ںیہمت یگ رموادوں  ںم وت ریہ خ

ٹ

ن ی
کل

 اچ

۔۔اںہ ےئل اہمترے  

ر
م
۔۔ ںم ان ےہ زہ   

 یہ دلج رگم وہں اجریہ وہیگ آاسین  ںم رمےن یھت الیئ ےئل اہمترے

یگ رکوں ااظتنر اک ربخ یک رمےن اہمترے  
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۔۔ںیھت ںیلکن ےس رمکے مگیب اکہبن  

 ریہ دے دیکمھ یک امرےن رھپ۔۔ اںہ یئگ امر دہعف ای  ۔۔ ن ار ےہ بیجع

۔۔اںہ   

۔۔ےہ ںیہن وت یھب راہتس وکیئ اور  

ا رامںیئ اعمف ےھجم اہلل ن 

ن

۔۔ف  

۔۔یھت رگی وہےئ روےت ہپ ڈیب ہک رک آف السٹئ وہرک رپاشین رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ےنلم؟ ےس مت یھت آیئ ویکں دون ارہ وعرت ہی  

ے ےس رھگ وک اصہبح وجاکہبن ارجی

ت

کلن

ن

ی
  ںم رمکے ےک رحم یھت یکچ دھکی 

۔۔یھت وبیل وہےئ وہےت دالخ  

 ربخ یک رمےن ےس دلجی ےس اعتیف و ریخ ہک ںیھت آںیئ دےنی دہان ات

دوں اںیہن دی   

 رپ ڈیب یہ آےت ےک ارجی یھت یئگ ٹیل یہ اجےت ےک اصہبح اکہبن وج رحم

۔۔یھت یھٹیب   
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 آیئ ویکں وہ ہک اھت وپاھچ ںیہن ےس ارجی ےن اس

  ہک الھب وہا وسال وکیئ یھب ہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ

ت

 اچےہ دوس

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ آن ا دعب ےک اطخؤں رمیض ینتج

ت

  وہ وت وہن

ت

 یہ دوس

۔۔ہن ےہ   

 اےکس اب۔۔ وت وہ ہن اجلہ وہیئگ؟ ںیہن وت والگ نپالگ ہی ےہ؟ وکباس ایک

 وک اوالد اینپ وت ےہ وخف یہ اانت ےگ؟ رمںی ن ا ےگ ںیئج مہ ہپ ےنہک

ر ہن دے
م
۔۔اتلچ ںیہن سب وت ہپ ان۔۔ زہ  

ر ےسیج وت اک ارجی

ٹ

 
۔۔اھت وھگام م   

۔۔قلعت اانپ اور ریما وہ اجیتن مت رحم ونس ن ات ریمی  

۔۔یگ وبولں  ںم وت وبولیگ ںیہن مت   

۔۔ےہ کیھٹ وت ایک عنم ےھجم ےن مت ارگ اور  

ا  رپواہ آدنئہ  ںم

ن

 دھکی مت رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ دوں وھچڑ رکن

ر زن ادہ ولگ ہی ںیہمت ہک انیل

ن

ارا ن ا اںہ زعی 
م
۔۔قلعت ہ    

   ےہ وہیت فیلکت ےھجم ن ار ویکہکن
 

 مت اور اںہ وبےتل ںیہمت ولگ ج

۔۔وہ ریتہ اخومش   
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۔۔یتکس رہ ںیہن  ںم اذوتیں  ںم اور  

ر وہ  ںم
م
 ارگ اور۔۔ وہ فیلکت ےھجم ےس سج وہں دیتی وھچڑ اکم ن ا زیچ ہ

 اور ایخل اہمترا وایعق  ںم اںہ وگاہ اہلل وت رحم وھچڑا ہن س   ہی ےن مت

 یھب ھچک اچوہ ےسیج رھپ انیج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ وھچڑدوں رپواہ

