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ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

رار رایپ ایت                                      زسا  ی 

 از ونرارعلافت

 

ار
م
 رو یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 رو اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ینر ی  رای 

ر

ن

 
ارررضورت ےہ۔ ارگ یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
 رو ی آپ ہ

 
اول، ر ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع ر،رن

 

ا اچںیہ ،ریش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل ر لین

 ںیہ یھبر رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

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

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ ر اورپ دےیئ ےئلیک رتالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 
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 ب ب ب   رعوج حبص حبص انتج خیچ یتکس خیچ ریہ یھت
 ب
ب
 اجحب ب ب ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ارگ اب مت

  وکسل

 

 ےچین ںیہن آیئ وت ںیم وخد یلچ اجؤ گ

ا انہک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ ن

ڑے ن ان ا ےھجم وعج وھچڑ رک وکسل یلچ یئگ ںیہ

 

 ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج

 رعف وعج ےن اجحب ےک وصعمم س  ےجہل یک لقن رک ےک وبال

ی اب رم  
 ب ب ی
ب

ج ب ب ب 
ح
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھب اجؤں دریھ وہ ریہ ےہ ریمی امں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج یک ےخیچ

 اب اس یقت اصح   ےک اخومش رھگ ںیم وگجن ریہ یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل اجحب یھب اینپ

 ن ات یک یکپ اہک سک  یک یتنس ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی  یقت اصح   اک

 رھگاہن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک ای  
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ڑہنی اور ان یک رشایت یٹیب

 

ایقت اصح   اور ان یک مگیب ق

 

 وپرنش ںیم ن

 رعوج  ریتہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔اورپ

 واےل وپرنش ںیم ان یک الطق ن اہتف  نہب دسرہ  اور ان یک اولکیت یٹیب

  وشر رکیت ریتہ وہ

 
 

ڑ وق
 
  ن ار ہ

 

 اور وصعمم   یس اجحب  ریتہ یھت آ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وتہب ےہ

ڑ س اجگ اجےئ وت ینتک ن اںیت ےنس وک یتلم  دنبہ اب زرا اس دب 

ڑیت اجحب

 

 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑیسایھں اب

 ےن اےنپ رہچے رپ وصعمتیم الرک اہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک اس

 ن ات رپ   نحص ےک درایمن ںیم ڑھکی رعوج ےن اس وک اھک اجےن وایل

ڑہنی مگیب

 

 رظن ڈایل اور  اجحب یک ن ات اک وجاب دےنی یہ وایل یھت ےک  ق

 

 

  وکسل ںیہن یئگ ایھب ی

 

ڑ آیئ ارے مت ولگ ایھب ی
 
 نچک س ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امام ںیم اجےن

  وہ

 

 وایل یھت رپ آج اس  اجحب یک یچب یک وہج س ٹیل وہ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن اجحب وک
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ڑی

 

 دےتھکی وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وتہب ب 

  اس یک ن اںیت ےنس

 

 امام ای   دن  ٹیل وہ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن یھب اس وک ہنم

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ای   ہی رھگ  وتڑ وجاب دن 

 واےل یہ وت ےھت نج ےک اسےنم ریشین یتنب یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب ان یک ہی یظفل

ڑہنی مگیب وبل ڑپی

 

ا ای   دم ق

 

 وگہل ن اری ںیم اض ہف وہن

ڑ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب مت دوونں وک دب 

ڑہنی مگیب ےن دوونں ےک

 

ان اش ق

 

 وہ ریہ ےہ اب دلجی س اجؤ ش

ا  ڑگھجے وک یہ متخ رک دن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وہ دوونں

ڑ لکن
 
 وکسل ےک دیفس ویافینرم ںیم وبلمس رھگ س ن اہ

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

 

گ

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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دہ مگیب یک   اوالدںی ںیھت اریث اصح   اور امج 

 

 دسرہ اور یقت ن

  اک

 

عب ب
طب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یقت زرا  دیجنسہ 

 امکل صخش اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ اےنپ

 اھبیئ ینتج وت ںیہن نکیل ہی یھب دیجنسہ یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ اکم  س اکم

 رےنھک وایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ڑپاھیئ ےک اسھت اسھت اینپ امں اک اہھت یھب اٹبیت ںیھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہقیلس اعشر ذنیہ یچب یھت

 

 

ڑک ی

 

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔م

 وت ڑپاھیئ آاسین س رک دی

دہ مگیب  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک دعب امج 

 اس وک ایبہ دےنی ےک وخاب دھکی ریہ ںیھت رگم دسرہ ےن اکجل اجےن یک

 دض اگل دی
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دہ مگیب  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امج 

 وت ےلہپ لہپ وت ہن امین رگم رھپ ہی وسچ رک ح    وہیئگ ہک یٹیب ےن یلہپ ن ار

 ھچک اماگن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اب دسرہ

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھگ ا رشوع رک دن 

 

 ےن اکجل اجن

 ںیم سک وک وکیئ ارتعاض ہن اھت

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑ وس ج گ گم رکیت رواینشں یھت
 
 ہی رظنم ای   بلک اک اھت اہجں ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپ اس ےک  ای   وکےن

 رپ سک اک ااظتنر وہ راہ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار بک آےئ اگ

 اجیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی آواز
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 لیہس یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج

  اچہپےن ےک ےیل آواز

 

د ی  ےک اس وشر ںیم اینپ آواز ن اس ڑھکے امج 

 وک اواچن رک ےک وبال اھت

د ےن اس ےک وسال  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امج 

 اک وجاب دانی رضور ی ہن

 اھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وت اےنپ اہھت ںیم

  اک دوھاں وہا ےک رپسد رکےن ںیم اگل وہا ےہ

 

 
 ڑکپے رگیسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آایگ اجیب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیہس ےن رقتابیً

د یک  ےتخیچ وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امج 

 رظنںی یھب اس یک رطف

  و ونر ںیم

 

ڑ رن  اںیھٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجب 

 اہنےئ  اس اموحل ںیم ےسیج یہ دالخ وہا

ڑ رطف یہ لچلہ
 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ

 چم یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہیں رپ
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ڑ ڑلیک ےن ٹلپ رک داھکی
 
 وموجد ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل اس

ا اھت

 

ڑق ڑپن

 

 رغمور زہشادے وک اہکں سک ےک دنھکی  س ق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ وت ہشیمہ

 س یہ ڑلویکں یک آوھکنں ںیم راتہ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اچےہ ویوینریٹس

ا اھت وہ رپ رصف  و رصف ریم

 

ا رھپ وکیئ ن اریٹ وہ وہ وت اہجں یھب اجن  وہ ن 

ڑ ےک رچےچ وہےت  اجب 

ڑ ےک  ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریم اجب 

 ن اس س   ھچک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑو ونوجان اھت  وہ ھچ ٹف دو اچن اک وخب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک اکیل رہگی

 آںیھکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بمل  اکیل ںیکلپ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رس ےک ن ال ہن وت

ڑے ےھت ےک دنکےھ س ےچین اجےت ےھت

 

 اےنت ب 
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  آےت

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رصف دگی ی

 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نج وک وہ ای   دن

ا اھت

 

 ںیم دس دہعف حیحص رکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دقریت وحب وصریت

  ےن یھب

 

 ےک اسھت شیب اہب دول

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک دقر

ڑاھ دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

 

 ب 

ڑ اک ای   یہ  اوصل اھت   اجب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یھبک سک یھب زیچ ںیم

ا

 

 لہپ ںیہن  رکن

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اچےیہ وہ

ڑا وہ

 

ڑ
ھ
ج گ

 سک س دویتس وہ، دینمش وہ ، تبحم وہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  لہپ ہشیمہ

 دورسی رطف س وہیت یھت

د اور لیہس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امج 
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 س اس  یک دویتس ںیم ذن ادہ اہھت ان دوونں اک اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اس یک

 زدنیگ ںیم ینتج یھب ڑلایکں آںیئ ںیھت وہ یھب وخد لچ رک آںیئ یھت

ڑ ےن یھبک یھب  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجب 

 لہپ ںیہن یک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اے 

 ےے اجیب اسیک ےہ وت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیہس ےن  ےلگ ےتلم وہےئ

ل کیھٹ
ب لک

 اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم 

ڑ ےن یھب  وت اسیک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجب 

 اس وک رکسماےت وہےئ اہک

ڑ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریم اجب 

د یک رطف ومڑا  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  امج 

د  اہکں اھت وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امج 

 ےن ےلگ ےتلم وہےئ  اہک
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ا

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن اررر ےھجت وت ہتپ ےہ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ ن ان ا اجین

 

 

ڑی لکشم س س مت ولوگں ی

 

 ےک ھچ اوٹنجیں س  اجن ڑھچا رک ب 

 اچنہپ وہ

 ن اررررر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

 و ریٹ اگرڈز یک
ب کب
س

ارہ اےنپ ن اپ یک رطف س دےی ےئگ 

 

ڑ اک اش  اجب 

 رطف اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

ڑ یک اس ن ات رپ  دوونں اک ہہقہق  اجب 

 اگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہں ن ار ریتے ن ان ا اجین

 ھچک زن ادہ یہ ریتی اجوسیس  ںیہن رکےت

 

 

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیہس  وج  رگیسی

 وک ہنم ںیم دن ا رک الرٹئ س الجےن یک وکشش رک راہ اھت

ڑ وج ےک اررگد  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اجب 

 ےشن ںیم وھجیتم ڑلویکں وک دھکی راہ اھت

د وک ٹلپ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دوونں ےن امج 
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 رک داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں

 ن ارررر ہی وت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیہس

د یک رطف داری یک  ےن ےسیج امج 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ہک اتکس وہں ںیم

ڑ یک وت ےسیج دیتھک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجب 

ا وہ  رگ رپ اہھت رھک دن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےیل اس ےن اوسفس

 س رسد آہ رھبےت  وہےئ اہک

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

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

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 امیض#

 

 

 
 

 وہ آج ریم ابہشز  ےک ےنہک رپ اس س ےنلم ےک ےیل  ای   روٹسیری
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 ںیم  ےنلم آیئ یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اس ےک آےن

 س ےلہپ یہ آ اکچ اھت اور اس اک ااظتنر رک راہ اھت

ا دھکی رک وہ اینپ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس وک آن

 رکیس س اھٹ ایگ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔  وہ اےنپ ووجد  وک

ے یک اچدر ںیم اپھچےئ وہےئ یھت
ھ

 

لی

  اکیل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ رمدہ

 دقم ااھٹ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس

 ےک دقومں ںیم اجن ںیہن ریہ یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج اس ن ات اک وبثت اھت ےک

 وہ اس وک دھکی یکچ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   آےت یہ اس ےن اس یک رطف یک رکیس وک وھتڑا اکسھک
 
ی ڑ

 

 زیم ےک ق

 رک  زیم س دور ایک  اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وھٹیب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن یکلہ یس آواز

 ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دسرہ یک

 

 
 

ڑداس  لکش دھکی رک یہ ہتپ  لچ راہ اھت ہک اس  دوری وک اس ےن یھب ب 

 ایک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ اخیل ریم

   ںیہن اکٹ راہ اھت

 

 ابہشز  یہ اس رجہ یک س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس دوری ےک اکیف اسرے

ا ےہ

 

 اسوپنں ےن اس یھب اکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک ووجد

ڑ آولد وہا اھت 
 
 یھب زہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ من

 آںیھکن اور ان آوھکنں ےک ےچین اکےل ایسہ رہگے ےکلہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک رت

و ں اک احل ایبن رک  رےہ ےھت
ج گ
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یسیک وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز
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 ےن اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یسیک وہ یتکس وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ

 ےن من آوھکنں س وجاب

 دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجم س ںیہن وپوھچں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اسیک وہ

 

 گ

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

ہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن
ہہ

 

ن
 

ارایگض س اہک

 

 ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی وت

 وکیئ ھجم س وپھچ  ےک مت ےسیک وہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن

ڑی تبحم وک داھکی

 

 یلہپ ن ار رظنوں وک ااھٹ رک اینپ اس یلہپ اور آخ

ا آوھکنں

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اڑجے ن ال  ، ن

 رپ اکال ہمشچ اھت وج ےک اس یک تیصخش اک اخہص اھت
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب وت ان

 آوھکنں ںیم روگجتں یک وہج س الل ڈورن اں ںیھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زن ادہ

 ے
ب

 

گب
  اکےل وہ 

 
 

  ےک وہی

 

  ونیش یک وہج س ےکلہ الگیب ر ن

 

 
 رگیسی

 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہلگ رک ریہ

 وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم  ابہشز ےن اہک

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

 ںیہن وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دسرہ ےن وجاب دن ا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وبجمر وہ

 دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمی

 وبجمرویں وک وھجمس

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم  یھب وبجمر

 

 ن

 وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریمرررر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہ ںیہن رک یتکس
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 وج آپ اچےتہ ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےمت

اہ ےک ےیل ںیہن ہک راہ

 

 گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کن ح ےک ےیل

 ہک راہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتبؤ ںیم

 اہکں طلغ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

 ابہشز ےن دےبھ دےبھ ہصغ ںیم اہکں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومت ےک ہنم ںیم

 یھب ےمت اکپرا ےہ ںیم ےن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ایھب اس

 یک یلہپ ن ات اک وجاب دےنی یہ وایل یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ریم یک

 اس ن ات ےن دسرہ ےک ہنم س اافلظ  یہ نیھچ ےیل ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ےن  اور ںیم ےن

ااکم ریہ اور ںیم وت

 

 ای   دورسے وک الھبےن یک وکشش یک رگم مت یھب ن
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ااکم راہ

 

ڑی رطح ن

 

 ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز

 ےن زنطہی ےتسنہ وہےئ اہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم  ایک رکوں

 ےھجم یھب اتب دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ایھتہر یہ ڈال دےی ےھت  دسرہ ےن اس ےک آےگ وگن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت اجیتن وہ ںیم ایک

 اچاتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم

 ںیہن رک یتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا  دسرہ ےن ویہ وجاب دن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اک وجاب

 نس رک ریم ابہشز  ڑیچ ایگ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم  ابہشز ےن

انئ امی یک وتسپل کنل رک بیٹ  رپ رھک ایل

 

 اےنپ ٹنیپ یک کیب س ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ی ہ۔۔ہی  ایک ہ۔ے
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 ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ

 یک وت اجن قلخ ںیم  ںیم آیئگ

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےب رکف روہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ںیہن  امرو اگ

  
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مت ح

ڑ لکن اجؤ یگ وت
 
 اہیں س ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وخد  وک امر دو اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یم۔۔رر

 ریمرر ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم

 رم اجؤ یگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ

 

 

 مت ویکں رموں گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس  یک ن ات رپ

 وسال رک ڈاال اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ
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 ایک اتبیت وہ ایک اھت اس اک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ایک

ا اھت اس ےک ےیل

 

 اتیمہ رھک

ا وہا

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک رمن

 وت ںیہن دھکی یتکس یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رگم وہ وبجمر

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یم ۔۔ںیم ج ارہ ی اج

 ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےنتک لکشم ےھت

 ہی اولادیع ےلمج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

 ابہشز ےن ای   بمل  اسسن اخرج رکےت وہےئ

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت یلچ اجؤ

  احظف

ٰ ّ

ا ۔۔۔۔ الل

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یک

 رصف آںیھکن یہ ںیہن ہکلب اس اک روم روم رو راہ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنپ رمدہ مسج وک
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 شبنج دیتی وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اںیگن وت لش وہ یئگ یھت

 

 ڑھکے وہےنیگل رپ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ یھب تمہ رک ےک

 ڑھکی وہیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  

 ہحمل رظن یلم یھت دوونں یک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم دسرہ ےن دلج یہ

 رظنںی اکھج دی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ لچ

 ڑپی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وہ

  ےک اخریج دروازے رپ یچنہپ یھت

 
 

 روٹسیری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت اضف ںیم اھٹااااا

 یک آواز ےن دسرہ ےک اےتھٹ دقم ےب اجن وہ ےئگ ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل  وت

ا دنب وہ یئگ یھت، دامغ

 

 ڈرھنک وک یہ وبل ایگ اھت ،  اسسن یھت ےک آن

ڑ
 
   اہیں س ن اہ

 
 ںیم ریم ابہشز ےک یہ اافلظ وگجن رےہ ےھت  "مت ح

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
23 

  وت ںیم وخد وک امر دوں اگ

 

 "لکن اجؤ گ

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ڑاھ ریہ ںیھت

 

اروکل یک ڑسک  رپ زیت دقم ب 

 

 اجحب اور رعوج رگم ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہ  دوونں وکسل

 دیپل لچ رک اجیت یھت

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب وہ  وکسل س

 یہ واسپ آ ریہ ںیھت

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن  اکےل رن

 یک اچدر اوڑیھ وہیئ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   ہک رعوج ےن وکسل ویافینرم ےک  دوےٹپ وک وفڈلر ںیم ڈال رک
 

 ح

 ےھچیپ س رس رپ اک وہا اھت

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
24 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب

  رسخ وہا اھت

 
 

  اس وق

 

 اک الگیب رن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک رہنسی

 ن ال ہنیسپ س رشاوبر وہ ےگ ےھت

   یک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہنیسپ سک اسی

 امدنن رمک س ہہب راہ  اھت

ی
 
ج
ح

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

 ۔۔۔۔۔۔۔یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رعوج ےن

 اس وک آواز دی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں وعج

 وبولں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ےن وجاب دن 

 ن ار آج  رگیم ھچک ذن ادہ ںیہن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہں وعج

 آج تہب ذن ادہ رگیم ےہ

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
25 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب  ےن  اہھت

 س ےنیسپ  وک اصف رکےت وہےئ اہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ایھب اس یک

 ن ات اک وجاب یہ دےنی وایل یھت ہک ای   آوارہ ڑلاک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےک

 ن اس س زگرےت وہےئ اس ےن اجحب وک دنکےھ س رکٹ امرےت وہےئ

 آےئگ زگ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایھب وہ وھتڑا اس یہ  آےئگ ایگ اھت ہک رعوج ےن رقتابیًًًًً اھبےتگ وہےئ

 ڑلےک وک دگی س ڑکپایل

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اےب روک۔ک ک  اہکں اجر راہ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وت ڈر ےک

 امرے ھچک وبل یہ ںیہن ن ا ریہ

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دورسی

 رطف رعوج ےک اہھت ںیم اب ڑلےک اک اکرل اھت
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسھت ںیم وہ اس

 یک زعت ازفایئ یھب رک ریہ یھت

ادہ اس

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ڑلاک  ش

  آتف ےک ےیل ایتر ںیہن اھت

 

 ااچی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اب سب ہی یہ

 ہک راہ اھت ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ایج

 یک ںیم ےن ایک ایک ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج وت اس یک ہی

 ن ات نس رک ہصغ س ن الگ وہ یئگ یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم

 اتبیت وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔

ا  رعوج ےن اس ےک رس ںیم ای   اور ڑپھت ردیس رک دن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اس ہگج

 رپ رمدوں اک وجہم گل ایگ اھت

ڑ وکیئ اس وھچیٹ
 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ
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 یس ڑلیک وک دھکی راہ اھتہک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ  ےسیک اس رمع

 ںیم ای   25 س 30 اسل ےک ڑلےک وک ارطسح ڑکپ رک امر ریہ یھت

 ہک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ

 ڑلاک رمد وہ رک یھب  اےنپ آپ وک ںیہن وھچڑواں ن ا راہ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ہصغ س

 ن الگ وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رشوع رک یکچ

 

 ہکبج اجحب وت اےنپ اررگد رمدوں اک وجہم دھکی رک یہ رون

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجہم

ڑیھ

 

ا اس ڑلےک وک ب   دھکی رک رٹکفی وپسیل اک ای   ااکلہر اس رطف آن 

 لکشم س رعوج ےک اہوھتں س کنل راہ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیمم آپ اس

 وھچڑے مہ اس اھتےن ےل رک اج رےہ ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیمم آپ

 ریمی ن ات وت ےنس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رعوج اہک سک یک نس ریہ یھت

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

   سب رکو
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ای

 

ج

 
ج
ح 

 وع

ل ولچ اہیں س
ج لل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن

 رعوج ےک ےتلچ وہےئ اہوھتں وک ڑکپا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یج ڈیمم

 آپ اس وک وھچڑو مہ اس وک اھتےن ےل رک اجےت ںیہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج

  زار وک داھکی وت

 

   اجحب یک احل
 

 ےن ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اس ےن

ا یہ رتہب اھجمس

 

 یھب اہیں س اجن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن  اجحب یک

 

 

 الکیئ ڑکپی اور اس  واہں س یلچ گ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجےن س ےلہپ

ا ںیہن وھبیل

 

 وہ اس ڑلےک وک وارن رکن

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

     

 ہی شیش لحم اک ای   رمکہ اھت سج ںیم ای   اھبری رھبمک مسج واال ووجد

ا وہا اھت

 

  ل 
 
  ےک ب

 

 س 

  اس اخومیش وک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااچی

 ومن الئ وفن رپ وہیت لیب ےن ےن وتڑا اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی وکیئ  وسںی لیب

ادہ اس وسےئ وہےئ ووجد یک رطفت  س وافق اھت

 

 یھت رپ رکےن واال ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےئیل ن از ںیہن آ راہ اھت
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ن ار وہےن  وایل لیب رپ

  لہ لچ وہیئ

 

  ااچی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک تبیصم ےہ

 ن ارررررررر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

ڑ ےن  ےتجب ومن الئ س گنت آرک وبال  اجب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکل ااھٹےن

ڑاھےئ

 

 یک رغض س اہھت آےگ ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہھت ںیم  ومن الئ یہ

دےن ےک ےیل اہھت اسڈیئ بیٹ رپ امرے

  

ا وت اس وک ڈوھن  ںیہن آن 

ڑ اکر

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آخ

 ومن الئ اہھت گل ایگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آںیھکن دنب

   ایک
 
ی ڑ

 

 رک ےک یہ اکل ااھٹ رک اکن ےک ق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اےلگ یہ ےحمل

 اس یک دنین ےسیج اڑ  یگ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومن الئ وفن یک

 دورسی رطف وکیئ اور ںیہن اس ےک ن ان ا اجین ریم ابہشز ےھت وج اس

 س زن ادہ تخس تعیبط ےک امکل ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ںیم  ن ات اکن

 وھکل رک ونس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم مت ای   ےٹنھگ

 ںیم وحیلی ںیم رظن آؤ ورہن اس س آےئگ اک مت وخد وسچ  ول

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یغب  احل اوحال

ڑ وک وحیلی آےن اک  وپھچ ،یغب سک یگل  یٹپل ےک ریم ابہشز ےن ریم اجب 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ہصغ اک ادنازہ

 

 
 

ا لکشم ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اس وق

 

 اگلن

 ہصغ ںیم ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اک

اےم اک  ریم ابہشز وک ہتپ لچ ایگ

 

ڑ ےک سک اکرن  بلطم ریم اجب 

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ایک

ڑ ےن وساچ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج لک وت اس
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ڑی راز داری س ایک اھت

 

ڑ اکم ب 
 
 ےن ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک ھچک ھجمس آیئ

ا ےئل واش روم الچ

 

 وت اانپ ولشار رکن

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں  ےک اس ےک

  مک  اھت اس ےن 3 ےٹنھگ اک رفس اب ای   ےٹنھگ ںیم ےط

 

 ہب ب
ن
  

 
 

 ن اس وق

ا اھت

 

 رکن

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہی ریم وال ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہجں ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہاز اک رھگاہن راتہ ےہ

 

 رش

اونہاز ےک دو ےٹیب 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ش

ےھت ای  ریم ابہشز اور ریم ریش 
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اونہاز کلم ےک 

 

الضف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ش

 دان ےھت  اور ای  اجریگ دار رھگاہن ےس قلعت رےتھک ےھت او

ے

اومر ایسس

ن

ر  ااہتنیئ تخس ن

ادی ان ےک رھگاےن ںیم یہ وہیئ رگم ہلیکش 

 

اونہاز یک ش

 

ریگ تعیبط ےک امکل ےھت  ریم ش

اونہاز ےن دیپاشئ ےک رمگیب اک ااقتنل  ریم  ابہشز یک ر

 

 یہ وہایگ  اھت اس ےک دعب ریم ش

ے
ے

وق

ادی ںیہن یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ش

یک رطح ایسایست ںیم امی اے ایک اور رھپ اےنپ ہقلح ےس ریم  ریش الضف  ےن اےنپ ن اپ ر

انشکیل ڑلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امی 

رک ایلبمس انی اے بختنم وہ ر

ادی 

 

اچنہپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ریش الضف یک ش

رہ ای  ایھچ ڑلیک  یھت نکیل رمع ںیم  ریم ابہش
م
اسل 3ز ےس یھب ررھگاہن ںیم یہ وہیئ امہ

وھچیٹ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل ای  ایھچ 

 وہیئ 

ے

 
ای

 

رشی  ایحت ن

ان ن اپ ےٹیب ےک ۔۔۔۔ اہجں ریھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دقیم ےس تہب ےس ولگ وخش وہ رےہ ےھت ویہ رپ ھچک دنمش اور دسح رکےن 

ے

 
ای

 

ن

واےل یھب دیپا وہ ےئگ ےھت 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکیئ ان یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وخاحشل زدنیگ ےس 

ریق اور 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ ان یک ی

ام ےس ۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن

دورسی رطف ریم ابہشز رہش ںیم ڑپاھیئ رکےن ےک ےیل ایگ وہا اھت 

اس اک دایھن  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ڑپاھیئ ںیم مک اور ادرھ ادرھ یک رسرگویمں ںیم ذن ادہ 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریم ابہشز وک 

ر

ے

ل ر ایسس
ب لک
یھب دیپسچل ںیہن یھت ںیم 

اونہاز ےک ےنہک رپ  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم ریم ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایسایست ںیم یب اسی رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہاز ےک آےگ یسک یک ںیہن یتلچ یھت 

 

ا وت اھت ویکں ہک ریم ش

ن

رکن

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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آج اکجل ںیم امہگ یمہگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رئنیس 

 وہیئ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یک ومںیج گلر

 رک رےہ ےھت س  رئنیس ےئن آےن واولں وک گنت

رق ںیہن ڑپ

ن

ا اھت ےک وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےس ف

ے

ن

ڈاپیرٹنمٹ ںیم ےئن آےن واےل ےھت ن ا رھپ ارٹن یک الکس ںیم ےین داہلخ ےنیل واےل 

ر ای  وک رئنیسز اک اسنمر
م
ا رپ راہ اھت  راطابلت وہ ہ

ن

رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وھتڑی یس رنوس یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک وپرے 

ےتم وہےئ ای  ہٹنھگ وہ ایگ اھت جل ںیم وھگاک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اس وک اس یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یلہپ الکس ںیہن یلم یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایگروہںی یک اطہبل یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وھگم وھگم 
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 لم ریہ یھت ر الکس ںیہنرک کھت یگ رگم اس وک  اینپ

ا آراہ اھت 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اس وک رون

ا رش

ن

وع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اس ےن رون

یھب رک دن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ای  

ر ھٹیب رک رو ریہ یھت 
م
الکس ےک ن اہ

ےس روےت وہےئ ھچک یہ ۔۔۔ ایھب ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹنم وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وک یلم 

ن
ن

اس ےک اکونں وک ای  رمداہن آواز نس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رو ویکں ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی اھبری رھبمک 

آواز ریم ابہشز یک یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابہشز وک وخد یھب ںیہن ہتپ اھت وہ اہیں ویکں الچ آن ا اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وت اڈیٹسمی ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےئن آےن واےل ڑلوکں ےک اکن ڑکپوا رک رماغ انب رک وہ اور اس اک رگوپ اوجناےئ رک رےہ ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اس یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر رپ  ڑپی واہں رپ ای  ڑلیک یھبک ادرھ وت 

ن

ز
س
س

ل اسےنم وایل الک
ب لک
 رظن اڈیٹسمی ےک 

ن

ااچی

 ای  الکس وک وت یھبک دورسی الکس وک دھکی ریہ یھت یھبک ادرھ ، یھبک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک اچل ےس یہ 

رنوس ےہ ہتپ لچ راہ اھت ےک وہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ورہن وہ یھبک یھب اینپ یہ الکس ۔۔

ےک آےگ ھٹیب رک ہن رو ریہ وہیت 

۔۔۔ریم ابہشز بک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس اس وک یہ دھکی راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر رحتک ےس وظحمظ وہ راہ ر
م
ہتپ ںیہن ویکں وہ اس یک ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اس اھت۔۔۔۔۔۔۔

 یک 

ن

رہ ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکیل رن

ن
 

اک ای  یلیصفت اجی

وہیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہی  راچدر ںیم یٹپل

ا لکشم اھت ےک ہی ڑلیک ذن ادہ وھچیٹ ےہ ہی رھپ اچدر رضورت ےس زن ادہ

ن

یبمل ےہ  رادنازہ اگلن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک آواز نس رک دسرہ ۔
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ںیہن ریم ابہشز اک دل  رےن  اینپ من آںیھکن ااھٹ رک داھکی وت اس یک من آںیھکن دھکی رک ہتپر

ویکں ےب اقوب وہ ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اےنپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی   ۔۔۔۔۔۔اسےنم ڑھکے ریم ابہشز وک داھکیر

دم ڑھکی وہ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ےن اانپ مت رو ویکں ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ران ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ 
م
وسال دہ

ےھجم ریمی الکس ںیہن لم ریہ 

م ریم ابہشز ےن رصتخم اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مہہہ
ہ

۔۔۔۔۔ 

وجاب دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت وکن یس الکس 

۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اس ںیم وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑلےک وک داھکی وج اےس یلہپ الماقت ںیم یہ مت ہہک راہ 

یہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن دل ںیم 

اتیمہ دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت  رےنہک وک

ااچن یتنس وہ ایک 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
39 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

را اگل ےک اس وھچیٹ یس ڑلیک ےن اس یک ن ات اک وجاب ںیہن ر رابہشز وک ہی ی 

 اریئ یک 

ٹ

رس

ن

دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

 

ٹ
ن

وٹسڈی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں۔۔۔۔

یھب دلجی وجاب دن ا 

ا 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت الکس ںیم اجؤ ن

وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الکس یہ اہیں ویکں یھٹیب ر

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن زرا 

ن

وت ںیہن لم ریہ ن

ّصہ ںیم اہک ۔

ن

غ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوووو یب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس 

یب مت ادنیھ وہ الکس ےک آےگ ڑھکے وہ رک ہک ریہ وہ الکس ںیہن لم ر

ّصہ وت اب ریم ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

غ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ابہشز وک یھب آایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

 وت وہ ریحان وہ یئگ یھت راھٹ رک داھکییک ن ات نس رک دسرہ ےن اورپ رظن ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وایعق اینپ الکس 
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ر یہ ڑھکے وہ رکالکس ںیہن لم ریہ ےک ر
م
ےیل رو ریہ ےک ن اہ

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ دلجی ےس 

الکس ںیم یلچ یگ یھت 

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

ا یہ راہ ےےےے ونس ریمرارےے

ے

 ابہشز وت آواز رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھچ ڑلیک ےہ رکشہی 

۔۔۔۔۔ولچ ںیم وخد یہ ےل یھب ںیہن وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ول اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنپ ن ال 

داںیئ اہھت ےس ےھچیپ رکےت وہےئ واہں ےس الچ ایگ ر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

  ےس وکسل ےس آیئ
 
 رمکہ ںیم دنب رک دن ا ۔۔۔۔۔۔۔  یھت اس ےن اےنپ آپ وکاجحب ج
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ادر 

ن

اجحب دروازہ وھکولں ۔۔۔۔ دسرہ ےن دروازے رپ دکتس دی ۔۔۔۔ وجاب ن

زہ وھکیتل وہ ےک ںیہن ۔۔۔۔۔ اب یک ن ار دسرہ مگیب ےن اویچن آواز ۔۔۔۔ اجحب مت دروا

رہنی مگیب اور 

ے

، ف رعوج  اورپ ےلچ ںیم اہک ۔۔۔۔ دسرہ مگیب یک آواز نس رک یقت اصج 

 

ے

آےئ ۔۔۔۔ ایک وہا دسرہ  ویکں اانت الچ ریہ وہ۔۔۔ یقت اصج  اانپ ہجہل انتج رنم رھک تکس

  ےس ہہک ریہ وہ یئ اجحب رےھت رھک رک اہک ۔۔۔۔ وہ اھب
 
دروازہ ںیہن وھکل ریہ ج

را رک اہک ۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےلھچپ ھچک اسولں ےس یقت  ُ
پ
۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن رظنںی چ

ںی یہ ںیہن الم یتکس یھت ۔۔۔۔۔۔۔اس یک ای  یطلغ ےن اس ےس اصج  ےس رظن

  یھبک وخشراس ےک وادلنی نیھچ ےیل ، اےنپ اھبیئ ےس وہ رظنںی ںیہن الم یتکس ۔۔۔۔ مت

روسں ،دسرہ مگیب ےن آج رھپ اس وک دبداع دی ۔۔۔ویکں ےک اس 

ے

ر وخیش وک ی
م
ہن روہ ،مت ہ

ام یھب اےنپ زن ان ےس ںیہن اکنانل اچیتہ

ن

 یھت ۔۔۔۔۔۔  وٹہ ںیم داتھکی وہں صخش اک ن

۔۔۔۔ یقت اصج  ےن دسرہ وک ےھچیپ ےنٹہ اک اہک ۔۔۔۔ اجحب ریمی اجن دروازہ وھکولں 

رے ر

ٹ

ت ںیہن امون یگ ۔۔۔۔ وہ دسرہ مگیب ےس ینتج روےھک ادناز ن ان ا یک ن ا۔۔۔۔ اےنپ ی 

ںیم ن ات رکےت ےھت اجحب ےس اےنت یہ رنم اور تبحم ےس ن ات رکےت ۔۔۔۔۔۔۔ 

رے ن ان ا یک ن ات نس رک وفران یہ دروازہ وھکل دن ا۔۔۔ اجحب یک آںیھکن  رو  راجحب

ٹ

یھب ی 

 وت وہ ۔۔۔۔ اوھنےن ۔۔۔ مت یھٹررو رک الل وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔ ایک وہا ریمے ےچب وک  ر
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رے ن ان ا ۔۔۔۔ایھب اجحب اینپ ن ات یہ 

ٹ

اس وک ےلگ ےس اگلےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔ وہ ی 

ل ڑپی ۔۔۔۔۔۔۔ وہ ن ان ا آج وکسل ےس وایسپ رپ وپری ںیہن رک نپاےئ یھت ےک رعوج وب

 

ے
ے

ر وق  ۔۔۔۔رعوج ےن ی 

 

ارے ےھچیپ آورہ اتک گل ایگ اھت ۔۔۔ وت اجحب اس ےس ڈر گ
م
ہ

ا ےک رعوج ےن ای   رل رک اینپوھجٹ وب

ے

اجن اچب یل ویکں ےک ارگ ن ان ا وک ہتپ لچ اجن

ر

ے

ہنی مگیب یھب  اس یک ڑلےک وک امرا ےہ وت ن ان ا رعوج وک تہب ڈاےتن ۔۔۔ہن رصف ن ان ا ہکلب ف

ایھچ یس  الکس یتیل ۔۔۔۔ وساےئ دسرہ مگیب ےک ۔۔۔ اںیھن رعوج یک اہبدری اور اامتعد  

رہنی مگیب وک اجحب یک وصعمتیم ایھچ ۔اس ےک دبےلتہب ااھچ اتگل اھت ۔۔۔۔۔

ے

 ںیم ف

یتگل یھت اور رعوج یک ہی اہبدری ای  اھکن ہن اھبیت ۔۔۔۔۔۔ ارے ریما ہچب ای  ےتک 

ا اھت رو ایل اب ولچ ۔۔۔ نم  رےس ڈر

ن

ایگ ۔۔۔۔ ولچ وکیئ ن ات ںیہن ۔۔۔۔۔اب انتج رون

ان اش  رر رک راہاہھت دو  رک ولن ںیم آاجؤ ۔۔۔۔ ںیم آپ اک اچےئ رپ ااظتن

 

وہ ۔۔۔ اجؤ ش

۔۔۔۔ یقت اصج  ےن اس وک دالہس دےتی وہےئ اہک ۔۔۔۔ اور واہں ےس ےلچ ےئگ ۔۔۔ 

ا اھت ۔۔۔۔۔ اس ےیل دلجی واہں  ران وک دسرہ مگیب یک وموجدیگ ںیم دم

ے

اا وسحمس وہن

ے

ت

ٹ

ھٹ

گ

ےس ےلچ ےئگ ۔۔۔۔ دسرہ مگیب یقت اصج  ےک اجےت یہ اجحب ےک نپاس آیئ اہمترا ایک 

۔ مت اینپ زدنیگ ںیم ایک رکو یگ ۔۔۔۔ دح ےہ ای  ےتک ےس ڈر رک مت  اجحب ۔۔۔ےنب اکر

ّصہ ںیم ےلھچپ نیت  ےٹنھگ ےس رو ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اینپ رھباس دےب 

ن

غ
دےب 
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د  ری 

ن

اکنیل ۔۔۔۔ ویکں ہک یقت اصج  رھگ رپ ےھت ۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب یقت اصج  یک م

ارایگض ومل ںیہن ےل یتکس یھت ۔۔۔۔۔۔۔ ا

ن

آواز وک دح درےج اکلہ رھک  رس ےیل اینپن

ر ای  دنبے وک یسک 
م
اراض وہےن یک ایک ن ات ےہ ہ

ن

ریہ یھت ۔۔۔۔۔ ارے آین اس ںیم ن

۔ ۔۔۔۔ اس ںیم ایسی ایک ن ات ےہ ۔۔۔۔۔ رعوج ےن اجحب اک ہن یسک زیچ ےس ڈر اتگل ےہ

 اجحب وک ھچک  یھب انہک ےبوضفل ےہ ۔۔

 

پ رک گ ۔۔ اسھت دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب جپ

 ےہ ۔۔۔۔ رعوج مت اجحب وک اےنپ رمکے ںیم ےل  رااھچ اب

 

سب رکو دسرہ یچب ےہ ڈر گ

کینس رھک رک اجحب ےک رک اجؤں ۔۔۔۔۔۔ اور رھپ اج رک اچےئ اک دوھکی اور اسھت ںیم ر

اہوھتں ولن ںیم وجیبں ۔۔۔۔۔ اہمترے ن ان ا مت ولوگں اک ااظتنر رک رےہ وہ ےئگ ر

رہنی مگیب ےن ان دو

ے

  ونں وک رمک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف
 
ے ےس یھب دن ا ۔۔۔۔۔ ج

رہنی مگیب دسرہ مگیب یک رطف وتمہج وہیئ 

ے

 وت ف

 

رعوج اور اجحب رمکے ےس یلچ گ

ا ےہ

ے

۔۔۔ویکں اانت اور رٹکی رک ریہ وہ ۔۔۔۔ ھچک وت ایخل  ر۔۔۔۔۔ دسرہ ےمت ایک وہ اجن

را ررکو یچب ےہ ۔۔۔۔ اھبیب ںیم ایک رکوں ےھجم یھب ھچک اتبںیئ ںیم اجحب یک امں وہ  اس اک ی 

 ہن ۔۔۔ ںیم اس وک ای  اور دسرہ ےتنب وہےئ ںیہن دھکی یتکس ر

 

وت ںیہن وسوچں گ

رہنی مگیب ےک رہچے   ۔۔۔۔۔۔ اس ںیم رعوج انتج اامتعد ویکں ںیہن ۔۔۔۔ اس ن ا

ے

ت رپ ف

 ۔۔۔۔ ےچب  ہشیمہ اےنپ امں ن اپ رپ اجےت ںیہ!!!! دسرہ ۔۔۔۔ اھبیب 

 

 آگ

ٹ

م
رپ رکسماہ
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ہہ  ر یتکس یھتوہ اےنپ ن اپ رپ یھب اجر
ہہ

ن

ن
ا ۔۔۔۔۔ ای  دم دسرہ ےک نم ےس الکن ۔۔۔۔ 

ن

ن

 ۔۔۔ دسرہ مت اس وک اس ن اپ یک اعدںیت اکیپ رکےن اک وبل ریہ وہ سج وک ہتپ یہ ںیہن

ےک اس یک ای  یٹیب یھب ےہ ۔۔۔ دورسی رطف یٹیب ےہ سج وک وہش اھبنسےتل یہ ہی 

 وک الم ےک اس اک ن اپ اس داین ںیم ںیہن ےہ ۔۔۔۔

ن
ن

ا وہ بلطم ںیہن اھت اھبیب ریم رنس

 دی ۔۔۔۔ ااھچ اب سب رکو ۔۔۔ اور ےچین 

ے

۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن  ای  دم ےس واضج

رہنی مگیب

ے

 وک ہتپ اھت ہک وہ یقت اصج  یک وموجدیگ ںیم یھبک آؤ اچےئ ےتیپ ںیہ ۔۔۔ ہکبج ف

رہنی مگیب ےک اجےن ےک دعب دسرہ ےک طبض ےیک وہےئ 

ے

 ۔۔۔۔۔۔ ف

 

یھب ںیہن آیئ گ

 ںیہن وھچڑوں ےئگ رؤں لکن ڑپآوسن

ے

ادہ ےھجم رمےت دم ی

 

ے ۔۔۔۔ مت ش

ح ۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وت یقت اھبیئ اور اھبیب وک ہی ںیہن ہتپ ےک ںیم اب یھب اہمترے اکن

  اھبیئ وک اس ن ات اک ہتپ ےلچ اگ وت وہ یھب ےھجم وھچڑ ےک ہن 
 
 ج

ٰ ّ

ںیم وہ ۔۔۔۔  ریمے اّلل

 ن اےلچ اجےئ ۔۔۔۔ مت رم ویکں ںیہن اجےت ۔۔

ٰ ّ

 وت اےس ومت دے ن ا رھپ ےھجم ااھٹ ۔ اّلل

ےل ریمے ادنر اب یسک وک وھکےن یک تمہ ںیہن ےہ ر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر

ے

ت

ن

پت ٹ
پ
ر ےن وہا یک راتفر ےس اگڑی الچیئ اور ای  ہٹنھگ یک ہگج وہ  ااسیل ٹنم ںیم اچنہپ ریم اجی 

 ن اد ںیہن آن ا 

ے

۔۔۔۔۔ اور اجےت یہ ریم ابہشز ےک رمکہ ںیم الچ ایگ ۔۔۔۔اس وک ایھب ی

ر

ے

یچنہپ ےہ ۔۔۔۔ ریخ اب ان ےک اسےنم اج رک یہ ہتپ ےلچ  رہک اس یک وکن یس ن ات ان ی

ی ر

ٹ

لی فٹ

ر ےن ن اںیئ اہھت ےس دروازہ وھکال اھت ۔۔۔ویکں ہک وہ  اھت ۔۔۔۔ اگ ۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ر رپ اورپ ےچین وہ رےہ د  

 

پ

روازہ وھکےتل یہ وہ ادنر دالخ وہا ۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز روگنل چ

ر ۔۔۔۔ یج ن ان ا اجین آپ ےن وح ر ان ےک ےھت ۔۔۔۔ آؤ اجی  یلی آےن وک اہک اھت ۔۔۔ اجی 

اسےنم ادب ےس ڑھکا وہ رک وبال ۔۔۔۔ وہ مت ےھجم الیھٹ ااھٹ رک دو ۔۔۔۔۔ وہ الیھٹ سج 

ر اک وت قلخ کشخ وہ ایگ اھت  ےس یہ یطلغےس نپچب ر ا اھت ۔۔۔۔ اجی 

ے

رکےن رپ امر اھکن

ر ںیم ےن ںیہمت ھچک اہک ےہ ۔۔۔۔ اب یک ن ار ریم ابہشز زرا ا واچن وبےل ۔۔۔۔۔ اجی 

ر  ر الیھٹ یک رطف رھب ایگ ۔۔۔اج وت ایگ اجی  ۔۔۔۔۔ یج ن ان ا اجین ۔۔۔۔ہی ہہک رک اجی 

ر نم ںیم رھبرھبان ا ۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک اہوھتں ںیم الیھٹ اب ر ۔۔۔۔۔۔اجی 

یھت ۔۔۔۔۔ الیھٹ اہھت ںیم آےت یہ ریم ابہشز اینپ ہگج ےس ڑھکے وہ ےئگ ۔۔۔۔ اور 

ر ےک رگد رکچ اگلےن ر ۔۔۔۔ریغب گل یٹپل ریم اجی   ےگل ۔۔۔۔ مت لک رات اہکں ےھت اجی 
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ر وک اب س  ھجمس آایگ اھت ۔۔۔۔۔ اب وھجٹ وبےنل  اک ےک وسال ایک ایگ ۔۔۔۔ریم اجی 

راہ یہ ںیہن یھت اس ےیل چس یہ وبل دن ا ۔۔۔۔وہ بلک ںیم اھت ن ا۔۔۔۔ایھب اس یک وکیئ ر

یک رضب گل ۔۔۔۔ طبض رکےن ن ات وپری یھب ںیہن وہیئ یھت ہک اس رمک رپ ای  الیھٹ ر

ہہ ۔۔۔۔ اس خیچ یک رپواہ ےئک ریغب ریم 
مہہہ
ہ
ےک ن اووجد اس ےک قلخ ےس خیچ یلکن ۔۔۔۔۔آ

 یک مسق رصف ایک ۔۔۔۔ایک ابہشز ےن دورسا وسال

ٰ ّ

 ایک ایپ واہں رپ ۔۔۔۔۔۔ ن ان ا اجین اّلل

ر
فف

 ںیہن اگلن ااااااا ا

ے

 ایپ ےہ واہں رپ اور یسک یھب زیچ وک اہھت ی

ٹ

 
فف ن ان ا ۔۔۔اس رگیسی

فف

یک ن ات لمکم وہےن ےس ےلہپ یہ ای  اور الیھٹ یک رضب گل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ 

ر رپ رمیت یھت وہ اس وک وی ا دھکی رک ۔۔۔۔شغ اھک رک یہ رگ ں امر اھکڑلایکں وج ریم اجی 

ے

ن

م ۔۔۔اور ویکں ےگ ےھت واہں۔۔۔۔۔ اب ریم ابہشز دون ارہ 

ہہہ
مہہہ
ہ

اجیت ۔۔۔۔۔۔۔

راامجن  ر رپ ی   

 

پ

م اگرڈز وک روگنل چ

ہہہ
مہہہ
ہ

وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔ وہ دووتسں ےن اہک اھت ۔۔۔ 

ہتپ ےہ ویکں ںیہن ےل رک ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ اس وسال اک ایک وجاب داتی۔۔۔۔۔ ےمت ر

ن ات اک ےک ن ان ا اور ریش الضف اھبیئ ےک اقولتں اک ایھب ھچک یھب ںیہن ہتپ ۔۔۔۔ہتپ اس ر

 ۔۔۔وکن امرے اگ ۔۔۔

ے

اور وکن اچبےئ اگ ۔۔۔ ںیہن وکن دنمش ےہ ۔۔وکن دوس

اور مت ےلھچپ ھچک دوونں ےس رھگ ےک ےلھچپ ٹیگ ےس لکن رک وبلکں ںیم اج رےہ ےھت ۔۔۔ 

ری وارث یک ےہ ۔۔۔۔ مت  ںیہن رپ رےمت اینپ اجن یک رکف ےہ ن ا

ن

ےھجم اس اخدنان ےک آچ
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ویکں ںیہن ےتھجمس ۔۔اب ریم وحیلی ںیم رصف ریم ابہشز یک آواز وگجن ریہ یھت ۔۔۔۔ 

ر وک ںیہن ہتپ اھت ہک اور ریم ّصہ یسک یھب وطر رپ مک ںیہن وہ راہ اھت ۔۔۔۔ ریم اجی 

ن

غ
 ابہشز اک 

اداین اس ےک ن ان ا اجین اک دل ر

ن

 راس یک ای  ن

 

۔۔۔۔ آیئ امی وسری ن ان ا اجین آج داھکےئ گ

اراض وت ہن وہ 

ن

ےک دعب یہک یھب اجؤ اگ وت اگرڈز وک اسھت روھکں اگ ۔۔۔۔۔ن

ر

ے

م مت اج تکس

ہہہ
مہ
ہ

ر رکےت وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔
م
ارایگض اظہ

ن

 وہ۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ن

اراض 

ن

 ریمے ن ان ا اجین ھجم ےس ن

ے

  ی
 
۔۔۔۔۔ ںیم وت ںیہک ںیہن اج راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ج

ر ہی ہہک رک ان ےک نپاؤں ںیم ھٹیب ایگ اھت ۔۔۔۔ اگلؤ ای  اور ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ر روہ اجی 

ا وت  رریم ابہشز ےن اس یک رطف اہھت ااھٹےت وہےئ اہک ۔۔۔ آپ اجن ےس

ن

یھب امر دو ےگ ن

ر ےن دیقعت ےک اسھت ریم ابہشز اک ااھٹ وہا اہھت وہوٹنں ر اف ںیہن رکوں  اگ ۔۔۔ اجی 

ر یک ا  آیئگ یھت رس رحتک ےس رےس اگل دن ا ۔۔۔۔ اجی 

ٹ

م
ریم ابہشز ےک رہچے رپ رکسماہ

ارایگض متخ رک ےئگ 

ن

 اس ن ات اک وبثت یھت ےک وہ ن

ٹ

م
۔۔۔۔۔۔۔اور اس یک ہی رکسماہ

ر ےک العوہ ان ےک نپاس ےہ یہ وکن ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر ا رکےت اجی 

ن

ےسیک ن

وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔  اجن ےس وت ںیہمت ںیہن امر اتکس ۔۔۔ اہ رمع دیق یک زسا رضور انس اتکس ر

ر ےن ھچک ۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن رکسما رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ۔۔۔اجی 

ایھجمس رپ اوسفس رکےت

ن

ایھجمس ےس داھکی ۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اس یک اس ن

ن

وہےئ ر رن
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ادی اک وسچ راہ وہں 

 

رگدن وک یفن ںیم الہن ا ۔۔۔۔۔۔ بلطم ریمے ےٹیب ںیم اہمتری ش

ر ےن وخش ا ۔۔۔۔ اجی 

ن

م اس اک  روہےت وہےئ ر۔۔۔ ارے ن ان ا اےسی وبےل ن

ہہہ
مہ
ہ

اہک ۔۔۔۔ 

ر ےن یھب کہچ رک  ل ایتر وہ ۔۔۔ اجی 
ب لک
ادی ےک ےیل ۔۔۔۔ یج 

 

بلطم مت ایتر وہ ش

ا وجاب دن ا ۔۔۔ وت ڑلیک یھب  دھکی

ن

 یل وہ یئگ  مت ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ہی وت آپ اک اکم ےہ ن

ھت ۔۔۔۔وت ںیم ویکں آپ ےک اکم ںیم دالخ دو ۔۔۔۔۔ وت وہ ڑلایکں وج اہمترے اس

اہک ںیم یھب وکسن اک اسسن ےل وہیت ےہ

ے

ادی رک ول ن

 

 ان  ںیم ےس یہ یسک ای  ےس ش

امئ نپاس ےہ ۔۔۔۔ اس رھگ ںیم

ٹ

 وج وکسں ۔۔۔۔۔ ارے ن ان ا وہ وت ٹسج ن

 

 وہ  ڑلیک آیئ گ

ا رشوع رک دوں ر

ن

دن

ٹ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت رھپ ںیم ڑلیک ڈوھی

 

ریمے ن ان ا یک دنسپ وہ گ

ڑلیک اہبدر وہین اچےیہ ۔۔رپ  رای  رشط ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ویکں ںیہن رگم ریمی 

  یھبک  ارگ ےھجم ھچک وہ اجےئ وت ریمے ریغب یھب زگارا رک ےکس 
 
اہک ج

ے

اامتعد وہ ۔۔۔۔ ن

 رطح ںیہن وج ایمں ےک رمےن ےک دعب انیج وھچڑ دے اور رھپ ان ۔۔۔۔۔ریمی امں یک

ر یک ن اوتں رپ ای  دھکی ری ےک مغ ںیم یہ رم اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن اجی 

ٹ

 ی 

 ےک رئیچنیم اک  راسسن

ن

اخرج یک ۔۔۔۔ اب اتلچ وہ ۔۔۔۔اج ویینریٹس ںیم ویھت ون

 ےئگ ہن ہکلب ہی ااختنب ہکلب ااختنب ےہ داع رکںی ن ان ا اجین ںیم یہ وتیج۔۔۔۔۔ مت یہ وتیج

س ن ان ا اجین 

ک

ن

 ت
ھٹ

ے

ن

 یھب ۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

اےلگ اسل آےن واےل انشکیل ںیم امی انی اے یک س 
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احظف  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہلل

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رعوج ںیم ںیھمت یسیک یتگل وہں ر

 اور 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےک اس ااچی

پگااہن  وسال رپ رعوج ےن اینپ رگدن وج ےک یٹ وی رپ ےتلچ رپورگام رپ رموکز یھت اس وک  چ
ن 

  ومڑ رک  داھکی اہجں اجحب اس وک ار

ن

اہتنیئ وصعمتیم ےس دھکی ریہ یھت اجحب وک ن اںیئ اجی

ایسی رظنوں ےس داھکی ےسیج ہہک ریہ 

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی اسیک وسال ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل اےلگ یہ ےحمل اس ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصعمم رہچے وک دھکی رک اس وک اس رپ ایپر آن ا 

ےک ایپرے ےس ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن اجحب 

 اجس رک 

ٹ

م
اگولں وک دوونں اہوھتں ںیم ےل رک اس وک داںیئ ن اںیئ امھگ رک رہچے رپ رکسماہ

۔ مت اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رک ےھجمے
پ
چ

ن

 ھٹ
کٹ

ےےےےےےے تہب زن ادہ ایھچ یتگل وہ اس ےن ےھجم وک 

اہک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اس ےک اگولں وک وھچڑ دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب وج ےک ہی وسال رک یہ اتھچپیئ یھت ۔۔۔۔۔۔

 ےک اگولں وک دوونں 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ الگیب رن

رشوع رک دن ا اھت  رں ےس انلسماہوھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج ےک رعوج ےک ےکلہ 

ےس ےنچنیھک ےس الل وہ ےئگ ےھت ان وک ےتلسم  وہےئ ر

فف مت ےس ن ات اہک۔
فف
فف
فف
فف
فف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

ا سک ےن 

ن

ا یہ وضفل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت ہن رکوں ن

ن

رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج اک وجاب وت ےسیج وں ۔۔۔۔۔۔اہک ےہ رک

نم ںیم ایتر اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےن وت وےسی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن یہ رک دن ا اھت۔۔۔۔۔

یھب لج رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ن ات رپ رعوج 

ح وتمہج وہ رک داھکی ف وپری رطرےن یٹ وی دنب رک ےک اس یک رط

ی اےسی یہ 
 
ج
ہم

ا 

ن

وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ن
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ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وےسی ہی

ن

ےھٹیب ےھٹیب اس  روضفل وسال رکن

ن ات  اک ایحل ےسیک آن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن اجحب وک  

وکشمک رظنوں ےس دےتھکی وہےئ وپاھچ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وت سب ہی اچہ ریہ یھت ےک مت ھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس ن ات رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن ےتسنہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک اس وہےئ وجاب دن ا ۔

وجاب رپ رعوج ےن اےس اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی 

اس ےس وکیئ  اجحب وک ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ

ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت وایعق 

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

ف

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن
 
ج
ح

 ںیم نپالگ وہ 

یھب اانپ دبال وپرا ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم نپالگ 

ںیہن وہ ااھچاااا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب 

اےن

ن

راض وہ رک اہک  ونصمیع ن

ر نپالگ یہی اتہک ےہ 
م
ی ہ
 
ج
ح

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ک رک اجحب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن اینپ یسنہ رو

 ںیہن یتکس 

ے

 
 

وک وجاب دن ا رعوج وک ہتپ اھت اجحب یھبک اس ےس ن اوتں ںیم ج

 ےس ن ات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وعج مت ھجم

 ہن رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب یک ن ار یہ

ا

 
ن

اراض وہےن یک ن

ن

ین اجحب ےن رعوج یک رطف ےس نم ومڑ ایل اھت وج ےک اس ےک ن

 

ے

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےنتک ٹنم ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن ےسیج اس اک ذماق اڑان ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ےک وہ یھبک یھب اس ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اراض وہ یہ ںیہن یتکس یھت 

ن

ر ن زن ادہ دی 

ازہ اثمل لک ر

ے

یہ یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑلےک وک امرےن واےل واہعق 

ت ںیہن ےس یھبک ن ا ررپ،اور ن ان ا ےس وھجٹ وبےنل رپ اجحب ےن اہک اھت ےک وہ اب اسر

رکے یگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اجحب 

اراض ںیہن وہ یکس یھت 

ن

ر ن اس ےس زن ادہ دی 

۔۔۔۔۔ وےسی ںیم ےن وت ےمت اتب دن ا ےک مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ےھجم ایھچ یتگل وہ اور اس ےک وبثت یھب دے دن ا ںیم ےن  

 وہ ریمے ےیل  ایک رک یتکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن۔۔ مت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن اجحب وک نپچب یک ن ات ن اد 

  اجحب ےن
 
سب اانت اہک اھت  ردالیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج

ہک اےس الکس یک ڑلایکں گنت رکیت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑل  ر۔۔۔رعوج ےناور رھپ ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑگھج رک وخد وک دو اسل ےھچیپ رکوا دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اجحب یک الکس ںیم آ رک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ںیم یسیک یتگل ھٹیب گ

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن یھب 

ران ا 
م
اجحب واال وسال دوہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت یھب ےھجم تہب ایھچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یتگل وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن یھب 

رعوج یک رطح اس ےک اگل چنیھک رک اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج اجحب ۔
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ےک دبال ےنیل واےل ادناز رپ وھکل رک 

  ریم ریسنہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور
 
ے ےئل مت ج

  مت ےھجم تہب ذن ادہ ایھچ یتگل وہ 

ے

ھچک یھب رک زگرےن وک ایتر وہیت وہ ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن 

اکلہ اس رکسما رک رعوج 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےسی  یہ ہشیمہ 

ا اوےک 

ن

ریمے اسھت رانہ یھبک ھجم االیک ہن وھچڑن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن دیجنسیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔

ےس اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک ریمی 

 وھچڑوں یئگ ارگ ےھجم اگل ےک مت ںیہک طلغ راہ رپ لچ ریہ اجن ںیم ےمت یھبک یھب االیک ںیہن

  یھب ںیم یہ وہں یئگ وج ےمت دیساھ رکے ر

ے

وہ وت ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امیض#

 

د ےل رک ایھب یہر

ٹ

 اکجل یک نیٹنیک ںیم آیئ یھت دسرہ اےنپ امتم ریپی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلھچپ زگرے ای  ےنیہم ںیم دسرہ ۔۔۔۔

 انبیئ یھت  

ے

ےن  اکجل ںیم ای  یہ دوس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ نیٹنیک رمثہ۔۔۔۔۔

ںیم رمثہ اک ااظتنر رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وےسی ںیم آپ اہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھاارا  اک رکشہی وبقل رک ایل 

م

ے

ن

ےن 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب اور رکشہی ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن وبانل مت  رںیہن

زنطہی ادناز ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

 ر

ن

 یھت ابہشز یک اس ااچی

 

ری رطح ےس وبالھک گ واردات رپ دسرہ ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہیں ں  پ پ پ
پ

آپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ں۔۔۔۔۔

ںیم آپ وک اھک ںیہن راہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ ھجم ےس ڈر ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ویکں ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔

ےن دسرہ اک ڈر اھبےتپن وہےئ اہک ر

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انشکیل نیپمک یک وہج ےس

ز ےلھچپ ای  ےنیہم ےس اکجل ںیہن آن ا ریم ابہش

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل ہتپ 

ہ اس ای  ےنیہم ںیم وھبل ںیہن نپان ا اھت ںیہن ویکں دسرہ ےس وہیئ یلہپ الماقت و

ر رات ہی اکیل 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ

ا وہا ووجد اس وک ر

ٹ

ا اھت  رےب نیچ ےیکاچدر ںیم لپ

ے

رھک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وت دسرہ ےس 

وہیئ یلہپ الماقت وک وھبل یہ ںیہن نپان ا اھت 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج ای  ےنیہم دعب رھپ ہی ووجد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اس وک داھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےھکی ںیم ایسی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور دورسی ن ات ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویسی ڑلیک ںیہن وہں

ںیم ےن آپ وک بک وبال رکشہی ر

؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور ںیم آپ وک رکشہی ر

 ویکں  ؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وبولں یگر

ےن اس یک اھک اجےن وایل رظنوں ےس داھکی 

اھک اجےن اور اس یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

وایل ن ات وک اصف رظن ادناز رک ےک  اینپ یہ یئن  ن ات رشوع رک دی یھت 

د ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وخ

وک  انتج رپ اامتعد داھکی یتکس یھت داھکی ریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہکبج دورسی رطف رپ 

یھب رنوس رک راہ اھت  ررہ وک اوراامتعد  ریم ابہشز  دس

م 

ہہہ
مہہہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یلہپ ن ات ایسی ویسی ڑلیک ےس ایک 
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د ےہ اہمتری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رما

ا وہ وہ ایسی ویسی وہیت ےہ 

ے

ںیم نج ڑلویکں ےک اسھت وہن

رسی ن ات  ارگ رکشہی ںیہن وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وت وبل دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رسیتی ن ات ںیم ےن 

د رک دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ ن

ہ رےمت الکس ڈوھی

ن

ت

ن

ٹ

ن

ت

ن

ٹ
نننننننن

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ورب

ر ھٹیب 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت وت الکس ےک ن اہ

ےک  ر لم ریہرک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الکس ںیہن

ےیل رو ریہ وہیت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اس ن ات رپ 

ّصہ آایگ اھت ہک وہ وت اس ڑلیک وک ای  ہحمل یھب ںیہن وھب

ن

غ
 رھب یک 

ن

ل اکس اھت اور ہی اٹھچن

ڑلیک اےس وھبل یگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

 ریم ابہشز وک وکیئ ر

ٹ

 
رک دے رظن ادناز ابہشز وک دی رگی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یھب وکیئ 

ڑلیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکلب اےس یہ ںیہن وہ وت 

وک یھب وبل یگ  راس ےک وک ااسحن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب دسرہ ھچک وبیتل رمثہ 
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واہں آیئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہےئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یسیک وہ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ہی ہہک رک دسرہ ےک اسھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔ اور ہی رٹسم وکن ںیہ چنیب رپ ھٹیب گ

ے 

ے

ھی

ٹ

ب ٹ ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمثہ ےن 

اسھت  یہ دسرہ ےک اکن ںیم اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل اس یک رسوگیش اینت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اویچن یھت ےک ان ےک اسےنم ےھٹیب ریم  ابہشز اس وک وغبر نس اکس 

۔۔ رمثہ ےن دسرہ  ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ایک ےک وہ ریم ابہشز وک رسے ےس اجیتن یہ ںیہن وہ ر
م
اسےنماےسی اظہ

  ن ات رپ ریمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک

ّصہ ےس الل وہ راہ اھت 

ن

غ
ابہشز وج ےک ھچک ےحمل ےلہپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ یک ن ات رپ 

 ریم ابہشز ےک وہوٹن

ٹ

م
ں رپ یکلہ یس رکسماہ

آیئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم دلج یہ وہ اس وک اپھچ 
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 رمثہ ریم ۔۔۔ ویکں ےکایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رمع امجل یک وھچیٹ نہب یھت ر

ے

ابہشز ےک دوس

  ریم ابہشز دسرہ وک 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس دن ج

 وج ےک اس یک   راس یک الکس ںیمر

 

اجےت وہےئ رما وت اس وک رمع یک وھچیٹ نہب رمثہ رظن آگ

یہ رطف آ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس 

 ابہشز ےن رمثہ ےس السم داع یک دھکی رک ریمر روک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ن اوتں یہ 

الکس اور ٹکیجبس رگوپ میس ےہ ن اوتں ںیم ہتپ الچ ہک اس یک اور  دسرہ یک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ریم ابہشز ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمثہ وک ای  ڑلیک اک ہیلح اتبن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 انبےن اک اہک اور اس ےک اسھت 

ے

ہیلح ںیم رصف اکیل اچدر اک  اتبن ا اور اس ڑلیک وک دوس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ہی وت رےنہ اک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریم ابہشز وک یھب ںیہن ہتپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ 

آواز ںیم اہک  ر رک اویچنیک رسوگیش رپ دسرہ اجن وبھج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم ںیہن ہتپ ہی وکن ںیہ اور 
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۔۔۔۔۔ ےھجم وت اہیں ایک رک رںیہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  
 
ہی وکیئ نپالگ ےتگل ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیجع و رغی

ن اںیت رک رےہ ںیہ ھجم ےس ر

۔ ںیم وت اجیتن یھب ںیہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ّصہ یھب 

ن

غ
ان وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ھجم رپ بک ےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن وہ رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وصعمتیم ےک اسرے راکیرڈ وتڑ رک یلہپ ن ار ریم ابہشز یک آوھکنں ںیم آںیھکن ڈال رک 

 اسانم ںیہن رک نپایئ اور دلج یہ آںیھکن د آوھکنں اکن ات یک رگم اس یک رپ اامتع

ے

ر ی  زن ادہ دی 

اکھج یل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک اس ےجہل 

وک ےنسنہ رپ وبجمر رک دن ا ےن ریم ابہشز ر

ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وھتڑی یہ دی 

دنلب وہا ردعب اکجل یک نیٹنیک ںیم ریم ابہشز اک ہہقہق ر

فف ںیم وت ایگ اکم ۔
فف
فف
فف
ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیمم ےن آج وت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک وصعمتیم اور لتق یہ رک دن ار
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الرپوایئ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

ام ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دل ںیم اہک ۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما ن

ابہشز ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 انتک نپالگ اورررررررر ےمت تہب دلج ہتپ لچ اجےئ اگ ےک ںیم

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

دسرہ یک آوھکنں ںیم دھکی رک رپ اامتعد ادناز ںیم اہک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےتھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

۔۔۔اور واہں رپ ای  آھکن دن ایئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

دسرہ وک دششر وھچڑ رک واہں ےس الچ ایگ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر
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آج دسرہ مگیب  اجحب وک اےنپ اسھت ن ازار الںیئ یھت ر

ر
م
احل ںیم اجحب اک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب ہ

  اجحب وک وخد 

 

ا اچیتہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ئل

ن

ر ڈر متخ رکن
م
ہ

زار یھب  آںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ازار ےلر

ااہتنیئ رش واال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب اےنپ آپ ر

ر ےس داںیئ ن اںیئ رک ریہ  وک یسک ےس یھب رکٹاےن ےس اچبےن ےک ےیل دنکوھں وک اکیف دی 

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اجحب ےن ای  اہھت ںیم دسرہ 

ا ڑکپا وہا اھت ۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ن ازار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مگیب یک اچدر اک وکن

ںیم دسرہ مگیب اجن وبھج رک زیت لچ ریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وک ان اک اسھت 

ا رپ راہ اھت  ردےنی

ن

ےک ےئیل دوڑن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم دسرہ مگیب وک اس یک 

۔ دسرہ مگیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ رپواہ ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور اجحب اب ای  امل ںیم دالخ وہںیئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ن ان ا اجین آپ ھچک وت ےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بک ےس اس 

امل ںیم یھبک ادرھ اور یھبک ادرھ وہ رےہ ںیہ 

ر گنت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

آایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن وتیھبک  اینپ رگل 

رڈنیز ےک

ن

اےنت رخنے ںیہن دےھکی ےھت ےنتج اس ےک ن ان ا اجین ےک ےھت  رف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکیئ زیچ دنسپ یہ ںیہن 

  ابہشز وکآریہ یھت ریم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ارررررر ای  وت 

اےنت دن دعب وشگنپ رکےن آن ا وہں 

 اہمتری اکایمیب رپ تہب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دورسا آج ںیم

زن ادہ وخش وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز آج 
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 ےکتہب وخش ےھت آج ان اک اٹیب ویینریٹس ںیم ویر

ن

 ایگ  رھت ون

ے

 
 

رئیچنیم اک ااختنب وج ج

ر وک  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دورسا وہ آج یلہپ ن ار ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اس ڈیمن ا رپ الےئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر وک ڑھکا وہےن اک ن ااقدعہ االعن رکںی   رپ ریم اجی 

ٹ

اسل آےن واےل انشکیل ںیم اینپ س 

فف سب رکںی اب اینت یھب ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےئگ ۔۔۔۔۔۔
فف
ف
۔۔۔۔۔۔۔۔ ا 

وخیش ےک آپ ےلھچپ دو ےٹنھگ ےس اس امل ںیم وھگام  رںیہ ےہ آپ وک ھچک دنسپ یہ ںیہن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ولچ اس دواکن رپ ھچک اخص  رآراہ

فف ن ان ا اب ںیم ںیہک 
فف
ف
ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےن ای   اج راہ ۔رںیہن

وسٹ یہ وت انیل ےہ ریمے ےئل وت اہیں ےس یہ ےل 

ر چس ںیم تہب گنت وہ ایگ ںیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اج ی 

ر ای  وسٹ وہ یھب  اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب سب رکو اجی 

رپسی اکرفنسن ےک ےیل انیل ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج یلہپ ن ار اجؤ ےئگ ڈیمن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر 
م
ر اابخر ، ہ

م
اہک حبص ےک ہ

ے

ےک اسےنم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت شل شپ وت وگل ہن ن
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ر

ن

 ت
ٹ چپ

ل ، اور  وسلش ڈیمن ا رپ مت یہ مت وہ اور وکیئ یھب ہن یٹ وی 

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اھجمسےن واےل 

ادناز ںیم اہک 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ریہ ںیہ امم آپ اانت زیت ویکں لچ

ر ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ای

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمے ریپ ےہ وکیئ ن

ا 

ن

اوگنں ںیم درد وہن

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب یک وت ن

وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےیل روین وصرت ررشوع ر

یئ انب رک دسرہ مگیب وک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ مگیب وک اس یک وک

رپواہ یہ  ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےئل دےب دےب 

پ اچپ  ّصہ ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب جپ

ن

غ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب سب رصف ر روہ ۔۔۔یتلچ
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اھبیئ اصج  ےک ےئل ای  وجڑا انیل رہ ایگ ےہ اس ےک دعب وت رھگ واسپ ےتلچ ںیہ ر

ا ڑکپا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ہی ایک مت ےن ریمی اچدر اک وکن

وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وھچڑوں اس وک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔ مت یچب ںیہن ےک وھک اجؤ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن اجحب ےک اہھت ےس ر

ا وھچڑوان ا ۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امم آپ ھجم اینپ اچدر اک وکن

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن دسرہ مگیب 

ن

اراض ےہ ن

ن

ےس ن

 رےک اسھت دقم ےس دقم المےت وہےئ اہک

اراض ویکں  وہےن ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ںیم مت ےس ن

گل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور مت وکن یس  ریمی یتنس وہ 

 وہ وخدرس اور اینپ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنپ ن اپ رپ گ

رمیض رکےن وایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک 

ر س الک ردسرہ مگیب ےن ای 

ٹ

ٹ

ن

 ت
ٹ چ 

ھت اہؤس اک دروازہ وھکال 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دروازہ وھکےتل یہ اسےنم ےس آےن واےل ریم 

 ابہشز ےس دسرہ مگیب رکٹاےت رکٹاےت یچبر
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  ریم ابہشز ےن آںیھکن اورپ رک ےک 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

داھکی وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ویہ اکیل اچدر وج ےک 

ل ےلہپ ریم ابہشز یک دل یک دڑھنک زیت وہ اجیت یھت اس ر21آج ےس ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اےنت دونں دعب دھکی رک 

رے رطےقی ےس ڈر ایگ دسرہ مگیب ر ی 

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وج اجحب وک رپ اامتعد وہےن اک 

رقبس دیتی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ے ر۔۔۔۔۔ اب ی 

پ ریہ یھت ر

ن

رطےقی ےس اکی

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

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

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسدددرہ۔۔۔۔ ریم ابہشز یک زدنیگ ںیم یلہپ ن ار زن ان ڑلڑھکایئ یھت ۔۔۔۔ دسرہ مگیب 

 وت اس وک وھچ رک یھب وت ریم ابہشز وک یہ دھکی ریہ یھت ۔۔۔ اےسی گل

ے
ے

 راہ اھت ۔۔۔۔۔ وق

ںیہن زگرا اھت ۔۔۔ ریم ابہشز آج یھب واسی اک واسی یہ اھت ۔۔۔۔ رصف اکیل ن ال اب 
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رہ ایل وت ڑے ےس دیفس وہ وھت

ن
 

  دسرہ مگیب اک اجی
 
ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ج

 اس ےک رہچے رپ اس رطح یک کمچ ںیہن ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔ اسرے ن ال دیفس وہ ےئگ

رےھت ۔۔۔۔۔   

 دھکی رک 

ے

ا وت اس ےن اجحب یک رطف داھکی وج اینپ امں یک احل

ٹ

  دسرہ مگیب اک ہتکس وٹن
 
ج

ےہ ۔۔۔۔ اجحب ای  دم اینپ امں ےک نپاس ریحان وہ یئگ یھت ۔۔۔۔ امماا آپ یھٹ ر

آیئ ۔۔۔۔ اجحب ےک نم ےس امم اک ظفل نس رک ریم ابہشز ےن ای  دم دسرہ مگیب یک 

۔۔ دسرہ ےن ریم ابہشز یک رظنوں وک اےنپ اورپ دھکی رک رظنںی اکھج دی رطف داھکی ۔۔۔

ےئگ  ڑکپ رک آیھت ۔۔۔۔۔۔ ولچ اجحب اہیں ےس ۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن اجحب یک الکیئ

ا دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز یک داھڑ 

ن

راھن

ٹ

 ی 

ے

ریھ ۔۔۔۔۔  ای  دقم یھب م

ٹ

ی 

۔۔۔ اب ںیہن وپرے امل ںیم انسیئ دی ولگ اہجں ےھت وںیہ رک ےئگ ےھت ۔۔۔

راھ رک دسرہ مگیب یک الکیئ ڑکپ یل اور 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ مگیب یک رطف دقم ی 

راس وک اےنپ اسھت ےل رک اجےن اگل ر

ے
ے

ایئ انب وہا ۔۔۔۔۔اس وق

 

ر امتش  ریم اجی 

راھ ۔۔۔ ن ان ا آپ ایک رک رےہ ںیہ ولگ دھکی رےہ 

ٹ

ر آےئگ ی  اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  دم اجی 

ل ااھچ ںیہن اگل ۔۔۔۔۔ ںیم اینپ ںیہ۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب یکر
ب لک
ر وک  ا ریم اجی 

ن

 الکیئ ڑکپن
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۔ ریم وہ اگ۔۔۔۔۔ویبی وک ےل رک اج راہ وہں اور یسک وک اس ن ات رپ وکیئ ارتعاض ںیہن ر

ر یک وت ےسیج آواز یہ یلچ یئگ یھت ر ر وک آہتسہ ےس اہک ۔۔۔۔اجی  ابہشز ےن اجی 

ر اجےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اجحب اٹیب آپ یھب آؤں ۔۔۔ ریم ابہش
م
ز امل ےس ن اہ

اوگنں ںیم اجن یہ ںیہن ریہ ۔۔۔۔ اس وک ھچک ھجمس ںیہن آ راہ اھت ےک 

ٹ

۔۔۔۔ اجحب یک وت ن

ارطسح ےسیک اس یک امں وک ےل اج اتکس ےہ  ر۔۔۔۔۔ اور رہی صخش وکن ےہ؟؟؟؟

 ےل رک آےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز دسرہ مگیب وک  اگڑی ی

ز ےک دقومں ںیم ھٹیب یئگ یھت ۔۔۔۔۔ زیلپززززززز ۔۔۔۔ ریم ںیم ای  دم ریم ابہش

ھاارے نپاؤں ڑکپ ریہ وہ ۔۔۔ ںیم اےنپ اھبیئ ےک

م

ے

ن

 ۔۔۔ ںیم 

 

ر وہ ر آےئگ رشاسمرم اجؤ گ

رھ ر

ٹ

 ۔۔۔۔ ریمی یٹیب ریما یھبک اابتعر ںیہن رک یئگ ۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن آےئگ ی 

 

اجؤں گ

ےن ےھجم اتبن ا ںیہن ےک ریمی یٹیب یھب ےہ ۔۔۔۔۔۔  رک دسرہ مگیب وک ےلگ اگل ایل ۔۔۔۔ مت ر

 ادیم ےس یھت ۔۔۔۔ ای  ہلگ ایک ایگ اھت ریم ابہشز یک رطف ےس ۔۔۔۔ ںیم 

ے
ے

مت اس وق

اتب وکسں یئگ ںیم ےمت دعب ںیم اتبؤں یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  ڈنھٹی آہ یل اور ایھب ںیہن ر

ارے انپا
م
 ہ

ے

ام ی

 

رٹنمٹ ںیم دسرہ مگیب وک ےھچیپ رک ےک وبال ۔۔۔۔۔ لک ش

ا آیئ وت رھپ ںیم وج رکوں اگ ۔۔۔۔ وہ رصف ےمت اصقنن یہ ںیہن وہ 

ن

ا۔۔۔۔۔۔ ارگ ن

ن

آاجن

ارہ ھجمس رک دسرہ مگیب ۔۔۔۔۔ ریم راگ ۔۔۔۔۔۔ مت س  ھچک وھک دو یئگ ۔۔۔

 

ابہشز اک اش
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ےن دور ےس آیت اجحب وک داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یھٹ ےہ ںیم آاجؤں یئگ 

یئ وھٹس وجاز شیپ ںیہن ایک ےھجم وھچڑ ےک اجےن اک وت ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ارگ مت ےن وک

 ھجم ےس ریم ر21یسک یھب زیچ اک احلظ ںیہن روھکں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ےن ر

ے

ی اسل ی

دور راھک ۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ن ات رپ ریم ابہشز یک آوھکنں ںیم یمن آ یئگ  ریٹیب وک

ا دنبر

ن

پ یہ ریہ ۔۔۔۔۔ رون  رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک اسری ن اوتں رپ دسرہ مگیب جپ

ا داھکی ںیہن اجراہ اھت ۔۔۔۔۔۔ اب ریم 

ن

۔۔۔۔ آج یھب ریم ابہشز ےس دسرہ  مگیب اک رون

ر اور اجحب ان  ےک نپاس آےئگ ےھت۔۔۔۔ ر۔ اجی 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یھت ۔۔۔۔ وعج ہی ایک ۔۔۔۔ اجحب ےن ڑسک رپ وکسل واسپ آ ریہرعوج اور اجحب ر

 راہ اگڑویں یک اطقرںی ںیگل دیھکی وت رعوج وک اکپری ۔۔۔۔ اہں ن ار اجحب ہتپ ںیہن ایک وہ

ال ےہ ۔۔۔ رعوج ےن اگڑویں ےک اورپ ےس آےئگ دےنھکی یک 

ے

رن

ٹ

م
ےہ ۔۔۔۔ اتگل ےہ وکیئ ہ
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ااکم وکشش یک ۔۔۔۔ اب رھگ ےسیک اجںیئ ےئگ ۔

ن

 ن

 

۔۔ اجحب وک ای  یئن رپاشیین گل گ

 رشوع رک دانی ۔۔۔۔ رعوج 

ے

دا اک واہطس ےہ  اب روےن م

ن

ی خ
 
ج
ح

یھت ۔۔۔۔ ن اررردد 

  مت ریمے نپاس وہ  ررت دھکی رکےن اجحب یک روین وص
 
ای  دم اہک ۔۔۔۔۔ ج

ا ۔۔۔   ااھچ اب اہیں ےس 

ے

ا ںیہن آن

ن

۔۔۔۔ریمے اسھت وہ۔۔۔۔۔۔ رھپ ےھجم ڈر اور رون

ے یک رکو

ن

کلی

ن

ن
راب وہ ےئگ وت لکشم وہ یئگ ۔۔۔۔رعوج اک ہی انہک اھت ۔۔۔  

ن

ارگ احالت ذن ادہ چ

رعوج ےن  ۔۔۔۔۔۔۔ راجحب  یک راتفر دےنھکی وایل یھت ۔۔۔۔۔۔۔ ڈروپک ںیہک یکر

اجحب یک ھٹیپ وک دےتھکی وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب  دوونں نیم ڑسک رپ آیئ یھت وت 

 ےچین وہ ای  دم ےس ان یک داںیئ  رطف ےس  رھتپاؤ 

 

چ

 
ج
ج 
ج 
ج 
ج 
ج 
ج 
ح 

رشوع وہ ایگ ۔۔۔۔۔وع

۔۔۔۔۔اجحب ےن خیچ امر رک رعوج وک ےچین اھٹیب ایل اھت ۔۔۔۔۔اب رھتپاؤ ںیم دشّت آ 

وعج ےک اسےنم آ رک اس وک رھتپاؤ ےس وفحمظ رھک ایل اھت  ر۔۔۔اجحب ےنیئگ یھت ۔

ی رعوج یکر  
 ت ٹ ٹ
ٹ

ج ن 
ح
 خیچ  ۔۔۔۔رگم اب ای  ےک دعب ای  رھتپ اجحب وک ڑپ راہ اھت ۔۔۔۔۔

اویچن یھت رگم اس اگنہہم ںیم یسک وک ایک رپواہ یھت ۔۔۔۔۔ ایھب وپسیل یک رطف ےس 

وج اور اجحب دوونں وک اگیھب دن ا ۔۔۔سج ےن رعوارٹرکنیٹ ےس نپاین یک ای  زیت دار یلکن ۔۔ر

اھت ۔۔۔۔ اب رعوج اجحب وک وہش ںیم الےن یک وکشش   ۔۔ ای  رعوج  وج ےک اینت رپ 

 دھکی رک اس وک ھچک ھجمس اامتعد ڑلیک یھت ر

ے

پ
 ی

ے

۔۔۔۔۔ اجحب وک اس رطح وخن ںیم ل
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اااااا 

ن

ی اھٹ ریمی اجن ۔۔۔۔اھٹ ن  
ج ٹ ٹ
ح

ںیہن آ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رشوع رک دن ا اھت ۔۔۔۔۔ ریمی  ززززز۔۔۔۔۔زیلپز

ن

رعوج اب ن ااقدعہ وطر رپ رون

 ۔۔۔۔رعوج ےن نپاس ےس زگرےت وہےئ وپسیل یک وردی ںیم وبلمس ای  

ن
ن

ن ات نس

ڑلےک ےس  اہک ۔۔۔۔ زیلپززززززز ریمی دمد رکںی ۔۔۔۔ریمی نہب وک رھتپ ےگل ںیہ 

رویت وہیئ ےک ےن اس ر۔۔۔۔زیلپ ریمی دمد رکںی ۔۔۔۔ وپسیل وردی ںیم وبلمس ڑل

ڑلیک وک داھکی ۔۔۔۔ اہکں رپ ۔۔۔۔ وپسیل ےک اس آرسیف ےن اہک وہ واہاااں 

ارہ ایک ۔۔۔۔۔ ںیلچ

 

 ۔۔۔۔وپسیل آرسیف ےن ۔۔۔۔رعوج ےن ٹف نپاھت یک رطف اش

ر ںیہن یک یھت ۔۔۔ اجن دمحم ۔۔۔۔وپسیل آرسیف ےن نپاس ڑھکے  ای  ٹنم یھب دی 

 ےک نج یک رطح احرض وہ اپسیہ وباپسیہ وک آواز دی ۔۔۔یج اصج  ۔۔۔۔

ے

ت

وہا۔۔۔۔۔ ان وک اتپسہل لقتنم رکو ۔۔۔۔دلج اور آپ ان ےک اسھت اجؤ اور آپ ےک 

ارے نپاس وفن ںیہن نپاس ومن الئ وفن ےہ ۔۔۔۔ وہ مہ ر
م
وکسل ےس واسپ آ رےہ ےھت ہ

فف اس رپاشیین ںیم یھب انتک وبیتل ےہ ۔۔۔۔۔ رصف  ںیہن یھب وت ہہک یتکس 
فف
ف
۔۔۔۔ ا

آرسیف ےن دل ںیم اہک ااھچ آپ ریمے ومن الئ وفن ول اور اتپسہل وچنہپ  ر۔۔۔  وپسیلیھت ر

۔۔۔۔ اجن دمحم مت ۔۔۔۔واہں اجرک اےنپ رھگ واولں وک االطع الزیم دےیجی اگ ۔۔۔۔۔ر

اںیھن اتپسہل ےل رک اجؤ ۔۔۔۔۔ رعوج ےک دعب وہ وپسیل آرسیف اےنپ اپسیہ ےس 
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دیھ یک  اوبمیسنیل چنہپ یئگ واہں اب  ااخمبط وہا ۔۔۔۔۔ آپ اس ےک اسھت اجںیئ ر ی 

یھت ۔۔۔ اجحب وک اس اوبمیسنیل ںیم ڈاال ایگ ۔۔۔ رعوج ےن اانپ اور اجحب اک گیب 

سنیل ںیم ھٹیب رک س  ےس ےلہپ اس ےن اےنپ ن ان ا وک اکل یک ان اک دنکےھ رپ ڈاےل اور اوبمی

رہنیربمن دنب اھت ۔۔۔۔ رھپ اس ےن رھگ اک نیل النئ ربمن ڈالئ ایک ۔۔

ے

مگیب ےن اکل  ر۔۔۔۔ ف

رہنی مگیب ےن رعوج وک اتپسہل 

ے

ااھٹیئ وت رعوج ےن روےت وہےئ س  ھچک اتب دن ا ۔۔۔۔۔ ف

ام ر

ن

رہنی مگیب وک س  ھچک  ےنچنہپ اک اہک اور اتپسہل اک ن

ے

وپھچ رک اکل اکٹ دی ۔۔۔۔۔رعوج ف

 

 

اتب رک  واہں ےس  یلچ گ

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر#امیض

 

اکجل ںیم  ردسرہ اور رمثہ  الکس ےل رک اڈیٹسمی یک رطف اجریہ ںیھت ۔۔۔۔ ویکں ےک

 ہی اگلر

ے

رےہ اگ ۔۔۔۔ رمثہ ایک  روپسرسٹ اگال رشوع وہ ایگ اھت اور اب ای  ےنیہم ی
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وج ےک رمثہ ےک اسھت رقتابیً رضورت ےہ مہ واہں اج رک ایک رکںی ےگ ۔۔۔۔۔۔ دسرہ ر

ے وہےئ اج ریہ یھت ۔۔۔۔ گنت وہ رک وبیل ۔۔۔۔۔ن ار ںیھمت ںیہن ہتپ ن ار آج 

ے

ی

ٹ

ٹ
 
ست
ھ
گ

 ڈاپیرٹنمٹ ںیم رکٹک اک اقمہلب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ مت اےسی ایسایست اور اعمایشت ےک

دن ا اور نپااتسکن اک۔۔۔۔۔   رمثہ ےن دسرہ وک اسری لیصفت اتبیئ ۔۔۔۔ ا

ٹ ن

س ںیم وھجمس ای

ار
م
 ےہ ۔۔۔۔ دسرہ وک اگل وہ وبر وہ یئگ ہ

ٹ
ن

ا ایک انیل دانی ےہ ۔۔۔۔ مہ وت ارٹن ےک وٹسڈی

ا

ن

پ اب ارگ ھچک یھب وبال ن پ ای  دم جپ ھااری اور ریمی دویتس  ر۔۔۔۔۔۔۔۔ جپ

م

ے

ن

وت وھجمس 

متخ ۔۔۔۔۔ رمثہ ےن دسرہ وک اومیلنشین کیلب لیم ایک ۔۔۔۔۔۔ وج ےک اکم یھب یک 

پ اچ ھت اجریہ یھت پ اس ےک اس۔۔۔۔  دسرہ اب جپ

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دسرہ اور اجحب اڈیٹسمی ےچنہپ۔۔۔۔۔۔۔  رسیتی اطقر ںیم ان وک ےنھٹیب یک ہگج لم 

وجد ےھت یئگ۔۔۔۔۔ چیم اک آاغز وہا ۔۔۔۔ دوونں ومیٹں ےک اتپکن چپ رپ وم
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 ایل اھت 

ے

 
 

اس ایک ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔  ۔ وج ےک اعمایشت یک میٹ ےن ج

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن

 وہ اوھنں ےن ریغب یسک اصقنن ےک وس اور گنٹیب یل ۔۔۔۔ اعمایشت یک میٹ اک آاغز ااھچ

 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ان اک ای  اورنپ رن آؤٹ وہ ایگ ۔۔۔۔۔ 100)

 

ر انب دی 

ن
ن

( ری

ر انب ر55اس ےن ر

ن
ن

۔۔۔ اس ےک آؤٹ وہےت یہ النئ گل یئگ ۔۔۔۔۔ ےئ ےھت ۔۔۔ری

ا ایگ ۔۔۔ ویں اعمایشت یک میٹ ےک ومجمیع وکسر ) ر

ے

ا ایگ اور آؤٹ وہن

ے

ای  ےک دعب ای  آن

( الھکڑی آؤٹ ےھت ۔۔۔اور ای  وس نپھچ 6( ای  وس نپچپ۔۔۔ ۔ ھچ ) ر155

 ایک۔۔۔ اب ن اری میٹ ایسایست یک آیئ۔۔۔۔۔۔ میٹ156)