 رطفت ریمی ہی وہ اجیتن مت اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ وہکں ںیہن

۔۔ںیہن اایتخر وکیئ  ںم اعمےلم اس رپ وخد ریما۔۔ ےہ  

   ےن ارجی
 

ا اےس وت داھکی اخومش وک رحم ج

ن

 رضوری ولگ ہک اچاہ اھجمسن

۔۔ںیہن یھب ن الکل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہےت ںیہن  

۔۔ہن ےہ وہیت رپواہ وایعق یک آپ وک سج رہتش ای   وہ رگم اہں  

ا رہتش وادح وہ

ت

۔۔ےہ وہیت رضورت یک رکےن دقر وک آپ یکسج ےہ وہن  

ےہ داین ورہن  

ے س   یہ اتلم وت اہیں

ن

ن

ن

پھی
چ

۔۔ےہ ےئلک   

ارجی وہں ریہ ھجمس  ںم  

۔۔اھت اگلن ا ےلگ اےس ےن رحم  
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  زن ادہ اب ےہ کیھٹ اہں

ن  

 ریتے واہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ںیہن اومیش

  اب  ںم رمکے

ت

س ی

ٹ

ن ی
کل

۔۔اںہ وہیئ ڑپی وچ  

سنیھب وہایگ ںیہن زجعمہ  

س ےن ارجی

ٹ

ن ی
کل

۔۔اھت اگلن ا ہہقہق وہےئ ااھٹےت وبسک وچ  

ا

ن

  اھکن

ت

ر م
م
 اھک ہی ہک اںہ ںیئگ درکی وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںم ان ےہ زہ

۔۔رماجؤ رک  

اےن ےن رحم

 

۔۔اھت اہک وہےئ ااکچےت ش  

۔۔وہں یتلچ  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ  

س ارجی

ٹ

ن ی
کل

۔۔یھت یلکن رکیل وبسک وچ  

ےہ؟ اجریہ رکیل اہکں ہی  

۔۔اھت وپاھچ ےس ریحت ےن رحم  

 دوں رےنہ وھتڑی نپاس ریتے۔۔ ےہ رضورت اہجں

ارا وت اھکایل وتےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یگ
م
اگ ےنب ایک ہ  

۔۔اھت ایک  دن دروازہ اک رمکے ےن ارجی  
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اھکایل ہک  ںم وہں وھتڑی ویبوقف  

۔۔یھت یک الکیم وخد یہ اجےت ےک اس ےن رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ویں ےن آپ یھت؟ رکین ن ات ایک رحم اتبںیئ

ن

 رپاشین اکیف  ںم البن ا  ااچی

  وہایگ

ن

  س  ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس ااچی

ت

 
ہن؟ ےہ ریخی  

رٹ کیلب اسھت ےک وکٹ رگے رپ ٹنیپ رگے اامسلیع

ٹ
 

 رپ چنیب ےنہپ ش

۔۔اھت وبال وہےئ دےتھکی رطف ایکس ےھٹیب  

 

ت

 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت رکین ن ات ای   ےس آپ ےھجم رگم ےہ وت ریخی

وت؟ رکںیکس وپری آپ ارگ اامسلیع یھت وخاشہ ای   ریمی بلطم ںیہن  

  اسھت ےک رکےت نمیل وج رحم

ٹ
 

  ںم ڈوےٹپ ےک ویپر نمیل اور رپیکی وای

ل
ب لک

انئ  ن 

 

۔۔یھت ریک ےتہک ےتہک یھت ریہ گل ش  

  اس ےن آپ
 
ری تہب اھجمس اقب

ٹ

ارے اچدن سب رگم رحم ےہ ن ات ی 

ت

 ن

وہں احرض تیمس س   روح اجن مسج ن ایق اگ ےئہک ںیہن اک وتڑےن  

۔۔اھت رکسمان ا اس اکلہ اامسلیع  

ا اکنح ےھجم وہ

ن

۔۔ےس آپ ےہ رکن  
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ر اکیف رحم ۔۔یھت وبیل دعب ےک وسےنچ دی   

۔۔ ںم وایعق  

 واال یہ وہےن ااکن وت اکنح  ںم دوامہ ویکہکن اھت اسنہ ےس زور وخب اامسلیع

۔۔یھت وخاشہ یسیک ہی وت اھت  

 یک یھت وخاشہ ےس نپچب ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اامسلیع ںیہن ںیسنہ

ادی ریمی

 

 یگ وہکں ہی  ںم اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اکنح ریما ےلہپ ےس ش

را وت ےگ  ںیہ آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگ ےگل ںیہن ااھچ وت اگ ےگل ںیہن ی   

  مک اےنت

ت
ت

 وج اھت راہتس وادح ای   ہی  ںم دویکمھں یک اصہبح اکہبن  ںم وق

۔۔یھت یتکس وسچ وہ  

یھب؟ اور ھچک ن ا سب؟  

۔۔اھت وہا دیجنسہ اامسلیع  

۔۔سب  

۔۔یھت اچکچہیئ رحم  

وہں رکداتی ڈراپ رھگ وک اپ  ںم ںیلچ  
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۔۔اھت ااھٹ ےس ہگج اینپ اامسلیع  

ان ایک ن ار

ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اںہ ان

ٹ
 
  ای

ٹ

سٹ
لی 

  ںم ورہن رکدےتی وت ہن اہں 

وسیتچ رطہقی اور وکیئ  

۔۔یھت یلچ ےھچیپ اےکن وہےئ رکےت وخدالکیم رحم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

دوونں؟ آپ ےھت اہکں  

رہ رحم ری  ۔۔یھت وبیل وہےئ دےتی نپاین وک ایمں اوب اور مگیب ی   

ارںیل نپاین

ت

دںی اافنرنشیم اسری وک آپ ےلہپ ہی ےس؟ قلح ان  ااجزت ؟ دی 

 ےہ؟

رہ ری  ۔۔ںیھت وہیئ وتمہج رطف ایکس رک ڑکپ الگس اک نپاین مگیب ی   

۔۔وےسی ےی یہ دح۔۔ وہیت رکین ںیہن دیسیھ ن ات یھبک وت ےن آپ ایم  

۔۔یھت یھٹیب ہپ وصےف نپاس رحم  

 ےن اوہنں۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھت ےئگ رھگ ےک ےٹیب اامسلیع مہ اٹیب رحم ارے

  ںمہ اھت البن ا وت یھت رکین ن ات وکیئ
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رےت اےس اوب ےک رحم

ٹ
پ
۔۔ےھت وبےل وفراً  رک دھکی خ  

ےن؟ اوہنں  ںیہ رکدن ا عنم ںیہن وت ےس رےتش وہا؟ ایک  

۔۔یھت وہیئ وخزفدہ رپ ویبوقیف اینپ ےس وفراً  رحم  

 ن ات ایھچ وکیئ ےس ہنم  دنہ۔۔ وہ ریہ رک ن اںیت وضفل ایک رحم اہلل اہلل

۔۔ےہ اتیل اکنل یہ   

ادی اکنح ااکس ہک ےہ وخاشہ یک نپچب ایکس ہک اھت راہ ہک وت وہ

 

 ےس ش

ا اکنح وہ وت وہ ےلہپ

ن

راہ رکن
م
 وہاجےئ  ںم دعب ریتصخ۔۔ ےلہپ ےہ اچہ

ےہ؟ ںیہن وت ارتعاض وکیئ ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یگ  

رہ ری  ۔۔ںیھت وہیئ وتمہج رطف ایکس مگیب ی   

 ہک یھت وخش وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت الہن ا رس  ںم یفن ےن رحم