ٹ

 س 

ٹ

ارگ

ٹ

ایسایست  ( اک ن

 اجںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔رمثہ ےن ےک

ے

 
 

 ۔۔۔    اب مت دانھکی ہی ج

 

 آےت یہ دسرہ وخش وہ گ

ر انب رک 15 اک اورنپ دنپرہ )سنہ رک رصف اابثت ںیم رس الہن ا ۔۔۔۔۔ ایسایست یک میٹ

ن
ن

( ری

وپنیلی ولٹ ایگ۔۔۔۔۔اووووووٹش ن ار ہی وت آؤٹ وہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وت روےن 

اب اعمایشت یک میٹ ےک زن ادہ اچسسن ےہ چیم  ۔۔ اہں۔۔۔۔ےسیج وہیئ یھت ۔۔۔۔

ر رپ نپاچن 55ےنتیج ےک۔۔۔۔ رمثہ وک یھب دھک وہا اھت ۔۔۔۔۔ اس ےک دعب )

ن
ن

( نپچپ ری

( ربمن رپ  ریم ابہشز 6ڑی آؤٹ وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک دعب ےٹھچ )( الھک5)

ر یکر( اچپ50( اسوتںی ربمن واےل ڑلےک ےک اسھت )7آن ا ۔۔۔۔۔ اس ےن )ر

ن
ن

 س ری

( اچسیل رن انب چیک  آؤٹ وہ ایگ 40رشاتک داری اقمئ یک۔۔۔۔ اس ےک دعب وہ ڑلاک  )
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ر رپ ۔۔۔۔۔۔ھچ) ر(ای  وس ھچ ر106اھت ۔۔۔۔۔ اب ریم ابہشز یک میٹ )

ن
ن

( الھکڑی 6ی

ر 50(ن ال رپ )36( اورز رہ یئگ یھت ینعی سیتھچ )6آؤٹ ےھت۔۔۔۔  اور اب ھچ )

ن
ن

(  ری

ر

ے
ے

(دس ےک ارفنادی وکسر رپ  اھت ۔۔۔۔۔ 10) رریم ابہشز رانبےن ےھت ۔۔۔۔۔ اس وق

ا اعمایشت یک میٹ یک س  

ن

ر وک اگلن

ن

پ 
اب اسری ذہم داری ریم ابہشز رپ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ اس

ری

ٹ

 وہیئ ۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن  ای  یہ آوور ںیم نیت وکھچں اور دو  رےس ی 

ے

 
ای

 

یطلغ ن

ر یک دمد ےس ااھٹسیئ )ر

ن
ن

 ری
 
ر انبےئ ر28وچوکں اور ای  ڈت

ن
ن

( ری

ر انبےن ےھت 22( ن ال رپ  ن اسیئ )30۔۔۔۔۔۔اب سیت )ےھت۔۔۔۔۔۔۔

ن
ن

( ری

( ن ازل سم رک دی 5۔۔۔۔۔ اب گنٹیب اسڈیئ رپ  ای  ن ارل اھت ۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن)

۔ ریم ابہشز یک اسری تنحم اضعئ وہ یئگ یھت ۔۔۔۔ نکیل وہ رک یھب ایک رک اتکس اھت ۔۔۔

ا اچہ راہ

ن

ر رپ ای  رن انبن

ن
ن

ری ری

ن

ےت انبےت رن آؤٹ وہ ایگ اھت اھت رگم انب ر۔۔۔۔۔ ن ارل ےن آچ

ّصہ ںیم داھکی ۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اس 

ن

غ
د  ۔۔۔۔ آج یلہپ ن ار دسرہ ےن ریم ابہشز وک  دشی 

( الھکڑی آؤٹ وہ ےئگ ر7ح انسیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اب است )ڑلےک وک ایھچ رط

( ن اسیئ رن انبےن ےھت۔۔۔۔۔ اب 22( وچسیب ن ازل رپ )24۔۔۔۔۔۔ اور )

 وب راعمایشت یک میٹ

ٹ

( نپاچن ن ازل سم رک دی  5رل اگل ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔ سج ےن )ےن افس

ان  ۔۔۔۔۔ اور ای  ن ال رپ لگنس اگل رک ریم ابہشز دورسی رطف رپ  الچ ایگ۔۔۔۔۔ اب
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ر ےھت ۔۔۔۔۔۔ ایلگ آورر ںیم ن ا لکشم 21( ن ال اور اسیک )18ےک نپاس ااھٹرہ )

ن
ن

( ری

انبےن ےھت ( رن 15ہ )( ن ال رپ دنپر12( رن ےنب ۔۔۔۔۔ اب ن ارہ )3نیت )

۔۔۔۔۔۔۔  آورر متخ وہےن رپ ریم ابہشز ےن اےنپ اسھت واےل ڑلےک وک آواز دی ادمحدد ر

ری آو

ن

 وبرل یک آچ

ٹ

رر ےہ ارگ مہ ہی یسک رطح اکنل ےل وت ۔۔۔۔۔۔۔۔دھکی اس افس

ر آورر ںیم رن انب ےل ےئگ ۔۔۔۔۔۔ رپ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔اس ڑلےک ےن ریم ابہشز 

ن

آچ

پ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔ اسیج ریم ےن وساچ واسی یہ اھت ۔۔۔۔۔۔وک ھچک انہک اچاتہ  ۔ رگم رھب جپ

( رن یہ ےنب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ھچ 3وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس آورر ںیم نیت )

( ن ارہ رن انبےن ےھت۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ارفنادی وکسر اچسیل 12ل رپ )( ن ا6)

( 2) رن ال رپ دو ر( اک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس آورر ںیم ریم ابہشز ےن یلہپ40)

( رن رہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔ اور 10( ن ال رپ  دس)5رن انبےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اب )

اویئں ںیم یھٹیب دسرہ آںیھکن دنب رک ےک "رصن نم ا

 

  " ۔۔۔۔۔۔ اک امتش
 
ی ر

ے

ہلل وحتف ف

 

ن

ورد رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور رگدن اور رمک وک آےئگ ےھچیپ الہ الہ رک  داعںیئ امن

 یج زیلپرریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ ار

ٰ ّ

 اجںیئ ۔۔۔۔۔۔ ّلل

ے

 
 

ززززززز زیلپززززززز مہ ج

م ۔۔۔۔۔رمثہ ےن مہ وک اکیف 

م
م
مم
ہ

دسرہ یک اس ن ات رپ رمثہ یک یسنہ وھچٹ یئگ ۔۔۔۔۔ 

ارہ ایک چنیھک

 

اروں ےس چپ رپ ےھٹیب ریم ابہشز یک رطف اش

 

 رک اہک۔۔۔۔اور آوھکنں ےک اش
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 اگل رک یپ راہ اھت

ے

ارہ ھجمس  ۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔وج ےک نم ےس نپاین یک وبت

 

۔۔ رمثہ اک اش

رک ۔۔۔۔  دسرہ ےن آںیھکن وھکل رک رمثہ رپ ای  یلیصغ رظن ڈایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت 

ر آیئ وہ ای  ربمن یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ۔۔ر

ے

۔۔۔ وتہب ڑلیک مت وت اگایلں دےنی رپ ای

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن بک دی وہ وت مت ےن وخد یہ اےنپ اسھت اگل دی ۔۔۔۔۔۔ ن اررر 

ھااری ایسدسرہ ر

م

ے

ن

وصعمتیم ےن ریم ابہشز ےسیج دنبے وک نپالگ انب دن ا ےہ ۔۔۔۔۔ رمثہ  

ایگ اھت  رےن اس ےک اکن ںیم رسوگیش یک ۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اک رہچہ رشم ےس الل وہ

فف وتہب ےب رشم ڑلیک ۔۔۔۔ دسرہ ےن رمثہ ےک دنکےھ رپ زور ےس ڑپھت 
فف
ف
۔۔۔۔  ا

ھاارا اہھت انتک اھب

م

ے

ن

فف دسرہ 
فف
ف
۔۔ ہی اہھت ریم ابہشز رپ ری ےہ ۔۔۔۔امرا ۔۔۔۔ ا

 

ے

ازک ڑلیک وک م

ن

رق ںیہن ڑپے اگ ۔۔۔۔۔ ھجم یسیج ن

ن

ا۔۔۔۔۔ اس وک وکیئ ف

ن

الچن

س رکو رمثہ امروں یھجمس ۔اب یک ن ار رھپ رمث

س
 س
ن

ہ ےن رسوگیش ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ چیم دون ارہ رشوع وہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔دسرہ ےن وموضع دبےنل ےک ےئل رمثہ اک 

۔۔۔۔ نپاین ےک وےفق ےک دعب چیم رھپ رشوع وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔ رپ اگلن ا۔ ردایھن چیم

( رن اچےیہ 6ھچ )( ن ال رپ 4اب یک ن ال رپ  ریم ابہشز ےن ای  وچاک اگلن ا ۔۔۔۔  اب اچر )

ےھت اب یک ن ار ریم ابہشز ےن اکھچ اگل رک چیم یہ وتیجا ایل اھت ۔۔اہیں رپ ریم ےن اکھچ اگلن ا 

راڈیٹسمی ںیم ےھٹیب دس  ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ررہ ےن ای 

ے

 
 

زور یس خیچ امری مہ ج
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اویئں ےن اس یک رطف داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  س  ےک 

 

دسرہ یک خیچ رپ س  ےن امتش

ہ ےک اہھت اضف ںیم یہ کلہم رہ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔اور وہ ای  دم ےس  ےچین دےنھکی رپ دسر

دن ایت وہ 

ن

فف وتہب دسرہ مت ینتک خ 
فف
 ۔۔۔۔۔۔ا

 

ھٹیب گ

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔دسرہ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر آگ
م
اور رمثہ اب اڈیٹسمی ےس ن اہ

ا ۔۔۔۔۔۔۔ اس ےس ےلہپ ےک رمثہ اور ھچک وبیتل دسرہ ےن رھپ 

ن

راہ تہب آن ا ےہ ن

ن

وےسی م

وضع دبتلی رک دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں ہی وت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ےن وم

ا یہ رتہب اھجمس 

ن

یھب ن ات وک متخ رکن

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

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

ر۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

رک دن ا ۔۔۔۔  اور یسکیٹ ڈراویئر  ررھگ وایسپ رپ دسرہ مگیب ےن اجحب وک ھچک یھب وپےنھچ ےس انم

 رک آیئگ ۔۔۔۔۔۔رھگ آ رک دسرہ مگیب ےن اےنپ آپ وک رمکے وک رھگ اک اتب رک واسپ ےل

( ااھٹرہ اسل ےلہپ وبےل ےئگ وھجٹ اک 18ہ  مگیب وک اگل  ان اک )ںیم دنب رک دن ا ۔۔۔۔۔ دسر
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ےھت ۔۔۔۔۔ وپل وھکل اجےئ اگ ۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن زدنیگ ںیم دو یہ ایطلغں ںیک ر

ای  ریم ابہشز ےس اکنح اور دورسی اونپں ےک نپاس آےن ےک ےیل الطق اک 

ر  اھت ۔۔۔۔۔ ن اد رک دن اوھجٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ان دوونں ویطلغں ےن ان یک زدنیگ وک ی 

اب ایک وہ اگ؟؟؟؟؟..... ارگ اھبیئ وک ہتپ لچ ایگ ےک ریم ےن ےھجم الطق ںیہن دی اور 

اراض وہ اجںیئ ےئگ  راب وہ اجحب ےک ن ارے ںیم یھب اجاتن

ن

ےہ ۔۔۔۔اھبیئ ھجم ےس رھپ ن

  وہ ےئگ ےھت۔۔۔۔۔ اس وھجٹ رپ 
 
ی ر

ے

۔۔۔۔اھبیئ وج اجحب یک وہج ےس ھجم ےس رھپ ف

 دےھکی ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن وخد ےس یہ وسال ایک نم یھب ںیہنوت ریما ر

 ر

 

رزگ ںیہن وہےن وہےن دوں گ
م
ںیم ۔۔۔۔۔۔ ںیہن!!!!!!!!!!........ںیم ااسی ہ

 ۔۔۔۔۔ریمے ادنر اب یسک اور وک وھکےن یک 

 

ریم ےس لم رک اس ےس الطق ےل ول گ

اونہاز وک اینپ  ریم ابہشتکس ںیہن ےہ ۔۔۔۔ اب ںیم اےنپ ےلصیف وخد یہ رکوں یئگر

 

ز ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب ےن وگن ا ممصم 

 

زدنیگ ےک اسھت اور ںیہن ےنلیھک ںیہن دو گ

یک وصنمہب دنبی رکین یھت ۔۔۔۔۔ اور اوھنں ےن ھچک  رارادہ رک دن ا اھت ۔۔۔۔۔ اب آےئگ

ام وک ریم ابہشز ےس ےنلم اک ارادہ رک دن ا 

 

وسچ رک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

 

ر رھتپر

ے

راب یھت ۔۔۔۔۔۔ اس وک ذن ادہ ی

ن

 چ

ے

 رس ںیم ےگل سج یک وہج ےس اجحب یک احل

ر دام

ے

رہنی مگیب ای  اس وک ذن ادہ ی

ے

ر وہںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب اور ف

ن

یغ ارجنی 

 ریہ یھت ۔۔۔۔۔رعوج اور یقت اصج  آیئاسھت چنیب رپ ھٹیب رک داعںیئ ر

ن

وی  ر-یس ر ر-امن

  اجحب ےک زیمخ وہےن یک 
 
ےک دروازے ےک اسھت ےکپچ ڑھکے ےھت ۔۔۔۔۔۔۔  ج

رہنی مگیب رھگ رپ ایلیک ںیھت ۔۔۔۔۔۔ یقت اصج  آسف  راالطع رھگ

ے

 ف

ے
ے

رپ یلم وت اس وق

 ز ےس ےنلمںیم ای  گنٹیم ںیم رصموف ےھت ۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج دسرہ مگیب ریم ابہش

رہنی مگیب ےن دسرہ مگیب وک ربخ دی وت 

ے

 اک ف

ے

  اجحب یک احل
 
ےکےئل یئگ وہ یھت ۔۔۔۔۔ ج

 ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 یسک وصرت وہ راہتس  ےس واسپ آگ

ے

اجحب یک احل

 ےک الخف 

ے

 ںیم آن ا اھت ےک واہں رپ وکحم

ن
ن

یھب یھٹ ںیہن وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔  نس

رہ ایک اج راہ اھت ۔۔۔ر
م
رنی وک رشتنم رکےن اور ڑسک وک رٹکفی ۔۔۔ وپسیل راظمہ

م
ےن اظمہ

رارکات یک 

ن

رارکات ےیک ۔۔۔۔۔م

ن

رنی ےس م
م
ےک ےیل وھکےنل ےک ےیل ےلہپ اظمہ

رنی
م
ااکیم رپ اظمہ

ن

 ےن وپسیل رپ رھتپاؤ رشوع رک دن ا ۔۔۔۔۔ سج ےس تہب ےس وپسیل رن
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 ارٹرکنیٹ اکواےل اور راریگہ زیمخ وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔ رھتپاؤ ےک ےجیتن ںیم وپسیل وک و

ر مسق یک رٹکفی ےک 
م
رنی رشتنم وہےئگ ۔۔۔اور راہتس ہ

م
اامعتسل ایک ۔۔۔۔ سج ےس اظمہ

ےیل وھکل دن ا ایگ اھت 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر وک س  ھچک اتب ر یک رپسی ریم ابہشز ےن امل ےس واسپ آ رک اجی   دن ا ۔۔۔ اور ریم اجی 

اکرفنسن وک یھب لسنیک رکوا دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور دل ںیم ہی ےط رک دن ا ےک وہ حبص 

وبجمری وک اخرط ںیم ںیہن الےئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔دسرہ مگیب اور اجحب وک  ردسرہ مگیب یک وکیئر

ر احل ںیم اےنپ نپاس الےئ ےئگ ۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ مگیب وک 
م
ایک اھت انتک التش رہ

 ےہ وت ریم ابہشز ان وک اہک اجےن 

 

۔۔۔۔۔۔ رگم وہ ںیہک ںیہن یلم ںیھت۔۔۔۔ اب لم گ

ڈر اھت ہک دسرہ مگیب ہن آیئ وت ۔۔۔۔ رگم  ردے ےئگ۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک دل ںیم ہی یھب

 ےپھچ 

ے

رھپ ان وک ہی ن ات وکسن دے دیتی یھت ےک دسرہ مگیب اس رہش ںیم یہ ےہ اہکں ی

۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک دسرہ مگیب اک ااظتنر اانت  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یئگ ےہ

 

لم یہ اجںیئ گ
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رے ںیم اھت ےک وہ رات وک یہ اس انپارٹنمٹ ںیم آےئگ ےھت ۔۔اس انپارٹنمٹ ےک ن ا

ر وک رجمم ابہشز ےن اگل رھگ ےل رک دن ا  ر وک یھب ںیہن ہتپ اھت۔۔۔ ریم اجی  ریم اجی 

 اور ریم ابہشز اک اکنح وہا رپ دسرہ مگیباھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ویہ انپارٹنمٹ اھت اہجں 

 ریم ابہشز ےک 2اھت۔۔۔۔۔ اہیں رپ یہ دسرہ مگیب ےن دو )

ے
ے

( اسل اک تبحم رھبا وق

ا وھچڑ دن ا اسھت زگارا اھت۔۔۔۔۔ ر

ن

دسرہ مگیب ےک اجےن ےک دعب ریم ابہشز ےن اہیں آن

ر یک ا وھچڑ دن ا اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وت ریم اجی 

ن

یب یلہپ اکایم ر۔۔۔۔۔ ہکلب اس رہش ںیم یہ آن

احلص رکےن رپ وہ اس رہش ںیم آےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رات ےس حبص وہ یئگ یھت ریم 

ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔ ابہشز وک  ہتپ یہ ںیہن الچ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دس

ن

رہ مگیب ےن آن

 ےک امندنئے یک اکل آیئ 

ے

دسرہ مگیب ےک آےن ےس ےلہپ یہ ریم ابہشز وک دنسھ وکحم

رنی ےک ر۔۔۔۔اوھنں ےن وپسیل اور
م
 درایمن وہےن وایل ڑھجپ ےک ن ارے ںیم اظمہ

 یک رطف ےس اتپسہل اجےن اور ڈیمن ا ےس ن ات رکےن اک اہک 

ے

اتبن ا اور ان وک وکحم

ز ای  بیجع دوراےہ رپ آ رک ڑھکے وہ ےئگ ۔۔۔۔ای  رطف ۔۔۔۔۔ اب ریم ابہش

ذایت زدنیگ یھت ۔۔۔۔اور دورسی رطف رپولنشیف زدنیگ یھت ۔۔۔۔ وہ ایک رکےت 

ز ےن رپولنشیف زدنیگ وک انچ اور اتپسہل اک رخ رک ۔۔  ریم ابہش۔

دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ابہشز اتپسہل ےچنہپ وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فلتخم زلنیچ ریم

ر چنہپ ےئگ ر رےک رمیکہ نیم ان  ےس ےلہپ
م
یہ اتپسہل ےک ن اہ

رےت یہ س  

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک اگڑی ےس ای

ا  رشوع  رکدےی ریمامندنئاگ

ن

دوں ن ےن  ہپ در ہپ وساالت رکن

ن

 

 

 ابہشز ےک اگرڈز ےن امنئ

وک ان ےک نپاس ہن آےن دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یہ دمکھ لیپ ںیم ریم ابہشز 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور واہں رپ زویمخں یک اتپسہل ےک ادنر دالخ وہےئ ر

ر ےک ریمکہ نیم ان  یک 

ن

ز

ن

ت لن پ
چ

ر 
م
 یھب رقتابیً ہ

ے
ے

ایعدت یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وق

رںی اور دویز انب روصتی 

ٹ

 رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک دعب ڈارٹک وج ےک وی 

اس وک زویمخں اور اجں قحب وہےن واولں ےک ن ارے ںیم اتب راہ اھت 

۔۔  لیصفت اتبےت وہےئ  اس ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

( رتسہ اسل یک یچب یھب 17(وسہل ےس )16اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رس ای  )

د زیمخ وہیئ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر ےک اچسسن تہب مک ےہ ۔۔۔۔ ےنچب ردشی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رس ارگ  آپ یچب ےک اخدنان ےس انلم 

 اچےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک یک یلیصفتر

ن ات رپ ریم ابہشز ےن رصف ی  یظفل وجاب دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور 

رےنھ ےگل  ےھت 

ٹ

رادہاری ںیم ےتلچ وہےئ آےئگ ی 

آیئ۔ یس۔ وی ۔ ےک داںیئ ن اںیئ رےھک وچنیبں رپ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رہنی مگیب ےھٹیب ےھت 

ے

یقت اصج  ،رعوج ،دسرہ مگیب اور ف

  دس
 
رہ مگیب ےن رس ااھٹ رک ریم ابہشز وک داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

اا اسہی ان ےک رس رپ آایگ وہ 

ن

ھت
گ

ریتک دوھپ ںیم ںیہک ےس 

ٹ

وت ہتپ ںیہن ویکں اےسی اگل ک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمررررر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسدہ مگیب ےن ےکلہ ےس اکپرا وت 

رہنی مگیب ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب یک اکپر رپ یقت اصج ر

ے

 اور ف

رظنںی ومڑ رک ریم ابہشز یک رطف داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک 

 اھبگ رک ریم ابہشز ۔۔۔ دسرہ مگیبروت دقم یہ روک ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےک نپاس آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم وہ وہ اجحب وک ۔۔۔اجحب رمرر ر

رم اجیئ  راجاااا اجیئ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب
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یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ےھجم وھچڑ رک یلچ اجیئ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمرردر مت وت رووکں اےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

 اےنپ مگیب اس و

ے
ے

رق

 وہ رصف ای  امں یھت سب وح

ے
ے

اس وھک یھٹیب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ یھب وہ  امں سج ےن اانپ س  ھچک وھک دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب وک اےنپ اسےنم ایک اور اہک اھت

اری یٹیب وک ھچک ںیہن وہ اگ دسرہ 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ

ھچک ںیہن وہےن ںیہن دوں اگ ر۔۔ںیم اےس ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ مگیب وک یلست دےتی وہےئ ر

رٹکیسی وک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اےنپ ےھچیپ ڑھکے اےنپ

ارے ےس اےنپ نپاس آےن وک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیمن ا وک اہیں ےس 

 

اش

ل رپ  اس اکر

ن

 ت
ٹ چپ

ہن  آیئ ےھجم  پلک رظن راٹہؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اہں یسک یھب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجمس مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج رس 

امندنئوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریم ابہشز ےک اگرڈز واہں ےس امتم ڈیمن ا ر
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وک اٹہ رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈیمن ا ےک امتم امندنئوں ےک اجےن 

مگیب وک  ر اور دسرہدعب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یقت اصج  ریم ابہشز ےک نپاس آےئ

 وہ ر

ے

ان ےس دور رک دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت اہیں ےس اج تکس

ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہمترے پلک نب ےئگ ںیہ۔۔۔ ولوگں وک داھکی

ےک ےیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اجو دہعف وہ اجؤں  اہیں ےس 

رہنی مت اس وک اہیں ےس ےل رک اجؤں ر

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

ارہ رک ےک ۔۔۔۔یقت اص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ج  ےن دسرہ مگیب یک رطف اش

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوھکی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت ہی اتپسہل ےہ 

ا اچاتہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اہیں رپ وکیئ امتر

ن

ا ںیہن اگلن

 

ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ریمی یھب یٹیب ےہ ےھجمس مت 

ز ںیم اہک واےل ادنا ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن اہھت یک ایلگن ااھٹ رک وارگنن

 ے مت 
ج
م
س

ھااری ھچک ںیہن یتگل 

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز  اجحب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب ریم ابہشز اس اک وجاب داتی

ر 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےس ےلہپ یہ ڈارٹک آیئ ۔یس ۔وی ےس ن اہ

آایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ س  رمہضی ےک اسھت ےہ ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یجر

ے

۔۔۔۔ اب آپ یک رمہضی یک احل

ر ےہ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مہ اںیھن رمکے ںیم ٹفش رک رےہ 
م
رطخے ےس ن اہ

آےن ےک دعب آپ ان ےس لم ےجیل اگ  رںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان ےک وہش ںیم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک ہی ہہک رک واہں ےس الچ ر

ےل رک اجؤں اگ اےنپ اسھت ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت ںیم دسرہ اور اجحب وک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم وال ےھجم ادیم ےہ ےک ےمت وکیئ ارتعاض ںیہن 

ر اخومش ر رےنہ ےک دعب وہاگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن وھتڑی دی 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ےک اب اور ںیہن 

اہ ںیہن ایک اھت وج س  ےک س  لم رک ان

ن

وک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوھنں ےن وکیئ گ

رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اور ںیہن ریم ابہشز اک یھب قح ےہ وخویشں  رزسا دے

وخاحشل زدنیگ ےنیج رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یھب اینپ ویبی اور یٹیب ےک اسھت ایھچ اور 

اک قح رےتھک ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز وک دسرہ مگیب ےس وہیئ الماقت ےس 

 وہا ےہ یقت اصج  ےس ھچک اپھچن ا رہی ادنازہ وت وہ ایگ اھت ےک دسرہ ےن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اب یقت اصج  ےس ن اوتں ےس وہ ن اآاسین ےس ی  ادنازہ اگل 

 ےھت ےک دسرہ مگیب ےن ان ےس۔۔۔

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ان یک دحیلعیگ تکس
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ےک اعمےلم ںیم ابمہغل آرایئ ےس اکم ایل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سک رےتش 

ھاارے اسھت وونں وک ۔۔ےس ےل رک اجؤں ےئگ مت ان د

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ 

ّصہ یسک وصرت یھب مک ںیہن وہ 

ن

غ
ںیہن اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یقت اصج  اک 

ھااری نہب وک راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجح

م

ے

ن

اےط ےس اور 

ن

ب وک یٹیب وہےن ےک ن

اےط  ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک اافلظ رپ یقت اصج  

ن

ویبی وہےن ےک ن

رہ مگیب ےک ےکھج رس وک داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ڑھکی دسےن اےنپ ےھچیپر

ہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یقت اصج  زنطہی ادناز ںیم ےسنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت مت ےن 
ہہہ

ن

ن

را وھجٹ

ٹ

وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب یقت اصج  دیساھ دسرہ مگیب ےس اخمبط  اانت ی 

 اس وک اعم

ے

رہنی مت ھجم ےس یتہک یھت ےک ںیم ایھب ی

ے

ف ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

 رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ںیم ےن وت اس وک بک اک اعمف رک دن ا ویکں ںیہن

اداین ھجمس رک اس وک اعمف رک دن ا 

ن

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک ن

ا اھت۔

ن

را وھجٹ وبال ےہ ن

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل مت ےن وج اانت ی 

ا 

ن

 دےنھکی آن

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس رپ ارگ ںیم رم یھب اجؤں وت ریما نم م

۔۔۔۔ آج ںیم اےنپ آپ وک اس دن ےس زن ادہ ےب سب وسحمس رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھت 

 

  مت اس ےک اسھت  رھگ ےس اھبگ گ
 
راہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج
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۔۔۔۔ آج مت ےن ای  ن ار رھپ اےنپ اھبیئ وک وتڑ دن ا ےہ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ھاارے ےیل رم ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

ے

ن

ھاارا اھبیئ 

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج 

رہنی اور رولچ

ے

اری رضورت ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رف
م
رعوج اہیں رپ یسک وک ہ

رعوج وج اس اسرے اعمےلم وک ےنھجمس یک وکشش رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت 

ج  یک آواز رپ ای  دم ےس وچیکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ن ان ا اص

اجح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب رعوج یک ن ات یھب لمکم ںیہن وہیئ یھت 

ج  ےن اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ولچ ۔۔۔  یقت اص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہیں ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ن ان ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت اصج  

 یھت

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج دسرہ مگیب ےک  ریک یلمیف واہں ےس یلچ گ

را رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س  ڈر اسےنم  

ٹ
پ
اسرے ڈر ان اک نم چ

 ےن اونپں وک ای  ن ار رھپ وھک دن ا اھت ۔ دسرہ مگیبآےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وہا 

ے

 
ای

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان اک ڈر چس ن

 ریم ابہش ز یک ای  ر

ن

خیچ یلکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااچی

 ر

 

دسرررررررہ اور دسرہ مگیب وہا ںیم رہلا رک زنیم وبس وہگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا یہ 

ن

اسرے راہتس یقت اصج  ےن وکیئ ن ات ںیہن یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ن

رہنی مگیب

ے

ںیم اانت وحہلص اھت ےک وہ یقت اصج  ےس ن ات رکیت  رعوج اور ف

ے رپ یقت اصج  ا

ن

ی
 
چ
پہ
ن

ےنپ وادل ےک رمکے ںیم ےلچ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھگ 

اریث اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ا

ے

  یھب یھبک اداس وہےت وت ن
 
ےسی یہ ےھت ج

 زگارےت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امم ای  ن ات 

ے
ے

دہ مگیب ےک رمکے ںیم ھچک وق امخ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں وپوھچں  روپوھچں آپ ےس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ مگیب ےک ایخل ںیم رعوج دسرہ مگیب اور ریم ابہشز 

 ۔۔

 

۔۔۔۔۔ آین یک اجی ینتک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک ن ارے ںیم وسال رکے گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی اسیک وسال ےہ رعوج ر

 

وہگ

ال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مگیب وک رعوج ےس اےسی ےب ووقافہن وس

یک ادیم ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےئیل ریحان وہیئ 

اااااااا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج وت  دض 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتبیئ ن
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ھااری آین 42یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )رھٹیب یئگ ر اگل رک

م

ے

ن

( ایبسیل اسل یک ےہ 

م 

ہہہ
مہہہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رےھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ریم الکن وت 

ٹ

ان ےس ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ یھب وہ ےنتک ڈنیہمس ےہ 

رہنی مگیب یک وت یسنہ لکن 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج یک ن ات رپ ف

ی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ ن ان ا ےک اسےنم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یئگ۔۔۔۔  
 ت ٹ ٹ
ٹ

ن ن ن 

 

ش

 

س
۔۔۔ 

 انیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وےسی مت ہہک حیحص ریہ 

ے

ام م

ن

ان اک ن

راق ںیم  وجاب دےتی وہےئ روہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔ اس ےک وسال اک م

 مت ےن ریم ابہشز ےک ن ارے ںیم ویکں ںیہن 

 

ر گ

ٹ

اےنپ رمکے ںیم اجےن گل نکیل واسپ م

رہنی مگیب ےک اس وسال رپ رعوج اھچ۔۔۔۔۔۔وپ

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اس ےیل ریمی ایپری امم ںیم اجحب ںیہن 

 

سنہ گ

 وہں۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیم س  ھچک ھجمس گ

رہنی ر

ے

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی دھجمسار یٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

۔۔۔۔ ولچ اےنپ رمکے ںیم اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مگیب ےن رعوج وک ایپر ےس اہک۔۔۔۔

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجؤ اج رک آرام ر

ن

 وہ ن

 

مت یھب کھت گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔ررکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 امیض#

 

 نیٹنیک ںیم یھٹیب ومسوسں ےس ااصن

ے
ے

ف رکریہ یھت دسرہ اور رمثہ اس وق

  ریم ابہشز ان ےک نپاس الچ 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج

آن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے اےلیک اےلیک ومسےس اھکےئ اجرےہ ںیہ اور ر

وپاھچ یہ ںیہن اج راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ات رکےن ےک اسھت یہ ریم ابہشز ےن   رںیمہ

ر

ن

ٹ

ٹ

ت چپ

ی اگل رک ردسرہ یک ٹیلپ ںیم ڑپا وھتڑا اس ومسےس اک رکٹا ااھٹ رک 

 

ٹ

نم ںیم ڈال دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور اہھت اجن وبھج رک دسرہ یک اچدر ےک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

 

 ابہشز یک ہی رحتک رولپ ےس اصف رک دی 

فف دنگے ر
فف
فف
ف

دسرہ وک ای  آھکن ہن ن ایئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا
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دے وہےن ےک اسھت ادی 

ن

ے یھب ےہ  اسھت دنگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک اینت یھب ھجمس ںیہن یھت ےک ر

 ےیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اجن وبھج رک دسرہ وک ڑیھچےن ےک

ّصہ ںیم یہ حیحص نکیل وہ ن ات وت رکیت 

ن

غ
ا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

رکن

ےہ رےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ےیل ہی اکیف 

۔۔۔۔۔۔ ارے مت ےھجم ومعق وت دو  اینپ اسری  االخیق ایتسپں داھکی دو اگ ۔۔۔۔۔۔۔

ں دےنھکی اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیمہ وکیئ وشق ںیہن ےہ آپ یک االخیق ایتسپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک ن ات اک وجاب رمثہ ےن ر

پ یہ  دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت وت جپ

ںیہک یک ۔۔۔۔ یچمچ روہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ وھچڑو ان ےک نم یہ انگل اکیبر ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولچ اہیں ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ّصہ ںیم واہں ےس اھٹ رک یلچ ںیئگ ر

ن

غ
دسرہ اور رمثہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  دن آےئ اگ دسرہ مت اینپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجم ےس وک وسحمس ر اسوسنں ںیم ریم ابہشزر

 

رکو گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےسیج ںیم دویاہن وہ 

 

اگ یک رطح ڈےس گ

ن

دوری ےمت ن

 ۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک دویاین ویسی مت یھب وہ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن نیٹنیک ےک چنیب ےک اسھت رس وک اکٹ رک 

 بط وہ رک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وسوچں ںیم دسرہ ےس اخمر

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ر
 
آیئ یھت اب اج رک اس یک آھکن گل یھت   رےس رھگ ررعوج ج

 اس ےک رمکے ںیم یسک 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل ااچی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےک نپاس اانپ ومن الئ وفن یک یٹنھگ یجب۔۔۔۔۔۔۔۔

ومن الئ اھت ںیہن وت رعوج وک اگل وہ وخاب ںیم ومن الئ وٹن نس ریہ ےہ ر

 ر
 
ہی یٹنھگ رعوج ےک وحاوسں رپ اھچےن  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل ج

گل وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وبجمر وہ رک آںیھکن وھکینل ڑپی 

  رکےن گل آواز اک اعت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ر

ے

ق
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دلج یہ اس وک ومن الئ لم 

یھب ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن اد رکےن رپ رعوج وک وہ وپسیل واال ر

ن اد آن ا سج ےن اس وک ومن الئ وفن دن ا اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھگ راہطب 

ااھٹ دن ا اس ےن وفن ررکےن ےک ےیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ن ار یٹنھگ  رپ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولیہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن ڈرےت وہےئ ر

ے  اصج  یج اک ومن الئ وفن آپ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ریم

ےک نپاس  ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اتپسہل یھب ایگ رگم آپ واہں 

د وکیئ رںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای 

 

اپسیہ  رش

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ںیم رھگ آیئگ وہ 

اےن 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ اتبںیئ آپ اک ومن الئ وفن ںیم اہک ولن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج آپ اےنپ العےق ےک اھتےن ںیم آؤں

آاجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھتاااااےن وہ ویکں دےھکی ںیم 

 اک ومن الئ وفن وچری ںیہن ایک آپ ےک اصج ر رےن وکیئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوھنں ےن وخد ےھجم دن ا 
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ی آپ ن ات وک ھجمس ر  
ت ٹ ٹ  
چ

ںیہن دےھکی اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ڈیمم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ریمے رھگ ںیم آےن ےس ریہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ںیم آپ ےک رھگ رپ یھب ںیہن آاتکس وت آپ ااسی

 ںیم  آرک ومن الئ وفن دے اجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج رکںی اھتےن

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک اکل  اکٹ دی گ

 

حیحص ںیم حبص آاجؤں گ

ر وسچ ںیم ڑپی ریہ ےک ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج وھتڑی دی 

ر دعب یہ اس ےنر ا حیحص وہ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ ھچک دی 

ن

 اس اک اھتےن ںیم اجن

ا یہ انمس  اھتےن اج ر

ن

رک ومن الئ وفن دےی آن

اھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

( دونں ےس اتپسہل ںیم اھت ڈارٹکز ےک اطمقب دسرہ مگیب اک رنوس 2ریم ابہشز ےلھچپ دو )

ری  ڈاؤن وہا  ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اجحب ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر وہےن ےک ن اووجد یھب وہش ںیم ںیہن آیکس یھت ر
م
ےک رطخے ےس ن اہ

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

 ریم ابہشز وک ارگ وکیئ دھکی اتیل وت ریم ابہشز وک اچہپےنن ےس ااکنر رک داتی 

ے
ے

اس وق

رھکبے ن ال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ایئ وک ڈالیھ ایک وہا 

ٹ

،رسخ آںیھکن ، رشٹ یک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےسیج یسیک اک دم ر

وھگٹ راہ وہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

ابہشز وہ واال ریم ابہشز اھت یہ ںیہن 

 ےگنہم

ے
ے

ر وق
م
رنی ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج اک مسج  ہ

ے

 ی

ر یک وخش ےس اتکہم وہا راتہ 

ن

رپویفم

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رنی اٹس

ے

د ی دی  وہےئ رےتہ  رلئ ںیم ےنبر۔۔۔۔۔۔۔۔ن ال ہشیمہ خ 

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج اک نت ہشیمہ 

ا 

ے

ر ڑپکوں ےس ڈاکھ وہا  وہن

ن

 

 

رائ

ن

ےگنہم اور ڈی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔راھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔ آج اس وک ان س  امدی زیچوں یک رضورت ںیہن ر

۔۔۔ آج وہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رصف اینپ ویبی اور یٹیب یک زدنیگ اچاتہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ سم دسرہ ےک اسھت ےہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےک اےنپ رس وک دوونں اہوھتں ںیم ےل رک اکھج وہا اھت 

  ابہشز ےنر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رنس یک ن ات رپ ریم

رس وک اورپ ااھٹن ا اور اابثت ںیم رس وک الہن ا 

 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ان ےس لم تکس

ںیہ ان وک وہش آایگ ےہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہشز دسرہ ےک رمکہ 

رھ ایگ۔۔

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت ےن مسق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک رطف ی 

 ہن 

 

ااھٹیئ وہیئ ےہ ےک مت ےھجم وکسن ےس ےنیج ںیہن دو گ
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 ریم ابہشز  ےن ےسیج اینپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادنر دالخ وہےت یہ

رھباس اکنیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ  وت ریم ابہشز ےک اس  وسال 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔ واہ ریم ابہشز آپ ےن ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ریحان وہ گ

رن اد رکدن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور آپ  ےھجم ہہک رےہ وہ ےک ںیم ےن  ی 

  رآپ اک  انیج رحام  ایک وہا ےہ ر
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ج

  ےس ای  

ے

ےسریمی زدنیگ ںیم آےئ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےئگ ۔۔۔۔۔ ای  رک ےک ریمے اےنپ ےھجم وھچڑ رک ےلچر

آپ ےن ےھجم ںیہک اک ںیہن وھچڑا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ںیم 

ر دن آپ ےک   رمےن18ےن ان ااھٹرہ )
م
 یک داعںیئ امیگن ںیھت ر( اسولں ہ

ا 

ے
ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ریما رب یھب ریمی ںیہن س

وک  ومت رارگ وہ آپ رریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ںیہن دے اتکس وت ےھجم وت ومت ر

  

 

دے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اس زدنیگ ےس گنت آگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اچیتہ وہں وہں ریم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم امر ڈاںیل 
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ےس ریم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز دسرہ ےک نم ر

پ ااھٹ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سب اےنپ وم

ن

ت یک دب داع نس رک اکی

رکو دسرہ ےمت رصف اینپ ذات اینپ یلمیف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت 

ھاارے اےنپ  نھچ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما ایک ےس ر

م

ے

ن

اہں  دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما ایک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ای  وخد رغض ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہں۔۔۔۔۔۔

وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت رصف اےنپ ومغں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمے ن ان ا اک ادنازہ ےہ ریمے ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اور ریش اھبیئ وک یسک ےن لتق رک دن ا دسرہ 

 یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ےھجم وھچڑ رک یلچ

رہ اھبیب اھبیئ ےک لتق ےک دعب ۔۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امہ

مین نپالگ وہ ںیئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ 

وخدیشک رک یل دسرہ  راوھنں ےن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریمے ومغں ےس 

۔۔۔۔۔ اےنپ ومغں اک ومازہن رک ول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابہشز اسیج رمد دسرہ ےک اسےنم وھپٹ وھپٹ رک رو راہ اھت ریم ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ہی س  بک وہا ر

ا دسرہ ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک رون

 

 

  مت ےھجم وھچڑ رک گ
 
داھکی ںیہن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

مہ دوونں یہ دبتمسق ںیہ ۔۔۔۔۔ ریم ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رکشے ںیہ 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن دسرہ مہ دب تمسق ںیہن ن

ارکشی یک ےہ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مہ ےن زدنیگ ںیم ےنلمر

ن

ر زیچ یک  ن
م
وایل ہ

ارے اےنپ وہ 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اچےہ وہ ہ

ارا ایپر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
یک  ر۔۔۔ مت دسا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ا رھپ ہ

ڈروپک اور ںیم رضورت ےس زن ادہ رپ اامتعد ابتیہ وت آین یہ ںیھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اب ایک وہ اگ ر

 س  ھچک رکف ہن رکو ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیم اھبنسل ول گ

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھبیئ امن 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہں ن

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

روت اجںیئ ےئگ ن

ہہہ
مہ
ہ

م امن اجںیئ ےئگ ر۔۔۔۔ 

ہہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہشز ےن دسرہ ےک رس رپ اہھت 
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 ےسیک اتبںیئ ےئگ رھک ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وکر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یک رطف ےس اب وسال در وسال وہ راہ 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم دھکی ول 

۔۔۔۔۔۔۔ اب یھب ریم ابہشز ےن رصتخم اس وجاب دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ںیم ےن دل ےس آپ ےک رمےن یک داع ںیہن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم ہتپ ےہ ریمی اجن یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہشز ےن دسرہ ےک آوسنں 

ری 

ٹ

اےنپ آوسنں اصف ےیک  رےب دردی ےساصف ےیک اور رھپ ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ چس ںیم اھبیئ وک انم ےل ےئگ ر

۔اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اور ھچک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریم ابہشز اکلہ اس رکسمان ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ںیم اور اجحب اہکں 

 ن اپ ر اجحب اےنپاجںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت اےنپ رسسال اور

رے 

ٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ی 

 

ےک رھگ اجیئ گ

 رک اانیمطن ےس وجاب دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وک ایک ہہک

ر 
م
فف دسرہ مت ےن ہ

فف
فف
فف
ف

ےل رک اجںیئ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ا
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اھبیئ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ررپاشیین وخد رپ ےنیل اک ہکیھٹ ایل وہا ےہ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریمی یٹیب ےہ ںیم اس وک اھجمس دو اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت رپاشین ہن وہ ر

۔۔۔۔۔۔۔ ھچک اچےیہ وت اتب دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےھجم الطق دے دںی ر

ر دےی دسرہ ر

 

ای

ے

دی یھت ےن ن ات رک ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریغب یسک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یک الطق یک ن ات رپ ریم 

وہ  رابہشز ےن ای  رسد آہ  رھبی  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

وت ےمت ہتپ ےہ ںیم ںیہن دو اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھچک اور اموگن 

 ول وہ ںیم ےمت آاس

ن

ین ےس دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجن امن

وں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن وخد یہ د

لح یھب اتب دن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمررررررر ر

ززززززز دے دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم اور اےنپ آپ وک اس زیلپ

ام ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنبنھ ےس آزاد رک 

ن

ےبن

۔۔۔۔۔۔ سب رکو دسرہ مت ہی اچہ ریہ وہ ےک ریما ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دے ۔۔۔۔۔۔
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دا یک مسق ای  

ن

دل ھٹپ اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم رم اجؤ وت خ

ررررررررررر ابہشز رم اجؤ ن ار وبولں ےک ریم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ریم ابہشز االگ اسسن ںیہن ےل اگ 

ام ےس  رررررر رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رم اجےئ اگ ریمررد

ن

ےمت اس ےبن

 

 

دنبنھ ےس آزادی یھب لم اجےئ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اور دسرہ ےک درایمن 

 اس ےس ےلہپ یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم وکیئ  اور ن ات وہیت

ر یک اکل یھت  ابہشز اک ومن الئ وفن اجب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ہن ااھٹےت ۔۔۔۔۔۔ اکل ااھٹےن رپ دورسی رطف ےس السم ںیم  رابہشز یھبکورہن ریم ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج اک وجاب ریم ابہشز یک رطف ےس دن ا ایگ 

 

لہپ یک گ

۔ ن ان ا آپ اہکں ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم رپاشیین وہ ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم یھٹ وہ دو دن ےس اتپسہل ںیم وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان اااا ایک وہا 

ر ای  دم ےس رپاشین وہ ایگ اھت آپ وک ۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ریم ابہشز اتپسہل ںیم ےہ ریم اجی 

ر رپاشین ہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی یٹیب  اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے اجی 

  اور 

ن
 

 وک اتپسہل رےنہ ےک ےیل دنسپ آایگ ےہ وت ںیم ویہ وخش وہ اہجں ریمی وائ

ن
 

وائ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ونں وک ۔۔۔یٹیب وخش ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک وہا ےہ ان دو

 

ے
 

رداس  وت ےھجم یہ ی 

ن
 

ھچک اخص ںیہن یٹیب رس رپ رھتپ اھک رک اتپسہل ںیم ےہ اور ریمی وائ

ری  ڈاؤن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم آؤ اتپسہل  رںیہن رک یکس اور وہ ایگ رنوس ی 

ھااری رضورت ںیہن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں مت ریم وال اجؤ اس وک 

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن 

 ریم وال یک وہب اور وپیت آریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ن ان ا ؤ ویکں ےکدنہل یک رطح اجس

 احظف۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہشز ےن اکل اکٹ دی 

ٰ ّ

۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک اّلل

ر وکن ےہ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دسرہ ےن وسال ایک ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی اجی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریش الضف اھبیئ اک اٹیب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمے اخدنان اک

ری وار

ن

ث ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک آپ چس ںیم ںیمہ وحیلی ےل رک اجںیئ ےئگ آچ

ری وکشش یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ای  اور آچ

 وکیئ کش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ےکپ ارادے ےس اہک اس ںیمر

 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ای  ن ار رھپ اہر گ

آ ریہ ےہ  رےھجم دنین ریھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اچیتہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کھت اہر رک 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وسن

ر دسرہ  وک یہی راہ لم نپایئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھٹ 

ن

ےہ مت وس اجؤ ںیم زرا آچ
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ا  رے آرام ےس وجاب دن 

ٹ

اجحب وک دھکی آؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وک وہش ںیہن آن ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکیئ رطخے یک ن ات وت ںیہن ر۔۔۔۔۔۔۔۔

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن ڈر رک 

ن

ن

د  وہ وھتڑا اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن سب ر ای 

 

ش

 ےہ اس وہج ےس اس وک وہش ںیہن آراہ ر

 

اس ڈر گ

اء اہلل آ اجےئ اگ 

 
ن

 ان

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حبص ی

 رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وس اجؤ مت ۔ مت رکف ہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حبص اجحب ےس یھب انلم ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یہ یج حیحص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن سب اانت

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امیض#

 

 مک وہ یئگ یھت دسرہ یک

ے

 اب ریم ابہشز ےس ےب ریخ اکیف دح ی

 یھت 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دسرہ وک ریم ابہشز یک اعدت یہ وہ گ

۔ نکیل ےلھچپ دو دن ےس ریم ابہشز اکجل ںیہن آن ا وت دسرہ وک اس یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رہ وخد یھبرپاشیین القح وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ویکں ہی وت دس

ری ںیم  ری   
 

 

ںیہن اجیتن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب دسرہ اور رمثہ الئ

۔۔۔۔ دسرہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت رمثہ ےن رسوگیش رکےت وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ن
ن

دے آریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور نس

ٹ

ھڈ

ے

ن

ر ںیھمت ہتپ ےہ ریم ابہشز یک اےلگ ےتفہ ی 

ر رںیم آن ا ےہ وہ اس ن ار اہیں اےنپ انپارٹنمٹ ںیم دے انمےئیہ اینپ ی 

ٹ

ھڈ

ے

ن

ر

اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ یک اس ن ات رپ ہتپ ںیہن ویکں دسرہ وک  ر

ّصہ آایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ںیم ایک

ن

غ
 رکو اہں ریما ایک اکم ےہ اس 

ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   دسرہ ںیم  رصف ن ات رک ریہ یھت مت 

ّصہ ویکں وہ ریہ وہ ر

ن

غ
ہ ےن یھب اس وک ایس ےک ےجہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمث
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 اتکںیب 

ے
ے

ر وق
م
ںیم وجاب دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اب سب یھب رکو دسرہ ہی ایک ہ

ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وھچڑوں اےس اور ولچ اہھت ںیم ڑکپی وہیئ وہںیت ر

ریمے اسھت ریما وت دم وھگٹ راہ ےہ اس اخومیش ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی 

اک اہھت ڑکپا اور ہی اج اور وہ اج  رہ ےن دسرہےتہک اسھت یہ رمث

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وتہب رمثہ ںیم وت مت ےس دویتس رک ےک اتھچپ ریہ وہں 

 ر

ے
ے

ر وق
م
اینپ الچیت ریتہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دسرہ چس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ

ںیم رمثہ یک رحوتکں ےس گنت آیئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ایھب اس یک ن ات اک 

ز ان ےک نپاس آایگ اھت  ےک ریم ابہشوجاب دیتی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہےئ ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یسک وہ مت دوونں 

ن

ڈیلی 

ز ےن اےسی ےب فلکت ادناز ےس وپاھچ ےک ےسیج ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہش

ل یھٹ آپ اہکں ےھت 
ب لک
دوونں ےس بک یک دویتس وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   مہ 

 ریم ابہشز ےک یہ ادناز ںیم ن ات اک وجاب دن ا رمثہ ےن یھب ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ او حیحص ۔۔۔۔اور ھچک دن  ےک ےیل وحیلی ایگ وہا اھت 

دے رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ٹ

ھڈ

ے

ن

ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم مت دوونں وک اینپ ی 
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ا 

ن

 ن

 

 رکےن آن ا اھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ولگ آؤ گ

ٹ

 

 

اونائ

 ےھجم رھگ ےس ااجزت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔ ںیہن ںیم ںیہن آؤ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےس ےلہپ ےک رمثہ اخیم رھبیت ر

 

ںیہن یلم گ

س ردسرہ ےن وفراً یہ ر

س
س
پس
ن

وجاب دے دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ او

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی وت ہلئسم ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریخ ےہ 

ےک رھگ واولں ےس  ںیم آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ ن ات ںیہن

ااجزت ےنیل آاجؤ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حیحص 

ا اچاہ اھت 

ن

د دسرہ وک ڈران ای 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکووں آپ ریمے رھگ ویکں آےئ ےئگ ۔۔۔۔۔

 الیپ رپ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے مت وت 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اک رن

رارڈر ر

ن

 ںیم م

 

ق رک راہ اھت ۔۔۔۔۔ریم ےن ہہقہق اگلن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےسی ےب وہدہ گ

 آن ا اگ 

ے

  یھب م
 
ی ر

ے

 رکںی اور آج ےک دعب ریمے ف

ے

راق ھجم ےس م

ن

م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجمس آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ اسیج ۔۔۔

ت اا صخش ںیم ےن  اینپ وپری زدنیگ ںیم ںیہن داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتپ

ٹ

ھٹ

گ

 

ل یھب ااھچ ںیہن اگل اھت  رںیہن ویکں
ب لک
راق 

ن

دسرہ وک اس اک م
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 یھت 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وہ رمثہ یک یھب رپواہ ےیک واہں ےس ےلچ گ

ّصہ آن ا ۔۔۔۔۔۔۔

ن

غ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وسری ریم اھبیئ وہ دسرہ وک ےلہپ یہ 

وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک رمثہ دہعف رکو 

 اجس رک اہک ۔۔ریم ابہش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ٹ

م
ز ےن رہچے رپ  زیمخ یس رکسماہ

ی  وہں 

ے

ھٹ
ب ک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اس وک د

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ہہک رک واہں ےس ر

 

یلچ گ

 

 

ریتس روہ گ

ے

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب مت ریم ابہشز اک رہچہ دےنھکی وک ی

 ںیہن

ے

  ی

ے

ھاارے اسےنم ی

م

ے

ن

 ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اب 
 
 مت وخد  آےئ اگ ج

ے

 ی

 ریمی تبحم اک 

 

رار رکو گ

ے

اریث مت اےنپ نم ےس اف

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ن

 

ںیہن وہکں گ

 رک ایل اھت وخد ےک اسھت ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ےسیج ای  ہعر

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

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

ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔

رعوج وکسل ےک دعب اھتےن یک رطف اجریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک وھتڑا اس ڈر یھب 
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 گل راہ اھت رگم رھپ ہی وسچ رک ےک ومن الئ وفن دے رک وف

 

راً یہ رھگ واسپ آ اجیئ  گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اںیھن وسوچں ںیم مگ وہ اھتےن ےک 

 چنہپ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 تمہ رک ےک ادنر ۔۔۔۔ اب اس وکرٹیگ ی

 اس وک ہی اگل ےسیج اس اک یہ ااظتنر وہ 

 

ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یسیج یہ ادنر گ

ن

اجن

۔۔۔۔۔ آےئ آپ ادنر آںیئ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ادنر یلچ یئگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ رس ےک رمکہ ںیم ےلچ اجںیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج اب اہیں آ رک حیحص ونعمں ںیم اتھچپ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہکں ےہ آپ ےک رس اک رمکہ 

  یلچ اجںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔ یج آپ داںیئ اجی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ہی ہہک رک رعوج اس رطف یلچ 

 دروازہ وھکریئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آسف اک ر

 

ال اور ادنر دالخ وہ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ادنر آ یتکس وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمکے ےک وطس ںیم اکےل 

ر رپ اھٹیب صخش ۔۔۔۔  

 

پ

 یک روگنل چ

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج یک رن

رعوج یک رطف ھٹیپ یھت ومڑ رک داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج آےیئ آپ اک 
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ی  ااہتنیئ ڈنیہمس ونوجان اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ اریہ ااظتنر اھت ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج ےک رہچے رپ یکلہ داڑیھ ےک اسھت ومںیھچن اس ےک 

ری ایھچ گل ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔

ٹ

۔۔۔۔۔ اس یک تیصخش وک اور اھکنر ریہ رہچے رپ ی 

)6یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچ ) س کیپ 1( ٹف ای 

سک

( اچن اک دق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ی اک یلیصفت اھت ۔۔۔۔۔ رواال  رسکیت مسج اک احلم صخش

ٹ

ت لٹ

ن

سٹ

۔۔۔۔۔۔۔ اس آریسف یک رپ

ریھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آںیئ ےھٹیب 

ٹ

رہ ےنیل ےک دعب رعوج وھتڑا اس آےئگ  ی 

ن
 

اجی

س ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی رک رعوج ےن اےنپ دنکےھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج

ک

ن

 ت
ھٹ

ے

ن

 

   ےس 
 

ےس ےگل گیب وک آےئگ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس ےک اسےنم واےل ج

 رپ رھک دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی آپ اک ومن الئ ل رک لبیٹومن الئ وفن اکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریمی دمد رکےن ےک ےیل رکشہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب ںیم 

ہی ہہک رک رعوج ایھٹ اور اجےن گل  ریتلچ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روک اجںیئ سم رعوج ںیم ےن آپ ےس ای  ن ات رکین ےہ 

ا

ن

 روک ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی م نس رک یہر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےک دقم اانپ ن

ام ےسیک اجاتن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ای  دم ےھچیپ یٹلپ 

ن

ام ن

ن

دنبہ اس اک ن

 روہں رـ  راور رـ راچی ـ ان ہن وہ آپ ےک العےق اک اسی ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے زن ادہ ریح
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ار ررانھک رایخلر روت راک رولوگں رےک رالعےق راےنپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

 رےہ ڑپن

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

ےک رہچے رپ ریحایگن دھکی یل یھت ر ررعوج رےن رآرسیف رن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےھکی ںیم ےن آپ اک ومن الئ دانی اھت وج ںیم ےن دے دن ا 

 ن ات ںیہن رکین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ےھجم آپ ےس وکیئ

ہہک رک رعوج  واہں رویک ںیہن یلچ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج  رقتابیً اھبگ رک 

ر لکنر
م
 یھت ۔۔ راھتےن ےس ن اہ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج رعوج وک حیحص گ

ونعمں ںیم ڈر اک ہتپ الچ 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  امیض#

 

 ر

 

اراض وہ گ

ن

ریم ابہشز وک رھکی رھکی انسےن ےک دعب دسرہ رمثہ ےس یھب ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلھچپ ای  امہ ےس وہ رمثہ ےس ن ات یھت۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریم ابہشز وت اس ںیہن رک ریہ یھت ۔۔۔ر
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  یہ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک اگل دن ےک دعب ےس اغ

 

ی

اس ےن اکجل یہ وھچڑ دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ آج لک تہب 

دہ مگیب ےن ہی  راداس اداسر رےنہ گل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

ونسٹ ایک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم دسرہ ےن اہک ےک رمثہ اس ےس 

ار

ن

 وہج ےس وہ اداس ےہ اض ےہ سج یکن

دہ مگیب یھب اس ن ات وک ھجمس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

 یھت

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یتکس یھت ےک دسرہ یک زدنیگ ںیم یلہپ دوس

دہ مگیب وک رمثہ تہب  ای  دو ن ار وہ رھگ یھب آںیئ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امخ 

دہ مگیب ےن دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زن ادہ ایھچ گل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔اور امخ 

وک یھب اس ےس دویتس ےس ںیہن رواک اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکجل ںیم 

ات رشوع وہ ےئگ ےھت

ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یھب رپیپز یک اسالہن ااحتمن

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلہپ رپیپ ےک دعب یہ رمثہ 

 

ایتری ںیم گل گ

ا ر

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپیپ متخ ایل اھت ۔۔ےن دسرہ وک انمن

وہےن ےک دعب وٹسڈسٹن ےک ےیل نف اگال اک ااظتنم ایک ایگ اھت 

ےن ےس اصف ااکنر رک دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اجر
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ردیتس رک ےک اس وک انم ایل  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم رمثہ ےن ذی 

وہ رک ایتر وہ ریہ یھت ےنم ڑھکی راھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ آہنیئ ےک اس

راک ےنہپ وہےئ ر

ن

 ےک رہگے دار ف

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکےل رن

گل ریہ یھت ےکلہ ےکلھپ ےس کیم اپ یک وہج ےس وہ تہب ایھچ ر

دہ مگیب اس ےک رمکے ںیم آںیئ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

 ایتر ریمی یٹیب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ گ

د رے ایپر ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ایم سب رمثہ اک ااظتنر   رہ مگیب ےنامخ 

ٹ

ی 

 

 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ آاجےیئ وت اس ےک اسھت اجؤ گ

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ز

ن

را دلجی آاجن

ہتپ وت ےہ اےنپ اوب اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ایم ںیم دلجی یہ آؤں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ

 

ںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ورہن آپ یک رکف ہن رکر رگ

دہ مگیب دل ےک دو وال   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

 

راب وہ اجیئ گ

ن

تعیبط چ

ان وک دو اہرٹ اکیٹ آ ےکچ ےھت  ردنب ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر مسق یک رپاشیین ےس دور رےنہ اک اہک اھت 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ڈارٹکوں ےن اںیہن ہ

یٹنھگ یجب دروازے یک ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایم آپ اس 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتگل ےہ رمثہ آ گ

 یج ںیم اس وک ادنر ےل رک وک ادنر الںیئ ںیم اچدر رک ول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اٹیب

دہ مگیب ہی ہہک رک واہں ےس یلچ ر آیت وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

ےہ آپ رآیٹن یسیک ںیئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ االسم مکیلع ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دروازے ےک وھکےتل یہ رمثہ ےن ایپر ےس السم ایک اور 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تہب ایپری ر

 

گل ریہ ادنر آگ

دہ مگیب ےن رمثہ یک رعتفی یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے  وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

یھب ےچین ںیم دسرہ ر آیٹن آپ وھجیٹ رعتںیفی ہن ےئجیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنت

یلچ آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ رعتفی رکین ےہ وت دسرہ یک رکںی ینتک ایپری 

 رک ریہ ےہ گل ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسدیگ ںیم یھب لظر

ے 
ک
 
ت
 

چ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وتہب رمثہ۔۔۔۔دسرہ ےن گنت وہ رک وبال ۔۔۔۔۔

ے ےس اکم ےل ریہ ںیھتر

ن

شٹ
 

ہ

دہ مگیب رصف   اس س  ںیم امخ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ایم اب مہ ےتلچ ںیہ ر۔۔۔۔۔۔۔

 یک 

ٰ ّ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجؤ اٹیب یج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اّلل

دہ مگیب ےن یھب ایپر ےس اہک راامن ںیم دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 
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ر آںیئ اور رمثہ یک اگڑی ںیم ھٹیب 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ دوونں رھگ ےس ن اہ

ویئر ےن اگڑی وک اٹسرٹ رک دن ا ۔۔۔۔۔۔ ڈراںیئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رن ا ںیم  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈراویئر ےن اگڑی اکجل یک نپارگنک ای 

اور وہ دوونں اکجل ںیم دالخ  رڑھکی یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکجل ںیم دالخ وہےت یہ وہ اہل یک 

  اھبیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نیم

ن

رٹ وہ ایگ اھت  نشکنف اٹساجی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک ریبمھگ آواز رکیپس ںیم وگیجن وت 

۔۔۔۔۔۔۔ ہی اافتق اھت ہی رھپ ھچک اور ریم دسرہ ےن ای  دم رظن جیٹس یک رطف ااھٹیئ ر

  نت ایک وہا اھت 
 
 یک ولشار ضیمق وک زی

ن

ابہشز یھب اکےل رن

یک دڑھنک یہ زیت وہ یئگ  ردسرہ ےک دلر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنت رعےص ےک دعب ہی آواز دسرہ ےن اےنپ 

اس اک بلطم ےک ریم ےن اکجل ںیہن اکونں ںیم ینس یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

وھچڑا وت ںیم ےن اس وک داھکی ویکں ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن وخد 

۔۔۔ اس وسال اک  وجاب اےس ںیہن الم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےس یہ وسال ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب نشکنف ن ااقدعہ وطر رپ 
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رشوع وہ ایگ اھت 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر  

ر رطف وشر و لغ وہ راہ اھت یسک وک رگیم  راب نشکنف متخ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
ہ

گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت وکیئ نشکنف رپ وگتفگ رک راہ اھت 

۔۔۔۔ اب ویکں اھٹیبن ا وہا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وجہم ںیم ےس یسک یک اویچن آواز آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ابہشز اک اسرا رگوپ  اجیٹس ۔۔۔۔۔۔۔ ریماس اک وجاب مہ دے ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 اک ای  

ے

رپ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔االسم مکیلع  مہ آج اےنپ دوس

۔۔۔۔۔ ان ںیم ےس ای  ےن ن ات اک آاغز ایک ہلئسم ےل رک آںیئ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن مسق اھکیئ 

 ںیہن

ے

  ی

ے

اجےئ اگ  ریھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ڑلیک ےک اسےنم ی
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 ےک وہ ۔

 

 وہ وخد اس وک اےنپ نم ےس ںیہن وبےل گ

ے

  ی
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج

 وہ اس ڑلیک ر

ے

  ی

ے

وک نم اس وک سم رک ریہ ےہ وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی

ںیہن داھکییئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ڑلےک یک ن اوتں ےس دسرہ ےک 

وھتں یک دل یک دڑھنک زیت وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہ

ں ںیم ہنیسپ آ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےھکی سم اسکی واےئ ویلیھتہ

وبل دے ورہن سج  رذی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وج وکیئ یھب ںیہ ریم ابہشز وک آیئ ول وی

 وہیئ ےہ ےلھچپ ھچک دونں ےس ر

ے

رطح یک اس یک احل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ مین نپالگ وت وہ اکچ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا ےہ ہن ھچک اتیپ ےہ ری رات اجاس

ے

ا راتہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہن ھچک اھکن

ے

گ

ا 

ے

ارے اسھت ںیہن  وہن
م
ارے اسھت وہ رک یھب ہ

م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔

ے

 ےہ اےس اس احل

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مہ س  ریم ابہشز ےک دوس

 آپ زیلپزززززززززززززززززز اس وک أیئ ول وی وبل دںی 

ے

ںیم ںیہن دھکی تکس

 یھت ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ن ات رپ وت دسرہ رمےن یک وہ گ

ام وت ںیہن ایل اھت رگم اس وک ارگ وکیئ دھکی اتیل

ن

 وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ڑلےک ےن اس اک ن

ا ےک ہی دسرہ یہ یک ن ات وہ ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

رضور آاگہ وہ اجن
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رہ ای  دم رطف اےھٹ دسدسرہ ای  دم ےس ایھٹ وت واہں رپ وموجد س  رس دسرہ یک 

ر اھبیگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمثہ یھب اس ےک ےھچیپ اھبیگ 
م
اہل ےس ن اہ

 وہ رمثہ ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےک اےسی اھبےنگ وج ن اںیت وہ ریہ ںیھت

اجےن ےس ای  دم متخ وہ ںیئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت مہ اےنپ 

 ےک ےیل ہی س  ھچک رک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

ریم ابہشز ۔ زیلپ آپ ردوس

ےس ن ات رک ںیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع  امجل ےن اینپ ن ات اجریہ ریھک 

اہک یسک اک کش دسرہ رپ ہن اجےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امت

ے

م ولوگں وک اب یھب اگل  ےک ن

وہ ڑلیک اہل ںیم یہ وموجد ےہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکشہی آپ ےن ںیمہ 

 دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے
ے

۔ ہی ہہک رک وہ اسرا رگوپ واہں ےس الچ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روق

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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دسرہ سب رکو بک ےس رو ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ج

نپالگ وہ ریہ ےس اہل ےس آیئ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ رو رو رک ر

ا 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب دسرہ ھچک وبیتل ریم ابہشز ای  دم یسک رطف ےس اھبگ

 دسرہ ےھجم اعمف رک دو وہا آن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امیئ وس وسری زیلپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہل ںیم وج وہا ےھجم اس اک ہتپ ںیہن اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ززززززززززززززز ےھجم ززززژززززززیلپزززززززززززززززززززززززر

اعمف رک دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن یلہپ دہعف یسک ےک آےئگ اہھت  

۔۔۔ ھجم۔۔ے ےھجم ان اک وجڑے ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

را لگگ۔اگل ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن لکشمب روےت وہےئ ر راااق ی 

ن

ی۔۔ہی م

 نپاین الؤں ردسرہ ےک ےیل رن ات لمکم یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ مت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ااھچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ر

ا ںیہن د

ن

ا دنب رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھجم ےس اہمترا رون

ن

اھکی اج راہ دسرہ زیلپززززززز مت رون

ی یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریم ابہشز ےن اس اک اہھت 

ن

ٹ

ن

سٹ

ےن اہک ریم ابہشز یک 

ابہشز ےک ےجہل ںیم  ۔۔۔۔۔۔۔ریمرڑکپ ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب رکو ۔۔۔۔۔۔
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ا وہں بک 

ے

ااجتل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ںیم مت ےس تبحم رکن

  ےس ےمت یلہپ ےس ہی ںیم وخد یھب ںیہن اجاتن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
  ےس ج

ے

د ی ای 

 

۔ ش

ھاارے آس نپاس یہ راتہ 

م

ے

ن

ن ار داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس دن ےک دعب ںیم 

رر
م
ھاارا ہ

م

ے

ن

ھاا راھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

ے

ن

 یک ہجہل 

ے
 

رداس ر ن ات ںیم ےن ی 
م
ری ہ

ھاارے احل رپ وھچڑ دن ا اھت 

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل اس دن ےک دعب ںیم ےن ےمت 

ھ

م

ے

ن

اارے اسےنم ںیہن آن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ںیم 

 تہب لکشم اھت 

ے
ے

 دانی اچاہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ریمے اورپ ہی وق

ے
ے

وق

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل رک راہ ےل نپا راہ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اسسن ںیہن ر

ھاارے نپاس روہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ںیم وبجمر اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےئل مت 

م

ے

ن

اھت ےک 

۔۔۔۔۔ ےھجم ںیہن ہتپ  مت ےن ےھجم سم ایک ےک  ےس دور راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیہن رپ ںیم ےن ےمت تہب سم ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم یک ن اںیت دسرہ ےک 

ر

 

 ینب وہیئ اےس نس ریہ یھت  رک ریہ یھتدل رپ رہگا ای

ے

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سم وت اس ےن یھب ایک اھت رگم وہ وبل ںیہن نپایئ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اب ںیم اتلچ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےک ہی اافلظ دسرہ ےک دل رپ ولتار  ےک وار  یک امدنن ےگل ےھت 
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اب وہ الچ ایگ وت واسپ ںیہن آےئ اگ  اگل ارگ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امیئ وسری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک نم ےس سب اےنت یہ اافلظ ادا 

۔۔۔۔ سک ن ات ےک ےیل ۔۔۔۔ریم ےن ےجہل ںیم وہےئ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا نپ اک رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس دن ےک ےیل 

ن

ااجنن

یھت ر رلم وہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب دسرہ ون

م رھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز 

ہہہ
مہہہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادہر

 

ا اچہ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ اافلظ ش

ن
ن

یھبک یھب دسرہ ےک  وج اس ےک نم ےس س

 ےک ںیم ےن یھب سم ایک 

 

نم ےس ادا ںیہن وہےت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اانت یہ وہکں گ

ابہشز اکلہ اس رکسمان ا ر  رن ات رپ ریمرآپ وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یک اس 

ے دسرہ ےن رشام رک رظن اکھج دی یھت 
ک
 
ت
 

چ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ نپاین ےل رک ںیہنر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ای  وطلی اخومیش ےک دعب دسرہ 

وبیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ںیہن 

 ۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ن ان ا ےس ن ات رکوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آیئ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ریغب یسک گل یٹپل ےک اہک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سک ےلسلس ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا یھجمس ےس اہک ر

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن ن

  ےلسلس ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رےتش ےک ےلسلس ںیم اور سک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ھچک انہک اچہ 

ریہ یھت رگم ھچک اہک ںیہن ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وےسی 

ا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن زرا اس رکسما راک

ے

 مت رپ وسٹ رکن

ن

رال رن

رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  آپ رپ یھب 

رہ یک ن ات رپ ریم ابہشز اک ہہقہق دنلب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دس

وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن زرا اس رشام رک 

ںیم یتلچ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اب ر

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ہک رک نج  ڑیسویھں رپ 

وہ دوونں ےھٹیب 

واہں ےس  رےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ

 احظف را

ٰ ّ

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حیحص اّلل

 

ھٹ گ
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 احظف ر

ٰ ّ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اّلل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ای  رظن ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابہشز رپ ڈال رک لچ ڑپی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یھت رآج دسرہ  وک ای  بیجع یس وخیش وہ ریہر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتپ ںیہن ویکں ر۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آج دل ھچک بیجع رطےقی ےس دڑھک راہ اھت 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 دسرہ ےس افرغ وہ رک ریم ابہشز اڈیٹسمی یک رطف

ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکں ےک اس وک ہتپ اھت ےک وہ 

سج وک التش رک راہ اھت وہ واہں یہ وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل یک رگدن اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ڑکپ رک ریم ابہشز ےن ہی ںیہن داھکی اس وک اہکں گل ریہ ےہ وہ سب اس وک امر راہ اھت 

ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
 رک ےک اہل ےس ن اہ

ن

 زرن
متپن
ک

ریم ابہشز 

ھاارے ن ارے ہی ہہک راہ ےہ 

م

ے

ن

آایگ اھت رگم اس وک ای  ڑلےک ےن آ رک اہک ےک رمع امجل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز اہل ںیم ایگ وہ اخیل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔واہں ےس وہ دیساھ دسرہ ےک نپاس ایگ 

ھااری وت ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

ے

ن

۔۔۔۔۔ ریغبت ، ےنیمک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز اک سب ںیہن لچ راہ اھت ےک وہ 

ر اگیل اس وک اس وک اچک ابچ ےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔داین یک ہ

ردے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ریم وھچڑ ن ار ےھجم گل ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم 

ھااری رطح

م

ے

ن

رن نیم ںیہن وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وھچڑ ےھجم  ر

 

آی

رے رطےقی ےس ریم ابہشز ےک ےجنکش  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمع امجل وج ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور وخد وک وھچڑواےن ےک ےیل ںیم اھت ۔۔۔۔

 و دو رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہےتپن وہےئ ر

ے

ن
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 وھچڑ دو ےنیمک ہی ایک ڈراےم ن ازی یک مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجتوبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھااری وہج ےس  دسرہ انتک رویئ ےہ ریغبت ر

م

ے

ن

ےن اہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمع امجل وک دو اور ےکم امرےت وہےئ ران

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار ےھجت یتے وہےن واےل وچبں یک مسق 

ری رحہب ہی یہ  الم اھت وخد وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمعوھچڑ دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

 امجل وک آچ

ے وہےئ وایعق ر

ے

شٹ
 

ہ

وھچڑواےن اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

ن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ایق رگوپ واےل وج ےک ان ںیم اس وک وھچڑ د

دوونں اک ہی ڈراام دھکی رک وخش  وہ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ل وک ویں وھچڑ دانی اںیھن ای  آھکن یھب ہن اھبن ا اک رمع امج رریم ابہشز

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااھچ لچ ھجت ےس ن ات رکین ےہ ریم 

 اہھت ڑکپ رک واہں ےس ےل ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ابہشز رمع امجل اک

م اس ےن 

ہہہ
مہہہ
ہ

را وخش ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ٹ

ایک وہا ریما ن ار ی 

رار

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن زرا اس رشامےت وہےئ اہک ررک دن ا۔۔۔ر راف

ھااری وت لکن ڑپی 

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔واہ ن ار 

۔۔۔۔۔رمع امجل ےن وخش وہ رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب اب ن ان ا ےس ن ات رکین ےہ 

ا ےہ ےمت  اچوچ انباور نج وچبں یک مسق مت ےن اب دی ےہ ان اک

ن

ن

را 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن وت ےسیج اانپ س  ےس ی 

ں ںیہن امےن وخاب اتبن ا وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امن اجںیئ ےئگ ویک

 یک وخیش ںیم 

ے

ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل اینپ دوس

وخش اھت 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ےس اھتےن ےس واسپ آیئ یھت ڈری وہیئ یھت 
 
رعوج ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب یھب اسھت ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر
س
ک

ے اتبیت ریھت ےک اےنپ دل اک احل 

فف ےھجم ہی 
فف
فف
ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا
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ام ےسیک ہتپ الچ ھجمس ںیہن

ن

 آیت وشےخ وک ریما ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایم ایک تبیصم ےلگ ڑپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل یج مت اس یئگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وشدے وک یہ داعفن رک رم اجےئ اجوسس ںیہک اک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج اےنپ آپ 

 ن ات رک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسھت وخد یہےک ر

ہی س  ن اںیت وسچ وسچ رک رعوج وک بک دنین آیئگ اےس ہتپ یھب ںیہن ر

  حبص وکسل یئگ اےس الچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ج

ہتپ ںیہن ویکں ااسی وسحمس وہا ےک ےسیج وکیئ اس اک اھچیپ رک راہ ےہ 

۔۔۔۔۔۔ یسیک یک رظنوں ےسیج رعوج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یہ ںیہن ریہ ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکسل ےس وایسپ 

ٹ

م
ےس ہ

 وھچیٹ اک ر

ے

ا رپ رعوج ےن دو نیت دن ی

ن

دن

ٹ ن

الپن انب دن ا اب اس ےن ای  ااھچ اس اہبہن ڈوھی

اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرے راےتس یہی وسےتچ 

ل یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہےئ رھگ ولیٹ ۔۔۔۔ر
ب لک
۔۔۔۔۔۔۔ رگم رعوج وک اس ن ات اک 

 ادنازہ ںیہن اھت ےک وہ سج یک رظنوں ںیم وہ آیئگ ےہ وہ وکیئ یلگ ےلحم اک آوارہ ڑلاک ںیہن
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وج دو نیت دن اھچیپ رکںی دو نیت وہبدہ ےلمج وبںیل ارگ ڑلیک ےن اھگس ڈال دی وت اس ےک 

رعوج سج یک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھچیپ ورہن یسک اور ےک ےھچیپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رظنوں ںیم آیئ یھت وہ اھت اسی _اچی_او انعن رمع امجل 

زن ادہ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج انتج دیجنسہ تیصخش اک امکل اھت اس ےس

دضی اھت وج زیچ دنسپ آیئ وہ احلص رک یل 

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن وسیئ وہیئ دسرہ وک اکپرا دس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یج وبےل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ  دنین ںیم ےس ایھٹ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اجحب وک وہش آ ایگ ےہ 

مت اس ےس لم ول  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ےسیج دسرہ وک 

 اجیت االطع دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ںیم
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ہہک رک دسرہ  روہں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ولچ 

 

اتپسہل ےک ڈیب ےس اھٹ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ریمے اسھت ۔۔۔۔۔۔

ےن دسرہ اک اہھت ڑکپا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب وک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم اتبدوں اگ مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیک اتبںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رکف ہن رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ےب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکفی ےک ادناز ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسرہ اجحب ےک رمکے یک رطف اجریہ یھت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک ھجمس یہ ںیہن آ ریہ یھت 

  رب وک ایکرےک وہ اجح

 

اتبےئ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک سج ن اپ وک رما وہا اہک 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ای  دم ےس ذدنہ ےسیک  وہ ایگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ایک وہ اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ 

ھااری یٹیب یھب مت ےس رفن

م

ے

ن

  رت رکےن گل

 

اجےئ گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم رھپ ےس ایلیک وہ 

ر رطح اک ڈر اھک ر
م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک ہ

 

اہ اھت اجؤ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن اجحب ےک روم اک دروازہ وھکال 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 دور ےس یہ دسرہ وک اکپرا ۔۔۔۔اجحب ےن۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج امم یک اجن 

دےب ےس وچر وہ رک وج

ن

اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اتمم ےک خ 

دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب دسرہ ےک اسھت ریم ابہشز وک دھکی 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اب اجحب ےک نپا

 

 ریحان وہ گ

 

س آگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امم ہی الکن وکن ےہ    ریھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب وک ریم ابہشز اک رہچہ داھکی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم ن اد وہا گل راہ اھت

ںیہن آ راہ اھت ےک اہکں داھکی ےہ 

ےن دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےیل اجحب ر

یہ وپانھچ رتہب اھجمس  رےس
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےس ےلہپ 

۔ ریم ےک دسرہ وجاب دیتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابہشز وبےل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی الکن 

آپ ےک ن ان ا ےہ رپزسن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ب ےک امےھت رپ اہھت رھک رک ایپر ےس رابہشز ےن اجح

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ ریمے ر

اجحب ےلمج وک وپرا ن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےس ےلہپ ےک ر

رکیت ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز وبل 

ڑپے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ 

 ےہ  رپزسن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ا رمے ںیہنےک ن ا

ںیم ذدنہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ 

ر آیئ یھت آپ اےنت اسل اہکں ےھت ؟؟؟؟

ے

؟؟؟؟ اجحب وسال وجاب رپ ای

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت وت یتہک یھت ریمی 

اھجمس ےہ ہی وت تہب زیت ےہ

ن

 وسال رک ریہ ےہ  دوھکی ےسیکیٹیب ن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن البوہج 

۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک وگتفگ ںیم اچنیھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجحب آپ یتہک یھت ےک آپ ےک ن ان ا اہک ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےک ن ان ا آ ےئگ اب 

ےن ہی اافلظ ےسیک ادا ےیک  ر۔۔۔۔۔۔دسرہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےھت ہی وت وہ یہ اجیتن یھت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امےئ رپزسن آپ 

اراض یک امم اور امومں آ

ن

پ ےک ن ان ا ےس وھتڑا اس ن

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت اس وہج ےس آپ 

 اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپرےک ن ان ا آپ ےس دور رےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ اب اےنپ ن ان ا ےک 

اسھت رےہ ںیئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ ن ان ا ےک 

ا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اسھت ر

ن

ریہ ںیئگ ن

ا اچاہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا 

ن

ابہشز ےن ےسیج رفنکم رکن

ارے اسھترامم یھب ر
م
ا  ہ

ن

وہ یئگ واہں ن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن وصعمم اس 

وسال ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے آپ یک 

ںیم اور مت یہ وت  وہں ےئگ اٹیب یج  رامم،

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا آپ اک رھگ 

۔۔ دسرہ وک انتج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔راسیک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا 

ن

لکشم گل راہ اھت اجحب وک تقیقح اتبن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اس 

ن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک ےیل آاسن انب د

ارا رھگ 
م
ارا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ہ

م
ریما ںیہن اٹیب ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اٹیب اجین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رںیہن وحیلی ےہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ےن ایپر ےس اجحب ےک امےھت رپ ایپر دن ا 

۔۔۔۔ اجحب اک وت نم یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وحیلی ی ی ی ی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وھکل ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک ادناز رپ دسرہ یھب من آوھکنں ےس 

 وت ےب اسہتخ ہہقہق دنلب وہا  ابہشز اکرکسمایئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریمر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما وصعمم ر
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ر آن ا ےک دسرہ ہچب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اجحب رپ اانت ایپ

وک ےلگ اگل رک وبےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکشہی ریمی 

رگم رھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجن اینت ایپری اور وصعمم یس یٹیب دےنی ےک ےیل ۔۔۔۔

ا اھت ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنت اسل اجحب 

ے

اراض وہےن وک یھب دل رکن

ن

ن

ام ےہ ےس دور ویکں راھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وت زدنیگ اک ر

ن

دورسا ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اٹیب یج اب آپ آرام رکو ر

 وت مہ وحیلی

 

 آپ اہیں ےس ڈاچسرج وہ اجؤ گ

ے

 ی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حبص ی

ار رک اہک ی ی ی 

ے

اجںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن اجحب یک لقن ان

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج رپ اجحب رکسما دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ان ا آپ تہب 

 وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ وےسی ہی وت آپ اینپ امم وک اتبؤ ےک آپ ےک راےھچ

رہ وک ز ےن دسن ان ا ےنتک اےھچ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہش

دھکی وج رصف اجحب وک یہ دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب 

۔۔دسرہ ےن اب وس اجؤ ایھب وت وہش آن ا ےہ ےمت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رپ اجحب وت رصف اےنپ 

ٹ
ن

زرا اس ڈای

ا اچہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

 اب ۔۔۔۔۔۔ ن ان ارن ان ا ےس ہی ن ات رکن
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ا  ااھچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن قح اتجےت 

ن

 اجن

ے

آپ ںیہک م

ےئگ  روہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب آپ ےک ن ان ا ںیہک  ںیہن اجںیئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وس اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

ولچ  رای  ن ار رھپ ایپر ےس اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت ریمے اسھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک آرام رکےن دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ۔۔۔۔۔

ر 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن رصف اانت یہ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن اہ

ر آ رک دوونں چنیب  رپ آ رک  ھٹیب ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ںیم اجحب  ےک نپاس اجی 

 ےک ےیل ر

ے
ے

 انپارٹنمٹ ںیموک وبال راہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت اور  ںیم ھچک وق

( دونں ےس ر3لچ رک آرام رک ےتیل ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےلھچپ نیت )

 راتپسہل ںیم ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب اس ےک ااصعب

وجاب دے ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اس وک آرام 

یک رضورت یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زیلپززززززز 

ا

ن

تہب کھت ایگ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رکو ںیم دسرہ گنت ن

ریم ابہشز ےن کھت اہر رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ہہک ریہ وہ آپ ےلچ اجںیئ ںیم اہیں یہ وہں اس ےیل وت ںیم آپ وک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن یھب دضی ادناز ںیم 

دسرہ ۔۔۔۔۔ ولچ راہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ن ار ریم ابہشز ےن دسرہ یک الکیئ ڑکپ رک 

ر لکنر
م
 آن ا چنیب ےس ااھٹ دن ا اور اےنپ اسھت ےل رک اتپسہل ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی ںیم دسرہ وک اھٹیب رک 

 رپ ھٹیب  ایگ 

ٹ

 س 

ن

وخد ڈراویئن

اگڑی اٹسرٹ رکےت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر وک اکل یک اور اس وک اتپسہل ںیم اجحب ےک نپاس رےنہ اک ہہک  یہ ومن الئ اکنل رک ریم اجی 

رک اکل اکٹ یل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ی ریہ 

ے

ھٹ
ب ک

ر اھبیتگ دوڑیت وہیئ اگڑویں وک د
م
دسرہ ےشیش ےک ن اہ

۔ ریم ابہشز ےن یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا انمس  ںیہن اھجمس 

ن

وکیئ ن ات رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےیل امتم رفس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی انپارٹنمٹ اخومیش ےس اٹک۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر رویک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریم ابہشز 
م
ےک ن اہ

ر الکن اور دسرہ ر
م
دروازہ وھکال یک رطف اک راگڑی ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور دسرہ یھب اخومیش ےس 

ر لکن آیئ 
م
اگڑی ےس ن اہ

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

انپارٹنمٹ اک دروازہ ریم ابہشز ےن وھکال 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور 

  راہتس دن ادسرہ وک ادنر دالخ وہےن اک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ اینپ اچدر اھبنسیتل 

وہیئ ادنر دالخ وہیئ 

ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انپارٹنمٹ
م
 ںیم ہ

زیچ اس رطح یک یہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

وکیئ یھب زیچ ادرھ ےس ادرھ ںیہن وہیئ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرے انپارٹنمٹ یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھت 

 

ویہ گنٹیس وہیئ یھت وج دسرہ رک ےک گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہیں ویکں ڑھکی وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ وک ۔۔

انپارٹنمٹ ےک درایمن ںیم ڑھکا  وہا دھکی رک وسال ایک 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھچک ںیہن رک ریہ یھت 

 یھت 

 

را گ
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ھگ

م آؤ ولچ 

ہہہ
مہہہ
ہ

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

ا 

ن

آرام رک ول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حبص اتپسہل یھب اجن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن  ےن ۔۔۔۔۔ےہ مہ

دسرہ وک ن ازوں ےس ڑکپ رک رمکے یک رطف ےل رک اجےت وہےئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ریمی ن ات وت اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےنس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک ہتپ ںیہن 

 وہ ریہ یھت 

ٹ

م
راہ
 
ویکں ای  بیجع یس ھگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمکے ںیم اج رک ن ات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

رکےت ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 
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رطف ےل اجےت وہےئ اہک ریغب روےک اس وک رمکے یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمکے ںیم 

دالخ وہیئ وت دسرہ وک ای  وخش وگار ریحت وہیئ ر

ر وکےن یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انپارٹنمٹ ےک ہ

ر زیچ ویسی یک ویسی یہ یھت ر
م
رطح رمکے یک یھب ہ

رہ وارڈروب ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دس

 رکوا دےی 

ٹ

ر وک ہہک رک  س  ھاارے ڑپکے ںیم ےن اجی 

م

ے

ن

ںیم 

رشی 

ن

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت ف

ور رھپ وس وہ اجؤ ا

اجؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز  

ایئ وک اکنل رک ڈرگنسی لبیٹ رپ رھک دی 

ٹ

ےن ےلگ ںیم ےس ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وارڈروب ےس انمس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اس وجڑا اکنل رک واش روم ںیم یلچ یئگ یھت 

ار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن

ے

  وکٹ ان

دن ا اور وصہف رپ ھٹیب رک نپاؤں وک وجوتں ےس آزاد رکوان ا اور رھپ ڈیب رپ آرک ٹیل ایگ 
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رشی وہ رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ر

ن

ف

 

 

آیئ اور رھپ وصےف رپ ھٹیب گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واہں رپ ایک رک ریہ وہ 

رپ وس اجؤ ں رپ ڈیب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دسرہ آؤ اہی

ر 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن لبمک ےس نم وک ن اہ

 ں ں اکنل رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیمر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےک نم ےس اافلظ ںیہن لکن رےہ ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن اہیں اور وکیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج ےس ںیم ہ ےہ ۔۔۔۔۔دسر

ن ات رکوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم مت ےس یسک ںیم اکھت وہا وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

س ںیہن رک اتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ن ہ

یھب  مسق یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھت ۔۔۔۔۔ رابہشز ےک ےجہل ںیم اکھتوٹ واحض

 یھت 

 

  آگ

ن

دسرہ اب رمے رمے دقم ااھٹ رک ڈیب یک داںیئ اجی

اہوھتں ےس رساہہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لبمک اےنپ اورپ رک ےک ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہ ہ ہ 

 

انب رک ٹیل گ

ر ےک ریم ابہشز

 

ای

ے

ےن دسرہ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریغب یسک ن

 اکپرا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج وک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ یک رطف ےس ہحمل اضعئ ےک ریغب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمے رس ںیم درد وہ وجاب دن ا ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔

راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دن ا دو 

ااجتل یھت ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ےجہل ںیم ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن  اہں ںیم وجاب دن ا اور ریم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ےسیج یہ ابہشز یک رطف ومڑ گ