۔۔یھت امین ن ات ایکس ہک رپاشیین یسک ریغب ےن اامسلیع  

ےہ اتگل یہ بیجع ہچب ہی یھبک یھبک وت ےھجم وےسی   

رہ ری  ۔۔اھت ایک رخ رطف یک اوب ےک رحم ےن مگیب ی   

رہ اامسلیع ہک یھت یئگ اجن رحم ری     وک مگیب ی 

ت

   ی

ت

 ےہ اگل بیجع یہ ی
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   ج
 

 الگس رحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ امین ن ات یک رحم ےن اس ج

 یہی اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت یئگ وہےئ رکسماےت ےس واہں ےک ااھٹ

   اھت ہحمل وہ
 

ا وسحمس وک تبحم یک اامسلیع ےن رحم ج

ن

۔۔اھت ایک رشوع رکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 واسپ رکو ںیہن گنت وک دادی اجؤ رک اٹیب وحرانیعل

ہن روںیک اےس اامسلیع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آؤ  

  آف رپ رپیکی ویلب شونی  رحم

ٹ
 

  وای

ن

 وگڈلن اسھت ےک رکےت ولن

س

پ می
پ
ب

 یک روےنک وک وحرانیعل اھبیتگ رطف یک رمکے ےک دادی ےنہپ 

۔۔یھت وہیئ اخمبط ےس اامسلیع رک کھت ہک یھت رکریہ وکشش  

 ںیہن وک امں ایکس یھبک وت  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہں رکاتکس ایک  ںم یئھب

 دوونں آپ وک وصعمم ھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رووکں ےسیک اےس وت اکس روک

دںی یہ شخب  

رٹ کیلب اور زنیج کیلب اسھت ےک وبسٹ کیلب اامسلیع

ٹ
 

 وکٹ رگے رپ ش

ا اگل ےلہپ اسل اچر اسیج اھت راہ گل ڈنیہمس یہ واسی یھب آج  ےنہپ

ت

 اھت رکن

۔۔اھت اانپن ا ادناز ولظمامہن ےن ایس  
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 اتبیت رھپ آاجےئ اہھت یٹیب یک آپ دہعف ای  ۔۔ اامسلیع اجںیئ رک آپ

وک آپ وہں  

 یگل اھبےنگ ےھچیپ اےکس ےس رھپ درکی دیکمھ وک اامسلیع رحم

۔۔اھت اسنہ وخب اامسلیع رپ سج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت  

 دن ا آےن اےس رکو رواک ہن اٹیب رحم ارے

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکو

ن

۔۔ااکس ےہ قح آخ  

۔۔اھت اپھچن ا ےھچیپ اےنپ اےس ےس وفراً  ےن وادلہ یک اامسلیع  

ا یھب آسف ےن آپ ایم رگم

ن

ا اجن

ت

 ںیہن ےس حیحص آپ یھب رات ےہ وہن

وک آپ رکےن گنت ےہ آاجیت حبص حبص ہی  ںم اےسی وسںیت  

ارہ رطف یک وحرانیعل ےن رحم

 

۔۔۔۔۔۔اھت ایک اش  

رٹنیم  ںم وت ےئل ایس

 

 وحرانیعل اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں ریہ ےل راٹیی

ر ےھجم دادا ےک

 

  ااکس اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےس آسف دںی ٹنیم راٹیی

ت
ت

 وق

۔۔ےہ  

  ااکس اور

ت
ت

یگ رکوں دن ا یہ اےس  ںم اب وق  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت ایک ایپر رک ااھٹ وک وحرانیعل ےن اوہنں  
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۔۔یھت وہیئ وشیخ اکیف وحرانیعل رپ سج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

رہ ری  رہ مگیب ی  ری     ںم مگیب ی 

 

۔۔آگ  

رہ ےس وفراً  رک اھبگ آےگ ےس اامسلیع اور رحم وحرانیعل ری   آواز وک مگیب ی 

۔۔یھت آیئ دیتی  

۔۔آیئگ اجن ریمی واہ ارے  

رہ ری   اھٹبن ا  ںم وگد وک وحرانیعل درکی ایپر وک رحم اور اامسلیع ےن مگیب ی 

۔۔اھت  

رہ ری   وت مگیب رحم ہی انبےئل؟ ںیہن یہ رٹم آج  ںیہ وت رھپ ےن آپ مگیب ی 

اںہ رکدںیتی وبر رک الھک الھک ڑچھکی ےھجم  

۔۔اھت اہک وہےئ انبےت ہنم ےن وحرانیعل  

ام اک امں اینپ آیت ںیہن رشم ذرا ںیہمت

ن

 ےہ وہیت ایھچ ڑچھکی اور ےتیل؟ ن

۔۔ےئلک وچبں  

۔۔اھت امرا ڑپھت اس اکلہ رپ دنکےھ اےکس ےن رحم  
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اںہ؟ الھکیت ویکں ےھجم۔۔ وہں ںیہن ہچب وت  ںم اب ریخ  

۔۔اھت وبال ےس وفراً  اامسلیع  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک ویبی اںہ ےتیل رھک زعت  ںیہ۔۔ اامسلیع  

رایئ وہاےئ رکسماےت  وہےئ داھکےت لیہ اینپ اےس  رحم

ٹ

ری 

ٹ

 رپ سج یھت ی 

۔۔اھت ایگ ھٹیب وہرک اخومش ےس وفراً  اامسلیع  

رہ وت یھب آپ مگیب رحم ری  رہ وک مگیب ی  ری  ۔۔ہن اںہ یتہک مگیب ی   

۔۔یھت دی ن ات رپ ومعق ےن وحرانیعل  

 اےسی ہی اب ےہ وہیئگ دبزیمت ینتک ہی اںہ رےہ دھکی اامسلیع ارفغتساہلل

وک امں یگ انسےئ ن اںیت  

۔۔اھت اچنیھک اکن اک وحرانیعل ےن رحم  

ر ےچب یج اٹیب
م
روں اےنپ وہ آےت ےک ھکیس ںیہن ےس ن اہ

ٹ

 اںہ ےتھکیس یہ ےس ی 

این وخوصبرت اینپ مت وحرانیعل اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س  

ن

 ےک ن

ا ںیہن رٹم ےک اہوھتں وخوصبرت

ن

اچوہیگ؟ اھکن  

رہ ری  ۔۔یھت یک رعتفی اکیف اینپ ےن مگیب ی   
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رہ ری  ۔۔ےس دایھن ذرہ دںیھکی ہی۔۔ مگیب ی   

رہ ےن وحرانیعل ری   رک اکنل ےس رپس ےس وھچےٹ اےنپ وک مگیب ی 

ی وفاتقً واتقً وہ وج اھت امھتن ا آہنیئ وخوصبرت

ت

ھن
ب ک

۔۔یھت ریتہ د  

 ںیہن طلغ وخوصبرت ظفل ہی اںہ؟ وخوصبرت وایعق آپ ایک اتبںیئ چس اب

ےئلک؟ آپ  

پ  ےسج یھت یسنہ ےس زور تہب رحم یہ ےتہک ےک وحرانیعل
پ

 یک رکواےن ج

ااکم وہ رگم یھت یک وکشش اکیف ےن اامسلیع

ن

۔۔اھت وہاکچ ن  

رن این ےن  ںم یج اٹیب وت اکپیئ  ےک اھکےن یہ ڑچھکی اور رٹم آپ رگم ےہ ی 

۔۔اںہ القئ   

ر ےہ آاجیت اےس ےلاجؤ
م
این وصعمم دن دورسے ہ

ن

 اہیئ رپرشی ڈیلب اک ن

۔۔رکےن  

رہ ری  ارا ےس وگد اےس وفراً  ےن مگیب ی 

ت

 یئگ رہ رک انب ہنم وہ رپ سج۔۔ اھت ان

 ےس وہج یک رحم اامسلیع اچیبرہ اور یھت ریہ سنہ یھب اب رحم رگم یھت

۔۔اھت وہراہ رشدنمہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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۔۔وہں یئگ کھت  ںم ںیلیھک دوونں آپ اب  