دسرہ ےن ریم ابہشز ےک امےھت رپ اہھت راھک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وک وسحمس وہا ےک ےسیج اس 

اہھت رھک دن ا وہ  ردنتور ںیمر رےن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمرررررررر ر

وک ریم آپ وک وت اخبر ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دسرہ ر
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ردیتس الےن یک وہج  ابہشز ےک اتپسہل ےس زی 

یلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمررررررررر آپ ےن ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھچک اھکن ا ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رپاشین وہ رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ھچک اھکےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ڈیب ےس ےک ےیل  انب رک الیت وہں  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اےنھٹ گل یھت ےک ریم ابہشز ےن اس یک الکیئ ڑکپ یل 

 ر ےہ مت رکفر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار وھتڑا اس اخب

ہن رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمے نپاس یہ روہ مت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہشز ےن دسرہ وک 

 رک اےنپ اصحر ںیم ےل ایل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ چنیھک

مت ریمی ویبی وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اانت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ویکں ریہ وہڈر ر

د گنت ایک  ری 

ن

ابہشز ےن دسرہ ےک رہگا م

ز ےک اخبر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریم ابہش

 

 

را گ
 
ےس ےتپت ووجد ےس رکٹاےن ےس ھگ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمرر زیلپززززززز ںیم ں ں 

 یہ ںیہن آ ریہ یھت ےک وہ ایک دسرہ وک ھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

س

 

 س
ٹ

 

س

ےہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

پ سب مت ےھجم  وسحمس رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ای  دم جپ

دن ات ےس رھبوپر ر

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم  ابہشز ےن خ 

ن اد  ر اھبیئ یکےجہل ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ےھجم

ا 

ن

آ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن اب ن ااقدعہ وطر رپ رون

 رشوع رک دن ا اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےھجم ھچکر

ے
ے

 وق

دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت ارگ اچہ ریہ وہ ےک ںیم مت ےس 

اعمیف اموگن وت ںیم ےمت وسری وبل راہ وہں 

۔۔۔۔۔ ارگ وہ اکس وت یقت ےس یھب اعمیف ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اموگن اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ارگ وہا وت اہمترے ےیل 

 ول اگ ںیم یقت ےک نپاؤں ڑکپ رک ر

ن

اعمیف امن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اتبؤ 

 ایک رکوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم
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ےجہل ںیم داین اہجں یک نکھت یھت  رابہشز ےک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن وت اب ااسی ںیہن وبال 

۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ یسک ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نپاؤں ڑکپے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سب اھبیئ وک 

ا ںیل زیلپززززززز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ن

اوےک حیحص انمن

رے یہ آرام ےس اہک ر

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ی 

پ رک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریما رس دن اؤ اور جپ

اصحر ںیم یہ روہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب دور  رےک ریمے

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ اےنپ اور نپاس رک 

ن

 وہن

ے

م

اانت نپاس ےک ریم ابہشز ےک رگم اسںیسن ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسرہ وک اےنپ ووجد رپ وسحمس وہ ریہ یھت 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
149 

 

ہی امجل وال اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امجل ادلنی اصج  اور ان یک 

 اےنپ دو وچبں رمع امجل ادلنی اور رمثہ امجل ادلنی ےک اسھت رہ رےہ ےھت مگیب رہیق

رسن

ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امجل ادلنی اصج  ای  رعموف ی 

رسن ںیم یسک یھب مسق یک وکیئ 

ن

نیم ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل وک ی 

 ںیمریھب دیپسچل ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل وک

ے

  ایسس

دیپسچل یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےیل اس ےن ایسایست ںیم 

 امجل رگوجینشی رکےن اک ہلصیف ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز اور رمعر

یک دویتس وکسل ےس یہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ہی دویتس اکجل ںیم یھب اجری 

 دوھاک دن ا ےک وہ وک ای  ااسی رریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم رمع امجل ےن ریم ابہشزر

 اس رپ اتھچپ راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ 

ے

آج ی

 امجل ےن لپمس افی اے رک ےک آےئگ ہن ڑپےنھ اک

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ دنچ اسولں ںیم اخدنان ےک یہ 

 یھت 

 

ادی رک ےک اڈنیلگن ںیم ٹفش وہ گ

 

ای  ڑلےک ےک اسھت ش
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ادی یھب اخدنان یک ڑلیک ےک اسھت وہیئ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔رمع امجل یک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امجل 

 

 ااقتنل رک گ

ے
ے

ای  ےٹیب یک دیپاشئ ےک وق

ا اچیہ ادلنی اص

ن

ادی رکوان

 

ج  اور رہیق مگیب ےن رمع امجل یک دورسی ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم رمع امجل ےن اصف ااکنر رکدن ا 

ور ایسیس رسرگویمں وک زیت رک دن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔ ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل ریم ابہشز یک اخمفل نپاریٹ ںیم اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن رمع امجل ےن ڑپاھیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمکم رک ےک وپسیل ےک ےمکحم وک انچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج رپ رمع 

ںیہن  رامجل ک و وکیئ ارتعاض

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔راھت۔

۔۔۔۔۔۔ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ےس
 
 اس وک ںیہک نیچ یہ ںیہن اھت  رعوج وک داھکیانعن ےن ج
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یلہپ ن ار انعن رمع امجل یک اگنہ یسک ڑلیک رپ 

ل یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن وک ایھٹ یھت اور انٹلپ وھب

ل 
ب لک
ایسی یہ ڑلیک یک التش یھت ڈری یمہس وہیئ اس وک آج ےک زامےن یک وبڈل ڑلایکں 

 وھبل اجیت ںیہ وہ فنصِ 

ے

  ہی ی

 

ر رکےن ےک ئل رای  یھب ںیہن دنسپ وج وخد وک رمد ےک ی 

ازک ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس دن

ن

رعوج وک  رن

ےنھکی ےک دعب انعن ےن رعوج وک دےی ےئگ ومن الئ یک ولنشیک ولکنایئ وت اےس یقت اہؤس د

 ولکنا رک ہتپ رکوان ا وت اےس یقت یک ولنشیک یلم اس ےک دعب اس ےن وھتڑا یس اافنرنشیم

اصج  ےک اخدنان یک اسری اافنرنشیم لم یئگ ر

ےنپ اپسیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک دعب انعن ےن ا

ےس ہہک رک رعوج وک ومن الئ وفن اھتےن آ رک دےنی اک اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن امن ایل رعوج 

ا

ن

ا ڈرن

ن

ران
 
را دےنی اگل اھت  راک ھگ

ن

ہتپ ںیہن ویکں انعن وک م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن رمع امجل وک ہی ںیہن ہتپ اھت ےک 

اچ اچن ڈریت ےہ و ررعوج داین رصف انعن ےس

ن

رہن وت رعوج یقت اےھچ اوھچں وک ینگت اک ن

دے وہ یھب ریغب ڈوھل ن اےج ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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د راہ اھت وہ وت اس ںیم رفص دصیف) % ررعوج ںیم سج رطح یک ر

ٹ ن

( یھب  ر0وخایبں انعن ڈوھی

ںیہن ںیھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ان یک زدنیگ ےسیک 

اہلل یہ اجاتن اھت یئگ ہی وت رےلچ ر

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

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

 ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دسرہ یک آھکن یکلہ یس ٹھک ٹھپ ےس حبص

وھکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن داھکی وت ریم 

اہتش اگل راہ ابہشز رمک

ن

ے یک وھچیٹ یس  لبیٹ رپ ن

اہتش رک ںیل رھپ مہ 

ن

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوھٹ دسرہ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک ریحت راتپسہل یھب اجےئ ےئگ ۔۔۔

اہتش انبن ا ےہ 

ن

وہیئ یھت ہک ریم ابہشز ےن ن

یت وہں  دوھ رک آ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ںیم نم اہھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن یھب ونرلم ادناز ںیم ن ات یک 
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ت ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز دسرہ وک رات ےک زگرے احمل

ن اد ںیہن رکےن دے راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز وک ہتپ اھت 

رارگ دسرہ اک دامغ اس رطف الچ ایگ وت دسرہ ریم ابہشز وکر

ے

 ، وخد رغض ،  بلطم رپس

 یھب وبےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

د مسج رپس ای 

 

  اور ش

ے

سفن رپس

اھت اس ےیل ریم ابہشز اس ےک اےنھٹ ےس ےلہپ یہ اھٹ ایگ ر

اہتش انبن ا 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور زدنیگ ںیم یلہپ ن ار ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور ارگ دسرہ نچک اک رخ رک دیتی وت 

اہتش رکںی رونں وک اہاک

ن

ھت اگلیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن ریم ابہشز وک وسوچں ںیم مگ دھکی رک وبل 

م رشوع ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔ 

ر دےنھکی 

 

ای

ے

رکو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ہہک رک ریم ابہشز ےن ےلہپ وناےل رپ دسرہ ےک ن

 رااھچ انب ےہاگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن وھجیٹ رعتفی 

یک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز وک اینپ رطف دھکی رک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ںیم اھک رک داتھکی وہں  دسرہ ےن اہک۔۔۔۔ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ےسیج یہ ای  ہمقل ایل قلخ ںیم 

 یہ وپوھچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسی وار ایکررموچں ےن ا

ے

 ےک م

فف دسرہ نپاین دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن دسرہ وک اکپرا 
فف
فف
فف
ف

ا

۔۔۔۔۔۔۔ہی ںیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دھکی رک وھکل رک یسنہ 

ے

نپاین دن ا رگم ریم ابہشز یک احل

 آوھکنں ںیم یمن یس  ےک اس یکر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ اانت یسنہ

آ یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایسی یتسہ وہیئ ایھچ یتگل وہ 

 اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن تبحم ےسر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ای  دم ریم ےک ےلگ آ گل 

رI'm۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔......)

sorry)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امیئ وسری ر

ر زیچ ےک ےیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن روےت 

مت وخد ریمے  روہےئ اہک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوھکی دسرہ

ا ورہن اب یک 

ن

 اجن

ے

نپاس آیئ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دور م
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ھاارا ریم رم اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

ے

ن

د ےس دور ۔دسرہ وک وخن ار 

رک ےک ریم ابہشز ےن ایپر ےس وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل ہن 

۔ دسرہ ای  رکے ریم ےک آپ وک ھچک وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن ار رھپ ریم ابہشز ےک ےلگ گل گ

ھااری داعںیئ ےہ ہن ریمے اسھت 

م

ے

ن

 ھچک ںیہن وہ اگ ر۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب وت ریما اٹیب یھب اس داین ںیم آےئ اگ 

ومڈ ااھچ رکےن اور  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ اک

دسرہ وک اےنپ اےلگ الہحئ لمع ےک ن ارے ںیم 

اتبن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمرررر اٹیب اہکں ےس آےئ ر

ایھجمساگ؟؟؟؟؟دسر

ن

 ںیم ن ات وت رکدی رھپ ن ات ھجمس اجےن ےک دعب ای  دم ریم ہ ےن ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک اس 

 

ابہشز ےس اگل وہ گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل دے اگ اور اہکں لمع ےس ریم ر

 

وک یسنہ آگ

ےس آےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما وہ بلطم ںیہن اھت 

یگ اپھچےت وہےئ ہ ےن رشدنمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسر
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ام یہ ںیہن 

ن

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک یسنہ وت روےنک اک ن

وک رشم آین اچےیہ ایسی ن اںیت ےل ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم آپ ر

رکےت وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  وجان یٹیب ےک ن اپ ےہ آپ ر

وک رشم دالےت رریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ر

 راہ 

ن

وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یٹیب ےک ےئل یہ وت وت اھبیئ امن

ریما ایک ایک  روہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ںیم

 درھیم یک ااہتن  رپ چنہپ رک 

ٹ

م
افدئہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریما ابہشز ےن یھب  ہ

ا  راہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم آپ ےس وت

ن

یہ وضفل ےہ ن ات رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن  گنت آرک اہکں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااھچ ااھچ اب ولچ اتپسہل ےتلچ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وک واہں ےس ڈاچسرج رکوا رک ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور اب مت دوونں  

ن

اہیں یھب الن

 رھچک دن ںیہی ر
 
 وحیلی ںیم ھچک رمکے مت دوونں یک وچاسئ ےک اطمقب روہں یئگ ج

ے

 ی

ہن انبدوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک دعب مہ 

یلی اجںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت س  ای  اسھت وح
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ر  ےک انشکیل ںیم ڑھکے وہےن اک االعن لسنیک  دوونں یک وہج ےس ںیم بک ےسریم اجی 

ام ںیم اہیں رپ رپسی  وہں۔۔۔۔۔ررکوا راہ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور آج ش

ر ےک اسھت رھگ آؤں  اکرفنسن رک ےک ریم اجی 

  اسر

ے

ایپ رپ لیصفت ےس  راگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی

ٹ

ن

ن ات رکںی ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم  ابہشز ےن  لیصفت 

ےس ریم آپ س  روک چنیھک رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ال ےس  ےل رک آںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

پ
ےلہپ اجحب وک اس

اس ےک دعب آپ رپسی اکرفنسن ںیم 

۔۔۔۔۔۔۔ اور دورسی ن ات  اب اجںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھبک یھب اس وٹیپ رپ  ن ات ںیہن ر

وہیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اینپ یٹیب ےک وچبں 

 ےک اونپں ےک  وسںیچ ہنےک ن ارے ںیم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن یھب امکل 

 الرپوایئ داھکیےت وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی

وت زن ادیت ےہ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن 
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وصعمم اس رہچہ انب رک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہجں 

 ر

ے

ای

 

دی یک ن ات ےہ وت وہ ایھب وھچیٹ ےہ اجحب یک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وت اس یک  اےنپ 

 رمع ےہ روھچےٹ ونہبں اور اھبویئں ےس ےنلیھک یک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور  دورسی ن ات 

د مت ےن ہی انس ںیہن ہک رمد اور وھگڑا یھبک وبڑاھ ںیہن  ای 

 

ش

ا

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ںیم وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روہن

ااسیل اک وہا وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 45ایھب )

ے

ت

ن

پت ٹ
پ
 )

( سیتنیپ اک اتگل وہ 35 یک وہج ےس )اور  اےنپ آپ وک ٹف رےنھک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ےن ن اںیئ آھکن دن ا رک اہک 

ےک ےئل وسپ وریغہ ر ہن اجحب ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم

ر اس  انبےن اجریہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ اور اجی 

ن ادہ ہن رکںی اب وک ےل آںیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وضفل ن اںیت زر

ویہ وہ اگ وج ںیم اچوہں یگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دسرہ ےن امےھت رپ آےئ ونصمیع ن ال اٹہےئ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اووووو ااھچ ای  رات ںیم یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ ںیم 

 

آپ ویبی ےک روپ ںیم آگ

ر ےک روپ ںیم آن ا ہن ۔۔۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن وشہ

اجن وبھج رک ہلمج ادوھرا وھچڑا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم گنت ہن 

 یہ رکںی ےھجم  وج اہک ےہ واسی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک دسرہ رکںی

ر یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڈروپک 
م
رمکے ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ ںیہک یک ۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اپتےن ےک ےیل اویچن آواز ںیم وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور رھپ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز مت  ںیم راھکیاےنپ آپ وک آہنیئ

( ےک ےتگل وہ 35وت وایعق سیتنیپ )

ام ویلا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریم ابہشز ےک

ن

 ن

وت اس داین ںیم آ رک یہ رےہ ےئگ  زسم ابہشز 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ےٹیب ریم وہشار 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ایخولں ںیم مگ وہ رک رہشوز ۔۔۔۔اور  ریم ر
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اےنپ وٹیبں وک وصتر ایک 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ریم ابہشز ےک ےنہک رپ رات ےس یہ اتپسہل ںیم ںیم وموجد اھت  ریم اجی 

ر اجحب ےک رمکے ےس ر۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ر چنیب رپ رات ےس یہ اھٹیب وہا اھت 
م
ن اہ

ب ادنر آرام ےس دنین رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اجح

ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےک اجےنگ رپ رنس 

ا رشوع رک دن ا  ںیہ وت اجحےن اےس اتبن ا ےک اس ےک وادلنی رھگ ےئگ وہےئ

ن

ب ےن رون

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رنس ےن ےلہپ وت وخد اس وک الہبن ا رگم 

ر وہ ےئگ وت
م
  احالت اس ےک اقوب ےس ن اہ

 
 ج

ر وک وبل  ر چنیب رپ ےھٹیب ریم اجی 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن ن اہ
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ا رشوع رک دن ا ےہ 

ن

 رون

ن

دن ا ےک آپ یک رمہضی ےن ااچی

ر ریحان وہا رھپ رپاشین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلہپ وت ریم اجی 

وہ رک ادنر ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہک اجحب وک درد ہن وہ راہ وہ 

ر اجحب ےک رمکے ںیم دالخ وہا ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی وسچ رک ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک وہا ےمت 

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

 یھٹ وت وہ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہک درد وت ںیہن وہ ر

ر ےن رپاشیین ںیمر  راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

وسال در وسال ےیک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وج ےک رو ر

ر ر وک ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجی 

 رک

ن

داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم  روچی

ا ےہ 

ن

ن ان ا ےک نپاس اجن

ںیم  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمے ن ان ا وک وبںیلر

ان وک ن اد رک ریہ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب  
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ر وکیئ ڈارٹک ےہ اور وہ اس اک احل اوحال درن اتف  ررک راہ ےہ ریھجمس ےک ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا رھگ رپ ےہ وہ ایھب رھگ ےس 

 آاجںیئ ےگ مت رپاشین ہن وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے ںیم اےنپ

ن ان ا یک ن ات رک ریہ وہ آپ ےک ن ان ا یک ن ات ںیہن رک ریہ 

ّصہ آایگ اھت 

ن

غ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب وک اب 

ر وک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا دھکی رک ریم اجی 

ے

ّصہ رکن

ن

غ
اجحب وک 

رھ یک ڑلیک اےس ن اںیت انس ریہ ےہ 

ٹ

ریحت وہیئ یھت ےک ہی اچن ی 

ھاارے یہ ن ان ا یک ن ات رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

ے

ن

۔۔۔ ںیم 

ّصہ رپ رٹنکول رک 

ن

غ
ر ےن اےنپ  راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے آپ  رک اہک۔ےک ای  ای  ظفل ابچ ابچ

ریمے ن ان ا وک ن ان ا ویکں وبل رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر ےس زرا ڈر ر رک وبیل اس ن ار اجحب ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا آںیئ ےگ وت ےمت اسری لیصفت ر

پ وہ 
پ
دا ےک ےیل اب ج

ن

دے دںی ےگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خ

ر گنت آایگ ؤ ےھجم نپااج  رکوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ے

لگ م
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اھت اجحب ےک ےنپچب ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت 

 وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ویکں آپ ریمے اھبیئر

ےک اھبیئ ونہبں ےک یہ ن ان ا ای  وہےت ںیہ 

رطف ےسیج اینپ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ےن 

 یک ن ات یک وہ 

ے
ن

ریھ ذاہی

ٹ

ےس ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل ہن رکے ںیم مت یسیج 

ر ےک نم ےس وکڑھ زغم اک اھبیئ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجی 

رے ےگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ احالہکن  ےلکن اافلظ اجحب وک تہب ی 

رار دہعف وکڑھ

ن

م
اھجمس یتہک یھت زغم ، نپالگ رعوج اس وک دن ںیم ہ

ن

 اور ن

ر ےک نم ےس ادا وہےئ  ہی اافلظ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم ہتپ ںیہن  ریم اجی 

ر ےن اےنپ اجحب ےک دل رپ ےگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

اافلظ یک زیتی وک رظن ادناز رک ےک ومن الئ وفن اکنال اور ریم ابہشز اک ربمن ڈالئ رک دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا آپ اہکں ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور بک آںیئ  

ےک ںیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج زدنیگ ںیم یلہپ ن ار ریغب یسک السم ر
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ر ںیم  ریم ابہشز ےس ن ات یک یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک وہا اجی 

 ن وہ ےئگراتپسہل یہ آراہ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریم ابہشز رپاشی

ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ان ا اجحب آپ وک سم رک ریہ ےہ 

ر ےن اب  اور رو ریہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

م دہ ےجہل ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اس وک وبول آرا

( ٹنم ںیم آرےہ ںیہ 5اس ےک ن ان ا نپاچن )

یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ےن اولادیع ےلمج  ن ان ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم اجی 

رےہ ںیہ  رےہک اور اکل اکٹ دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا آ

ر ےن اب وھتڑا اس ہجہل وک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ر لکنرنم راھک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ہہک رک رمکے ر
م
 ےس ن اہ

ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آےن دو ن ان ا وک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےن  یھب ن ان ا وک ان 

 ہن اگلیئ

ے

 
ام یھب اجحب ںیہن  ریک اکشی

ن

ہن وت ریما ن

ر ےک روےھک روےیئ ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب وک اب ریم اجی 
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ا آ راہ اھت 

ن

ےک اورپ رون

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

آےئ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن مت آج دو دن دعب رھگ وک واسپ ر

 اتگل ےہ ےسیج مت یہ اسرے وپسیل ہمکحم اک اکم رک رےہ وہ ےھجم

ارایگض داھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل ےن ونصم

ن

یع ن

رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوبووو آپ وک ایک اتگل ےہ ںیم واہں 

ا وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

۔۔۔۔۔۔ ےلھچپ اسرے سیک ری اھتےن ںیم ایعیش رکن

اونپ رکواےئ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج یک وہج ےس اھتےن ںیم اکم 

م ذن ادہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ہہہ
مہہہ
ہ

ل یھب ۔
ب لک
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انعن ےن سج ادناز ںیم وجاب دن ا وہ رمع  امجل وک 

 ےھت دنسپ ںیہن آن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم وہ ھچک ںیہن وب

ے

ل تکس
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ازل ےس یہ خلت زن ان اک امکل اھت 

ر اکم وک دلج
م
 اگل راتہ ی رکےن ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ ااہتن اک دضی اور ہ

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوب ںیم ےن آپ ےس ھچک انہک ےہ 

ادی رک ول

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ہہک رےہ ےھت ےک ںیم ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ںیم ےن ڑلیک وک دنسپ رک ایل آپ 

ای  دو دن ںیم اس ےک رھگ ریما رہتش ےل رک اجںیئ 

ل ےٹیب ےک اس ادناز رپ خیس نپا وہ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔رمع امج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی مت ےھجم اتب رےہ وہ ن ا رھپ ھجم ےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج آپ ےھجمس روپھچ رےہ وہ ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااہتنیئ الرپوایئ ےک ادناز ںیم انعن 

 ڑلیک دنسپ رک یل وےسی اج رک اس اٹیب یج ےسیجر وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت

 ول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل ےن اےنپ 

ن

اک رہتش یھب امن

ہقی ےس ہت رک ےک نپاس رےھک زیم رپ رھک دن ا اہھت ںیم ڑکپے اابخر وک رط

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور انعن وک اس ےک یہ ادناز 

۔۔۔۔۔ اوبووووو وہ رشفی ولگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم وجاب دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےسی ےسیک یسیک ےک رھگ ںیم الچ 

ّصہ آ ایگ اجؤ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن وک یھب

ن

غ
 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ںیہن اجراہ ےھجمس مت 

ّصہ آ ایگ ر

ن

غ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع وک یھب ےٹیب یک دح درھیم رپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوب زیلپززززززز ہن اب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔۔

ریمی ول وٹسری ںیم آپ ونل وت ہن ےنب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رہچہ انب رک رمع امجل ےس اہک رانعن ےن اب وصعمم اس ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےٹیب نب رک ن ات رکو ےئگ وت ںیم یھب ن اپ نب اجؤ اگ 

پ ےننب یک وکشش رکو ےئگ وت اٹیب یج مت ریمے ن ا ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم ارگ

ںیم وت آپ اک دادا نب اجؤ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رےھ اانیمطن ےس

ٹ

 رمع امجل ےن ی 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوب زیلپززززززز 

زیلپززززززز امن  اجںیئ اب وت آپ اک اٹیب نب رک ن ات رک راہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب حیحص ونعمں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں۔۔۔۔۔۔۔

ھااری ر

م

ے

ن

انعن اٹیب انب اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک 
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ے

یہ ےلچ ےلچ ےئگ روھپھپ آںیئ ای  دو دن ںیم ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمعامجل یھب ن اپ نب 

س 

ک

ن

 ت
ھٹ

ے

ن

ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ہہک رک انعن ڑھکا وب ۔۔۔۔۔۔۔ا

وہ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اےنپ رمکے یک 

 رطف الچ ایگ اھتر

ر-------------------------------

ر لہٹ راہ اھت ےنلم آن ا وت ریم اجریم ابہشز اجحب ےس 
م
ر اجحب ےک رمکے ےک ن اہ ی 

ر اہیں ایک رک رےہ وہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایک وہا اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن رپاشین وہ رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک اخص ںیہن سب آپ اک ااظتنر رک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ولچ رراہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ریم اجی 

 ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اےس ادنر آےن اک
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمکے ںیم دالخ اہک۔۔۔۔۔

وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی رپزسن یسیک ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ایپر ےس ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ات ہن رکںی ھجم ےس ںیم 

اراض وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ن

 وھپال رک اجحب ےن نم رن

اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے رپزسن ںیم اور آپ یک امم 

س کھت ےئگ ےھت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ا

ےیل رھگ ےلچ ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن 

چس اتب رک اجحب وک انمےن یک وکشش یک 

 ہتپ ےہ ںیم ےن انتک وبر ۔۔۔۔۔ آپ وک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہیئ وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہیں وعج یھب 

ب وت اب روےن ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجح

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ وسری ریمی 

 

یک وہ گ

رپزسن آپ یک امم آپ اک رھگ ںیم ااظتنر رک ریہ 

ا اوھنں ےن ےھجم وکڑھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہ۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا ہی وج ےہ ن
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زغم اہک ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اجحب ےن اینپ وتوپں اک 

ر ر یک رطف ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رخ ریم اجی 

ر اھجمس  رررررررر مت ہی ویکں اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجی  اجی 

 رےہ ںیہ ر ونصمیع ڈےک ریم ابہشز اس وکر

ٹ
ن

ای

ر ریم ابہشز ےک ےجہل ںیم  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ریم اجی 

ّصہ ںیم اہک اھت یخلت اجن اکچ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ و

ن

غ
ہ ن ان ا 

 دی ر

ے

ر ےن واضج ںیم ےن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجی 

 ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس س  ںیم اجحب وخش وہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن اہک اھت ہن اےنپ ن ان ا وک وبولں یھت۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب ہتپ ےلچ اگ 

 

گ

ب ےن دل ںیم وخش وہ رک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجح

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم مت ےس ںیم اس وٹیپ رپ دعب ںیم ن ات رکو 

 اکرفنسن اک ااظتنم اج رک رپسی راگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ایھب

رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ےجہل ںیم یخلت مک یہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ن ان ا ںیہن وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

م ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشزر

ہہہ
مہہہ
ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر اانپ ےن رصف اانت  یہ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ّصہ وک رٹنکول رک ےک الل ااگنرہ آوھکنں ےس ای  رظن اجحب رپ ڈال رک رمکے ر

ن

غ
ر 
م
ےس ن اہ

ر  الچ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج اجحب ےن ریم اجی 

ن ات اک ادنازہ  رایل یھت اسےس دینمش ومل یل یھت ہی دینمش اجحب وک ینتک یگنہم ڑپےن و

ر ےک اجےن ےک دعب  اجحب ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ریم ابہشز اجحب یک رطف وتمہج وہےئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رپزسن آپ دلجی ےس ایتر وہ اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

آپ یک امم آپ اک ااظتنر رک ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ان ا مہ وحیلی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن رپزسن مہ ےلہپ ھچک دن  ۔۔۔۔۔۔۔راجںیئ ےئگ

اہیں رےہ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےک دعب مہ وحیلی اجںیئ 

اےنت ںیم وحیلی ںیم آپ اک الشیپس رمکہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

یھب ایتر وہ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک ن ان ا 

رطف لچ ڑپی اش روم یک ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ہہک رک اجحب و
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 امیض#

 

دسرہ اور ریم ابہشز ںیم اب اتیبنج یک دویار رگ یئگ یھت 

 

ے
ے

ر وق
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریم ابہشز وت ہ

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم دسرہ ےک آس نپاس راتہ

اونہاز وک اینپ دنسپ ےک ن ارے ںیم اتبن ا وت وہ ریش یک رطح داھڑے 

 

  ریم ش
 
ابہشز ےن ج

ادی ےک ےیل عنم رک دن ا اور اص

 

ر ش
م
ف اافلظ ںیم ریم ابہشز وک اخدنان ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ وک س  چس چس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ وک اتب دن ا ۔۔

ادی رکےن اک وشمرہ دن ا سج رپ دسرہ ےن  اصف اصف اافلظ ںیم ااکنر رک ر

 

دن ا اھبگ رک ش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک وہ اونپں اک امن ںیہن وتڑ یتکس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ وک 

 دامغ ےس وس رڈنھٹے

ے
ے

 اک  وق

ے

ےنچ ےک ےیل رات ی

 

 

دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ رھگ واسپ آ گ

ےنھجمس یک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم دسرہ یک وت وسےنچ

 یہ متخ وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رات 

ے

الصج 

   ریم ابہشز ےن نیل النئ ربمن رپ دسرہ وک اکل رک د
 
ی وک ج

  دسرہ ےک نم ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔
 
دہ مگیب ےن ج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امخ 

ام انس وت ان وک نیقی یہ ںیہن آن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

یسک ڑلےک اک ن

ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی مت اینت رات وک سک ےس ن ات رک ریہ وہ دسر

اریث اصج  ےس ڈر رک آہتسہ

ے

دہ مگیب ن  آواز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امخ 

 داھڑی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ایم ی ی ی رںیم

ی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ڈر رک امں وک س  ھچک اتب دن ا 

 ںیم رںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

دہ مگیب وت ھچک ہحمل وت تکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

رھپ لھبنس رک  دسرہ وک ریم ابہشز ےس دور رےنہ اک ہہک دن ا 
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۔۔۔۔۔۔ وج ےک دسرہ ےن امن ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن حبص اکجل اج رک ریم ابہشز وک 

ر قلعت وتڑ دن ا  رواحض وطر رپ ااکنر رک دن ا اور دسرہ
م
ےن ریم ابہشز ےس ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج دن دسرہ ریم ابہشز ےس 

۔۔۔۔۔اس دن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔راسرے قلعت متخ رک ےک رھگ آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ری رطح ےس امیبر رپ گ ےس یہ دسرہ ی 

دسرہ وپرے نیت ےنیہم امیبر ریہ یھت 

اریث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت اور ن

اصج  دوونں اس وک ڑپاھیئ اک دن اؤ ھجمس رےہ ےھت 

دہ مگیب ےک الع  دسرہ یک اس وہ وکیئ یھب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

 اک راز  ںیہن اجاتن اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

احل

اریث اصج  ےن دسرہ ر

ے

 وک دےتھکی وہےئ ن

ے

وک اکجل وھچڑ دےنی اک اہک دسرہ یک احل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج رپ دسرہ ےن سب یج ںیم وجاب ر

ر یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
۔۔ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دے رک اینپ راضدنمی اظہ

 یھت 

 

یک تعیبط ھچک دونں ےس رتہب وہ گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ وج ےک دسرہ ےس ےنتک دونں ےس ر

ا اچہ ریہ یھت

ن

ر ن ار ن ات رکن
م
دہ مگیب ہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم امخ 

وکیئ ہن وکیئ اہبہن انب رک رمثہ یک ن ات دسرہ ےس ںیہن رکوایت ںیھت 

۔۔۔۔۔ ایھب دسرہ الؤچن ںیم آ رک یھٹیب یھت ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نیل النئ رپ رمثہ یک اکل آیئ اافتق ےس دسرہ ےن یہ ااھٹ دی 

رمثہ ےن دسرہ ےس اس اک اوحال وپاھچ اور رھپ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اینپ ینگنم اک یھب اتب دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ادرھ ُادرھ یک ن اںیت رکےن 

 ےک ن ارے ںیم اتبن ا  ےن دسرہ وکردعب رمثہ ر

ٹ
ن

دی

ٹ

شڈ
ریم ابہشز رک اب ک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج وک نس رک دسرہ یک دل یہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن وفراً ےس دنب وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یہ اکل  رویسیر رھک دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمکے ںیم یلچ گ

 ںیم رتہبی آیئ یھت 

ے

اےنت دونں ںیم وج دسرہ یک احل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب رھپ دسرہ یک اس ےس یھب  

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یہ ا

 

 وہ گ

ے

رتب احل

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
176 

ادی ےک

 

ادی اور ش

 

اڈنیلگن ر ررعےص ںیم ای  ن ار رمثہ دسرہ ےس ےنلم آیئ اور اےس اینپ ش

 وہےن اک اتبن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اسھت ٹفش

اور ہی ےک وہ رمع یہ ہی یھب اتب دن ا ےک اس ےن دسرہ ےس دویتس ریم ابہشز ےک ےنہک رپ یک 

امجل یک نہب یھب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وک ہی س  نس رک ریحت وہیئ دل ایک 

اراض وہ اجےئ رگم اس ےک رتصخ

ن

 دور اجےن اک نس رک دسرہ  وہ رک اےنتےک رمثہ ےس ن

ارایگض داھکی رک امن یھب یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم 

ن

ےن زارا یس ن

ادی رپ

 

 ےن رمثہ یک ش

ے

عی ت
طی 
 اجےن یک ااجزت ہن دی دسرہ یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  ےنیہم ےک دعب 

یسک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےک رھگ ےک ربمن رپ

ا رشوع وہ یئگ یھت رااجنےن

ن

 ربمن ےس  اکزل آن

 

ٹ
ن

دی

ٹ

شڈ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک اس دن یہ اب ک

 یھت وہ ایگ اھت سج دن دسرہ اس ےس

 

ر ای  رہتش وتڑ رک گ
م
 ہ

 ےس ریم 

ٹ
ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اڈیسکیی

ے ںیم وکیئ اسڑےھ نیت امہ گل 

ن

کلی

ن

ن
  ےئگ ےھت ۔۔ابہشز وک 

 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

ا رشوع رک دںی 

ن

 ںیم رتہبی آیئ اس ےن دسرہ ےک رھگ رپ اکزل رکن

ے

ےس ریم ابہشز یک احل
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ر ن ار وکیئ ہن وکیئ ااھٹ داتی اھت  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم
م
ہ

دہ مگیب  اریث اصج  یھبک یقت وت یھبک امخ 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھبک ن

  ابہشز یک تمسق ےن اس اک  ای  دن ریمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ

اسھت دن ا اور اکل دسرہ ےن ااھٹیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ور الوھکں ےک عمجم ںیم ےس یھب اچہپن یتیل رابہشز یک آواز وت دسرہ ولیمں دور ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ریم ابہشز یک آواز 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ات اک آاغز ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اچہپن رک یھب ھچک ہن وبیل ر

ری ن ار انلم اچہ راہ 

ن

ےن ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ںیم مت س  ای  آچ

۔۔۔ ریغب یسک گل یٹپل ےک اہک ایگ روہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ںیہن انلم اچہ ریہ 

ےک قلخ ںیم  ےک دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن آوسنں اک وگہل وج

ے وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

گلی

ن

ن
اکوٹنں یک امدنن ھبچ راہ اھت اس وک 

ری ن ار سب ای  ن ار 

ن

زیلپززززززز دسرہ ای  آچ

ھاارے ریغب رہ راہ وہں  ۔

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم سج رطح 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ وکیئ ھجم ےس وپےھچ ر
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لم ول زیلپززززززز  رسب ای  ن ارر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

زیلپززززززز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز اب 

دسرہ وک اس یک ااجتلؤں رپ آایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ن ات امینن یہ ڑپی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ آج ریم 

 ر

ٹ
ن

آیئ یھت ںیم  ےنلم رابہشز  ےک ےنہک رپ اس ےس ےنلم ےک ےیل  ای  روٹسیری

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اس ےک آےن ےس ےلہپ یہ آ اکچ اھت اور اس اک 

ا دھکی رک وہ ااظتنر رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ے

اس وک آن

اینپ رکیس ےس اھٹ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وہ اےنپ 

ے یک اچدر ںیم اپھچےئ ر
ھ

ٹ

لٹ

وہےئ یھت  ووجد  وک اکیل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنپ رمدہ دقم ااھٹ ریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک اس ےک دقومں 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وج اس ن ات اک ںیم اجن ںیہن ریہ یھت

وبثت اھت ےک وہ اس وک دھکی یکچ ےہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زیم ےک

  آےت ر
 
ی ر

ے

یہ اس ےن اس یک رطف یک رکیس وک وھتڑا اکسھک رک  زیم ےس دور ایک اھت ف
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وھٹیب 

 ابہشز ےن یکلہ یس آواز ںیم اہک ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یک لکش دھکی رک یہ ہتپ 

رلچ راہ اھت ہک اس دوری وک اس ےن ر

ے
 

رداس ایک ےہ  ریھب ی 

  

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اخیل ریم ابہشز  یہ اس رجہ یک س

ی ںیہن اکٹ راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس دور

ا ےہ 

ٹ

ےک اکیف اسرے اسوپنں ےن اےس یھب اکن

ر آولد وہا اھت 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس اک ووجد یھب زہ

آںیھکن اور ان آوھکنں ےک ےچین ۔۔۔۔۔۔ من ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

و ں ر
چ گ
اکےل ایسہ رہگے ےکلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک رت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یسیک وہ اک احل ایبن رک  رےہ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یسیک وہ یتکس وہ ر

۔۔۔۔۔دسرہ ےن من آوھکنں ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وجاب دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھجم ےس ںیہن ر
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم اسیک

 

 وہ وپوھچں گ

ہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 
ہہ

ن

ن
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ارایگض ےس اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی وت وکیئ ھجم 

ن

ےن ن

مت ےسیک وہ روپےھچ ےک ر رےس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن یلہپ 

ری تبحم وک داھکی 

ن

ن ار رظنوں وک ااھٹ رک اینپ اس یلہپ اور آچ

ا آوھکنں رپ ۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اڑجے ن ال ، ن

اکال ہمشچ اھت وج ےک اس یک تیصخش اک اخہص 

۔ اب وت ان آوھکنں ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

روگجتں یک وہج ےس الل ڈورن اں ںیھت 

 ونیش یک وہج ےس 

ٹ

 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زن ادہ رگیسی

 ے ےھت  رےکلہ الگیب
ی

 

گٹ
 اکےل وہ 

ٹ
ن

 ےک وہی

ن

رن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہلگ رک ریہ وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن وت رز ےن اہک ابہش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن وجاب 

۔۔ ںیم وبجمر وہ دسرہ ردن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریمی وبجمرویں وک وھجمس 

ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم یھب وبجم

ن

ر وہ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمرررر ر۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہ ںیہن رک یتکس وج آپ ر

اہ ےک ےیل اچےتہ ںیہ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےمت گ

ںیہن ہک راہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکنح ےک 

ؤ ںیم اہکں طلغ وہ ۔۔۔۔۔۔ اتبےیل ہک راہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دےبھ دےبھ ہصغ 

ےک نم ںیم ںیم اہکں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومت ر

یھب ےمت اکپرا ےہ ںیم ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ایھب اس یک یلہپ ن ات اک وجاب دےنی یہ وایل یھت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ریم یک اس ن ات ےن دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےک نم ےس اافلظ یہ نیھچ ےیل ےھت 
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ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ےن اور ںیم ےن ای 

ااکم راہ 

ن

ری رطح ن

ٹ

ااکم ریہ اور ںیم وت ی 

ن

دورسے وک الھبےن یک وکشش یک رگم مت یھب ن

  زنطہی ےتسنہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن

وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ایک رکوں ےھجم 

یھب اتب دںی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اس 

آےگ وگن ا ایھتہر یہ ڈال دےی ےھت ےک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت اجیتن وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ایک اچاتہ وہں ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ںیہن رک یتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ویہ وجاب دن ا 

 وجاب نس رک ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اک

ابہشز  ڑیچ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اےنپ 

انئ امی یک وتسپل اکنل رک لبیٹ

ن

ایل  ر رپ رھکٹنیپ یک کیب ےس ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی ہ۔۔ہی ایک ہ۔ے ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک۔۔۔دسرہ یک وت اجن قلخ ںیم ںیم آیئگ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےب رکف روہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ںیہن امرو اگ ر

ر لکن اجؤ یگ وت 
م
  اہیں ےس ن اہ

 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وخد وک امر دو اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یم۔۔رر ریمرر ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم رم اجؤ یگر

 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ مت ویکں رموں گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک ن ات رپ وسال رک ڈاال اھت 

۔۔۔۔۔۔ دسرہ ایک اتبیت وہ ایک اھت اس اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا اھت اس ےک ےیل 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ایک اتیمہ رھک

ا وہا وت ںیہن دھکی یتکس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک رمن

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم وہ وبجمر یھت 

ج۔۔۔  ر ۔۔۔۔۔ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یم

ا۔ر۔ہ۔ ی۔ اج ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےنتک 

لکشم ےھت ہی اولادیع ےلمج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ابہشز ےن ای  یبمل اسسن اخرج رکےت وہےئ اہک  رریم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت یلچ اجؤ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰ ّ

ّلل

احظف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یک رصف 

آںیھکن یہ ںیہن ہکلب اس اک روم روم رو راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔ اےنپ رمدہ مسج وک شبنج دیتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اںیگن وت لش 

ٹ

وہےئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑھکے وہےنگل رپ ن

یھب تمہ رک ےک ڑھکی وہیئ ۔۔۔۔۔ رھپ روہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  ہحمل رظن یلم یھت دوونں یک 

یہ رظنںی اکھج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم دسرہ ےن دلج ر

دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ لچ ڑپی یھت ر

 ےک ر

ٹ
ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وہ روٹسیری

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت روازے رپ یچنہپاخریج د

اضف ںیم اھٹااااا یک آواز ےن دسرہ ےک اےتھٹ دقم ےب اجن وہ ےئگ ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل  وت ڈرھنک وک یہ وبل ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ا دنب وہ یئگ یھت، دامغ ںیم ریم ابہشز ےک یہ اافلظ وگجن رےہ ےھت

ن

 " مت ،  اسسن یھت ےک آن

 ر
 
 وت ںیم وخد وک امر دوں اگ" ر رج

 

ر لکن اجؤ گ
م
اہیں ےس ن اہ

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ے ومڑ رک داھکی 
ج
 ھ
پٹ پ

دسرہ ےن  رمدہ دقومں ، دڑھےتک دل اور ےتہب آوسنں ےک اسھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دل رپ  وتسپل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

راھک وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وگیل ریم ابہشز ےک 

یئ ےھچیپ دویار رپ گل داںیئ دنکےھ وک ریچیت وہ

 

ے
ے

 ںیم وق

ٹ
ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ روٹسیری

 

گ

ےسیج مھت ایگ اھت 

ررررررررر۔۔۔۔۔۔۔۔ریم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رررررررررررررررررررررررر ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔اس اخومیش وک دسرہ یک خیچ ےن وتڑا  

 الچیئ ۔
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ قلخ یک ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اھبیتگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےک نپاس آیئ روہیئ ریم ابہشزر

 رپ 

ے
ے

اہن انبن ا وہا اھت رگم ھچک افےلص رپ ڑھکے ورٹی ےن نیع وق

 
ن

ریم ابہشز ےن اس دل وک ن

ز اک اہھت اورپ ایک سج یک وہج ےس وگیل ریم ابہشز ےک دنکےھ وک ریچیت وہیئ ےھچیپ ریم ابہش

ز وک ۔۔۔ ریم ابہشدویار رپ اج گل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

د نلج وہ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریم ابہشز  دنکےھ رپ ای  دشی 

 واحض 

ٹ

م
ےک دقومں ںیم ڑلڑھکاہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ہی آپ ےن  ایک یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دسرہ ےن زارواطقر روےت وہےئ ر

 رکوں یئگ سباہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وج ںیہک ےئگ ںیم ویہ ر

آپ اتپسہل ںیلچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ 

مت ریمے اسھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم دسرہ اک 
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ر ےل آن ا  اھت  اہھت اھتم رک
م
 اس وک ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وک  اگڑی ںیم اھٹیب 

 ہپ الچ آن ا 

ٹ

 س 

ن

رک ریما وخد ڈراویئن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمررررر ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

زیلپززززززز آپ وہلٹیپس ںیلچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسدہ دنکےھ ےس وخن ہہب راہ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 رکےت ریم ابہشز ےک دنکےھ رپ رنیم ےس اہھت رےتھک وہےئ ر

ن

ےن ڈراویئن

ح رکںی ےگ  مہ اکناہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلہپ

رھپ ںیم وہلٹیپس اجؤ اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

۔۔۔ریم ںیم وگن ا اانپ ہلصیف انس دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 آپ زیلپززززززز ےلہپ اتپسہل 

 

مسق اھکیت وہں ںیم آپ ےس اکنح رکوں گ

ب ںیلچ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ا

آ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رومسقں رپ

دسرہ ےلہپ اکنح رھپ اتپسہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ت ںیہن یک اج ریہ یھت ابہشز ےس اب ن ا
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ر ٹنم ےک اسھت 
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دنکےھ رپ نلج ہ

ںیم رد یک دشت ررھب ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ د

ااضہف وہ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دسرہ 

اخومش وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک 

 ےک ریم ابہشز اب ھچک ںیہن ےنس اگ ہتپ اھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اگڑی 

ر ڑھکی یک ۔۔۔۔۔۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انپارٹنمٹ ےک ن اہ

اور دسرہ وک انپارٹنمٹ ںیم ادنر اجےن اک اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ انپارٹنمٹ ںیم دالخ 

رنی رطز رپ ریمعت وہا اھت  روہیئ وت ہی

ے

د ی دی  انپارٹنمٹ خ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادنر دالخ وہےت 

  یٹ وی الؤچن اھت

ن

 یہ داںیئ اجی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اسےنم وھتڑے ےس افےلص رپ آےنم اسےنم دو رمکے ےھت 

  نچک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔ ن اںیئ اجی
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اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج 

د وہسایلت ےس آراہتس اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دی  ۔۔۔  ےک خ 

ادنر اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ ر

درد یک وہج ےس آرام ےس وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن 

راھن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک  رےسیج یہ

ٹ

ای  دقم ی 

آواز اکونں ںیم ڑپی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ارگ مت اب یھب 

ا

ن

وت اج یتکس وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ اکنح وہ ایگ وت  ر اچیتہ وہاجن

ز رھپ ںیم ےمت ںیہک ںیہن اجےن دوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہش

 ںیم ڑھکے وہ 

ے

ےن اےنپ داںیئ اہھت ےس ن اںیئ دنکےھ وک ڑکپا وہا اھت اور وہ اس یہ احل

رک دسرہ ےس وسال رک راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ںیم آپ وک اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا یھب اچوہں   

ن

 ںیم وھچڑ رک اجن

ے

احل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت یھب ںیہن اج یتکس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم آپ ای  ۔۔

رپدنے ےک رپ اکٹ رک اس وک اڑےن اک ہہک رںیہ ےہ ر
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۔ ںیم ارگ اہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د رم اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ای 

 

 وت ش

 

ےس گ

دسرہ ہی ہہک رک واہں ےس رمکے ںیم یلچ یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت ریمے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایپر وک یھبک ںیہن ھجمس نپاؤ 

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

 

گ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ا ےک اس

ن

 ای  دعد ومالن

ے

ھت ھچک وحملں دعب رمع  امجل اور ریم  ابہشز ےک ھچک اور دوس

انپارٹنمٹ ںیم وموجد ےھت 

وہ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکنح رشوع ر

ل ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز  ےس وبق

ا اصج  رمع امجل اور دو وگاوہں ےک اسھت دسرہ سج رمکے 

ن

رکواےن ےک دعب ومالن
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ںیم یھت اس رمکے یک رطف ےلچ ےئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن یھب رلزےت اہوھتں اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےتہب آوسنں ںیم وخد وک ریم ابہشز ےک وحاےل رک دن ا 

 دعب امتم ۔۔۔ اکنح ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اصج  ےک ر

ن

وگاہ اور ومالن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجےن ےک دعب 

ڑا ریم ابہشز ڑھکا وصےف ےس ڑھکا وہ ایگ رمع امجل ےسیج یہ ریم ابہشز یک رطف وم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ر دعب یہ ریم ر ا رک رگ ایگ ابہشز ڑلڑھکےک ڑھکے وہےن ھچک دی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمررررررر رمع امجل یک خیچ 

۔۔۔۔ انپارٹنمٹ ںیم وگیجن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر آیئ 
م
رمع امجل یک خیچ نس رک دسرہ رمکے ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھبیتگ وہیئ ریم ابہشز یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رطف آیئ ۔۔۔۔۔۔

آںیھکن وھکںیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 
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زیلپززززززز آںیھکن وھکںیل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمرررررررررر ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ دویاہن وار ریم ابہشز وک 

 وہش ںیم الےن یک وکشش رک ریہ یھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھبیب ریم وک اتپسہل ےل ۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ڑپے اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

رک اجن

ر وہ  اجےئ اس ےس ےلہپ ےک دی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل ےن 

دسرہ وک ربخدار ایک 

ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھب اج

 

ؤں گ

ا رشوع رک دن ا 

ن

 رکن

ے

دسرہ ےن اینپ اچدر وک درس

 امجل ےن ریم ابہشز وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمعر

 الن ا 

ے

ر اگڑی ی
م
اہسرا دن ا اور انپارٹنمٹ ےس ن اہ

 دروازہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن کیب اسڈیئ  اک داںیئر
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ا دن ا وھک

ٹ

ال اور ریم ابہشز وک رمع امجل یک دمد ےس اگڑی یک کیب اسڈیئ رپ ل 

ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دورسی رطف ےس اج رک ن اایئ

رطف ےس دسرہ  اگڑی ںیم ھٹیب یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی ںیم ھٹیب رک دسرہ ےن ریم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رمع دن ا ۔۔۔۔۔۔ابہشز اک رس اینپ وگد ںیم رھک ر

امجل ےن اگڑی وک اٹسرٹ ایک اور دلج ےس دلج اتپسہل ےنچنہپ یک وکشش یک 

اہتس ریم ابہشز یک زدنیگ ےک ےیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اسرے ر

داعںیئ امیتگن ریہ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  یہ رھگ ےس 

ے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی

 

دہ مگیب ہلحم ںیم گ   امخ 
 
دسرہ دورہپ وک ج

دہ مگیب واسپ آںیئ وت یلکن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   امخ 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔ ج
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ےلہپ وت دسرہ وک رھگ ںیم ہن نپا رک رپاشین وہ ںیئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د

ٹ ن

یت رںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ےلحم ںیم اےنپ آپ ےک تحت ڈوھی

ر ایل وت اوھنں ےن یقت  دہ مگیب ےک دل وک ووسوسں ےن ھگ   وت امخ 

 

ام وہ گ

 

  دورہپ ےس ش
 
ج

اریث

ے

اصج  وک وفن رک ےک اتب دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت  اور ن

دا 

ٹ ن

اریث اصج  ےن دسرہ وک تہب ڈوھی

ے

اور ن

ارما۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ن

د وہ رک رھگ ولےٹ نکیل ن

دہ  اریث اصج  وک امخ 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھگ ولےنٹ رپ یقت اور ن

الچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت  رمگیب یک زن این ریم ابہشز ےک ن ارے ںیم ہتپر

اریث اصج  ےک ومہ و 

ے

وہ دصہم ںیم آےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

 اج یتکس ےہ وصعمم یٹیبر رامگن ںیم یھب ںیہن اھت ےک ان یک

ے

 اس دح ی

  رات ےک ادنریھے رہگے وہ ر
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

اریث اصج  ےن یقت وک دسرہ وک التش رکےن ےس

ے

عنم رک دن ا اور وخد وک رمکے ںیم  رےئگ وت ن

دہ  مگیب اسری رات ھٹیب رک  دنب رک دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

رتیب ںیم اخایمں ڈ

ے

دیت ریہاینپ ی

ٹ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یقت  وھی

ا راہ 

ے

 رکےن یک وکشش رکن

ے
 

رداس اسری رات اینپ نہب ےک اس دقم وک ی 
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اریث اصج  ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااچ

ے

 ےس ن

ن

ی

دہ  رمکے ںیم ھچک رگےن یک آواز آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت اور امخ 

 ےچنہپ دروازہ

ے

 اھت ادنر ےس دنب رمگیب اھبگ رک دروازے ی

ا وہا ایگ اور اےنپ رمکے ںیم ڑپی 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت اھبگ

 اچیب ےل رک آن ا اور دروازہ وھکال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

 کی ت
ب لت
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت ڈو

اسےنم اک رظنم دھکی رک یقت ڑلڑھکا رک رمکے ےک دروازے رپ رگا 

اروں 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت اےنپ ن ان ا وک ان

دہ مگیب یک آواز نس رک یقت ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

ارا 

ے

اا ووجد ےچین ان

ے

کت

ٹ

لت
اریث اصج  اک ےھکنپ ےس 

ے

تمہ رک ےک ن

 آن ا اگڑی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

۔۔۔۔۔۔اور ان ےک ووجد وک ااھٹ رک اگڑی ی

دہ مگیب وک یھب اسھت ےنلچ اک اہک  ںیم ڈال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی اتپسہل ےل رک الچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اریث اصج  وک آیئ یس وی 

ے

ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اتپسہل ںیم آےت یہ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ھچک ہحمل دعب ڈارٹک ےن یقت ےس ںیم ےل ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔

ھ یک ربخ دی 

ے

پ ٹ
اریث اصج  یک ڈ

ے

زعمرت ےک اسھت ن
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۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریم ابہشز وک ڈنیبچ رک ایل اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ںیم وکسن ےک انشکجن یک وہج ےس دنین 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل چنیب 

نپاس  آن ا اور  ررپ یھٹیب دسرہ ےک

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھبیب آپ 

رپاشین ہن وہ ریم ابہشز یھٹ وہ اجےئ اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وےسی وت ںیم آپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وک اینپ نہب اتھجمس وہں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آپ  ہشیمہ ےھجم 
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ر رریمی نہب یک رط

ن

رںیہ ح یہ زعی 

ںیگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج رطح ےس 

ادی وہیئ ےہ 

 

آپ یک ش

 ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھجم ولعمم ےہ ےک

 ےگل اگ 

ے
ے

آپ وک ہی س  ھچک وبقل رکےن وق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل ںیم ہی 

ا ےہ یھب اجاتن وہں ےک ریم آپ ےس تبحم

ے

 رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وک 

وپری زدنیگ وخش رےھک اگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وک یھبک یسک

رہتش یک یمک وسحمس ںیہن وہےن دے ر

اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم  

ڑپی وت آپ اےنپ اس اھبیئ وک ن اد  رریمی رضورتررھپ یھب ارگ آپ وک زدنیگ ںیم یھبک یھب ر

ےیجیک اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھبک یھب ارگ آپ وک ہی 

وخش ںیہن ن ا یھبک یھب آپ وک ریم ابہشز ےس وکیئ  رےگل ےک آپ ریم ابہشز ےک اسھت
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اےط ہشیمہ اےنپ اسھت نپاںیئ 

ن

 وہ وت آپ ےھجم ای  اھبیئ وہےن ےک ن

ے

 
اکشی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اھبیئ دسرہ ےن یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیئگ۔۔۔۔۔۔۔۔

رمع امجل وک یک زعت ےک وجاب ںیم زعت دی ر

وت وہ اجںیئ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھبیئ وہ ریم یھٹ

ےئگ ہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن رپاشین وہ رک 

رپاشین اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اھبیب آپ ر

ل یھٹ ہن ر
ب لک
وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وگیل ریم ےک 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ  دنکےھ وک وھچ رک زگر

 

گ

راب وہ یئگ یھت 

ن

 چ

ے

سب وخن زن ادہ ےنہب ےس اس یک احل

اشیین دھکی رک دسرہ یک رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ے

رمع امجل ےن لیصفت ےس ریم ابہشز یک احل

اتبیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک اب ھچک 

 وحہلص وہ ایگ اھت

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اریث اصج  ےک انج

ے

ر وکیئ اےنپ اسحب ےس ن اںیت انب راہ حبص ن
م
زے رپ ہ

ر وکیئ دسرہ ےک رھگ 
م
اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہ

رے

ن

ےل رک اس ےک ن اپ ےک انجزے رپ انس راہ اھت  ےس اھبگ اجےن اک ہصق م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وعرںیت وت وعرںیت رمد یھب یسک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکیئ اےنپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رےس ےھچیپ ںیہن ےھت ۔۔۔۔۔

ام رپ لتق وہےن وک اینپ زعت ھجمس رےہ 

ن

اخدنان ںیم ریغت ےک ن

وکیئ دسرہ  رےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور

 رےہ ےھت 

ن

یسیج یٹیب ہن وہےن یک داعںیئ امن

دہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت اور امخ 

ر مسق ےک
م
رد رمگیب وک ہ  رکےن ڑپ رےہ ےھت روےیئ ی 

ے
 

اس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم وہ ھچک یھب 
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 ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ے

۔۔۔۔۔۔ ںیہن رک تکس

پ اچپ ےس رپ  ای  یک ن اوتں وک نس رےہ ےھت  جپ

اریث اصج  ےک  

ے

دہ مگیب ےن ن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امخ 

 ںیھت وہ یقت اینپ رانجزے ےک دعب یہ

 

 نہب ےک رھگ رپ ےل گ

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

حبص ریم ابہشز وک وہش آایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ےن وہش ںیم آےت یہ دسرہ وک اکپرا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک رمع ۔۔۔۔۔۔

امجل ےن ریم ابہشز ےک وہش ںیم آےن اک 

ہ اھبیتگ وہیئ رمکے ںیم اتبن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وت و
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آیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم آپ 

۔ یھٹ وت ےہ ہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رمکے ںیم دالخ وہےت وہےئ وسال ایک دسرہ ےن ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم یھٹ وہں ریم یک 

۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اجن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تبحم ےس وچر ےجہل ںیم اہک ر

ا رشوع 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن رون

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے ن ار دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رک دن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رو ویکں ریہ وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک ںیہن رپاشین وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا آ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

وےسی یہ رون

م ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہہہ
مہہہ
ہ

ز ےن سب اانت یہ ہہک ۔ ریم ابہش

نپان ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع ےھجم اہیں ےس بک آزادی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ر

 

ےن وٹیپ دبتلی رکےن یلم گ

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
202 

ےک ےیل اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار ایھب ڈارٹکز نیت ےس اچر 

۔۔ ںیہن رمع ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دن یہی رےنھک اک ہہک رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےہ رھگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ن

آج یہ اجن

ریم ای  دن وت روہ ےن گنت وہ رک  اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

اتپسہل ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل ریحان وہ ایگ اھت 

ےک ریم ابہشز اینت دلجی ویکں رک راہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن  وج اہک ےہ وہ یہ رکو رمع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اس ن ار روب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ن ار وج وت ےہک اگ وہ یہ وہ اگ ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب ںیم رھگ اج راہ وہں رھپ دورہپ 

 الچ اجؤ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع  ےل رک رھگںیم ےمتر

امجل ےن لح اتبےت وہےئ اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یھٹ ےہ ن ار ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن رمع امجل یک ن ات ۔۔۔

امےتن وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہی ن اںیت ہہک رک رمع 
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الچ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ل واہں ےس رامج

اداس وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ریم ابہشز  ےن اےنھٹ 

  اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہن یک وکشش رکےت وہےئ

وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن 

۔۔۔ ااھچ اِدرھ آؤں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آرام ےس وجاب دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ےھجم ےنھٹیب ںیم دمد دو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ااکم وہ رک ریم ابہشز ےن دسرہ یک دم

ن

د انیل یہ رتہب اھجمس اےنھٹ ںیم ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریم ابہشز وک ااھٹےن ںیم دمد 

ریھ اور اس وک اورپ رکےن

ٹ

 ردےنی ےک ےیل آےگ ی 

 ریم آپ گل۔۔۔۔۔۔

ٰ ّ

فف اّلل
فف
فف
فف
ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

ےنتک ومےٹ ںیہ ااھٹےئ یہ ںیہن اجرےہ ر

ںیم اانت زور یہ ںیہن  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہر

اھت ےک وہ ریم ابہشز وک ااھٹ یتکس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اینپ دمد آپ یہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور دسرہ اک اہھت ڑکپ رک اےنپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااھٹ ۔۔۔۔
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  ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمے اسھت رہ 
 
ی ر

ے

ف

 

 

رک مت اطوتقر وہ اجؤ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن 

رشارت ےس اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ہی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رایک رک رےہ ںیہ آپ

ایپری مگیب یج آپ وک ںیہن ہتپ ےک اس وک  روامسن ےتہک ںیہ 

ےن اانپ ہجہل دبتلی رک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز

ےک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یم۔۔ر ریم وکیئ آ 

واحض  ر ہجہل ںیماجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے مگیب یج 

ٹ

م
وطر رپ ڑلڑھکاہ

ایھب وت ھچک ںیہن ایک ااسی ےک مت ڈرو ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز رصف دسرہ ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اچاتہ اھت 

ن

ذنہ رپ اھچیئ وہیئ ادایس وک دور رکن

ںیم ابہشز اس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ریم

اکایمب یھب وہ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ایک دبزیمتی  
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ےہ وھچڑے ریما اہھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ ا

 

رے دسرہ مت وت اہھت ڑکپےن رپ یہ ڈر گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز دسرہ وک  وھتڑا اس 

ا اچہ راہ اھت

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب رکںی ریم  ۔۔۔۔۔۔۔اور گنت رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اب دسرہ ےن زور اگل رک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آہ ہ اہھت چنیھک ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےک زور اگل رک 

 وہیئ اہھت ےنچنیھک رپ ریم ابہشز وک فیلکت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےیل ریم ابہشز ےک نم ےس خیچ ۔۔

یلکن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وسری وسری ر

ا ہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریم ابہشز آپ وک درد وہ

 یھت 

 

را گ
 
ےک ےنخیچ رپ ھگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں وہا ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ویبی اس ےک اہھت اگلےن ےس ویں ڈر اجےئ وت اس وک درد وت وہ اگ 
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۔۔۔۔ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےس اس آےئگ ھچک اہک یہ ںیہن 

 رشوع

ے

ا م

ن

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اب رون

راق رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رک دانی ںیم

ن

 م

دسرہ ےک داںیئ اگل رپ اہھت رھک رک ایپر ےس اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سج رپ دسرہ  اکلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اس رکسمایئ 

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

دسرہ اہکں وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ر آ رک دسرہ وک آواز دی 
م
ابہشز ےن رمکے ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اتپسہل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس رھگ آےئ وہےئ ای  ہتفہ وہ ایگ اھت 

  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب اس یکر

ے

احل

اکیف رتہب یھت 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم 

 وھکیئ وھکیئ وہیئ ریتہ یھت 

ے
ے

ر وق
م
دسرہ ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک اب یطلغ اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رشوع وہ ایگ اھت 

ن

ااسحس وہن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ یھبک 

 دور ںیہن ریہ یھت اہکں اب ای  ہتفہ وہ ایگ اھت ای  دن یھب رھگ ےس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریم ابہشز وک 

ےک وہ اےنپ رھگ واولں وک نپاولگں یک رطح ن اد رکیت ہ ریہ یھت رااسحس ںیہن وہےن دانی اچ

ےہ ر

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

دسرہ ہ ہ ہ ہ  ردسرہ ۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔ر

  
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

 زرا اویچن آواز ز ےن اس وکدسرہ ریم ابہشز ےک ن ار ن ار اکپرےن رپ یھب ںیہن وبیل وت ریم ابہش

ںیم اکپرا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ج۔ی۔ی۔یج ۔ آپ وک ھچک اکم اھت 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
208 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھت 

 

را گ
 
ای  دم ھگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہکں وھکیئ 

بک ےس آوازںی ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہیئ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دے راہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت انسیئ ویکں 

ز ںیہن دے ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہش

ےن ےجہل ںیم یتخس ال رک 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ۔۔وہ  ںیم 

 ۔۔۔۔۔ دسرہرھچک ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وک وکیئ اہبہن یہ ںیہن لم راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اک ہی 

ر

ے
 

رداس رک راہ اھت  رروہیئ ریم ابہشز اتپسہل ےس یہ ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ریم ابہشز یک سب 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  

 

وہ گ

ر ےل آن ا ی آہ رھب رڈنھٹ
م
ا اکپیت دسرہ یک الکیئ ڑکپ رک نچک ےس ن اہ

ن

ےک نچک ںیم اھکن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجؤ دسرہ اچدر 

آؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن  راوڑھ رک

ای  مکح دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم وہ ںیم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ھچک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انہک اچاہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہی یھجمس ےک ریم 

ابہشز اس وک رھگ ےس اکنل راہ ےہ 

ر اگڑی ںیم ۔۔
م
ھاارا ن اہ

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ںیم 

ااظتنر رک راہ وہں آؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر الچ ایگ رز ریغب رریم ابہش
م
دسرہ یک وکیئ ن ات ےنس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور دسرہ  اچدر 

ےنیل ےک ےیل رمکے یک رطف اھبیگ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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اولعمم راےتس رپ لچ ریہ ر

ن

یھت اگڑی ن

 ےک دعب 

ے
ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک وق

دسرہ وک ااسی ااسحس وہا ےک ہی راےتس وکیئ اجےن اچہپےن گل رےہ ںیہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی دسرہ ےک رھگ ۔۔

رن یھت ر

ن

ےک راےتس رپ اگم

وت  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ہی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےس اس ےک  ۔۔۔۔۔۔

آےئگ ھچک اہک یہ ںیہن ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

روں اگڑی ےس 

ے

ای

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ۔۔۔۔۔۔۔

مکح دن ا 

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

ری 

ے

دسرہ اگڑی ےس ای
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ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنپ رھگ ےک ن اہ

ڑھکے وہ رک دسرہ وک ای  بیجع اس ڈر گل راہ اھت 

ہتپ ںیہن اوب ایک ےہک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایم ،اھبیئ 

   رںیم بیجع ورےھجم امرے ےئگ ایک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دسرہ ےک دل 
 
رغی

ن اںیت آ رںیہ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اال اگل وہا ےہ ر

ے

دسرہ اہیں رپ وت ن

۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک وسوچں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس ریم ابہشز ےک ےلمج ےن الن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم 

 ںیہایم، اوب اور اھبیئ اہک اجر

ے

 ر تکس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز یک ن ات رپ 

دسرہ ےن یہ ااٹل وسال رک دن ا 

 ےلحم ںیم ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای  ٹنم

اہک ےک ےمت وکیئ اچہپن ہن ےل اوےک 

ے

پ ول ن

ن

یسک ےس ہتپ رکےت ںیہ اور مت نم وک ڈاھی
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ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےن دسرہ ےک وسال رپ یلیصفت وجاب دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیٹن ن ات ےنس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ےلحم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یک ای  وعرت وک آواز دی وج ےک راےتس ےس زگر ریہ یھت 

ہ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسر

 یھت ابہش

 

ز یک آواز دےنی رپ ریم ابہشز ےک ےھچیپ پھچ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیٹن ںیم اہیں یقت 

گ اہکں  ےئگ ےس ےنلم آن ا اھت وہ ول

رے رپ 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ی 

۔۔۔۔ اامتعد ادناز ںیم وپاھچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رن ادی ےن دھکی ایل ارے اٹیب  ایک اتبؤ اس رھگ وک وت ی 

ا رھگ اھت 

ے

 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اتسنہ ب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم اٹیب!! ای  یٹیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رن اد رک دن ا  ےن س  ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 راھجمس ںیہن ریج آیٹن ںیم ھچکر

ا یھجمس 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ن

واےل ادناز ںیم اہک 

ے
ک
 
ت
 

چ

یٹیب  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ام رپ دسرہ  ےک دل ےن دڑھانک دنب رک دن ا اھت 

ن

ےک ن

 ںیم آن ا 

ن
ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے اٹیب نس

 یسک ڑلےک ےکےہ ےک یٹیب ر

 

 اسھت اھبگ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لکش ےس 

ایسی وصعمم یتگل یھت اٹیب ایک اتبؤں ر

 ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٰ ّ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رگم رکوتت وتہب اّلل

اعمیف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن اپ اچبرا 

 یہ ںیہن رک نپان ا ر

ے
 

رداس دورہ ڑپےنھ ےس رم ایگ اور دل اک راس رشدنمیگ ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے اٹیب ہی وت 

دہ ےن رپ ولگ اریث  رولوگں وک اتبےن ےک ےیل وھجٹ وبل دن ا امخ 

ے

وت یہی ہہک رےہ ےھت ےک ن
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ا  اصج  ےن وخدیشک یسیج رحام ومت وک ےلگ اگلن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب 

و یٹیب ےلم وت ایح اور رپدہ  یج داع رکاٹیب

وایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ورہن دسرہ 

ر وک وک یھب ہن دےر

ن

وج امں ن اپ یک زعت اک ویں انجزہ اکنل  دے  ریسیج یٹیب وت اہلل یسک اکف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلحم یک وعرت انب ر

یھت وسےچ ےھجمس ھچک یھب وبل ریہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج آیٹن اب ںیم ۔۔۔۔۔۔

اتلچ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم 

ڑکپ رک اگڑی یک رطف ےل ایگ ر رابہشز دسرہ اک اہھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی ںیم 

اھٹیب رک اگڑی اٹسرٹ رک دی 

پ یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وک جپ

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرا راہتس 

 

گل گ

۔۔۔۔۔۔۔ رھگ آ اخومیش ےس اٹک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رک دسرہ رمکے ںیم یلچ یئگ اور ریم ابہشز اس ےک ےھچیپ ایگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریمی ن ات 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔ونس

زیلپززززززز دسرہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

داتی  رابہشز دسرہ وک آوازںی یہ

راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز رمکے ںیم 

دالخ وہا وت دسرہ زنیم رپ یھٹیب وہیئ یھت 

رہ ن ات ونس ریمی ۔۔۔۔۔۔۔ دس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیلپززززززز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز دسرہ 

ےک روےیئ ےس رپاشین وہ ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیج یہ ریم ابہشز دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رشوع رک دےی ر

ن

 رپ ڑپھت ردیس رکن

ن

ےک نپاس ایگ دسرہ ےن ریم ابہشز ےک نس 

۔ دسرہ اےنپ نپالگ نپ ںیم ہی یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھت ےک ریم  ابہشز اک زمخ ایھب اانت یھٹ ںیہن وہا اھت 

 

وھبل گ
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س  آپ یک وہج ےس وہا ےہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رن اد رک دن ا ریم ریمے ن ان ا ریم ےئگ  س  ھچک آپ یک وہج ےس وہا ےہ آپ ےن ےھجم ی 

۔۔ آپ یک وہج ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

آپ اس س  ےک زہم دار ےہ ےہ ریم آپ وک ںیم اہک اھت آپ ےن ریمی ںیہن ینس ریم 

ریم ریما دل ٹھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ںیہن وہ 

ے
 

رداس  ریم ھجم ےس ی 

 

اجےئ اگ ںیم رم اجؤں گ

ل رک راہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز اےنپ درد وک وھب

وک اھبنسےنل ںیم اگل وہا اھت دسرہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریمی ن ات ونس 

ن ات وت ونس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریمی ر

زیلپززززززز ریمی ن ات ونس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم 

راج یک امہکل یھت ہ ای  رنم ابہشز ےن دسرہ اک نپالگ نپ یلہپ ن ار داھکی اھت وےسی وت دسر

ن

م

د  ای 

 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ش

 

رگم دسرہ اب نپالگ وہ گ

 اھت دسرہ وک ای  ےتفہ اک ابغر اکنےنل اک اہبہن لم ایگر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ریمی ن ات ونس وت یہس ر
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ری وکشش یک 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ای  آچ

۔۔۔۔۔۔ رگم دسرہ اک ونجن یسک وطر رپ یھب متخ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ںیہن وہ راہ اھت دسرہ ای  زیمخ ریشین یک رطح ریم ابہشز رپ ٹپھج ڑپی یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہ ہ ہ ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ یک اکپر ےک اسھت 

خٹچ یک آواز یھب وگیجن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک اہھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسرہ رپ اھٹ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ردسرہ ریم ابہشز ےک ڑپھت ےس ڈیب

 

رپ رگ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب 

ا رشوع وہ یئگ یھت 

ن

دسرہ خیچ خیچ رک رون

۔۔۔۔۔ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دھکی رک ریحان وہ راہ اھت 

ے

ابہشز وت دسرہ یک اس ونجین احل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دسرہ 

 وہ ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم نپالگ وہ ر

 

گ
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ر وہ ایگ اھت 

ن

ابہشز ےک ربص اک امیپہن ربلی 

ز اس ن ا ۔۔۔۔۔ریم ابہش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

داھڑا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں 

 وہں 

 

ںیم نپالگ وہ گ

 وہں  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

نپالگ وہ گ

ںیم ےھجمس آپ  ۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ی

ٹ

پٹ ھٹ
 
ح

 ای  ن ار رھپ ریشین یک رطح ریم ابہشز رپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ن ار ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابہشز ےن دسرہ ےک دوونں الکایئں ڑکپ یل 

۔۔۔۔ ہی ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک نپالگ نپ ےہ دسرہ ارگ ےمت اتگل ےہ ےک ںیم زہم دار وہں اس س  اک اور ریمی یطلغ 

ا وہرےہ وت ںیم اعمیف اماتگن وہ مت ےس اور و

ے

ں مت ےس ےک ںیم س  یھٹ رک دوں اگ دعہ رکن

 دو ر

ے
ے

 رکو ےھجم ھچک وق

ے

مت رکف م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 
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ہ وک دنکوھں ےس ڑکپ رک اینپ ن ات اک نیقی دالن ا ےن دسر

 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اب زنیم رپ ھٹیب گ

ر یھت ریم ںیم ایک رکوں

ے

آپ یھبک یھب ںیہن ھجمس نپاےئ  رریمی احل

  آپ وکیئ اانپ وھچڑ 
 
ںیئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

 ںیھجمس 

ے

  آپ ریمی احل

ے

ےئگ ررک اجےئ اگ وت ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہی ہہک رک رھپ ےس 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا رشوع وہ گ

ن

رون

اک دل اکلہ وہ اجےئ اگ اس ےیل دسرہ وک روےن دن ا   ابہشز اساور ریم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اسری رات دسرہ ریم ابہشز ےس 

ابہشز رصف امیئ وسری اتہک راہ  وکشہ رکیت ریہ اور ریمر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔

   دسرہ یک آھکن یلھک وت وخد وک اس ےن ریم ابہشز ےک اصحر ںیم نپان ا  ر
 
حبص ج
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ر

ک

شاا رک ایھٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ 
م
س

 دوونں یہ رات وک ڈیب ےس کیٹ اگلےئ زنیم رپ یہ وس 

 

وت ریم ابہشز یک یھب آھکن وھکل گ

۔۔۔۔۔۔  دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتش ےلم اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

ن

ارایگضر

ن

 اک ااہظر ردسرہ ریغب وکیئ وجاب دےی اھٹ رک یلچ یئگ وج ےک اس یک ن

اراض 

ن

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مگیب ن

ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ نم اہھت یم یک ۔۔وخد الک

دوھ رک نچک ںیم یلچ یئگ   ریم ابہشز یھب دسرہ ےک ےھچیپ ےھچیپ نچک ںیم الچ ایگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ سک ن ات رپ ۔۔۔

اہتش انبیت 

ن

اراض وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ن

ن

ن

 رطف ایک ڑکپ رک اینپدسرہ وک الکیئ ر

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وک ںیہن ہتپ 

اراض وہں رات وک اینت زور ےس ڑپھت ردیس ایک اھت

ن

 ےھجم رںیم سک ن ات رپ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ای  ہحمل یھب اضعئ 
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ا  ےیک ریغب ریم ابہشز ےک اہھت ےس اانپ اہھت وھچڑا دن 

ّصہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

غ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وسری وہ ںیم 

ںیم آ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ابہشز ےن رشدنمہ وہ رک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم ن ات ںیہن رکین اہک۔۔

آپ ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن 

رار 

ے

رف ارایگض ی 

ن

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رریھک

اراض وہ اج

ن

ا ںیم ےن ارگ انمن ا وت مت اور زن ادہ ن

ن

ا ےمت ہتپ ےہ وت امن اجؤ ن

ے

ا ںیہن آن

ن

 انمن

 

ؤ  گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ وک 

تقیقح اتبےت وہےئ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن الرپوایئ  ںیہن ہتپھچک

ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ہی ہہک رک نپاس ڑپی رھچی اہھت ںیم ےل یل 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ول 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رھپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےن اس اہھت یک یلیھتہ رپ ٹک اگل ایل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج ےس 

رات وک دسرہ وک ڑپھت ردیس ایک اھت  راس ےن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمرررر ہی ر

ایک نپالگ نپ ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےن ریم ابہشز ےک اہھت ےس رھچی نیھچ یل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ےن مت ےس ےلہپ 

را ےگل اگ یہ اہک اھت دسر ہ سج رطےقی ےس انمؤ اگ وت ےمت ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

۔۔۔۔۔۔ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رالرپوایئ ےس اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

د اک ڈہب ےل رک آیئ 

ٹ

 ای 

ٹ

رس

ن

 اہجں ےس وہ ف

 

رمکے یک رطف گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی نپالگ نپ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےہ ریم ر

ےن ریم ابہشز اک زمخ اصف رکےت وہےئ اہک 

ہی وت ونجن ر ںیہن ےہ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی نپالگ نپ

ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ہتپ 

 وج ںیہن الم وہ ںیم ےن احر

 

لص ایک اھت ںیم ےن ےمت ےہ دسرہ ںیم ےن وج زیچ اچیہ وہ لم گ

احلص ایک ےہ اس داین ےس ڑل رک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ریم ابہشز 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم  ر رک داھکییک ن ات رپ رس ااھٹر

آپ ےن ےھجم احلص رکےن ےک ےیل ہی س  ایک ںیم وت یھجمس یھت ےک آپ ھجم ےس ایپر ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک رکےت ںیہ ۔۔۔

ن ات اک وخد اسہتخ یہ بلطم ایل اور دل ںیم ریم ابہشز ےس اخمبط وہیئ ر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ادی وک نیت )

 

ہ وہ ےئگ ےھت ( ام3دسرہ اور ریم ابہشز یک ش

۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن اب ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا وھچڑ دن ا اھت

ن

ا اور اس ےک اسےنماےنپ دھک اک ااہظر رکن

ن

اراض وہن

ن

 ےس اب ن

( امہ ںیم دسرہ اک اتھچپوا اور 3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان نیت )

رھ ایگ اھت اور دسرہ ڈرپنشی، ارٹسکیمی ویلل آف رٹسسی اک

ٹ

 یھت ر ری 

 

اکشر وہ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ ایسی رات ںیہن یھت سج وک 

یگن وہ اعمیف ہن امراھٹ رک اس ےن دجہت ڑپھ رک اےنپ رب س ے اےنپ ےیک یک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج ریم ابہشز ےک اسےنم وہ 

 ریتہ

ے
ے

ر وق
م
 ہ

ٹ

م
ل وخش ریتہ یھت رہچے رپ ای  ونصمیع رکسماہ

ب لک
 ر

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دورسی رطف ریم ابہشز 

  ر
 
ا اھت ےک وہ اس وک اعمف رک دے اگ ج

ے

ر دن یقت ےک آسف ںیم اس آس رپ اجن
م
یقت ہ

ر دے اگ اور اس وک اس ےک رھگ اےس اعم

ن
 

ف رکے اگ وت اس دن اجرک دسرہ وک رسرپای

واولں ےس انمےئ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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وہج ےس ریم ابہشز ےن دسرہ ےس ہی ن ات اپھچ رک ریھک  راس

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ل ادنرھے ںیم اھت 
ب لک

 رمکہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس

 ادنریھے ںیم ارگ وسیئ یھب رگیت وت اس یک یھب آواز انسیئ دیتی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ادنریھے

 ںیم زنیم رپے اس مین ےب وہش ووجد یک سک وک یھب رکف ںیہن

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ا اھت

 

 ۔۔۔ ہی مین ےب وہش ووجد سک ےک ےئیل  وکیئ اعمین ںیہن رھک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج حبص یہ ریم

اونہاز ےن وحیلی آےن اک اہک اھت

 

 ابہشز وک ریم ش
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   ی

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ی

  حیحص  یھت رگم ریم ابہشز ےک اجےن ےک دعب دسرہ وک رکچ

 

 دسرہ یک احل

 س آےن ےگل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج

ا وہ آرام یک

 

ا یہ رتہب اجن

 

 یک وہج س دسرہ ےن رمکے ںیم آرام رکن

 

 

   یہ اج رک رگ گ
 
ی ڑ

 

  س رمکے ںیم دالخ وہیئ رگم ق

 

 

 

 ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتپ ںیہن وہ ےنتک

ڑش رپ مین ےب وہش ڑپی ریہ

 

 ں س اس ڈنھٹے ق

 
 

 ھگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک وحیلی

 ںیم دل ںیہن گل راہ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای   بیجع یس ےب

ڑاری  یھت اس یک وہج س ریم ابہشز وحیلی  س ہی ہہک رک

 

 ینیچ اور ےب ق

 الکن ےک وہ رمع امجل ےک ن اس اجراہ ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریم ابہشز ان ارٹنمٹ ںیم

 دالخ وہا وت دسرہ وک دھکی رک وبالھک ایگ اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز دسرہ
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ڑیبی اتپسہل ںیم ےل

 

ا اور اگڑی ںیم ڈال رک ق   الن 

 

 وک ااھٹ رک اگڑی  ی

ڑ آںیئ وت اس
 
   ن اہ

 
 ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک ح

 ےن ریم ابہشز وک اےنپ آسف ںیم آےن اک

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز آپ یک

  ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ب

 

ب

 

ھ رپب گب

 

ی

 

مب
 زسم وٹ 

 ےھجم اوسفس س انہک رپ راہ ےہ ےک آپ یک زسم اک سم ریکج وہ ایگ

د ذینہ دن اؤ اک ا رھپ دشن   ےہ ےھجم اتگل ےہ وہ اکیف رعےص س ڈرپنشی ن 

 اکشر ےہ سج یک وہج س وہ زفیلکی تہب زن ادہ زمکور یھت اور اورپ س

ڑھ ایگ اھت ان س   یک وہج س مہ ان وک اچب

 

 آج ان اک ڈلب رپرشی ب 

 ن اںیئ ےہ آپ ےک ہچب وک ںیہن امی وسری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ڈارٹک ےن

 اوسفس س اسری لیصفت اتبیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز

 ےن رس ااھٹ رک ڈارٹک وک داھکی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریما ای   یہ وشمرہ
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رڑس  وک  داھکںیئ اور

 

 کب ٹ
ب

 

ئ

  وک سک اھچ س  اس

 
 

 ےہ ےک آپ اینپ وائ

  وت وہ یھب ایھچ وہ

 

   وخش رںیہ گ
 

 ریہ ن ات ان یک تحص یک وت وہ ح

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور االگ

 

 اجےئ گ

 ہچب آپ مک از مک رھتی اریئ )3 اسل  (ےک دعب اس داین ںیم الںیئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ڈارٹک ےن

ڑ آ ایگ
 
 ریم ابہشز وک اجےن اک اہک اور ریم ابہشز واہں س ن اہ

ھااری وھجیٹ

م

 

ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ارے ےچب یک اجن ےل یل ےہ مت اینت وٹیٹ وہیئ یھت
 
  ےن ہ

 

 
 رکسماہ

 ےھجم ہتپ یہ ںیہن الچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھاارا اھبیئ ےھجم اعمف ںیہن رک راہ ںیم ےن ینتک

م

 

ن

 ںیم ےمت ےسیک اتبؤ 

 اعمایفں امیگن یقت س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز آج وٹٹ

 ایگ اھت

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

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

 

( دن وہ ےئگ ےھت 4دسرہ وک اتپسہل ےس آےئ اچر )

دسرہ وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ڈارٹک ےک ےنہک رپ ریم ابہشز ر

زرس ےک نپاس یھب ےل رک اج راہ اھت 

ٹ

 کت ن
ت

 

پ

اس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دسرہ وھتڑا اس رتہب وہ 

 یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وحیلی ںیم ریم ابہشز یک گ

رنپا وہا  ادی وک ےل رک ای  اگنہہم ی 

 

ش

۔یمراھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہ

 

از ےن دسرہ وہب میلست رک ےن ےک  ےیل   ای  رشط یھب ریھک یھت ےک ریم ابہشز ر ش

اونہاز یک ہگج ر

 

ڑھکا وہ اگ اور دوونں اھبیئ ای  اسل دعب وہےن واےل انشکیل ںیم ریم ش

ایلبمس ںیم اجںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سج 

 اجےئ اگ ےک دبےل ںیم دسرہ وک اس وحیلی ںیم آےن دن ار

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریم ابہشز ےن 
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رشط امےنن ےس  اصف اصف ااکنر رک ایل 

یلی وھچڑ رک دسرہ ےک نپاس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور وح

آایگ ر

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

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

 ۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔

ادی وک است )

 

( امہ وہ ےئگ ےھت 7دسرہ اور ریم ابہشز یک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وحیلی وھچڑےن ےک دعب ریم 

ا رشوع رک دی  یھت ابہشز ےن ر

ن

 ونرکی رکن

ے
ے

ای  اڈیکیم ںیم ےلھچپ وق

۔۔۔۔۔۔ ان دوونں ےک ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رےچ ےھت ںیہن اس ےیل زگارا اےھچ ےس وہ راہ 

ن

اےسی وکیئ اخص چ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم دسرہ آج یھب راوتں وک اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اھٹ اھٹ رک اےنپ اوب ےک ےیل رویت یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ۔۔
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 ر
 
 اس ےک اکونں رپ یسک ےک روےن یک آوازںی ررتسب رپ رہگی دنین وسن ا وہا اھت ج

رکٹاںیئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریم ابہشز یک تمہ ںیہن وہ ریہ یھت آںیھکن وھکےنل یک وت اس ےن دنین ںیم یہ اینپ داںیئ 

ا اچاہ رگم اےلگ یہ ےحمل دنین ےس وبلھج اج

ن

راھ رک وسحمس رکن

ٹ

  وسیئ وہیئ دسرہ وک اہھت ی 

ن

ی

ںیھکن ای  دم ےس وھکںیل وت ڈیب رپ دسرہ وک ہن نپا رک ریم ابہشز اھٹ اھٹیب رآ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی اہکں یلچ گ

ےس یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن وخد ر

  ںیم ریم 

ے

وسال ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آواز ےک اعتق

ر الکن وت اےنپ ڈیبروم ےک اسےنم واےل رمکے ےس دسرہ یک روےن ابہشز رمکے ےس ن ار
م
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم یک آوازںی آ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ّصہ آایگ اھت 

ن

غ
ابہشز وک ہتپ ںیہن ویکں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےکٹھج ےس دروازے وک وھکال ر

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

دسرررررررہ مت ہی ایک رک ریہ وہ 
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دسرہ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

 اور رھپ ریم ابہشز ےک ےجہل ںیم یخلت اک دس

 

را گ
 
 آدم رپ ھگ

ن

رہ ےن ن اوخیب ابہشز یک اس ااچی

ادنازہ اگل ایل اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ںیم دسرہ دجسہ ےس

 

 اھٹ گ

دسرہ ےس  روہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وکیئ ن ات یہ ںیہن نب ریہ یھت 

لگ نپ رک ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ہی ایک نپا

وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت ےن ھجم ےس 

 رودعہ ایک اھت ر

 

ےک مت اب اےنپ امیض وک وھبل اجؤ گ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن دھک 

ے ادناز ںیم رھب

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ںیم 

 وہں وہنجں ےن ےھجم اےنت ایپر ےس راھک اےنت  رےسیک وھبل اجؤ ںیم

ے

اےنپ اوب یک اقت

ر وخاشہ وک
م
 وپرا ایک اور ںیم ےن اوب اک اامتعد وتڑ دن ا آپ  ےن وہ ہنیکس )ےلحم الڈوں ےس نپاال ہ

ز ےن دسرہ ےک رھگ واولں ےک ن ارے ںیم وپاھچ اھت(اخال یک وہ وعرت سج ےس ریم ابہش
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ا 

ن

یک ن اںیت ینس ںیھت ن

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ج

ا وت ایم ےس یتہک ںیھت

ن

ارے رھگ ںیم آیت ںیھت ن
م
ر ای  وک دے ہ

م
 اہلل دسرہ یسیج یٹیب ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیم ےن ااسی اکم 

 ےہ ےک اوھنں ےن یہ اہک ےک اہلل دسرہ یسیج یٹیب یسک وک ہن دے ایک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ہی ےلمج ےھجم راوتں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےلمج ےتلچ رےتہ ںیہ وک وسےن ںیہن دےتی ریم ریمے دل اور دامغ ںیم یہی ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ آج 

یہ یھت اےنپ دل یک ڑھباس اکنل ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی دےھکی ریغب ےک 

ر رک رےہ ںیہ ریم ابہشز رپ اس ےک ا

 

افلظ ایک ای

را وشق 

ٹ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےمت ی 

 روےن اک،روگ ےل رک ھٹیب اجےن اک اور مغ انمےن اک ، اتھچپوے رےنھک اک ےہ ہن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت دسرہ مگیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھاارے

م

ے

ن

اس روےن دوھےن ےن امر دن ا  رای  اور اتھچپوا نپال ول مت ریمے ےچب ےک لتق اک،
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ھاارے اس وضفل مسق ےک 

م

ے

ن

ے ےچب یک ےن اجن یل ےہ ریمررguiltریمے ےچب وک ، 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن  وج خلت 

 ہع ایک اھت وخد یہ اس وک اتب دی تقیقح دسرہ ےس اپھچےن اک

ےن وج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ر

دالی اس ےن وت دسرہ ےک ووجد ےس اجن یہ اکنل دی یھت 

ٹ ن

ہسیس دسرہ ےک اکونں ںیم ای

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ نپاس ڑپے وصےف ۔۔۔

۔۔۔ دسرہ بک متخ  وہ رپ رگ یئگ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھاارا ہی وسگ ، ںیم یھب اونپں ےس دور وہا رگم ںیم ےن وت یھبک ر

م

ے

ن

ےمت یسک یھب زیچ اک زہم اگ 

 دار ںیہن رہھٹان ا ن ا رھپ یسک یھب زیچ اک وخد وک زہم دار ںیہن اھجمس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتپ ںیہن اسیک مغ 

ام یہ ںیہن

ن

 اداس رانہ ، مت ےہ ےمت وج متخ وہےن اک ن

ے
ے

ر وق
م
ا ،ہ

ن

ا دوھن

ن

 رون

ے
ے

ر وق
م
 ےل راہ ، ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریمے اسھت وہ رک یھب ںیہن وہ ۔

ا

ے

ا دوھن

ے

ھاارا ہی رون

م

ے

ن

ا ےک 

ن

ھاارا اسھت اچاہ اھت ن

م

ے

ن

ووجد ر رںیم ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت اےنپ اسھت ےھجم 

 ، ںیم آج

 

ھاارے ومغں ےک اسھت رےنہ یک ااجزت داتی  ریھب نپالگ رک دو گ

م

ے

ن

ےس ےمت 
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  مت ان ےب
 
ا ج

ن

  آن

ے

 وضفل مسق ےک ومغں ےس اجنت نپا ول وہں اب ریمے نپاس مت ی

 ںیمر

ے

  ی

ے

 اور مت اس رھگ ںیم اویبنجں اس دن یہ مہ ای  یئن زدنیگ اک آاغز رکںی ےئگ ی

یک رطح رےہ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

مکح انسےت وہےئ ادناز ںیم ہہک رک  ریغب دسرہ یک رپواہ ےئک واہں ےس الچ ایگ اھت  رریم ابہشز

رمکے ےس آن ا اھت اس یہ رمکے ںیم الچ ایگ ر راور سج

 ینب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور دسرہ 

ے

 
وت ےسیج ی

وہیئ یھت ، دسرہ وک گل راہ اھت ےک اس ےک مغ وت یھبک یھب مک ںیہن وہں ےئگ ر

 ۔۔۔۔۔

ے

 وہ اےنپ آپ وک اےنپ اوب اک اقت

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لک ی

 یلکن یھت ریتھجمس یھت رگم وہ وت اینپ

ے

 اوالد یک یھب اقت

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ارایگض وک نپا

ن

( امہ وہ ےئگ ےھت ریم ابہشز اور دسرہ ڑگھجے 5چن )دسرہ اور ریم ابہشز یک ن
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 ےک دعب اگل اگل رمکوں ںیم یہ رہ رےہ ےھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز دسرہ 

ا اھتر

ے

ر ےس سب رضورت یک ن ات رکن
م
ارایگض ںیم یھب ریم ابہشز  ےن دسرہ یک ہ

ن

 اس ن

رضورت اک وپرا وپرا ایخل راھک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج ریم ابہشز اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی یک اسرگلہ یھت اور دسرہ اس دن ر

 

ا اچیتہ یھت دسرہ یک ش

ن

ارایگض وک متخ رکن

ن

ر ن
م
ہ

  ےس ر
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج

ّصہ آ راہ اھت وہ ریم ابہشز ےس  رریم

ن

غ
ابہشز ےن دسرہ ےس ہجہل دبہل اھت دسرہ وک اےنپ روےیئ رپ 

پ وہ اجیت یھت ر راعمیف ُ
ّصہ وک اجن رک جپ

ن

غ
امانگن اچہ ریہ یھت رگم ریم ابہشز ےک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہکبج ریم ابہشز دسرہ ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انمےن اک ااظتنر رک راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ  حبص ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا انبن ا، کیک انبن ا یہ ایترویں ںیم گل وہیئ یھت ،ایپر ےس ایتر وہیئ او

ن

ر اےنپ اہوھتں ےس اھکن

اب دسرہ وک  ریم ابہشز  اک ااظتنر اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی وسچ رک ےک ریم ۔۔۔۔۔۔
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  اس وک ارطسح ر
 
دےھکی اگ ابہشز اسیک لیف رکے اگ ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہن اچےتہ 

ےھت وہےئ یھب دسرہ ےک ل  رکسما اجےت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

  رھگ واسپ آن ا وت دسرہ وک
 
اانت ایتر دھکی رک ریحان وہ ایگ ریم ابہشز وک اس ن ات یک ادیم یہ  رج

 ںیہن یھت ےک دسرہ اس ر

 

یک رطف لہپ رکے گ

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

آوھکنں ےس وخاب دھکی راہ رارے واہ آج وت ںیم وھکیل  ر

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز 

ارار

ن

راھ ریم ابہشز وت اس ومعق یک التش ںیم اھت بک س  ن

ٹ

یگض وھبل رک دسرہ یک رطف ی 

ےن آےئ اور وہ اس یہ ےحمل س  ھچک وھبل رک دسرہ اانپ انب  دسرہ اس وک انم

۔۔۔ ریم وہ ےل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ایتر وہیئ یھت اب وہ اڑن وھچ وہ ایگ اھت دسرہ رشم یک وہج ےس  ریم  رےنتج رپ اامتعد ادناز ےس

 ںیہن نپا ریہ یھت ابہشز یک رطف دھکی یہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ  مت 

وج اس رطح ڈر ریہ وہ ےن ھچک طلغ ںیہن ایک ر

ر 
م
ھاارا وشہ

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم 

ا ےہ روہں اور وش

ے
ن

 
ا ب

ن

ر وک انمےن ےک ےیل اانت وت رکن
م
ہ

ز ےن دسرہ اک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہش

ڈر دور رکےن ےک ےیل 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

یک ن ات اک وکیئ وجاب ںیہن دن ا ےن اس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ولچ کیک اکےتٹ ںیہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ اہھت 

م

ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

ا 

ٹ

واہ واہ دسرہ کیک تہب ایپرا ےہ  رڑکپ رک کیک اکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ ےک 

ےئ وہےئ اچٹیلک کیک اک ای  ڑکٹا ےلہپ دسرہ اور رھپ اےنپ نم ڈاال اور رھپ دسرہ یک انب

وش یک دل وھکل رک رعتفی یک اس اک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وک ااھچ اگل ۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں رفنکم رکےن واےل ادناز ںیم وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تہب ایپرا انبن ا ےہ مت  مسق ےل ول وھجیٹ رعتفی ںیہن رک راہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز چس ںیم یہ دل ےس دسرہ ۔۔۔۔۔

رعتفی رک راہ اھت ےک انبےئ وہےئ اچٹیلک کیک یک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وک ہتپ ےہ ںیم ےن یلہپ ن ار انبن ا 

 ںیہن ہتپ اھت ہی اسیک انب ےہ ےہ کیک ےھجم

رےت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن وھتڑا اس ڈ

وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےک ےہک 

ر یہ

 

 ںیہن ےئگ اافلظ اک ریم ےن ای

ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اس وک 

ھاارے وھچڑوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم 

 ےیل ھچک الن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ای  ٹنم ںیم ےل

ا وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک 

ے

رک آن

ر

ٹ

ھ ایگ اھت رک ریم ابہشز رمکے یک رطف ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہی ول ایھب 

ھاارے ےیل الن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

 وبسک دسرہ ےک آیگ  ایک ر

ن

 اک ِرن

ن

ےن الل  رن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ایک ےہ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔

ہ ےن یلمخم یس ڈہیب وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسر

دھکی رک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادی

 

اری ش
م
 ےک  رہی ہ

ن
 

یک اسرگلہ اک ہفحت ےہ ریمی ایپری یس وائ

۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےئیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےن ایپر ےس اہک 

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

 آؤں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ادرھ

 وب

ن

  اکنل رک دسرہ وک انہپیئ ریم ابہشز ےن دسرہ وک اےنپ نپاس رک ےک ِرن

ن

سک ےس ِرن

ریم آپ ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی تہب ایپری ےہ ر

ےسیک الیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن 

رپاشین وہ رک اہک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ںیم ےن ۔۔

 رک دی ر

ے
ن

روج

ن

اینپ اگڑی ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےن رس اجھکےت وہےئ اہک ر

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

ریمررررررررررررررر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ 

را ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےن ریحایگن ےس اکپ

ارے ن ار اس وک وھچڑوں ہی اتبؤں ریما ٹفگ اہک ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ےب رکفی ےس ۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ وک ںیم ےن اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کیک انب رک دن ا اور اینت ایتر وہیئ ہی س  آپ ٹفگ یہ وت اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ےتکہچ ۔۔

وہےئ ادناز ںیم اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وتہب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دسرہ وجنکیس یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اےنت ےتسس
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ںیم اٹمن دن ا ےھجم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

اہک ےن وشخ ادناز ںیم ر

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

 یھب ےہ ریمرررررررررررر گنت ہن رکںی ایھب ہی س  نٹیمسر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہہک رک 

رکٹے اور دنگی ںیٹیلپ ااھٹےن گل یھت  لبیٹ رپ ڑپے کیک ےک

رہ مت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دس

آج ےک دن ان اکومں وک ر

وھچڑوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج ےک 

ر مت مہ دوونں ای  اسھت زگارے ےئگ ردن رصف ںیم او

وکیئ  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہن وکیئ اکم ہن

دورسا وہ اگ یھجمس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

دسرہ وک اینپ رطف چنیھک ایل ابہشز ےن ہی ہہک رک ر

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

  ایتر ںیہن یھت یھبت رہلا رک ریم ابہشز یک  دسرہ ریم ابہشز یک

 

 ےلمح ےک ئل

ن

اس ااچی
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فف رن اوہں ںیم یلچ ۔۔۔۔۔۔
فف
فف
فف
ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

ریم دح ےہ وھچڑںی ےھجم ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن اےنپ وک ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ابہشز ےک اصحر ےس اکنال ر

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔ ارے ن ار مت ن

اس رک دیتی وہ 

ن

دسرہ اےھچ اخےص ومڈ اک ایتسن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک ومڈ وایعق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

را وہا اھت اس ےیل اس ےن دسرہ وک وھچڑ دن ا  ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ولچ آج ےک دن ہن مت ۔۔۔۔۔

ر ڈرن ر
م
ر یہ رہ رک واسپ ومڈ آف رکو ہن ںیم رکوں اگ مہ ن اہ

م
ر ن اہ رپ اجںیہ ےئگ اور وھتڑی دی 

۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن آںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دسرہ وک اسرے دن اک الپن اتبن ا 

اوےک ںیم ہی زرا اس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ر اجںیئ ےئگ 
م
ٹیمس ول رھپ مہ ولگ ن اہ

 ر

ے

رشی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھٹ ی

ن

 ںیم یھب ف

ے

 ی
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وہ اجؤ اگ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ریم ابہشز اور دسرہ یک زدنیگ  اب ای  یئن ڈرگ رپ لچ یلکن یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اور ریم ابہشز ےن اینپ

یئن  زدنیگ  اک آاغز رک دن ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن 

ا یہ رتہب اھجمس اور ریم ابہشز وت دسرہ اک اسھت نپا رک یہ وخش اھت اےنپ امیض وک ر

ن

وھبل اجن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اور دسرہ یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی وک اسین )

 

ز وک ای  ایھچ یس وجب یھب لم یئگ ر( امہ وہ ےئگ ےھت اب ریم ابہش19ش

ھ

م

ے

ن

اارا یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ہی نچک اک اکم بک متخ وہ اگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 
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ز ےن الؤچن ںیم ےس دسرہ وک آواز دی ابہش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ر دسرہ ےن آج ملف دےنھکی اک الپن انبن ا اھت او

۔ اس ےئیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ریم ابہشز دسرہ اک یٹ وی الؤچن ںیم ااظتنر رک راہ اھت 

 ربص سب وھتڑا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آگ

اس رہ ایگ ےہ اکم 

۔۔۔۔  دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ےن دلجی دلجی اہھت الچ رک اکم متخ رکےن یک وکشش یک 

۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ دسرہ مت ےلھچپ ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےٹنھگ ےس یہی ہہک ریہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز دسرہ ےک ےھچیپ نچک ںیم آ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔ ولچ اب سب ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

تہب وہ ایگ تہب رک دن ا مت ےن اکم اب ولچ ریمے اسھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 آ ایگ اھت دسرہ اک اہھت ڑکپا اور  اےس  اےنپ اسھت ےل رک الؤچن ںیم

فف ر
فف
فف
ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

دن ایت ںیہ ر

ن

ریم آپ ےنتک خ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اب ریم ۔۔۔

 یھت

 

 ابہشز ےک اسھت وصےف رپ ھٹیب گ

پ رک ےک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ملف دوھکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ےن دسرہ ےک رگد اےنپ ن ازو ڈال رک اےس اےنپ اصحر ںیم ےل ایل اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ ملف رشوع رک ۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ملف ےک متخ دی یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہےن ےس ےلہپ یہ دسرہ وس یئگ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

وک اےنپ ن اوہں ںیم ااھٹ رک رمکے ںیم ےل آن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اےنپ امیض وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی وک دو وھبانل رشوع وہ یئگ یھت سج ےس ریم ابہشز وخش اھتر

 

 ای  امہ دعب یہ اس یک ش
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ا اچہ راہ اھت ( اسل وہ اجںیئ ےئگ اس اسل یک اسرگلہ وک ریم ابہش2)

ن

ادنار انبن

 

ز ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اس وک 

ےک تمسق ںیم ھچک اور یہ اھکل وہا اھت  رںیہن ہتپ اھت

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہنی ےس رک دی یھت ر

ے

دہ مگیب ےن اینپ وھچیٹ نہب یک یٹیب ف ادی امخ 

 

یقت یک ش

اور اب وت یقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 یھت ر

 

رہنی ےک اہں رعوج یک دیپاشئ یھب وہ گ

ے

اور ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ےن رھگ دبتلی رکےن اک آےئ روز آسف آےن رپ یقت گنت وہ ایگ اھت سج یک وہج ےس یقتر

ہلصیف ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور اانپ آن ایئ رھگ چیب رک 

اےسی العےق ںیم ےلچ ےئگ ےھت اہجں ولگ ان وک ںیہن اجےتن ےھت 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یھت ر

 

ا رشوع وہ گ

ن

دسرہ ےن ریم ابہشز وک آسف یھب رک رھگ یک اصف افصیئ رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر یہ وہیئ یھت ےک دروازے رپ لیب یجب  وک ھچک دی 

ادہ ریم ھچک وبل ےئگ ۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش

۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن وخد الکیم وہں ںیئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یم۔۔۔۔۔۔ ایھب دسرہ 

وھکال یہ اھت ےک اسےنم ریم ابہشز وک ہن نپا رک دسرہ ےک اافلظ نم ںیم یہ رہ ےئگ ےن دروازہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ےھت ۔۔۔

۔۔۔۔دسرہ آپ وکن ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ےن ای  ایبنج صخش وک دھکی رک 
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اہکں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ریم 

ا

 

ونہاز وہں ۔۔ ش

ھاارے ر

م

ے

ن

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

ر اک ن اپ 
م
وشہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہاز ےن دیجنسیگ ےس ر

 

ش

اونہاز ےک راہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ش

اوگنں ںیم اجن یہ ںیہن ریہ یھت دسرہ وت

ٹ

 زنیم رپ یہ رگ اجیت ارگ اافلظ نس رک دسرہ یک ن

ا 

ے

اس ےن ای  اہھت ےس دروازہ ہن ڑکپا وہن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج۔ی۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جج۔یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ن ےس اافلظ یہ ادا ںیہن وہ رےہ ےھت یک زن ا

 ر

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑلیک مہ ادنر آ تکس

اونہاز ےن دسرہ وک ںیہ

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ش

 رک اہک ردروازے ےک اسےنم ڑھکے وہےئ دھکی
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جج یج 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم آںیئ ہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہاز ےک ےنہک رپ دسرہ ےن ڈرےت وہےئ ان وک ادنر آےن اک راہتس در

 

ن ا ش

اونہاز ےن 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ش

رر
م
 یہ رےنہ اک اہک اور وخد ادنر دالخ وہ ےئگ اےنپ اسھت آےئ اگرڈز وک ن اہ

۔۔ ادنر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 رھک رک ھٹیب ےئگ 

ن

ان

ٹ

 رپ ن

ن

ان

ٹ

اونہاز الؤچن ےک ای  وصےف رپ ن

 

دالخ وہ رک ریم ش

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

اونہاز ےک اسےنم رجمومں یک دسرہ ےن ہقیلس ےس رس رپ ڈوہٹپ ایک اور تمہ رک ےک

 

 ریم ش

۔۔ مت رطح ڑھکی وہ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی یک ےہ 

 

ا سج ےس ریم ابہشز ےن ش

ن

یہ وہ ڑلیک  وہ ن

اونہاز ےک ےجہل ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

 

 ش

یخلت اک رصنع امنن اں اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ج ۔ جج۔یج 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن 
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 وہےئ اہک اہوھتں یک ریکلوں وک دےتھکی

 اس 

ے

م بک ی

ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ےک اکنح ںیم روہں 

۔

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم گ

رار راہ ر

ے

رف اونہاز اک ادناز واسی یہ ی 

 

ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ریم ۔

اونہاز یک ن ات رپ ےکٹھج ےس رس وک

 

اورپ ااھٹن ا  رش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب 

ہتش رشوع وہا اھت وت ریم ابہشز اور دسرہ اک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب وت ان دوونں ےک ر

وے  اک اکاٹن الکن اھت رےتش ےس اتھچپ

اونہاز 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت ریم ش

 ن ات ےن وت دسرہ وک ھچک وبےنل اک وھچڑا یہ ںیہن اھت یک

۔۔۔ دسرہ ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  س  ھچک وھچڑ رک آیئ یھت وہ ویکں وھچڑے یئگ ریم ابہشز وکر

 

 ریم ابہشز ےک ئل
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ایک اتگل ےہ ریم 

ھاارے اسھت زگار دے اگ ر رابہشز اسیج رمد اسری زدنیگ

م

ے

ن

اونہاز 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ش

 ن ات اک آاغز ایک ےن ای  ن ار رھپ

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

اول

ے

اونہاز وک نس ریہ یھت دسرہ یک زن ان وت ن

 

 نب رک ریم ش

ے

 
ں ےس گل یئگ یھت وہ سب ی

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

اونہاز وک ہتپ یہ ںیہن اھت ےک ان ےک اافلظ زیت داھر ولتار یک رطر

 

ح اک اکم رک رےہ ریم ش

ےھت ہی ولتار دسرہ یک روح وک ینلھچ رک ریہ یھت ر

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

اونہاز وک نس ریہ یھت 

 

دسرہ ےبدسھ یس وہ رک ریم ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڑلیک مہ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  ابہشز یک رطح ےمت یسک طلغ یمہف ںیم ںیہن رےھک ےئگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج مہ 

ھاارے اور ریم ابہشز

م

ے

ن

ےک رےتش یک اچسیئ اتبےن آںیئ  راہیں ےمت 
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 ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دےنھکی ںیمر

ھااری 

م

ے

ن

ھاارے امں ن اپ ےن 

م

ے

ن

وت مت ای  اےھچ اخدنان یک ڑلیک یتگل وہں رگم اتگل ےہ 

رتیب حیحص  ےس

ے

 ںیہن یک ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

اونہاز یک ن اوتں رپ دسرہ یک

 

ر ےس رگےن اگل ش

ے

 آوھکنں ےس رگم امدہ وتای

۔۔۔ رپ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہاز وک وت یسک یک رپواہ یہ ںیہن یھت وہ وت آج اےنپ ےٹیب ےس اےنت دن دور رےنہ اک

 

 ریم ش

ار رےہ ےھت 

ے

ّصہ دسرہ رپ ان

ن

غ

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

ر وک یہی

ن

 ڑلیک یھت سج یک وہج ےس ریم ابہشز ےن اانپ س  ھچک وھچڑ دن ا آچ

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

ف رک ےمت ریم ابہشز ےن اہک وہ اگ ےک وہ س  یھٹ رک دے اگ ای  دن ںیمہ س  اعم

دںی ےئگ اور س  یسنہ وخیش رںیہ ےئگ 

۔۔۔وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ھاارے اخدنان واےل اعمف 

م

ے

ن

ڑلیک نس ول ہن ےمت مہ اعمف رکںی ےئگ اور ہن یہ ےمت 
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ےئگ ارگ ان ںیم زارا یس یھب ریغت وہیئ  ررکںی

 وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ ااسی س  ھچک

اتبؤ  ریھب ایگ اسیج مت دوونں وسچ رےہ وہ وت رھپ ہی یھب وسوچں لک وک مت اےنپ وچبں وک ایک

ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ لک وک مت 

ادی یک  ردوونں یک یٹیب وہیئ وت

 

مت اس وک ہی اتب وکسں یئگ ےک مت ولوگں ےن ےسیک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

را الب وہک ں یئگ ارگ لک وک وہ یھب یسک ےک اسھت اھبگ یئگ وت مت اس وک سک نم ےس ی 

  ریم 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

اونہاز وک اگل ےک اوھنں ےن وج

 

 انب وھچڑ رک انپارٹنمٹ ےس ش

ے

 
 انہک اھت ہہک ایل وت دسرہ وک ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےلچ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اونہاز ےک اجےن ےک دعب اویچن اویچن آواز ےس روےن گل دسرہ ےن آ

 

ج ےشیش ںیم ریم ش

 لکش دیھکی یھت 

ن

اینپ یطلغ یک ایھبی

۔۔۔۔۔ دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دویاہن وار روےئ اج ریہ 

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس روےن 
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ران یہ دسرہ ےن ای  ہلصیف ایک ای  اور یطلغ رکےن اک ہلصیف ےک  دو

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اونہاز وک ےئگ دو دن وہ ےئگ ےھت 

 

 ریم ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم  ابہشز آج

ا  لک رصموف اھت اس ےئیل وہ دسرہ رپ اانت دایھن ںیہن دے ن ان 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ

 ےن اےنپ ےلصیف وک یلمع اجہم انہپےن  ےک ےئیل دسرہ ےن رمع امجل س

 دمد ےنیل اک ہلصیف

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اھت  رمع امجل وک دسرہ ےن اکل رک ےک رھگ رپ البن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رمع امجل
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ا وت دسرہ ےن اسری ن اںیت اتب دںی اور اسھت ںیم اانپ ہلصیف یھب انس  رھگ آن 

ا  دن 

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

 دسرہ ےن ریم ابہشز وک وھچڑ رک اجےن اک ہلصیف رک ایل اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس

ا اک

 

 ےئیل دسرہ ےن رمع امجل وک یقت ہتپ رکوان

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل ہن

 ہن رکےت یھب دسرہ  یک ن ات امن ایگ اھت رگم دسرہ س ای   ودعہ یھب ایل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ یھبک رمع امجل

   رمع امجل سک یھب مسق اک  ودعہ

 

 وک اگل ےک ریم ابہشز دبل ایگ ےہ وت ی

 ںیہن اھبنےئ  اگ اور  دسرہ اک ہتپ ریم ابہشز وک اتب دے اگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ  اےنپ رھگ

   رمع امجل یک ہی رشط امن یل

 

ا اچیتہ یھت اس ل

 

 اجن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمع امجل وک اس

  

 

ا ےہ اس ل

 

 ن ات ہتپ اھت ےک ریم ابہشز دسرہ س سک دقر تبحم  رکن
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   رمع امجل وک اگل ریم
 

  ح

 
 

 رمع امجل ےن ہی رشط ریھک ارگ سک یھب وق

 ابہشز اک دسرہ ےک یغب زگارا لکشم ےہ وت وہ دسرہ اک ہتپ اتب دے اگ

  وک فیلکت ںیم ںیہن

 

ڑیبی دوس

 

 ویکں ےک رمع امجل اےنپ س   س ق

 دھکی اتکس

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا اھت رگم ہتپ   ریم ابہشز  ای   اعم س دن یک رطح رھگ س آسف آن 

اب اس اھت

 

 ںیہن ویکں اس اک دل ےبن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس اک دل

 ںیہک ںیہن گل راہ اھت اس وک ھچک یھب ھجمس ںیہن آ ریہ یھت ہی ےب ینیچ

 ویکں ےہ اب وت س   ھچک حیحص اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ اس اک
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 دل ویکں اداس ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یہ ےب ینیچ

   وہ اےنپ ان ارٹنمٹ ںیم اچنہپ وت دروازہ وھکال اھت
 

 ںیم رھگ اک رخ ایک اور ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک دل  ےسیج سک

 ےن یھٹم ںیم ےل ایل اھت

ڑار ووسہس

 

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل ںیم  ہ

 آ رےہ ےھت ںیہک دسرہ وک ھچک ہن وہ ایگ وہں

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز دلجی س

ا ا رشوع رک دن 

 

 ادنر دالخ وہا اور دسرہ وک التش رکن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہ ہ ہ ہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز

 دسرہ وک اکپر راہ اھت رگم وجاب ںیہن انلم اھت اور ںیہن الم

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

 

 

 اہکں یلچ گ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز

 ےن وخد س وسال

 ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیہک

 امرٹیک وت ںیہن یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ریم ابہشز ےک دل ےن ای   یئن ادیم دی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔ دل ںیم ہی ایخل

 ےک آےت یہ ریم ابہشز ےن امرٹیک یک رطف دوڑ اگل دی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز رصف

دےن ایگ  نکیل اسرا رہش اھچ ن امرا ای   ایخل

  

  دسرہ وک ڈوھن

 

 امرٹیک ی

 یک تحت اس ےن اتپسہل یھب دھکی ےیل رگم دسرہ وت ےسیج آوھکنں س

  یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 اولھج وہ گ

دےن ےک ےیل دن س رات  رک دی یھت

  

 ریم ابہشز ےن دسرہ وک ڈوھن

 رگم دسرہ اک ھچک ہتپ ںیہن الچ

ڑ کھت اہر رک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آخ

ا اور ریم ابہشز وک ہتپ یہ ںیہن الچ ےک  ریم ابہشز ان ارٹنمٹ ںیم واسپ آن 
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 اس یک آوھکنں س آوسنں اجری وہےئگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اسیج رمد تبحم

ا رشوع وہ ایگ اھت

 

 ےک اہوھتں وبجمر وہرک رون

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ریم ابہشز وک

 روےت وہےئ ایھب دنچ یہ ےحمل زگرے ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اےنپ

  وسحمس وہیئ

 

 
 ومن الئ ںیم رھترھتاہ

ادہ دسرہ اک

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش

 وفن وہ اگ اس ایخل ےک تحت آوھکنں س ےتہب آوسنں وک اےنپ ن ازؤں

 س اصف ایک اور اکل ااھٹ یل ہی دھکی  یغب ےک سک اک ربمن ےہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ربمن وحیلی اک اھت اور

 اکل رکےن واال وحیلی اک یشنم اھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یشنم یک ن ات نس رک

 ریم ابہشز وک اگل آج وہ رم اجےئ اگ آج  وت اس اک  دل مغ س ٹھپ

 اجےئ اگ آج ےک دعب وہ ذدنہ ںیہن رےہ اگ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم  ااسی ھچک ہن

 وہا ھچک ےحمل وہ استک و اجدم راہ رھپ اےنپ اس رمدہ مسج ںیم اجن دھکی

ا اھت ویکں ےک وحیلی ںیم اس ےک ن اپ اور

 

 رک ااھٹ اب اس وحیلی اجن

 اھبیئ اک انجزہ اس اک  رظتنم اھت ۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  امیض#

 

ریم ابہشز وک وحیلی ںیم آےئ نیت امہ وہ ےئگ ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن انشکیل 

 یھب ایل

ے

 
 

 ایل اور ج
ّ
اھت  رںیم ّصح

۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دسرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا دنب ر

ن

دن

ٹ ن

ںیہن ایک اھت رگم دسرہ اک ھچک ہتپ ںیہن اھت ہتپ ںیہن دسرہ وک زنیم اھک یئگ ن ا وک ڈوھی

آامسن لگن ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل 
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ریم ابہشز ےن تمہ ںیہن اہری ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دورسی ریھت۔۔۔۔۔۔۔

  رطف ریم ابہشز رپ اینپ اھبیب اور ےجیتھب

ے

رہ یک ذینہ احل
م
یک زہم داری یھب رپ یئگ یھت امہ

دن ہب دن رگیت اج ریہ یھت ر

 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھبک دو دو دن ی

 یتسنہ ںیھت ، وت یھبک اسرا اخومش ریتہ ، یھبک دن رھب اےنپ اسھت ن اںیت رکیت یھت ، یھبک

 دھکی رک ریم ریتہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اینپ اھبیب ردن رویت ر

ے

یک احل

ان وک داین ےس اگل رک دیتی 

ن

دایئ ان ابہشز وک یقیقح تبحم اک ہتپ الچ اھت سج ںیم وبحمب ےس خ 

 نپاچن 

ے
ے

ر وج ےک اس وق ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ا دھکی رک اےنپ راسل اک اھت اینپ

ے

د  رک  امں وک ویں دویاہن وہن

ن ن

ےچک ذنہ ےک اطمقب یہی ہجیتن اخ

ردل یھت وج ےک احالت اک اقمہلب رکےن ےک اجبےئ ان ےس نپان ا

ن

 ےک ےک اس یک امں ی 

ر وک  اھبگ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

 یھت ر

 

ردل ولوگں ےس رفنت وہ گ

ن

ڈروپک اور ی 

رہ یک الش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رھپ ھچک دونں دعب رمکے ںیم ام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
ہ

رہ ےن وخدیشک رک یل ر
م
یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھبیب ےک یلم امہ
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ر رہتش ای  دورسے رپ 
م
ر وک اٹیب انب ایل اھت ان دوونں اک ہ اجےن ےک دعب ریم ابہشز ےن ریم اجی 

ا اھت 

ے

ےس رشوع وہ رک ان رپ یہ متخ وہن

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دہ مگیب ےن اتمم ےک اہوھتں وبجمر وہ رک دسرہ      رھگ ولیٹ وت امج 
 

 دسرہ ح

 رھگ ںیم آےن یک ااجزت دے دی رگم یقت ےن دسرہ س وکیئ ن ات

ا ےک  ریم ابہشز ےن  ںیہن یک دسرہ ےن رھگ ںیم آ رک ہی وھجٹ وبل دن 

 اس الطق دے دی ےہ اور اب اس ےک ن اس رےنہ یک وکیئ ہگج ںیہن

دہ مگیب ےن اانپ دل وت دسرہ س اصف رک ایل رگم یقت یک  ےہ سج رپ امج 

 وکیئ زہم داری ںیہن یل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑہنی وک یھب دسرہ ےک واسپ آےن رپ وکیئ ارتعاض ںیہن اھت

 

 ق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک اہیں آےئ نیت
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ڑا ُ
 امہ وہ ےئگ ےھت ان نیت امہ ںیم دسرہ ےک اسھت رصف یقت اک روہی ب 

 

 
 

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اک رعوج ےک اسھت ااھچ وق

 زگر راہ اھت رگم ای   ااسحس یھب اھت ےک اس ےن ریم ابہشز ےک اسھت

ی وت اس وک  ریم ابہشز س

 

ھی
ب ک

   دسرہ یقت اک روہی د
 

 ااھچ ںیہن ایک رگم ح

 ای   بیجع یس رفنت وہ ریہ یھت دسرہ رگم وہ رفنت رصف دسرہ یک

ارایگض یھت

 

 تغل ںیم یھت تقیقح ںیم وہ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج ےک ریم ابہشز ےک اسےنم

ا اھت

 

ڑ یھت اس وخد اسہتخ رفنت ےن وہا وہ اجن  آےن یک دب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ  یک آج لک

ڑاب ریتہ یھت سج وک دسرہ لسلسم رظن ادناز رک ریہ یھت رگم

 

  خ

 

عب ب
طب 

 

ڑاب وہ یئگ یھت سج ےک ےجیتن ںیم

 

 آج دسرہ یک تعیبط ھچک زن ادہ یہ  خ

ڑ ںیہن یلکن یھت
 
 دسرہ اےنپ رمکے س ن اہ

ڑہنی وک

 

   ق
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ح

دہ مگیب اس ڈارٹک ےک ن اس ڑایب اک ہتپ الچ وت وہ امج 

 

 دسرہ یک تعیبط یک  خ

 ےل یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک ےن دسرہ اک
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 لمکم چ    اپ ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ان ےک

 ڈنبسہ دکرھ ںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  اجس رک اہک 

 

 
 ڈارٹک ےن اےنپ رہچے رپ رپولنشیف رکسماہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ہ ہ ہ آؤٹ آف رٹنکی ںیہ وکیئ

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 ےلئسم وایل ن ات وت ںیہن ےہ ن

دہ مگیب وک دےتھکی وہےئ وھجٹ وبل ڑہنی ےن ےلہپ اہبہن  وساچ اور رھپ امج 

 

 ق

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوہ ااھچ  ۔۔۔۔ رپاشیین  دن 

 وایل ن ات وت ںیہن ہکلب وخیش یک ن ات ےہ ہی ادیم س ںیہ رگم ںیم ےن

ا اھت ےک ٹسکین ےبیب ڑ وک اتبن 
 
 ان ےک ےلہپ سم ریکج رپ ان ےک وشہ

 ھچک رعہص دعب یہ اس داین ںیم الںیئ ویکں ےک ہی زفیلکی تہب زمکور

 اک اسانم وہ (Complications۔ ) ںیہ اور ان وک ھچک دیچیپویگں

 اتکس ےہ وت آپ وک ان اک تہب ایخل رانھک وہ اگ ان ےک اھکےن ےنیپ اک

 یھب ایخل رانھک وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈارٹک یک

ڑہنی وک ھچک وبےنل اک وھچڑا یہ ںیہن اھت اس

 

دہ مگیب اور ق  ن ات ےن وت امج 

ڑ آ ںیئگ
 
   دوونں ونصمیع  رکسما رک ڈارٹک ےک  کنیلک س ن اہ

 

 ل

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
266 

    ہتپ الچ ےک
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک ح

 وہ امں ےننب وایل ےہ وت اس ای   دم س ہتپ ںیہن ویکں  ریم ابہشز ن اد آ

 ایگ اھت ویکں ےک اس وک ےچب تہب دنسپ ےھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن وسچ ایل

 ، اھت وہ  اےنپ ےچب  وک اےنپ اسیج ںیہن انبےئ یئگ، وہ اےنپ ےچب  وک اہبدر

ڑ  اامتعد انبےئ یئگ ، وج اےنپ ولصیفں ںیم وخد اتخمر وہ اگ ، ہن سک س ُ
 ب 

 ڈرے اگ، ہن سک ےک روع   ںیم آ ےئ اگ ، وہ ویہ رکے اگ وج وہ

 اچےہ اگ

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

ےھت  ریم ابہشز اجحب وک رھگ ےل رک آےئگ

ر ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ویک ں ےک اںیھن ریم اجی 
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ر
ّ
  وہ اجحب وک رھگ وھچڑ رک رپسی بلک ےلچ انشکیل ںیم ّصح

 

ا اھت اس ئل

ن

 ےنیل اک االعن رکن

ےئگ ےھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ واہں رپ اکرفنسن رک ےک ریم 

ر وک اسھت ےل رک انپارٹنمٹ یک رطف آ ےئگ  اجی 

ر۔۔۔۔۔۔۔ اک ومڈ آف اھت اس  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرے راےتس ریم اجی 

  وہ ریم ابہشز ےس

 

حیحص رطح ن ات ںیہن رک راہ اھت  ئل

ّصہ اک ہتپ 

ن

غ
ر ےک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اجی 

  اوھنں ےن یہ ن ات اک آاغز ایک  

 

اھت اس ئل

ھاارا  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ومڈ ویکں آف ےہ

م

ے

ن

 رپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹ

۔۔۔ اگڑی ےک ےھچیپ وایل س 

ر ےس وسال ےھٹیب ریم  ابہشز ےن ریم اجی 

  

ن

ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج ےک ریم ابہشز یک داںیئ اجی

نم وھپال رک اھٹیب وہا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ںیہن ن ان ا اجین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ڑسک رپرونہز ر
م
ارایگض اجری ریھک اور ن اہ

ن

یتلچ اگڑویں وک دےتھکی وہےئ وجاب دن ا  اینپ ن

م  وت یٹیب ےک رکچ ںیم ریما اٹیب ھجم 

ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ر ےمت ہتپ  اراض وہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجی 

ن

ےس ن

ا ر

ن

دن ایت وہ راہ رےھجم اجحب اور دسرہ اےنت اسولں دعب یلم ےہ ن

ن

وہں ںیہ وت ںیم ھچک زن ادہ یہ خ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دیجنسیگ ےس اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا آپ ےن وج وحیلی ںیم 

ہ گل اجںیئ ےئگ رمکے ایتر رکواےن اک وبال اھت ان رک ایتر وہےن ںیم دو ےس نیت ام

ارایگض اتجےن ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

ر ےن ن ۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ےئیل ای  اگل یہ ن ات یک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار اےنت 

رخنے وت دسرہ ںیہن داھکییت ےنتج  مت داھکی رےہ وہ ر

ر اک  رک ردھکی روہا رآف رومڈ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اجی 

 آپ ےن ےھجم اس س  اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا اجینںیم ررشارت

اسےنم ڈااٹن ےہ س ریما بلطم اجحب ےک ر

ر ےک نم ےس ایھب وہ ظفل  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ے واال اھت وج اس ےن اجحب وک یلہپ الماقت ےک دعب دن ا اھت ینعی نپالگ ، ڈروپک ر

ن

کلی

ن

ن

اراض وہےن وایل ایک ےہ وہ ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

ن ار اس ںیم ن

ر

ے

ن

ھااری نہب ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

م

ریم ابہشز ےن ایپر ےس  ر
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اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہلل ہن رکے وہ ریمی نہب وہ 

ر ےک نم ےس  ےب اسہتخ الکن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجی 

ر

م

ے

ن

ھااری وج یھب یتگل ےہ اب وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااھچ حیحص ےہ وہ 

 ےہ اور ریمی ذات اک یھب ریمی یلمیف اک
ّ
 ّصح

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اور اجحب ےک آےن ےس ریما اور ۔۔۔۔۔۔۔۔

راب ںیہن وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  مت ریمے ےٹیب 

ن

ھاارا رہتش چ

م

ے

ن

 رکے اگ وہ وہ روہ ےئگ رگم اجحب ریمی یٹیب ےہ اور اس ےک اسھت وکیئ یھب ھچک طلغ

ّصہ اک اسانم رکے اگ ر

ن

غ
اچےہ وہ ریما اٹیب یہ ویکں ہن وہ ریمے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز یک ن ات متخ وہیئ یھت اور ۔۔۔۔۔۔

 چنہپ ےئگ ےھت 

ے

اسھت یہ اگڑی یھب روک یئگ یھت ویکں ےک وہ ولگ انپارٹنمٹ ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک ن ان ا اجین

آپ اجںیئ ںیم دووتسں ےک نپاس اجؤں اگ 

ر ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ریم اجی 

اگڑی روےتک یہ ریم ابہشز ےس اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ حیحص ےہ 
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ا مت ےھجمس 

ن

ا رات وک اہیں یہ آن

ن

وحیلی ںیہن اجن

ر وک وارن رک  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اجی 

 وہےئ ادناز ںیم اہک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےن  حیحص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

سب اانت یہ اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ر ڈراویئر ےک اسھت الچ ر ےئگ ےھت اور ریم اجی 

ے

 ایگ اھت اگڑی ےس ای

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

رہنی مگیب ےک اسھت 

ے

رعوج نیت دن وکسل یھب ںیہن یئگ یھت رگم ان نیت دونں ںیم وہ ف

  اےس ہی یہ اگل ےک وہ یسک یکر

ے

  ی

ے

ر یئگ ےہ ی
م
  یھب رھگ ےس ن اہ

 
اگنوہں ںیم ےہ  ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وکیئ اس رپ اگنںیہ اگڑےھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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رہنی مگیب ےن وہےئ

ے

 ےہ رعوج وت ڈر ےک امرے آج یھب وکسل ںیہن آ ریہ یھت رگم ف

ردیتس اےس وکسل اجیھب  زی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ آ وت یئگ یھت رگم 

اب اےس ڈر یھب گل راہ اھت 

وج وکسل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رع۔۔۔۔

ڈر رک ن ار ن ار داںیئ ن اںیئ اور یھبک ن ار ن ار ےھچیپ دھکی ریہ ےس واسپ دیپل یہ آریہ یھت رگم ر

 ےس ای  

ن

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااچی

 یک اگڑی زن رکیت وہیئ اس ےک اسےنم آ یئگ 

ن

اکےل رن

 ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ج
 ھ
پٹ پ

 

ے
ے

روق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ رعوج  ی 

رھ اجہن ر

ٹ
پ
د اس ےک نپاؤں رپ اگڑی چ ای 

 

یت وہیت وت ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج 

رےت وہےئ ڑلےک وک داھکی 

ے

ّصہ ےس اگڑی ےس ای

ن

غ
ےن  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت م م م م م م 

وج ےک نم ےس اافلظ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےس آےئگ رع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی  یہ ںیہن لکن رےہ ےھت
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 وھٹیب رعوج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ںیم

وپسیل ویین افرم ںیم وبلمس اس ےک اسےنم ڑھکا 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ں ویکں ں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن وھٹیبں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا

ن

اکم وکشش یک رپ اامتعد وہےن یک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔ مت اےسی ںیہن امونں یئگ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےن ہہک رک رعوج اک 

اہھت ڑکپ رک اےس اگڑی ںیم اھٹیب دن ا اھت اس یک رطف اک دروازہ دنب رک ےک وخد یھب ر

 رپر

ٹ

 س 

ن

مت ای   رھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رڈراویئن

۔۔۔۔۔رعوج اس ےس ےلہپ ےک ھچک ربمن ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وبیتل انعن ےن  اس ےک نم رپ اہھت رھک دن ا 

پ وج  پ ای  دم جپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جپ

ھاا

م

ے

ن

رے رھگ ریما رہتش ےل ںیم ہہک راہ وہں وہ ونس ھچک دونں ںیم ریمے ن ان ا آےئ ےئگ 

وہں رت ذنہ نیشن رکین ےہ ےک اہں ںیم یہ وجاب ررک اور مت ےن ہی ن ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااکنر ےھجم 
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ا اچاتہ وہں وہ احلص رک اتیل وہں  اچےہ وہ حیحص 

ن

دنسپ ںیہن ےہ اور ںیم وج احلص رکن

رق

ن

ا  ررطہقی ےس وہ ن ا رھپ یسک طلغ رطےقی ےس ےھجم ف

ے

ںیہن ڑپن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےن رعوج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  وہ رک اسری ن ات یک  رےک نم رپ اہھت
 
ی ر

ے

رےھک وہےئ اس ےک ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج وت انعن ےک ر

  وہےن رپ یہ رمےن یک وہ یئگ یھت 
 
ی ر

ے

اےنت ف

ت رک ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن اےنپ ن ا

ٹ رک یل یھت دیساھ وہ ایگ اھت اور اگڑی اٹسر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن وخد وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ھت ااال اور یخیچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت ےتھجمس ایک وہ وخد وک 

ن

سٹ

وپسیل ںیم وہ وت اینپ رمیض رکوں ےئگ رصف ای  وھچیٹ دمد رکےن رپ مت ایک ےتھجمس وہ 

ادی رک ول مت وہ ایک دو وکڑی ےک وپسیل رںیم مت ےس

 

واےل  رش

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

رعوج ےن اےنپ اسرے زگہتش دونں یک ڑھباس اکنیل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رووک اگڑی ںیم ےن اہک رووکں اگڑی 
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  داھکی ےک اس ےک 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج ےن ج

ےن ن ااقدعہ خیچ رک انعن وک اگڑی  رظ اےلگ دنبے ےک اسےنم اکیبر ںیہ وت اساسرے اافل

اک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےن اگڑی روےنک یک روےنک ر

 اگلےن ےک 

ن

اجبےئ اگڑی یک راتفر زیت رک یل اور رعوج وج ےک اب یتلچ اگڑی ےس الھچن

ااکم وکشش رک ریہ یھت اس  ررکچ ںیم یھت سج ےک وہج ےس وہ اگڑی اک ولک وھکےنل

ن

یک ن

 رک راہ اھت رپ ای  رظنر

ن

 ڈال رک وکسن ےس ڈراویئن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی رعوج ےک رھگ ےس ای  ۔

ا آ راہ اھت رگم وہ طبض ےک رمالح ےس زگر ریہ یھت 

ن

یلگ ےلہپ روک یئگ رعوج وک رون

ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگڑی ےک روےتک یہ رعوج
م
ن اہ

  یلکن رگم انعن ےن اس اک اہ

 

ھت ڑکپ ایل ےک ئل

 ارگ مت رویئ وت رھپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ے

ا م

ن

۔۔۔۔۔۔ رون

 رانھک یھجمس مت 

ے

ھجم ےس اےھچ یک وکیئ ادیم م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےن ہی ہہک رک 

 ےک ا

ے
ے

اظتنر ںیم یھت اگڑی اک دروازہ رعوج اک اہھت وھچڑ دن ا اور رعوج وت ےسیج اس وق

رھ یئگ وھکل رک اھب

ٹ

ےتگ وہےئ رھگ یک رطف ی 
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ا وت ریمے نپاس یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےمت آن

ےہ اچےہ وہ یسک یھب رطح وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انعن وخد ےک اسھت ای  ہع رک 

ےک اگڑی الچ رک واہں ےس الچ ایگ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رعوج ےن اےنپ آپ وک اھبنسل رک رھگ ںیم دالخ وہیئ 

رہنی مگیب وج 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یقت اصج  اور ف

وہ دھکی رک رعوج وک اکپر ےک الؤچن ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت رعوج وک اینت دلجی رھگ آےت ر

 دلجی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج مت آج  اینترںیھٹیب ۔۔۔۔۔۔۔ر

آیئگ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےک 

رےتھ دقم مھت ےئگ ےھت 

ٹ

اےنپ رمکے یک رطف ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج امم 

 وبےنل یک تمہ یہ ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےس زن ادہ ھچک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک ابوہ ریہ یھت ۔۔۔۔ر

ا 

ن

ا اھکےن ےچین آ اجن

ن

رشی وہ اجؤ اور رھپ اھکن

ن

اجؤ اٹیب رمکے ںیم ف

رہنی مگیب اس 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف

  آاسین دیپا

 

یک اور  ےس ےلہپ ےک رعوج ےس ھچک وپیتھچ یقت اصج  ےن رعوج ےک ئل

اےس رمکے ںیم اجےن اک وھبل دن ا 

۔ رعوج زیتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمکے 

ا رشوع وہ یئگ ر

ن

ںیم دالخ وہےت یہ رعوج ےک طبض اک دنب وٹٹ ایگ اور وہ زار و اطقر رون

یھت ر

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

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

ر۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔
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ریم ابہشز ےن انپارٹنمٹ یک ڈور لیب اجبیئ وت ای  ےحمل ںیم دروازہ وھکل ایگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا ن ا ن ا ن ا آپ آ ےئگ 

ںیم بک ےس آپ اک ااظتنر رک ریہ یھت 

 یٹپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب رس دیفس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھت وج ےک اس ےس رصف دنچ ےٹنھگ یہ دور رےہ ےھت دنبےھ ریم ابہشز ےس ےلگ رک ریہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امےئ رپزسن ن ان ا وک وھتڑا اس 

اکم اھت وت وہ واہں ےلچ ےئگ ےھت سب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اور انپارٹنمٹ ںیم دالخ وہ ےئگ  رےن اجحب وک ایپر رھبے ےجہل ےس وجاب دن ا رریم ابہشز

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوہ  حیحص ےھت ۔۔۔۔

ن ان ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن یھب ن ات وک 

ےتھجمس وہےئ اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ آپ یک امم 

 آےئ وہےئ اور آپ اےسی ایھب دنچ ےٹنھگ وہےئ ںیہ آپ وک اتپسہل ےسراہک ںیہ اور آپ ر

ا اھک رک دوایئ ےل رک آرام رکو ےسیک وھگم رھپ ر

ن

یہ وہ آپ وک زمکوری وہ اجےئ یئگ آپ اھکن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن دیجنسیگ 

 ںیم ںیہ ےس اجحب وک اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا امم چیکر

ا آاور ںیم اب آرام رک ےک کھت یئگ

ن

رام  وہں اب ںیم یھٹ وہں ےھجم ںیہن رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن نم وھپال رک 

اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ حیحص ےہ امےئ رپزسن 

 زگاروں اگ ا

ے
ے

وےک رںیم زرا آپ یک امم ےس لم ولں رھپ آپ ےک اسھت وق

۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اگل رک اہک اور چیک یک رطف ےلچ ےئگ  ایپر ےس اجحب وک ےلگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ وک ہتپ وت لچ ایگ اھت ےک 

ر ںیہن آیئ 
م
ریم ابہشز رھگ آےئگ ںیہ رگم وہ رھپ یھب چیک ےس ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ارے مگیب اصہبح ااسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر رھگ آایگ اور آپ وکیھب ایک
م
 ہتپ یھب ںیہن الچ  رضوری اکم ےک وشہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن 

دسرہ وک چیک ںیم رصموف دھکی رک زنط ےیک ریغب ہن رہ اکس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم وہ اکم رک ریہ
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وےسی ےھجم ہتپ لچ ایگ اھت ےک آپ آےئگ 

 زرا وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن

ے
ے

ا انبےت وق

ن

 اھکن

اس ےھچیپ  چیک ےک دروازہ ےک نپاس ریم ابہشز وک دھکی رک وجاب دن ا 

ر یھب اھکےن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوےک آج رات اجی 

رن این انب انیل اس وک دنسپ  ےہ رپ آےئ اگ مت ی 

ز ہی ہہک رک چیک ےس الچ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہش

ابہشز وک ہتپ اھت ےک دسرہ اس ےک اس رطح اجےن رپ رپاشین وہ اجےئ یئگ اور رھپ وخد  رریم

اس ےک نپاس آےئ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ر آ رک اجحب ےک اسھت اکروٹن دےنھکی
م
 ھٹیب ےئگ ےھت ابہشز چیک ےس ن اہ

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  امیض#
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ے نیت امہ  یس یس  یٹ وی وفجیٹ دیھکی یھت 
ھل
 

ج
پٹ  پ

  ےس اےنپ انپارٹنمٹ یک 
 
ریم ابہشز ےن ج

ا رشوع وہ ایگ اھتر

ن

  ےس اےس ھچک ھچک ھجمس آن

ے

ا اور ریم ابہشز ری

ن

اونہاز اک آن

 

ےک  ےک ریم ش

ا  راجےن ےک دعب رمع امجل اک روز روز رھگ

ن

آن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ہی وت ھجمس ایگ اھت 

ےک دسرہ ےک رھگ وھچڑ رک اجےن ںیم رمع امجل اک اہھت ےہ 

  ریغب ھچک 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ئل

  ریم ابہشز رمع امجل ےک رھگ س آ ایگ اھتوسےچ ےھجمس

رمع امجل ےک آےئگ ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

رہب  آزامہی رگم رمع امجل ےن ھچک یھب ںیہن اتبن ا رصف اانت اہک ےک دسرہ ریم 
م
ر ہ
م
ابہشز ےن ہ

ابہشز ےک اسھت  وخش ںیہن یھت سج یک وہج ےس وہ اےس وھچڑ رک یئگ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ریم ابہشز ےن اےنپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 وک یھب وھک دن ا ریم ابہش

ے

ر یسک مسق اک قلعت وتڑ دن ا اور اولکےت دوس
م
ز ےن رمع امجل ےس ہ

اس دن ےک دعب ریم ابہشز اور رمع امجل یھبک یھب ںیہن ےلم 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر آج رریم اج رھپ بلک آن ا اھت وہ یھب اےلیک اس ےن ریم ابہشز ےس وھجٹ وبال ےک وہ اےنپ ی 

دووتسں ےک نپاس اج راہ ےہ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج اس ےن 

رےلی د
م
 ےک زہ

ٹ

 
وھںی یلہپ ن ار رشاب یھب یپ یھت اور اب وہ رشاب ونیش رک ےک رگیسی

ار راہ اھت 

ے

وک اےنپ ادنر ان

اس س  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک ر۔۔۔۔۔۔۔

ںیم ن اد یہ ہن راہ ےک اس ےن رات وک ریم ابہشز ےک انپارٹنمٹ ںیم اج رک ان س  ےک 

ا اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ن

اسھت  ڈرنی  رکن

ی  وہ

ت لس  
چ

ر وک ہتپ ںیہن ویکں اجحب ےس  ریہ یھت  راجی 

ر اےنپ ن ان ا اجین وک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ےک اسھت یھب رئیش ںیہن رک اتکس اھت یسک ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اچےیہ وہ اجحب 

اور دسرہ یہ ویکں ہن وہں ر

ر وک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ر اور اس ےک ن ان ا زدنیگ زن ادہ ایھچ گل یھت ویکں ےک اس ںیمر اینپ یلہپ وایل  رصف ریم اجی 

ےھت  راجین یہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور وکیئ 

ا 

ے

رسیتا ںیہن اھت وج ان ےک درایمن ںیم آن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب 

ر ےن وسچ ایل اھت ےک اس ےن ایکر ا ےہ ریم اجی 

ن

ا ےہ اور ےسیک رکن

ن

 رکن

ز ےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےسیک ریم ابہش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ےہ 

ن

 اجحب وک دور رکن

ا  ر ںیہن آن  ر اک اھکےن رپ ااظتنر رکےت رےہ رگم ریم اجی  ریم ابہشز، دسرہ اور اجحب ریم اجی 

ر ےک ریغب یہ اھکن ا ایگ  ا ریم اجی 

ن

سج یک وہج ےس رات اک اھکن

ریم  ر۔ اھکےن رپ یھبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 یک ریم ابہشز ےن اجن وبھج رک دسرہ وک اونگر ایک ابہشز ےن ر

ے

 
پ

اجحب ےس یہ زن ادہ ن ات ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اک 

ا اھکےن ےک دعب 

ن

ا دسرہ ےن وسحمس ایک رگم اجحب ےک اسےنم ھچک ہن وبیل اھکن

ن

اونگر رکن

 س  ھچک دسرہ ےن س  ھچک اٹیمس

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اھکن

اھکےن ےک دعب اجحب ےک رمکے ںیم ےلچ ےئگ واہں اس ےس ادرھ ادرھ یک ن اںیت یک اور 

رھپ اس وک دوایئ دے رک واسپ اےنپ رمکے ںیم آایگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےک رمکے ےس ر

ر
م
  ریم ابہشز ن اہ

 
ے یک رطف دھکی رک  رخ اجحب ےک رمکآےئ وت دسرہ اکر رلکن رک ج

ریحان وہ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ 

اجحب وس یئگ ےہ وت مت اس ےس حبص انلم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ارایگض یھت 

ن

ابہشز ےک ےجہل ںیم ونصمیع ن

ےک رمکے ر۔ وہ ںیم اجحب ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وسؤں یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک ےجہل ںیم  رںیم یہر
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ارایگض یھت رگم دسرہ ےن اینپ یسنہ اپھچ رک اہک 

ن

ر ن
م
اظبہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ اجیتن یھت ےک 

ریم ابہشز اےس یھبک یھب اجحب ےک رمکے ںیم وسےن ںیہن دںی 

رہ مت اجحب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےک اسھت ویکں وسؤں یئگ ایھب وہ یھٹ ےہ اور ںیم ایھب اےس دوایئ یھب دے آن ا وہں 

اور اےس ںیہک درد یھب ںیہن وہ راہ وت مت اس ےک نپاس ویکں وسؤں  یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ا رش

ن

 دھکی رک دسرہ اک ےب اسہتخ ریم ابہشز یک ر روع وہ ایگ اھتربیجع ےب یکت ن اںیت رک ن

ے

احل

ہہقہق دنلب وہا 

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

فف ریم وتہب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ 
فف
فف
فف
فف
ف

ا

ام یہ ںیہن ےل ریہ یھت 

ن

یک یسنہ روےنک اک ن

اا دنب  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ

ن

ست
ہم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک اینپ ےب ووقیف ورہن ۔۔۔۔۔۔۔۔ ررکوں

ّصہ آ راہ اھت ےک ےسیک دسرہ ےن اےس اول انب ایل 

ن

غ
رپ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل دسرہ یھت ےک یسنہ 

  ریم ابہشز ےن اےس وگد ںیم ااھٹ ایل 
 
  رویک ج

ے

یہ اج ریہ یھت دسرہ یک یسنہ ی

۔۔ریمرررررررررررررررر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رررررررر دسرہ ےن خیچ اگلیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب دسرہ یک یسنہ ںیہک 

  وہ یئگ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب ںیم ےمت اتبؤں 

 

اغی

اگ ہک مت ےن سک ےس اگنپ ایل ےہ 

ز دسرہ وک ۔۔۔۔۔ ریم ابہش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رک رمکے ںیم الچ ایگ اھت  رااھٹ

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر لیہس ےک رھگ ںیم یہ راہ  رات ریم اجی 
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ر وک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیہس ےن رات ںیم اجی 

 ںیم د

ے

  وشتانشیک اھت  راھکی اھت وہ اسسج احل

 

ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیہس ےن رات وک 

ا انمس  ںیہن اگل 

ن

ر ےس ن ات رکن اجی 

ر ااھٹ وت اس وک اینپ    اجی 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ج

 گل ٹھپ راہ اھترزگری رات ےک ن ارے ںیم ھچک یھب ںیہن ن اد آ راہ اھت اور رس درد ےس ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اےنت ںیم لیہس ادنر آن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکش ےہ ن ار وت ااھٹ وت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیہس ےن اہھت ںیم ڑکپی رٹے 

رمکے ںیم وموجد وھچیٹ یس زیم رپ رےتھک وہےئ اہک 

ر وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہ یئگ  رں وھتڑی دی 

 ایک وہا ےھجم اےنھٹ

ے
ے

 ںیم وےسی وق

ر ےن رس وک دونں  ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم اجی 

اہوھتں ںیم اھتےم لیہس ےس ن ات یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےلہپ وت ہی ومیلں نپاین یپ اور 
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 دورہپ ےک دو جب رےہ ںیہ ر

ے
ے

وق

 ےن ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لیہس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ر ےک وسال اک وجاب یھب دن ا  راجی  راھےن ےک اسھت ریم اجی 

ٹ

یک رطف ومیلں نپاین اک الگس ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار دورہپ وہ یئگ اور مت ےن 

ا اھت ن ان ا ےن لک رات 

ن

ے ہتپ ےہ ےھجم ن ان ا ےک انپارٹنمٹ ںیم یھب اجن
م

ے

ٹ

 

پ

ےھجم ااھٹن ا ںیہن ےہ

  وبالن ا اھترڈرنی ےک ر

 

 ئل

ر ےن لیہس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ےک اہوھتں ےس ومیلں نپاین ےتیل وہےئ 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ن ار 

ھاارے 

م

ے

ن

 ںیم ےمت 

ے

ا ارگ اس احل

ن

 ںیم ریمے رھگ آن ا اھت ن

ے

اجیب لک رات وت سج احل

ا

 

د ںیہن انیقیًن ان ا اجین دھکی ےتیل وت ش دےتی رےمت وگیل امر ر ری 

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

 رات ےس رتہب دےتھکی وہےئ اےس لک رات ےک ن ارے ںیم  

ے

ر یک احل لیہس ےن ریم اجی 

ا رضوری ر

ن

اتبن

اھجمس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ںیم

ے

س  ھچک اتبؤں  ر اھت مت ےھجم۔لک رات!!!!!!!!!!!! لک رات ںیم یسیک احل

لیہس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم 

  اس ےن لیہس ےس وپانھچ رضوری اھجمس ر

 

ر وک لک رات اک ھچک یھب ںیہن ن اد اھت اس ئل اجی 

ا 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ن ار اتبن

 رک لیہس وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک

ر وک انس رات یک اسری روےن ر داد ریم اجی 

دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارگ ن ان ا 

 ںیہن دںیھکی ےئگ   

ے

اجین لک رات اک ہتپ لچ ایگ وت لیہس ن ان ا اجین ریمی لکش ی

ر وک ریم ابہشز  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

 رک ڈر گل راہ اھترےک ن ارے ںیم وسچ وسچ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ویکں ےک ریم ابہشز انتج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےس رگم رےتھک وہ ریش یک یہ رظن ںیہ  یھب ایپر رکےت وہں اجی 

ھاارے ن ان ا اجین وک 

م

ے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار 

ا 

ن

 اتبن

ے

اتبےئ اگ وکن ہن ںیم اور مت یھب م

لیہس ےن اےنپ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا   وک آاسین اک راہتس داھکین 

ے

رگجی دوس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار ےمت ںیہن 

 وک اہھت اگلن ا اھت وت 

ٹ

 
ی ن ار ںیم ےن رصف رگیسی

پھل
ج
پٹ  پ

ا ےہ 

ے

ہتپ ن ان ا اجین وک س  ہتپ لچ اجن

ن ان ا ےن زسا دی یھت اب یک ن ار وت ریمی اجن یہ ںیل 

ر ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ی ن ار اک وحاہل دن ا 

پھل
ج
پٹ  پ

رپاشین وہ رک 

راؤ ںیہن ن ار س  
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھگ

ر ےس 
م
  ان وک ھچک ہتپ یہ ںیہن ےلچ اگ وت اظہ

 
یھٹ وہ اجےئ اگ وہ ھچک  ںیہن ںیہک ےگ ج

ی ن ار رن ات ےہ وہ ںیہمت ےسیک ھچک ںیہک ےگ ا

پھل
ج
پٹ  پ

 اہمترے ن ان ا اجین اہمترے اگرڈز ےنور 

وک  س  ھچک اتبن ا اھت اس ن ار اہمترے اسھت وہ وموجد ںیہن ےھت وت اںیھن ےسیک ہتپ ےلچ اگ ن ار 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ اب ںیم 

ر  اتلچ وہں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہی ہہک رک ریم اجی 

 ےس لکن ایگ  رک لیہس ےک رھگر اہلل اخظف ہہکلیہس وک

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

 

 ں ےھٹیب وہےئ ےھت 

ن

 

ے

اےتش یک لبیٹ رپ ریم  ابہشز، دسرہ اور  اجحب ت

ن

ن

 اجؤ ےگ ن ا ںیم وکسل بک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ا

ا ےہ رھگ ںیم وبر وہ اجیت ر راب وت

ن

ںیم یھٹ وہ یئگ وہں ےھجم اب اوکسل اجن

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن گنت وہےئ 

  اوکسل ںیم 

 

ےجہل ںیم اہک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ  ےک ئل

ےن داھکی ےہ سج ںیم آپ ےن ڑپانھ 

وج ےک  ر۔۔۔۔ ریم ابہشز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتش وھچڑ رک اجحب وک ایپر اور وکسن ےس وجاب دن ا 

ن

اہتش رک رےہ ےھت اجحب ےک وسال رپ ن

ن

ن

رسکع اھت  نکیل اجحب اک ردلمع ابہشز یک وتعق ےک ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ںیہن ن ان ا ںیم یئن اوکسل 

 رعوج ےک یسک یگ اور ںیم ریغبوجد  ںیہن وہ  رمن ںکت اا رکوں یگ ںیم  اس ںیم رعوج وم

وکسل ںیم ںیہن ڑپوھں یگ 
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رڈنی 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج یہ ریمی ٹسیب ف

ےہ اور ںیم ایس ےک اسھت ڑپوھں یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د رھپ یھب اق ای 

 

  ش

 

 اجحب ےن ریم ابہشز ےس سج ےجہل ںیم ن ات یک وہ ریم ابہشز ےک ئل
ِ  
ت

 وبقل ںیہن یھت  ر رگم دسرہ ےکوبقل وہ یئگ
ِ  
  ہی س  اقت

 

ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب مت سک ہجہل ںیم 

ر زیمت وھبل یئگ وہ 

ے

ن ات رک ریہ وہ اےنپ ن ان ا ےس،  ےھجم اتگل ےہ مت امتم ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

 ںیہن وہوک اجحب یک دب زیمتی ر

ے
 

رداس   دسری 

 

ہ ےن ای  دم اجحب وک یئ اس ئل

وٹاک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے امےئ 

رپزسن آپ یک رمیض آپ سج یھب اوکسل ںیم ڑپانھ اچےہ یئگ آپ  ڑپانھ ےھجم وکیئ 

ارتعاض ںیہن وہ اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کنیھت وی ن ان ا 

ب  ےن رکسماےت ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وہےئ رکشہی ادا 

ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور دسرہ 
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 وھچڑ دو 

ے

ر ی
م
 رکوں اور آؤ ےھجم ن اہ

ے

ریمی یٹیب وک ڈااٹن م

  دسرہ 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ج

س ںیم چنیھک ر دسرہ وک یھب راک نم وھپال وہا داھکی وت ریم ابہشز ےنر

ن ہ

ایل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں اہں ںیم 

ری وہں آپ وک اینپ  یٹیب یک وکیئ یطلغ رظن یہ ںیہن آیت ےسیک اس ےن آپ  یہ وہں وج ی 

ےک اسھت دب زیمتی یک ریم آپ ےس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن یھب گلس 

س ےن وسےئ وہیئ ریشین وک ااھٹن ا اھت ےک ویکں ا ریم اتھچپ راہر ررک اہک اب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ امم وسری ن ان ا وسری 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ایھب ھچک 

 یل 

ن

وباتل ےک اجحب ےن وفراً ےس اعمیف امن

آپ ویکں  ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے اٹیب یج

 ریہ وہ آر راعمیف

ن

ام وک مہ ولگ آپ ےک امن

 

پ اجؤں اینپ دوایئ ول اور آپ وک ہتپ ےہ ش

امومں ےک رھگ یھب اجںیئ ےئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چس 
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رے ن ان ا ےک رھگ اجںیئ ےئگ 

ٹ

ن ان ا مہ چس ںیم ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اٹیب یج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رک اہک ۔۔۔۔۔۔ر رکہچ

ل چس اب آپ اےھچ وچبں یک رطح اجؤں دوایئ ول 
ب لک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ایپر ےس 

اجحب وک اہک اور اسھت ںیم یہ اےس اس ےک رمکے ںیم اجےن اک اہک ویکں ےک ریم ابہشز یک 

 ای  دم رن ات رپ دسرہ ےک رہچے

ن

 ےس دبل ایگ اھتر اک رن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ےک ےنہک رپ اجحب اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم مہ اھبیئ ےک رھگ 

اجںیئ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں ویکں 

وہ اجےئ ر رےلہپ ہی س  متخوحیلی اجےن ےس ےک ںیم ہی اچاتہ وہں ےک ر

 

 

چ

مٹ س

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ےن ومن الئ رپ 

پ رکےت وہےئ اہک   

 

ائ

ٹ

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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س ںیم یھب یہی اچہ ریہ یھت 

ک

ن

 ت
ھٹ

ے

ن

ریمررررررررررررررر 

صّر

ن

غ
ہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ای  دم ںیم 

 یئگ یھت الب رک وخش وہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز اکلہ اس ۔۔۔۔

پ رک ےک زیم ےس اھٹ ےئگ   

 

ائ

ٹ

 ن

 

چ

مٹ س

رکسما رک اور 

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    ااھچ اب ہی وھچڑوں اور 

ر وک ایپر اور داعؤں ںیم رھگ ےس رتصخ رکوں ر
م
وشہ

ت ابہشز ےن رشار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےس ہہک رک وکٹ ےک نٹب دنب 

فف ر
فف
فف
فف
ف

ےیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا

رشم رکںی اجحب ےن نس ایل وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب 

ردسرہ ےک رہچے رپ ےلہپ ےس وموجد وخیش ےک اسھت ایح یک الیل ےس یھب دکہ راہ اھت 

ایک وہا اجحب وک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  وت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ک ںیہ ر

ٹ

ت

ن

مٹ
یھب ہتپ ےلچ اگ ےک اس ےک ن ان ا ےنتک رو
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن کہچ رک اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ےلچ آپ وک ںیم دروازے 

 وھچڑ دوں ورہن آپ وت ر

ے

ی

رشم یک وہج ۔۔۔۔۔ دسرہ ےس ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہلمج لمکم یہ ںیہن ایک ایگ ےس ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ ولچ وےسی رات وک 

ا ےہ 

ے

ا انتک اگنہم وہن

ن

ےمت ہتپ لچ ایگ وہ اگ ےک ریم ابہشز ےس ذماق رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  انپارٹنمٹ ےک دروازے یک 

ر ررطف ےتلچ وہےئ ریم ابہشز

ن

د گنت رکےن ےکےن دسرہ وک م   ای  یئن ن ات  ری 

 

ئل

رشوع رک دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک 

 ےس یہ دکہ ےئگ ےھت 

ن
ن

اگل وت ریم ےک ےلمج نس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دروازے ےک 

اک ہہک  راک ایحل رےنھک رنپاس چنہپ رک ریم ابہشز ےن دسرہ ےک امےھت رپ وبہس دن ا ،اانپ اور اجحب

یئ ایلبمس یک رطف لچ ڑپا رک وصن ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وک ہتپ 
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ر وک  ے اسھت یہ اوہنں ےن اجی 

ے

کلی

ن

ن
ر رات وک اہکں اھت اس ےیل رھگ ےس  لچ ایگ اھت ےک اجی 

 ایک وصن ایئ ایلبمس ےک

 

چ

مٹ س

ریم االجس ےک دعب ر ران ےک وصن ایئ ایلبمس ےک ربمیچ ںیم ےنلم اک 

ر  یک ار یھچ یس الکس ےنیل یھت راجی 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رسکع رعوج اسری رات رویت ریہ  سج یک وہج ےس حبص اس یک  انعن ےک ےنہک ےک ی 

آںیھکن الل وہیئ 

وج  وک اینپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا آ راہ اھت ہک ےسیک وہ اینت رپ  اامتعد وہےت وہےئ یھب یسک ےک آےگ اینت ےب 

ن

ےب یسب ہپ رون

سب ےہ  نکیل وہ ھچک ںیہن رک یتکس 

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسےنم واےل 

ا رغور اور وخد رپ رھبو

ن

 اھت اس ےب رپدیگ اتگلصخش وک اس اک رپ اامتعد وہن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس یک وہج ےس ۔۔۔۔۔۔۔

رعوج اس ےس ڈر اجیت یھت مہس اجیت 

اہتش حیحص ےس رکو مت 

ن

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رعوج ن

حیحص ےس  ویکں ںیہن رک 

ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رہنی مگیب وک رعوج اک

ے

اہتش رپ اس رط رف

ن

م یسک رن
ُ
ص

را اگل اس ح مگ  اور یہ وسوچں ںیم دھکی رک ی 

اراض وہےت وہےئ اہک ر

ن

  اوھنں ےن ن

 

ئل

رہنی مگیب یک آواز رپ 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

اہتش یک زیم وک وھگرےن ںیم 

ن

یقت اصج  ےن یھب ای  رظن رعوج وک داھکی وج ےک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ررصموف یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اٹیب امم ھچک ہہک رںیہ ںیہ آپ وک  ررعوج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یقت 

اصج  ےن رعوج وک وسوچں ںیم یہ مگ دھکی رک  زارا اویچن آواز ںیم اہک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج 

ی یج ن ان ا آپ ےن ھچک اہک ےھجم 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

را یئگ یھت 
 
یقت اصج  یک آواز رپ رعوج ھگ

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

اہتش رکوں 

ن

ن

رہنی مگیب 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ف

اراض وہ رک وبال 

ن

ےن اب یک ن ار ن

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

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن رصتخم یج امم ۔۔

اس یہ وجاب دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رعوج یک 

 ںیہک مگ رانہ 

ے
ے

ر وق
م
رہنی مگیب ےس یپھچ وہیئ ںیہن یھت اس اک ویں ہ

ے

 ف

ے

احل

ب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ الل آںیھکن ا

ا ،ےلہپ رروز اک ومعمل

ن

رہنی مگیب ےن اےس اجحب یک دوری اھجمس رگم رعوج اک ویں  رنب اجن

ے

وت ف

ے اگل اھت 

ن

کی

ٹ

ھت
ک

رہنی مگیب وک 

ے

 اب ف

ے
ے

ر وق
م
ڈرے ےمہس یہ رانہ ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج یک وہج ےس 
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ا اچیہ 

ن

رہنی مگیب ےن رعوج ےس ن ات رکن

ے

ف

ایل ں ےن ہی وسچ ر۔۔۔۔۔۔۔ اور اوہن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

اھت ےک آج رعوج ےک رھگ وایسپ رپ وہ رعوج ےس اس یک ن از رپس رکںی ںیئگ 

اہتش رکےن ےک دعب 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن

رہنی مگیب رعوج ےک 

ے

رعوج اور یقت اصج  آےئگ ےھچیپ رھگ ےس لکن ےئگ ےھت اور ےھچیپ ف

روےیئ رپ وسچ ریہ ںیھت ر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

را وہےن واال وہں آج اس وک  رعوج وک ہتپ ںیہن آج ویکں تہب ڈر گل راہ اھت ےسیج ھچک ی 

راھ ریہ یھت 

ٹ

ا اچےیہ اھت ہی وسچ وسچ رک یہ رعوج دقم ڑسک رپ ی 

ن

اوکسل ںیہن آن

 اےس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔ ےک ااچی

 رپ رعوج ےن ای  دم ٹلپ رک 

ٹ

م
ااسی اگل ےک وکیئ اس ےک ےھچیپ لچ راہ ےہ دقومں یک آہ
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 الچیت اس یک رمک یک رطف ےس یسک ےن اس ےک 
 
داھکی اس ےس ےلہپ ےک وہ قلخ ےک ت

 وہ رک ےھچیپ یف ےس ےس اگیبہننم رپ الیگ روامل رھک ایل اور دےتھکی یہ دےتھکی رعوج داینےئ ام

ڑھکے وہےئ رمد یک ن اوہں ںیم وھجل یئگ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

وھپھپ آپ آ ںیئگ ںیم بک ےس آپ ےک آےن اک ااظتنر رک راہ اھت 

انعن ےن ولن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یھٹیب رمثہ ےس ااسفتسر ایک اور اسھت یہ رمثہ ےک ےلگ گل یئگ ںیم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اٹیب یج 

ںیم آ یئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ےن 

راب رک ےک اہک 

ن

ایپر ےس انعن ےک ن ال چ

ہ یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

ص
چف
۔۔ 
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ےک اسھت آیئ ےہ  رآپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔انعن ےن وفراً یہ 

ہ ےک ن ارے ںیم درن اتف ایک 

ن

ص
چف
 آھٹ اسہل 

ے

اےنپ اسیھت اور رتہبنی دوس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج اٹیب یج وہ یھب آیئ ےہ 

  یھبےنپ اسھت آسئ رکاور آےت اسھت یہ اھبیئ وک دض رک ا

 

 ےک یئگ ےہ رمی ےک ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ےن اہھت ڑکپ رک انعن 

وک اےنپ اسھت ولن ںیم وموجد رکویسں ںیم ےس ای  رپ اھٹیب دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وتں وناب ر

اصج  انس ےہ ےمت ای  ڑلیک دنسپ ےہ 

ہ ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمث۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ےجہل ںیم وشیخ امنن اں یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

یج وھپھپ ےہ وت رگم اےس ںیم ںیہن دنسپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےک ےجہل ںیم ادایس 

م وت 

ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہ
ہ

رب اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

یھت ، ف

  رکیت وہ یئگ ر ےنتک دصیف دنسپ اتگل ےہ وہ ےمتےمت ایک
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رمثہ ےن رکویسں ےک درایمن 

ںیم ریھک وہیئ زیم ےس اچےئ یک ایپیل ااھٹ رک وبلں ےس اگلےت وہےئ اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رفص  دصیف 

 ۔ انعن ےن ریغب۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 زجتہی ایک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےک گل یٹپل ےک اچس

اس زجتےی رپ رمثہ ےن ہہقہق اگلن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ وت ںیم اور اھبیئ اس ڑلیک 

ےک رھگ رہتش ےل رک ےئگ اور ارگ اس ےن ااکنر رک دن ا وت رھپ رررررررر ر

ر ایک ۔ رمثہ  ےن    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م
دہش اظہ

ن

اانپ خ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریخ ااکنر وت ںیہن 

رکےی یئگ ہن وہ اور ہن یہ اس ےک وادلنی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ ولگ سب رہتش ےل رک اجےن 

یک رمس ادا رک ںیل ن ایق س  حیحص وہ اجےئ اگ 

ےن وبلں ۔۔۔۔۔ انعن ےن ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اجس رک رمثہ ےس اہک ر

ٹ

م
رپ ای  رپارسار یس رکسماہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن دسرہ ےس دنچ ای  

اور ن اںیت رک ےک واہں ےس الچ ایگ اور ےھچیپ رمثہ وک ریحان وھچڑ رک 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 وصن ایئ ایلبمس ےک االجس وک متخ وہےئ  دو ےٹنھگ وہےئگ 

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز اےنپ

ا اھت   ںیہن آن 

 

ڑ اک ااظتنر رک راہ اھت رگم وہ ایھب ی  ربمیچ ںیم ریم اجب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دنچ ےحمل اور ااظتنر

ا ڑ ربمیچ ںیم ا ادنر آن   رکےن ےک دعب  ریم اجب 

ڑ یک  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج  ریم اجب 

  رظنںی ایھٹ وہیئ ںیہن یھت سج اک س   س زن ادہ اوسفس ریم ابہشز وک

 اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نکیل
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  ےھت

 

 ریم ابہشز  ھچک ںیہن رک کس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔اس یک رظن آےت یہ

 ای   وسال یغب یگل یٹپل ےک ریم ابہشز یک رطف س وپاھچ  ایگ

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مت

 لک رات  اہکں ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ڑ  ےک ن اس ںیہن اھت  وہ وسال سج اک وجاب ریم اجب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم اس س وسال اک

    یغب ریم ابہشز  اس وک وھچڑےن واےل ںیہن

 

 وجاب ل

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم بلک

 ںیم اھت  ن ان ا اجین

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےن رظنںی

ڑ ےن ایک  اکھج رک ریم اجب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم

ب ااں بیٹ رپ رھک دی

 

ہب
ک
 ابہشز  ےن دوونں 

 اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں
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 ااھچ وت مت بلک ںیم ےھت ایھچ ن ات ےہ اب س اسری  راںیت ویہ

ا رھگ آےن یک رضورت ںیہن ےہ

 

 زگارن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ان ا

 اجین وسری آج ےک دعب ںیہن اجؤں اگ

ڑ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یلہپ ن ار ریم اجب 

   ریم ابہشز یک آوھکنں
 

 ےن رس ااھٹ رک ریم ابہشز س ن ات یک رگم ح

 ںیم داھکی وت وفراً  س رظنںی اکھج دںی

م

ہہہ
ہہہ
ہہہ
 ہ
ہ

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

ڑ ن ار یک رطح  آج ےک دعب ںیہن اجؤں اگ ےمت
 
ڑ ن ار یک رطح وسری ، ہ

 
 ہ

ا وت  اسرے رہش ںیم اہمترے

 

 ہتپ ےہ ریم ارگ ںیہک سک وک ہتپ لچ اجن

ام ےک رچےچ وہےت رگم ہی رچےچ اہمترے قح ںیم ںیہن اہمترے

 

 ن

 الخف وہےت

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

ام یہ ںیہن ےل

 

 انشکیل رس رپ ںیہ اور اہمتری رحںیتک ےہ ےک روےنک اک ن

 ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہمتری
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ا اور ای  

 

  داھکین

 

  ےھجم  اینپ لکش م

 

 زسا یہی ےہ ےک مت  ای   ےنیہم ی

ا

 

ڑدیگ عمج رکواےن آ اجن

 

ام

 

 ےنیہم دعب انشکیل نشیمک ےک درتف ںیم اکذغات ن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس س ےلہپ

ڑ ای  
 
  رانھک اور اس ای   ےنیہم ںیم مت ےھجم  ہ

 

  ھجم س وکیئ راہطب م

ل رپ رظن آےن اچےیہ

 

 ب
ب ج 

 یٹ وی 

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑ ےن ھکس اک  ۔۔۔ ریم ابہشز اسری زسا انس رک ےلچ ےئگ اور ریم اجب 

 اسسن ایل ےک رکش ےہ وھچیٹ یس زسا یلم اس ںیہن ہتپ اھت ےک ہی وت اس

 یک زسا یک ادتبا یھت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایھب س   س

ڑ ےن ڑی زسا وت ریتہ ےہ وج ریم ابہشز اس دےنی واال ےہ اور ریم اجب 

 

 ب 

  رکین وہ یئگ

 
 

ڑداس  اسری زدنیگ ب 

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 اجحب اور دسرہ ےک اسھت زگار رےہ ےھت 

ے
ے

ریم ابہشز آج لک زن ادہ وق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج ںیم ریم ابہشز 

ا، اور 

ن

رین ڈنیل دانھکی، ریپس اجن

ن

 ےک ن ارے ںیم ہتپ الچ سج ںیم ڈی 

ٹ

ست
لٹ 
وک اجحب یک وش 

رج ہفیلخ دانھکی  دیئب اک ی 

 ےک ریم ابہشز ےن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجحب ےک رپیپز ےک دعب اسری وخاشیش وپری رکےن اک ودعہ ایک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وت سب ان ن اپ یٹیب 

ی ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ے

ھٹ
ب ک

 یہ د

ے

یک م  

ےھت  ر ہشیمہ وپےتھچں ےک ن ارے ںیمدسرہ ےس وحیلی ںیم یک اجےن وایل دبتویلی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وحیلی اک اکم وج رصف نیت 

 لیھپ ایگ اھت 

ے

  رشوع وہا اھت اور اب اسری وحیلی ی

 

رمکوں یک آراشئ و زابیشئ ےک ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وحیلی ےک سک رمکے یک سک 

ا ےہ اس رپ ہشیمہ

ن

 رکن

ن

ر ر ریم ابہشزدویار رپ ایک رن

ن 

س وہ اجیت یھت اور دسرہ یک 

ہ
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ا ویہ اھت وج دسرہ اچیتہ 

ے

ر ںیم وہن

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آچ

یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نکیل دسرہ سج وضفل 

ریچ وک مک رکےن یک وکشش رک ریہ یھت وہ ںیہن رک نپایت یھت ویکں ےک ریم ابہشز ےن 

ن

چ

ا اھت اور اس رہسیپ نپاین یک رطح اہب

ن

ی یھت ںیم ریم ابہشز رن

ن

ٹ

ن

سٹ

ےن یسک یک ںیہن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سج یک وہج ےس 

رچ وہ ےئگ ےھت رگم ریم ابہشز وک وکیئ نشنیٹ 

ن

دنچ دونں ںیم یہ ریم ابہشز یک رکوڑوں چ

ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہکبج 

ری ںیم نشنیٹ

ن

رھ ایگ  ےل ےل رک ڈلبدسرہ اک ف

ٹ

اھت رگم ریم ابہشز اور اجحب وک وکیئ  ررپرشی ی 

رکف ںیہن یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اجحب وخاشہ رکیت اور ریم ابہشز آہل دنی ےک رچاغ ےک نج یک رطح وہ وخاشہ وپری 

رک راہ اھت 

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

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

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ی اسری زدنیگ یک خلت ن ادوں 

پھل
ج
پٹ  پ

ریم ابہشز ہی اچاتہ اھت ےک وحیلی اجےن ےس ےلہپ یہ اینپ 

ا اچاتہ اھت 

ن

وک یسک یھب رطح وہ ےکس اٹمن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سج یک اخرط وہ 

رن ان رکےن وک ایتر اھتر

ے

 وک ف

ے

ا ی

ن

 اینپ ان

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ یقت ےس اعمیف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یھب امےنگن وک ایتر اھت 

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

۔ ویکں ےک ریم ابہشز اب دسرہ اور اجحب ےک اسھت ای  رپ وکسن اور ای  وخاحشل 

ا اچاتہ اھت 

ن

زدنیگ رسب رکن

سج ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر 
م
  وہ ہ

 

ا اھت سج ےک ئل

ن

 رک مک رکن

ن

  اےس دسرہ ےک دل رپ رپے وبھج وک اعمیف امن

 

ئل

رطح ےس ایتر اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ حبص ایتر 

ھاارے ےکیم ںیلچ ےئگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

م

ے

ن

رانہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہک۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن رتسب رپ ےتٹیل وہےئ ر
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ریم مہ۔۔۔۔۔۔۔ ریما بلطم ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وک وت ھچک ھجمس یہ ںیہن آ 

ریہ یھت ےک ایک وبےل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

دسرہ ادرھ دوھکیں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن 

رکےت وہےئ اہک اینپ رطف ر ردسرہ وک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم ںیہن 

ان ںیہ مہ ےس 

ن

اچاتہ ےک اب مہ اینپ یک یئگ ای  یطلغ رپ اسری رمع زگار دںی مہ یھب ان

  مہ حبص 

 

 اسری رمع وت اس ئل

ے

یھب ایطلغں وہ یتکس ںیہ رگم مہ ای  ریکل وک وت ںیہن ٹیپ تکس

ھاار

م

ے

ن

 یھٹ وہ اجےئ اگ اوےک ے رھگ س  ھچکراجںیئ ےئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن 

رے ایپر ےس دسرہ وک اھجمسن ا 

ٹ

ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

رپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ ےن ھچک ےنہک ےک 

ےئل ایھب ل  وھکےل یہ ےھت ےک ریم ابہشز ےن ر
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پ اب اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب جپ

وکیئ ن ات ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز 

ےن دسرہ ےک رہچے رپ آےئ وہےئ ن ال اس ےک داںیئ اکن ےک  ےھچیپ ےیک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب وت مت سب 

اگ  رحبص یک ایتری رکو اب وج وہاگ حبص یہ وہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ۔۔۔۔۔۔

راھ رک اسڈیئ پمیل دنب ایک 

ٹ

ای  اہھت ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ 

ت لقہ ےس ہت رک ےک رس ےک نپاس راھک 
س
ےن یھب اینپ رطف اک اسڈیئ  پمیل آف ایک ڈوہٹپ وک 

راھ  ر ےنٹیل یہایھب دسرہ ریم ابہشز یک رطف نم رک ےک

ٹ

وایل یھت ےک ریم ابہشز ےن اہھت ی 

رک اےس اےنپ اصحر ںیم ےل ایل 

 رکو س  

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رکف م

یھٹ وہ اجےئ اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ابہشز ےن دسرہ ےک ن اولں ںیم اہھت ریھپےت وہےئ اہک ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےھجم ںیہن اتگل ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

س  ھچک اینت دلجی یھٹ وہ اجےئ اگ ریم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ سیب اسل 

وک مت دلجی ہہک ریہ وہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

اھکی ابہشز ےن اکلہ اس رس وک اورپ رک ےک دسرہ ےک رہچہ وک د

م ہی یھب ےہ ۔۔۔۔۔

ہہہ
مہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س  

یھٹ وہ اجےئ اگ دسرہ وس اجؤ حبص تہب اکم رکےن ںیہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

ےن دنین ےس ُوچر آوھکنں وک دنب رکےت وہےئ اہک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آپ یھب وس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اجؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 رپ رس رےتھک وہےئ اہک 

ن

دسرہ ےن ریم ابہشز ےک نس 

 دعب دسرہ  

ے
ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک وق
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 رپ رس رھک ےک وس یئگ یھت اور حبص  ر

ن

رکف  وہ یئگ رےک ےیل ےب رریم ابہشز ےک نس 

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رگم ریم ابہشز دسرہ ےک ن اولں 

ںیم اہھت ریھپےت وہےئ لک ےک ن ارے ںیم وسچ راہ اھت اےس بک دنین آیئ ہی وت ریم 

ابہشز وک ہتپ یہ ںیہن الچ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رعوج اک رس درد س ٹھپ راہ اھت وہ  آںیھکن وھکےنل وک وکشش رک ریہ 

  و دو رک ےک اس ےن آںیھکن

 

ااکم وہ ریہ یھت رھپ یھب ن

 

 یھت رپ  ن

ڑ ےک ڈیب رپ

 
 

 وھکںیل وت اےنپ آپ  وک ای   لحم امن رمکے ےک اہجزی اسب

ّصہ
ق
ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسرا   ن ان 

 اس ےک اسےنم سک ملف یک رطح الچ س   ھچک ن اد آےت یہ رعوج

  اس اک رس وھتڑا اس وھگام رگم

 
 

  اھبیگ اےتھٹ  وق

 

 رمکے ےک دروازے ی
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  ںیچنہپ اس اک ولک امھگےن یک

 