ر اکیف وج رحم  ریہ لیھک ن ال ٹف اسھت ےک وحرانیعل اور اامسلیع ےس دی 

ر یھت

ن

 اور اامسلیع ہکبج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یئگ ھٹیب رپ چنیب رک کھت وک آخ

۔۔اھت راھک اجری لیھک اانپ ےن وحرانیعل  

رے

ن

رلی ےہ رکریہ وپرے وخاب۔۔ یھب ےک ارجی اںہ م

ٹ
پ
 وھگم داین خ

 یہ لم نج وکیئ یھب اےس وھگےتم وھگےتم رکے اہلل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رک

 اجےئ

۔۔یھت وبیل وہےئ رکےت ن اد وک ارجی رحم  

ہن؟ وہ یہ مت ہی رحم؟  

ر اکیف وج اصہبح اکہبن  رک تمہ تہب یھت ریہ دھکی وک رحم ڑھکںی ےس دی 

۔۔یھت یئگ آیہ نپاس ےک اس ےک  

ویکں؟ اہیں؟ آپ آپ؟  

۔۔یھت وہیئ وخزفہ رک دھکی اںیہن ےس رھپ رحم  

 ںیہن مکح وکیئ وک دےنی ںیہمت نپاس ریمے آج۔۔ ںیہن ڈرو

  وکیئ ن ار یک اب ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ

ت

 ڑپے رکین ںیہن ااطع
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 دھکی وک وچبں ےتلیھک  ںم نپارک اہیں روز سب وت  ںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یگ

ا لہب دل سب وہں آاجیت ےن

ت

 رپ مت آج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رک دھکی ےہ اجن

یئگ ڑپ رظن  

   اےکس اصہبح اکہبن
 
ی ر

ت

۔۔ںیھت ںیھٹیب آرک ف  

 رگم۔۔۔۔۔۔ ںم ن ارے ےک ن ات یک آپ وساچ تہب دن اس ےن  ںم

ا؟ ایک ااکن وت رماجیت  ںم۔۔ ےئلک روتشں اےنپ اہریئگ  ںم

ت
ن

 
 وت اک س   ان ن

  یک آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ںیہن وصقر وکیئ

ت

 یہ ےلہپ دہعف ای   ااطع

   یھت یکچ امر ےھجم
 

 وک وہےن دور ےس داؤد ےن آپ ج

    ںم وت رم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہک

ت

 اےنپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت یئگ یھب ی

۔۔رک امر تبحم اینپ ےس اہوھتں  

۔۔یھت ںیہن یہ رحم وہ وت وہ ںیھت آیئ دےنی مکح آپ وک سج دون ارہ  

 ریمے اھت راہتس یہ ای   اک وہےن دور ےس داؤد وت

 رکایل اکنح ےن  ںم ےئل اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نپاس

۔۔رکاتکس ںیہن ھچک وہ اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفراً   

۔۔اھت اہک وہےئ رساکھجےئ ےن رحم  
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۔۔امین ںیہن ن ات ریمی ےن مت ایک ااھچ  

۔۔ںیھت وہںیئگ اخومش اصہبح اکہبن  

ےہ؟ اسیک داؤد  

ر اکیف رکےک عمج تمہ تہب ےن رحم ۔۔وپاھچ دعب دی   

۔۔ ںم وکسن اور ےہ دور ےس ھجم۔۔ داؤد   

وک؟ آپ ایگ وھچڑ وہ  

۔۔ڑپی وبل رحم یہ ےلہپ ےس اس ںیتہک ھچک اصہبح اکہبن  

۔۔ںیہن یہ اےسی رگم۔۔۔۔۔۔ ےھجم ایگ وھچڑ وہ اہں   

ر ریمے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھٹبن ا اسےنم اےنپ ےھجم ےن اس
م
اہ ہ