 رھپ یھب رعوج زیتی س  دروازے ی

ڑ س دنب ایک وہا ایک ایگ اھت
 
 وکشش یک  رگم ےب وسد  اھت ویکہکن دروازہ ن اہ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج یھب

ا آ راہ اھت

 

ااکم ریہ ںیہ اب اس رون

 

 وکشش رکیت ریہ رگم رھپ یھب وہ ن

 اینپ تمسق ہپ ویکں ہک اس ن اد آ ایگ اھت ہک اس سک  ےن اوغا ایک اھت

 وہ آںیھکن وہ یھبک ںیہن وھبل یتکس یہ ںیہن یھت  نج ںیم  اس ےک

 ےئل رصف رفنت

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ایھب رعوج

 وک روےت وہےئ ہٹنھگ رھب یہ وہا وہ  اگ ےک دروازے ےک ولک ےک

 وھکےنل یک آوازںی آںیئ رعوج دروازے س ای   دقم دور وہ یئگ یھت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دروازہ وھکل

   ادنر دالخ وہا وت رعوج ےن اس ای   رفنت رھبی رظن
 

 رک انعن ح

 وھگڑی دی اور انعن وک یغب وسےنچ ےنھجمس اک ومعق دےی  اس رپ ٹپھج

 ڑپی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن وج ےک

ا رمکے یک زیم رپ وہ رےنھک واال اھت ےک  اہھت ںیم ھچک وشرپز  ےل رک آن 
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 رعوج ےن اس رگابین س ڑکپ ایل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ مت اےنپ آپ

 وک ےتھجمس ایک وہ اہں ویکں ایک مت ےن ریمے اسھت ااسی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج

 وج ےک انعن اک رگابین وھچڑ رک اس رپ ڑپھتوں یک ن ارش رکےن وایل

  رعوج یک دوونں الکایئں  ڑکپ رک رعوج

 
 

ڑوق  یھت انعن ےن اس ن ار ب 

 ےک ےھچیپ ےل اج رک  اس یک الکایئں اس  یک رمک ےک اسھت اگل دی زرا اس

ڑآدم وہیئ  دن اؤ ڈاال وت رعوج ےک قلخ س ای   آہ ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ںیم

 اےنپ آپ ایک اتھجمس وہں ہی وت ےمت آج  کنح ےک دعب ہتپ ےلچ اگ سب

 وھتڑا اس ربص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 اور دورسی ن ات اےنپ ان اہوھتں وک ان دو وکڑی ےک ڑلوکں ےک ل

 اھبنسل رک روھک نج وک مت  ڑسک انکرے امریت وہ ھجم رپ اہھت ااھٹےن یک

ا

 

 وکشش یھب ںیہن رکن

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

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
316 

ا رعوج دو دقم دور اج رگی  انعن ےن رعوج وک  زرا اس اکٹھج دن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کنح ح ح

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس س آےئگ

 رعوج یک آواز یہ دنب وہ یئگ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ ریمی اجن

ا

 

ڑی وہ اہں ن

 

 کنح یک ایتری رکو اور اس ےک دعب آےئگ مت وت دھجمسار ب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مت  ےھجم اجےن

ھاارے آےئگ اہھت وجڑ ریہ وہں زیلپززززززز

م

 

ن

 دو زیلپززززززز ںیم 

  ںیہن وہں مت وکن وہں

 

 ےھجم اجےن دو ںیم وت ےمت اجیتن ی

 زیلپززززززز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج

ڑ اجےت وہےئ انعن ےک ن اؤں ڑکپ ےیل ےھت
 
 ےن رمکے س ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج یک

 اس رحتک رپ انعن  ےک دل ںیم ای   سیٹ یس ایھٹ رگم اس ہتپ اھت

 ارگ انعن ےن زرا اس یھب ےجہل وک رنم ایک وت رعوج ای   دم س ریشین

 نب اجےئ یئگ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہنی مگیب بک ےس رعوج اک ااظتنر رک رںیہ ںیھت ر

ے

ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یھبک وہ 

دروازہ رپ یکلہ یس ٹھک رپ واہں یلچ اجیت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت یھبک وضفل 

ںیہن وہ ریہ یھت دل اھت ےک  رین مک یہرںیم ادرھ ُادرھ رکچ اگل رںیہ ںیھت رگم ان یک رپاشی

وہےل اھک راہ اھت 

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

ایس رپاشیین ںیم اوھنں ےن یقت اصج  وک اکل رک دی اور نپاولگں یک رطح رعوج اک ااظتنر 

رکیت رںیہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دل ںیم 

ےن ےک وصنمےب انب رںیہ یھت وت یھبک اس یک رکف ںیم  یٹنیھپ اگلیھبک اس وک آج حیحص ےس
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  داعںیئ رک رںیہ ںیھت 

 

رعوج ےک ئل

 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااچی

دروازے یک ڈور لیب یجب وت وہ اھبیتگ وہںیئ دروازے یک رطف ںیئگ 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر وہ ریہ  دسرہ اجحب دلجی ولچ دی 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یمر

ر ابہشز ےن ڑھگی دےتھکی وہےئ 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ یج ںیم وت بک ےس 

 رایتر وہں ریم آپ یک یہ یٹیب ےننب ونسرےن

ے
ے

اگل ریہ ےہ وتہب ر ںیم وق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ وت بک ےس اجحب وک ایتر 

رکےن ںیم گل وہیئ یھت وج ےک یھبک ہی ڑپکے وت یھبک وہ ڑپکے نہپ رک دھکی ریہ یھت 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ارے امم اےنت دونں 

 انگل اچےیہ ہن ےک ںیم اےنپ ن ان ا ےک یھب وت ہتپ دعب ںیم اینپ وعج ےس ےنلم اج ریہ وہں اےس

اسھت ینتک وخش 

وہں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب 

ر لکن رک اےنپ امں ن اپ وک دےتھکی وہےئ اہک 
م
ےن ےتکہچ وہےئ ادناز ںیم رمکے ےس ن اہ

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

۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اجحب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 دیتی وہیئ رظنوں ےس اجحب وک داھکی 

ن

وارن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ سب ر

ا دنب رکو 

ن

رکوں ریمی یٹیب وک وھگرن

  دسرہ 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ج

وک وھگرےت وہےئ داھکی وت دسرہ  وک ہشیمہ یک رطح وٹاک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب آپ وت ےھجم ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

یہ وبانل ریم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز وت 

پ ہن وہیئ  دسرہ ےک اس رطح وٹےنک رپ اب یک ن ار جپ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ااھچ 

ا وہں 

ے

پ
پ مت دوونں امں یٹیب ںیم ب ن ان ا سب جپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ اب سب رکو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اچدر ول مت دسرہ اور مت اجحب اگڑی ںیم اج رک وھٹیبں اجؤ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز 

را متخ رک دن ا 

ٹ

ڑ
ھ
چ گ

ےن وت ےسیج دوونں امں یٹیب اک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اجحب ےک 

ر اجےت
م
رےھ یہ ریم ابہش رن اہ

ٹ

ز دسرہ یک رطف ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار 

دسرہ اجحب یچب ےہ اےس زیلپززززززز اےنپ دل یک رکےن دو اور اےس زن ادہ رواک وٹاک 

ان اش اجؤ اور اچدر ول 

 

 رکو اب ش

ے

م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن ریم 

از رک ےک نم وھپال رک اچدر ےنیل رمکے ںیم یلچ یئگ ںیت رظن ادنابہشز یک اسری ن ا

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اکےل یہ 

ر آیئ وت ریم ابہشز ےن اس یک الکیئ ڑکپ یل 
م
 یک اچدر اوڑھ رک ن اہ

ن

رن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ن ار 

 نم ےک اسھت مت ےھجم تہب ایپری یتگل وھپےل وہےئ ردسرہ ےمت ہتپ ےہ اس اکیل اچدر اور

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ریم ابہشز ےن دسرہ وک ایپر ےس اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب 

سب دھکی ایل آپ اک ایپر تبحم ہی قشع دویایگن 

ن اںیت  ر۔۔۔۔۔ وضفل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر وہیت ےہ اور اےلیک ںیم ھجم ےس وھجےٹ ودعے ںیمسق 

ن

یٹیب ےک آےئگ وت وہ یہ زعی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن 

ریم ابہشز ےک اہھت ےس اانپ اہھت وھچڑا رک اہک 

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

فف ن ار دسرہ اینت تبحم
فف
فف
فف
ف

س وہ ریہ وہ  ر وہ یھبرا

 ت ل
چ

ھجم ےس ےک اینپ یٹیب ےس یہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 

ابہشز ےن وشخ ادناز ںیم اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم 
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  ںیم آپ ےس اےسی یہ ن اںیت رکو ںیئگ اور رھپ اس ےک 

ے

ا ی

ن

  ریما اٹیب وہ اگ ن
 
یھٹ ےہ ج

روس

ے

  دعب آپ ی

 

 ےک ئل

ے
ے

ں ےئگ ریمے وق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےن دلج 

ن ازی ںیم ن ات وت رک یل رگم دعب ںیم اتھچپیئ 

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

ارے ےٹیب یھب آںیئ ےئگ 
م
ا ےک ہ

ن

م ولچ ن ار اانت وت امن

م
ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہ
ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  وہ رک اہک 
 
ی ر

ے

ےن دسرہ ےک ف

ر  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اب آپ وک دی 

ںیہن وہ ریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ 

ےن دلجی ےس ن ات دبل دی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولچ ن ار مت 

یھب ہن ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دسرہ۔۔۔۔

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

ر ر

ا یہ ڑپا 

ن

  اس ےس اکنح رکن

 

رعوج وک انعن یک دیق ےس آزاد وہےن ےک ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےن ر

  ڑپکے الےئ ےھت وج ےک ہن وت

 

ردیتس رعوج ےن ےنہپ رعوج ےک ئل  اور ہن یہ انعن زی 

رعوج وک انہپ اکس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اوکسل 

ےک یہ ویین افرم ںیم اکنح وخاں ےن اکنح ڑپاھن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور انعن 

یھب ھچک ںیہن رک اکس 

 دعب ۔۔۔ اکنح ےک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رشوع رک دن ا اھت 

ن

رعوج ےن رون

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن 

ا دھکی رک اس ےک نپاس آن ا 

ے

  رمکے ںیم آن ا وت رعوج وک رون
 
ج
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ا دنب رکو 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رون

ا ںیہن رپ رھپ یھب مت ر

ن

ویت ریہ وہ اسری رات ررعوج ںیم ےن ےمت اس دن یھب اہک اھت رون

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن انعن یک 

اس ن ات رپ ای  ےحمل ںیم یہ رس وک اورپ رک ےک اےس داھکی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےمت ے ےسیکے ر

۔ہ ہتپ الچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ے

پ
ی

ےئ وبال ردےتھکی وہ ررعوج ےن ریحایگن ےس انعن وک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس 

ارے اکنح ےک ن ارے ںیم یسک 
م
س  وک وھچڑوں اور ادنر اج ےک ہن اہھت نم  دوھ اور اہں ہ

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ھچک 

ن

 اتبن

ے

وک ھچک م

ھاارے رھگ آںیئ

م

ے

ن

 ااکنر ںیہن ےئگ اور مت دونں ےک دعب ریمی یلمیف واےل رہتش ےل رک  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ریخ وہ وت 

 

رکو گ

ا 

ن

 رکن

ے

مت اب رک یھب ںیہن یتکس رگم رھپ یھب یکلہ یس یھب وکشش م

  رھگ 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آج مت ج

 وہا اھت ریمی اگڑی ےک اسھت

ٹ
ن

دی

ٹ

شڈ
ھاارا اب ک

م

ے

ن

 وت س  ےس یہی انہک 

 

 راجؤ گ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور رھپ اس ےک ۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

ھاارے رھگ ریما رہتش ےل رک آےئ گ

م

ے

ن

اےلگ دن ریمی یلمیف 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور مت یھب ااکنر 

ادی وہ اجےئ یئگ اسیک 

 

اری ش
م
ںیہن رکوں یئگ رھپ ہ

ےن اانپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ر

  اس

 

را الپن اےسی اتبن ا ےسیج ےک وہ یسک ڈنغے ن ا رھپ یسک ارلگمسوں وک ڑکپےن ےک ئل

وصنمہب دنبی رک راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر ےس یھب 
م
 اےس زہ

ے
ے

رعوج ےن  رصف اس الچک اور اکمر آدیم وک داھکی وج ےک اس وق

را گل راہ اھت ۔ر  ی 

 ۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   دروازہ وھکال وت  اسےنم دسرہ ، ریم ابہشز اور رعوج 
 

ڑہنی مگیب ےن ح

 

 ق

 وک

ن ان ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑہنی مگیب ان وک دھکی رک بیجع یس ریحایگن یک ںیم التبم وہںیئ

 

 ۔۔۔۔۔۔   ق
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ا اچےیہ اھت

 

 ویکں ےک ان ےک اطمقب رعوج وک  دروازے رپ وہن

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

ڑی

 

  ںیہن وہ راہ اھت اب  ان یک آخ

 
 

ڑداس ڑہنی مگیب س اور ب 

 

 ۔۔۔۔  ق

ا رشوع

 

 ادیم یھب دم وتڑ یئگ  یھت وت وہ دسرہ ےک  ےلگ گل یئگ اور رون

ا  رک دن 

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

 ۔۔۔۔ ایک وہا اھبیب س   کیھٹ وت ےہ آپ اےسی ویکں رو رںیہ ںیہ س  

ا اھبیئ  وک وت ھچک ںیہن وہا

 

 کیھٹ وت ںیہ ن

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

ڑہنی مگیب ےک اس رطح روےن س یہ رپاشین وہ ںیئگ

 

 ۔۔۔۔ دسرہ وت ق

ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑہنی مگیب ےک روےن ںیم اور رواین آ

 

 ۔۔۔۔۔۔ دسرہ ےک اس وسال رپ ق

 یئگ یھت

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

 ۔۔ مت اںیہن ادنر ےل ےک اجؤ ن ایق ن اںیت دعب ںیم رکںی
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ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑہنی مگیب ےک روےن ںیم رواین وک اور اس

 

 ۔۔۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن ق

 وصراحتل وک  دےتھکی وہےئ اہک

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

ڑ یقت اصح   یک
 
 ۔۔۔۔ ایھب وہ ولگ رھگ ےک ادنر دالخ وہےئ وت ن اہ

 اگڑی ےک روےنک یک  آواز آیئ

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

 ۔۔۔ ےھجم اتگل ےہ رعوج  ےک ن ان ا آ ےئگ ںیہ

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

 ۔۔۔ وہا ایک ےہ اھبیب  اھبیئ یھب کیھٹ ےہ وت رھپ وہا ایک ےہ آپ اس

 رطح ویکں رو ریہ وہ

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

ا رشوع وہ یئگ یھت

 

ڑی رطح رون  ۔۔۔۔۔ دسرہ یھب اب ب 

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

  واسپ ںیہن آیئ

 

 ۔۔ ںیم ایک اتبؤں ںیہمت رعوج  اوکسل س ایھب ی
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  وہ رھگ آ اجیت ےہ

 

  ی

 
 

ڑ وہ اجےئ اس وق    ہک وہ ینتج یھب دب 
 

 ح

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

 ۔۔۔۔۔دسرہ ریما دل ٹھپ اجےئ اگ ریمی  یچب ےک  اسھت ھچک طلغ ہن

 وہا وہ

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

 ۔۔۔۔۔ ےھجم اےسی گل راہ ےہ ےسیج وہ سک تبیصم ںیم ےہ

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

ھااری رطح

م

 

ن

 ۔۔۔۔۔ ںیہک وہ یھب 

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

   دسرہ داھکی وت اانپ ہلمج ادوھرا یہ
 

ڑہنی مگیب ےن روےت وہےئ ح

 

 ۔ ق

ا  وھچڑ دن 

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

ڑھ ںیئگ

 

 ۔۔۔۔ اور رھگ ںیم دالخ وہےت یقت اصح   یک رطف ب 

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

 ۔۔ دسرہ مگیب ےن اےنپ ےھچیپ ڑھکے ریم ابہشز اور اجحب وک داھکی وج
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 ےک اب اےنپ وعج ےک مغ ںیم اب روےئ اج ریہ یھت

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

  رھگ ںیہن آیئ

 

د رک ےل آںیئ یقت وہ ایھب ی

  

 ۔۔  رعوج وک ڈوھن

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

ڑہنی مگیب ےن یقت اصح   وج ےک ایھب دروازے یک وچٹھک رپ یہ

 

 ۔۔۔ ق

 ڑھکے رھگ ںیم وموجد دسرہ اور ریم ابہشز وک وخوخنار رظنوں س دھکی

 رےہ ےھت

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

ا راےتس ںیم سک ےک

 

 ۔۔۔ اھبیب رعوج آاجےئ یگ آپ وک وت ہتپ یہ ےہ ن

 اسھت سک یھب ن ات  رپ اھجل یئگ وہ یئگ

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

ڑہنی مگیب وک وحہلص دن ا

 

 ۔۔۔ دسرہ ےن آےئگ رھب رک ق

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

   س اجحب ےن اس
 

  اگلےئ یگ ح

 
 

 ۔۔۔۔ےھجم ںیہن اتگل  ہک وہ اےسی وق

ا وھچڑا    وہ ںیہک وھکیئ وھکیئ ریتہ یھت ےھجم ھجمس آیئگ ےہ

 

  ےک اسھت اجن
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 وہ دورسی دسرہ نب یئگ ےہ

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

 ۔۔۔۔۔ اس رپ رھگ یک دزیلہ رپ رھکے وہےئ  یقت اصح   ےک دل ںیم

 سیٹ یس  ایھٹ

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

  اور اےنپ  ےھچیپ ڑھکے

 

ڑہنی مگیب س ای   دقم دور وہ گ

 

 ۔ ہکبج دسرہ ق

ا ا رشوع رک دن 

 

  ںیم ہنم اپھچ رک رون

 

 ریم ابہشز ےک س 

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

ااکم وکشش رک ریہ

 

 ۔۔۔۔ اجحب وج اس امتم وصراحتل وک ےنھجمس یک ن

ڑہنی مگیب یک ن ات رپ اس ےن یھب رس ااھٹ رک اینپ رویت امں وک داھکی

 

 یھت ق

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

 مت اہیں ایک رک ریہ 

وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ اینپ رپاشیین وک وھچڑ رک یقت اصح   ای   ہحمل ںیم دسرہ اور

 ریم ابہشز  یک رطف
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ڑےھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ب 

 ۔۔۔۔۔۔  ایھب اس   س   وک وھچڑوں یقت ےلہپ ںیمہ رعوج وک

دےن یک وکشش رکین

  

 ڈوھن

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ںیہن ےہ ایھب ہی

 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایھب ان وضفل زیچوں ےک ےئل وق

 رضوری ےہ ےک مہ  دلج س دلج رعوج اک ہتپ

الچےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن یقت اصح   اور دسرہ ےک درایمن احلئ وہ رک

 دسرہ وک یقت اصح   ےک رہق س

اچبن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔ آج ارگ رعوج  ےن اہمترے اسیج اکم ایک ارگ  رعوج ےن

 اہمتری اہکین دون ارہ

ڑایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
 
دوہ

ا وہں اس  وت وگیل امرو اگ یہ امروں اگ نکیل

 

  ۔۔۔ وت آج ںیم مسق ااھٹن

 مت س وکیئ قلعت ںیہن روھکں
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اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑ اس اخدنان یک روگں
 
 ۔۔۔۔۔۔۔ویکں ےک مت یہ وہ وہ سج ےن ہی زہ

 ںیم رھبا

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

دایئ ںیم ن الگ وہ ےئگ ےھت آج ان وک حیحص  ۔۔۔ یقت اصح   یٹیب یک ج 

 ونعمں ںیم ہتپ الچ اھت ہک ان ےک ن اپ ےن وخدیشک ویکں یک

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔ ویٹیبں ےک اعمےلم ںیم ن اپ اےنت یہ اسحس وہےت ںیہ وہ

ڑ وت ںیہن رکےت رگم وہ یھب اینپ ویٹیبں
 
دن ات امؤں یک رطح اظہ

 

 اےنپ ج 

د امؤں س زن ادہ یہ رکےت ان 

 

 س اینت یہ تبحم رکےت ںیہ ش

ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔۔۔ دسرہ اےنپ اھبیئ ےک اس رطح الچےن رپ لمکم وطر رپ ریم

 ابہشز ےک ےھچیپ پھچ ںیئگ ںیھت

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

ا اچےیہ

 

دن

  

 ۔ یقت ریم حیحص ہہک  رےہ ںیہ ےلہپ ںیمہ رعوج وک ڈوھن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   رظنوں وک 

 

ڑہنی مگیب وک اےنپ اافلظ یک یتخس اک ادنازہ وہ ایگ اھت اس ل

 

 ق

 وچرا رک یقت اصح   اور ریم ابہشز وک دےتھکی وہےئ اہک

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

 ۔۔۔۔ یقت اصح   ےن دسرہ رپ ای   رفنت رھبی رظن ڈال رک سج

 راےتس س وہ رھگ ںیم دالخ وہےئ ےھت ایس یہ راےتس رھگ س واسپ

 لکن ےئگ ےھت

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

 ۔۔۔ نج ےک ےھچیپ ریم ابہشز یھب ےلچ ےئگ ےھت ریم ابہشز یقت س

اراض ویکں ہن وہ ریم ابہشز یھب ای   یٹیب ےک ن اپ اھت اور یٹیب

 

 ےنتک یہ ن

دایئ ایک وہیت ےک ہی ریم ابہشز س زن ادہ وکن اجتن  اھت  یک ج 

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

ڑہنی مگیب، دسرہ اور اجحب روےن ےک اسھت

 

 ۔۔۔۔ہکبج ےھچیپ رھگ  ںیم ق

   یھب داع رک رںیہ ںیھت

 

 اسھت رعوج یک ریحت ےک ل

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  

رعوج ڈیب ےس ایھٹ اور دیساھ واش روم یک رطف اجےن گل 

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

۔۔۔ آج وہ ڑلیک رویئ یھت وج دورسوں وک روےن رپ وبجمر رک دیتی یھت 

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

روں وک یٹھچ اک دودھ ن اد رکوا دیتی یھت آج اس یک ۔۔ وہ وج رپ ا

ٹ

رے ی 

ٹ

امتعد یتنب یھت وج ی 

آںیھکن رسخ وہیئ ںیھت ر

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

رن اد رکےن یک مسق ااھٹ یل یھت ر ۔ رگم رعوج ےن یھب آج انعن امجل وک ی 

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

 وسوچں ںیم مگ رعوج ےن اینپ رسخ وہیت آوھکنں ےس ای  یلیصغ رظن ۔۔ اںیھن

 

 

س گ

ھ
گ

ومن الئ رپ رصموف انعن رپ ڈایل اور واش روم ںیم 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 رک ایگ

ے
 

رداس  ۔۔۔۔ انعن ےن رعوج یک رظنوں وک اےنپ اورپ وسحمس ایک رگم ی 

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

۔۔۔۔ انعن  ےن ہی س  ویکں ایک ہی وت اےس یھب ولعمم ںیہن اھت 

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

  یلہپ دہعف رعوج وک داھکی اھت وت اےس وہ ڈری یمہس وہیئ ڑلیک انعن 
 
۔۔۔۔ انعن ےن ج

ری 

ے

ےک دل ںیم ای

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

۔۔ رگم اس ےک دعب اس اک وہ رپ اامتعد ہجہل وہ ن ات رکےن اک رطہقی اس ںیم وکیئ کش ںیہن 

ےک انعن ےک اسےنم وہ ڈر اجیت یھت رگم رھپ یھب انعن وک اس یک تیصخش وک اےنپ اطمقب 

  دنسپ رک ایل

 

 اھت ہن رصف دنسپ ہکلب اےس ڈاھانل اھت ویکں ےک انعن ےن رعوج وک اےنپ ئل

اینپ رشی  ایحت ےک وطر رپ میلست یھب رک دن ا اھت اس ڈر ےس ےک رعوج رہتش وک ااکنر رک 

دے یئگ  اس ےئیل انعن ےن ہی س  ایک 

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

ر آےن اور اس ےک دقومں یک اچپ وک نس رک انع
م
ن ۔۔۔۔ رعوج ےک واش روم ےس ن اہ
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راھےئ رےن ومن الئ اہھت ےس وھچڑا ر

ٹ

اور رعوج یک رطف دقم ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت 

رمیم یک یئگ ےہ 

ے

الپن ںیم وھتڑی یس ی

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

  وپرا رہش دنب رک

 

 دن ا اجےئ اگ ۔۔۔۔۔ ویکں ےک ےھجم ںیہن ہتپ اھت ےک ریمی ریشین ےک ئل

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

ھاارے رھگ 

م

ے

ن

اےک اگل دےیئ ےئگ ںیہ وت مہ رات وک ن ارہ ےک دعب  

ن

ر ڑسک رپ ن
م
۔۔۔۔۔ ہ

ںیلچ ےئگ 

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

 ربخ دی اور ۔۔۔ انعن وک اس ےک اھتےن ےک س  ارٹکپسن ےن ای  ڑلیک ےک مگ وہےن یک

پ رپ یھب دی راسھت یہ اس یک ا
 
ر واسٹ ای ی  وصتی 

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

  انعن ےن اےنپ انبےئ وہےئ الپن ںیم در و دبل ایک 

 

۔۔۔۔ اس ئل

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

ا ےہ 

ن

۔۔۔۔ ےھجم ایھب رھگ اجن
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۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ رعوج وت دون ارہ ےس رو دےنی وک یھت 

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

ر 
م
۔۔ ارے مت رو ویکں ریہ وہں اور وےسی یھب مت وکن یس یسک ریغ ےک اسھت وہ اےنپ وشہ

اج ےک اسھت وہ  اس ںیم ڈرےن ن ا روےن یک وت وکیئ ر

ے

ن ات ںیہن ےہ ر، اےنپ رس ےک ن

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

ر ن ات امینن وہ یئگ ایھچ ویبویں یک رطح 
م
۔۔۔۔۔ سب ریمی ہ

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

۔ انعن ےن رعوج ےک ن اںیئ رطف ےک ےلیگ ن اولں وک اس ےک ن اںیئ اکن ےک ےھچیپ 

رکےت وہےئ اہک 

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

۔۔۔۔ انعن یک ن اوتں ےس رعوج ےک روےن ںیم اور رواین آ یئگ 

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ھاارے 

م

ے

ن

ا وت ںیم 

ن

۔۔۔۔۔ رعوج سب اب ارگ ان آوھکنں ےس ای  یھب آوسن اکنال ن

را رک دوں اگ سج اک اوسفس ھجم ےس زن اد ہ ےمت وہ اگ اسھت ھچک ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر وہا اور 

 

ّصہ ایک سج اک وفراً ای

ن

غ
ا دھکی رک انعن ےن وھتڑا 

ے

۔۔۔۔۔رعوج وک اس رطح رون

رعوج ےن آوسن اصف رک دےیئ رگم  زن ادہ روےن یک وہج ےس اس وک ایکچہں ںیہن روک 

رںیہ ںیھت ر

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

یپ ول اور اہں ےھجم وھبک گل ریہ ےہ وت مت چیک ںیم اج ےک ھچک انب ول ۔ ہی ول نپاین ر

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

۔۔۔۔۔ انعن ےن ڈیب یک اسڈیئ رپ رپے وہےئ چ گ ےس نپاین ڈال رک رعوج وک دن ا اور 

اسھت ںیم ای  مکح تفم ںیم 

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

ا 

ن

ر اجن
م
۔۔۔  رعوج ےن  انعن ےک اہوھتں نپاین ےنیپ  ےک اجبےئ دلجی ےس رمکے ےس ن اہ

ادر 

ن

ر یلچ یئگ ویکں ےک رعوج وت انعن ےس دور رےنہ اک ن
م
یھٹ اھجمس اور رمکے ےس ن اہ

ومعق لم راہ اھت 

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

  وج نپاین الگر۔۔۔۔ انع

 

س ںیم ڈاال وہ رعوج ےک اونگر رکےن رپ  اےنپ ن ےن رعوج ےک ئل
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یہ وبلں ےس اگل 

دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

د وہسایلت ےس آراہتس ر دی  ر رطح یک خ 
م
ر آیئ وت ہی ای  وپرا رھگ اھت ہ

م
۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ن اہ

ااہتنیئ اگنہم رھگ گل راہ اھت 

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

ر 
م
  ہ

 

 ایک وہا اھت اور اس یک گنچیم ےک ئل

ن

۔۔۔۔ اسرے رھگ ںیم وگڈلن اور دیفس رن

رنی وش سیپ رےھک وہےئ ےھت 

ے

 ےک ےگنہم ی

ن

رطف وگڈلن اور دیفس رن

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

د۔۔۔ رعوج ان س  رپ تنعل یتجیھب وہیئ چیک  دی   رطز اک ںیم یئگ ارمنکی اٹسلئ ںیم خ 

انب وہا چیک ںیم آیئ 

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

 رپ اکنال اور اںیھن  وپری وقت ےس ر

ٹ

ی ت

ن

 ت ٹ
کٹ
ّصہ رعوج ےن چیک یک 

ن

غ
۔۔۔ انعن اک اسرا 

وھکال اور دنب ایک 

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

 یک ر ر۔۔۔۔ سجر

ٹ

ی ت

ن

 ت ٹ
کٹ
آوازںی وگیجن ےس وپرے چیک ںیم 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  یھب ںیہن ےہ ر

 

ر اھکےن ےک ئل
م
فف اہیں رپ وت زہ

فف
فف

ا

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

 وک زور ےس دنب رکےت وہےئ رھبڑھبایئ 

ٹ

ی ت

ن

 ت ٹ
کٹ
ری 

ن

۔۔۔۔۔ رعوج ےن آچ

۔۔ رعوج چیک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر یلکن اور رھپ رمکے یک رطف یلچ یئگ 
م
ےس ن اہ

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

ر رات ےن اےنپ رپ اچر وس الیھپ دےی 
م
۔۔۔ ن اہ

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

ر ڈیگر یکر
م
 ایگ اھت ہی وکیئ آواز ینس سج ےس اےس ادنازہ وہ ر۔۔۔ اور رعوج ےن یلہپ ن ار ن اہ

راےن ںیم انبن ا وہا ےہ  افم اہؤس ےہ ن ا رھپ ہی رھگ یسک وی 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 رات وہ یئگ یھت رگم یقت اصح   اور ریم ابہشز وک رعوج اک ھچک ہتپ 

 ںیہن الچ اھت

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

ا اھت اےک اگل رک دنب رک دن 

 

 ۔۔۔۔ ریم ابہشز ےک ےنہک رپ اسرے  رہش وک ن

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

ا اھت

 

ڑ آےن اور اجےن وایل اگڑی وک چ    ایک اجن
 
 ۔۔۔۔ ہ

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

ڑ وک یھب اکل رک دی یھت وہ یھب اینپ رطف  ۔۔۔۔ ریم ابہشز ےن اجب 

دےن یک وکشش رک راہ اھت

  

 س رعوج وک ڈوھن

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

 ں  یہ یقت

 

 

 

 ۔۔۔۔ رگم رعوج اک ایھب یھب ھچک ہتپ ںیہن الچ اب ت

 اصح   ےک رھگ واسپ آ ےئگ ےھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ڑا احل وہ ایگ اھت ڑہنی مگیب ،دسرہ اور اجحب اک رو رو رک ب 

 

 ۔۔۔ ق

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

ّصہ دسرہ رپ

 

غ
 ۔۔۔۔ س   یہ ح    وہ ےئگ ےھت یقت اصح   ےن یھب وج 

ار ےکچ ےھت اس ےک دعب اوھنں ےن یھب سک س سک یھب

 

ا اھت ان

 

ارن

 

 ان

  ںیہن یک

 

 
 

 مسق وک وکیئ ن ات چ

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

  یک ربخ ےل راہ اھت اور اس وک ہتپ
 
  ب
 
ڑ ومن الئ رپ ب  ۔۔۔۔ ریم اجب 

 ںیہن ویکں اجحب ےک روےن س انھجل وہ ریہ یھت

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

  س رھگ ےک

 

 ۔۔ س   ایھب اینپ اینپ وسوچں ںیم مگ ےھت ےک ااچی

 دروازے یک ڈور لیب یجب

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

   اجحب ےن
 

ڑیھ ح

 

 ۔۔ س   س ےلہپ اجحب دروازے یک رطف ب 

 دروازہ وھکال وت اسےنم دیفس ویین افم ںیم وبلمس رعوج سج اک ویین افم

  اھت

 

 
  ی

 

 وخن ںیم ل
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔ رعوج مین ےب وہیش ںیم وپسیل یک وردی ںیم وبلمس ای   ڑلےک

 یک ن اوہں ںیم یھت

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

 ۔۔ ن ان ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا  ن ا ن ا ن ا

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

  دھکی رک اجحب ےن زور س خیچ

 

 
  ی

 

 ۔۔۔۔۔۔رعوج وک وخن ںیم ل

امری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑےھ

 

 ۔۔۔۔۔ اجحب ےک خیچ امرےن رپ س   دروازے یک رطف ب 

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

 ۔ رعوج  ریمی یچب ایک وہا

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

 ۔۔۔۔ہی س   ےسیک وہےئ

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

ڑہنی مگیب ےن مین ےب وہش رعوج وک وہش ںیم الےن یک وکشش

 

 ۔۔ ق
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 رک ریہ یھت

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

 ۔۔ دںیھکی ان وک اوغاء ایک ایگ اھت ایھب ہی دصہم ںیم ںیہ

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

ڑ دعب وہش آ اجےئ اگ  ۔۔۔ ھچک دب 

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

  ںیم ڑپی ںیھت ویکں ےک رہش ںیم

 

 ۔۔۔۔۔ہی ای   ڑسک رپ ایس احل

   وہنجں

 

ا وہا اھت اس ل ااک اگلن 

 

 س   ولوگں وک رٹسنم اصح   ےک ےنہک رپ ن

  ںیم وھچڑ رک

 

 ےن اںیھن اوغاء  ایک اھت وہ ان وک ای   ڑسک رپ اس احل

 ےلچ ےئگ

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

 ۔۔۔ انعن ےن افصیئ ےک اسھت وھجٹ وبال

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

 ۔۔۔ رعوج وت درد یک وہج س آںیھکن ںیہن وھکل یتکس یھت رگم انعن

 یک ن اںیت رضور نس ریہ یھت
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ڑاب ےہ

 

  خ

 

 ۔۔ آپ دلجی س  اںیھن اتپسہل ےل رک ںیلچ ان احل

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

ا یقت اصح   اور ریم ابہشز  ۔۔۔۔۔ انعن یک ن ات رپ س   وک وہش آن 

 دوونں ےن اینپ اینپ  اگڑن اں کنل ںیل ںیھت

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  رمکے ںیم آیئ وت انعن ویین افم نہپ راہ اھت 
 
رعوج ج

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

ر رک رعوج ر۔۔۔۔ رشٹ ےک نٹب دنب رک

ٹ

وک داھکی ےت وہےئ انعن  ےن م

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

وہ چیک ںیم ھچک یھب اھکےن وک ںیہن 
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ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن رظنںی اکھج رک اہک 

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

ر

م
ہ

م ولچ اھکےن وک وھچ۔۔۔ 

ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہ

ڑوں ایھب ںیہمت اہمترے رھگ ےل رک اتلچ وہں 

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

۔۔۔ انعن ےن رشٹ ےک نٹب دنب رک ےک رعوج یک الکیئ ڑکپ یل رعوج وت اس ن ات رپ یہ 

وخش یھت ےک وہ اےنپ رھگ واسپ اج ریہ ےہ 

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

را اھکچےت ےک وصنمےب انب ریہ ۔۔۔۔۔د

ن

ل ںیم انعن وک حیحص ےس م

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 اسڈیئ رپ یہ آےک ھٹیب یئگ 

ٹ
ن

ری

ن

۔۔۔۔۔۔  رعوج اگڑی ےک ف

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

ا رہ اکس ۔۔۔ انعن رعوج یک زیتی دھکی رک ر

ن

ریحان رےہ انب ن

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

ا ہحمل رعوج وک وکسن 

ے

ر زگرن
م
۔۔۔ اگڑی رعوج ےک رھگ جک رطف رواں دواں یھت اور ہ
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دے راہ اھت 

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

 انعن ےن اگڑی ےک راتفر زیت رک دی رعوج ےن رس

ن

 ومڑ رک انعن وک ای  ۔۔۔۔ ااچی

 ایھب رعوج انعن یک اس رحتک وک ےنھجمس یک وکشش یہ رک ریہ یھت ےک انعن رظن داھکی

ا  اور رعوج وک ریغب وسےنچ ےنھجمس اک ومعق  ےن رعوج یک رطف اک دروازہ ےک ان ولک رک دن 

ر یک رطف دلیکھ  دن ا 
م
دےیئ اگڑی اک دروازہ وھکال اور رعوج وک ن اہ

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

۔۔۔۔ آہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ 

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

۔۔۔۔۔۔ رعوج ےن ڑسک رپ رگےت یہ ای  کلف اگشف خیچ 

امری۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ن ڑسک رپ اور رھپ اگڑی ےس وھتڑی دور اسنس ر۔۔۔۔۔ انعن ےن اگڑی وک روک دن ار

راھ ر

ٹ

رگی رعوج یک رطف ی 

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

۔۔ اب ےمت  اس ن ات اک نیقی وت وہ ایگ وہ اگ ےک ںیم ایک رک اتکس وہں اور ےھجم اب نیقی ےہ 
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ےک اب ےس مت ویہ رکو یئگ وج ںیم وہکں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔راگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔ انعن ےن رعوج وک ڑسک ےس ااھٹےت وہےئ اکن ںیم رسوگیش رکےت ۔۔۔۔۔

وہےئ اہک ر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دٹنم رک دن ا ایگ اھت 

ٹ

ے رپ رعوج وک ای 

ن

ی
 
چ
پہ
ن

اتپسہل 

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

رہنی مگیب وک وہل اھٹ رےہ 

ے

 دھکی رک یقت اصج  اور ف

ے

۔۔۔۔ اور رعوج یک احل

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

رہنی مگیب وت دسرہ ےس ای  یہ ن ات رک ریہ ںیھت 

ے

۔۔۔۔ ف

۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یک زعت رپ وکیئ آچن ہن آےئ ورہن مہ یسک وک نم داھکےن  ۔ دسرہ داع رکوں ریمی یٹیب

 ںیہن وہ ےئگ 
 
ےک اقت

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

 یہ ںیہن وھبل نپا ریہ یھت 

ے

۔۔۔ اجحب وت رعوج یک احل

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

ر وت اجحب وک دھکی دھکی ر۔۔ہکبج  ریم رھ راہ اھت  اجی 

ٹ

رک ہتپ ںیہن ویکں ک

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

رہنی مگیب وک یلست 

ے

ر ےک ایخل ںیم اجحب وک اس وصراحتل ںیم دسرہ اور ف ۔۔۔۔ریم اجی 

ا اچےیہ اھت 

ن

دانی اچےیہ یھت ہن ےک وخد رو رو رک اکلہن  وہ اجن

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

ررز ےس اھٹ رک ڈارٹک یک رطف ےئگ 
چپ

ن

ب ٹ ٹ

ر آیئ وت س  ولگ 
م
  وارڈ ےس ن اہ

 
۔۔۔۔ ڈارٹک  ج

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

ا 

ن

ا بلطم س  ھچک یھٹ ےہ ن

ن

۔۔۔ ڈارٹک ریمی یٹیب یھٹ وت ےہ ن

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

رہنی مگیب وک ھجمس

ے

 یہ ںیہن آ ریہ یھت ےک وہ نک اافلظ ںیم ڈارٹک ےس رعوج یک ۔۔۔۔۔۔ ف
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تعیبط اک وپےھچ 

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

آپ یک یٹیب ن الکل یھٹ ےہ اسیج آپ ھجمس ریہ ںیہ واسی ھچک ںیہن ےہ رمہضی ےک زمخ ر

ر اکنیھپ ردھکی رک ااسی گل راہ ےہ ےک ےسیج ان
م
 ایگ ےہ سج یک وہج وک یسک یتلچ اگڑی ےس ن اہ

راںیش اور ن اںیئ اہھت یک الکیئ وک رچکیف وہا ےہ اور ای  نپاؤں ںیم 

ن

ےس ان ےک رہچے رپ چ

راےن وک وکیئ ن ات ںیہن ےہ ر
 
ہی دوونں رچکیف دنچ دونں ںیم یھٹ وہ اجںیئ ےئگ ھگ

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

 ےک ن ارے ںیم اتبن ا اور اسھت یہ ۔۔ ڈارٹک ےن لمحت ےس رعوج یک ر۔۔۔

ے

اسری احل

ت ااب ر

ے

جٹ
ص

ات وک یھب دور رک دن ا اور ان وک رعوج ےک دلج 

 

دش

ن

ر خ

ے

رہنی مگیب ےک امتم ی

ے

ف

د یھب انس دی ر وہےن یک ونی 

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

۔۔۔۔ ن ا اہلل یتا رکش ےہ ر

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

رہنی مگیب ےن دوونں اہوھتں وک ااھٹ رک اےنپ رب اک رکشہی ادا ایک ےک اس نپاک 

ے

۔۔۔۔۔ف

ری ےبزعیت ےس اچب ایل 

ٹ

زات ےن اںیھن ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رر

ٹ

رہنی مگیب ریم ابہشز یک رطف ی 

ے

ںیھ ر۔۔۔۔۔ اہلل اک رکش اجب الےن ےک دعب ف

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

ںیم آپ اک سک نم ےس رکشہی ادا رکوں ریمے نپاس وت اافلظ یہ ںیہن ںیہ آپ یک وہج 

ےس اوھنں ےن رعوج وک وھچڑ دن ا ورہن ریمی یٹیب ےک اسھت وہ ولگ ہتپ ر

نن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رہنی مگیب

ے

رہنی  ےک اافلظ اہیں رپ متخ وہ ر۔۔۔۔۔۔۔۔ ف

ے

ےئگ ےھت اور ریم ابہشز ےن یھب ف

مگیب وک اور ھچک یھب ےنہک ےس روک دن ا 

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

ا اچےیہ ےک اہلل یک ذات ےن آپ رپ رمح ایک 

ن

۔۔۔۔ اھبیب سب آپ دوونں وک وت وخش وہن

 لم

ے

 ایک اچےتہ ےھت  یئگ ہتپ ںیہن وہ ولگ وکن ےھتراور آپ وک آپ یک یٹیب حیحص السم

آپ سب رعوج یک زدنیگ یک داع رکںی اور ںیم ےن آپ وک اھبیب وبال اور ریمی یجیتھب رپ 

ری رظن رےھک ںیم اس یک آںیھکن ونچ ول اگ  وکیئ ی 

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

ایک ےہ اےس ںیم آپ ےک اسےنم ر ر۔۔۔۔۔ ہی ودعہ ےہ ریما آپ ےس سج ےن یھب ہی
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الؤں اگ اور اس دن آپ وخد اس ےک ےئل زسا دے ںیئگ 

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

رہنی مگیب وک یلست 

ے

۔۔ ریم ابہشز ےن ااہتنیئ اانپتیئ ےس ف

دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  ھچک ر۔۔۔۔۔۔۔اور اب ہی یھب ریمی یلمیف

 

رکوں اگ وت ہی  رےہ ارگ آپ ولوگں ےک ئل

رض وہ 

ن

ااسحن وھتڑی وہ اگ ہی وت ریما ف

اگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رہنی مگیب ےک وجڑے وہےئ اہوھتں وک ڑکپ رک اہک 

ے

۔۔۔۔۔۔۔ریم ابہشز ےن ف

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

انعن دو دن ےس رھگ ںیہن ایگ اھت 

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

ر۔۔۔۔ر
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  یھب ن ات وہیئ  ر
 
سج یک وہج ےس رمع امجل اور رمثہ یھب رپاشین ےھت رگم انعن ےس ج

ااس ےن اھتےن ںیم رضوری اکم اک ہہک رک

ٹ

ل دن ا  ان دوونں وک ن

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

ر۔۔۔۔ر

ے دو دن ےس ایسی رھگ ںیم اھت سج ںیم رعوج اور اس اک اکنح وہا اھت 
ھل
 

ج
پٹ  پ

انعن 

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

ر۔۔۔۔ر

ا اچاتہ اھت ر رانعن وک اب آےئگ یک الپگنن رکین یھت وہ رعوج وک زیمخ ںیہن

ن

ارگ انعن رکن

  اس  ررعوج وک

 

ا وت اس ئل

ے

ا وت وکیئ یھب انعن یک یہک وہیئ ن اوتں رپ نیقی ہن رکن

ے

زیمخ ہن رکن

ےن رعوج وک یتلچ اگڑی ےس داکھ دے دن ا 

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

ر۔۔۔۔ر

ر تمیق رپ ر
م
ا اچاتہ رعوج اب انعن اک ونجن نب یئگ یھت اور انعن اےس ہ

ن

اھت احلص رکن

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

ومکیلع االسلم اہں وبولں ایک اکم ےہ 

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

۔۔۔۔۔انعن ےن اےنپ اھتےن ےک ای   اپسیہ اک وفن ااھٹےت وہےئ اس ےک السم اک 

وپھچ ایل وجاب دن ا اور اسھت اکم اک یھب ر

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

ر۔۔۔۔۔ر

وہ رس یج رٹسنم ریم ابہشز اصج  اک اجیتھب آن ا وہا ےہ وہ وج ڑلیک لک اوغاء وہیئ یھت اس 

سیک ےک ن ارے ںیم  آپ ےس ن ات رکےن اک ہہک راہ ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔ر

ےچین ےس زنیم یہ  لکن یئگ  رانعن  ےک نپاؤں ےکیک ن اںیت نس رک ر راےنپ اپسیہ

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔ ےکٹھج ےس ااھٹ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا ںیم یھب اھتےن ںیم آےن وکشش رک 

ن

 اتبن

ے

۔۔۔ااھچ اس وک سیک ےک ن ارے ںیم ھچک م

 ںیم ہنراہ وہں ر

ے

  ی
 
ر راور ج

ے

ا مت  رآؤ اس وک ھچک م

ن

ا ےھجمس ن

ن

اتبن

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

ر۔۔۔۔۔ر

ر ھچک یھب   دی اور ریم اجی 

ے

 
ّصہ ںیم اےنپ اھتےن ےک اپسیہ وک دہای

ن

غ
انعن ےن دےب دےب 

اتبےن ےس عنم ایک 

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

ر۔۔۔۔ر

ر وک سیک ےک ن ارے ںیم ایک ن ات رکین یہ وساتچ راہ ےک رے راہتس انعن ہی راسر ریم اجی 

ر اک اس سیک ےس ایک انیل دانی ےہ ر ےہ اور ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔ر

ا وچر یک داڑیھ ںیم اکنت اس احمورے اک بلطم انعن وک آج ھجمس آن ا  ر

ن

وہ ےتہک ںیہ ن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت۔۔۔۔

 ںیم اپھچین 

ے

۔۔۔۔۔۔۔  ویکہکن آج اےس یھب اینپ وچری اپھچےن یھت اور یسک یھب احل

یھت اےس یسک وک یھب ہتپ ںیہن ےنلچ دانی  اھت 

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

ری رطےقی۔۔۔۔ رعوج ےک اوغاء ےک  ےھچیپ سک اک اہھت ےہ اور ر ےس سک ےن  راس وک  ی 

زیمخ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رایک

 اک رفس ےط ر

ے

۔۔۔۔۔۔۔ یہی س  وسےتچ وہےئ انعن ےن اھتےن ی

ایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

را اور دیساھ اےنپ آسف یک 

ے

 چنہپ رک انعن دلجی ےس اگڑی ےس ای

ے

۔۔۔۔۔۔۔اھتےن ی

ف رط

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر انعن اک ااظتنر رک راہ   ۔۔۔۔۔۔۔اہجں رپ ریم اجی 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔انعن ےن اےنپ آسف ںیم وموجد اپسیہ وک  اجےن وک اہک اور اینپ رکیس رپ آ رک 
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ھٹیب ایگ 

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

وت آپ وک ھجم ےس  ایک اکم ےہ مہ  آپ ےک سیک یک ایھب شیتفت رک رےہ ںیہ  ہکلب  ر۔۔۔۔یج

ںیم وت یقت اصج  ےک رھگ اج ےک وخد ن ات رکوں اگ وپری سیک یک لیصفت اتبؤں اگ اور 

 دن ا ےہ وت ایھب ر ر24وےسی یھب رٹسنم اصج  ےن ںیمہ ر

ے
ے

ر 24ےٹنھگ اک وق

ے
ے

وپرا  رےٹنھگ اک وق

ںیہن ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہا۔۔

۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےن اسرے  راےتس وج دںیلیل اور اہبےن وسےچ ےھت  اس ےن وطےط ر

یک رطح س  اتب 

دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےن ا وہا قبس ڑپےتھ وہےئ دھکی رک ریم اجی 

ٹ

ردیتس  ۔۔۔۔۔۔۔انعن ےک اس رطح رن زی 

ر

ٹ

م
اپھچیئ  ررکسماہ

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

ارے ارے اسی اچی او اصج  آپ وت اےسی رک رےہ ںیہ ےسیج ںیم ےن آپ وک وچری ڑکپ 

یل 
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وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر  زنطہی  ۔۔۔۔۔۔۔۔ انعن ےک اہبےن اور واضوتحں رپ ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رکسمان ا۔

۔۔  وکیسن وچری، یسیک وچری وہےن واےل رٹسنم ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر اصج 

  اس ےن ریم 

 

ّصہ آن ا اس ئل

ن

غ
ر ےک اس رطح زنط رکےن رپ  ۔۔۔۔انعن وک یھب ریم اجی 

ر رپ زنط  اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رایک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ارا اکم ےہ ر۔۔۔۔۔
م
ا ۔۔ ہ

ن

ا  ہن ےک وچری رکن

ن

وچروں وک ڑکپن

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

۔۔۔انعن ےن رپاامتعد وہ رک اہک 

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

ان یھب وت  وہ آپ ےس یھب

ن

یطلغ ر ر۔۔۔۔ آپ رساکری آرسیف وہےن ےک اسھت اسھت  ان

دن ات ،ن ا ر روہ یتکس ےہ

ن

ّصہ،خ 

ن

غ
رھپ تبحم ںیم 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر  ےن ظفل تبحم رپ زور دے رک  ۔۔۔ ریم اجی 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔انعن  وک یلہپ دہعف اگل وچری وایعق یہ ڑکپی یئگ ےہ اس ےک امےھت ہپ ہنیسپ

ا رشوع وہ ےئگ رےک رطقے ومندار

ن

 روہن

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔ آپ ےک ےنہک اک ایک بلطم ےہ 

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

۔۔۔۔۔انعن اک رہچہ طبض ےس الل وہ ایگ اھت 

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

 آےن رپ لم اجںیئ ںیئگ حیحص  روساالت ےک وجان اتارے آپ ےک امتم ر ر۔۔۔۔

ے
ے

حیحص وق

 وت آےن دںی 

ے
ے

وق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سب 

ںیمہ ای  ڈلی رکین وہ یئگ اور اس ڈلی ںیم ریما اور آپ دوونں اک یھب افدئہ وہ اگ 

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

ں رکوں اگ آپ یک سیک یھب مسق یک دمد  ڈلی اور ںیم ویک۔۔۔۔ یسیک دمد یسیک۔
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

  

 

۔۔۔انعن ےن اھجل رک وسال در وسال رک ئل

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

د ہی احمو ای 

 

ےنتج یھب رہ ںیہن انس وچر ر۔۔۔اتگل ےہ آپ تہب دلج ن از وہ اور آپ ےن ش

ا الچک  ا

ے

ور وہایشر  ویکں یہ ہن وہ وکیئ ہن وکیئ یطلغ رضور رکن

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا ےہ 

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور آپ وک ہتپ ےہ وہ یطلغ ہشیمہ دلج ن ازی ںیم یہ رکن

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

ر اےط آپ وک وپسیل آرسیف وہ۔۔۔۔ اور ای 

ن

ا یہ اچایہ  رےن ےک ن

ن

وت ہی اوصل ن اد وت ن اد وہن

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےن  رکیس ےس اےتھٹ وہےئ ر ۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر یک ان ن اوتں ےس انعن وک ھچک طلغ وہ دن ا اھت ںیہک ہن ےن اک دنعن ا دے ر۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

ںیہک  اس ےس ھچک رہ ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر رک 

ٹ

ر لکن راہ اھت دروازے ےک  نپاس اج رک اس ےن م
م
ر وج ےک آسف ےس ن اہ ۔۔۔۔ریم اجی 

انعن وک اہک  

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

ریھ یہ وہایشری ےس رعوج وک یتلچر۔۔۔وےسی آپ ےن

ٹ

 اگڑی ےس داکھ  ر ی 

دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر الچ ایگ اھت 
م
ّصہ دال رک آسف ےس ن اہ

ن

غ
ر انعن وک  ااھچ اخاص  ۔۔۔۔۔۔۔ ریم اجی 

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

ر ےک  اجےن ےک دعب انعن ےن ار ےنپ نم ےک آےگ ڑپی وہیئ ےشیش یک زیم ۔۔۔۔ ریم اجی 

 یھب زبس وہ ایگ اھت 

ن

 اک ڑپکا ڑپا وہا اھت سج یک وہج ےس زیم اک رن

ن

سج ےک ےچین زبس رن

اا وچر وہ ایگ ر

ن

پکت
چ
انعن ےن اس ےشیش یک زیم رپ رپ اینت زور ےس اہھت امرا ہک ہشیش 

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ  ۔۔۔۔۔۔۔ آہ ہ ہ

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

۔۔۔۔۔۔ اسھت یہ ای  کلف اگشف خیچ یھب اگلیئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راھک اس ےک دعب رعوج ےک ےب دح ارسار رپ یقت اصج  دو دن اہلٹپس ںیم رعوج وک ر

رہنی مگیب اےس واسپ رھگ ےل آےئ ےھت رعوج اک ایبن ےنیل یھب انعن ںیہن آن ا اھت 

ے

اور ف

رعوج ےن ہن وپسیل وک ھچک اتبن ا اور ہن یہ رھگ واولں وک رعوج ےن اےنپ ایبن ںیم رصف 

دن ا اھت سج یک وہج ےس اےس  راانت اہک ےک اےس اگڑی ںیم ڈاےنل ےس ےلہپ یہ ےب وہش رک

ھچک یھب ن اد ںیہن ےہ 

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

۔۔۔۔۔ اس س  ےک دعب دعب رعوج  ںیم ای  دبتیلی آیئ یھت ہک اس ےن رشارںیت 

ا 

ن

اا اور ہن یہ اجحب ےک العوہ یسک ےس ن ات رکن

ن

ست
ہم
ا وھچڑ دی ںیھت ہن دل ےس 

ن

رکن

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

۔۔۔رعوج یتلچ رھپیت الش یک رطح وہ یئگ یھت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ام وک یقت اصج  ےک رھگ آ 

 

۔۔ رعوج ےک اسھت وہےن واےل واعق ےک دعب اجحب روز ش

اجیت 

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

ر۔

ابہشز اس دن اتپسہل ےس یہ رھگ ےلچ ےئگ ےھت اور ان دو دونں ںیم دسرہ دسرہ اور ریم ر

  یقت اصج  رھگ رپ ہن وہےت  ہکبج ریم ابہشز 
 
 رھگ آیت ج

ے
ے

اجحب ےک اسھت اس وق

اتپسہل ےک دعب یقت اصج  ےک رھگ ںیہن ایگ اھت 

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

فف دوھکیں ہن اےلگ ےنیہم
فف
ف
ات ںیہ اور مہ دوونں ر۔۔۔۔ ا

ن

ارے وبرڈ ےک ااحتمن
م
 ںیم ہ

ارے رپیپز ےسیک وہں ےئگ 
م
یہ ای  ای  رک ےک اتپسہل ےک رکچ اگل آںیئ ںیہ ہتپ ںیہن ہ

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

ر ےس ِادرھ ُادرھ یک ن اںیت رک رک ےک کھت یئگ یھت اور ای  رعوج یھت ر ۔۔۔ اجحب ینتک دی 

سب وہں ں، اہں ںیم وجاب دے ریہ یھت اب اجحب ےن رپیپز یک ن ات ڑیھچ دی  رےک

اہک رعوج ھچک وت وبےل 

ے

ن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ی 
 
ج
ح

۔۔ںیم ڑپاھیئ وھچڑ ریہ وہں 

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

 ااسی ےک اجحب یک آںیھکن لھک ںیئگ رعوج ےن یلہپ ن ار وپرا ہلمج وبال اھت وہ یھب

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

۔۔ ویکں مت ڑپاھیئ ویکں وھچڑ ریہ وہ دوھکیں وعج ارگ ںیہمت رپیپز یک ایتری ںیہن وت 

ارے رول 
م
ںیم وہں ہن ںیم ےمت اتبؤں یئگ مسق ےل ول اسرا رپیپ اتبؤ ںیئگ وےسی یھب ہ

 ربمن آےئگ ےھچیپ ںیہ

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

۔۔۔اجحب ےن اینپ وصعمتیم ںیم یہ رعوج وک اقلئ رکےن یک وکشش یک وج ےک 

انکمم اھت 

ن

ن

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

ی ںیم آےئگ ںیہن ڑپوھں ںیئگ ےمت ہتپ ےہ اب ںیم رعوج یقت ںیہن 
 
ج
ح

۔۔۔۔ںیہن 

 اور یہ نب ںیئگ وہں وہں ںیم ھچک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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۔۔۔رعوج ےن رہگی وسچ ںیم ڈوب رک اہک سج اک بلطم اجحب ےک رس اورپ ےس یہ 

زگرا ر

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

 رکو مت اب یھب ویہ وہں ریمی وعج ،وج ر

ے

ےھجم اانت ۔۔۔ وعج اب مت ایسی ن اںیت وت م

گنت رکیت یھت ، چس اتبؤ وت وعج مت اب یھب ےھجم گنت رک ریہ وہ ےھجم فیلکت وہ ریہ ےہ 

وعج ےمت اےسی دھکی رک مت وت ایسی ںیہن یھت مت ےس وت ےھجم تمہ یتلم یھت ،  اہمترے نپاس وہ 

ا اھت ےک ریمی وعج ریمے نپاس ےہ ےھجم ایک مغ ، نکیل مت ایسی

ے

 اک ااسحس وہن

ظ ن
ن ے

 رک ےھجم ت

یسیک نب یئگ وعج 

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

۔۔اجحب ےن من آواز ںیم وبال وت اجحب ےک ےجہل ںیم درد وسحمس رکےت وہےئ رعوج یک 

یھب آںیھکن رھب  آںیئ رعوج اور اجحب ای  دورسے ےک ےلگ گل رک روےن 

ںیگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ی ےمت ہتپ ےہ ےھجم اسری رمع ہی امن اھت ےک ںیم یسک ےک آےئگ ںیہن یکھج ر۔۔۔۔
 
ج
ح

۔۔ 

ی ںیم یکھج ںیہن وت ےھجم اس اظمل داین ےن وتڑ دن ا ، اور وتڑا یھب اےنت رکٹوں 
 
ج
ح

دوھکی ےھجم 

ںیم ےک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا وت ریمی روح رپ ےگل زمخ   ر۔۔۔۔ ںیم ارگ اینپ زات وک وجڑےن یک وکشش یھب

ن

رکوں ن

یھبک ںیہن مک وہں ےئگ 

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

۔۔۔رعوج ےن اجحب ےک ےلگ گل رک روےت وہےئ ر

اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔ 

ں وک اھکےن اک ےنہک ےک رعوج ےک اافلظ اجحب وک یہ ںیہن دیھک رک رےہ ےھت ہکلب ان دوون

رہنی مگیب وک یھب دیھک رک رےہ ر

ے

  آےن وایل ف

 

ئل

ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

انعن آج اکیف دونں ےک دعب رھگ آن ا اھت 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔ر

 متخ وہ 

ے

ر وسےنچ ےنھجمس ےک الصج 
م
ر ےک اسھت وہیئ الماقت ےک دعب انعن یک ہ ریم اجی 

یئگ یھت 

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

ر۔۔

ر  اےس ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت ےک اس ےن اہک یطلغ یک ےہ اور اس یک یطلغ رصف ریم اجی 

ور وک یھب اس یک ربخ وہیئ ےہ وک رظن آیئ ےہ ن ا رھپ یسک ا

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

ر۔۔۔۔۔ر

ر ہہک راہ اھت  اور وہ ڈلی ایک وہ یئگ سج ےک ن ارے ںیم ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔ر

آ ےئگ مت رھگ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔انعن ےن ایھب رھگ ےک  ادنر نپاؤں یہ راھک اھت ےک رمع امجل ےن تخس ےجہل ن ات یک ۔۔

رےتھ دقم روک ےئگ 

ٹ

سج ےس انعن ےک اےنپ رمکے یک رطف ی 

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

۔۔۔ االسم مکیلع ن ان ا وسری ںیم ےن آپ وک داھکی ںیہن 

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

۔۔انعن ےن ےلہپ وت رمع امجل وک السم ایک رھپ اتلچ وہا ان ےک نپاس آایگ ر

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

ر۔۔۔

رکش ےہ ےمت ںیم اب وت رظن آن ا  ورہن مت ےن وت   رھگ وک ٹسیگ اہؤس انبن ا وہا ےہ ر

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

ا ےہ نیت اچر دن 

ے

  یج ںیم آن
 
ا ےہ نم ااھٹ رک ےلچ آےت وہ اور ج

ے

  یج ںیم آن
 
۔۔۔۔۔ج

  رےتہ وہ 

 

 اغی

ے

ی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ے

۔۔۔۔۔انعن اےنت دونں ےک دعب رمع امجل ےک اہھت اگل اھت وہ اےسی یہ وھتڑی وھچڑ تکس

ر رک رر رای    آج اسرے اسحب ی 

 

ےہ ےھت ےھت اس ئل

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

۔۔۔ آپ وک ریمی  ڈوییٹ اک ہتپ وت ےہ 

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

 رھپ دےنی یک وکشش یک 

ے

۔۔۔۔۔ انعن ےن ہشیمہ ےس یہ دی اجےن وایل واضج

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

 اہمتری ڈوییٹ اک ہتپ ےہ اس ےئیل یہ ہہک راہ وہں وہ  ہک ہی  وکن یس ڈوییٹ ےہ ۔۔۔۔ےھجم

 رھگ ںیہن آےت 

ے

سج ںیم مت نپاچن نپاچن دن ی

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

ر۔۔۔۔ 

 داتی 

ے
ے

ا وہں رپ رھپ یھب ںیم ےمت اور ن ایق س  وک وق

ے

اور ںیم مت ےس زن ادہ رصموف وہن

وہں ر

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

ھاارا ااظتنر رکےت وہےئ یلچ ںیئگ 

م

ے

ن

ہ )رمثہ یک یٹیب (اور رمثہ 

ن

ص
چف

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

ا اور رھپ 

ن

ہ اک ویں انعن اک ااظتنر رکن

ن

ص
چف
۔۔رمع امجل وک سج ن ات س  ےس زن ادہ دھک اھت وہ 

ا 

ن

ویں الچ اجن

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

ر۔۔۔

ایک وھپھپ  واسپ یلچ ںیئگ ر

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

۔۔انعن ےن ریحان وہ رک اہک 

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

نکیل اس اک بلطم ۔۔۔۔ ںیہن  رمثہ واسپ ںیہن یئگ وہ اےنپ رسساویلں ںیم یئگ ےہ ر

ر احل ںیم انم رک رھگ واسپ 
م
 ہ

ے

اراض ںیہ اور ان وک مت لک ی

ن

ںیہن ےک وہ دوونں مت ےس ن

الؤ ےئگ آیئ ھجمس 
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رمع امجل ےن انعن ےس اسری ن ات رئیلک رک دی یھت ر

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

ر۔۔

ا وہں 

ے

ن ان ا ںیم ان دوونں وک ایھب یہ انم رک الن

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

ر۔۔۔

رن ایت وہ رک اہک 

ن

 
انعن ےن ہشیمہ یک رطح چ

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

ر۔۔۔۔ر

 ےلچ اج

ے

ام ی

 

ا وکیئ رضورت ںیہن ےہ ایھب وت آےئ وہ وھتڑا اس آرام رکو اور ش

ن

ن

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

ر۔۔۔
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ام اک اہک 

 

  اوھنں ےن اےس ش

 

رمع امجل وک انعن ےن آرام اک یھب ایخل اھت اس ئل

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

ر۔۔۔۔ر

اوےک ن ان ا اب ںیم اجؤ ارگ آپ وکہٹ وپرا وہ ایگ وہ وت ر

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

ر۔۔۔۔۔ر

ر ںیم رشارت ےس اہک ر

ن

  آچ

 

ارایگض متخ رکےن ےک ئل

ن

انعن ےن رمع امجل یک ن

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

ر۔۔۔۔ر

رمع امجل انعن یک ن ات رپ رکسما دےیئ ےھت 

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

ر۔۔۔

مت اور اہں اس ڑلیک ےک رھگ اک ہتپ مت اینپ وھپھپ وک اتب دانی مہ رپوسں اس ااھچ سب اب اجؤ ر

ےک رھگ ےلچ اجںیئ ےئگ اہمترا  رہتش ےل رک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ےھت اس اک انعن وخب افدئہ ر

ے

اراض ںیہن رہ تکس

ن

ر انعن ےس ن ۔۔۔۔۔ رمع امجل زن ادہ دی 

ا اھت 

ے

ااھٹن

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

۔۔۔۔رمع امجل یک رہتش وایل ن ات رپ داکچھ اگل وت اس ےن ای  دم وبل دن ا 

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

ر۔۔۔۔ر

  ںیم وبولں اگ آپ 
 
ر روک اجںیئ ج ا ھچک دی 

ن

ن ان ا رہتش یک ایھب وکیئ دلجی ںیہن ےہ  آپ ن

  اجےیئ  اگ 

ے

ولگ ی

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

۔۔۔۔۔انعن مت اسری رمع اےسی یہ روہں ےئگ ایک یھبک دلجی اچمیئ وہیئ یھت اور اب 

ر روک اجںیئ  ہہک رےہ وہ ےک مہ ولگ ھچک دی 

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

 رمع امجل وت انعن ےک دبےتل روےیئ ےس گنت آےئگ ےھت
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔ااھچ ن ان ا  رصف دو دن دے دںی رھپ اس ےک دعب آپ وج ںیہک ےئگ واسی یہ وہ اگ 

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

س رکےن یک تمہ ںیہن یھت اس ےئیل انعن ےن ایھتہر 

ن ہ

۔۔۔۔۔انعن ںیم اب اور 

ڈال دےیئ ےھت 

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

ر۔۔۔

ااھچ حیحص ےہ دو بلطم دو دن اوےک ر

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

۔۔رمع امجل ےن یھب ن ات وک متخ رکےت وہےئ اہک ر

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

وپرا وہ ایگ اھت وت وہ یھب اےنپ رمکے ںیم آ ایگ ۔۔۔۔انعن ےک وقبل رمع اصج  اک وکہٹ ر

اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔ر
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  آج رات انعن ےن رعوج 

 

آج انعن وک رعوج ےس اسری ن ات رئیلک رکین یھت اس ئل

ا اھت 

ن

ےس ےنلم وک اس ےک رھگ اجن

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اچنہپر

ے

رانعن اےنپ وصنمےب ےک تحت یقت اصج  ےک رھگ ی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہ ایل وج ر

ن
 

ی یلگ ںیم اگڑی روک رک اس ےن ای  ن ار اسرے رھگ اک اجی

پھل
ج
پٹ  پ

 

ے
ے

اس وق

روہا  رادنریھے ںیم ڈون ا

راھت
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رےہ ےھت رات ےک ن ارہ ن ا ای  جب راہ 

ن

ریلگ ںیم آوارہ ےتک وھبی

راھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ی دویار رانعن وپری رطح ےس اینپ یلست رک ےک یقت اصج ر

پھل
ج
پٹ  پ

ےس رھگ ںیم  رےک رھگ یک 

روکدا ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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انعن ےن زنیم رپ اینت آہتسہ ےس دقم رےھک ےک یکلہ یس یھب آواز ںیہن انسیئ دی اس 

ی رطف اک دروازہ وھکال اور دےب 

پھل
ج
پٹ  پ

ےک دعب انعن ےن امرٹس یک ےک اسھت چیک ےک 

رنپاؤں ر

ے

راھ ر رےک اسھت رھگ ےک الؤچن ی

ٹ
پ
رآن ا رھپ ڑیسویھں رپ دےب نپاؤں ےس چ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ڑیسایھں وبعر رک ےک اس ےن داںیئ رطف وموجد دروازہ اک ولک امھگن ا سج ےس انعن 

روک ہتپ الچ ےک دروازہ ادنر ےس دنب ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔

 

راوٹں یک آواز آ ریہ 

ن

دروازہ رپ زرا اس اکن اگل رک انعن ےن آواز ینس وت ادنر یسک رمد ےک چ

ریھت سج ےس اےس ہی وت ہتپ لچ ایگ اھت ےک ہی رمکہ سک اک ےہر

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
378 

 ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ااھٹےئ رمکے رپ یکلہراب انعن ےن دےب نپاؤں ن اںیئ

ن

 یس دکتس دی اور رھپ رمکے  اجی

ریک دویار ےک اسھت گل ایگ ر

 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےلہپ وسیئ یھت دروازے رپ وہےن وایل دکتس ےس ر اس یک آھکن رعوج وج ےک وھتڑی دی 

 یئگ یھت

ُ

ر ھُک
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رعوج یک دنین اینت یچک یھبک یھب ںیہن ریہ یھت رگم اب ایس دنین ےلہپ یسیج ںیہن ریہ یھت 

 اجیت یھت ر

ُ

ریکلہ یس یھب آواز ےس اس یک آھکن ھُک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دکتس رپ ای  ہحمل وک وت دایھن ہن دن ا رگم رھپ دون ارہ دکتس وہےن رپ رعوج  ررعوج ےن

ریھ ر

ٹ

ردروازے یک رطف ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رعوج ےن ےسیج یہ دروازے وک ان ولک ایک یسک آدنیھ وطافن یک رطح انعن رمکے 

  یھب وسےنچ ےنھجمس یک تلہم دےی ریغب اس ور رعوج وک ای   ٹنم ےک ںیم دالخ وہا ا

 

ئل

 س  اس ےن دروازہ دنب 

ن

ان

ٹ

ےن رعوج ےک نم رپ اہھت رھک رک اس یک خیچ اک الگ وھگاٹن اور ن

رایک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 آواز ںیہن 

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

 

س

ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رانعن ر

رےن رعوج ےک اکن ںیم رسوگیش یک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ڑپےن وایل آتف رپ ریحان یھت ر

ن

ررعوج وت اس ااچی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا    وہش آن 
 
ر  ےک وہ ہن وت دنین ںیم ےہرعوج وک ج

م
اور ہن یہ وخاب دھکی ریہ ےہ وت وہ ہ

رنکمم وکشش رکےن گل ےک اےس یسک یھب رطح انعن یک اس دیق ےس اکٹھچرا لم اجےئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

وہا اھت اس رپ سج یک وہج ےس اس ےن انعن ےک اس اہھت رپ وج ےک رعوج ےک نم رپ راھک ر
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ر

ے
ن

  راےنپ دای

 

راگڑھ دی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رآدم وہےت  ا ےک انعن ےک نم ےس خیچ ی 

ٹ

رعوج ےن انعن ےک اہھت رپ اینت زور ےس اکن

روہےت رہ یئگ اور انعن ےن ای  دم ےس اہھت رعوج ےک نم ےس اٹہ ایل ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ی ی ی ی ی ی 

ّ

فف وھبیک لب 
فف
فف
فف
فف
فف
فف
فف
فف
فف

را

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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اہک درد یک دشت مک 

ے

انعن ےن اےنپ اہھت  سج ےس اب وخن ہہب راہ اھت اس وک ےکٹھج دےیئ ن

روہ اجےئ 

 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔

 

ھاارا نم ونچ ولں دہعف وہ اہیں ےس 

م

ے

ن

 اس ےس ےلہپ ےک ںیم 

ّ

راہں وہں ںیم وھبیک لب 

 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 

ّ

رعوج اب اےنپ ایلص روپ ںیم آےئ وہیئ یھت اور وےسی یھب ےتہک ںیہ ےک رھگ رپ وت لب 

روہیت ےہ  ریھب ریش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ادمار ےس ن ات 

ن

ر ن
م
آرام ےس ایک وپرے ےلحم وک اگجؤ یئگ اور ہی وکن اس رطہقی ےہ اےنپ وشہ

ررکےن اکر

 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 واال ر

ّ

  انعن وت ریسسی  رروپ تہب ااھچ گل راہ اھترانعن وک رعوج اک ہی ایسھکین لب 

 

اس ئل

  اس 

 

وہےن وک یسک یھب وصرت ںیم ایتر ںیہن اھت اور رعوج وک اور وھتڑا ڑھباکےن ےک ئل

ادمار وایل ن ات یک 

ن

ر ن
م
رےن وشہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےسج رصف ر
م
ر دھکی ایل وشہ

م
ہہ وشہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہ

ن

ن

ا،اےس یتلچ اگڑی اور رصف ڑلیک وک اوغاء رکر

ن

ن

ا ہکلب ڈروپک ںیہن 

ن

س آن

ھ
گ

ےس داکھ دانی،اور ویں پھچ ےک ڈروپک نب رک یسک ےک رھگ 

ا 

ن

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)اگیل (یک رطح یسک ےک یھب رھگ نم ااھٹ رک ےلچ آن

 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر ر

 

قف وہ یئگ یھت اب انعن ےک رہچے رپ رشاریت  ریخ رعوج ےک اگیل دےنی رپرانعن یک وش
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ا وہ آج اجن 

ے

ّصہ ےس رھبا ڑپا رہچہ اھت اب ارگ رعوج یک ہگج وکیئ اور وہن

ن

غ
 ںیہن 

ٹ

م
رکسماہ

ا 

ے

رےس یہ اجن

 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اینپ وہں وت یھٹ ےہ اب ںیم ےمترےمت ںیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )اگیل(اتگل ر

ا وہں 

ے

ررمدایگن داھکین

 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا   ڈیب رپ داکھ دے دن 
 
رانعن ےن رعوج وک ن اولں ےس ڑکپ رک نم ےک ت
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دن ایت نپ اانعن یک ای  یہ وت زمکور

ن

ور اس یہ زمکور ےن انعن وک آج ی یھت اس اک خ 

ررعوج یک اگنوہں ےس رگا دن ا اھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ارے اعمرشے ںیم یھب اےسی یہ رمد نپاےئ اجےت ںیہ وج اےنپ رمد وہےن ےک زمع 
م
ہ

دن ات،وخااشہت،اس یک رمیضر

ن

ر خ 

ے

وک  ، وک لچک دےتی ںیہ ان رںیم وعرت ےک امتم ی

ر وہیت ر

ن

ررمدایگن زن ادہ زعی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رہنی مگیب وک ریحایگن یھت ےک رعوج آج امنز ےک ےئیل ںیہن 

ے

 اھت ف

ے
ے

حبص ےک نپاچن ےجب اک وق

رایھٹ وت وہ وخد یہ رعوج ےک رمکے یک رطف ںیئگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررعوووووووووج اٹیب ُاھٹ اجؤ امنز اضق وہ اجےئ یئگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رہنی مگیب ےن رعوج ےک رمکے ےک دروازے رپ ےکلہ اہھت ےس دکتس دےتی وہےئ اہک 

ے

رف

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ریج امم اھٹ یئگ وہں ںیم ایھب ڑپیتھ وہں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررعوج ےن اےنپ اورپ ےس انعن اک اھبری رھبمک ن ازوں اٹہےت وہےئ اہک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رز ڑپھ ول آپ اھٹ اجؤ ںیم یھب امن رااھچ اٹیب یجر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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   اےنپ 

 

ڑہنی مگیب رعوج ےک وجاب دےنی رپ نئمطم وہ یئگ ںیھت اس ل

 

 ق

  رمکے یک رطف ںیلچ ںیئگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رانعن یک یھب آھکن ر

ٹ

 یہ رعوج وک داھکی وج ےک انعن یک وھکل یئگ یھت انعن ےن ئل 

ٹ

 ئل 

اوگنں ںیم ےسھپ ڈوےٹپ وک ےنچنیھک ںیم گل وہیئ یھت ر

ٹ

رن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ےہ اب ںیم اہیں ےس اجؤں اگ ےسیک ارگ اہمترے امم ن ان ا ںیم ےس یسک 

 

رعوج حبص وہ گ

رایل وت رھپ ایک وہ اگ ر رےن دھکی

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

 

اا ںیم لکشم وہ یئگ ر

ن

کلت

ن

ن
ر یک ےسیج وایعق اےس اہیں ےس 

م
رانعن ےن اےسی رکف اظہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ےس اجےن  رآےئ ےھت اور ہن یہ اہیںر رےسیج آےئ وےسی یہ اجؤں ہن مت ھجم ےس وپھچ اہیں

رںیم اہمتری یسک یھب مسق یک دمد رکوں یئگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رعوج ےن اےنپ ڈوہٹپ اس ےک نپاؤں ےس زور اگل رک اچنیھک اور اسھت ںیم انعن وک وجاب ر

ریھب دن ا  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا وہں رھپ ہن انہک اتبن ا ںیہن ااھچ

ے

ر الچ اجن
م
ر یھٹ ےہ ںیم اےسی ن اہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

انعن وک ہتپ اھت سج احل ںیم وہ ےہ ینعی رشٹ ےک ریغب مسج اس احل ںیم وت رعوج رم 

ر ہن اجےن دے ار
م
ایھب دروازے ےک  رور وہا یھب ااسی یہ انعنےک یھب اےس رمکے ےس ن اہ

 یہ اچنہپ وہ اگ ےک رعوج اھبیتگ وہیئ اسےنم آ یئگ ر

ے

ری

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر یھب رشم ںیہن آیت  مت اےسی ےسیک اجؤ ےئگ اہیں ےس  رای  مت ےنتک  ےب رشم وہ ےمت زارا ی 

رظ وہین اچےیہ دنبے ںیم وھتڑی  یس  رشم احل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررعوج  ےن دروازے ےک آ ےئگ رقتابیً ےتلیھپ  وہےئ انعن  اک راہتس رواک 

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

ر۔۔۔۔۔۔  

 

رمت یہ  ہہک یھت ےسیج آےئ ےھت وےسی یہ ی اجؤ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  ںیم آےئ ےھت ےک اےسی  اجؤ ےگ 

 

  مت ایس احل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ریک اس وک وجاب دن ا  ر

ے

ریک ہب ی

ے

ررعوج  ےن یھب ی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  آن ا اھت وہ ن ان ا آج یہ رہتش ےل رک آںیئ ےن ھجم ن اد رکوان ا ےک ںیمرآےن ےس مت ر

 

 سک ئل

رےئگ وےسی ےلہپ یھب مت ااکنر وت ںیہن رکیت رگم اب وت وس دصیف ااکنر ںیہن رک یتکس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا وج   انعن ےن رشٹ ےتنہپ وہےئ رعوج وک وہ س   رھپ س ن اد رکوا دن 
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س رکےت وہےئ وھبل یئگ یھت

ن ہ

ڑ یہ حیحص انعن س    ےک وھتڑی دب 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رااھچ اب وت راہتس ےس اٹہؤ ن ا رھپ ےھجم یہی رانھک اچیتہ وہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریہ ےگل دھکی رک اس رپ وچٹ یک  وک دروازے ےک اسھت اےسیر رانعن ےن رعوج

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اجس رک سج رطح دےب 

ٹ

م
 یئگ اور انعن حتف ےس ومخمر رکسماہ

ٹ

م
رعوج دروازے ےس ہ

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
396 

رنپاؤں آن ا ایس رطح الچ ایگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راھ دےیئ اور  ررعوج انعن ےک

ٹ

اجےت یہ رو دی اور اےنپ رمدہ دقم واش روم یک رطف ی 

اور ےک ےچین ھٹیب یئگ 

 

رڑپکوں تیمس ش

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ای  اہری وہیئ ڑلیک یک رطح رعوج یھب اےنپ بیصن ےس ہہک دںی ن ا رھپ داین ےس رپ 

  یسک اک س  ھچک  راہر وت یئگ یھت اانپ س ر ررعوج
 
ھچک، رپ اب انعن وک ہتپ ںیہن اھت ےک ج

در اور ےب وخف وہ رک دیمان 

ٹ ن

  وت وہ ی

 

ےل ول اور اس ےک نپاس ھچک ہن ےچب وھکےن ےک ئل

در اور ےبوخف وہ رک ڑلےن وایل یھت اب اہرےن یک 

ٹ ن

ا ےہ اور رعوج یھب اب ی

ے

رن

ے

ںیم ای
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رن اری انعن رمع امجل یک یھت ر

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم آپ آج ںیہک ںیہن اجرےہ ایک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر اہک دسرہ ےن رٹی  وسٹ ںیم وبلمس ریم ابہشز وک دےتھکی وہےئ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رویکں مت ایک اچیتہ وہ ںیم رھگ ےس الچ اجؤں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ل رسچ رکےت وہےئ اہک ر

ن

 ت
ٹ چپ

رریم ابہشز ےن یٹ وی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا رعوج یک تعیبط اک اب ںیم ےن ر

ن

ہی وت ںیہن اہک ریم ںیم وت ہی ہہک ریہ یھت ےک مہ ویکں ن

  اجںیئ اےنت دن وہ ےئگ ںیہ مہ ولگ اس اک احل اوحال وپےنھچ ںیہن  ےئگ 

 

روپےنھچ ےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر یھت اسھت یہ وصہف رپ ھٹیب یئگ ردسرہ یھب ریم ابہشز ےک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اھت ےمت ےکیم یک رپ یئگ وےسی یھب اجحب ای  دن 

ن

ن ار آج ںیم ےن دن اہمترے اسھت زگارن

ا اچےیہ 

ن

رےس واہں رپ یہ ےہ وت ےھجم ںیہن اتگل ںیمہ یھب واہں اجن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  رریم ابہشز ےن دسرہ وک دیجنسیگ ےس وجاب دن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ا زیلپ ریما دل وہ راہ واہں اجےن اک 

ن

رریمررررررررررررررر ںیلچ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا

 

دی دشہ زدنیگ ںیم یلہپ ن ار دض یک یھت اور دض یھب وھچیٹ یس دسرہ ےن ریم ابہشز ےس ش

رن ات رپ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رااھچ یھٹ ےہ مت ایتر وہ اجؤ مہ ےلچ ےئگ اوےک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  وفراً ےس یہ امن  رز دسرہ یک وکیئ ن ات ہنریم ابہش

 

امےن ہی وت وہ یہ ںیہن اتکس اھت اس ئل

رےئگ ےھت 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ےنت ںیم  ویکں رکسما راہ اھت اانعن اےنپ آسف ںیم اھٹیب وہا یسک ایخولں ںیم مگ ہتپ ںیہن

ر آسف ےک ادنر دالخ وہا  راس ےک آسف اک دروازہ وھکال اور ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

مت اہیں ایک رک رےہ وہ اور مت ںیم اینت یھب زیمت ںیہن ےک یسک ےک آسف ںیم ولک رک ےک 

رآےت ںیہ ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ای  آھکن ہن اھبن ا اھت 

ن

ر اک آسف آن ّصہ ےس الل الیپ وہ راہ اھت اےس ےلہپ یھب ریم اجی 

ن

غ
انعن وت 

راور ای  ن ار رھپ ہی آ ایگ اھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ری رنیگن وہیئ وہ آن ا اھت ےک  لک رات وت آآرام ےس ںیم وت سب آپ وک ہی اتبےن ر

ٹ

پ یک ی 

  
 
ی ر

ے

ا اور رھپ حبص نپاچن ےک ف

ن

یئگ وےسی رات ن ارہ ےجب یسک رشفی آدیم ےک رھگ وکد رک اجن

ا اسری رات آپ ایک رکےت رےہ وہ ےئگ ہی وت اتبےن یک رضورت ںیہن ر

ن

رھگ ےس واسپ آن

رےہ ر

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

 

ر ر وک ےلگ  انعن وت ریم اجی    آےگ رھب رک ریم اجی 

 

یک وکباس رپ یہ آگ وگبہل وہ ایگ اھت اس ئل

ا رشوع رک دن ا دو وھگےسن اھکےن ےک دعب 

ن

 امرا اور ہپ در ہپ امرن

پ

ن

پ

ےس ڑکپ رک نم رپ زور ےس پ

 نب ایگ اھت 

ن

 
ر ےن یھب رھب وپر وجاب دن ا اور انعن اک آسف دیماِن ج رریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اھتےن ںیم ےک ن ایق ااکلہر دوونں وک وھچڑواےن یک وکشش رک رےہ ےھت رگم ارگ ای  ریس 

راست رک ےک دوونں زیمخ وہ ےئگ  اھت وت دورسا وسا ریس اھت ای  دورسے رپ وھگوسنں یک ی 

اک ےس وخن یک داھرںی لکن

ن

ر رںیہ یھت ےھت دوونں ےک نم اور ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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دہ ریمے آس نپاس یھب رظن آےئ وت اجن ےل ولں اگ ںیم اہمتری ےھجمس مت 

ن

 

 

رمت آئ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر وک وارن ایکر ّصہ ےس الل آوھکنں ےس ریم اجی 

ن

غ
رانعن ےن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ورہن وج وبثت ریمے نپاس ںیہ اہمترے  

ن

 ریمی ںیم ےنلم آ اجن

ٹ

مت ےھجم دو دن دعب  وہت

اہم ںیم ےن وفوٹ اکیپ 

ن

 ںیہن وھچڑںی ےئگ اہمترا اکنح ن
 
ںیہمت ںیہک نم داھکیےن ےک اقت

ررکوا رک س  وک ینجیھب ںیہ ےھجمس مت 

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

 

ر  اینپ ن ات ہہک رک واہں ےس الچ ایگ اھت اےس وج انہک اھت اس ےن ہہک دن ا اھت  رریم اجی 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رآپ ےس ای  تہب رضوری ن ات رکین یھت ن ان ا االسم مکیلع ےھجم ر رولیہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا 

ن

ر رکن ر ےک اسھت وہےئ ڑگھجے ےک دعب رمع امجل وک اکل یک اب اور دی  انعن ےن ریم اجی 

 ںیہن وہ اگ ر

ے

  یسک یھب احلظ ےس درس

 

رانعن ےک ئل
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ایک ن ات رکین ےہ  مت ےن ھجم ےس وہ یئگ وکیئ وضفل یس دض رگم رھپ یھب وبول ایک انہک ےہ مت 

رےن ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ن ار اینپ یہ ویکں ےتہک
م
 رےتہ ںیہ ن ان ا آپ ریمی ن ات لمحت ےس ےنس ےئگ ن ا ںیہن آپ ہ

ر وپری ن ات نس ایل رکںی یھبک ریمی یھب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ّصہ طبض ایک اور دےب دےب وظفلں ںیم 

ن

غ
ّصہ ںیم رھبا رپا اھت وت اس ےن اانپ 

ن

غ
انعن آےئگ یہ 

راےنپ ن اپ ےس ن ات یک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رن اپ اب وبل یھب دے ایک ہلئسم ےہ ےمت اور ویکں اکل یک ےھجم   رااھچ ریمے

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا نپالگ نپ اھت وت رمع امجل ےن 

ن

رمع امجل وک انعن اک ومڈ آف اگل اور اےس اس ومڈ ںیم ڑیھچن

رن ات یہ متخ رک دی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  یہ 

 
 

درسی ڈنیس رک راہ وہں آپ ایھب اور اس وق

 

 ںیم آپ وک ای   ان 

 وھپھپ وک ےل رک  اجںیئ اور ریمے رہتش یک ن ات رکںی اور آپ واہں

  س اہں یہ رک ےک آںیئ ےئگ اکنر ےھجم ںیہن اچےیہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ھاارا

م

ے

ن

دامغ حیحص ےہ انعن اےسی ےسیک یسک ےک رھگ نم ااھٹ رک ںیلچ اجںیئ ایھب ای  دو دن  ر

ران ولوگں ےک ن ارے ںیم ھچک ہتپ وت رکواےن دو ویکں اینت دلجی رک رےہ وہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر رک ےھتہ ےس اڑھک ےئگ ےھت ررمع امجل وت انعن یک ن ات یہ نس
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ن ان ا آپ وک ںیم اسیج ہہک راہ وہں آپ وےسی یہ رکںی ورہن وھبل اجںیئ ےک آپ اک وکیئ اٹیب 

راھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ہکبج دورسی رطف رمع امجل ےن ای     وفن دویار رپ دے امرا رانعن ےن  ہی ہہک رک ومن الئ

  اس اک ربمن ڈالئ رک دن ا 

 

راوسفس ےس آہ رھبی اور رمثہ وک اکل رکےن ےک ئل

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

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ا اب انلچ ںیہن ےہ ر

ن

رمت ےن دسرہ ایتر وہ اجؤ ن

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

ر۔۔

 

رریم ابہشز ےن اہھت رپ ن ادنیھ ڑھگی وک دےتھکی وہےئ اہک

 ر

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

ر۔۔۔۔ر

 

 الیپ ڑپا وہا 

ن

ر لکن آیئ نکیل دسرہ اک رن
م
دسرہ ریم ابہشز ےک آواز دےنی رپ رمکے ےس ن اہ

راھت

 ر

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

 

ا اہمتری ر

ن

ردسرہ ےمت ایک وہا تعیبط وت یھٹ ےہ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اڑا وہا داھکی وت دسرہ ےس وپاھچ 

ن

رریم ابہشز ےن دسرہ ےک رہچہ اک رن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  یج ںیم کیھٹ وہں ںیلچ آپ ںیم آیت وہں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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رامےھت رپ آےئ ےنیسپ وک اصف رک ےک اہک ر ردسرہ ےن اےنپ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ےئگ وت یقت اصج  ےن وت السم ںیہن ایک رگم ریم ابہشز اور دسرہ یقت اصج ر
 
 ےک رھگ ج

رہنی مگیب ےن ان یک آؤ تگھب ںیم وکیئ یمک ہن وھچڑی 

ے

رف

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ی اتب ریہ یھت ےک آپ ولگ رپیپز ےک دعب دیئب اور ریپس اجںیئ ےئگ 
 
ج
ح

رالکن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رعوج ،اجحب ،یقت اصج  ،ریم ابہشز ےک نپاس یھٹیب ن اںیت رک ریہ یھت وت ن اوتں ن اوتں 

راسفتسر ایک رعوج ےن ریم ابہشز ےس ا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےئلچ اگ یج اٹیب یج آپ یھب انلچ آپ یہ ایک آپ یک اسری یلمیف یھب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اگل ےک اس ےن تہب ریم ابہشز ےن رکسما رک اہک رگم یقت اصج  ےک دےنھکی رپ ریم ابہشز وک

رطلغ ن ات رک دی وہ 

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

 

رہنی مگیب چیک ںیمر

ے

 اکم رک رںیہ ںیھت ہکبج رعوج ،اجحب،ریم ابہشز اور یقت دسرہ اور ف

اصج  الؤچن ںیم ےھٹیب وہےئ ےھت ریم ابہشز رعوج اور اجحب ےس ن ات رک ریہ ےھت 

یھب رعوج اور اجحب ےس یہ ن ات رک رےہ ےھت ریم ابہشز اور یقت اصج   ریقت اصج ر

رای  دورسے وک لمکم وطر رپ رظن ادناز رک رےہ ےھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

الؤچن ںیم ےھٹیب وہےئ س  ولگ ن اوتں ںیم رصموف ےھت ےک رھگ یک ڈور لیب یجب 

  یئگ وت اسےنم ااجنن ولوگں وک دھکی رک وھتڑی یس ریحان رعوج دروازہ وھکےنلر

 

 ےک ئل

روہیئ ر

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

 

ریج آپ وکن اور آپ وک سک ےس انلم ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  رعوج ےن رکسماےت وہےئ اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

ر اٹیب ایک ہی یقت اصج  اک رھگ ےہ مہ  ان ےس ےنلم آںیئ ںیہ رضوری ن ات رکین ےہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ررمع امجل ےن رعوج وک اانپتیئ ےس رھبے ےجہل ںیم اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریج الکن ےہ ان اک یہ رھگ ےہ ںیم ایھب ن ان ا وک وبال رک الیت وہں اوےک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یھت 

 

 رک الؤچن ںیم آ گ

ٹ

م
ررعوج رمع امجل وک وجاب دے رک دروازے ےس ہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر آپ ےس وکیئ الکن ےنلم آےئ ںیہ آپ اک وپھچ رےہ ےھت وت ںیم ےن ہہک دن ا ےک 
م
ن ان ا ن اہ

رالیت وہں  رآپ وک وبال رک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےئگ وت واہں رپ وصن ایئ ایلبمس ےک
م
  یقت اصج  ن اہ

 
 اوپزنشی ڈیلر رعوج ےک ےنہک رپ ج

وک دھکی رک ریحان وہ ےئگ ےھت رمع امجل ےک ےنہک رپ ےک اںیھن ھچک رضوری ن ات رکین ےہ 

  یقت اصج   رمع امجل او

 

رر رمثہ  وک ادنر ےل آےئ اس ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رر اھبیئ آپ، آپ دوونں اہیں ےسیک ررمثہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ، رمع ر ر ر ر ر ر ر

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

 

ی دسرہ ےن رقتابیً تخیچر

ے

کلٹ

ن

ن

 وہےئ رمثہ اور رمع امجل وک آواز دی  دسرہ یک آواز چیک ےس 

 ےئگ ےھت 

ن

ردےنی رپ ریم ابہشز اجحب اور رعوج س  یہ وچی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

فف ریمے اہلل ےھجم نیقی یہ ںیہن آ راہ ن ار مت اہیں ےسیک 
فف
فف
فف
ف

ردسرہ ہ ہ ہ  ہ ہ ہ ہ ہ ہ ا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رمثہ ےن یھب ےب ینیقی ےس دسرہ وک داھکی اور اس وک ےلگ اگل ایل اھت وپرے سیب اسل دعب

 وک اےنت 

ے

دسرہ اور رمثہ اک اسےنم وہا اھت وت ویہ رپ ریم ابہشز ےن یھب اےنپ رگجی دوس
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راور رمثہ یک رطح رگم وجیش ںیہن یھت  اسولں دعب داھکی اھت رگم ان دوونں ںیم دسرہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمع اھبیئ ےس ولم ریم اھبیئ آپ ےسیک ںیہ ارے دسرہ مت یھب ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دسرہ یھب رمع امجل ےس یلم اور رمثہ  ررمثہ ےن دسرہ وک وتہج رمع امجل یک رطف رکوایئ وت

رریم ابہشز ےس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر
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ردعب ےمت دھکی رک  وخیش وہیئ یسیک وہ رمثہ اےنت اسولں ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رےس اہک  رریم ابہشز ےن رمثہ وک ےلگ اگل رک ایپر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہنی مگیب اور یقت اصج  ےس وہا اس س  ںیم رمع

ے

 امجل اس ےک دعب س  اک اعترف ف

ر یھب ن ات ںیہن وہیئ دسرہ ےن رمع امجل ےس ریم ابہشز اک اچنیھک  رای  اور ریم ابہشز ںیم رزا ی 

ا یہ انمس  اھجمس  اچنیھک روےیئ دھکی رک رزا یس رپ

ن

راشین وہیئ رگم ایھب ن ات ہن رکن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ےک نپاس ای  تہب رضوری اکم ےس آےئ ےھت اہیں وت اھبیئ اصج  مہ دوونں آپ ر

روسں  آےن ےس ےلہپ ںیم اور اھبیئ رزا ےس رکف دنم ےھت رگم دسرہ اور آپ یک یلمیف وک مہ  ی 

ماان یک رضورت یہ ںیہن ےہ 

ُ
گ
رےس اجےتن ںیہ وت اب وت وکیئ ومہ اور 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  دیہمت ن ادنیھ ررمثہ ےن اسر

 

رے اعترف ےک دعب اینپ ن ات رکےن ےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رکر

ُ

  آےئ ےھت  ریج آپ ھُک

 

رن ات رکںی آپ سک اکم ےک ئل

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

 

 ےھٹیب ےھت وہ دیسےھ وہ رک ےھٹیب الؤچن وت یقت اصج  وج ےک وصےف ےک اسھت کیٹ اگل رک

رہنی مگیب یھٹیب وہیئ ںیھت وت

ے

وت  ران ولوگں ےس رھبا ڑپا اھت ای  وصےف رپ دسرہ ،رمثہ اود ف

دورسے رپ یقت اصج  اور ریم ابہشز وبجمری ںیم ای  اسھت ےھٹیب وہےئ ےھت اسےنم 

 ےھت اس ےک داںیئ رمع امجل اور سج وصےف رپ ریم ابہشز اور یقت اصج  ےھٹیب وہےئ

رن اںیئ رعوج اور اجحب یھٹیب وہںیئ ںیھت

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ارگ اھبیب ذدنہ وہیت وت انیقیً وہ یہ آیت رگم آپ انعن وک ریما یہ اٹیب ھجمس ںیل  وہ اھبیئ اصج ر

ارے انعن وک آپ یک یٹیب رعوج دنسپ آ یئگ ےہ وت اس ر
م
ےن ںیمہ اہیں رپ رہتش یک رغض ہ

رےس اجیھب ےہ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررک ےک اانپ دماع ایبن ایک  ررمثہ ےن اب ن ات وک رصتخم

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریج وہ انعن وہ وپسیل آرسیف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریقت اصج  ےن رفنکم رکےن واےل ادناز ںیم اہک ر

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

 

  ےس یہ دض اگل رک اھٹیب 

ے

یج وہ ریما اٹیب ےہ اس ےن ںیہک آپ یک یٹیب وک داھکی وہ اگ سب ی

راجںیئ ےہ ےک ریما رہتش ےل رک ر

راب آپ ولگ اانپ ہلصیف انس دںی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ہکبج انعن ےک زرک رپ رعوج یک آوھکنں ںیم یمن یس آ  ررمع امجل ےن یھب ن ات رشوع یک

  رعوج واہں ےس اھٹ یئگ 

 

  واہں انھٹیب لکشم وہ راہ اھت اس ئل

 

ریئگ اس ےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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راتگل ےہ رشام یئگ ےہ رعوج ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر۔

 

رمثہ ےن رعوج ےک واہں ےس اھٹ رک اجےن رپ رصبتہ ایک ہکبج اجحب رعوج ےک ےھچیپ یہ 

رواہں ےس یلچ یئگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 آیئ 

ٹ

م
رسج یک وہج ےس واہں رپ وموجد امتم ولوگں ےک رہچوں رپ ونصمیع رکسماہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 وت دںی  مہ آپ وک ن ایمہ وشمرہ ےک دعب یہ ھچک اتب ںیکس 

ے
ے

یج آپ ںیمہ وسےنچ اک ھچک وق

رےئگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہنی مگیب ےن ن ات وک انسح رطےقی ےس اھبنسال ر

ے

رف

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

آپ ای  دو دن ںیل ےل رگم اس ےس زن ادہ ںیہن ویکں ےک انعن وک ینتج دلجی ےہ ںیم 

رآپ وک اتب یہ ںیہن یتکس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا  رہنی مگیب یک ن ات میلست رکےت وہےئ اینت یہ اانپتیئ ےس وجاب دن 

ے

ررمثہ ےن یھب ف

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رس ن ارے اتبن ا ویکں ںیہن وعج مت ےن ےھجم ا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اھت اجحب وج رعوج ےک ےھچیپ آیئ اجحب اک دصقم رص

ن

رف رعوج وک وھتڑا اس گنت رکن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 رکوں ریما ومڈ ںیہن ےہ 

ے

ی م
 
ج
ح

ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ل یھب ومڈ ںیہن اھت ےک اجحب اس ےس رہتش ےک وٹیپ رپ ن ات رکیت 
ب لک
ررعوج اک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ادی یھب وہین 

 

ارے وعج ومڈ ویکں ںیہن ےہ اہں ایھب وت رصف رہتش آن ا ےہ ایھب وت ش

رےہ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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راجحب ےن  رشارت ےس وعج ےک رگد اےنپ ن ازؤں ڈال رک اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اےسی یہ رانہ اسری زدنیگ 

ن

ی ی ی ی ی ی ہ ی ی ی ی ی ی ی ی ی مت ن
 
ج
ح

ر

ردب زیمت یک دب زیمت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ی ےک ڑیھچےن رپ اس ےن یھب رشاریت ادناز ر
 
ج
ح

رںیم اہک رعوج ےن اانپ مغ اپھچ رک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رسب یھبک رغور ںیہن ایکر

ریض اکرل  اھجڑ رک اہک 

ن

راجحب ےن ف

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر اجحب ھچک زن ادہ یہ زیت ںیہن وہ یئگ اہمترے ن ان ا ےن ااسی ایک الھکن ا ےہ ےمت اہں

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ںیہن رعوج وک اجحب ںیم واحض دبتیلی رظن آ ریہ یھت اجحب اب ےلہپ یک رطح وہ ڈریت ر

ر ن ات رکیت یھت ریغب یسک وحف ےک یسک ےک ڈرے ر
م
ریھت ہ

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

 

ار

ن

  اب وکیئ یھب اکم رکےن ےلہپ ڈریت ںیہن روہ ایک ےہ ن

 

 ن ان ا اک ایپر یہ اکیف ےہ ریمے ئل

ر اکم ںیم ریمے اسھت ںیہ  
م
رویکں ےک ریمے ن ان ا ہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ایھب وہ دوونں اس وموضع رپ اور ن ات رکںیت ہک دروازہ رپ دکتس وہیئ المزہم ےن 

ریم ابہشز اک اغیپم دن ا ےک وہ اںیھن رھگ اجےن اک وبل رےہ ےھت اجحب یھب رعوج  راجحب وک

اجحب اےنپ رھگ یک  رےک ےلگ لم رک ےچین آ یئگ یھت س  ےس لم رک ریم ابہشز ،دسرہ،اور

رطف رواہن وہ ےئگ ےھت رمثہ اور رمع امجل یھب دلجی یہ ےلچ ےئگ ےھت دسرہ ےن لک 

راےنت رعہص یک ن اںیت وج رکین ںیھت  ررمثہ وک رھگ رپ یھب وبال ایل اھت

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔

ا ںیم آپ ولوگں وک اتب 

ن

آپ ولگ آ ےئگ ایک اہک ان ولوگں ےن اوھنں ےن اہں وت یک ےہ ن

 اجںیئ دوں ارگ اوھنں ےن  ااکنر یھب ر

ے

  ی

ے

ایک ےہ وت آپ رھپ ان ےک رھگ اجںیئ ےئگ اور ی

 وہ ولگ اہں ںیہن رک ےتیل 

ے

  ی
 
رےئگ ج

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

انعن رمع امجل اور رمثہ وک رھگ ںیم دالخ وہےت یہ اانپ یہ راگ االےنپ اگل اھت انعن ےک 

ےل رک ڈر اھت ںیہک وہ ااکنر ہن رک ےل انعن وک ہتپ ںیہن اھت دل ےک یسک وکےن ںیم رعوج وک ر

ےک  رےک وہ ویکں رعوج اک یہ اسھت اچاتہ اھت ہتپ ںیہن ہی ایک اھت وج یھب اھت اےس رعوج

رہ 

ن

ا ، اب انعن وک م

ن

ا، رعوج وک گنت رکن

ن

س رکن

ن ہ

ا ااھچ اتگل اھت ،رعوج ےک اسھت 

ن

اسھت ڑلن

ر احل ںیمردےنی اگل اھت وج یھب اھت اب اےس رعوج یہر
م
ر اچیہ یھت ہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

روخردار مت وت وہا ےک وھگڑے رپ وسار وہ مہ ان یک ر ڑلیک اک اہھت امےنگن ےئگ ےھت ان یک ربص ی 

د رک  ری 

ن

دین وت وھتڑی یھت ےک ای  یہ دن ںیم اس اک ومل اگلےت اور اےس چ ری 

ن

ڑلیک چ

رڈال دےتی ر راہمترے اہھت ںیم

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمع امجل ےن انعن یک دلج ن ازن اں دھکی رک لمحت ےس اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر احل ںیم اچ
م
ےیہ ںیم ایک بلطم آپ اک اوھنں ےن ااکنر رک دن ا ایک دےھکی ن ان ا ےھجم رعوج ہ

ادی 

 

اب اس ےک ریغب رےنہ اک وسچ یھب ںیہن اتکس ںیم آپ دوونں وک اتب راہ وہں ںیم ش

ررصف رعوج ےس رکوں اگ ورہن یسک ےس ںیہن رکوں اگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

  انعن

 

ےن دو وٹک ادناز ےس  انعن وت رمع امجل یک ن اںیت نس رک یہ خیس نپا وہ ایگ اھت اس ئل

راہک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اماگن ےہ ارے انعن آرام ےس اٹیب اوھنں ےن ااکنر ںیہن ایک اوھن

ے
ے

ں ےن رصف وق

اری 
م
  اور مت اےنپ دل ےس ااکنر اک ڈر وت اکنل یہ ول ویکں ےک وہ ولگ ہ

 

وشمرے ےک ئل
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رڈنی رعوج اس یک یجیتھب ےہ اور ریم ابہشز اھبیئ  راجن اچہپن ےک ںیہ دسرہ

ن

ریمی ٹسیب ف

 ںیہ وت یقت اھبیئ ااکنر ںیہن رکںی ںیئگ ر

ے

رےک دوس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یھت اےس دےتھکی 

ے

رمثہ ےن انعن وک وحہلص دےتی وہےئ اہک ویکں ےک وج انعن یک احل

راگل ےک وہ س  ھچک انعن وک اتب دے وہےئ رمثہ وک یہی ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ےھت ایک ن ان ا آپ چس ںیم ریم ابہشز وک اچہپےتن ںیہر

ے

ر بلطم ریم ابہشز  آپ ےک دوس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ںیہ انعن وت ریحان یہ وہ ایگ اھت ےک

ے

ر ریم ابہشز اس ےک ن ان ا ےک دوس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ہ اہک ےہ  اہں ویکں مت ویکں اےنت ریحان وہ رےہ وہ ر

ن

ص
چف
رمت اس س  وک وھچڑوں ہی اتبؤ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  انعن وک ر
 
ریم ابہشز ےک وموضع رپ اجےت وہےئ داھکی وت ن ات دبےنل رمع امجل ےن ج

ہ ےک ن ارے ںیم وپاھچ 

ن

ص
چف
  اوھنں ےن انعن ےس 

 

رےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ںیم دویتس یھت ہی وت 

ے

ا ےہ ویکں ےک یلہپ ن ار اوپزنشی اور وکحم

ے
ن

 
ا وت ب

ن

ریما ریحان وہن

رگنکی ینز ےہ ر ہ وک وخب امھگ رھپا رک اےس آسئ ی 

ن

ص
چف
اور آپ رپاشین  ہ وہں ںیم ےن 

  وہ آرام وکسن ےس اےنپ رمکے ںیم وس ریہ

 

ررگ الھکن ا ےہ اس ئل ر ےہ رکمی، ڈنیسوچ، ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردا ایک انعن ےن رمع امجل اک روےیئ دھکی رک ای  ای  ظفل ابچ ابچ رک ا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ہ وک دھکی ولں اور رھپ زمحہ )رمثہ اک اٹیب

ن

ص
چف
(اور اس ےک اوبّ وک ااھچ اھبیئ اصج  ںیم زرا 

 آ رےہ ںیہ 

ے

راکل رک ےک وپھچ ولں بک ی
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 الؤچن ںیم ےھٹیب رھپ دوونں یہ رمثہ ہی ر

ے
ے

ہہک رک واہں ےس یلچ یئگ اور  انعن رمع یھب ھچک وق

راےنپ اےنپ رمکے یک رطف لچ ڑپے 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رال وت ںیہن امےنن واال ریم اب ایک رکے اگ وت وہ وپسیل وا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس رااسفتسر ایک  رلیہس ےن ریم ےک زومخں رپ رممہ اگلےت وہےئ ریم اجی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ہی تہب امہ ےہ ریما اکم ارے اےسی ےسیک ںیہن امےنن اگ وہ امےنن اگ ویکں ےک ریم

 

ے ئل

ررصف اور رصف انعن رمع امجل یہ رک اتکس ےہ اور وکیئ ںیہن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر وک ہتخپ نیقی اھت ےک انعن اس اک دن ا وہا اکم رضور رکے اگ  رریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ااھچ وت اس وپسیل واےل یک اینت اجوسیس رکےن اک ایک ہجیتن الکن مت یہ اتبؤ اےنت دن ےس مت 
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ےک ن ارے ںیم وہ اافنرنشیم یھب اکنل رک ےل اور ںیم اس ےک اھچیپ رک رںیہ ںیہ اس ر

  راھک وہا اھت نکیل وہ ڈہ رحام سٹ ےس سم یھب ںیہن وہا 

ن

رآےئ سج وک اس ےن فح

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر اگل اھت 
م
 سیپ رک ای  ای  ظفل ادا ایک لیہس وک انعن اک ویں ااکنر رک زہ

ے
ن

رلیہس ےن دای

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اچہ راہ 

ن

ارے اہھت ںیم ےہ اور وج اکم ںیم رکن
م
وہں وہ انعن یہ ارے ن ار ن ازی اب یھب ہ

ررک اتکس ےہ اور وکیئ ںیہن ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ےن لیہس ےک رمکے یک ڑھکیکر ےس اسےنم واےل رھگ یک ڑھکیک وک دھکی رک اہک ہی  رریم اجی 

نسح اافتق اھت ےک لیہس اک رھگ یقت اصج  ےک نیع اسےنم واال رھگ اھت ہی ای  وپش 

ہق اھت سج ںیم س  رھگ ای  یہ رطز ےس ےنب وہےئ ےھت اور لیہس ےک رمکے ےک الع

رنیع اسےنم رعوج اک رمکہ اھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اب ایک رکے اگ وت اور ےھجم ںیہن اتگل ےک وہ انعن اینت آاسین ےس امےن اگ اےس راہ رپ الےن 

  ںیمہ ھچک

 

ا وہ اگ ےک ئل

ن

ر اور رکن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر وک تقیقح ےس روانشس رکان ا ےک انعن انتج دضر ی دنبہ آاسین ےس لیہس ےن ریم اجی 

ریسک یک ن ات ںیہن امےن اگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ری رطہقی ہی  راس وک رایض رکےن ےک تہب

ن

اسرے رطہقی ںیہ اور اس ںیم س  ےس آچ

رےہ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ےن اینپ ن ات لمکم  اک افلےف راھک ریم اجی 

ن

 رکےت یہ لیہس ےک اسےنم ای  اخیک رن

ر وک داھکی  ری رک ےک ریم اجی 

ٹ

رسج وک وھکل رک لیہس ےن اینپ آںیھکن ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
443 

 

رہی ایک ےہ ریم ہی وت ہی وت ےن بک ںیل ںیہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اس ےس آ ےئگ لیہس ےس  ھچک وبال یہ ںیہن ایگ ویکں ےک اس افلےف ںیم انعن اور رعوج 

ازابی  رظنمر

ن

ر دیق ےھت ےک اس رات ےک ھچک ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اس ےک اکنح ںیم ےہ اور ہی وت ںیہن رک اتکس ریم وت یھب اجاتن ےہ اور  ںیم یھب ےک وہ ڑلیک 

 وبےت رپ اےس کیلب لیم 
 
ا اور اس ےک ت

ن

رر رکن
چپ
پ
کٹ ٹ

یسک یک رپلنس ومسٹنم وک ویں 

ا ِدس اِس وٹ چم ریم 

ن

ررکن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ریم یک رطف ےس وکیئ وجاب ںیہن نپان ا وت وخد یہ ن ات رشوع رک دی 
 
لیہس ےن ج

  ہی س  ھچک لیہس وک نیقیر

 

 ںیہن آ راہ اھت ےک ریم رصف ای  دنمش وک متخ رکےن ےک ئل

ررکے اگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

  ںیم س  ھچک رکوں اگ اس ےنیمک وک 

 

اہں رکوں اگ ںیم اطلسن رمزا وک متخ رکےن ےک ئل

  وکیئ ریمے ن ان ا اور دادا وک امرےت وہےئ رشم ںیہن

 

 آیئ وت ےھجم اس وک ابتیہ رکےن ےک ئل

ریھب اکم رکےن ںیم رشم ںیہن آےئ یئگ 

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

 

 الچ رک اہک 
 
ر ےن قلخ ےک ت رریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اہک ےک وہ اس اطلسن رمزا 

 

 ںیم رصف انعن وک کیلب لیم رکوں اگ ن

 وک ابتیہ رکےن ںیم ریمی دمد رکے اس س زن ادہ ھچک ںیہن اور سج

  دن انعن رایض وہ ایگ وت ہی وفوٹرگاف متخ رک دوں اگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن وکسن اور لمحت ےس لیہس ر وک اانپ دماع ایبن ایک ےلہپ یک رطح اب یک ن ار ریم اجی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اتکس ےہ وت اےنپ ن ان ا اور دادا اک سیک ری اونپ  ردھکی ریم وت ہی س  لگیل رطہقی ےس یھب رکر

ا 

ن

ررکوا دے اور وج وبثت اہمترے نپاس ےہ وہ اطلسن رمزا وک وت ابتیہ یہ رک دںی ےئگ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یک رطح ریم وک ای  ااھچ اور حیحص وشمرہ دےنی یک وکشش یک 

ے

رلیہس ےن اےھچ دوس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھپ ن ان ا اجین  وپرے دس اسل ہی سیک ڑلےت رےہ لیہس ایک وہا ان اک ےلہپ نشیس وکرٹ ر
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اہیئ وکرٹ رھپ رپسمی وکرٹ اور رھپ سیک ےک امتم زلمامن وک راہیئ لم یئگ  اب مت اتبؤں 

رںیم سک ےس ادیم اگلؤ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ےک ونسٹ وبرڈ سج رپ اہجں رپ ریم اطلسن رمزا اور انعن رعوج 

ن

ر ےن زبس رن ریم اجی 

رںی نپ یک وہیئ ںیھت وج اس سیک ںیم یسک یھب وحاےل ےک العوہ ان امت راد یک وصتی 

ن

م اف

رل ایک ےس وجڑا وہا اھت ای  رفنت رھبی رظن ڈال رک لیہس ےس ای  خلت وسا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اگ اور ہی سیک وت  رااھچ ن ار ےسیج ےمت انمس  ےگل وےسی یہ رک رپ ےھجم ہشیمہ اےنپ اسھت نپاےئ

ا ےہ 

ن

روہ ایگ اجحب ےک ن ارے ںیم وج وساچ اھت اس اک ایک رکن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔

 

ر ےک دنکوھں رپ اہھت رھک رک اہک اور اسھت یہ اس یک وتہج دورسی ر لیہس ےن ریم اجی 

ام یھب ایل ر

ن

  اس ےن اجحب اک ن

 

ررطف رکےن ےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  وت تہب لپمس اس لیھک الیھک اجےئ اگ تبحم اک لیھک 

 

راس ےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اجس رک اہک 

ٹ

م
ر ےن رہچے رپ ای  بیجع یس رکسماہ رریم اجی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 یہی وساتچ راتہ وہ اگ ےک ےسیک سک 

ے
ے

ر وق
م
رے الپن ےسیک انب ےتیل وہ یتا دامغ ہ

ٹ

وت اےنت ی 

 سک ےک الخ

ے
ے

ا ےہ وق

ن

رف ایک رکن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ر رپ زنط ایک  رلیہس ےن رعتفی ںیم اپھچ رک ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیہن اتیل وج ریمے اسھت اتیل ےہ اےس وھچ

ن

ا ںیہن ہنیمک ںیہک ےک ںیم یسک ےس یھب نپپ

ے

ڑن
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روہں ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

ر لیہس یک ن ات ںیم اپھچ زنط ھجمس ایگ اھت اس ےیل اےس  رای  اگیل ےس ونازا ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

د ہہک راہ اھت ےک بلک ںیم انلم وت ر راتب اجےئ اگ ےک ںیہن ااھچ ن ار امخ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ےہ

ن

ر اک ومڈ ےسیک دبتلی رکن اےس ای  ن ات ےس دورسی ر رلیہس وک ہتپ اھت ےک ریم اجی 
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ا ےہ 

ن

رن ات رپ ےسیک الن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

وج ےک اعمےلم ںیم وھتڑا اس ن ات رکےن ےگل ںیہ وت اب رھپ ان وک ںیہن ن ار ن ان ا اجین رع

اراض ںیہن رک اتکس وت اےس ہہک یسک ےفیک ںیم ےتلم ںیہ ر

ن

رن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ام وک ایھب ںیم اتلچ وہ 

 

راوےک رھپ ےتلم ںیہ ش

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر لیہس رھگ ےس لکن ایگ اھت اسھت ںیم رعوج اور انعن ےک وفوٹرگاف  ہی ہہک رک ریم اجی 

رلہ لچ اچمےن واال اھت یھب ےل رک وج اس ےک آےن وایل زدنیگ ںیم 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 

رنت ااھٹ ریہ یھت  اہتش رکوا دن ا اب وہ زیم ےس دنگے ی 

ن

دسرہ ےن ریم ابہشز اور اجحب وک ن

 ر

 

 لکن ایگ اھت ہکبج اجحب ریم ابہشز ےک اسھت یہ  ریم ابہشز اےنپ ای  ایسیس االجس ےک ئل

رنت ےٹیمس یہ ےھت ےک  انپارٹنمٹ یک ڈور لیب یجب  راوکسل یلچ یئگ یھت ایھب دسرہ ےن ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  دروازہ وھکال وت اسےنم رمثہ ڑھکی یھت 
 
ردسرہ ےن ج
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر 

ن
 

راالسم مکیلع یسیک وہ مت ادنر آےن ےس ںیہن دوں یئگ ایک دوھکیں رک دن ا ہن رسرپای

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمثہ ےن دسرہ وک ےلگ اگل رک اہک 

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

ر۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 

رومکیلع االسلم ںیم یھٹ وہں مت یسیک وہ اور سک ےک اسھت آیئ وہ  ادنر آؤ 

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

 

دسرہ ےن یھب رگم وجیش ےس رمثہ اک اابقتسل ایک اور اسھت یہ رمثہ وک انپارٹنمٹ ےک ادنر 

ریھب ےل آیئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

را ایپرا اجسن ا وہا ےہ ر

ٹ

رارے واہ دسرہ مت ےن انپارٹنمٹ وت ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمثہ ےن اتسیشئ رظنوں ےس اسرے انپارٹنمٹ وک داھکی  

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

 

ا ریم اک وہ یہ ہی س  زیچںی ےل رک آںیئ ںیہ اور اب وت ریم ےک ر رارے

ن

رمثہ ےمت ہتپ وت ےہ ن

راسھت اجحب یھب اس اکم ںیم گل وہیئ ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر دسرہ ےن یھب اچسیئ رمثہ وک اتبیئ ےک انپارٹنمٹ وک اجسےن ںیم زن ادہ اہھت ریم ابہشز او

راجحب اک ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ےس یہ ںیمر

ے

  ےس ںیم مت ےس یلم وہں ی
 
 ےن ہی وسچ ایل اھت ےک ااھچ ےمت ہتپ ےہ ج
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ںیم مت ےس ےنلم آؤ یئگ ویکں ےک ںیم ےن ایھب تہب ےس ن اںیت مت ےس رکین یھت سیب 

رینت ن اںیت رکین ےہ اسل اک رعہص یھب زگرا ےہ ن ار مت ےس ا

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمثہ ےن وخش وہ رک اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ھچک اھکےن  ےل رک آیت وہں  رھپ دوونں ھٹیب رک وخب 

 

ااھچ مت وھٹیبں ںیم اہمترے ئل

رن اںیت رکںی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  ھچک

 

 اھکےن ےک دسرہ ےن رمثہ وک الؤچن ںیم ای  وصہف رپ ےنھٹیب اک اہک اور اس ےک ئل

رےئیل ایھٹ یھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 آیئ وہں اھکےن ےنیپ ےک ےئیل ارے دسرہ وھچڑوں اھکےن ےنیپ وک ںیم اہیں مت ےس ےنلمر

رںیہن وھٹیبں اہیں وکیئ رضورت ںیہن ےہ ںیہک اجےن یک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمثہ ےن دسرہ یک الکیئ ڑکپ رک اےس اےنپ نپاس اھٹیب دن ا اھت 

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

 

ر مت رشوع رکوں رھپ ںیم اتبیت وہں ےمت ےک ان سیب اسولں ںیم ایک ایک وہا ےہرااھچ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔

 

ردسرہ ےن رمثہ وک ن ات رشوع رکےن اک وبال 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

فف دسرہ ایک اتبؤں ںیم ےمتر
ف
ادی ےک دعب اےنپ امں ن اپ وک وھچڑ رک دورسے کلم ا

 

 ش

یک رمےن  ںیم یلچ یئگ رھپ ایک ےلہپ وت نیت اسل اوالد یک تمعن ےس رحموم ریہ رھپ ان ا اامں

ر( ےن 
م
  یھب  اضیفن )رمثہ اک وشہ

ے

ےک وت ےھجم ھچک یھب ااھچ وہےن یک وکیئ ادیم ںیہن یھت ی
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ادی اک وبال ںیم یھب رایض وہ یئگ  رریما اسھت ںیہن وھچڑا رسسال واولں ےن دورسی

 

ش

یھت رگم اضیفن رھپ یھب ریمے اسھت یہ رےہ رھپ اہلل ےن ےٹیب یک ادیم دی رھپ اس ےک 

ام ےہ ریمے وچبں اک اب مت اتبؤں مت آھٹ اسل دعب ر

ن

ہ اور زمحہ ن

ن

ص
چف
یٹیب ےس ےس ونازہ 

رےن سیب اسل ےسیک زگارے ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر یھت رمثہ ےن دسرہ وک اینپ اسری زدنیگ یک روداد رصتخم رک ےک شیپ  دسرہ ےک ےنہک یک دی 

ر ںیم دسرہ وک یھب

ن

 وبل دن ا ےک وہ اینپ سیب اسل یک دااتسن اےس انسےئ رمثہ رک دی اور آچ

رنی سیب یک دااتسن اےس انس دی ر

ے

رےک ےنہک رپ دسرہ ےن اینپ زدنیگ ےک خلت ی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 وخب ن اںیت رکےن ےک دعب دسرہ رمثہ وک نچیک ںیم ےل آیئ دسرہ 

ڑن این    ب 

 

 اسھت اسھت ن اںیت یھب رک ریہ یھت اور اسھت اسھت رمثہ ےک ل

  دسرہ ےک،

 

 وقرہم اور السد یک یھب ایتری رک ریہ یھت ےک ااچی

 آوھکنں ےک آےئگ ادنریھا اھچ ایگ اھت اس س ےلہپ ےک دسرہ ےھچیپ وہ رک

ڑ  ےل آیئ
 
 رگیت رمثہ ےن اس  اھتم ایل اور اس ڑکپ رک  نچیک س ن اہ

ا   اور ن این الپن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا 

ن

اب اسیک لیف رک ریہ وہں مت آرام رکوں ںیم چیک ںیم دھکی آؤں ےک ںیہک لج یہ ن

راہمتری انبیئ وہیئ زیچںی اور مت اےنپ روم ںیم اجؤں  راجںیئ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر وہں ںیم وخد رک دوں یئگ مت وھٹیبں ارے اب ںیم یھٹ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ں ےک وج یھب اھت رمثہ اس ےک رھگ یک دسرہ ےن اےنھٹ یک وکشش رکےت وہےئ اہک ویک

رامہمن یھت وہ اس ےس وت اکم وھتڑی رکوا یتکس یھت ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 وہےن ےک اسھت اسھت اہمتری نہب یھب 

ے

دسرہ ںیم وکیئ ریغ ںیہن وہں اہمتری دوس

روہں آیئ ھجمس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر دعب وہ  رن این اور وقرہم وت رقتابیً ایتر یہ اھت سب زرا یس دی  رمثہ ہی  ہہک رک چیک ںیم یئگ ی 

ا لمکم

ن

 ایتر وہ ےئگ اس ےک دعب السد ےک اور روایٹں یھب رمثہ ےن انب دںی اس ےک دعب اھکن

رای  رٹے ںیم رھک رک دسرہ ےک ےئیل الیئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر رمثہ دوھکیں ںیم ےن مت ےس اکم رکوا دن ا  دوھکیں اب ںیم یھٹ وہں ںیم وخد یہ رک یتیل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 وکیئ رضورت ںیہن ےہ مت رصف ےھجم ہی اتبؤں ےک ہی س  ھچک ایک اھت ںیہک مت  رپ

ٹ

ت

ن

ی

ن

ب گٹ

روت ںیہن وہ ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رن این دسرہ یک ٹیلپ ںیم ڈاےتل وہےئ وھک یتج وہیئ رظنوں ےس دسرہ وک دھکی رمثہ ےن ی 

ررک  اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریہ وہ وہ وت سب وےسی یہ رکچ آ ےئگ ر رایسی وکیئ ن ات ںیہن ےہ اسیج مت ھجمس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

راہک  ردسرہ  ےن  رشم رظنوں اکھج رک
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیم دسرہ ےمت ہتپ ےہ مت ھجم ےس وھجٹ ںیہن وبل یتکس اب چس چس اتبؤں ایک مت چس

 وہ 

ٹ

ت

ن

ی

ن

ررپب گٹ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ارگ ااسی یہ وہا وت ںیم ریم اور اجحب وک ےسیک رمثہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ایھب ھجم وخد رفنکم ںیہن ےہ

راتبؤں یئگ ےھجم ہی ھجمس ںیہن آ راہ 

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

ر۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔
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  ریم ابہشز 
 
دسرہ ےن رپاشین وک رک اہک ویکں ےک دسرہ اس دن یہ کش وہ ایگ اھت ےک ج

 وت ایتر وہےت وہےئ دسرہ اک دل اور دسرہ یقت اصج  ےک رھگ یک رطف اجرےہ ےھت

اں یک ںیھت ر  

ٹ

راب وہ ایگ اور دسرہ ےن واش روم ںیم اج رک ال

ن

 چ

ن

رااچی

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رؤں یئگ  وہ وت تہب وخش وہں ےئگ ااھچ ہی س  وھچڑوں ہی اتبؤں ےک ریم وک ےسیک اتب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمثہ ےن دسرہ ےس وخش وہ رک وپاھچ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا  رھچک ںیہن ہتپ ےک ںیم ریم وک ےسیک اتبؤں یئگ ےھجم ھچک ھجمس یہ ںیہن آ ریہ رےھجم

ن

مت اتبؤں ن

رھچک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ےن شش و جنپ ںیم رپ رک رمثہ ےس وشمرہ اماگن ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

مہ
ہ

ا وت مت ریم اھبیئ وبل دانی ےک مت ےن ڈارٹک ر

ن

  ریم اھبیئ آےئ ن
 
م آج ج

ہہہ
ہہ

ا 

ن

ےک نپاس اجن

رےہ آےئگ یک اہکین وت وہ وخد یہ ھجمس اجںیئ ےئگ 

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

 

ا اھکےن اک

ن

م ااھچ ھچک رکوں یئگ ایھب وت ریما دل ھچک رموچں واال اھکن

ہہہ
مہ
ہ

ر رک راہ ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رن این یک ای  چمچ ڈاےتل وہےئ اہک  ردسرہ ےن نم ںیم ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رن این ںیم ےلہپ ےس یہ رمںیچ ںیہ اور ینتک اھکؤ یئگ ر ردسرہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ران وہ رک دسرہ وک اکپرا رمثہ ےن ریح

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رن این اھکین ےہ   جہ وایل  ی 
ل
رارے ےھجم ہتپ رپ ےھجم اس ےس یھب  زن ادہ رمچ اصم

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ادمار ےس وبانل ےک و

ن

ر ن
م
رامںیشئ وپری رہی وشق آپ اےنپ وشہ

ن

ہ اہمتری اسری یک اسری ف

ہ ریما ااظتنر رک ریہ وہ یئگ اور مت اانپ تہب اسرا ایخل رانھک

ن

ص
چف
ررکںی ںیم یتلچ وہں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ریئگ یھت  ر اہھت ںیم ڑکپی ٹیلپ زیم رپ ریھک اور اانپ رپس ااھٹ رک اجےن وک ایتر وہرمثہ ےن اےنپ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر اور ھٹیب رک اجیت ریم اور اجحب آےن یہ وایل وہ یگ  مت ان دوونں ےس لم  ارے وھتڑی دی 

ا 

ن

ررک اجن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ےن ڈیب ےس اھٹ رک اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ںیہن ھٹیب  ارے مت ویکں اھٹ ریہ وہ  مت آرام رکوں ںیم یلچ اجؤں یئگ اور ںیم زن ادہ دی 

ہ اک ےک  وہ ینتک رشاریت ےہ  اس ےن

ن

ص
چف
 وت رمع اھبیئ اور انعن وک یتکس ےمت ہتپ ںیہن ےہ 

رنپالگ ایک وہا وہ اگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  ررمثہ ےن دسرہ وک دنکوھں ےس ڑکپ رک رھپ ےس ڈیب رپ اھٹیب دن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رااھچ ںیم یتلچ وہں اہلل احظفر

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

 

رےلگ اگل رک اہک رمثہ ےن دسرہ وک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا 

ن

رااھچ اہلل احظف رھپ یسک دن آن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ےس لم رک واہں ےس یلچ یئگ رمثہ ےک عنم رکےن ےک ن اووجد دسرہ ہی ہہک رک  رمثہ دسرہ 

 وھچڑےن یئگ رمثہ اجےن ےک دعب دسرہ واسپ اےنپ رمکے ںیم آ رمثہ وک درواز

ے

ے ی

یئگ یھت اور وسےنچ گل ےک وہ ریم ابہشز وک اس ربخ ےک ن ارے ںیم ےسیک اتبےئ یئگ ایھب 
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راںیھن وسوچں ںیم مگ یھت ےک دروازے رپ دکتس وہیئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ر
 
ا وہا رہچہ ےل رک ڑھکا اھت دسرہ ےن ج

ے

ردروازہ وھکال وت اسےنم ریم ابہشز رکسمان

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رایک وہا اےسی ویکں دھکی ریہ وہ ےسیج یلہپ ن ار دھکی ریہ وہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رداتھکی نپا رک ریم ابہشز ےن ایپر ےس وپاھچ ردسرہ وک ویں وخد ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ھچک یھب ںیہن سب ویں یہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  یئگ اور ریم ابہشز 

 

 
 دسرہ ےن اینپ ن ات لمکم رک ےک دروازے س ہ

ارا

 

  اک وکٹ ان

 

 ان ارٹنمٹ ںیم دالخ  وہ اور س   س ےلہپ اےنپ اکےل رن

  یک رشٹ  ےک فک وفڈل ےیک

 

  رھپ اینپ دیفس رن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ےہ ن ا رھپ ھچک ن ات وج ےمت جپ  ریہ وہ وت اتب دوں اس  رایک وہا دسرہ مت ےن ھجم ےس ھچک انہک

ر ای  وخربخشی انسین ےہ  ےک دعب ںیم ےن یھب ےمت

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ریم 

 

  وفڈل رک ےک ےھچیپ ومڑا وت دسرہ وک ھچک وسےتچ وہےئ داھکی اس ئل
 
ریم ابہشز ج

رےس ےلہپ دسرہ ن ات رکےن اک اہک  رابہشز ےن اینپ ن ات انسےن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا 

ن

ا آپ ےلہپ اھکن

ن

ہن یہن ںیہن وت ےھجم وت آپ ےس ھچک ن ات ںیہن رکین آپ ایھب آےئ ںیہ ن

راھکےئ رھپ ن ایق ن اںیت رکںی ےئگ 

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

 

 ریم ابہشز ےس ن ات رکے 

ے
ے

ردسرہ وک انمس  ہن اگل ےک وہ اس وق

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ادرھ آؤ اور ےھجم اتبؤ ایک ن ات رکین ےہ مت ےن ھجم ےس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر رک دسرہ وک اےنپ نپاس آےن وک وبال ریم ابہشز ےن وصہف رپ ھٹیب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  یئگ وت ریم ابہشز ےن دسرہ وک الکیئ ڑکپ رک اےنپ نپاس اھٹیب دن ا اور 
 
ی ر

ے

دسرہ ریم ابہشز ےک ف

اشین وہ اسےنم یٹ وی رپ ملف اگل دی ریم ابہشز ےک ایخل ںیم دسرہ اجحب یک یسک ن ات رپ رپ

ایل یھت وہ وت ریم ابہشز ےک یئگ ن ا رھپ یسک وھچیٹ ےس رپاشیین وہ یئگ رگم وج ن ات دسرہ ےنہک و

رومہ و امگن ںیم یھب ںیہن یھت ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا آپ ےس ای  رضوری ن ات رکین یھت وہ ںیم ہی ہہک ریہ یھت ےک ر

ن

آپ وہ ریم ںیم ےن ن

ل یھب گنت ںیہن
ب لک
ا ےلہپ وت آپ ربص ےس ےنس ےئگ اور دورسا ےھجم 

ن

 رکںی ےئگ اور رہی ن ات ن

رسیتا آپ ہی ن ات اجحب وک وخد اتبںیئ ےئگ اور اےس وبےل ںیئگ ےک وہ ھچک دن ھجم ےس 

 ںیم وخد وک ذینہ وطر رپ اس ےک ےئیل ایتر ہن رک ولںر

ے

  ی
 
رن ات ہن رکے ج

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

 

رنی ریم ابہشز ےن دسرہ یک دیہمت نس رک یٹ وی ر

ے

دنب رک دی یھت ویکں ےک اس یک لکشم ی

ردیہمت ریم ابہشز ےک ےلپ ںیہن ڑپی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا بلطم اب رھپ مت ےھجم ا

ن

ود اجحب وک وھچڑےن اک وت ایک وہا دسرہ ےمت س  ھچک یھٹ ےہ ن

ںیم ےمت اس ن ار یسک یھب رطح اک نپالگ ںیہن وسچ ریہ دوھکیں ارگ مت ااسی وسچ ریہ وہ وت ر

رنپ ںیہن رکےن دوں اگ مت ہی وسچ انیل 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 اھت ریم ابہشز ےک دل ریم ابہشز اب حیحص ونعمں ںیم دسرہ یک ن اوتں وک ریسسی ےل راہر

ر زن ان رپ آ ےئگ ےھت ںیم وج ڈر دسرہ وک وھکےن اک اھت وہ اب ریم ابہشز یکر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ اب آپ ںیہن وبولں ےئگ اینت لکشم ےس تمہ یک ےہ آپ وک ن ات اتبےن یک  ریم جپ

رآپ ےھجم وبےنل دںی ےئگ ااھچ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراور آپ ےھجم وبےنل یہ ںیہن دے رےہ اب ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اراض وہ رک اہک 

ن

ردسرہ ےن ریم ابہشز ےک نم رپ اہھت رھک رک ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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فف ریم رررررررررر ر روہ ںیم ریما بلطم ےہ آپ ںیہن مہ
فف
فف
فف
ف

ںیہن ریما بلطم ا

رھجم ےس  ںیہن وبال اج راہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ااکم ریہ وت 

ن

پ دھکی رک دسرہ ےن تمہ رک ےک ن ات رشوع رکین اچیہ رگم ن ریم ابہشز وک جپ

اور چیک یک رطف اجےن گل ےک  رڑیچ رک وبل دن ا اس ےس ںیہن وہ اگ اور وصہف ےس اھٹ یئگ

ا وہا دسرہ یک رطف ایگ ریم رکچا رک ویہ زنیم وبس وہ یئگ سج یک وہج ےس 

ے

ریم ابہشز اھبگ

ابہشز وک ھچک ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت ےک وہ ایک رکے سب ڈارٹک وک وفن رک ےک انپارٹنمٹ اک 

رہتپ دے رک ویہ رپ وبال دن ا   

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ر

رںیل رس آپ ےس رمع امجل ےنلم آن ا ےہ آپ اس ےس لم ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راطلسن رمزا ےک رٹکیسی ےن اطلسن رمزا ےک اکن ںیم رسوگیش رکےت وہےئ اہک 

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

ر۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔

 

م آےن دو اےس اور ںیم ےن ےمت ینتک ن ار اہک ےہ ےک اےس

ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

 رواک رکوں  

ے

رم

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ّصہ ںیم اےنپ رٹکیسی وک اہک 

ن

غ
راطلسن رمزا ےن دےب دےب 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رگل ایگ  ر امجل ےک ادنر آےت یہ اطلسن رمزا اینپ رکیس ےس ااھٹ اور رمع امجل ےک ےلگرمع

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا وہا آپ اک اوپزنشی ڈیلر اصج ر

ن

  اخےن ںیم ےسیک آن
 
ارے رغی

م
رآج ہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  راطلسن رمزا ےن ونصمیع وجش اور وولہل داھکین 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیہن اھت وےسی انشکیل یک ایتری 

ے
ے

ا وت ںیم ےلہپ یھب اچاتہ اھت رگم آپ ےک نپاس وق

ن

ریخ آن

ربک ےس رشوع رک رےہ ںیہ آپ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر   

رسکع رمع امج ل ےن ےیل دےیئ ادناز ےنتج وجش ےس اطلسن رمزا ےن ن ات یک اس ےک ی 

رںیم اطلسن رمزا ےس ن ات یک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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مہ اہلل رک دے ےئگ آپ ای  ن ار ہہک 
ن س

  آپ ےہک ےئگ  
 
ارے اوپزنشی ڈیلر اصج  ج

ر رک وت دںیھکی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رزا ےن  اچولپیس رکےن واےل ادناز ںیم اہک اطلسن رم

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ےک ےنتیج ےک اچسسن زن ادہ ےہ اب وت ریم 

ے

م وےسی اس ن ار یھب وکحم

ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

ر یھب اسھت دے اگ ںیمہ سب اینپ ںیٹیس اچبین ےہ ابہشز ےک اس رھت ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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اہں ہی یھب مت ےن یھٹ اہک اب اہمترا اٹیب وت نب ایگ  ای  ومعمیل وپسیل واال ریم ابہشز ےن 

دردی اک ووٹ انیل اچاتہ ےہ وہ اےنپ
م
ےجیتھب وک الےئ اگ اور  ریم ریش  رای  اچل یلچ ےہ وہ ہ

ام رپ ووٹ ےل ےسیج یئک اسولں ےس

ن

ام رپ ووٹ الضف ےک ن

ن

 ریم ابہشز اےنپ ن اپ ےک ن

رےل راہ ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راطلسن رمزا ےک ہجہل ںیم وموجد یخلت اور رفنت وک رمع امجل ےن ن ا وخیب وسحمس ایک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ہہ ہی وت مت یھب

ن

 ںیم نپان ا وہ ہمٹ

ے

 اجےتن وہ اطلسن رمزا ےک ریم ابہشز ےن وج یھب اقمم ایسس 
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  یھب انشکیل اتیج وہ اینپ ایسیس ریصبت یک وہج ےس 
 
اینپ تنحم ےس نپان ا ےہ اور اس ےن ج

راتیج ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا 

ے
ن

رایئ س رایئ یھب وہ وج رسارس وھجٹ اور طلغ ایبین رمع امجل بک ریم ابہشز یک وکیئ ی  اور ی 

ررپ ڑھکی یک وہیئ وہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیم دقم ای  اسھت یہ راھک ا

ے

اونہاز ےن ایسس

 

ور ای  یہ نپاریٹ اطلسن رمزا اور ریم ش

ر

ٹ

اونہاز وک دلجی یہ نپاریٹ ںیم ی 

 

ے ہعے لم ےئگ ریم ےس رشوع ایک اھت رگم ریم ش

را اٹیب ریم ریش الضف یھب نپاریٹ ںیم اینپ اسھک انب اکچ اھت اب نپاریٹ 

ٹ

اونہاز ےک دعب اس اک ی 

 

ش
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رزگ 
م
ںیم ان دوونں ن اپ ےٹیب یک ن ات وک اتیمہ دی اجےن گل رگم ہی س  اطلسن رمزا وک ہ

اونہاز اور ریم ریش الضف وک راہتس ےس اٹہےن ےک

 

ےئل ای   روبقل ہن اھت وت اس ےن ریم ش

اہک ےک اس ےک دعب نپاریٹ ںیم اانپ ای  

ے

الپن انبن ا ان دوونں ن اپ ےٹیب وک امرےن اک الپن ن

اونہاز اور ریم ریش الضف 

 

ری اچالیک ےک اسھت ریم ش

ٹ

اگل اقمم انب ےکس اطلسن رمزا ےن ی 

اونہاز اور ریم ریش الضف وحیلی ےس ےک اگرڈز وک اےنپ

 

  اس دن  ریم ش
 
 اسھت الم دن ا اور ج

 رک دی وھت

ن

رن

 

ڑا دور یہ ےئگ ےھت ےک ان ےک اےنپ یہ اگرڈز ےن دوونں ن اپ ےٹیب  رپ افی

رسج ےس دوونں یہ ومہعق رپ اجں قحب وہ ےئگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

را یہ امن ےئگ احالہکن ےک اب آپ یک اور ریم ابہشز یک ارے رمع امج ل اصج  آپ وت ی 

وک وٹےٹ وہےئ ای  رعہص وہ ایگ ےہ رگم ریحت ےہ آج یھب آپ وک اس ےک  ردویتس

ا وگارا ںیہن ر

ن
ن

رالخف ن ات س

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

 

اونہ

 

ر اتگل اھت اطلسن اطلسن رمزا وک ریم ابہشز یھب ریم ش
م
از اور ریم ریش الضف یک رطح زہ

رز وک یھب امرےن ےک الپن انبےئ رگم ان وک یلمع اجہم ںیہن انہپ اکس رمزا ےن یئک ن ار ریم ابہش

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رایئر ا ریم ہہن وہ ایک ےہ ہن اطلسن رمزا اصج  ںیم یھبک اےنپ دنمش یک یھب ی 

ے

 ںیہن رکن

  راتہ ےہ ر
 
ی ر

ے

وہ مہ ےنتک یہ اسولں ےس ابہشز وت رھپ یھب ریما ن ار ےہ ،ریمے دل ےک ف

را ںیہن وسںیچ ےئگ  اراض وہ رگم ای  دورسے ےک ن ارے ںیم یھبک یھب ی 

ن

رویکں ہن ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 واہں ےس الچ ایگ ریغب اطلسن رمزا وک اولدایع املکت ہی ہہک رک رمع امجل واہں رواک ںیہن

رےہک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

را ریم ابہشز وتپ زیچ ای  ومہعق ےنلم یک امر ےہ ان دوونں اچےچ ےجیتھب وک 

ٹ

ہہ آن ا ی 
ہ

ن

ن

رویچویٹنں یک رطح لسم رک رھک دوںر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رےن یک وہج ےس گلس رک اہک اطلسن رمزا ےن رمع امجل ےک اس رطح اھٹ رک اج

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر اور ریم ابہشز دوونں ںیم ےس یسک رپ یھب ومہعق ےلم امر دوں ر وفغر اوہ وفغر ریم اجی 

ر

ے

رے ایسس

ٹ

رےک الھکڑی اور دورسی ن ات اس رمع امجل رپ یھب رظن رھک  راسولں وک آےئ ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اانپ مکح اس رپ اصدر ر

ن
ن

اطلسن رمزا ےن اینپ رٹکیسی وک آواز دی اور ریعب اس یک ھچک ن ات نس

ررک دن ا 

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ ےن رعوج ےک رہتش ےک ن ارے ںیم ایک وساچ ےھجم وت یچس ن ات ےہ وہ ڑلاک اینپ یقت آ
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ا اورپ ےس 

ے

ر احلظ ےس رتہب ےہ دےھکی ہن آپ ای  وت ڑلاک وجب رکن
م
رعوج ےک ےئیل ااھچ اگل ہ

یک ایھچ اجن اچہپن یھب وت ےہ ان ولوگں ےس آپ ریلمیف یھب ایھچ اور رھپ اینپ دسرہ ر

راتبںیئ آپ ایک اچےتہ ںیہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہنی مگیب ےن اہوھتں رپ ولنش اگلےت وہےئ یقت اصج  ےس ان یک راےئ امیگن 

ے

رف

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

م
ہ

ا

 

 اس یک ش

ے

م رہتش وت ااھچ ےہ رگم رعوج ایھب وھچیٹ ےہ ںیم ای  دو اسل ی

ہہہ
ہ

دی 

ا اچاتہ اور وہ ولگ دلجی رکےن یک ن ات ہہک رےہ ںیہ 

ن

رںیہن رکن

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

 

رہنی مگیب یک ن ات اک وجاب دن ا رگم ار

ے

ی  ن اپ یقت اصج  ےن اتکب دنب رکےت وہےئ ف

ات ےھت وہ یھب اتب دےئ ر

 

دش

ن

اےط ان ےک وج خ

ن

روہےن ےک ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اء اہلل ےس سیب یک وت وہ 

 

ادویں یک امش

 

یقت آپ یھب ہن یہی وت ایھچ رمع وہیت ےہ  ویچبں یک ش

رےتلم ںیہ یئگ ےہ اور یچس ن ات ےہ یقت ڑلویکں ےک اےھچ رہتش لکشم ےس یہ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

ے

  اہں ف

 

رار دے رک رہتش ےک ئل

ے

ات وک ےب اینبد ف

 

دش

ن

ہنی مگیب ےن یقت اصج  ےک امتم خ
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ا  رےنہک رپ یہ زور دن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ادی ںیہن  رااھچ مت ااسی رکوں رعوج ےس اس یک

 

راضدنمی وپھچ ول اور اہں ارگ رعوج ش

ا اچہ ریہ وت مہ ااکنر رک

ن

ر دںی ےئگ ارگ وہ اہں رک دے وت مت ان ولوگں اہں رک دانی رکن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رایئ رظن ہن آیئ وت اوھنں ےن رشموط اہں رک ر ردی یقت اصج  وک یھب رہتش ںیم وکیئ ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر وک زدنیگ اس ےن زگارین ےہ سب اہلل ر راہں اہں

ن

ںیم رعوج ےس وت رضور وپوھچں یئگ آچ

رریمی یچب ےک بیصن اےھچ رکےر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہنی مگیب ےن یھب یقت اصج  یک را

ے

  وخد یھب اخیم رھب دی ف

 

رےئ ےس قفتم ںیھت اس ئل

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

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر 
م
ریم ابہشز دسرہ ےک ےب وہش وہےن رپ ےلج ریپ یک یلب یک رطح اےنپ رمکے ےک ن اہ

ر ااظتنر رکےن اک اہک  رلہٹ راہ اھت ڈارٹک ےک
م
رآےن رپ ڈارٹک ےن ریم ابہشز وک ن اہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا نپان ا وت ڈارٹک رکسما رک ریم 

ے

ر آںیئ وت ریم ابہشز وک وخد اک ااظتنر رکن
م
  رمکے ےس ن اہ

 
ڈارٹک ج

رابہشز ےک نپاس آںیئ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  وخش ارے رٹسم ابہشز رکف یک وکیئ ن ات ںیہن ےہ ہکلب آپ اور آ

 

ر ےک ئل

ن

ز
س
س
م

پ یک 

رربخی ےہ ےک آپ ن ان ا ےننب واےل ںیہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

ریج وہ وت و و و ایک ںیم ن ان ا ےننب واال وہں ملط بلطم چس ںیمر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ںیم یج وہ وت یھٹ ےہ ےنہک واال اھت ڈارٹک یک ن ات اک ادراک  رریم ابہشز وج ےک اینپ یہ دنھ

 رک اےنپ اافلظ وک لمکم ایک 

ٹ

روہےن رک ریم ابہشز ےن ای

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ےہر

ٹ

ت

ن

ی

ن

 اک تہب ایخل رانھک ےہ اور اہں ای  دو دن یج وہ رپب گٹ

ٹ
 

 آپ ےن ان یک ڈای

ٹ
 
 ی

ر اک چپ  اپ رکاےئ اگ اب ںیم  ںیم آپ ای  ا

ن

ز
س
س
م

یھچ یس اگانئاکولٹسج ےس  اینپ 

ریتلچ وہں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 وھچڑ رک رضوری دہان ات دے رک واہں ےس یلچ یئگ ریم ابہشز ڈارٹک وک ر

ے

دروازے ی
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ا وہا رمکے ںیم دالخ وہ وت دسرہ رمکے یک ڑھکیک ر

ے

ےک نپاس ڑھکی یسک وسچ واسپ اھبگ

رںیم مگ یھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دسرہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ںیم آج تہب زن ادہ وخش وہں مت ےن داین یک اسری وخایشں ر

رںیم ڈال دی ںیہ  ریمے وھجیل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم ابہشز ےن دسرہ وک وخیش ےس ےلگ اگلےت وہےئ اہک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔ر
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 ریم وہ ںیم آپ ےس ےھجم ھجمس ںیہن آ راہ ےک مہ اجحب وک ےسیک اتبںیئ ےئگ اور ولگ ایک

اری 
م
رںیہک ےئگ ااھٹرہ اسل یک یٹیب ےہ ہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ریم ابہشز ےس ن ات رکےت وہےئ روےن گل یھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس ریمی ن ات ارے دسرہ اس ںیم روےن یک ایک رضورت ےہ ادرھ وھٹیبں اور وغ

اہ ںیہن ایک سج رپ مہ داین واولں ےس رشدنمہ ر

ن

وہ اور وکیئ مت ےس ھچک ونس مہ ےن وکیئ گ

 ن ات اجحب یک ےہ وت وہ ریمی دھجمسار یٹیب ےہ وہ ںیم اس 

ے

یھب ںیہن ےہک اگ اور اہجں ی
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رےس ن ات رکوں اگ وت وہ ریمی ن ات ےھجمس یئگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ھٹیب رک ریم ابہشز ےن دسرہ وک دنکوھں ےس ڑکپ رک ڈیب رپ اھٹیبن ا او
 
 ں ےک ت

ن ٹ

ر وخد ھگ

ردسرہ وک یلست دی اور اس ےک آوسنں اینپ اویلگنں ےک وپروں ےس ےنچ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اتبؤں ےمت ھچک اچےیہ وت ںیہن اجحب یک دہعف وت ںیم ااھچ ان وضفل ن اوتں وک وھچڑوں اور ہی ر

از ںیہن ااھٹ اکس ر

ن

رگم اب مت دانھکی ںیم ےمت وپرے رعےص ںیم ڈیب ےس دقم یھب اہمترے ن

رےچین ںیہن رےنھک دوں اگ 

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

 

  وشخ ر

 

وہ رک اہک سج رپ رویت یہ دسرہ سنہ ریم ابہشز ےن دسرہ اک ومڈ ااھچ رکےن ےک ئل

رڑپی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا وھچڑ رک 

ے

ریم ابہشز ےن دسرہ ےک آرام ےک شیپِ رظن دسرہ وک آرام اک اہک اور وخد اےس وسن

  ریم 

 

 وہ ایگ اھت اس ئل

ے
ے

ر آ ایگ اجحب ےک اوکسل  ےس واسپ آےن اک وق
م
رمکے ےس ن اہ

ا رگم ایک اس ےک دعب اجحب یک اگڑی یک آواابہش

ن

  اھکن

 

ز آےن ز ےن اےنپ اور اجحب ےک ئل

اہک ڈور لیب یک آواز ےس دسرہ ہن اجگ اجےئ 

ے

ررپ یہ انپارٹنمٹ اک دروازہ وھکال دن ا ن

  

 

اجحب ےلہپ وت ریحان وہیئ رگم رھپ ہی وسچ رک ےک اس ےک ن ان ا رھگ رپ وہں ےئگ اس ئل

ردن ا وہ اگ اوھنں ےن دروازہ وھکل ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

فف
فف

ر ینتک رگیم ےہ ا
م
فف ن ان ا ن اہ

فف
فف
ف

ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔  

 

راجحب ےن رقتابیً تخیچ وہےئ اہک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

 

 س
ٹ

 

س

 یھٹ 

ے

عی ت
طی 
 آرام ےس اجحب اہمتری امم وس ریہ ںیہ وہ اجگ اجںیئ یئگ ان یک 

 

س

ر ےہ رںیہن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا وت ریم ابہشز یھبک یھب اجحب وک ںیہن وٹاتک رگم اہیں ن ات دسرہ ےک 

ے

 وہن

ے
ے

وکیئ اور وق

ےک اجحب ےس ریم ابہشز ایپر رکےت ےھت رگم  آرام یک یھت اور اس ںیم وکیئ کش ںیہن اھت

ابہشز ےک اس رطح وٹےنک رپ اجحب ےن دصہم ردسرہ ےس اس ےس زن ادہ رکےت ےھت ریم ر

رےس ریم ابہشز وک داھکی ےسیج ہہک ریہ وہ آپ ںیم بک ےس امم یک روح آ یئگ ن ان ا  

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اھکؤ ںیہمت وھبک گل وہیئ وہ یئگ ہن ااھچ ن ان ا رپ

ن

 دوھکیں آؤ اھکن

ے

رزسن اس رطح وت م

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  اجحب یک اس رطح دےتھکی وہےئ نپان ا وت ایپر ےس اجحب وک اھکےن یک 
 
ریم ابہشز ےن ج

ررطف البن ا 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر رشی وت وہےن دںی اور ںیم آپ وک اتب دوں ںیم ہی ی 

ن

ن این ،وقرہم ںیہن اھک ریہ ن ان ا ےلہپ ف

رشی وہ رک آیت وہں ر

ن

 ںیم ف

ے

  ی

ے

  آپ وشارام آڈر رک دںی ی

 

رریمے ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رڈنیڈ گیب وک رقتابیً وہا ںیم  ااھچےتل وہےئ اہک وہ گیب وج یھبک  ونٹ سکب اجحب ےن اےنپ ی 

ا اھت

ے

 ےک اس وک وہا ںیم ااھچانل وت دور یک ن ات اس وک دنکےھ ےس ،سکب ےس اانت رھبا وہا وہن
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ل اخیل اھت اب اس ںیم ونٹ سکب یک 
ب لک
ا اھت آج وہ 

ے

  لکشم وہ راہ وہن

 

ا اجحب ےک ئل

ن

اگلن

ا ےہ ہگج بیٹ، سکب یک ہگج ومن الئ اور نیپ یک ہگج کیم ر

ے

راپ اک اسامن نپان ا اجن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ن ات رپ رکسما رک اہں ںیم رس الہن ا سج اک بلطم اھت ےک 
م
ریم ابہشز ےن اجحب یک ہ

 آڈر آ اکچ وہ اگ مت رکف ہن رکوں اور واسی یہ وہا دسرہ ےک 

ے

رشی وہ رک آےن ی

ن

اہمترے ف

ر آڈر وگنما دن ا اھت آےن رپ ریم ابہشز ےنر

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

ر۔۔۔۔ر۔۔۔۔

 

 وس ریہ ںیہ وےسی ےھجم دن ںیم وسےن رپ اینت ن اںیت انسیت 

ے

وےسی ن ان ا امم وک ایک وہا ایھب ی

رے ےس وس ریہ ںیہ 

ن

رںیھت اور اب دںیھکی وخد ےنتک م
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۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ری گل  راجحب ےن وت اینپ رطف ےس وجک ایک اھت رگم ریم ابہشز وک یلہپ ن ارر راجحب یک ن ات ی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا 

ن

رے ن ان ا ےک رھگ اجن

ٹ

 رکوں اور رھپ آپ ارگ ی 

 

س

ن

ت ٹ
ف

پ رک ےک آپ وشارام   ٹ ی ت  جپ
 ت
ٹ
اجحب ن ن 

رہن اےنپ روم ںیم یلچ اجںیئ  اچہ ریہ ںیہ ےلچ اجےیئ اگ ور

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم ابہشز ےن ہجہل ںیم رزا یس یتخس ال  رک اہک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 زگاروں رارے ن ان ا وجک ایک اھت اور ںیم ںیہک ںیہن اج ریہ ںیم آج آپ ےک اسھت و

ے
ے

ق

ر ںیلچ ےئگ 
م
 ںیہک ن اہ

 

رگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر 
م
 دی اور اسھت ںیم ن اہ

ے

اجحب ےن ریم ابہشز ےک دبےل ویتر دھکی رک اینپ ن ات یک واضج

راجےن اک وشمرہ یھب 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
506 

ں وموی دھکی ےل ےئگ اوےک ایھب س  ےس ےلہپ ںیہن مہ ن ا

ن ہ

ر ںیہن اج رےہ رپزسن مہ 
م
ہ

رمتخ رکو اانپ  روشارام

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےہ 
م
راوےک ے ے ن ان ا وےسی ای  راز یک ن ات وبولں آپ یھب ہن ےکپ اعقش وشہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رر
م
  عنم اجحب اس ن ات وک ھجمس یئگ یھت ےک ریم ابہشز دسرہ یک وہج ےس ن اہ

 

 اجےن ےک ئل

ررک رےہ ںیہ ورہن وہ یتہک اور ریم ابہشز ہن اجےت ہی وہ یہ ںیہن اتکس اھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ر

ل یھٹ یتہک ےہ ےک
ب لک
 ٹ ی ت  دسرہ 

 ت
ٹ
ر مت ہن دن ہب دن دبزیمت وہیت اجریہ وہ اجحب ن ن 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ہن 

 

ر یھب ای رای  ّصہ داھکی رک اجحب وک عنم ایک سج اک اجحب رپ زرا ی 

ن

غ
ریم ابہشز ےن ونصمیع 

ا متخ رک ےک ملف اگل رک ھٹیب یئگ ریم ابہشز ےن  دسرہ یک تعیبط

ن

 وک دےتھکی وہا اجحب اانپ اھکن

رنت ےٹیمس اور رھپ اج رک  اجحب ےک اسھت ھٹیب ررک ملف دیھکی  روہےئ س  ےس ےلہپ ی 

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

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

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

ر۔۔۔
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 اس ارے رعوج اٹیب اس رمکر

ے
ے

ر وق
م
ے ےس یھبک اجحب ےک العوہ یھب الکن رکوں ایک مت ہ

ر ریتہ وہ رطح ادنریھے ںیم یھٹیب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 الجےت وہےئ اہک رعوج ےن اس احدہث ےک دعب 

ٹ
 

رہنی مگیب ےن رعوج ےک رمکہ یک الی

ے

ف

 دحمود یہ رکر

ے

  یہ  وخد وک اےنپ رمکے یک دح ی

ے

ر ی
م
ےک رھک دن ا اھت وہ اےنپ رمکے ےس ن اہ

  اجحب آیت یھت اس ےک
 
ی یھت ج

ے

کلٹ

ن

ن

ر ےک    وھتڑی دی 

ے

ا اھکےن اجیت وت ی

ن

  اھکن
 
 العوہ ج

ی ورہن اسرا اسرا دن رمکے ںیم یہ یھٹیب ریتہ  

ے

کلٹ

ن

ن

ر 
م
  رمکے ےس ن اہ

 

رئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر لکن رک وےسی یھب اب اس رھگ ںیم آپ ےک اور ریمے العوہ وکیئ امم ایک رکو
م
ں یئگ ن اہ
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ا یہ

ے

 ںیہن ن ان ا وت آسف ےئگ وہےت ںیہ اجحب اور وھپھپ وت اےنپ رھگ ںیلچ ںیئگ اور ےھچیپ وہن

ررہ ےئگ مہ دوونں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہنی مگیب ر

ے

ریک ن ات اک وجاب دن ا رعوج ےن اموییس ےس ف

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

ر۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 

ان یک زدنیگ ےک اسھت ےگل رےتہ ںیہ ان وک اسری زدنیگ اسھت وت 

ن

ات ان

 

ارے اٹیب احدن

ا 

ن

ا ےہ ےہ ن

ے

رانھ وہن

ٹ

 ہن ںیمہ آےئگ یھب وت ی 

ے

رےل رک ںیہن لچ تکس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  ایپر ، تقفش

 

رہنی مگیب ےن رعوج یک اموییس وک مک رکےن ےک ئل

ے

 ےس رعوج وک زدنیگ یک ف

رتقیقح اتبیئ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  یج امم آپ حیحص ہہک ریہ ںیہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اچہ ریہ یھت رع

ن

د ن ات ںیہن رکن ری 

ن

روج ےن سب اانت یہ اہک ویکں ےک وہ اب م

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ااھچ اٹیب وہ اس دن وج رہتش آن ا اھت وہ ےھجم اور اہمترے ن ان ا وک دنسپ آن ا ےہ اےھچ اھکےت ےتیپ 

رایک اچیتہ وہں وج آپ ویکں یئگ ویہ وہ اگ ولگ ںیہ ڑلاک یھب ااھچ ےہ وت آپ اتبؤں آپ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اچیتہ وت اوھنں ےن 

ن

  اگل ےک رعوج اس احدےث رپ زن ادہ ن ات ںیہن رکن
 
رہنی مگیب وک ج

ے

ف

ا یہ رضوری ر

ن

  آیئ یھت وہ ن ات رکن

 

ا انمس  ہن اھجمس اور سج اکم ےک ئل

ن

یھب ن ات رکن

ر راھجمس

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ہلصیف وظنمر ےہ امم وج آپ ر
م
رولوگں وک انمس  ےگل آپ ویہ رکںی ےھجم آپ دوونں اک ہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ے دی یھت اب دانھکی رعوج ےن اینپ زدنیگ یک ڈور اب اےنپ امں ن اپ ےک اہوھتں ںیم د

ا ےہ ن ا ںیہن ر

ے

 وہن

ے

 
ای

 

رہی اھت ےک ان اک ہلصیف ااھچ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

یتیج روہں ریمی یچب اہلل اہمترے بیصن اےھچ رکے ےھجم مت ےس یہی ادیم یھت ےک مت 

راہں یہ رکوں یئگ اب ںیم ان ولوگں وک یھب اہں رک دوں 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رہنی مگیبر

ے

رہنی مگیب ےک اجےن ےک دعب ہی ہہک رک ف

ے

 رعوج ےک رمکے ےس یلچ ںیئگ اور ف

ررعوج ےک طبض ےیک وہےئ آوسنں ہہب ےلکن 

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

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

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

 

ر واےل اک ایک رکںی ےئگ وہ وت دضی ربمن ون الکن ریم ن ار وہ وپسیل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس ااسفتسر ایک  رلیہس ےن رمکے ںیم رھکبے رپیپ ااھٹےت وہےئ ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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م ایھب اطلسن رمزا اور ر

ہہہ
مہ
ہ

  وھچڑ دوں ویکں ےک اطلسن 

 

 ےک ئل

ے
ے

انعن وک ھچک وق

اری ای  یطلغ اطلسن رمزا ےک کش وک 
م
رمزا وک کش وہ ایگ  اور ںیم ںیہن اچاتہ ےک ہ

رنیقی ںیم دبل دےر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن ھچک وسچ رک لیہس وک وہایشر رےنہ اک اہک  رریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ہی س  ھچک روک دےتی ںیہ 

 

 ےک ئل

ے
ے

رلچ حیحص ھچک وق

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

 

ر یک راےئ ر اک ارتحام ایک اور وفراً ےس ےلہپ یہ اخیم رھب دی رلیہس ےن یھب ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اس وک رفنکم رک ےک 

ے

 اجحب واےل الپن رپ اکم رکوں اور لک ی

ے

  ی

ے

اہں وت ااسی رک ی

اہک ےک ںیم یھب ارٹنی دے وکسں ر

ے

رےھجم اتبؤں رھپ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن لیہس وک ےلہپ ےس اتبےئ وہےئ الپ رن وک رفنکم رکےن اک اہک رریم اجی 

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

 

ن ار وہ الپن وت رقتابیً رفنکم یہ رفنکم ےہ وت ےن سب اج رک واہب ریہو یک رطح ارٹنی دینی 

رےہ

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

 ۔۔۔۔۔۔۔ر

رےک الپن ایتر ےہ سب یتا ااظتنر ےہ رلیہس ےن یھب اےس رفنکم رک دن ا ر

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

رااھچ رھپ لچ ںیم یھب ایتر وہں لک رکےت ںیہ دامھل رھپ 

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

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر دوونں ےک ےہقہق اس رمکے ںیم وگےجن  رلیہس اور ریم اجی 
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 ااھچ ہی اتبؤں الپن  وک ااجنم ےسیک دںی ےئگ اور ےمت ایک اتگل ےہ  اجحب 

  اس امعئ اجل ںیم سھپ اجےئ یئگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اک  دوھاں وھچڑےت وہےئ لیہس ےس وپاھچ ر

ٹ

 
ر ےن وہا ںیم رگیسی رریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر  

راب 

ن

 ےہ وت لک اجحب یک اگڑی وج ےک اجن وبھج رک چ

ٹ

 
ن ار الپن تہب یہ لپمیس اور وسی

احل ںیم اگڑی ںیم اھٹیب رک اوکسل یک رطف ےل رک  روہ یئگ واہں ےچنہپ اگ اےس یسک یھب

 رک اجےئ اگ سج راہتس رپ اجحب اک اوکسل ےہ ایس یہ راہتس ںیم ھچک ولگ مت دوونں اک اھچیپر
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ر 
م
رےہ وہں ےئگ وہ انمس  ومعق وک دےتھکی یہ ھجت رپ ہلمح رک دںی ےئگ اور وت اےسی اظہ

رھپ ان ںیم ےس ھچک  ےھجت زیمخ رکںی رکے اگ ےک ان ڈنغوں ےس وت اجحب وک اچب راہ وہ اگ  ر

  رھبے اگ ایس یہ شکمشک ںیم مت اجحب وک وتسپل دو ےئگ اور 

 

ےگ اور ےھجت امرےن ےک ئل

ےک وگیل الچےئ وہ رپرشی ںیم آ رک وگیل الچ دے یئگ اور اس ڈنغے ےن وج اےس وبولں ر

اجحب وک  ہی ےگل اےنپ رکےت ےک ےچین ڈلب ٹکیپ راھک وہا وہ اگ وہ  اےس اھپڑ دے اگ سج ےس ر

ا ےک 

ن

ر رکن

ن
 

اگ ےک اس ےن تقیقح ںیم وگیل الچیئ وہیئ وہ یئگ سب وت ہن اجحب وک اانت رپرشیای

  روہ ای  وگیل الچےئ سب اس

ے

ُ
پ

ےک دعب وت ھجمس اجحب  یتی یھٹم ںیم ےہ وہ یتی ھٹک ُپ

رنب اجےئ یئگ ےسیج وت ےہک اگ وےسی یہ رکے یئگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن رصف اہں  ر وک ظفل ہب ظفل انس دن ا سج وک نس رک ریم اجی  لیہس ےن اسرا الپن ریم اجی 

رںیم رس الہن ا 

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

 

  اور ای  اور ن ات وت ن اد رانھک ا

 

ر زیچ ےک ئل
م
رگ الپن اے لچ رھپ حبص ےتلم ںیہ ایتر رانہ ہ

  ایتر رانہ ےھجمس مت 

 

راکایمب ںیہن وہ اگ وت الپن یب ےک ئل

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

ر۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔

 

  ایتر رےنہ اک 

 

ر وصرت احل ےس ےنٹمن ےک ئل
م
 وک لسم رک لیہس وک ہ

ٹ

 
ر ےن رگیسی ریم اجی 

رہہک رک واہں ےس الچ ایگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ دکرھ وہ مت ادرھ رمکے ںیم دلجی ی ی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ریم ابہشز ےن دسرہ  آواز دی دسرہ  دلجی ےس نچک 
 
اہتش انب ریہ ج

ن

دسرہ چیک ںیم ن

رےس رمکے یک رطف یئگ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

وہیئ  ن ات  رںیہمت ںیم ےن عنم  ایک اھت ہن ےک مت وکیئ اکم ںیہن رکوں یئگ ریمی ای  ن ار یہک

رھجمس ںیہن آیت ایک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا دھکی رک دسرہ

ے

ا رشوع رک دن ا  رریم ابہشز ےن دسرہ وک رمکے ںیم آن

ن
ٹ ن

روک ڈاب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اہتش انبےئ  اگ وےسی یہ ںیم وت سب نچک اک اکم رک ریہ یھت اور ارگ ںیم

ن

 ہن رکوں وت اور وکن  ن

 رشوع وہا رکںی آپ اور ںیم وکن یس وکیئ ایسی امیبری ںیم ڑپ یئگ وہں ےک 

ے

حبص حبص م

ا وخ

ن

دا ن

ن

راہتس ےک ےھجم ڈارٹک ےن ڈیب ےس یہ ےچین آےن ےس عنم ایک وہا ےہ رخ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  دسرہ ےن یھب رھب وپر وجاب دن ا ر ردسرہ

 

را اگل اس ئل ا ی 

ن
ٹ ن

روک یھب ریم ابہشز اک وےسی یہ ڈاب

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

ر۔۔۔۔۔ر۔۔۔
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اےتش اور اھکےن یک 

ن

 ن

ے

ا ےہ  اور اہجں ی

ن

یسک ڈارٹک ےن اہک وہ ہی ںیہن ںیہمت ڈیب رٹسی رکن

ر ےس آڈر ر
م
رکںی ےئگ  ویکہکن دنچ دونں یک ن ات ےہ  وےسی یھب ن ات ےہ  وت وہ مہ ولگ ن اہ

  ںیہمت وکیئ اکم رکےن یک 

ے

اس ےک دعب مہ ولگ وحیلی  ٹفش وہ اجںیئ ےگ وت ی

ررضورت ںیہن ڑپے یئگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اور دسرہ وک  رریم ابہشز دسرہ ےک اسھت ن ات رکےن ےک اسھت اسھت ایتر یھب وہ راہ اھت

 یھب دے راہ اھت 

ے

 
ردہای

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ڑ اک 
 
ا اھکےئ ےئگ  آپ وک ہتپ ےہ ہک ےھجم ن اہ

 

ڑ اک اک اھکن
 
 اےسی ےسیک مہ ن اہ

 

 

ا ن الکل یھب دنسپ  ںیہن ےہ ںیم ںیہن اھک یتکس اور مہ بک ی

 

  اھکن

  ٹفش  وہں ےئگ وحیلی ہی یھب وت ںیہن ہتپ ایھب

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ےن روےن وایل وصرت انب رک ریم ابہشز وک اہک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 واہں ٹفش وہ اجںیئ ےئگ  رھپ ںیہمت وکیئ اکم رکےن یک رضورت ر

ے

مہ ای  دو دن ی

ر  ےس آڈر  وہاگ  ںیہن ڑپے ر
م
ا س   ن اہ

ن

اہتش اھکن

ن

  ن

ے

   ی

ے

 ی

 

رگ

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

 

  ایک اور اس یک وھتڑی وک ایلگن اور ریم ابہشز ےن دقم ااھٹ رک دسر
 
ی ر

ے

ہ وک وخد ےس ف

ر

ٹ

وک اس  راوگنےھٹ یک دمد ےس اورپ ایک اور ای  اہھت ےس اس ےک امےھت رپ آیئ ن اولں یک ل

رےک اکن ےھچیپ رکےت وہےئ اہک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ااھچ حیحص ےہ وج آپ ےہک ےئگ وہ یہ وہ اگ ا

ن

راھچ آپ  یک یٹیب اصہبح وک وت ااھٹےن اج یتکس وہں ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رز ےک دنکےھ رپ رس رھک رک رکسما رک اہک دسرہ ےن ریم ابہش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ااھٹر

 

اہتش یک لبیٹ رپ آؤں یھجمس اہں اہں اجؤں اس وک اوکسل ےک ئل

ن

 دوں اور رھپ دیساھ ن

رمت

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ی دسرہ یک الکیئ ڑکپ رک روک رک اہکرریم ابہشز ےن رمک

ے

کلٹ

ن

ن

رے ےس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریک یھت لک ن ا ںیہن ااھچ ریم وہ آپ ےن اجحب ےس ن ات ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر دسرہ ےن ریم ابہشز ےس رپاشین وہ رک ااسفتسر  ایک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اتب ںیہن ایھب ںیہن وھتڑا اس ےھجم اس ن ارے ںیم وسےنچ دو ایھب ربص رکوں ںیم اےس ر

ردوں اگ اےنپ ادناز ںیم مت رکف ہن رکو ہی ن ات ھجم رپ وھچڑ دو 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ابہشز یک ن ات ںیم دیجنسیگ یھب یھت اور ایپر یھب ریم
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

  یلچ یئگ دسرہ یھب ریم ابہشز یک یلست

 

ر دےنی رپ اکلہ اس رکسمایئ اور اجحب وک ااھٹےن ےک ئل

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اہتش رک 

ن

 ں ھٹیب رک اب ن

ن

 

ے

اہتش وگنما ےکچ ےھت ت

ن

 ریم ابہشز ن

ے

دسرہ ےک اجحب وک ااھٹےن ی

ررےہ ےھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر 
م
اہتش ن اہ

ن

راب ےہ یھبت آج ن

ن

امم آپ یک تعیبط وک ایک وہا اھت اتگل آپ یک تعیبط زن ادہ چ
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ا ای  دو ہتفہ ایسی یہ امیبر وہ اجںیئ اس رکچ ںیم ےس وگنما ےہ وےسی ریمی امےن

ن

 وت آپ ن

ر اک اھکےن وک وت ےلم اگر
م
رن اہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔

 

اہتش رکےن ےک اسھت اسھت دسرہ ےس یھب ن ات یک ہکبج ےک ریم ابہشز وت 

ن

اجحب ےن ن

راجحب یک ن ات نس رک یہ سنہ ڑپے 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر روک وٹک ےس آزاد وہ اجؤں 
م
راہں اہں مت وت ہی یہ اچیتہ وہ ےک ںیم رم اجؤ اور مت ہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ابہشز  اک انسنہ ردسرہ  ےن گلس  رک ای  ای  ظفل وک ابچ ابچ رک وبال س  ےس زن ادہ دسرہ وک ریم ر

را اگل  ری 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا وت رھپ  ر

ن

ہی ویکں رمےن یک ن اںیت رک ریہ دںیھکی ںیم ےن رمےن یک ن ات یک ےہ ںیہن یک ن

ےہ اور ںیم وت امم آپ وک ہی داع یھب ںیہن دے یتکس ےک آپ وک ریمی رمع گل اجےئ ایک ہتپ 

ری دن وہ ن ان ا ریمی زدن

ن

ریگ اک آچ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ج اا 

 

 ھی
کی

 اس ےن ریم ابہشز وک  اینپ وگتفگ ںیم 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رک  راجحب حبص حبص اہمترے نم ےس ھچک ااھچ ںیہن لکن اتکس انتک ن ار اھجمسن ا ےک وسچ ھجمس

ارے رھگ 
م
ر ہ وبال رکو اہمتری ہی اعدت اجیت یہ ںیہن اہمتری اس یہ زن ان یک وہج ےس  اجی 

ا 

ے

رںیہن آن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ 

 

اس ےس ےلہپ ےک ریم ابہشز ھچک وبےتل دسرہ یہ وبل ڑپی اور اسھت ںیم اجحب وک اس یک 

ر ےس  یک اہتش یک  راتپسہل ںیم ریم اجی 

ن

ّصہ ںیم ن

ن

غ
یئگ ن ات اک یھب وحاال دے دن ا اھت اور دسرہ 

رزیم ےس اھٹ رک  نچک یک رطف یلچ 

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

 

  ن ان ا ن ا ن ان ا 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر رطف دمد بلط رظنوں ےس داھکی اجحب ےن من آوھکنں ےس ریم ابہشز یک

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیم  ںیہن  ڑپےن واال اب مت ولوگں یک ڑلایئ ںیم وخد دعب ںیم کیھٹ 

ا وہں چیب ںیم 

 

ڑا ںیم نب اجن  وہ اجیت وہں ب 

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

 

 ریم ر

ے

ام

 

رونتں یک ش ابہشز ےن ای  دم اہھت ڑھکے رک دےیئ ےھت ہکبج ادنر نچک ںیم ی 

ر ٹیلپ ،یلیتپ وک خٹپ خٹپ رک رھک ریہ یھت 
م
رآیئ وہیئ یھت دسرہ ہ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ااھچ ںیم آپ س  یھب ن ات ںیہن رکوں یئگ اب اور ںیم اج ریہ وہں 

  رکےیئ اگ ھجم س

 

  ن ات م

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اہتش یک زیم ےس اھٹ یئگ اانپ گیب ااھٹ رک ایھب

ن

ّصہ ںیم ن

ن

غ
 یہ اجےن وایل اجحب 

ے

 دروازے ی
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ریھت ےک ریم ابہشز اھبےتگ وہےئ اس ےک نپاس ےئگ 

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

ر۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 

را زگرے اگ ولچ اانپ  اراض وہ رک اوکسل اجؤں یئگ وت ریما اسرا دن ی 

ن

ر اےسی ن

ن

ز
س
س

ن

ن

امےئ رپ

 رکو اور ہی ول اینپ وپٹک ینم ولچر

 

س

ن

ت ٹ
ف

اہتش 

ن

اہتش رکور وپرا ن

ن

رن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 الےن ےس

ے

اہتش یک زیم ی

ن

   ےس ان تنگ ریم ابہشز ےن اجحب وک انمن ا اور ن
 

 ےلہپ اےنپ ج

رونٹ اجحب یک یھٹم ںیم رھک دےیئ ےھت 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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اہتش یک زیم رپ آ رک ھٹیب یئگ ر راجحب یھب وخیش

ن

روخیش ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

ٹ

ارے ااھچ ن ان ا آپ ےس ںیم ےن ای  ی 
م
رے یک ن ات رکین ےہ آپ وک ہتپ ےہ ہ

ن

ے م

ا وھچیٹ یس نہب اس داین ںیم آیئ ےہ آپ وک ہتپ ےہ 

ن

ررٹن( یک ن

ن

الکس یک یس آر )الکس رپی 

 ڈنیسر

 
پ

ا وت وہ اینت ویکٹ ےہ ن ان ا ںیم آپ وک ایک اتبؤں ای  ٹنم ںیم آپ اس ےن یپ

ن

 یک ن

روک اس یک کیپ اتبیت وہں ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دسرہ ےن ریم ابہشز وک کہچ رک اہک اور اسھت یہ رکیس ےس ڑھکے وہ رک ےک گیب ےس  
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ا رشوع ومن الئ اکنال اور اس رپ ریم ابہش

ن

رںی داھکین ز وک ومن الئ رپ ای  ونومولد یک وصتی 

وہ یئگ دورسی رطف دسرہ اجحب رک ن ات رپ نچک ےک دروازے ےک نپاس ڑھکی وہ یئگ 

ر ریھت

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اءاہلل ایپری یچب ےہ وےسی اٹیب یج آپ ےس ای  ن ات رکین آپ وک وھچےٹ ےچبر

 

وت اےھچ  رامش

ا وت ارگ آپ ےک وھچےٹ نہب اھبیئ اس داین ںیم آےئگ وت رھپ 

ن

رےتگل ںیہ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  اس ےس رشاریت ادناز ںیم وسال ایک 

 

رریم ابہشز ےن اجحب یک وسچ وک اجےنچن ےک ئل

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

 

ارے ن ان ا وتہب رکںی اہلل ہن رکے ریمے وکیئ اور نہب اھبیئ وہ ںیم اولکیت یہ ایھچ ےلہپ 