ن

 ارتعاف اک گ

 رکیل ےس رکےن دور ےس اس ںیہمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےس ھجم رکوان ا

ر ںیہمت
م
  دےنی زہ

ت

 اکچ لچ اتپ س   اےس ی

 ارتعاف اک س  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت

 اور اموگنں یھب اعمیف ےس مت ہک اہک ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکوان ا

۔۔رھپ  
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۔۔ںیھت رویئ اایتخر ےن اصہبح اکہبن  

رھپ؟ پ  

۔۔۔۔ ںم ےلگ یھت ایکٹ اجن ےسیج یک رحم  

ر
م
پن لن اا زہ
ب

۔۔دور تہب۔۔ ےھجم رک وھچڑ وہ ایگ الچ۔۔ وہ ایگ رم۔۔ ےن اس   

  وہےئ روےت اصہبح اکہبن
 

ٹ

  ںم وجاب رحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیھت اٹ

۔۔یھت اخومش وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نپایئ ہہک ہن ھچک  

۔۔رحم اچبںیئ ےس امؤں یسیج ھجم وک یٹیب اہمتری اہلل   

۔۔ ںم وہں اجریہ   

ں رک ہک وہ
 
کی چپ

۔۔رھبی آہ ڈنھٹی ےن رحم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت اج  

ہی؟ ںیھت وکن رحم؟ وہا ایک   

۔۔اھت آن ا وہرک رپاشین رک دھکی ےھٹیب اخومش ویں وک رحم اامسلیع  

ای   یھت ن اد یک امیض۔۔ اامسلیع ںیہن ھچک  

۔۔یھت دی ہگج وک ےنھٹیب اےس ےن رحم  

ر وک آپ اہلل
م
رامںیئ وفحمظ۔۔ رحم اچبےئ ےس آتف یک امیض ہ

ن

ر ف
م
 رپاشیین ہ
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۔۔آنیم۔۔ ےس  

   درکی وبہس رپ رس اےس ےن اامسلیع
 
ی ر

ت

۔۔اھت ایک ف  

  اواقت ضعب

ت

  رصف ااطع

ت

۔۔وہںیت ںیہن ااطع   

  انف بلطِ وہ

ت

۔۔ےہ اجیت یہ رکیل اجن یک یسک ہن یسک وج ےہ وہیت ااطع   

۔۔وخایشں یک یسک اور زدنیگ یک یسک  

۔۔نیچ اک یسک اور ووجد اک یسک  

۔۔وکسن اک یسک اور اسںیسن یک یسک  

  ای   یک اصہبح اکہبن

ت

یھت یئگ ےل وخایشں اور وکسن اک رحم ااطع  

  دورسی اور

ت

اجن یک ےٹیب اےنپ اےکن ااطع  

ا ایخل وہےئ دےتی مکح ےئل ایس

ن

  ہی  ںیہ ہک اچےئہ رکن

ت

ااطع   

  انف بلطِ

ت

۔۔ںیہن وت ااطع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ❤متخ دشہ❤
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ار
م
  و یہ

 
ا  ںم ی

 

ام وفحمظ اںہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ وہےن واےل ن

  و اینپ  ںمہ
 
را شون ی ر ای 

ن

 
 یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

ار
م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرعلکٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ،رپ اانپ ن

 

  ،یش

ٹ

وپس

ا اچاںہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ  ںموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

  تجھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ  ںمہ لین

ت

تکس

 ۔ اںہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک)

 
ن

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

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م  تاالصفت ی 

 اںہ اورپ درےئ ےئلک

ت

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی : ادارہ  ہیرکش                  

ن

 
را م    شون ای 

 