ا رگم اب ںیہن ےہ اب ےھجم وکیئ نہب اھبیئ ںیہن یھبک اھت ےک اکش ریما یھب وکیئ ر

ے

اھبیئ وہن

راچےیہ ںیم ایلیک یہ اکیف وہں ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔

 

راق ںیم ایل اھت رگم نچک یک دزیلہ رپ ڑھکی 

ن

اجحب ےن اینپ رطف ےس ریم ابہشز یک ن ات  وک م

اجحب ےک وجاب رپ دسرہ وک ڑھکے داھکی وت ریم ابہشز وک دسرہ اک دل دنب وہ راہ اھت ہکبج ر

راےنپ وسال رپ اتھچپوا وہا 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا 

ن

ر وہ ریہ وہ ریہ یھت  آپ اجؤں اور اایتحط ےس اجن ارے اجحب آپ ےک اوکسل یک دی 

راوےک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یک شیپ رظن اجحب وک اوکسل رواہن ایک ویکں ےک دسرہ یک 

ے

ریم ابہشز ےن دسرہ یک احل

اجحب ےک اجےن ےک دعب ریم ابہشز دلجی ےس آوھکنں ںیم ریم ابہشز یمن دھکی اکچ اھت وت ر

ردسرہ ےک نپاس ےئگ رگم دسرہ ریم ابہشز ےس ےلہپ یہ رمکے ںیم اج رک رمکے وک دنب رک دن ا 

 ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔ر
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ردسرہ دروازہ وھکولں دسرہ ںیم مت ےس ھچک ہہک راہ وہں مت ےھجم نس ریہ وہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم ابہشز ےن دروازے رپ دکتس دے رک دسرہ وک آواز دی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریم یم ریم ںیم ںیہن وھکولں یئگ آپ اجںیئ ےھجم یسک ےس وکیئ ن ات ںیہن رکین 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا رشوع رک دن ا اھت 

ن

ردسرہ ےن ن ااقدعہ رون
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔

 

 ںیم وت 

ے

ر اھٹیب وہا وہں ےمت ںیم اس احل
م
اوےک دسرہ ںیم یھب یہی دروازے ےک ن اہ

روھچڑ رک ںیہک ںیہن اج اتکس 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ار دن ا اور رشٹ ےک فک وفڈل ےیک اور ویہ دروازے ےک اسھت 

ے

ریم ابہشز ےن وکٹ ان

ر ایگروجڑ رک زنیم رپ ھٹیبر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  ںیم رصف دنچ یہ ن اںیت رک

 

وں اگ مت ےھجم ہتپ ےہ دسرہ مت ریمی ن ات نس ریہ اس ئل

ےس اوالد دانی ،ںیہن دانی،سک وک ینتک دینی ےہ اور سک وک اس تمعن ےس رحموم رےھک ہی ر

ا رکشی رک ریہ وہ س  اہلل ےک اہھت ںیم ےہ ہی اہلل یک تمعن

ن

 ےہ اور مت اہلل یک تمعن یک ن

ا رکشی ےس وچبں اہلل ںیمہ اینپ تمعن ن ا رھپ رتمح ےس 

ن

زیلپززززززز دسرہ اس ن

ا اچےیہ ہن ےک ولگ ایک ںیہک ےئگ ہی وسچ رک اینپ ونازےن اج راہ ر

ن

ےہ ےمت وخش وہن

رن اد رک ریہ وہ دسرہ ےمت ہتپ ےہ آج لک ےک اعمرشے ا  روخویشں وک  ویکں ی 

ن

اہ رکن

ن

ںیم گ

 زر اور ارگ 
ن

 

فت

ا رکے وت ا

ن

نشیف نب ایگ ےہ اور الحل اکم وک ویعمب اھجمس اجےن اگل ےہ وکیئ زن

ا ےہ

ے

راق انبن ا اجن

ن

ا ےہ ہکبج اکنح رکے وت اےس م

ے

ا ویعمب اھجمس اجن

ن

ادی رکن

 

 آج دورسی ش

راایئں متخ وہیت ںیہ ،ا دز اور درگی ی 

ٹ

ا ،ای 

ن

ور اکنح یسیج نپازیکہ زیچ ےس اعمرشے ںیم زن

ارے ربمغیپوں ےن داعؤں ںیم اماگن ےہ  اہلل ےن  اےنپ  ودحت 
م
اوالد وت وہ تمعن ےہ ےسیج ہ

  نب ن اپ ےک اوال

 

ااینں داھکیےن ےک ئل

 
ن

 یھب رضحت اولوجد یک ن

ے
ے

د دیپا یک اس وق

ا ڑپا اھت ہی ولگ وت اےسی یہ ن اںیت 

ن

رممی اہیلع االسلم وک ےنتک ےنعط اور وتمہتں اک اسانم رکن

 ںیہ اور اجحب یچب ےہ اےس ںیم اھجمسؤں اگ وت وہ ھجمس اجےیئ یئگ دسرہ ےمت رکےت رےتہ

ارے رہتش ںیم رسیتا ر
م
رقی ولوگں وک ہتپ مت ےن اسری زدنیگ ہی یہ یطلغ یک ہشیمہ ہ

ن

ف

انبےئ راھک مت ےن یھبک ریما ںیہن وساچ اور مت آج یھب وہ یہ یطلغ رک ریہ وہ رپ ای  ن ات 
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ان مت ن اد رانھک دسرہ ای  ن ار ر

ن

ا ان

ن

اکم رکوں یئگ وت وہ یطلغ وہ یئگ اور ویطلغں وک اعمف رکن

ا ےہ رگم اب مت ای  ن ار رھپ وہ یہ رک ریہ وہ اور اس ن ار ہی ر

ے

اہ وہ اگ اور ےک اہھت ںیم وہن

ن

گ

اوہں یک اعمیف رصف اہلل ےک نپاس وہیت ےہ ر

ن

رگ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ز ےن رصتخماً دسرہ وک اس یک زدنیگ اک الخہص اتب دن ا اس ےن ےلہپ یھب ڈرپنشی ںیم ریم ابہش

  اس ن ار ریم ابہشز اےس ہی یطلغ رہ رک اانپ الہپ ہچب وھکن ا اھت اور ای  ن ار رھپ ویہ یطلغ رگم

ررکےن ںیہن دے اگ ہی وت ریم ابہشز ےن ہت ایک وہا اھت 

یک یھت ےک رمکے اک دروازہ وھکل ایگ اھت ریم ریم ابہشز ےن ایھب اینپ ن ات وپری یہ ںیہن 

رابہشز ای  ےکٹھج ےس ڑھکا وہا اھت ریم ابہشز ےک اےتھٹ یہ دسرہ ریم ابہشز ےک ےلگ گل یئگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  
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ڈیب رپ دسرہ ےک یج رھب رک روےن ےک دعب ریم ابہشز ےن دسرہ وک رمکے ںیم ےل اج رک ر

راھٹیب دن ا 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رسب رکو دسرہ اور ےنتک آوسنں اہبؤ یئگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم ابہشز ےن دسرہ ےک آوسنں اصف ےیک 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ، ےٹیب ، 
م
م ریم آج م ںیم اس ن ات اک ارتعاف رکیت وہں ےک آپ ای  تہب اےھچ وشہ

آپ وک وھچڑ رک اجےن اک ہلصیف ریما  راھبیئ اور ن اپ وہ، ںیم آج یھب  ہی ہہک ریہ وہں ےک

اراض ےہ رپ ریم ںیم ےن اںیھن 

ن

طلغ اھت اور ےھجم ہتپ ےہ آپ رمع اھبیئ ےس ریمی ن ات رپ ن

ردیتس ر راس ن ات رپ آامدہ ایک اھت ےک وہ ےھجم اہیں ےس اجےن ںیم ریمی دمد رکںی اورزی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

پ دس رہ اس ےس ےلہپ ےک ھچک اور یتہک اس ےلہپ یہ ریم ےن اس ےک نم رپ ایلگن رھک رک جپ

ررکوا دن ا 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ن ات ریہ ریمی اور رمع یک ن ات وت وہ ریما اور 

ے

ریمی رعتفی رکےن اک رکشہی اور اہجں ی

 ںیہ اورر

ے

اری دویتس تہب فلتخم  راس اک ہلئسم ےہ مہ دوس
م
وکیئ اعم دویتس ںیہن ےہ  ہ

رر
م
 ےہ ےلب یہ مہ ن ات ہن رکںی ، ےلم ہن ، رگم ہی ن ات وت ہت ےہ ریمے اورپ آےن وایل ہ

رتبیصم ےک اسےنم رمع امجل ڑھکا وہا وہ اگ اور ریما یھب ہی یہ احل ےہ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رز ےن اینپ ن ات وپری رک ےک دسرہ ےک دوونں اہوھتں وک اےنپ اہوھتں ںیم ایلرریم ابہش

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

ر۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔

 

ا تہب وخش بیصن وہں 

ن

رریم آپ تہب اےھچ وہ اور ںیم ن

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

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
545 

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ابہشز یک تیصخش یک رعتفی یک دسرہ ےن ےچس دل ےس ریم

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر وہں انتج مت ےن انب ایل ےہ سب سب دسرہ اب ںیم اانت یھب ااھچ ںیہن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

راق ںیم اڑا

ن

ردن ا اھت  رریم ابہشز ےن دسرہ یک رعتفی وک م

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

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

 

  لکن یئگ یھت اسرے راہتس وہ ومن الئ ںیم یسھگ 

 

اجحب ڈراویئر ےک اسھت اوکسل ےک ئل

 اگڑی ےکٹھج ر

ن

ےس روک یئگ اور اس ےک اہھت ےس ومن الئ وھچٹ رک ریہ ےک ااچی

 ےک ےچین الچ ایگ 

ٹ

راگڑی یک ایلگ س 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ر  

  اگڑی الچےن ںیہن آیت وت ڈراویئر 
 
فف الکن ایک تبیصم ےہ ایک وہا ےہ آپ وک ج

فف
فف

ا

ریک ونرکی ویکں رکےت وہ ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رااٹن اجحب وت اگڑی وک اکٹھج ےنگل ڑپ خیس نپا وہ یئگ یھت اجحب ےن تخیچ وہےئ ڈراویئر وک ڈ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راب وہ یئگ ےہ آپ وھترا اس ااظتنر رکںی ںیم ایھب یھٹ

ن

ر رک داتی وہں وہ یب یب یج اگڑی چ

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ایگرڈراویئر ےن اجحب ےک رسد رہمی اور تخس ےجہل وک رظن ا

ے

ردناز رک ےک اگڑی ےس ای

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

ن

رےن رپ اگڑی ےک ف

ے

 ےک ےچین ےئگ اےنپ اجحب ڈراویئر ےک اگڑی ےس ےچین ای

ٹ

 س 

ٹ
ن

ی
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دےن گل ومن الئ اہھت ںیم آےن رپ اجحب ےن ومن الئ رپ 

ٹ ن

ومن الئ وک اہھت ےک زرےعی ڈوھی

ای  دم ےس اگڑی اک ہشیش دکتس وہیئ دکتس ےس ڈر رک اجحب ڑکپ تخس یہ یک یھت ےک ر

راش آیئ 

ن

ےن ای  دم ےس اہھت ےھچیپ رک دن ا سج یک وہج ےس اس ےک اہھت رپ یکلہ یس چ

 یک رشٹ اور اکےل دسرہ ےن

ن

ر ےلین رن   ہشیش ےچین رک ےک داھکی وت واہں رپ ریم اجی 
 
 ج

 یک ٹنیپ نہپ رک  ڑھکا اھتر

ن

ررن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اگڑی ن ان ا یک ےہر

ن

راو وسری ںیم اھجمس اھت ےک ن ان ا اجین ںیہ وہ ایک ےہ ن

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن اجحب وک داھکی وت ونصمیع رشدنمیگ داھکی رک اہک  رریم اجی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  یہ روےک وہےئ ںیہ ر

ے

راب وہ یئگ ےہ وت ی

ن

رج یج وہ گ اگڑی چ

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

ر۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔

 

ر  وک دھکی رک ڈر یئگ یھت ر  ےس ریم اجی 

ن

راجحب ویں ااچی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

م وش

ہہہ
مہ
ہ

 ہی یھٹ وہےن ںیم  

ے
ے

رتک اچچ ایک ہلئسم ےہ اگڑی ںیم اور انتک وق

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

 

ر ڈراویئر اچچ یک رطف وتمہج وہا اجحب وک رصتخم ر اس وجاب دے رک ریم اجی 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رج  ہتپ ںیہن ایک ہلئسم ےہ ےھجم ںیہن اتگل ےک ہی دلجی یھٹ وہ یئگوہ ریم اص

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس اہک ڈراویئر ےن ر  وک دنب رکےت وہےئ ریم اجی 

ٹ
ن

راگڑی ےک وبی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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م ر

ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

ک وک 

ن

 ت
مکٹ
وت اچچ آپ اس رطح رکںی آپ اگڑی وک یہی دنب رک ےک یسک 

د رک الںیئ اور اگڑی ےک یھٹ وہےن رپ اگڑی واسپ رھگ وک ےل اجںیئ اور مت ر

ٹ ن

ولچ ںیم ڈوھی

رےمت وھچڑ داتی وہں اوکسل 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن ڈراویئر اچچ وک اسری ر ںیم اگڑی ےک ہشیش ںیم ےس وھتڑا  رریم اجی 

ن

 دے رک آچ

ے

 
دہای

راس نم ادنر رک اجحب ےس اہک ر

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ںیہن وہ ن ان ا ےن ےسیپ دےیئ ںیہ ےھجم ںیم یسکیٹ یلچ اجؤں یئگ ن ا رھپ دںیھکی اہیں ےس 
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ردی  ےہ ںیم لچ رک یہ یلچ اجؤں یئگ  ر

ن
ن

رآپ رکف ہن رکںی اوکسل ی

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر وک وجاب دن ا اور اسھت یہ اگ ڑی ںیم اےنپ اسامن وک اجحب ےن اس ن ار ڈرے ریغب ریم اجی 

ر یئگ 

ے

ربیت دے رک گیب دنکےھ ےس اگل رک اگڑی ےس ای

ے

ری

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

ر۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔

 

ردیتس  د وکباس ںیہن ونس اگ ےھجم ادیم ےہ ےک ےھجم مت زی  ری 

ن

اج ےک اگڑی ںیم وھٹیب اور اب م

ررکےن رپ وبجمر ںیہن رکو یئگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ےن ای  ای  ظفل اےسی ادا ایک ےسیج ارگ اس ےک ےہک ےئگ اافلظ ےک اطمقب ہن ایکر  ریم اجی 

رایگ وت ہتپ ںیہن وہ ایک رک دے اگ 

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

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اچےتہ وہےئ یھب اگڑی یک رطف

ن

یئگ اور اجن وبھج ےک ےھچیپ یھٹیب سج رپ  راجحب یھب ن

رات ںیہن دےیئ 

 

ای

ے

ر ےن  وکیئ یھب ن رسکع ریم اجی  ردسرہ یک وسچ ےک ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن اانپ ومن الئ اکنال اور لیہس اک ربمن ڈالئ ایک ر راگڑی ےک ےتلچ یہ ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  رکایسں الےن اک وبال اھت ایک انب اس اک 

 

راہں لیہس وہ ںیم ےن ےمت ےسلج ےک ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن اسےنم واےل ہشیش ںیم ےھچیپ یھٹیب اجحب وک ای  رظن داھکی وج ےک اگڑی ےس  ریم اجی 

ر دھکی
م
ر ےک وہوٹنں ےک انکرے رکسماےئ رن اہ ر ریہ یھت سج ےس ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ں یتے ےسلج یک رکایسں یتے ےھچیپ ںیہ اور یتی ان رکویسں ےک ےھچیپ اہں اہں اہ

رںیم وہں 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر یک رکویسں وایل ن ات رپ ہہقہق اگل رک اہک ویکں ےک وہ ان یک ےھچیپ آےن  لیہس ےن ریم اجی 

روایل اگڑویں وک رکایسں ہہک راہ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ےھجمس مت ر

ن

راوےک رھپ رکویسں وک حیحص ےس ارجنی رک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ایتر 

 

ر زیچ ےک ئل
م
راق وک رظن ادناز رک ےک اےس وکڈ وڈ ںیم ہ

ن

ر ےن لیہس ےک م ریم اجی 
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ررےنہ اک وبال 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےک الپن ےک اطمقب یہ لچ ریہ یھت ایھب اوکسل ےس ھچک دور ےھت ےک ر زیچ ریم اجی 
م
 ہ

ر ےک اگڑی ےک اسےنم روک یئگ ایھب   ای  اگڑی زیت راتفری ںیم آیئ اور ریم اجی 

ن

ااچی

 یہ ںیہن الم ےک ھچک وسیتچ یتھجمس

ے
ے

 ےک دو ےٹہ ےٹک رمد اگڑی یک کیب اجحب وک ھچک وق

ر اکنل دن ا 
م
راسڈیئ رپ آےئ اور اجحب وک ن اولں ےس ڑکپ رک ن اہ

ر یھب اگڑی ےس لکن ایگ اور دو رمد وہنجر ں ےن اجحب وک ڑکپا وہا اھت ان اٹپھج سج یک ریم اجی 

ر اور اسرے ھچ ڈنغوں ںیم اہاھت نپایئ وہےن گل اجحب وت وصاحتل وک  وہج ےس ریم اجی 

ر رپ  رےنھجمس یک یہ وکشش رک ریہ یھت الپن نیع اطمقب وہ ھچ ےک ھچ ڈنغے ریم اجی 

ر وک ن ازوں ےس ڑکپ ایل اور دو ریم ر وک امرےت اھبری ڑپ رےہ ےھت اور نیت ےن ریم اجی   اجی 

رےہ اور ای  ےن اجحب وک ن اولں ےس ڑکپا وہا اھت اجحب اس یک رگتف ےس اےنپ آپ وک 

ر نکمم وکشش رک ریہ ر
م
یھت اور ان ےس وھتڑی یہ دور ڑھکا لیہس اس وھچڑواےن یک ہ
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راسرے اعمےلم وک رمیکے یک آھکن ںیم دیق رک راہ اھت  

۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

راب اس ڑلےک وک وگیل امر دو اور اس ڑلیک وک اگڑی ںیم ڈال دو 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ا  رسج ڈنغے ےن اجحب وک ڑکپا وہا اھت اس ےن ن ایق اسروں وک مکح  دن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  اجحب ےن داھکی ےک اس ڈنغے یک ڑکپ یکلہ وہ یئگ ےہ وت اس ےن زور دے رک اےنپ 
 
ج
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ر ےک نپاس یلچ  یئگ اجحب ےک نپاس آےن رپ ریم آپ وک وھچڑوان ا دن ا اور اھبگ رک ریم اجی 

ر ےن یھب وخد وک ان ڈنغوں ےس وھچڑوا دن ا  راجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ پ رپ ر

زیلپززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ےھجم 

ا 

ن

راچبںیئ م ےھجم ان ےک اسھت ںیہن اجن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس اہک  ر ےک ےھچیپ اپھچ رک ریم اجی  راجحب ےن وخد وک ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راے انلہ ںیہن اب مت دوونں ورہن وگیل امر دںی  ےئگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ان یل ریم 

ے

ر اور اجحب رپ ن رز اکنل رک ریم اجی 

ن
ن

اسرے ےک اسرے ڈنغوں ےن اینپ اینپ گ

ر ےن اہھت ڑھکے رک دےیئ ےھت  راجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

   
 

راؤں اگ ریمی کیب ج
م
ریمی ن ات اکن وھکل رک ونس ںیم رھپ ےس اینپ ن ات ںیہن دوہ

ر ےس نگ اکنل ولر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر یک ن ات نس ر ےن رگدن وک اکلہ اس اکھج رک اجحب ےس رسوگیش یک ریم اجی  رک اجحب  رریم اجی 

ر ےک رہچے رپ یتخس دھکی رک  ےن ای  دم آوسنں ےس رھبی وہیئ آںیھکن ااھٹیئ ریم اجی 

ایئ امی ار

ن

ر وک ہی وسحمس اجحب ےن اےنپ اکےتپن اہھت ےس ن   ریم اجی 
 
می یک نگ اکنل رک یل ج

 آیئ اجحب 

ٹ

م
وہا ےک اجحب ےن نگ اکنل یل ےہ وت اس ےک رہچہ رپ ای  اطیشین رکسماہ

روہےئ دوونں ںیم وتسپل ڑکپا ےن اےنپ اکےتپن ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رںیم گ وگیل الچ دوں یئگ ر د د دںیھکی آپ ںیمہ ج اجےن دںی ورہن م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن رگدن وھتڑی یس امھگ رک اجحب وک داھکی سج  ےک دیکمھ دےنی رپ یلب اک ہچب ہن ریم اجی 

رڈرے وہ وت ڈنغے ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

روگیل امروں یئگ وت مہ اس ڑلےک رپ وگیل الچ دںی ںیئگ  رارگ مت ںیمہر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ان رک اہک ڈنغوں ںیم ےس ای  ےن ریم

ے

ر رپ نگ ن ر اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رپ وگیل ںیہن الچںیئ ےئگ مت وگیل الچؤں ان  ردوھکیں مت وگیل الچؤں ےھجم وھچڑوں وہ ھجم

ررپ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر

ن
 

ر ےن اجحب وک رپرشیای   دلجی ےس اہک ریم اجی 

 

ر  رکےن ےک ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ڈر اتگل ےہج یج  ںیم گ وگیل ن ںیہن الچ یتکس ےھجم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن وت اےس وگیل ریہ الچےن اک ہہک دن ا  راجحب وت رصف دیکمھ یہ دے یتکس یھت رگم ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رالچؤں اجحب وگیل الچؤں ر رمت وگیل الچؤں اجحب ںیم وج ہہک راہ وہں وگیل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن اجحب وک ہپ در ہپ اےس وگیل الچےن اک اہک ر ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ےک ےنہک رپ اجحب ےن دوونں  اہوھتں ےس نگ وک اھتام اور اسر ےنم یک رطف رک دن ا ریم اجی 

ر رپ  پ رےہ ےھت دل یک دڑھںینک زیت وہیئ ںیھت رگم اس ےن ریم اجی 

ن

اجحب ےک اہھت اکی

ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ یک آواز رپ اجحب ےن آںیھکن دنب رک دںی اور  راابتعر رک ےک وگیل الچ دی  اھٹہ ہ ہ ہ ہر

 زنیم رپ

ے

پ
 ی

ے

  اجحب ےن آںیھکن وھکںیل وت اسےنم ای  دنبے وک وخن ںیم ل
 
رگا ر ج

 دھکی رک اجحب ےک اہھت ےس نگ زنیم رپ رگ یئگ اور اسھت یہ 

ے

پ
 ی

ے

وہا نپان ا وخن ںیم ل

راجحب یھب زنیم رپ رگ یئگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  آںیھکن وھکیل وت اےنپ آپ وک اس ےن اےنپ رمکے ںیم نپان ا وخد وک اےنپ اجحب ر
 
ےن ج

ررمکے ںیم دھکی رک ریحان وہ یئگ 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رامم اااااااا ن ان ا ن ا ن ا  ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔

 

ا  راجحب ےن خیچ خیچ رک دسرہ اور ریم ابہشز وک البن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رہی یہ ںیہ آپ اےنپ رھگ ںیم وہ ایک وہا ریمی رپزسن مہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رپ اھبےتگ وہےئ رمکے ںیم آےئ اور ریم ابہشز ریم ابہشز اور دسرہ اجحب ےک ویں ےنخیچ

رےن آےئگ رھب رک اجحب وک ےلگ اگلےت وہےئ اہک 

۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ن اب ن ان ا ںیم ےن ا ا اس آدیم وک وگیل امری ےہ ںیم ےن اےس وگیل امر دی ن ان ا وہ رم اجےئ اگ 

راجںیئ ےئگ ںیم رم اجؤں یئگر رےھجم لیج ںیم ےل رک ںیلچ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر یھت اجحب وت نپاولگں یک رطح ےب رطب ےلمج وبےل یہ اج ریہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

لتق ںیہن  راجحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ھچک یھب ںیہن ایک اٹیب آپ ےن وکیئ

ایک آپ سب یتلچ اگڑی ںیم ےب وہش وہ یئگ ںیھت اور وشتک آپ وک اہیں الن ا ےہ آپ 

را وخاب داھکی ےہ رپزسن  رےن وکیئ  ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ریم ابہشز ےن ےب رطب ےلمج وبےنل رپ اجحب وک وھجنھجڑا اور رھپ اےس وہ س  اتب دن ا وج

ر ےک ےنہک رپ وبال اھت  رڈراویئر ےن ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ر ےن ڈراویئر وک اکل رک ےک البن ا اس وک ہی ہہک دن ا ےک اجحب ےک ےب وہش وہےن رپ ریم اجی 

وہ  راجحب وک رھگ ےل اج رک ریم ابہشز اور دسرہ وک وبل دے ےک اجحب اگڑی ںیم ےب وہش

یئگ یھت وت وہ اےس رھگ واسپ ےل آن ا ریم ابہشز اور دسرہ ےن یھب ہی ن ات امن یل ویکں ےل 

ر یھت اجحب رھتپ ےنگل واےل واعق ےک دعب زمکور وت رےنہ گل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 آپ  وک اتبیت وہں ایک وہارپ ن ان ا ںیم ےن چس ںیم اس ڈنغے وک وگیل امری یھت ن ان ا ںیم ر

ر اھت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ابہشز ےن ربص اود لمحت ےس اسرا ہصق انس  اجحب ےن اسرا ہصق ریم ابہشز وک انس دن ا اور ریم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راب وہ یئگ وت اٹیب یج آپ اسری ن ات ںیم

ن

 تقیقح ےہ یہ ںیہن ےلہپ آپ ےن اہک اگڑی چ

راب وہ یتکس ےہ نکیل رھپ یھب امن ایل ےک آپ ر

ن

یک اٹیب یج ہتفہ رھب یل وہیئ اگڑی ےسیک چ

ے دس دن ےس دیئب ںیم ےہ 
ھل
 

ج
پٹ  پ

ر واہں اہکں ےس آایگ وہ وت  راب وہ یئگ رپ اجی 

ن

اگڑی چ

رض رک ںیل ےک وہ یھب دیئب ےس وا

ن

سپ آ ایگ نکیل س  امہ ن ات آپ ےن ںیلچ ہی یھب ف

ا آپ رگاتفر رک دیتی امےئ رپزسن 

ن

روگیل امری دنبہ امر دن ا اور وپسیل سیک ںیہن انب وپسیل ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  الم زمکور ولہپؤں اک  اتبن 

 

رریم ابہشز ےن اجحب ےک رس اسرے واعق ںیم ش
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

وتہب اجحب ےسیک نپالگ نپ یک ن اںیت رکیت وہ امر دن ا ،وگیل امر دی ،لتق رک دن ا یھکم وت مت امر 

رںیہن یتکس اور دنبہ امر آیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ ن اپ یٹیب یک رام اہک ر اکر وہ یھب وبل ڑپی دسرہ دسرہ وج بک ےس جپ

ن

ین نس ریہ یھت آچ

روک وت ہتپ اھت ےک اجحب رھچم ،یھکم ہن امرے دنبہ ےسیک امر یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

ر ر
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ے

دا اک دنبہ ےب وہیش یک احل

ن

ر دےنھکی اک ہجیتن ےہ بصغ خ

ن

  ریسی 
 
دنی وی

ٹ ن

ہی اسرا اک اسرا ای

ر وخاب داتھکی ےہ ایک ںیم اےسیر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ وہ یئگ یھت اور دورس

ن

غ
ا وہ آج لک وخد یہ ھچک زن ادہ دسرہ وت اجحب یک ن ات یہ نس رک 

ّصہ ںیم رےنہ گل یھت 

ن

غ
ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ںیم آج نپاہتس  ردسرہ مت اےنپ

 

ر ےک ئل

ن

رمکے ںیم اج رک آرام رکوں رھپ مت دوونں ڈیلی 

ا وہں وہ اھکںیئ ےئگ 

ے

رانبن

۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریم ابہشز ےن اس ےس ےلہپ ےک امں یٹیب ںیم ڑلایئ وہیت ن ات وک یہ متخ رک دن ا دسرہ رمکے 

ں ریپ خٹپ رک اجےن ےس اجحب اور ریم ابہشز دوونں یک ےسنہ ےس یلچ یئگ اود دسرہ ےک وہ

رگم اجحب ےک ےتسنہ وہےئ یھب اس یک آوھکنں ںیم ای  بیجع اس ڈر اھت ںیہک ہی س   چس 

روہا وت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ڈر اور وخف اکنل دوں آپ ےک
م
ن ان ا آپ ےک  رادرھ رووکں اجحب آپ ہن دل ےس ہ

ا اور دورسی ن ات ںیم ںیم آپ وک لک آپ ےک اوکسل ےک اسرے رہتس یک 

ن

اسھت ںیہ ن

ا  ریس یس یٹ وی وفجیٹ داھکیؤ اگ رھپ وت آپ اک ڈر متخ وہ

ن

راجےئ اگ ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  اھٹ ریہ یھت اےس روک رک ریمر

 

رشی وہےن ےک ئل

ن

 ابہشز ےن اس ےس اہک اجحب وج  ف

ر ڈر لکن ایگ 
م
اےنپ ن اپ یک رطف ےس اامتعد ، رھبوہس اور اسھت نپا رک اجحب ےک دل ےس ہ

راب داھکی ےہ راور اےس اگل ےک اس ےن وایعق وکیئ وخ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

اجحب دسرہ اور ریم ابہشز ےن اسرا دن ای  اسھت زگارا اور دسرہ اور اجحب ںیم وہےن 

ر ونک وجک وک ریم
م
ری اہمرت ےس متخ ایک اسرا دن زگارےن ےک دعب  روایل ہ

ٹ

ابہشز ےن ی 

ےک وہ حبص اجحب ریم ابہشز اور دسرہ اےنپ روم ںیم ےلچ ےئگ ریم ابہشز ےن ہی ہت رک ایل اھت ر

روک دسرہ یک وصراحتل ےک ن ارے ںیم اتب دںی ےئگ ر
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 وخاب اجحب وت ریم ابہشز ےک یلست دےنی رپ س  ھچک وبل یئگ یھت اور اس واےعق وک چس ںیم

  رمکے ںیم آیئ وت اس ےک ومن الئ رپ ان ونن ربمن ےس اکل 
 
ھجمس رک وبل یئگ اجحب ج

  رک دی اور رعوج اکر

ٹ

ت کت

ن

سکٹ

ربمن ڈالئ رک ریہ یھت رگم رعوج  اک ربمن یسک  آیئ وت اجحب ےن ڈ

  ر
 
اکل رپ رصموف اھت وت اجحب ےن ومن الئ ڈیب رپ کنیھپ دن ا اور واشس دوم یلچ یئگ ج

 آےئ وہےئ ےھت اجحب ےن واسپ آیئ وت ا

 

چ

مٹ س

پ رپ یسک ان ونن ربمن ےس 
 
س ےک واسٹ ای

 اونپ ےیک وت ڈر ےک امرے ومن الئ اس وھچٹ ایگ اور اجح

 

چ

مٹ س

ب ڈر ےک امرے دو رےسیج یہ 

ردقم ےھچیپ وہ یئگ ےسیج ایھب اس ومن الئ ےس وھبت لکن رک اےس اھک اجےئ اگ 

 

 زنیم رپ رگے وہےئ ومن الئ رپ ایس ان ونن ربمن س اکل آےن یگل  

س ڈنیس

ب ک

دویز اور 

 

   رپ اس حبص ےک واےعق یک ھچک ون 
 
 سج ےن واسٹ ای

  یک ںیھت

 

ااھٹیئ وت وج آواز س  ےس ےلہپ اجحب ےن اجحب تمہ رک ےک ومن الئ ےک نپاس یئگ اکل ر

رینس وہ ریحان رہ یئگ  
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا پ  
پ

رن پ

ن

پ رپ اجیھب وہ یھب دھکی اہےئ ڈریئ ک
 
ن وت  مت ےل ایل وہ اگ اور وج ںیم ےن ےمت واسٹ ای

وہےئ ہتپ رپ ےنلم آؤں یئگ ورہن  رایل مت ےن ریخ اب آےت ںیہ دمےع رپ مت لک ریمے اتبےئ

ا آج لک اک ڈیمن ا 

ن

دویز دیسیھ اجںیئ ںیئگ ڈیمن ا ےک نپاس اور ےمت ہتپ یہ ےہ ن

ٹ

س ، وی 

پک ب

ہی 

ا ےہ

ے

ران

ے

ام وہ اجںیئ ےئگ ن ات یک اھکل ای

ن

ر اہےئ ریمے ن ان ا اجین دب ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن اینپ رطف  ےس وپری رطح ےس اجحب ڈرا دن ا اھت اجحب یک وت زن ان یہ گنگ ریم اجی 

  الپن اھت رگم 

 

وہ یئگ یھت وہ وسچ یھب ںیہن یتکس یھت ےک ہی س  اےس اسنھپےن ےک ئل

راجحب ےن یھب وسچ ایل ڈرےن وایل وت وہ ںیہن ےہ ر
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اگلؤ یئگ رھپ دےھکی اگ م ںیم ب ن ان ا وک وبول

ے

 
ں یئگ آپ اک م ںیم ا اےنپ ن ان ا ےس آپ یک اکشی

روہ آپ ےک اسھت ایک رکےت ںیہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ھچک ہحمل ڈر وت ایگ اھت رگم ہی ڈر وہ اجحب رپ  اجحب ےک ریم ابہشز یک دیکمھ دےنی رپ ریم اجی 

ا

ن

ر ںیہن رکن
م
ر اچاتہ اھت اظہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 اتبےت ےہ ولچ رھپ مت یھٹ ےہ مت ن ان ا اجین وک اتبؤں ںیم ڈیمن ا وک دےتھکی ںیہ وکن ےلہپ

ا وہں 

ے

ل وک ہی س  ھچک ای لیم رکن

ن

 ت
ٹ چپ

راجؤں ن ان ا اتبؤں ںیم ای  

۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا اچہ راہ 

ن

ر ےن اینپ ن ات رک ےک اکل اکٹ دی ویکں ےک وہ اجحب وک اانت ںیہن ڈران ریم اجی 

رز وک س  ھچک اتب دے اھت۔ ےک وہ ڈر رک چس ںیم یہ ریم ابہش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔

ر یک اکل ٹک اجےن ےک دعب رویئ یہ اجریہ یھت اےس ھچک ھجمس یہ ںیہن آ راہ  اجحب ریم اجی 

راھت ےک وہ ایک رکے 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس ےنلم اجےئ یئگ ا ور اس ےس اانپ وصقر وپےھچ یئگ اجحب ےن وسچ ایل اھت ےک وہ ریم اجی 

ر

ٹ

را لیھک ویکں الیھک دل ںیم ای  وبضمط ارادہ ن ادنھ رک وس یئگ ےک اس ےن اانت ی 

 

پ ریہ یھت ،اانت زیت اخبر دسرہ ےن 

ے

  دسرہ اجحب ااھٹےن گل وت اجحب اخبر ںیم ی
 
حبص ج

ےک  ردلجی ےس ریم ابہشز وک البن ا دسرہ اور ریم ابہشز ےن ڈنھٹے نپاین یک ایٹپں اجحب

ر دعب یہ اجحب اھٹر  وہ یئگ یھت   رامےھت رپ ریھک وت ھچک دی 
 
ررک ےنھٹیب ےک اقت

 

ا ےہ اور وہ ایھب 

ن

 ےس ےنلم اجن

ے

ے یہ اجحب ےن دض اگل یل ےک اےس ای  دوس

ے

ھی

ٹ

ب ٹ ٹ

اھٹ رک 

یہ اجےئ یئگ ریم ابہشز ےن اےس اجےن یک ااجزت دے دی رگم دلجی آےن اک یھب ہہک دن ا 

روےن وک ح یسک ےن ںیہن ینس ریم ابہشز ےن یھب اجحب ےک رہکبج دسرہ یک ہشیمہ یک رط
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ر ہن اجےن دےتی 
م
ردھکی رک اےس اجےن یک ااجزت دی ورہن وہ یھبک یھب اجحب اخبر ںیم ن اہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رک ےک ولنشیک اک ہتپ رکایل اور اسر

 

چ

مٹ س

ر وک  رے راہتس رویت یہ راہتس ںیم اجحب ےن ریم اجی 

ر یک اتبیئ وہیئ ہگج رپ اجحب چنہپ یئگ یھت رپ  رریہ سج ےس اس اک رس درد اور رھ ایگ ریم اجی 

ٹ

ی 

 وٹےنٹ وایل ےہ 

ے

راےس ںیہن ہتپ اھت ےک اس رپ وت ایقم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اک ہتپ دن ا اہجر

ٹ

ر ےن اجحب وک ای  وہت ر آاسین ےس لم اجےت ےھت اچےیہ ریم اجی 

ن

ں رپ روم

ر اک الپن اھت ےک اہیں رپ آپ ای  ر   رںیھک ریم اجی 

 

دن،ای  ےٹنھگ ن ا رھپ ای  ےتفہ ےک ئل

اجحب وک وبال رک وھتڑا اس ڈراےئ اگ اور رھپ اےس وبل دے اگ ےک ںیم ےن ہی س  اہمتری 
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ر نکمم وکشش رکے اگ اور رھپ اس تبحم ےک امر
م
عئ اجل ںیم اسری رمع تبحم ںیم ایک اور ہ

ا اجحب وک ڈاےل رےھک اگ ہی ر

ن

یہ زسا یھت اجحب یک ای  وھچیٹ ےس یطلغ یک رگم ےتہک ںیہ ن

رای  

 

          " ا

 

 دنبہ یک اچہ وہیت ےہ اور ای   اہلل یک اچہ وہیت ےہ اور وہن

 "ویہ ےہ وج اہلل  یک اچہ وہیت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 

ر ےس ڑلایئ ےک  ا رشوع رک دن ا اھت انعن ےن اس دن یک ریم اجی 

ن

ر اک یھب اھچیپ رکن دعب ریم اجی 

ا رشوع رک دن ا اھت 

ن

ر ےک ربمن وک یھب رٹسی رکن  ےک ریم اجی 

ے

راہیں ی

 

ر  اور انعن ےن اےنپ دنبوں وک وبل دن ا اھت ےک ارگ زرا یس یھب وکیئ ایسی ومٹنم وج ریم اجی 
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ر رونیٹ ہن وہ وت اےس آاگہ رکںی ررکے وج ےک اس یک ڈیلی

 

ر یک ای  یہ ڈیلی رونیٹ یھت بلک ،لیہس اک انپارٹنمٹ ،  اور رھپ  راےنت دوونں ےس ریم  اجی 

ا 

ن

روہ یہ رپ رات یھب اور دن یھب زگارن

 

 ےک روم ںیم وموجد اھت اہجں رپ ارثک ڑلےک 

ٹ

ر حبص ےس ای  اےسی وہت نکیل آج ریم اجی 

ین وخااشہت ںیم اےنپ سفن ےک اہوھتں وبجمر وہ رک اینپ اسفناور ڑلایکں اےنپ رحام رہتش ر

روک وپرا رکےن آےت ےھت 

 

 رایلں 

ن

ر وک رن ر یک زمکوری لم یئگ یھت وت اس ےن آدیھ ن ات رپ ریم اجی  انعن وک ریم اجی 

ر ےس دبہل ےنیل ےک رکچ ںیم ڈیمن ا وک  انمےت وہےئ ڑکپےن اک الپن ایتر رک دن ا اور ریم اجی 

رےلم ںیم ڈال دن اریھب اس اسرے اعمر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  

 

  یک ای   ڑلیک ےن  رمکے ی

 

  ےتچنہپ یہ اس وہب

 

 اجحب ےک وہب

ا یہ ڑاھن 

 

   اہھت ب 

 

ا اجحب ےن ایھب دروازے رپ دکتس دےنی ےک ل  اچنہپن 

  یک ولشار ضیمق ےنہپ

 

ا اکےل رن ڑ ےن دروازہ وھکل دن   اھت ےک ریم اجب 

ڑ اجحب اک ااظتنر رک راہ اھت   ریم اجب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ںیم اہمترا یہ ااظتنر رک راہ اھت ادنر آؤں دلجی رکوں 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ڑ ےن اس یک الکیئ  ڑکپ رک ادنر   وک ای   یہ ہگج رپ ڑھکا دھکی رک ریم اجب 

ا   رک دن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ارے ںیہمت وت تہب زیت اخبر ےہ ایھب وت ںیم ےن ھچک اہک یھب ںیہن اور ںیہمت اخبر یھب وہ 

رایگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن اجحب ر   ریم اجی 
 
پ داھکی وت وخد یہ ن ات رک ڈایل ج روک جپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ااھچ اب ہی رخنے وھچڑوں اور ادرھ آ رک وھٹیبں ںیم ےن مت ےس تہب رضوری ن ات ر

ررکین ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن زرا اس ہجہل تخس ایک  اجحب ھچک یھب ہن وبیل وت رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ اجیت یھت 

ن

ام ےس اکی

ن

اجحب یک آںیھکن ںیم یمن یتےن گل یھت اہکں وہ رمد زات ےک ن

ررگم اب وہ ای  رمکے ںیم ریغ رمد ےک اسھت یھت ر

۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
585 

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دا یک مسق ںیم اہمترے ارے مت رو ویکں ریہ وہ ںیم وت

ن

 سب ںیہمت اےنپ نپاس وبال راہ اھت خ

راسھت ھچک یھب ااسی واسی ںیہن رکےن واال ںیم سب مت ےس ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےک ہلمج ادوھرا یہ رہ ایگ اھت ویکں ےک ر دروازے رپ  دکتس وہ یئگ یھت ایھب ریم ریم اجی 

ر درو رےنھ یہ اگل وت اس اک ومن الئ وفن ےنجب اگل اس ےن نب دےھکی اجی 

ٹ

ازے یک رطف ی 

راکل ااھٹیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ےس لکن اس انعن ےن اپھچ امرا ےہ واہں اور اسھت ںیم ڈیمن ا یھب

ٹ

ر ےہ ریم زیلپ اس وہت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ایھب ھچک وبےنل یہ واال اھت ےک لیہس ےن دلجی یہ اےس آاگہ ایک ر رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ن ار دکتس دل دالہ  ایھب ریم لیہس یک ن ات اک وجاب داتی ای  ن ار رھپ دکتس وہیئ اور اسر

 یک  ردےنی وایل یھت ریم ابہشز ےن

ن

ومن الئ دنب ایک اور دلجی ےس ڈیب رپ ڑپی اینپ دیفس رن

راچدر ااھٹیئ اور اجحب وک اڑاھ دی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر وپسیل اور ڈیمن ا ےہ مت سب اانپ نم 
م
اپھچ رک رانھک وکیئ ریمی ن ات اکن وھکل رک ونس ن اہ

رےئ یھجمس مت یھب اہمترا رہچہ ہن دھکی نپار

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ رک اےس اھجمسےت وہےئ اہک ر

ن

ر ےن اجحب ےک نم وک اےھچ ےس ڈاھی رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

اس ےک نم ںیم یھت یہ وصراحتل ںیم وگیگن ینب وہیئ یھت زن ان وت ےسیج اجحب وت اسری ر

ری 

ن

ر وک دھکی ریہ یھت وج اس یک زدنیگ ںیم آےن واال الہپ اور آچ پ اچپ ریم اجی  ںیہن جپ

رمد اھت وج اس یک زدنیگ ںیم اس یک رمیض ےک ریغب آن ا اور اس وک س  ےک اسےنم امتہش 
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رانب ایگ ر

 

ر   ریم اجی 

 

ر  اور اجحب یک رظنںی ای  ہحمل وک یلم یھت رظنںیای  ہحمل ےک ئل  ےنلم رپ ریم اجی 

ر ےن وخد وک اھبنسل ایل ر ریک دل یک دڑھنک زیت وہیئ رگم رھپ دلج یہ ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ااھچ اس سب اہمترا وکیئ رہچہ ہن دےھکیر

ن

ر وج ںیم ہہک راہ وہں ویہ رکن

۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راھ دروازہ وھکےتل یہ 

ٹ

ادیک رک ےک دروازے یک رطف ی 

ے

ری ن ار ن

ن

ر ےن اجحب وک آچ ریم اجی 

راجحب ےن نم اچدر ںیم اپھچ اور انعن وگیل یک زیتی یک رطح رمکے ںیم دالخ وہا 
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ر ےن انعن ےن ادنر آےت یہ اجحب وک اےنپ  ےھچیپ رک دن ا انعن ےک اسھت یہ رمکے ریم اجی 

 ر

 

س
فلٹ 

 ٹھک ٹھک ےنجب گل یک 

ٹ
 

رالی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر  ا ےہ ریم اجی 

ے

رآپ وک رگاتفر ایک اجن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر   ریم اجی 

ٹ

م
 رکیت رکسماہ

 

چ

ن

پلٹ ٹ چ

ریک رطف ااھچیل انعن ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رمت اتھچپؤ ےئگ انعن رمع امجل تہب اتھچپؤ ےئگ ںیہمت ہی دینمش تہب یگنہم ڑپی یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن انعن ےک  اکن ےک نپاس وہ رک اہک  رریم  اجی 

۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر رپ  ر یک ن ات اک وجاب داتی اس ےس یلہپ یہ ڈیمن ا ےک امندنئے ریم اجی  انعن ریم اجی 

رٹپھج یہ رپے ےھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر آپ یسک ڑلےک ےک اسھت ےھت  رریم اجی 

ر ہی ر رڑلیک وکن ےہ رریم اجی 

ر آپ کلم ےک ارھبےت وہےئ ر  دان ںیہ اور آپ اہیں اس ڑلیک ےک ریم اجی 

ے

ایسس

راسھت نپاےئ ےئگ ںیہ 

ر ےک اسھت ای  رمکے ںیم نپان ا ایگ ےہ آپ اےنپ قح ںیم ھچک وبںیل ےئگ  رآپ وک ریم اجی 

راس ےک اسھت یہ اضف اٹچخ یک آواز رپ امتم وسال رکےن واولں یک آوازںی دب ںیئگ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔

 

  
 
دے ےن وساولں یک وباھچڑ رک دی یھت نکیل اس ںیم ےس ای  ج

ن

 

 

ر امنئ
م
ڈیمن ا ےک ہ

ر ےن اےس رھک رک ڑپھت ردیس  راھ وت ریم اجی 

ٹ

ر ےک ےھچیپ یپھچ وہیئ اجحب یک رطف ی  ریم اجی 

رایک ر
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۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راھ زدنہ زنیم ںیم اھگڑ دوں اگ اور رٹسم انعن آپ رربخدار ارگ وکیئ یھب اس یک رط

ٹ

ف ی 

 رگاتفری داھکیںیئ 

ٹ
ن

رم ںیم رگاتفر رکےن آںیئ ںیہ واری
 
رےھجم سک چ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ رکوا رک انع ر ےن ڈیمن ا امندنئوں وک جپ راھ ریم اجی 

ٹ

رن یک رطف ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر یک ن ات اک وکیئ وجاب ںیہن اھت وایعق اس ےک نپاس رصف  انعن ےک نپاس وایعق ریم اجی 
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 ےھت 

ٹ
ن

 رگاتفری ںیہن اھت اس ےک نپاس وت رصف رسچ ےک واری

ٹ
ن

رواری

۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ےہ ویکں ےک اس وپرا آپ وک اہیں ریغ اقونین ہگج رپ وہ

ے

ےن یک وہج ےس رگاتفر ایک اجن

 ںیہ ریمے نپاس 

ٹ
ن

 ےک رسچ واری

ٹ

روہت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  ر وک وجاب دن  رانعن ےن وپرے اامتعد ےک اسھت ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  ایتر وہں رپ اےس اجےن دوں ر راوےک ںیم

 

راہمترے اسھت اجےن ےک ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 تحلصم ےس اکم انیل یہ رتہب اھجمس 

ے
ے

ر ےن اس وق رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر اصج  آپ ےک اسھت ہی ر ڑلیک یھب اجےئ یئگ ارگ آپ ہی اچےتہ وہ ےک اور ںیہن ریم اجی 

رامتہش ہن ےنب وت آرام وکسن ےس اگڑی ںیم اج رک ھٹیب اجںیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ااکمر

ن

ر تحلصم یک وکوششں وک ن

ے

ر یک امتم ی ر ےس  رانعن ےن ریم اجی  انبےت وہےئ ریم اجی 

ر اجےن اک اہک اجحب تیمس اگڑی ںیم ھٹیب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رولچں مت ڈروں ںیہن ھچک یھب ںیہن وہ اگ وکیئ ھچک یھب ںیہن رک نپاےئ اگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےنر ر ےنریم اجی    ریم اجی 
 
 اجحب وک دنکوھں ےس ڑکپا  ےھچیپ ومڑ رک اجحب وک یلست دی ج

 وہں اور ریم یک اچدر اجحب ےک ےنیسپ 

 

وت اےس ااسی اگل ےک اس ےن آگ ںیم اہھت ڈال دی 

ریک وہج ےس یکلہ ےس من وہ یئگ یھت 
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ّصہ ےس  الل 

ن

غ
 دیھکی وت رگدن ومڑ رک انعن وک 

ے

  اجحب یک ہی احل
 
ر ےن ج ریم اجی 

ر رپ اہھت ڈاال ےہ آوھکنں ےس داھکی ےسیج ہہک راہ وہں مت ےن طلغ ہگج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اچنہپ اور واہں رپ یھب اجحب ےک 

ے

ر ےن اجحب وک اےنپ اصحر ںیم یہ ےل رک اگڑی ی ریم اجی 

 ایک ےک رگد اےنپ ن اوہں اک اصحر راھک راہتس ںیم اس ےن س  ےس پھچر

 

چ

مٹ س

 رک لیہس وک 

ر تیمس اس ےس ےلہپ واہں  چنہپ اجےئراھتےن ںیم اس ےس ولیک

ے ےس ےلہپ یہ واہں رپ لیہس ولیک 

ن

ی
 
چ
پہ
ن

ر ےک نیع اطمقب س  ےک اھتےن    اور ریم اجی 

روموجد ےھت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر یک رطف اتسیشئ رظنوں ےس داھکی لیہس ولیک اور لیہس وک دھکی رک انعن ےن ر ریم اجی 

  دور رہ رک ن ازوں اک اصحر انبن ا ےن

ن

ر آےئگ رھب رک اجحب ن اںیئ اجی

 

ر    وہ ریم اجی 

 

رو وہےن یک تمہ ںیہن یھت اس ئل اجحب ںیم اب اور ےبزعیت اور ےب آی 

ےک یک ن ازو وک دوونں اہوھتں ےس اس ےک اسھت ےلچ اج ریہ یھت  اھتےن ںیم یھب ڈیمن ا ر

راےئ اجرےہ ےھت امتم ڈیمن ا ےک امندنئے وموجد ےھت اور  وہ یہ امتم وساالت ر
م
دوہ

س اھت ےک اچدر ںیم ڑلیک وکن ےہ 
ّ
س
چ 

ے

ن

رامندنئوں وک ہی یہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رگنکی ینز دےتی ےلچ امی انی ر ارظنی آپ وک ی 

ن

ر یسک ڑلیک ن اے ریم ابہشز ےک ےجیتھب ریم اجی 

ارے ذراعئ اک انہک ےہ ےک وہ ڑلیک وکیئ 
م
 ےک رمکے ںیم نپاےئ ےئگ ںیہ ہ

ٹ

ےک اسھت وہت
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راور ںیہن ریم ابہشز ےک یٹیب ںیہ 

 

ل رپ ہی یہ ربخ ن ار ن ار لچ ریہ یھت ہی ربخ نس

ن

 ت
ٹ چپ

ر ینز 
م
رہنی مگیب ،یقت  رکلم ےک ہ

ے

رک ف

، رمع امجل اور رمثہ ر رریم ابہشز ےک انپارٹنمٹ ںیم آےئگ ےھت اصج 

 

 دسرہ وک وت ھچک ھجمس یہ ںیہن آ ریہ یھت دوونں یہ ےب وسد وہ رک 

 یھٹیب وہیئ یھت دسرہ وک وت ح    گل یئگ  یھت

 

  ںیہن الم وت
 
ّصہ ںیم ن ار ن ار ریم ابہشز اک ربمن الم رےہ ےھت ج

ن

غ
 وہ ای  رظن ریم ابہشز وت 

ردسرہ رپ ڈال رک واہں ےس الچ ایگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
599 

ر   وہےن ںیم ھچک دی 

ے
ن

ر ےن ای  ہحمل یھب اجحب اک رہچہ یسک وک دےنھکی ںیہن دن ا امضی ریم اجی 

ا اچےتہ وہےئ یھب اھتےن ںیم اھٹیب وہا اھت 

ن

ر ن   ریم اجی 

 

ریھت  اس ئل

 

ر ن وک ہی س  ھچک دیل وکسن دے راہ اھت ویکں ےک رانع اےس گل راہ اھت ےک اس ےن ریم اجی 

ر ےس دبال ےنیل ےک رکچ ںیم اس ےن  ےس دبال ےل ایل اھت رگم اےس ںیہن ہتپ اھت ےک ریم اجی 

رن اد رک دی یھت ر راجحب یک زدنیگ ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  س   آےئگ ڑھکے ڈیمن ا ےک امندنئاگن ںیم لہ لچ اس راھتےن ےک
 
 ڑپی ج

ے
ے

وق

رےت داھکی 

ے

رےن ریم ابہشز وک اگڑی ےس ای

 

راھےئ ریم ابہشز وک دھکی 

ٹ

دےب وک اپھچ رک اھتےن یک رطف دقم ی 

ن

ر خ 
م
ریم ابہشز ےن اےنپ ہ
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رےھ 

ٹ

دے ریم ابہشز یک رطف ی 

ن

 

 

ررک یہ ڈیمن ا ےک اسرے امنئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راصج  ہی چس ےہ ےک وہ ڑلیک آپ یک یٹیب اجحب ریم ےہ رایک ریم ابہشز ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ےھت 

 

رےتھ وہےئ دقم اس ای  وسال ےن روک ئل

ٹ

رریم ابہشز ےک اھتےن یک رطف ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ام یھب ایل اجن ےس امر دوں اگ ںیم ربخدار ارگ ریمی یٹیبر

ن

ر اک ن
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دے اک رگابین ڑکپ ایل اھت 

ن

 

 

رریم ابہشز ےن ڈیمن ا ےک اس امنئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔

 

دے وک داکھ دے رک اھتےن

ن

 

 

ا دھکی رک   رریم ابہشز اس امنئ

ے

ےک ادنر الچ ایگ اھت  ریم ابہشز وک آن

ر ،لیہس اود انعن اینپ اینپ ہگج ےس اھٹ ڑھکے وہ ےئگ ےھت  رریم اجی 

 

ریم ابہشز ےن ای  یلیصغ رظن س  رپ ڈال رک دیفس اچدر ںیم اےنپ اسرے ووجد وک ڈےکھ ر

پ ریہ یھت اھتےن ےک ای  چنیب رپ یھٹیب

ن

ر اکی
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د وہ ڑلیک اجحب ریم ابہشز یک وہ وھچیٹ یس ا ای 

 

دیم وج ےک دل ےک یسک وکےن رپ ںیھت ےک ش

رہن وہ وہ دم وتڑ یئگ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رب ب ن ان ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ار

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  ریم ابہشر
 
ز وک داھکی وت درد رھبی آواز ںیم اکپر رک اھبگ رک ریم ابہشز ےک اجحب ےن ج

رےلگ گل یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر رک داھکی  اجحب یک درد رھبی آواز نس رک ریم ابہشز ےن ای  ن ار رھپ رفنت ےس ریم اجی 

ھت ںیم ڑکپی وہیئ کیٹس رگ یئگ انعن ےک اجحب ےک ریم ابہشز وک ن ان ا ےنہک رپ انعن ےک اہر

رامےھت رپ ےنیسپ یک دنچ وبدنںی ارھب یئگ ںیھت 

 

ارےت اس ےس ےلہپ یہ اجحب 

ے

ّصہ ان

ن

غ
ر رپ اانپ  ریم ابہشز اجحب ےس ھچک وپےتھچ ن ا رھپ ریم اجی 

ز ےن دلجی ےس اےنپ اگرڈز وک ےب وہش وہ یئگ یھت اجحب وک ےب وہش دھکی رک ریم ابہش

ر ےل اجےن وک اہک رالبن ا اور اںیھن
م
ریھ اایتحط ےس ن اہ

ٹ

ر اھتےن ےس اجحب وک ی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر اکنال اور اجحب ےک 
م
اجحب ک و ریم ابہشز ےک اگرڈز ےن ااہتنیئ اایتحط ےس اھتےن ےس ن اہ

راھ 

ٹ

ر  یک رطف ی  راجےن ےک دعب ریم ابہشز اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ںیم ےمت اس زنیم رپ زدنہ ںیہن وھچڑوں اگ  رارگ ریمی ا وت اجی 

ن

ریٹیب وک ھچک وہا ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر وک وارگنن رکےت وہےئ اہک  رریم ابہشز ےن ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رےنس ںیم آپ وک س  ھچک اتب دوں اگ  رب ن ان ا اجین ریمی ن ات وت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن  رشدنمیگ اپھچےت وہےئ اہک  رریم اجی 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یہ اہک وھچڑا ےہ ںیم اہمتن ات اہں  مت ےن ر
 
ری وکیئ ن ات ےھجم وکیئ ن ات رکےن ےک اقت

رںیہن ونس اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر یک ن ات اک وجاب دن ا ریم ابہشز ای  ن ار رھپ  ّصہ ںیم ریم اجی 

ن

غ
ریم ابہشز ےن دےب دےب 

 ں رپ ای  یلیصغ رظن ڈال رک اھتےن ےس ن ا

ن

 

ے

ر آ ےئگ ت
م
رہ

 

ےن اےس اکل رپ اتبن ا ےک اجحب وک وہش آ رھگ یک رطف اجےت وہےئ ریم ابہشز ےک اگرڈز ر

ے رپ اجحب یھب رھگ چنہپ یئگ 

ن

ی
 
چ
پہ
ن

رایگ ےہ وت ریم ابہشز ےن اجحب وک رھگ الےن اک اہک ریم ابہشز ےک 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 یچنہپ وت الؤچن ںیم ےھٹیب س  ولوگں راجحب ےسیج یہ انپارر

ے

یک رظنںی ٹنمٹ ےک الؤچن ی

راجحب اور اس ےک ےھچیپ ریم ابہشز رپ اںیھٹ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

   ھچک  یھب اہک وج 

 

 دسرہ ربخدار  ارگ مت ےن اجحب وک اس یطلغ ےک ل

  اس ےن ںیہن یک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  اجح
 
ریھ وت ریم ابہشز ڈری یمہس اجحب اور دسرہ دسرہ ج

ٹ

  آےئگ ی 

 

ب وک امرےن ےک ئل

رےک درایمن احلئ وہ ایگ ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیہن وھچڑا ریم آپ اس وک اچب رےہ وہ سج ےن ںیمہ ںیہک نم داھکیےن ےک اق
 
ت

ریہ ںیہ اسرے کلم ےک ڈیمن ا رپ اس یک ربخںی لچ رر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ےن ریم ابہشز ےک ےھچیپ یپھچ اجحب وک رفنت ےس دھکی رک اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا اچر راّول وت دسرہ ںیہمت

ن

رتیب رپ وت وہن

ے

ا اور دورسی ارگ اجحب رپ رھبوہس ںیہن وت اینپ ی

ن

ےیہ ن

ن ات ہی ڈیمن ا ای  دن وبےل اگ دو دن وبےل اگ رسیتے دن ان وک ن اد یھب ںیہن رےہ اگ 

ر اور وکن اجحب  رےک وکن ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررطح دسرہ وک اھجمسےت وہےئ اہک  ریم ابہشز ےن ہشیمہ یک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رشی وہ رک آرام رکوں ربخدار وج اب  رویئ سب انتج مت ےن 

ن

اجحب اٹیب آپ ادنر اجؤں اور ف

ر ر

ن

ز
س
س

ن

ن

ا اھت ول ایل اہمترے ن ان ا اہمترے اسھت ںیہ امےئ رپ

ن

ررون
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ڑھکی ڈری  یمہس اجحب وک ےلگ اگلن ا اور رھپ ایپر ےس اس ےک ریم ابہشز ےن اےنپ ےھچیپ

 ے 
ی

 

کٹ
رآوسنں اصف 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 اجےن وایل اجحب ریم ابہشز یک یلست دےنی رپ رمکے ںیم یلچ یئگ دسرہ وج ریم ابہشز وک اھک

  ریم ابہشز یک رظن
 
 ںیم رظنوں ےس وھگر ریہ یھت ج

ے
ے

 اس رپ ڑپی وت اےسی لکشم وق

 آ یئگ 

ٹ

م
ریھب  ریم ابہشز ےک رہچے رپ ای  رکسماہ

 ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ے اک 

ن

کلی

ن

ن
را ہن ےگل وت ای  وشمرہ دوں ان س  احالت ےس  رریم ارگ ےمت ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔

ر۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔

 

رریم ابہشز وج ایھب وصہف رپ اھٹیب یہ اھت ےک دمع امجل ےن ریم ابہشز ےس ن ات اک آاغز ایک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

روبولں ایک انہک ےہ ںیہمت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ارایگض ریم ابہشز ےن ن ات وت یک 

ن

رار ریھک ریم ابہشز ےک ہجہل ںیم ن

ے

رف ارایگض ی 

ن

رگم ہجہل ںیم ن

 آیئ رگم دلج یہ اپھچ ایگ 

ٹ

م
ردھکی رک رمع امجل ےک رہچہ رپ یکلہ یس رکسماہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےک اسھت اس اک ران س  زیچوں ےس ے اک ای  یہ راہتس ےہ مت ریم اجی 

ن

کلی

ن

ن
راکنح رک ول  ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  ارے ےس روک دن 

 

ررمع امجل اور یھب ھچک اتہک رگم ریم ابہشز ےن اےس اہھت ےک اش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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یٹیب وک وج اےس ریغب یسک  ر ہی ہہک رےہ وہ ےک ںیم اس دنبے ےک وحاےل رک دوں اینپرمت

ام رک اکچ ےہ ر

ن

ررہتش ےک دبن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا  ّصہ ںیم رمع امجل وک وجاب دن 

ن

غ
رریم ابہشز ےن دےب وہےئ 

۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ام وہیئ ےہ وہ یہ اےس زعت ریم ںیم ہی یہ وبل راہ وہں ےک سج یک ر

ن

وہج ےس اجحب دبن

ردے  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ررمع امجل یک ن ات رپ ریم ابہشز ےن دسرہ وک داھکی وت وہ یھب ریم ابہشز ےک ےلصیف یک رظتنم یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ادی ںیہن ر رریما

 

دل ںیہن اماتن اجحب ایھب وھچیٹ ےہ اور ریمی یٹیب اےسی دنبے ےس ش

رن اد رک یل  ررکے یئگ سج ےن اس یک زدنیگ ی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رےنم رھک یل ریم ابہشز ےن دل یک ن ات رمع امجل ےک اسر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رن اد رکےن واےل وک اینپ یٹیب یک زدنیگ یک رکف ےہ  ہہ دورسوں یک ویٹیبں یک زدنایگں ی 
ہہ

ن

ن

 

ے

،ےمت ںیہن اتگل ےک ہی اہمترے ےیک یک زسا ےہ وج اہمتری یٹیب تگھب ریہ ےہ ، م

ام وہےئ ےھت وبولں ریم ابہشز مہ یھب اےسی ر

ن

ریہ دبن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ ےس الل 

ن

غ
ر ےلمج ںیم زنط واحض اھت ریم ابہشز یقت اصج  ےک زنط رپ 

م
یقت اصج  ےک ہ

روہ ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رن ا  د ںیہن یک یقت ںیم ےن اہمتری نہب ےس اکنح ایک اھت ارگںیم ےن یسک یک وکیئ زدنیگ ی 

ا مت ولگ ایک رک ےتیل ریما اہں، رپ ںیم 

ے

ا وت دسرہ وک وھچڑ ےک الچ اجن

ن

ا ن

ے

ام رکےن رپ آن

ن

ںیم دبن

ار مت ےس اعمیف  اماتگن راہ ر

ے

رےن دسرہ ےس اکنح ایک اور رھپ وپرے دو اسل اگلن

 

 ےہ اہمترے نہب ےک  اتھچپوے ںیم اےنپ  اس یطلغ اک ازاہل ںیم اےنپ ےلہپ ےچب ےس رک ایل

ری وت ںیہن ےلہپ ےچب وک 

ٹ

اس داین ںیم آےن ےس ےلہپ یہ وھک اکچ وہں ای  یطلغ یک زسا اینت ی 

ا ینتج مت ےن انب دی ےہ یقت 

ن

روہیت ن

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  اینپ ہگج ےس ڑھکے وہ رک ریم ابہشز وک وت یقت اصج  یک ن اوتں ےس دیلر

 

 دھک وہا اس ئل

ر اسری تقیقح اتبیئ ریقت اصج  وکر
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ر   

 

ّصہ دھکی رک یہ ڈر یئگ یھت اور ریم ابہشز ےن یھب آج س  ھچک لک

ن

غ
دسرہ وت ریم ابہشز اک 

ریتھ دیھکی وت رعوج اور یقت 

ٹ

  ن ات ی 
 
رہنی مگیب ےن ج

ے

رکےن یک مسق اھکیئ وہیئ یھت ف

ّصہ ںیم وکاصج  وک ےل رک رھگ ںیلچ ر

ن

غ
یئ ن ات یئگ رمع امجل وک یھب ہتپ اھت ےک ریم ابہشز 

  رمثہ وک ےل رک وہ یھب اےنپ رھگ یک رطف لکن ےئگ ر

 

رںیہن ےنس اگ وت اس ئل

 

ریم ابہشز وت یقت اصج  وک انس رک  اےنپ رمکے ںیم ےلچ ےئگ ےھت دسرہ ےن یہ س  وک یس ر

ا وہا دھکی رک اےنپ رمکے ںیم

ے

ر یلچ ںیئگ  آف ایک اور اجحب وک وسن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ےک دوھںیئ ےس رھبا وہا اھت 

ٹ

 
  رمکے ںیم دالخ وہیئ وت رمکا رگیسی

 
ردسرہ ج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ریم ریم ہی یسیک دب وب ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 وک دےتھکی اہک دسرہ ےن ریغب ریم ابہشز ر

ٹ

 
رےک اہھت ںیم ڑکپے رگیسی

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیم 

ے

 اک دوھاں اس احل

ٹ

 
ا ےک رگیسی

ن

ن ار دسرہ مت ادنر ویکں آیئگ ےمت ہتپ ںیہ ن

اک ےہ 

ن

  انتک رطخن

 

راہمترے ئل

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

لا اور دلجی 

 

ست
م

 اشی رٹے ںیم 

ٹ

 
ریم ابہشز ےن دسرہ وک رمکے ںیم دھکی رک اتلج رگیسی

رےس رمکے یک ڑھکیک اک رپدہ ےھچیپ ایک اور ڑھکیک وک وھکل دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ویپں ےئگ لک رشاب اور رھپریم آپ رگیس

ٹ

 
 یھب ےتیپ وہ ، آج رگیسی

ٹ

 
 ڑلویکں ےک ی

ررکچ ںیم ڑپ اجؤں ےئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ اھت وج وہ اےسی اکنل 

ن

غ
دسرہ وک ریم ابہشز اک یقت اصج  ےس ن ات رکےن ےک ادناز رپ 
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رریہ یھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیمر

ٹ

 
م رگیسی

ہہہ
مہ
ہ

 یھبک اتیپ وہں ،رشاب یھبک یھب ںیہن یپ اور ر ر ر ر ر ر  ڑلایکں وت ایسی 

ا ےہ دسرہ ہ 

ے

رڑلویکں ےک نپاس وخد اجن ا اجن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ وک ریم ابہشز وک ہتپ اھت دسرہ سک ن ات رپ 

ن

غ
  ریم ابہشز ےن دسرہ ےک 

 

ّصہ ےہ وت اس ئل

ن

غ

 دے دن ا اخرط

ن

راق اک رن

ن

ر ںیم ںیہن الن ا اور دسرہ یک ن ات وک م

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رریمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا

ن

  ریم ابہشز اک ن
 
ّصہ ںیم ج

ن

غ
ا لکشم وہ ایگ اھت دسرہ ےن 

ن

رم اکپرا وت ریم ابہشز اک ہہقہق طبض رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رادرھ آؤ دسرہ مت ےس تہب رضوری ن اںیت رکین ںیہ 

۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رڑکپی اور اےس اےنپ اسھت ڈیب رپ اھٹیب دن ا  رریم ابہشز ےن ےتسنہ وہےئ دسرہ یک الکیئ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ادی 

 

ادی ےس ےلہپ تہب اسری ڑلایکں ںیھت رگم ش

 

ےلہپ وت ےمت ہتپ ےہ ریمی زدنیگ ںیم ش

اجنگشئ رڈ اگل دن ا اھت ارگ ریمی زدنیگ ںیم یسک اور ڑلیک یک رےک دعب ںیم ےن ون ارٹنی وک وب

ادن اں وت ںیم  ر18اسل دور راہ وہں اور ان ر 18وہیت وت ںیم مت ےس ر

 

اسولں ںیم ای  دو ش

ررک یہ اتیل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم ابہشز ےن اینپ یسنہ روک رک دسرہ وک اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم رر ن ات ہن رکںی ھجم ےس ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رپ  ڑپھت ردیس ایک 

ن

ردسرہ ےن ریم ابہشز یک ن ات رپ ریم ےک نس 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

راتب دوں ارے مت ےس ںیہن رکوں اگ وت سک ےس رکوں اگ مت ہی یھب ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رریم ابہشز ےن دسرہ ےک رہچے رپ آےئ ن ال اس ےک اکن ےک ےھچیپ رکےت وہےئ اہک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ب ےک ن ارے ںیم ایک یہ رکںی اور ہی اانپ دو روہیپ اک روسنیم وھچڑںی اور اجحھجم ےس ر

روساچ ہی اتبںیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ردسرہ ےن ریم ابہشز اک اہھت ےھچیپ رک ےک دیجنسیگ ےس ریم ابہشز ےس ااسفتسر ایک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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م ںیم ےن وسچ ایل ےہ ںیم

ہہہ
مہ
ہ

ا ےہ ےھجم رمع یک ن ات 

ن

 اجحب ےک ن ارے ںیم ایک رکن

انمس  گل یچس اتبؤں وت ان س  احالت ےس ےلہپ یھب ریمی دیل وخاشہ یھت ےک اجحب 

ر ےس وہ رگم ںیم دوونں وک اینپ اینپ زدنویگں ںیم یسک اقمم رپ دانھکی اچاتہ اھت ادی اجی 

 

ر یک ش

 

ر ر اور اجحب اک ایھب لف احل اکنح رک اب احالت وےسی ںیہن رےہ وت ںیم ےن وساچ ےک اجی 

  وہ اینپ 
 
ر وخف ےس آزاد وہ اجےئ یئگ ج

م
  ریمی یٹیب ہ

 
ولں رھپ ھچک رعہص دعب ج

رڑپاھیئ لمکم رک ےل یئگ وت  وج ریمی یٹیب اک ہلصیف وہ اگ واسی یہ وہ اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 وہ دسرہ ےک اسےنم رھک دن ا دسرہ وک یھب اس ےلصیف ںیم وکیئ ریم ابہشز ےن وج ہلصیف ایک

رایئ رظن ںیہن آیئ  ری 
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر احالت ےس ڑلےن یک الصر
م
 حیحص ہلصیف ایک ریم آپ ےن ، ای  ن ات وبولں آپ ںیم ہ

ے

ج 

د اس رطح اک ہلصیف ای 

 

رںیہن رک نپایت  رےہ ںیم آپ یک ہگج وہیت وت ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر احلظ ےس رتہبنی اگل وت اس ئل   ریم ابہشز اک اسرا ہلصیف نس 
م
دسرہ وک ریم ابہشز اک ہلصیف ہ

 رپ آیئ اور اسھت ںیم ریم ےک ےلصیف ےک دسرہ ان ےک نپاس ےس اھٹ رک ڈیب رپ اینپ اسڈیئ

ر یھب ررہسااہ روک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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 ںیم رتہب وہ ریخ مت حبص اجحب ےک اسھت اےسی شیپ 

ے
ن

اہلل رکے ہی ہلصیف ریمی یٹیب  ےک خ

ار یھب اکنل

ے

  لبیک یک ن

 

ا ےسیج ھچک وہا یہ ںیہن اور ھچک دونں ےک ئل

ن

انیل اور مت اجحب ےس  آن

ا ںیم

ن

 رکن

ے

ر ن ات رکوں اگ  ریسک یھب مسق یک ن ات م
م
روخد اس ےس ہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

  

ا اچاہ رگم دسرہ ھچک ھجمس اجےئ ہی ےسیک وہ اتکس ےہ 

ن

رریم ابہشز ےن دسرہ وک اھجمسن

۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ اس  روتہب ریم ںیم یھب اجحب یک امں وہں

ن

غ
  ااھچ یہ وسوچں یئگ ، وہ وت ےھجم 

 

اس ےک ئل
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ن ات اک اھت ےک اجحب مہ ےس وھجٹ وبل رک یئگ یھت سب ورہن ےھجم یھب اینپ یٹیب ےس اینت 

رتبحم ےہ ینتج ےک آپ وک ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

 

ّصہ یہ وہ یئگر

ن

غ
ر یھت ردسرہ وت ریم ابہشز یک ن اوتں رپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

دسرہ ںیم رصف ن ات رک راہ اھت اہمتری ہی یہ دلج ن ازی وایل اعدت ےھجم ایھچ ںیہن یتگل 

ردنبہ ےلہپ وپری ن ات وت ےنس ہک االگ دنبہ ایک وکباس رک راہ ےہ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔
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ّصہ آ ایگ اھت 

ن

غ
رریم ابہشز وک یھب اب دسرہ یک ن ات رپ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ رک روہں وہ وہ ایک ےہ ایس ہجہل ںیم آپ ےن یقت اھبیئ  ےس یھب 

ن

غ
ہی وج آپ ایھب ھجم رپ 

ّصہ ںیم ن ات رک رےہ وہں رن ا

ن

غ
رت یک یھت اب ھجم ےس یھب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا رشوع وہ یئگ یھت

ن

ردسرہ اینپ ن ات وپری رکےت یہ رون

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ا دنب رکوں ن ار  اور وج مت یقت یکر

ن

 ن ات رک ریہ وہ وت ںیم ےن وکیئ طلغ ن ات دسرہ اب رون

رےس وج اہک چس اہک ںیہن یک یقت ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

پ رکواےن ےک اسھت اسھت اینپ ن ات رپ یھب اقمئ راہ  رریم ابہشز ےن دسرہ وک جپ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رے آپ وت ےچس ری وہں ریمے اھبیئ یہ ی  ان وہ ن ات  راہں اہں ںیم یہ ی 

ن

رھکے ان

 ےئجیک اگ ھجم ےس ےھجمس ر

ے

رم

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 لبمک ےل رک وسےن یک 

ے

دسرہ ےن روےت یہ ریم ابہشز ےس اہک اور رھپ اےنپ نم ی

راگنٹکی رکےن گل 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ریم ر   اکیف دی 
 
ابہشز ےنں یھب اانپ نم ومڑ ایل اور دورسرطف نم رک ےک ٹیل ایگ ج

 دسرہ ےک روےن یک آوازںی آںیئ وت ریم ابہشز ےن نم دسرہ یک رطف ایک 

ے

ری

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 ںیم مت اینت رو ریہ وہں، ااھچن ار ا

ے

ّصہ ب سب یھب رک دوں اس احل

ن

غ
 آیئ امی وسری ںیم 
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رںیم  ھچک زن ادہ یہ وبل ایگ اھت 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رریم ابہشز ےن رویت وہیئ دسرہ وک انمےن یک اینپ یس وکشش یک 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

صّر

ن

غ
ہ رکےت وہ اور رھپ اےنت آرام ےس وسری وبل دن ا اور ےب ن ات ہن رکںی ھجم ےس ےلہپ 

رکف رںیہ آپ اس ن ار آپ ےک ہچب وک ھچک ںیہن وہ اگ وخد رم اجؤں یئگ رگم اس ہچب وک ھچک 

رںیہن وہےن دوں یئگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔
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ا  ّصہ ںیم وج نم ںیم آن ا وبل دن 

ن

غ
ردسرہ ےن 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر ر

ا ےہ وبیل اج ریہ وہ ن اڑھ ںیم اجؤں 

ے

دسرہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ھچک وت وسچ رک وبال رکو وج نم ںیم آن

رمت اور وہ اہمترا اھبیئ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر  رریم ابہشز وک دسرہ یک ن ات
م
ّصہ آ ایگ اھت وت وہ رتسب ےس اھٹ رک رمکے  ومن الئ ااھٹ رک ن اہ

ن

غ
رپ 

ر لکن ایگ اےنپ  امتم اگرڈز وک 
م
ر دویار رپ یتکٹل اگڑی یک اچیب اور انپارٹنمٹ ےس ن اہ

م
الچ ایگ اھت ن اہ

ر وھچڑ رک اینپ اگڑی اےلیک ےل رک
م
ر الچ ایگ انپارٹنمٹ ےک ن اہ
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۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

وج یھب ریمے انپارٹنمٹ ںیم وموجد اھت وہ س  ھچک مت وتڑ ےکچ وہ اب ای  ریما رس راتہ 

رےہ وہ یھب وتڑ دے 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

 رکوایئ اور اےس ریم ابہشز ےک اھت

ے
ن

ر یک امضی ےن ےس اجےن ےک دعب لیہس ےن ریم اجی 

ّصہ ںیم س  

ن

غ
ر ےن  گل رک اےنپ انپارٹنمٹ رپ ےل آن ا اور انپارٹنمٹ ںیم آےت یہ ریم اجی 

رھچک وتڑ دن ا 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔

 

ا رےہ اگ ر

ے

روت ںیم ہی  کین اکم الزیم   رکوں اگ ارگ مت ایس رطح نپاولگں یک رطح وکباس رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ّصہ ےس  رھبی الل آوھکنں ےس لیہس وک اہک 

ن

غ
ر ےن  رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا ایک ےہ اجحب واال الپن وت الف

ن

رپ وہ ایگ ااھچ ن ار اب اتبؤں رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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  دیجنسہ وہ 

 

ا انمس  ںیہن اھجمس وت اس ئل

ن

راق رکن

ن

 یسک یھب مسق اک م

ے
ے

لیہس ےن اس وق

ر ےس آےئگ ےک ن ارے ںیم وپاھچ  ررک ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ا یہ اھت سب رگم ن ان ا ن ار دہعف ر

ن

رکوں اجحب وک اور وےسی یھب ںیم ےن اےس رصف وھتڑا اس ڈران

را دھک اچہپن ا ےہ نکیل ںیم ن ان ا اجین وک 

ٹ

را گل راہ ےہ  ںیم ےن اںیھن ی  اجین وک وسچ وسچ رک ی 

 ولں اگ وت

ن

وہ اعمف یھب رک ںیل ےئگ اور ڈیمن ا ایک ےہ  راھجمس ولں اگ ان ےس اعمیف یھب امن

رےھک ےئگ لک وھبل اجںیئ ےئگ ، ن ات متخ وہ اجےئ یئگ اور اس رطح ہی اجحب  رن ار آج ن اد

رواال وٹیپ یھب متخ وہ اجےئ اگ 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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ر ےن اےنپ اطمقب ہلئسم لح رک دن ا اھت  رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔

ر۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔

 

ا ےہ ایک 

ن

الم رکن

 

ا ےہ اور انعن وک اب ش

ن

م حیحص ہی اتب اب اطلسن رمزا اک ایک رکن

ہہہ
مہہہ
ہ

ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس دورسے الپن ےک ن ارے ںیم د ررن اتف ایک لیہس ےن وجس ےتیپ وہےئ ریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
637 

رز ریمے انپارٹنمٹ ںیم وموجد ںیہ وہ وت اےس ڈنیس رک ےھجم نیقی ےہ 

ن

انعن یک وج وفوٹرگاف

ےک وہ اس ےک دعب س  ھچک رکےن وک ایتر وہ اجےئ اگ اس ےک دعب وہ اسرے وبثت وج ر

ارے نپاس اطلسن رمزا ےک الخف ںیہ
م
ا اور اےس اطلسن رمزا ےک  رہ

ن

اےس ڈنیس رکن

ر اک وبانلالخف انشکی ےنیل

 

اس ےک ںیمہ تہب ےس افدئے وہں ےئگ ےلہپ وت ڈیمن ا اک دایھن اجحب اور ھجم رپ ےس 

 اجےئ اگ 

ٹ

م
رہ

 

  ای  این دماع لم اجےئ اگ 

 

ردورسا ںیمہ انشکیل یک نیپمک ےک ئل

 

راگ اور رسیتا انعن ےس ریما دبال یھب وپرا وہ اجےئ ر

۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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ا  ر ےن س  ھچک لیصفت ےس لیہس وک اتب دن  رریم اجی 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

رل رک دوں ےئگ ریم  

 

رز وسلش ڈیمن ا رپ وای

ن

رایک مت چس ںیم انعن ےک وفوٹرگاف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےس وپاھچ رلیہس ےن اجر ی رظنوں ےس ریم اجی 

ے

پٹ چ
ج 

ن

ن

ر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر
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رںیہن ن ار رصف اس وک ڈراںیئ ےئگ سب 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر ےن دلجی ےس  دی ر ریم اجی 

ے

راینپ واضج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر حیحص ےہ اسیج وت ےہک اگ واسی یہ وہ اگ 

ن

رلچ ف

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

 

ر اور لیہس دوونں یہ رکسماےئ ر ادیئ رپ ریم اجی 

ے

 لیہس یک ن
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------------------------------------ 

ر ابہشز یک رکف رات ےک دو جب ےئگ ےھت رگم ریم  ابہشز واسپ ںیہن آن ا اھت اب دسرہ وک ر م ی 

روہ ریہ یھت 

 

ایس رکف ںیم دسرہ ےن رمع امجل وک وفن ایک اور ریم ابہشز اک ہتپ رکواےن اک وبال رمع امجل ےن 

را راہ اھت 
 
ریلست وت دی رگم دسرہ دل ھگ

 

ر ےب نیچ روح یک رطح وھگم ریہ  اےس ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت   ردسرہ وپرے رھگ ںیم ای 

اراض وہ ےئگ ےک اس ےن ااسی ایک وب

ن

رل دن ا سج رپ ریم ابہشز اس رطح ن

_____________________________________

ر___________________________________

 

 رہش یک امتم ڑسوکں یک اخک اھچین رگم ریم ر

ے
ے

ابہشز اک ھچک ہتپ رمع امجل رات ےک اس وق

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
641 

رںیہن الچ ر

 

ر ریم ابہشز یک اخص ہگج اک وسچ رک رمع امجل اس رط

ن

رھ ایگ رمع امجل یک وسچ ےک آچ

ٹ

ف ی 

نیع اطمقب ریم ابہشز اسلح دنمسر رپ اگڑی ےک اورپ اھٹیب وہا اھت رمع امجل ےن ریم ابہشز 

راھیئ 

ٹ

ریک اگڑی یک رطف اینپ اگڑی ی 

ر_________________________________

 

  رپاشین وہےت وہں اہیں یہ آےت وہ 
 
رریم مت یھبک ںیہن دسرھوں ےئگ آج یھب ج

ر_________________________________

 

راھ 

ٹ

ررمع امجل ےن اگڑی ںیم ےس لکن رک ریم ابہشز یک رطف ی 

ر_________________________________
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رمت اہیں ایک رک رےہ اور ےمت دسرہ ےن اتبن ا ےہ ایک ر

ر_________________________________

 

رور اےنپ یہ وسال رک دےی ریم ابہشز ےن رمع امجل یک اسری ن اوتں وک رظن ادناز ایک ا

ر_________________________________

 

ا ےہ اور ےھجم سج ےن یھب اتبن ا ےہ اےس 

ن

س  ےس ےلہپ اہھت دوں ےھجم یھب اورپ آن

اراض وےسی یہ

ن

وہےت وہں ےسیج وجاین ںیم وہےت  روھچڑوں ہی اتبؤں اس رمع ںیم یھب مت ن

رےھت 

ر_________________________________
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ل ےن یھب ریم ابہشز ےک وساالت وک اونگر ایک اور اےس اہھت دے رک وخد یھب اگڑی رمع امج

ررپ ریم ابہشز ےک اسھت ھٹیب ایگ 

ر_________________________________

 

ارایگض ریمی اب یھب اس رمع ےس ایک بلطم اہمترا ںیم ایھب یھب ر

ن

وجان یہ وہں اور ن

رویسی یہ ےہ 

ر_________________________________

 

رریم ابہشز ےن رمع امجل وک آںیھکن داھکیےت وہےئ اہک 

ر_________________________________

 

  رپاشین وہ ریہ یھت  ایھب اںیھن ایک 

 

ااھچ ن ار وت ایھب یھب وجان ےہ اھبیب اہمترے ئل

روبولں 
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ر_________________________________

 

 ےھت  ررمع امجل ےن  ریم ابہشز ےک آےئگ وگن ا ایھتہر

 

رڈال دی 

ر_________________________________

 

ّصہ دنھٹا وہ اگ وت ںیم آ اجؤں اگ  اور مت ھچک زن ادہ یہ اینپ 

ن

غ
  
 
اےس وبل دوں ےک ریما ج

راھبیب یک رطف داری ںیہن رک رےہ 

ر_________________________________

 

ّصہ داھکییئ 

ن

غ
رریم ابہشز  ےن رمع امجل وک ونصمیع 

ر_________________________________
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ا وہں ویکں ےک وہ ریمی 

ے

ا وہں اور اہں ںیم اھبیب یک رطف داری رکن

ے

 رکن

 

چ

مٹ س

اوےک ایھب 

روھچیٹ نہب یھب ےہ 

ر_________________________________

 

رز وک ایس ےک یہ ادناز ںیم وجاب دن ا رمع امجل ےن یھب ریم ابہش

ر_________________________________

 

ّصہ ڈنھٹا وہ اجؤں ر

ن

غ
ا وہں سب وھتڑا اس 

ے

اج رک اینپ اھبیب سلپ نہب وک وبولں ےک ںیم رھگ آن

راجےئ 

ر_________________________________

 

رریم ابہشز ےن رمع امجل وک ای  ن ار رھپ واہں ےس اجےن اک اہک 
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ر_________________________________

 

د انمس  ںیہن اگل ااھچ ہی اتبؤں اجحب اک ایک وساچ وج ںیم ےن وشمر ای 

 

ررہ دن ا اھت وہ ںیہمت ش

ر_________________________________

 

  رمع امجل ےن 

 

ا اچاتہ اھت اس ئل

ن

رمع امجل ویکں ےک اہیں رپ ریم ابہشز وک االیک ںیہن وھچڑن

ایپ رشوع رک

ٹ

ردن ا  راین ن

ر_________________________________ 

 

ر ےک اکنح اک وسچ راہ اھت  رںیہن اہمترا وشمرہ انمس  اھت اور ںیمر راس ہعمج وک اجحب اور اجی 

ر_________________________________
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ا  رریم ابہشز ےنچ رمع امجل وک اس یک ن ات اک وجاب دن 

ر_________________________________

 

ا وہں انعن اور رعوج اک ااھچ وت رھپ

ے

 ااسی رکےت ںیہ ںیم یقت اصج  ےس یھب ن ات رکن

را ہن ےگل وت اکنح یھب  ہعمجر ر وک رھک دےتی ںیہ ارگ ںیہمت ی 

ر_________________________________

 

رمع امجل ےن ریم ابہشز وک ای  اور وشمرہ دن ا وج ریم ابہشز وک یھب انمس  اگل وت اس ےن 

ر واہں رپ ھٹیب رک دوونں یہ اےنپ اےنپ رھگ ےلچ ےئگ ےھت احیم رھب یل اور رھپر ر وھتڑی دی 

 

ں دعب دوونں لم ےک ےھٹیب ےھت آج دوونں ںیم وج اتیبنج یک دویار نب یئگ آج یئک اسول

ریھت وہ وٹٹ یئگ یھت 

_____________________________________
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ر_________________________________

 

فف ریم اےسی یھب وکر
ف
ا ےہ اہکں ےلچ ےئگ ےھت آپ ںیم انتک رپاشین وہ یئگ ا

ے

اراض وہن

ن

یئ ن

ریھت ر

ر_________________________________

 

  انپارٹنمٹ واسپ آن ا وت دسرہ ےن نم وھپال رک ریم ابہشز اک ریخ دقمم ایک 
 
رریم ابہشز ج

ر_________________________________

 

ا راتہ ےہ رااھچ ےھجم وت اگل مت وخش وہ یئگ ےک ولچ اج

ے

ّصہ رکن

ن

غ
 

ے
ے

ر وق
م
رن وھچیٹ ہ

ر_________________________________
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اےت وہےئ اہک ریم ابہش

ٹ

رز ےن انپارٹنمٹ ںیم دالخ وہےت یہ اگڑی یک اچایبں ٹل

ر_________________________________

 

ا ےک ںیم وھتڑی یس 

ن

ریمررررررررررررررر اب اےسی وت ہن وبںیل آپ وک وت ہتپ ےہ ن

دن ایت

ن

 ایل  رخ 

ے

ّصہ ںیم وکباس رک یتیل وہں ریمی ن اوتں وک  آپ دیجنسیگ ےس م

ن

غ
وہں اور 

ررکںی ر

ر_________________________________

 

  ریم 
 
  رک نپایئ ےک ج

ے

دسرہ ای  تھب ریغب وسےچ ےھجمس وبیل اور اےنپ اافلظ اک ادنازہ ی

رابہشز اک ہہقہق انپارٹنمٹ ںیم وگاجن 

ر_________________________________

 

روت ااسحس ےہ اے اہلل اک الھک الھک رکش ےہ ہک ریمی ویبی اور اینپ ن اوتں یک دیجنسیگ اک ر
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ر_________________________________

 

رریم ابہشز ےن ےتسنہ وہےئ دسرہ وک اہک 

ر_________________________________

 

ر اک اکنح رھک ایل اور اس ھت ںیم یہ ایس دن رعوج اور ااھچ ںیم ےن اس ہعمج وک اجحب اور اجی 

ادی یک ن ایق روسامت وہں یئگ رانعن اک یھب اکنح وہ اگ اہتبل رعوج اور انعن یک آےئگ ر

 

رش

ر_________________________________

 

 الےت وہےئ اسری لیصفت اتبیئ 

ے

رریم ابہشز ےن دسرہ وک رمکے ی

ر_________________________________
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ر اور اجحر ب ےس ن ات وکن رکے اگ ان دوونں وک وت اس ن ارے ںیم ھچک رپ ریمررررر اجی 

ریھب ںیہن ولعمم 

ر_________________________________

 

ردسرہ ےن ای  ہحمل وک روک رک ریم ابہشز ےس ااسفتسر ایک ر

ر_________________________________

 

ے ںیم ےھجم ان دوونں ےس ن ات ںیم وخد رکوں اگ مت ان یک رکف ہن رکوں اور اب ولچ رمک

 ن ات رکےن تہب زور یک دنین آیئ وہیئ ےہ ریمے ادنر اب اور تمہ ںیہن ےہ وکیئ یھب

ریک وج اگ حبص یہ وہ اگ 

ر_________________________________

 

ردیتس رمکے ںیم ےل ایگ  رریم ابہشز ےن دسرہ یک ن ات اک وجاب اور رھپ اےس زی 
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_____________________________________

ر_____________________________________

 

رین ےہ یقت ن ات ےنس ںیم ےن آپ ےس تہب رضوری ن ات رک

ر_________________________________

 

اہتش رکیت رعوج رپ ڈال رک اابخر ڑپےتھ یقت اصج  وک اخمبط 

ن

رہنی مگیب ےن ای  رظن ن

ے

ف

رایک ر

ر_________________________________

 

م وبولں ںیم نس

ہہہ
مہ
ہ

رراہ وہں ر ر

ر_________________________________
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رہنی مگیب یک  ریقت اصج  ےن اابخر ڑپےنھ ںیم اانتر

ے

وھکےئ وہےئ ےھت ےک اوھنں ےن ف

رہنی مگیب وک وجاب دن ا 

ے

روپری ن ات  یھب ںیہن ینس اور وھکےئ وہےئ ادناز ںیم ف

ر_________________________________

 

ا اھت وہ وت اس ہعمج اکنح ،ہتفہ وک امویں ، دنہمی اور  ررعوج ےک رسسال واولں اک وفن آن 

رےھت وت ںیم ہہک دن ا آپ ےس وپھچ رک وجاب دوں یئگ ر راوتار وک وےمیل اک ہہک رںیہ

ر_________________________________

 

  یقت اصج  وک اابخر ںیم نگم داھکی وت اوسفس ےس رس وک الہن ا اور رھپ 
 
رہنی مگیب ےن ج

ے

ف

ریقت اصج  ےک وگِش زگار رک دی  وخد یہ اسری ن ات

ر_________________________________
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ر ےہ رپ اینت دلجی س  ھچک ےسیک وہ اگ روہ س  وت یھٹ

ر_________________________________

 

رہنی مگیب یک ن ات ینس وت اابخر وک ہت رک ےک رھک ایل اور رھپ وپری ن ات نس 

ے

یقت اصج  ےن ف

راتب دن ا رک اےنپ ارتعااضت اک یھب ر

ر_________________________________

 

ا یقت اصج  اہلل ےن ایکر

ے

مہ اہلل رکںی ھچک ںیہن وہن
ن س

 وت س  ریخ ےس وہ اجےئ اگ آپ سب 

ر اک اکنح یھب انعن  اور اہں ن اد آن ا ےھجم آج دسرہ اک وفن آن ا اھت اس ےن اہک ےک اجحب اور اجی 

ر وہ یئگ اور رعوج ےک اسھت یہ وہ اگ رپ ان یک ریتصخ ںیہن

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن ہشیمہ یک رطح یقت اص

ے

رج  وک یلست دی رف

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
655 

ر_________________________________

 

م ےسیج ےمت انمس  ےگل واسی یہ رکوں اب ںیم اتلچ وہں 

ہہہ
مہ
ہ

ر

ر_________________________________

 

اہتش یک

ن

د ہن رکےت وہےئ ن ری 

ن

ر لبیٹ یس یہ اھٹ ےئگ یقت اصج  ےن م

_____________________________________

ر_____________________________________

 

ر ںیم ادنر آ اتکس وہں 

ن

ز
س
س

ن

ن

راجحب امےئ رپ

ر_________________________________
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ریم ابہشز ےن دروازے رپ دکتس دے رک اجحب ےس اس ےک رمکے ںیم آےن یک 

رااجزت امیگن 

ر_________________________________

 

ا اس ںیم وپےنھچ یک ایک ن ات ےہ ر

ن

رارے ن ان ا آپ آںیئ ن

ر_________________________________

 

اجحب وج ےک یسک وسوچں ںیم ڑپی وہیئ ریم ابہشز یک آواز رپ یٹلپ اور اھٹ رک ریم ابہشز وک 

رادنر آےن یک ااجزت دی ر

ر_________________________________

 

ا ارے ر

ن

 ن

ے

ر ویٹیبں ےک رمکے ںیم اےسی یھبک یھب نم ااھٹ رک وت ںیہن آ تکس

ن

ز
س
س

ن

ن

رامےئ رپ

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
657 

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن ایپر ےس اجحب ےک رس رپ اہھت راھک اور رھپ اجحب ےک رمکے ںیم وھچیٹ یس 

ررکیس رپ ھٹیب ایگ 

ر_________________________________

 

  ن ان ا آپ وک ھجم س وکیئ ن ات رکین یھت ایک 

_________________________________ 

 

ز ےک ویں آےن ےس ہی وت ہتپ گل ایگ اھت ےک ریم ابہشز وک اس ےس وکیئ اجحب وک ریم ابہش

ررضوری ن ات یہ رکین وہ یئگ ر

ر_________________________________
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ر وکیئ ںیہن تہب اسری ن اںیت رکین ںیہ ںیم

ن

ز
س
س

ن

ن

 آپ ےس س  ےس ےہ وت یج امےئ رپ

رآپ ےھجم ریغب ڈرے ہی اتبؤں آپ ویکں یئگ یھت واہں رپ 

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن تہب یہ زن ادہ ایپر ےس اجحب ےک دوونں اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ےل رک اس 

رےس وپاھچ ر

 

اور وہ س  ھچک اتبےت  رریم ابہشز ےک اامتعد دےنی رپ اجحب ےن ظفل ہب ظفل س  ھچک اتب دن ار

ّصہ ےس  الل  روہےئ اس یک آوھکنں ےس آوسنں رواں وہےئ ، ریم ابہشز اک رہچہر

ن

غ
ر

ر_________________________________

 

ر 

ن

ز
س
س

ن

ن

ر آپ ےب رکف روہں آپ رپ ےھجم اور آپ جک امم وک وپرا اامتعد ےہ اور رپ

ن

ز
س
س

ن

ن

امےئ رپ
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رزگ ہی بلطم
م
 انیل ےک آپ وک یسک یھب مسق  روج ن ات ںیم ےنہک اج راہ وہں اس اک آپ ہ

ے

م

ریک زسا دے راہ وہں 

ر_________________________________

 

  دیہمت ن ادنیھ 

 

رریم ابہشز ےن اینپ ایلگ ن ات رکےن ےک ئل

ر_________________________________

 

ریج ن ان ا وبںیل آپ وک ھجم ےس ایک ن ات رکین ےہ 

ر_________________________________

 

  ےھجم ادیم ےہ ےک آپ وک ریما وہ ام

 

ر ںیم ےن ای  ہلصیف ایک ےہ آپ ےک ئل

ن

ز
س
س

ن

ن

ےئ رپ

ر ہلصیف
م
ر وظنمر وہ اگ اور آپ اےس دل ےس میلست رکںی ںیئگ ہ
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ر ےس رکےن اک ہلصیف ایک ایھب رصف اکنح وہ اگ اس ےک دعب  وہ ںیم ےن آپ اک اکنح اجی 

ر رکوں یئگ وت ںیم ااکنر رک ولں اگ اسیج آپ اچےہ ںیئگ واسی یہ وہ اگ ،ارگ ایھب یھب ااکن

ردیتس ںیہن ےہ ر رآپ رپ وکیئ زی 

ر_________________________________

 

  

  ریم ابہشز ےک نم 
 
ریم ابہشز ےن اجحب ےک اسےنم اسری ن ات رھک یل اجحب ےن ج

 اجےن 

 

ےس اےنپ اکنح یک ن ات ینس وت ریحان یہ وہیئگ رگم اےنپ ن ان ا یک رطف ےس دی 

 یہ ںیہن وھچڑا واےل اامتع
 
رد ےن اےس ھچک وبےنل  ےک اقت

ر_________________________________

 

ن ان ا ںیم ایھب اکنح رک ولں یئگ رگم ےسیج آپ ےن اہک دعب ںیم س  ہلصیف ریمے اایتخر ںیم 
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ا 

ن

 وبقل وت وہ اگ ن
 
روہں ےئگ وت دعب ںیم ریما وج یھب ہلصیف وہ اگ وہ آپ س  وک  اقت

ر_________________________________

 

راجحب ےن رشموط اہں رک دی یھت 

ر_________________________________

 

ر دعب ںیم ایک ایھب یھب  ہلصیف آپ ےک یہ اہھت ںیم ےہ ر

ن

ز
س
س

ن

ن

ریج امےئ رپ

ر_________________________________

 

ا  رریم ابہشز ےن ای  ن ات رھپ ہلصیف اک قح اجحب وک یہ دن 

ر_________________________________
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رن ان ا ےسیج آپ وک انمس  ےگل ےھجم وکیئ ارتعاض ںیہن 

ر_________________________________

 

ا  راجحب ےن رپ اامتعد وہ رک ریم ابہشز وک وجاب دن 

ر_________________________________

 

ری ینز

ٹ

  اور ای  اور ی 

 

س ریما ہلصیف اک امن رےنھک ےک ئل

ک

ن

 ت
ھٹ

ے

ن

ر 

ن

ز
س
س

ن

ن

آپ  راوےک امےئ رپ

  ےہ 

 

رےک ئل

ر_________________________________

 

ےن رپ رخفہی ادناز ںیم رکسما رک اےس اینپ ن ات اک امن ریم ابہشز ےن اجحب ےک اہں رک

  رکشہی اہک ر

 

ررےنھک ےک ئل
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ر_________________________________

 

ری ینز آپ ےن ےھجم دینی ےہ اتبےئ ر

ٹ

رن ان ا وکن یس ی 

ر_________________________________

 

ری ینز ےک ن ارے ںیم وپاھچ 

ٹ

راجحب ےن ےب ربصی ےس ریم ابہشز ی 

ر_________________________________

 

ری ہی ےہ ےک آپ یک وھچیٹ یس نہب ن ا رھپ اھبیئ اس داین ںیم آےن واال 

ٹ

ر وہ ی 

ن

ز
س
س

ن

ن

امےئ رپ

رےہ ر

ر_________________________________
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ر اکر اےنت دون

ن

رں یک ن ات اجحب وک اتب دی ریم ابہشز ےن آچ

ر_________________________________

 

رب ن ا ن ان ا 

ر_________________________________

 

رریم ابہشز یک ن ات رپ اجحب یک آںیھکن اور نم وھکل رک یہ رہ ایگ 

ر_________________________________

 

ر نم وت دنب رکوں 

ن

ز
س
س

ن

ن

راجحب امےئ رپ

ر_________________________________
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ور اس اک وھکال وہا نم دنب ریم ابہشز ےن اجحب یک وھتڑی وک دو اویلگنں یک دمد ےس اورپ ایک ا

رایک ر

ر_________________________________

 

ر س  ےک وھچےٹ نہب اھبیئ وہےت ںیہ وکیئ یئن ن ات وت ںیہن اور ارگ 

ن

ز
س
س

ن

ن

اور امےئ رپ

ےن وایل تبحم ںیم یمک آ اجےئ یئگ وت ااسی آپ ےک دل ںیم ہی ن ات ےہ ےک آپ وک دی اج

ر تبحم اک ای  اگل یہ ادناز وہ اگ ںیہن ےہ اٹیب آپ ایپری یس ڈول وہ آپ ےس

 

ر زیچ ںیم 
م
رق آےئ اگ اور ہن یہ آپ یک دقر ںیم آپ ہشیمہ ہ

ن

آپ ےک ہن وت امن ںیم وکیئ ف

رےلہپ ربمن رپ یہ روہں یئگ ر

 

_________________________________ 
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ریھت  ابہشز ےک اھجمسےن رپ اجحب ےن اہں ںیم رس الہ دن ا اور وہ ھچک وبل یھب ایک یتکس رریم

_____________________________________

ر____________________________________

ر  رولیہ ! اجی 

ہگج ںیم ںیہمت اتب دوں اگ ، آےئگ اہمتری رمیض اس ہعمج وک اہمترا اور اجحب اک اکنح ےہ ، ر

ا ےہ ےک ںیہن۔ےک ر

ن

رںیہمت آن

ر_________________________________

 

ر وک اکل یک ،ریغب اس یک  ھچک ےنس  ے یہ ریم ابہشز ےن ریم اجی 

ے

کلی

ن

ن
ر 
م
اجحب ےک رمکے ےس ن اہ

راینپ ن ات رک ےک اکل اکٹ دی

ر_________________________________

 

رامن یئگ ےہ ایک رریم اجحب
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ر_________________________________

 

دسرہ وج ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ڑھکی وہیئ یھت ،ریم ابہشز ےک رمکے ںیم ادنر آےت 

ریہ دسرہ ےن ریم ابہشز ےس وسال ایکر

ر_________________________________

 

راہں ! سب مت ہعمج وک اکنح یک ایتری رکوں 

ر_________________________________

 

ا

ے

ررےت وہےئ دسرہ وک وجاب دن ا ریم ابہشز ےن اےنپ اہھت ےس ڑھگی ان

ر_________________________________
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حیحص ےہ ںیم لک اھبیھب وک اکل رک ےک امرٹیک اجےن اک وبولں یئگ ، ںیم ہی اچیتہ وہں 

راجحب اور رعوج ےک اکنح اک وجڑا  ای  اسیج وہ 

ر_________________________________

 

نس رک دسرہ وک وت اکنح یک ایترویں یک رکف ڑپ یئگ  دسرہ ریم ابہشز ےک نم ےس اجحب یک اہں

ریھت ر

ر_________________________________

 

ا دوونں ےک اکنح اک وجڑا اےنپ وسیپں ےس ےل انیل اور اھبیب وک 

ن

اہں ویکں ںیہن مت اےسی رکن

روبانل یقت وک ہن اتبےئ 

ر_________________________________

 

ر دی ہشیمہ یک رطح ریم ابہشز ےن ر

ن

ردسرہ وک رتہبنی وجتی 
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ر_________________________________

 

ہی وت آپ ےن تہب یہ ایھچ ن ات یک ےہ ریم اس رطح ایچبں یھب وخش وہ اجںیئ یئگ اور 

ا اس ٹفگ یھب وہ اجےئ اگ 

ٹ

اری رطف ےس وھچن
م
ادی ںیم ہ

 

ررعوج یک ش

ر_________________________________

 

ر ےتھجمس وہےئ وخش وہ رک اہک دسرہ ےن ریم ابہشز یک وسچ وک

ر_________________________________

 

ا، ںیہمت وت ہتپ 

ن

 اجن

ے

ااھچ ای  ن ات دایھن ںیم رانھک اس س  ںیم اےنپ آپ وک وھبل م

  س  ےس زن ادہ امہ ےہ 

 

ریہ ےہ اہمتری تحص ریمے ئل

ر_________________________________
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 دی ےک وہ 

ے

 
راانپ ایخل یھب رےھک رریم ابہشز ےن دسرہ دہای

ر_________________________________

 

 آف رک 

ٹ
 

ااھچ روھکں یئگ ںیم اانپ دایھن آپ ےب رکف وہ اجںیئ، اور اب رمکے یک الی

ردںی ےھجم دنین آ ریہ ےہ  

ر_________________________________

 

ر ہپ  آ رک وس یئگ وک اانپ ایخل رےنھک  یک نیقی دایھین رکوایئ اور ڈیبردسرہ ےن ریم ابہشز ر

_____________________________________

ر_______________________________
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ا ن ار ایک وہا اےسی ویکں 

ن

ریم ن ار ھچک وبےل اگ یھب ایک وہا ےہ ، بک ےس وپھچ راہ وہں ، وبل ن

راھٹیب ےک ر

ر_________________________________

 

ر وج اہھت ںیم ومن الئ ڑکپے بیجع ر وک وھگر راہ اھت ،ہکبج لیہس ریم اجی 

ن

 یسک ریغ رمیئ رمک

و ڑ راہ اھت 
 ھ
ج

ن

چ ٹ

ے آدےھ ےٹنھگ ےس اےس 
ھل
 

ج
پٹ  پ

راےس 

ر_________________________________

 

ا واےل ںیہ 

ن

روہ ب ن ان ا ریما اکنح رکوان

ر_________________________________

 

ر   ےس ریم ابہشز یک ن ات ینس یھت اس یک وت یٹیس رریم اجی 
 
ر یہ مگ وہ یئگ یھت ےن ج
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ر_________________________________

 

ادی وہ ریہ ےہ ، سک ےس وہ ریہ ےہ ،اور بک وہ 

 

واٹ دا ،ن ار مسق ااھٹ ، بلطم یتی ش

رریہ ےہ 

ر_________________________________

 

ر ےک نم ےس انس ر آ  راےس وت نیقی یہ ںیہن آ راہ اھت ،اےس ھجمس یہ ںیہنلیہس ےن وج ریم اجی 

ربیت ہلمج وبل راہ 

ے

  وہ ےب ی

 

ر ےس ایک وپےھچ اور ایک ںیہن ،اس ئل ریہ یھت ےک وہ ریم اجی 

راھت 

ر_________________________________

 

پ پ پ پ پ پ پ ر رجپ

ر_________________________________
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ر ےن لیہس رپ خیچ رک اےس  ر پ رکوان ا ،اور  رھپ اانپ رس دوونں اہوھتں ںیم ےلریم اجی  رایل  رجپ

ر_________________________________

 

ادی ،وہ دبتمسق بلطم وخش تمسق ڑلیک 

 

اتب وت حیحص سک ےس وہ ریہ ےہ اہمتری ش

روکن ےہ ر

ر_________________________________

 

ر س ےک ای 
ّ
س
چ 

ے

ن

  امرے 

 

ر نب  رلیہس یھب اہک دسرھےن واال اھت ،اس ئل ن ار رھپ ریم اجی 

رےس وسال رک اھٹیب 

ر_________________________________
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رن ان ا ریما اکنح اجحب ےس رکےن واےل ںیہ ،وہ یھب اس ہعمج وک 

ر_________________________________

 

ر ےن رو دےنی وایل لکش انب رک لیہس وک اہک ،ےسیج ارگ لیہس اس یک ن ات ںیہن ےنس  ریم اجی 

ررو ڑپے اگ  راگ وت وہ

ر_________________________________

 

 و ں ریم ر ر ر ر ر ر ر ر 
ی

 

گٹ
رواٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ، وت وتں 

ر_________________________________

 

ا  راق اڑان 

ن

 اک م

ے

اٹک اگل ،رھپ اےنپ دوس

 

ام نس رک ےلہپ وت لیہس وک ش

ن

راجحب ن

ر_________________________________
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  نمٹسج ٹش اپ لیہسر

 

 ےک ئل

ے
ے

ر دنب رھک اانپ   ،وکیئ لح ںیہن اتب اتکس  وت ھچک وق

ر_________________________________

 

ری گل ریہ یھت   یک ن اںیت  ی 

ے
ے

ر وک لیہس یک ےب وق رریم اجی 

ر_________________________________

 

رلح وت ای  یہ ےہ، اکنح ر

ر_________________________________

 

اہوھتں لتق  ررپ رصف ای   وھگڑی دی سج اک بلطم اھت مت ریمے یہ رلیہس یک ن ات

روہےن واےل وہ ےئگ 
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ر_________________________________ 

 

 دھکی چس ہہک راہ وہں ںیم ، ریم ریمی ن ات وک وغر ےس ونس ، اجحب ریم ابہشز یک 

ے

اےسی م

ںیہ اور اوپزنشی  ریٹیب ےہ یسک ڑسک اھچپ یک ںیہن ، مت یھب اجےتن وہ انشکیل آےن واےل

 ،یتے اور اس ےک رہتش رپ ن ات رکںی ےئگ وسال اس ںیم ہی رحہب اامعتسل رکںی ےئگ

رکںی ےئگ ، وت ان وساولں ےس ےنچب اک ای  یہی رطہقی ےہ ےک اہمترا اور اجحب اک اکنح وہ 

اےط ںیم ےھجت یھبک 

ن

 وہےن ےک ن

ے

اجےئ ، اہمترے ن ان ا اجین اک ہلصیف حیحص ےہ ، ای  دوس

رطلغ وشمرہ ںیہن دوں اگ ، ھجمس ریمی ن ات وک ریھب ر

ر_________________________________

 

ر وک اھجمسےن یک وکشش رک راہ اھت  رلیہس سج رطح یھب رک اتکس اھت ریم اجی 

ر_________________________________
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ا

ن

م حیحص ےہ رک ولں اگ اکنح ، رپ ےھجم اجحب واال وٹیپ رشوع یہ ںیہن رکن

ہہہ
ہہہ
مہہہ
ہ

 اچےیہ اھت 

دن ایت وہ رک ںیم ےن وخد تبیصم رس یل

ن

ر ےہ ،خ 

ر_________________________________

 

ادی 

 

  رایض وہ ایگ رگم اس یک الپن ںیم ایھب ش

 

ر لیہس ےک انمےن رپ اکنح ےک ئل ریم اجی 

راسیج وکیئ اکم ںیہن اھت 

_____________________________________

ر________________________________

 

 دسرہ ہی وت تہب اگنہم ےہ ،ہی یسیک مہ  ںیل ، اس وھچڑوں مہ ھچک اور 

   دےتھکی ںیہ

_________________________________ 
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ڑہنی مگیب  ےن کنح ےک وجڑے ےک  ےگنہم وہےن  رپ دسرہ وک وہ وجڑا 

 

 ق

 ں س

 
 

ے نیت  ھگ
ھل
 

ج
ئ ی 

   وٹاک ، ہی س   ھچک وکیئ 

 

دےن ےک ل ڑن 

 

 ہن خ

   اجری اھت ،اس س   ںیم رعوج اور اجحب ن الگ وہ ںیئگ ںیھت

_________________________________ 

 

 وج 

ے

می ت
ق
ارے اھبیھب سب ااھچ ،اب ہی وت ویچبں وک یھب دنسپ ےہ مہ سب ہی یہ ںیل ےئگ ، 

ریھب وہ ر

ر_________________________________

 

رہنی مگیب

ے

رہنی مگیب وک عنم رک دن ا اور رھپ ف

ے

 ےک ہن ہن رکےن ےک ن اووجد دسرہ ےن دو وٹک ف

 ےک دو وجڑے

ن

  اور رھپ اس ےک اسھت یک ویجرلی یھب ےنیل ےک دعب  رےتسپ رن

 

د ئل ری 

ن

چ

ی سک ےن یھت 

ن

ٹ

ن

سٹ

ررعوج اور اجحب ےن ااجتحج ایک ےک اب سب رکںی رگم ان یک 

ر_________________________________
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رہنی مگیب

ے

اگنپ رکےن ےک دعب دسرہ ف

 

 اور رعوج وک اےنپ اسھت یہ اچر ےٹنھگ یک لسلسم ش

ر انپارٹنمٹ ںیم ےل آیئر

ر_________________________________

 

 ںیم زن ادہ اکم ر

ے

فف دسرہ مت یکھت وہیئ وہ یئگ مت وھٹیبں ںیم اکم رکیت وہں ،ایسی احل
فف
ا

 رکوں 

ے

رم

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن نچک ںیم اکم رکیت دسرہ وک  رواک ر

ے

ا رشوع وہ یئگ یھتف

ن

راور وخد اکم رکن

ر_________________________________
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رارے اھبیھب ںیم رک ولں یئگ ، آپ اجںیئ اج رک ویچبں ےک اسھت اج رک ںیھٹیب ر

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن دض رک ےک دسرہ وک یہ نچک 

ے

رہنی مگیب وک اکم رکےن ےس  رواک رگم ف

ے

دسرہ ےن ف

رےس اکنل ایل 

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن 

ے

رہنی مگیب ےن ااجزت امیگن وت دسرہ ےن روانک اچاہ رگم ف

ے

ا اھکےن ےک دعب ف

ن

اھکن

ردض یک وت دسرہ ےن یھب ااجزت دے دی 

ر_________________________________

 

راجحب ہی اےنپ گیب وت اےنپ رمکے ںیم ےل رک اجؤں 
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ر_________________________________

 

رہنی مگیب

ے

 وھچڑ رک واسپ آ ریہ یھت وت اجحب وک اےنپ دسرہ وج ےک ف

ے

 وک دروازے ی

  اجےت وہےئ داھکی وت آواز اگلیئ 

ن

ررمکے یک اجی

ر_________________________________

 

ے اگ ھجم ںیم اور تمہ ںیہن

 

ی
 
ٹ
 
ج
ن 

 امم ااا ںیم کھت یئگ وہں ، آپ ریمے رمکے ںیم رھک د

رےہ ر

ر_________________________________

 

ر ےکھت وہےئ ےجہل ںیم دسرہ وک وجاب دن ااجحب ےن

ر_________________________________

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
682 

 

  وہ یھت وت ای  یھب ن ار ںیہن اہک 
 
ارے واہ رعوج ےک اجےت یہ مت ںیم تمہ ںیہن ریہ ج

 یئگ وہں ،امں وت ونرک ےک ںیم کھت یئگ وہں ،اب زرا ےس اکم اک ایک وبل دن ا امم ںیم کھتر

ر اکم ویہ رکر
م
ا ہ

ن

رے رگل ےہ ن

ر_________________________________

 

رق یہ ںیہن ڑپا اور 

ن

رھ دوڑی یھت ، اجحب وک وکیئ ف

ٹ
پ
دسرہ وت اجحب ےک وبےنل رپ یہ اس رپ چ

  اںیھن اگل 
 
 دسرہ اجحب وک ن اںیت انسیت رںیہ ،ج

ے

ر ی وہ اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ ،ہکبج دی 

ر ںیہن وت اےنپ رمکے یک رطف ںیلچ رےک اجحب

 

ر یئگ رپ اس اک وکیئ ای

ر_________________________________

 

ردسرہ آج اینت دلجی وس یئگ مت 

ر_________________________________
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ا دھکی رک دیساھ رمکے یک رطف لچ 

ٹ

  انپارٹنمٹ ںیم دالخ وہےئ انسن
 
ریم ابہشز ج

 وہےئ داھکی وت ااسفتسر ایک ڑپے ، رمکے ںیم ادنریھا اور دسرہ ر

ٹ

روک ئل 

ر_________________________________

 

اگنپ یک رھپ اھبیھب اور رعوج 

 

 وت ش

ے

ںیہن ریم ںیم کھت یئگ وہں ، آج آدےھ دن ی

 ںیھت 

 

راہیں یہ آگ

ر_________________________________

 

ے وہےئ س  ھچک ر

ے

ھی

ٹ

ب ٹ ٹ

راتب دن ا دسرہ ےن ریم ابہشز ےک آواز دےنی رپ اھٹ رک 

ر_________________________________
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رر  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رر رریم

ر_________________________________

 

رھ راہ اھت دسرہ ےک ر

ٹ

  واش روم یک رطف ی 

 

رشی وہےن ےک ئل

ن

ریم ابہشز وج ےک ف

راکپرےن رپ اٹلپ 

ر_________________________________

 

ا وہںدسرہ ایک وہا ںیہمتر

ے

ر ،اہیں وھٹیبں مت ،ںیم نپاین الن

ر_________________________________

 

راھ ،نپاین الرک دسرہ وک 

ٹ

  دسرہ وک زنیم رپ اھٹیب وہا داھکی وت اس یک رطف ی 
 
ریم ابہشز ےن ج

رالپن ا وت دسرہ وک ھچک وہش آن ا 
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ر_________________________________

 

ر ای  ن ار یھب چپ  اپ ںیہن رکوان ا دسرہ اوھٹں اتپسہل ےتلچ ںیہ ، مت ےنر

ر_________________________________

 

دسرہ ےک وہش ںیم آےن رپ یہ ریم ابہشز ےن اےس ےل اجےن یک دض اگل دی ،اور دض 

ریھب ایسی ےک اےس اتپسہل ےل رک یہ ایگ 

ر_________________________________

 

ل
ب لک
 اک 

ٹ
 

 اینپ ڈای

ن
 

یھب ایخل ںیہن ریتھک سج یک وہج ےس  ررٹسم ریم ابہشز آپ یک وائ

روی  ںیہرہی تہب زن ادہ ر
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رآپ ان ےک اھکےن ےنیپ اک ایخل رںیھک اور ان وک انتج وہ ےکس آرام رکواںیئ 

ر_________________________________ 

 

 ےک ن ارے ںیم لیصفت 

ے

ڈارٹک ےن ااہتنیئ ہشیپ وراہن ادناز ںیم ریم ابہشز وک دسرہ یک احل

رےس اتبن ا ر

ر_________________________________

 

وکشش رکوں اگ ان ےک اھکےن ےنیپ ےک ایخل ںیم روھکں اگ آپ اک  راوےک ڈارٹک ںیم

رتہب رکشہی ر

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن ڈارٹک وک نئمطم ایک اور دسرہ وک اتپسہل ےس رھگ ےل رک الچ ایگ اور اسرے 

روسٹ اھکےنراہتس دسرہ وک ھچک یھب اک

ن

ا راہ اور اسھت ف

ے

 اور تہب م ہن رکےن یک نیقلت رکن
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ا راہ ، دسرہ رصف ااھچ رکوں یئگ ،اھکوں یئگ یتہک 

ے

اسری زیچںی اھکےن  یک دہان ات رکن

رریہ 

_____________________________________

ر________________________________

 

 کنح اک اسرا ااظتنم ریم ابہشز یک وحیلی ںیم ایک ایگ ،اور اس ںیم ریم 

 ابہشز یک یہ دض یھت ،یقت اصح   وت  رصف رمع امجل اور یٹیب ےک

 رسسال یک وہج س ح    رہ ےئگ ورہن وہ رم اجےت رگم  ریم ابہشز یک

  وحیلی ںیہن اجےت

 

ریم ابہشز ےن دسرہ اور اجحب اک یھب اسرا اسامن وحیلی ںیم ٹفش رک اکچ اھت اور اب ریم 

ر لمکم وطر رپ وحیلی ٹفش وہ ےئگ ےھترابہشز یک اسری یلمیف
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ےک رہش ےس دور یھت وت رمع امجل یک یلمیف اور یقت اصج  یک یلمیف ای  دن وحیلی ویکں ر

رےلہپ یہ وحیلی ںیم آےئگ ےھت 

 

 ہی ںیہن ہتپ اھت ےک اس ےک اکنح واےل دن انعن اور رعوج اک یھب 

ے

ر وک ایھب ی ریم اجی 

راکنح وہ اگ 

 

ر  وک اگل ےک ر  وفراً دعب وہ اس دن وحیلی ںیم رصف اس اک یہ اکنح ےہ اور اکنح ےکریم اجی 

 

ے

انعن وک کیپ ڈنیس رک ےک کیلب لیم رکے اگ اور اانپ وپرا وفسک اس الپن وک ااجنم ی

  اکم رکے اگ 

 

راچنہپےن ےک ئل

ر_________________________________

 

ا وہا اھت    ےک وھپولں س اجسن 

 

 ، وحیلی ےک نحص وک الل اور دیفس رن

  ےک دو اگل اگل جیٹس انبےئ وہےئ ےھت

 

ڑ ںیم دیفس رن

 

 ، س   س آخ
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  نج رپ کنح ےک دعب دوونں وجڑوں ےن انھٹیب اھت

_________________________________ 

 

  وحیلی اچنہپ وت اس اک رس یہ رکچا رک رہ ایگ اھت ےک ایس دن انعن 
 
  ج

 

ر اکنح ےک ئل ریم اجی 

رےہ راور رعوج اک اکنح یھب 

 

ر انبےئ ر
م
ا ےہ رگم اس اےس ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت ےک اس ہ

ے

وہےئ الپن رپ نپاین ویکں رھپ اجن

ےن دلج یہ دورسا الپن ایتر ایک اور لیہس وک اےنپ انپارٹنمٹ اجےن اور واہں ےس اس یک 

رااملری ےس انعن یک وفوٹرگاف الےن اک اہکر

_____________________________________

ر_________________________________

 

ر ویچبں ایتر وہ یئگ وہ ایک
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ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن دالخ وہےت یہ 

ے

رہنی مگیب رمکے ںیم ای  اسھت دالخ وہںیئ ، ف

ے

دسرہ اور ف

رایتر وہیئ رعوج اور اجحب وک اہک 

ر_________________________________

 

اءاہلل دوونں یہ تہب ایپر

 

وپ آن ا ن اں گل ریہ ںیہ ، دسرہ دوھکیں مت دوونں رپ انتک رامش

رےہ ر

ر_________________________________

 

  رعوج اور اجحب وک ایتر داھکی وت دسرہ وک یھب ان یک 
 
رہنی مگیب ےن آےئگ رھب رک ج

ے

ف

  وبال 

 

ررعتفی رکےن ےک ئل

ر_________________________________
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ر ر

روصبرت گل ریہ ںیہ اہلل اب ان ےک بیصن اےھچ رکے یج اھبیھب دوونں یہ تہب وخ

ر_________________________________

 

ردسرہ ےن رعتفی ےک اسھت اسھت دوونں وک داع یھب دی 

ر_________________________________

 

 ےل اگ اور 

ن

انعن ےن وسچ ایل اھت ےک وہ اکنح ےک دعب رعوج ےس اےنپ ےیک یک اعمیف امن

رزدنیگ یک رشواعت رکے اگ رھپ ای  یئن ر

 

  ےس ر
 
  انعن ےن ج

 

  ےس یہ رعوج وک ہن وت راس ئل

ے

 سکف وہیئ یھت ی

ٹ

 
ادی یک ڈی

 

ش

رداھکی اور ہن یہ اس ےس وکیئ ن ات یکر
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ر_________________________________

 

ر ےن س  ےس ہہک دن ا ےک ےلہپ ریما اکنح    ایتر وہ ےئگ وت ریم اجی 
 
ر اور انعن ج ریم اجی 

رڑپاھن ا اجےئ 

 

  س  ر

 

ر اک اکنح ےلہپ سج رپ یسک وک وکیئ ارتعاض ںیہن اھت اس ئل ےن یہ ےپ اجحب اور اجی 

ررکےن یک اخین رھب دی 

 

 لم 

ے
ے

  ریھک ےک لیہس وک ھچک اور وق

 

ر ےن ےلہپ اکنح رکےن یک رشط اس ئل ریم اجی 

راجےئ اور وہ انعن اور رعوج ےک اکنح وہےن ےس ےلہپ یہ آ اجےئ 

ر_________________________________

 

ر اور اجحب ےک اکن ر ےن س  ےس پھچ رک لیہس نیع ریم اجی   اچنہپ وت ریم اجی 

ے
ے

ح ےک وق
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 ایک ےک ہی وفوٹرگاف رعوج ےک رمکے ںیم ےل اجےئ اور یسک یھب رطح اس ےک 

 

چ

مٹ س

ررمکے ںیم رھک آےئ 

ر_________________________________

 

ر ےک اکنح ںیم رصموف وہےئگ ےھت  وت لیہس س  ےس پھچ رک س  اجحب وک اجی 

ایگ ، رمکے ںیم دالخ وہ رک لیہس ےن وہ اسرے ڑلویکں ےک رمکے ںیم الچ ر

ر لکن ایگ اھت 
م
روفوٹرگاف ڈرگنسی لبیٹ رپ رھک ےئیل ےھت اور رمکے ےس ن اہ

ر_________________________________

 

ر اور اجحب اک اکنح وہ راہ اھت ، دوونں ےک درایمن ںیم  اک الن ںیم ریم اجی 

ن

 ای  الل رن

رےن ےک وفراً دعب اٹہ دن ا ایگ اھت ڑپکا ایک وہا اھت وج ےک اکنح وہ

 

ر وک  ای     ےک اجحب ےن وت ریم اجی 
 
ر ےن اجحب وک رصف ای  رظن یہ داھکی ،ج ریم اجی 
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ررظن یھب دانھکی وگرا ںیہن ایک 

 

رہنی مگیب ےک اسھت دض ر

ے

ر واہں یھٹیب اور رھپ دسرہ اور ف رک ےک واہں اجحب وھتڑی یہ دی 

  یسک ےن ھچک زن ادہ لیف  رےس اھٹ یئگ ، ویکں ےک ان دوونں اک رصف

 

اکنح یہ اھت وت اس ئل

رںیہن ایک 

 

ر یھب جیٹس ےس اھٹ ایگ اور دیساھ لیہس ےک ر اجحب ےک جیٹس ےس اھٹ اجےن ےک دعب ریم اجی 

نپاس ایگ اور اس ےس وفوٹرگاف اک وپاھچ سج رپ لیہس ےن اےس نئمطم رک دن ا ےک وہ 

روج ےک رمکے ںیم رھک اکچ ےہ رع

 

ر ےن رھپ وف پ رپ ڈنیس ےیک ریم اجی 
 
روٹرگاف انعن وک یھب واسٹ ای

_____________________________________

ر________________________________
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 وٹوین یجب 

 

چ

مٹ س

رانعن وج جیٹس رپ اھٹیب اےنپ اکنح اک ااظتنر رک راہ اھت ےک اس ےک ومن الئ رپ 

 

  ومن الئ آون ایک وت اس ےک وت نپاؤں ےس زنیم یہ لکنرانعن ےن ر
 
 یئگ یھت اےس اگل ج

رےسیج اس ےک رس وموجد آامسن وگل وگل وھگم راہ ےہ ر

 

ر 

ے

ّصہ ںیم ربمن ڈالئ ایک اور جیٹس ےس ےچین ای

ن

غ
  اس ےن ےنجیھب واےل اک ربمن داھکی وت 

 
نکیل ج

رایگ ر

ر_________________________________

 

ر ، ںیہمت رشم ںیہن آیت ایک ہی ایک وہبدہ رح رتک ےہ ریم اجی 

ر_________________________________
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ر وک لتق یہ رک داتی  رانعن اک وت سب ںیہن لچ راہ اھت ےک وہ ریم اجی 

ر_________________________________

 

رارے ن ار ن ات رکین ےہ وت اسےنم آ رک رکوں ، ای  یہ ہگج وہ رک مت ےھجم اکل رک رےہ وہ 

ر_________________________________

 

ر ےن ر رسکع آرام ےس رریم اجی   ےس  فطل ادنوز وہےت وہےئ انعن ےک ی 

ے

انعن یک احل

رن ات یک 

ر_________________________________

 

رز اہمترے نپاس اہک ےس آےئ ںیہ اور ہی مت ےن یسک وک یھب ڈنیس ےیک ںیہ 

ن

ریم ہی وفوٹرگاف
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رایک ر

ر_________________________________

 

ر ےس اےنپ ذنہ ںیم آےت وسال انعن ےن اس ن ار دقرے آرام ےس ن ات یک  اور ریم اجی 

ررک دےی ر

ر_________________________________

 

 ہی یسک وک دےنی یک ن ات ےہ، وہ  وت 

ے

  ، اور اہجں ی

 

اس وک وت وھچڑوں ےک اہکں ےس ئل

رویبی وک یھب اکچ وہں ررصف آپ یک ویبی او وسری داین ےک اسےنم وہےن وایل ر

ر_________________________________

 

ری ربخ انسیئ  ُ
ر ےن آرام وکسن ےس انعن وک اس یک زدنیگ یک س  ےس  ی  رریم اجی 
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ر_________________________________

 

ا وت ںیم ں ں 

ن

رریم ر ر ر ر ر ر ر ارگ رعوج وک اس ن ارے ہتپ الچ ن

ر_________________________________

 

ر وک وارن رکےن یک وکشش یک رگم انعن یک ن ات درایمن ںیم یہ اکٹ  رانعن ےن ریم اجی 

ردی ر

ر_________________________________

 

ا 

ن

اہک اےس ھچک ہتپ ن

ے

ےھجم وارن رکےن ےس رتہب ےہ مت دلجی ےس رعوج ےک نپاس اجؤں ن

رلچ اجےئ 

ر_________________________________
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ر ےن انعن اک د   انعن وک اس ےک نپاسرریم اجی 

 

اجےن  رایھن رعوج یک رطف الےن ےک ئل

راک اہک 

ر_________________________________

 

ا وہا وحیلی ےک ادنر ایگ ر

ے

ر ےک ےنہک ےک اطمقب اکل اکٹ دی اور رھپ اھبگ انعن ےن ریم اجی 

رز ےس رعوج وک دور رانھک اھت 

ن

راب اےس یسک یھب رطح ان وفوٹرگاف

_____________________________________

ر________________________________

 

  اورپ رمکے ںیم آیئ وت رعوج ایھب یھب واش روم ںیم یہ یھت ر
 
راجحب ج

ر_________________________________
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  ڈرگنسی لبیٹ یک 

 

اجحب رمکے آےت یہ وخد وک ڈوہٹپ یک دیق ےس آزاد رکےن ےک ئل

ر

ن

ریھ ، وت واہں رپ ای  اخیک رن

ٹ

ر اک افلہف داھکی رطف ی 

ر_________________________________

 

  افلہف وھکال وت اجحب زنیم رپ رگےت رگےت یچب یھت ، ایھب اجحب وخد وک 
 
اجحب ےن ج

ر آیئ ، ایھب رعوج  اجحب  نپاس آ 
م
اھبنسل یہ ریہ یھت ےک واش روم ےس رعوج لکن رک ن اہ

وہیئ سج ےس اجحب یھب وہش  ررک ھچک وپیتھچ ےک دروازے رپ دل دالہ دےنی وایل دکتس

ریک داین ںیم آیئ 

ر_________________________________

 

رعوج اجحب وک ویہ ڈرگنسی لبیٹ ےک نپاس وھچڑ رک دروازے وھکےنل یئگ وت دروازے رپ 

رانعن وک دھکی رک ریحان وہ یئگ

ر_________________________________

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
701 

 

س وریغہ یسک ربمن وہ ںیہمت ریم ےن ھچک ومن الئ رپ ڈنیس ایک ےہ

پک ب

 ، ریما بلطم ےہ وکیئ 

رںیہ ن ا رھپ وکیئ ٹکیپ وریغہ مت ےن وھکال ےہ ر رےس آیئ

ر_________________________________

 

 ںیم  رعوج ےس ہپ در ہپ وساالت رک ڈاےل 

ٹ

م
راہ
 
رانعن ےن دروازہ وھکےتل یہ ھگ

ر_________________________________

 

 رھپ  وہفمم ہن ےتھجمس وہےئ یفن ںیم رس وک شبنج دی رگمرعوج ےن انعن ےک وساالت اک

  رعوج ےک ذنہ ںیم وھگام وت اس ےن ٹلپ رک اجحب یک 
 
اےلگ یہ ےحمل ٹکیپ واال ظفل ج

ررطف داھکی 

 

 اک افلہف اور دورسے ںیم ھچک وفوٹرگاف ر

ن

اجحب ےک ای  اہھت ںیم ای  وھبرے رن
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رںیھت ر

 

ا  اور اجحب ےک اہھت ںیم وفوٹرگاف دھکی رک رعوج ےک ےنٹلپ رپ انعن رمکے ےک ادنر آن 

ا ر

ے

وہا  اجحب یک رطف ایگ ےہ اور اس ےک اہھت ےس وفوٹرگاف اور افلہف ےل ایل اھبگ

ر افلہف ںیم ڈال دںی ر ر،دلجی ےس اصتوی 

ر_________________________________

 

رہی ایک ےہ وج مت دوونں ھجم ےس اپھچ رےہ وہ ر

ر_________________________________

 

 یتچنہپ ےک انعن ےن ر

ے

 ان دوونں ی

ے

  ی
 
اسرے وفوٹرگاف افلہف ںیم ڈال رعوج ج

ررک اےنپ داںیئ اہھت ںیم وبضمیط ےس ڑکپ ایل 

ر_________________________________
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ا ، آپ وک زرا یھب رشم ںیہن آیئ ایسی وھجیٹ ، ےب وہدہ مسق ےک 

ن

آپ ےن ہی س  ایک ےہ ن

ا وفوٹرگاف انبےت وہےئ ، ارے

ن

م رک ںیم یھب سک ےس ہہک ریہ وہں ، آہ ےن ےھجم وت دبن

ام رکےن ےک وصنمےب رپ وہ 

ن

ردن ا اب ایک آپ رعوج وک یھب دبن

ر_________________________________

 

ررعوج ےس ےلہپ یہ اجحب انعن ےک اسےنم آیئ اور وج نم ںیم آن ا یتہک یئگ 

ر_________________________________

 

ر ےک اسھت وہ یئگاّول وت اس د  ، اور دورسی ن ات ہی ےک رن ےھجم ںیہن ہتپ اھت ےک مت ریم اجی 

ادمار ںیہ ، ہی 

ن

 ن
ِ
ر
م
ر آیئ نیم آپ ےک وشہ ت اا ںیہن وہں انتج ےک ریم اجی 

ٹ

ھٹ

گ

ںیم اانت 

  ن ا رھپ کیلب لیم رکےن ےک 

 

رز اس ےن انبےئ ںیہ ےھجم ےس دبہل ےنیل ےک ئل

ن

وفوٹرگاف

  

 

رئل
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ر_________________________________

 

ر رپ اھت وہ اس ّصہ ریم اجی 

ن

غ
ررا اک اسرا اس ےن اجحب رپ اکنل دن ا  انعن وک وج 

ر_________________________________

 

رز یک ن ات رک رےہ وہ مت دوونں ، ےھجم ہی دےنھکی ںیہ ، ارگ ےھجم ںیہن 

ن

وکن ےس وفوٹرگاف

ںیئگ  رھپ رصف ےھجم ںیہن داھکیےئ ےئگ وت ںیم مسق ےس خیچ خیچ رک س  وک ااٹھک رک دوں ر

ر ےئگ آپ وک س  وک داھکیےن ڑپںی

ر_________________________________

 

ّصہ ںیم داھکی وت اجحب وک دنکےھ ےس ڑکپ رک انعن ےک اسےنم 

ن

غ
رعوج ےن انعن وک اےنت 

  اس ےک ےنہک ےک ن اووجد انعن ےن ر
 
اٹہن ا اور وخد اس ےک اسےنم ڑھکی وہ یئگ ج

رز ںیہن داھکیر

ن

 وہوفوٹرگاف

ے

 
ای

 

یئ اور انعن ےئ وت اس ےن انعن وک دیکمھ دی وت اکر آدم ن
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رز رعوج وک دے دےیئ ر

ن

ا اچےتہ وہےئ یھب وہ وفوٹرگاف

ن

رےن ن

ر_________________________________

 

رز دھکی رک وہ زنیم رپ ڑھکی ںیہن 

ن

را وہےن اک ااسحس وت وہ ایگ اھت رگم وفوٹرگاف ُ
رعوج وک ھچک ی 

رز رگ ےئگ وت اجحب ےن روہ نپایئ ، اور رگےت یہر

ن

دلجی ےس  رعوج ےک اہھت ےس وفوٹرگاف

 ے اور دلجی ےس افلہف ںیم ڈاےل 
ی

 

کٹ
رز عمج 

ن

راسرے وفوٹرگاف

ر_________________________________

 

رآپ ریم وک وفن رکںی اور وبںیل ےک رمکے ںیم آےئ ر

ر_________________________________

 

ں ںیم رس الہ رک ریم وک اکل یک اور اےس رمکے ںیم اجحب ےن انعن وک وبال وت اس ےن اہ

رآےن اک وبالر
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ر_________________________________

 

  اس یک 

 

پ رکواےن ےک ئل ا رشوع رک دن ا وت انعن اس وک جپ

ن

رعوج ےن زنیم رپ ھٹیب رک رون

راھ وت رعوج  روےت وہےئ ڑھکی وہ یئگ 

ٹ

ررطف ی 

ر_________________________________

 

رز یسک اور رہی س  آ

ن

وک ےلم ہن وت ںیم اےنپ آپ وک پ یک وہج ےس وہا ےہ ، ارگ ہی وفوٹرگاف

رامر دوں یئگ ہی نس ںیل آپ ر

ر_________________________________

 

رعوج ےن انعن وک اس س  اک زہم دار رہھٹاےت وہےئ اس وک اجن ےس امرےن یک دیکمھ 

ررو ڑپی  ردی اور رھپ اجحب ےک ےلگ گل رک روےن وھپٹ وھپٹ رک

ر_________________________________
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ر وہ ایگ وہ  رریم ر انعن یک اکل آےن رپ ھچک رپاشین وت وہا رگم رھپ ہی وسچ رک ےک انعن زی  اجی 

راھ 

ٹ

راگ وت رھپ رعوج ےک رمکے یک رطف ی 

ر_________________________________

 

ے ںیم دھکی رک ریم یک رمکے ےک نپاس چنہپ رک اس ےن دکتس دی وت  اجحب وک یھب اس رمک

رریحت یک ااہتن ہن ریہ 

ر_________________________________

 

ر ےک رمکے ںیم آےت یہ  رگم رھپ وخد وک اھبنسےتل وہےئ رمکے ںیم دالخ وہا وت ریم اجی 

راجحب ےن دروازہ دنب ایک ر

ر_________________________________
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ب اا ، رگا وہا صخش اینپ وپری زدنیگ ںیم 

 

ھب

گ

 اٹچخ  ںیم ےن آپ اسیج 

  ںیہن داھکی

_________________________________ 

 

ر وک  اےٹ دار ڑپھت ریم اجی 

ن

ر ےسیج یہ اٹلپ وت اجحب ےن ای  زن دروازہ دنب وہےن یک آواز رپ اجی 

رردیس ایک ر

ر_________________________________

 

  یہ آپ ےن 

ے

ا ےک آپ وک ھجم ےس دینمش اکنےنل یھت ی

ن

ام ایک رگم  آپ رںیلچ امن

ن

ےھجم دبن

ام رکوں ےئگ ںیم ےن ہی یھبک وخاب رانعن اھبیئ اور رعوج وک ا

ن

ت اا رطہقی ےس دبن

ٹ

ھٹ

گ

س 

رںیم یھب ںیہن وساچ اھت 

ر_________________________________
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اٹک ںیم راہ ، سج یک وہج ےس اجحب 

 

 ش

ے
ے

ر وت ھچک وق اجحب اک ڑپھت اھکےن ےک دعب ریم اجی 

ریھب اینپ ن ات اجری ریھک ر رےن ڑپھت امرےن ےک دعب

ر_________________________________

 

اہں رکوں اگ ایھب وت ںیم ےن ہی رصف مت ولوگں ےن دےھکی ںیہ  ایھب وت وپری داین دےھکی یئگ ر

ایم 

ن

  وہ یئگ الص  دبن

ے

راور ی

ر_________________________________

 

ر ےن یھب اجحب ےک رس رپ اس یہ ےک ادناز ںیم ر رریغب یسک رشدنمیگ ےک اسھت اہکرریم اجی 

ر_________________________________

 

ا وت وہ ڈلی 

ن

ریم وج مت وہکں ےئگ ںیم وہ رکوں اگ ، مت ھجم ےس وکیئ ڈلی رکےن واےل ےھت ن

رز ڈٹیلی رک دوں 

ن

  ںیم رایض وہں مت سب ہی وفوٹرگاف

 

ررکےن ےک ئل
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ر_________________________________

 

ر ےہک اگ واسی یہ رانعن ےن اصمتحل ر ررکےن اک وبل دن ا اک راہتس اانپن ا اور وج ریم اجی 

ر_________________________________

 

ا ن ات ، ریمے ن ار ، ارگ اب مت وخد رایض وہ ےئگ وت لک حبص وج ولنشیک ںیم ںیہمت 

ن

ہی وہں ن

ا 

ن

رڈنیس رکوں اگ واہں آ اجن

ر_________________________________

 

ر  انع رن ےک اینت دلجی  امےنن رپ  وخش وہا اھت ریم اجی 

ر_________________________________
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ارے انعن اھبیئ اےسی ےسیک آپ امن رےہ وہ، ںیم ایھب ن ان ا اجین وک اس صخش اک وبیتل 

ا وت آج اس یک ہی کیلب یلیم ںیم نپاین 

ن

را کیلب لیم اتھجمس ےہ ن

ٹ

وہں ، ہی اےنپ آپ وک تہب ی 

رںیم المیت وہں 

ر_________________________________

 

ر ر ا آےت وہےئ انعن وک رواک اجحب ےن ریم اجی 

ن

  گنلیم ںیم ن
 

ریک یب

ر_________________________________

 

ارے ںیم ےن بک اہک مت ریمی کیلب گنلیم ںیم آؤں ،ہن آؤں ، ریمے ای  کلک رپ ہی 

رز اکنح ںیم آےئ س  امہمونں وک ںیلچ اجںیئ ےئگ ، وت

ن

 وسوچں ولگ ںیہک ےئگ وفوٹرگاف

 گ گ ےک ارے ڑلےک ڑلیک وت اکنح ےس

ن

دن

ٹ

ر ےلہپ یہ اینپ وی 

ر_________________________________
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  وج ظفل وبےنل واال اھت اس وک انعن ےک ےکم ےن اس ےک 

 

ر اجحب وک ڈراےن ےک ئل ریم اجی 

ری وہ یئگ نم ںیم یہ رھک دن ا اور رعوج وج زنیم رپ یھٹیب وہیئ یھت وہ ای  دم ےس ڑھک

ر_________________________________

 

رےنیمک ےھجت ےلہپ ہتپ ےہ ےک ریما اور رعوج اک اکنح وہ اکچ ےہ 

ر_________________________________

 

ر اک رگابین ڑکپ رک اہک  رانعن ےن زنیم رپ رگے وہےئ ریم اجی 

ر_________________________________

 

رویبی ےنب یئگ  روک وت ںیہن ہتپ ، اس داین ےک اسےنم وہ آج اہمتری ےھجم ہتپ ےہ رگم  اس داینر

ر_________________________________
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رےھ وہےئ انعن وک داکھ دن ا اور واسپ ےس ڑھکا وہ ایگ ہکبج گل انعن 

ٹ
پ
ر ےن وخد چ ریم اجی 

پ اگل دی یھت  ر ےک درایمن وہےن واےل ولمجں ےن اجحب وک جپ راور ریم اجی 

ر_________________________________

 

یھب ےتہک ںیہ آپ وک اہلل اک واہطس ےہ وےسی یہ رکںی اور وھچڑںی اےس آپ ، اور ہی وج ر

اجحب مت ارگ یتہک وہ وت اہمترے آےئگ اہھت۔ وجڑیت وہں ، اجحب ںیم ےن مت ےس یھبک ھچک 

دا اک واہطس ےہ ےمت آج وج ر

ن

ھچک ںیہن اماگن آج مت ےس اینپ زعت یک کیھب امیتگن وہں ، خ

 ر

ے

ییھب مت ےن داھکی ،انس وہ اسری رمع یسک وک م
 
ج
ح

ا زیلپززززززز 

ن

راتبن

ر_________________________________

 

ر  ر ےس س  ھچک نس ریہ یھت ، اس ےن آےئگ رھب رک انعن اور ریم اجی  رعوج وج اینت دی 

ےک نپاس ےک درایمن آیئ اور انعن وک اسیج وہ اتہک ےہ واسی یہ رکےن اک وبال اور رھپ اجحب ر
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ر اور یھب اہھت وجڑ رک آیئ اور اس ےس زدنیگ ںیم یلہپ ن ار ھچک اماگن

ر_________________________________

 

ا ںیم رھپ یھب ہی 

ن

ری ن ات اپھچیئ ، ریخ ےہ وعج مت ہن یھب یتہک ن

ٹ

وعج مت ےن ھجم ےس اینت ی 

 ہی راز ، راز یہ رےہ اگ ےب رکف

ے

ر روہں مت س  یسک وک ہن اتبیت ، آج ےک دعب رمےن ی

ر_________________________________

 

ب ےن اےنپ آوسنں اصف ےیک اور رھپ رعوج ےک وجڑے اہھت اےنپ اہوھتں ےس ےچین اجح

 ہی راز یسک وک ںیہن اتبیئ یئگ 

ے

رےیک اور اےس ہی نیقی رکوان ا ےک وہ رمےت دم ی

ر_________________________________

 

ےک دروازے رپ دکتس وہیئ وت اچروں ےک اچروں رپ  رایھب ہی س  ھچک لچ یہ راہ اھتر

رف اطری وہ ایگ اھت وخ
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ر_________________________________

 

رہنی مگیب ںیھت اور اجحب اور رعوج وک ن ار ن ار آوازںی 

ے

دروازے ےک اس نپار دسرہ اور ف

ردے رک اںیھن دروازہ وھکےنل اک وبل رںیہ ںیھت ر

ر_________________________________

 

ر ےن آےئگ رھب رک دروازہ وھکل دن ا اور د ر ےن  رہچہ ریم اجی  روازے ےک وھکےتل یہ ریم اجی 

 الیئر

ٹ

م
ررپ رکسماہ

ر_________________________________

 

ارے آویٹنں زرا یس الماقت وت رکےن دیتی ، اینت لکشم ےس دےہل اصج  وک دنہل ےس 

رالمےن الےئ ےھتر

ر_________________________________
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ارہ رک ےک اہک وت دس

 

ر ےن انعن یک رطف اش رہنی مگیب ےنسنہ ںیگل ںیھت ریم اجی 

ے

ررہ اور ف

ر_________________________________

 

ارے اٹیب ےچین اقیض اصج  اس دےہل اصج  اک یہ وپھچ رےہ ےھت ، ہی دےہل اصج  

راینپ دنہل ےس ےنلم ںیم ےگل ںیہ 

ر_________________________________

 

ر ےک رشاریت ادناز ےک دبےل رشادس ررت ںیم یہ اہک ررہ ےن یھب ریم اجی 

ر_________________________________

 

ارے یھب دےہل اصج  یک الماقت وہ یئگ ےہ دنہل ےس ، ایھب مہ ےچین اج رک اکنح 
م
ااھچ ہ
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  یہ اجرےہ ےھت

 

رےک ئل

ر_________________________________

 

ر ےن انعن ےک ےلگ ر  انعن وک ںیم اہھت ڈال رک رشاریت ادناز ںیم اہک اور اسھت یہریم اجی 

ر ےن ای  ےکٹھج ےس اہھت وک انعن  ے یہ ریم اجی 

ے

کلی

ن

ن
ر ےل ایگ اور رمکے ےس 

م
رمکے ےس ن اہ

ر ایگ اھت ، انعن یھب ےچین الچ ایگ ر

ے

ا وہا ڑیسویھں ےس ای

ے

رےس ےھچیپ ایک اور اھبگ

ر_________________________________

 

ا ےہ اور ان وکوتہب ےہ اھب

ن

ر الماقںیت رکین ںیہ یھب آج لک ےک ےچب ، ایھب اکنح وہن

ر_________________________________

 

ے گل ر

ن

شٹ
 

ہ

رہنی مگیب یھب 

ے

رہنی مگیب ےس ن ات یک وت ف

ے

ردسرہ ےن ےتسنہ وہےئ ف
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ر_________________________________

 

 رعوج اور اجحب ےن اےنپ آپ وک اھبنسل ایل وت سج یک وہج س 

دن ات وک اجچن ہن ںیکس

 

ڑہنی مگیب ان ےک ج 

 

  دسرہ  اور ق

_____________________________________

_____________________________ 

رعوج اور انعن اک اکنح وہےن ےک دعب یقت اصج  یک یلمیف اور رمع امجل یک یلمیف وحیلی ر

ادی یک رںیمس رہش ںیم یہ وہین یھت 

 

رےس واسپ ےلچ ےئگ ےھت اب انعن اور رعوج یک ش

ر_________________________________

 

وک ایگ ،ےھجم وت ڈر یہ گل راہ اھت ےک ںیہک ھچک وہ یہ ہن ریم اہلل اک رکش ےہ ، اکنح اےھچ ےس ر

راجےئ 

ر_________________________________
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روسٹ اھکےت وہےئ اہک 

ن

ردسرہ ےن  ڈیب رپ یھٹیب وہیئ ف

ر_________________________________

 

رھپ یقت  رؤں لک اک ایک الپن ےہ رمع ےک رھگ اجؤں یئگ ن اراہں س  ھچک اےھچ وہ ایگ ، مت ہی اتب

رےک رھگ ر

ر_________________________________

 

رریم ابہشز ےن دسرہ ےس ااسفتسر ایک 

ر_________________________________

 

 یھب ایک اھت ےک 

ے
ے

ںیم وت ریم اھبیئ ےک رھگ یہ اجؤں یئگ  ، ےھجم وت اھبیھب ےن اجےت وق

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
720 

ارے رھگ ر
م
ا رہ

ن

ا ، مت ےن  ڑلیک واولں یک رطف ےس رشی  وہن

ن

ےہ ، اب آپ اتبؤں آپ رآن

رایک رکوں ےئگ 

ر_________________________________

 

دسرہ ےن س   یک ای  وتری اےنپ  نم ڈاےتل وہےئ اانپ ہلصیف انسن ا ےک وہ یقت اصج  

ادی ںیم رشی  وہ یئگ 

 

رےک رھگ ےس یہ ش

ر_________________________________

 

ر رمع ےک رھگ ےس وہ ااھچ مت ااسی رکوں ،اجحب اور مت یقت یک رھگر ا، ںیم اور اجی 

ن

 ےس وہ اجن

راجںیئ ےئگ 

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن انمس  وشمرہ دن ا وت دسرہ وک یھب وکیئ ارتعاض ںیہن اھت ، رگم ریم ابہشز یک 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
721 

ردن ا ن ات اک وپرا وجاب دےنی ےک اجبےئ رس الہ ر

ر_________________________________

 

روسٹ ےس وھبک متخ وھتڑی وہ یئگ ارگ ر

ن

ا ولں ، ف

ن

ردسرہ وھبک گل ےہ وت اھکن

ر_________________________________

 

روسٹ اھکےت وہےئ داھکی وت وٹاک رگم ریم 

ن

  دسرہ وک وھبک ےنگل رپ ف
 
ریم ابہشز ےن ج

ی سک ےن ںیہ ر

ن

ٹ

ن

سٹ

رابہشز یک 

ر_________________________________

 

روسٹ اھکےن اک  ںیہن ریم ےھجم وھبک وت

ن

رںیہن گل وہ وت وےسی یہ ریما  دل رک راہ اھت ف

ر_________________________________
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دسرہ ےن ریم ابہشز ےس وھجٹ وبل دن ا ےک اےس وھبک ںیہن گل ورہن تقیقح ںیم 

ا رشو

ن

روسٹ اھکن

ن

د ریم ابہشز اےس وھبک یہ گل وہیئ یھبت اس ےن ف ای 

 

ع رک دےیئ ورہن ش

ا ےک ر

ے

راق اڑان

ن

ا اھکن ا اھت مت ےن م

ن

رایھب ای  ہٹنھگ ےلہپ وت اھکن

ر_________________________________

 

  ںیہ وت وس اجوںر

 

روسٹ اھک ئل

ن

رااھچ ف

ر_________________________________

 

رریم ابہشز  دسرہ وک وسےن اک ہہک رک وخد یھب وس ایگ اھت ، 

ر_________________________________
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رریم ر ر ر  ےھجم وھبک یک وہج ےس دنین ںیہن آ ریہ  رریم  ، ریم  ، 

ر_________________________________

 

ا 

ن

دسرہ ےن وسےن یک تہب وکشش یک رگم وھبک ےنگل یک وہج ےس اےس دنین ںیہن آیئ وت ن

راچےتہ وہےئ یھب اس ےن ریم ابہشز وک ااھٹ دن ا 

ر_________________________________

 

  ںیم ےن ںیہمت اہک اھت ےک ارگ دسرہ رات ےک دو ےجب
 
 ےمت وھبک گل یئگ ےہ ، اور ج

  ویکں ںیہن اھکن ا 

ے

ا اھک ول وت ی

ن

روھبک گل وہیئ ےہ وت اھکن

ر_________________________________

 

را اگل ، ریم ابہشز نکھت یک وہج ےس رگی دنین ںیم وسن ا وہا اھت وت اس وک دسر ا ی 

ن

ہ اک ویں ااھٹن

  الچ ایگ  ررگم دسرہ یک وہج ےس

 

ا الےن ےک ئل

ن

 دسرہ ررگم ر،وہ اھٹ رک رمکے ےس اھکن
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اراض رابہشزر رریم رےک ریھجمس

ن

رر رریمر ررک روہ رن ر ےہ رایگر رالچ رںیم ررمکے ےک راجی 

ر_________________________________

 

ا ، اب وکسن ےس اھکؤں 

ن

رہی ول اھکن

ر_________________________________

 

 ریم ابہشز ےن رٹے دسرہ ےک آےئگ یک وت دسرہ ریحان وہ یئگ ےک ریم 

ا ےہ ا رگم رک ےک الن 

 

   اھکن

 

  ابہشز ےن اس ےک ل

_________________________________ 

 

اےسی ایک دھکی ریہ وہ ، اب اس وحیلی ںیم ونرک وچسیب ےٹنھگ یک رسوس ںیہن دےتی ، ہی ںیم 

 )یہ رگم رک ےک الن ا وہ

ن

ریہ ےہ روہ ر(رCravingں ، ےھجم اتگل ےہ ںیہمت رکوین

د ای 

 

رش
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ر_________________________________

 

  دسرہ وک ریحان وہےت وہےئ داھکی وت رٹے اس ےک اہھت ںیم ڑکپا رک 
 
ریم ابہشز ےن ج

 

ے
ے

ا اس ےن یہ رگم ایک ےہ ، اور اسھت ںیم یہ اس یک ےب وق

ن

اےس نیقی رکوان ا ےک اھکن

ر

ن

ام یھب دے دن ا وھبک وک رکوین

ن

ر اک ن

ر__________ _______________________

 

ا  ا وت اتگل ےہ ھچک ںیہن اھکن 

ن

د ، رپ اینت ےک دن ںیم اچر ےس نپاچن ن ار یھب رویٹ اھکؤں ن ای 

 

راہں ش

ر_________________________________

 

ری لکشم ےس یسنہ رویک

ٹ

 ریم ابہشز وک اتبیئ وت ریم ابہشز ےن ی 

ے

ریھت  ردسرہ ےن اینپ احل

ر_________________________________
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ارا وہےن واال ہچب وٹیپ ےہ ااھچ
م
ر ےھجم اتگل ےہ ےک ہ

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن دسرہ یک ن ات اک ہجیتن اکنال ، سج رپ دسرہ وج ےک نم ںیم اچول ڈال ریہ 

وھگری ریم ابہشز وک رکایئ وت ریم  ریھت اس ےن اہھت نم ےس ےھچیپ ایک اور ای  تخس مسق یکر

ے اگل ابہشز دسرہ ر

ن

شٹ
 

ہ

ریک وھگری رپ لھک رک 

_____________________________________

ر________________________________

 

ر اےنپ رمکے ںیم نب نپاین یک یلھچم یک رطح ڑتپ راہ اھت ، اس یک آوھکنں ےک  ریم اجی 

 امرا  ، اےس نیقی یہ ںیہن آ راہ ےک اجحب ےن اےس ڑپھتاسےنم اجحب اک ڑپھت ن ار ن ار آ راہ اھت

رےہ ر
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ر_________________________________

 

ر اس ےس  وھتڑا اس دبہل وت ول ، ایھب وت ن ان ا اجین اور آیٹن یھب وس ےکچ وہں ےئگ  رلچ اجی 

ر_________________________________

 

دن ا

ن

ر ےن ذنہ ںیم ن ات آےت یہ ای  ن ار رھپ خ  ت ںیم آ رک اجحب ےک رمکے یک ریم اجی 

رھ ایگ 

ٹ

ررطف ی 

ر_________________________________

 

ادر رھپ 

ن

ر ےن آہتسہ ےس دکتس دی ، رگم ن ر ڑھکے وہ رک ریم اجی 
م
اجحب ےک رمکے ےک ن اہ

دکتس دی اور وکیئ نیت ےس اچر ن ار دکتس دےنی رپ وسیئ وہیئ اجحب دنین ےس ایھٹ  اور رھپ 

روھکل دن ا  رریغب وسےچ ےھجمس دروازہ

ر_________________________________
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ر ایک رک رےہ ںیہ ، ںیم ایھب ن ان ا وک البیت وہں ر
م
رآپ اہیں ، ریمے رمکے ےک ن اہ

ر_________________________________

 

ر ، رات ےک اس رہپ دھکی رک اےس ریم ابہشز یک 
م
ر وک اےنپ رمکے ےک ن اہ اجحب اک ریم اجی 

ردیکمھ دی 

ر_________________________________

 

ر وک اکنح ےک  اب البؤں ن ان ا وک ، ںیم
م
یھب ن ان ا وک اتبؤں اگ ےک ان یک الڈیل یٹیب ےن اےنپ وشہ

رآدےھ ےٹنھگ دعب یہ ڑپھت امرا ےہ ر

ر_________________________________
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ر ےن یھب ریغب ڈرے اجحب ےک رمکے ےک ادنر آ ایگ اور اسھت یہ اےس ڑپھت یھب  ریم اجی 

رد رکوان ا ن ا

ر_________________________________

 

راو ااھچ وت ڑپھت ن اد ےہ ںیم وت یھجمس وھبل ےئگ وہ

ر_________________________________

 

راجحب یھب اہک ڈرےن ن ا رھپ دےنب وایل یھت 

ر_________________________________

 

ر ےس ےسیک ن ات رکےت ںیہ ، ن ا رھپر
م
 آیٹن وک وبولں ےک ںیہمت ےمت رشم ںیہن آیت ےک وشہ

ر ےس ن ات رکےن یک
م
رزیمت اھکسںیئ روشہ
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ر_________________________________

 

ر ےن  یھب اجحب رپ ن اور رکوان ا ےک  وہ اس اک ایک اتگل ےہ ، اس اک اس ےس ایک رہتش ےہ  رریم اجی 

ر_________________________________

 

ر ای  ربمن اک کیلبر راہں وت ںیم ایک رکوں ، ےھجم اکنح ےس ےلہپ
م
 وھتڑی ہتپ اھت ےک ریما وشہ

رر ےہ ر
ت ل
م

ر

ر_________________________________

 

ر ایک  رای  ریک وجاب دےتی اانپ اسحب ی 

ے

ریک ہب ی

ے

ر وک ی راجحب ےن ریم اجی 

ر_________________________________
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مہ دوونں وخد اس وک  روہ اہمترا ن ا رھپ رعوج اک ہلئسم ںیہن ، وہ ریما اور انعن اک ہلئسم ےہ ،

ریب امجول ہن ونب دںیھکی ےئگ ، مت چیب ںیم 

ر_________________________________

 

ر ےن اجحب ہلئسم یک دیجنسیگ اتبےن  ےک اسھت اسھت اےس ہی یھب اتبن ا ہلئسم  ریم اجی 

ررمدوں ےک چیب اک ےہ ویہ اس وک لح رک دںی ےئگ

ر_________________________________

 

رآہنیئ ںیم داھکی ےہ دنبر ےتگل وہ ںیم یب امجولں یتگل وہں ، آپ ےن وخد وک یھبک ر رآپ وک

ر_________________________________

 

  یہ ڑلااک وعروتں یک رطح 

ے

 یئگ یھت ی

ٹ

اجحب اسری ن ات وھبل رک یب امجولں رپ یہ ای

ر وک یب امجولں ےک دبےل ںیم دنبر اہک  ردوونں اہھت رمک رپ رھک رک ریم اجی 
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ر_________________________________

 

رر وک دوھکیں ااھچ وت ر
فگ
ںیم دنبر  وہں ، مت ےن اےنپ آپ وک داھکی ےہ یلکپھچ ںیہک یک ، اےنپ 

ومیٹ سنیھب ںیہک یک، سج ہگج اجؤں یئگ واہں رپ آواز دے رک اتبےن یک رضورت ںیہن 

ا ےہ ےک 

ے

راجحب ریم آ ریہ ےہ  ےہ اہمترے ےنلچ ےس اکےنپن وایل زنیم ےس ادنازہ وہ اجن

ر_________________________________

 

ا ےہ وت اس ےن اجحب اک وی  

ن

ر وک اب ہتپ لچ ایگ ےہ اھت ےک اجحب وک ےسیک گنت رکن ریم اجی 

 رپ اےس ومیٹ اہک 

ٹ

روپاٹنئ ڑکپ رک اس ےن اجحب ےک ےب یب فی ت

ر_________________________________

 

ر وک ای  وکسن الم اھت اور اس ہتپ لچ ایگ اھتراجحب ےک رہچے وک دھکی رک ریم اج  ےک ڑپھت اک ی 

ا رمکے ےس لکن ایگ اھت 

ے

ر یٹیس اجبن   ریم اجی 

 

ردبال وت وپرا وہ ایگ ےہ وت اس ئل
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ر_________________________________

 

ا رشوع رک دن ا اھت ، وج یھب اھت 

ن

ر اجےن ےک دعب اجحب ےن رون
م
ر ےک رمکے ےس ن اہ ریم اجی 

ر ےن ومیٹ سنیھب اہک ےہراےس اس ےک ر
م
روشہ

ر_________________________________

 

ےھجم ہہک راہ ےہ ومیٹ وخد وک داھکی ، رگم ھچم ، دنبر ، ابمھک ںیہک اک ، وخد داتھکی یہ ںیہن ےہ 

ردبزیمت ، ےب رشم ںیہک اک

ر_________________________________

 

ر ےک اجےن دعب یہ ّصہ ریم اجی 

ن

غ
 اکنال ، اور  دل ںیم ہی ہع رک ایل ےک وہ اجحب ےن اانپ اسرا 

 نب رک یہ داھکیےئ یئگ ریم

ن

ں

 س
چٹ

ر وک  ر اجی 

_____________________________________
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ر__________________________________

 

ا اھت 

ن

ر یک اتبیئ وہیئ ولنشیک رپ اجن ردنہمی اور امویں ےک نشکنف ےس ےلہپ یہ انعن وک ریم اجی 

ر_________________________________

 

ام وک نشکنف ےہ

 

راور مت رھگ ےس اجرےہ وہ ر رارے انعن ش

ر_________________________________

 

  ایتر اھت اےس رواک 

 

ر اجےن ےک ئل
م
ر ایتر وہ رک ن اہ

م
ررمثہ ےن انعن وج ےک ن اہ

ر_________________________________

 

ا ال

ن

ا وھپھپ اھتےن ےس تہب رضوری اکل آیئ ےہ وت اجن

ے

زیم ےہ ، ںیم آدےھ ےٹنھگ ںیم آن
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ا  روہں ، نشکنف

ن

ام وک ےہ ن

 

روت رھپ ش

ر_________________________________ 

 

ا انب رک اینپ اجن ڑھچایئ اور رھپ واہں رپ رواک ںیہن دلجی 

ن

انعن ےن رمثہ ےس اھتےن اک اہبن

ریہ رھگ ےس لکن ایگ 

ر_________________________________

 

ے ےک

ن

کلی

ن

ن
ر یک اتبیئ وہیئ ولنشیک ررھگ ےس   رپ ایگ ، واہں چنہپ رک انعن دعب انعن دیساھ ریم اجی 

اپ یھت 

 

رہ ایل وہ ای  اکیف ش

ن
 

رےن ہگج اک اجی

ر_________________________________

 

ر اور لیہس ےھٹیب وہےئ ےھت ، ر ری لبیٹ رپ ریم اجی 

ن

  ادنر دالخ وہا وت س  ےس آچ
 
انعن ج

رھ ایگ انعن ان دوونں وک دھکی رک اس ر

ٹ

رلبیٹ یک رطف ی 
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ر_________________________________

 

راہں وبولں ھجم ےس مت ولوگں وک ایک اکم اھت 

ر_________________________________

 

ر ےس دیسیھ دیسیھ ن ات یک  ے اسھت یہ ریم اجی 

ے

ھی

ٹ

ب ٹ ٹ

رانعن ےن رکیس رپ 

ر_________________________________

 

ر ربص ت  رکوں اکیف وریغہ ویپں ، رھپ آرام وکسن ےس ن اارے دےہل اصج  وھتڑی دی 

ررکںی ےئگ 

ر_________________________________
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پ ےتیل وہےئ انعن وک وبال  ر ےن آرام وکسن ےن اکیف اک ای  س  رریم اجی 

ر_________________________________

 

 ںیہن ےہ 

ے
ے

رریم زیلپ وٹ دا وپاٹنئ ن ات رکوں ، ریمے نپاس وق

ر_________________________________

 

ر وک وپاٹنئ رپ آےن اک اہک انعن ےن ےیل دےیئ ہجہل ر ںیم ریم اجی 

ر_________________________________

 

ا 

ن

ر ریغ اقونین اکم رکےن وایل رٹکیفی رپ اھچنپا امرن
م
اوےک وت رھپ ونس ، مت ےن اطلسن رمزا ےک ہ

ر ریغ اقونین ددنھے وک ےب اقنب رک
م
ا ےہ ، وت اتبؤں رکوں ےئگ ہی ےہ ،اور اس ےک ہ

ن

ن

رس  
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ر_________________________________

 

ر ےن یھب اےس اتب دن ا ےک وہ اس ےس ایک اکم  انیل اچاتہ ےہ  رریم اجی 

ر_________________________________

 

رز ڈٹیلی وہ ر

ن

اوےک رک ولں اگ ، رگم اکم ےک دعب اس ن ات یک ایک اگریٹن ےہ ےک وہ وفوٹرگاف

ر اجںیئ ےئگ

ر_________________________________

 

  وبالانعن ر

 

 ےنیل ےک ئل

ے
ن

رز ڈٹیلی رک دےنی یک امضی

ن

رےن وفوٹرگاف

ر_________________________________
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رز ڈٹیلی رک 

ن

 دوں ےک ںیم اہمتری وفوٹرگاف

ے
ن

م وت مت یہ اتبؤں ںیہمت یسیک امضی

ہہہ
مہ
ہ

  

ے

  ریما اکم وہ اگ ی
 
ردوں ج

ر_________________________________

 

ر

ے
ن

ر ےن انعن ےس یہ امضی رےک ن ارے ںیم وپھچ ایل  رریم اجی 

ر_________________________________

 

  اجؤں اگ اس دن ںیم اہمترے 

 

اوےک رھپ سج دن ںیم رٹکیفویں رپ اھچنپا امرےن ےک ئل

رز ڈٹیلی رکؤاں اگ رھپ اھچہپ امرےن اجؤں اگ وظنمر 

ن

رنپاس آؤں اگ ےلہپ مت ےس وفوٹرگاف

ر_________________________________

 

ر وک انمس  اگل وت اس ےن اہں ںیم رس انعن ےن ر اینپ رطف ےس وشمرہ دن ا وج ےک ریم اجی 

ر یک احیم رھب ےنیل رپ واہں ےس رھگ الچ ایگ  رالہ دن ا اور انعن ریم اجی 
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_____________________________________

ر_________________________________

 

یلمیف یک رطف ےس اہل ںیم ایک وہا ں اور دنہمی ےک نشکنف اک ااظتنم یقت اصج  یک راموی

اھت ، اہل وک ےلیپ دنیگے ےک وھپولں ےس اجسن ا وہا اھت اور رمع امجل یک یلمیف اک ومکلی رکےن 

  ھچک ڑلایکں اجحب ےک اسھت ڑھکی یھت ، نج ےک اہوھتں ںیم اھتل ڑکپے 

 

ےک ئل

روتں ڑلےک واولں یک رطف ےس آےن وایل ڑلویکں اور وع روہےئ ےھت اور اھتولں ںیم

  وھپولں ےک اہر ےھت 

 

  رجگے اور ڑلوکں اور رمدوں ےک ئل

 

رےک ئل

ر_________________________________

 

یقت اصج  یک یلمیف اہل ںیم نپاچن ےجب یہ چنہپ یئگ یھت ہکبج ڑلےک واولں ےک اہل ںیم 

 است ےجب اھت 

ے
ے

رےنچنہپ اک وق

ر_________________________________
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رہنی مگیب ، اجحب اور رعوج نپا

ے

ررل ےس یہ ایتر وہ رک اہل  آںیئ یھت ہکبج یقت اصج  ، ف

ردسرہ اور ن ایق اسرے رہتش دار رھگ ےس یہ اہل ےچنہپ ر

ر_________________________________

 

 اک اسدہ اس وجڑا اھت اور اس ےک اکون

ن

ں وھپولں یک رعوج اک دنہمی ےک ڑپکے ےلیپ رن

رںیم تہب ایپری گل ریہ یھت ویجرلی یھت ، ےکلہ ےکلھپ کیم اپ ر

ر_________________________________

 

ر رمع امجل ےک  است ےس ےلہپ یہ ڑلےک واےل اہل ںیم آےئگ ےھت ، ریم ابہشز اور ریم اجی 

ررھگ ےس اہل ےچنہپ 

ر_________________________________
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 ریغب ےک اھتیل  اجحب وھپولں یک اھتیل ےل رک اھبیگ ، ہی دےھکیڑلےک واولں ےک آےن رپ

ر رمد اور 
م
ںیم اہر رےھک وہےئ ےھت وج اےس ڑلےک واولں یک رطف ےس آےن واےل ہ

رڑلےک وک دےنی ےھت 

ر_________________________________

 

  اھتل داھکی وت نم نب ایگ رگم رکیت ایک ر
 
اب اجحب ےن اہل ےک ٹیگ ےک نپاس اج رک ج

راےس ہی وھپولں اک اہر وت دےنی یہ ےھت 

ر_________________________________

 

ڑلےک واولں ںیم س  ےس ےلہپ انعن اور رمع امجل اہل ںیم دالخ وہےئ وت اجحب ےن 

ردوونں وک رکسما رک دوونں وک ن ار انہپےئ ، رمع امجل ےن ایپر ےس اجحب اک اہر ایل 

ر_________________________________
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ر ہی اہر آپ وخد اےنپ ن ان ا وک انہپ

ن

ز
س
س

ن

ن

رؤں امےئ رپ

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن ایپر ےس اجحب ےک اسےنم رس اکھجن ا وت اجحب ےن یھب اہر انہپ رک ریم ابہشز 

رےک ےلگ گل یئگ 

ر_________________________________

 

ا ر یھب آن  ب اور دلجی ےس اجحب ےک اسےنم رس اکھج ایل ، اجح ریم ابہشز ےک ےھچیپ یہ ریم اجی 

ر ےن ر ر وک اہر انہپ دن ا ، اہر ےننہپ ےک دعب ریم اجی  ےن یھب س  ےک اسےنم ونصمیع رکسما رک اجی 

ر آھکن امر  اجےت وہےئ اجحب وک آھکن امری وت اجحب اک نم وھکال اک وھکال یہ رہ ایگ ہکبج ریم اجی 

ر ےک دعب  اجحب ےن س  ےک اہھت ںیم یہ وھپولں ےک اہر رک آےئگ رھب ایگ ، ریم اجی 

راےئ رڑکپ

_____________________________________
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#___________________________________ 

ےک اہوھتں ںیم اہر دےیئ رگم ای  ڑلےک ےن اہر ےتیل وہےئ اجحب ےک راجحب ےن س  ر

راہھت وک اصف رکےن گلراہوھتں وک یھب ڑکپا ، اجحب ےن ےکٹھج ےک اہھت ےھچیپ رک دن ا اور ر

ر_________________________________

 

ر ےن اجحب ےک اسھت دبزیمتی رکےت وہےئ ڑلےک وک دھکی ایل اھت رھپ اسری  ریم اجی 

ر ےن اجحب رپ اینپ رظنںی رںیھک رنشکنف ر رںیم اجی 

ر_________________________________

 

ج ےک نپاس یلچ یئگ ، اجیٹس اھٹیب اجحب ڑلےک واولں اک اابقتسل رکےن ےک دعب دیسیھ رعو

رانعن بک ےس رعوج ےک آےن اک ااظتنر رک راہ اھت

ر_________________________________
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ر ر دعب رعوج وک ای   الن ا ایگ ، ھچک یہ دی 

ے

 ےک دوےٹپ ےک ےچین رک ےک اجیٹس ی

ن

 ےلیپ رن

رےنھ ںیم

ٹ
پ
ر دمد یکررعوج وک دھکی رک انعن ےن اینپ ہگج ےس اھٹ رک رعوج وک اجیٹس رپ چ

_____________________________________

ر_____________________________________

 

راےب اقمس وہ دھکی ویہ ڑلیک سج ےن ےھجت اہر دن ا اھت 

ر_________________________________

 

اہ ےن اجحب یک رطف 

 

ارہ ایک وت اقمس یلع ش

 

ا ڈایتل اجحب یک رطف اش

ن

ان ےن اھکن

ن

دعن

رےس داھکی راکشری رظنوں

ر_________________________________

 

ا وت رچنسی لمکم وہ اجیئ یئگ یتی

ن

رڈنی نب یئگ ن

ن

روےسی ارگ ہی ڑلیک یتی رگل ف
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ر_________________________________

 

 رھب رک اقمس وک اہک اور اس یک الشیپس ون ےک 

ٹ
ن

 اک ای  وھگی

ن

ان ےن وسٹف ڈری

ن

دعن

رڈنیز اک وحاہل دےتی وہےئ اہکررکچ ںیم ےننب وایل اننونے رگل ر

ن

رف

ر_________________________________

 

ر آج یہ ہی رچنسی لمکم رکےت ںیہ ، وےسی دےنھکی ںیم وت ایھچ یہ ےہ۔

ن

رلچ ف

ر_________________________________

 

 اک 

ن

رہ ےتیل وہےئ اہک اور وسٹف ڈری

ن
 

ا اھکیت اجحب اک ای  لمکم اجی

ن

اہ ےن  اھکن

 

اقمس یلع ش

اہ الگس ر

 

رھ ایگ ، اقمس وت سب اےنپ ن اپ یلع ش

ٹ

اہھت ںیم ڑکپے اجحب یک لبیٹ یک رطف ی 

امئ نپاس رک

ٹ

ادی ںیم آےئ اھت رپ اےس ںیہن ہتپ اھت ہک ن

 

  ای  یک وہج ےس اس ش

 

ےن ےک ئل

راور ڑلیک لم اجےئ یئگ 
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ر_________________________________

 

ام اجن اتکس وہں 

ن

راہےئ ، آپ اک ن

ر_________________________________

 

ی رھپ ریہ یھت اور اس یک یہ رظنوں ےس 

ے

پٹ پھٹ
ح

ر یک رظنوں ےس  اجحب وج ےک ریم اجی 

  وہ ای  وکےن ںیم آ رک یھٹیب

 

ا اھک ریہ یھت ہک ای  ااہتنیئ ڈنیہ  راولھج وہےن ےک ئل

ن

اھکن

رمس اور رپ ششک تیصخش اک امکل ڑلاک اس ےک نپاس آن ا 

 

ی وک دھکی رک ای  ہحمل وک رہھٹ  راس ڑلےک یک تیصخش ایسی یھت ےک اجحب

ٹ

لٹ

ن

ست

یھب اس یک رپ

ریئگ رگم اےلگ یہ ہحمل اس وک وپمکز رک ےک اجحب ےن رظنںی اکھج دںی

ر_________________________________
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ام ےہ

ن

ام اجحب ریم ےہ اور آپ اک ایک ن

ن

ریج ریما ن

ر_________________________________

 

ا اچےتہ وہےئ یھب اس ڑلےک

ن

ام اتب دن ا اور اسھت ںیم اچیپن یھب ایل ہک ہی اجحب ےن ن

ن

 وک ن

 اجحب اک اہھت ڑکپا اھتر

ے
ے

رویہ ڑلاک اھت سج ےن اہر ےتیل وق

ر_________________________________

 

اہ ےہ دا نس آف یس 

 

ام رٹسم اقمس یلع ش

ن

زر ریم ابہشز یک یٹیب ںیہ ، ریخ ریما ن

ٹ

 شن
ٹ

ن

مت

او وت آپ 

ر ایلعٰ اک اٹیب وہںامی ) فیچ رٹسنم( ینعی ںیم اس وص رےب ےک وزی 

ر_________________________________

 

ر اقمس ےن اانپ وپرا اعترف رکوان ا وت اجحب یھب رکسمایئ ، ہی ریغب دےھکی ےک د ور ڑھکا ریم اجی 

ر ےن دقم ان   ںیہن وہ راہ اھت وت ریم اجی 

ے
 

رداس ر ےس اور ی  اےس یہ دھکی راہ ےہ  اور ریم اجی 
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راھ ر

ٹ

  ی 

ن

ردےیئدوونں یک اجی

ر_________________________________

 

اہ آپ اہیں ، ریخ ےسیک ںیہ

 

راو ولیہ رٹسم اقمس یلع ش

ر_________________________________

 

ا

 

ر یک اقمس یلع ش ہ وج ےک اعترف ےک دعب اجحب ےس ھچک اور یھب انہک اچہ راہ اھت رگم ریم اجی 

پ یہ رکوا دن ار رریغ وتمعق ارٹنی ےن اےس جپ

ر_________________________________

 

ر ےسیک ںیہ آپ اور آپ وک اکنح یک ابمرک وہ ںیم اینپ رصموایفت یک ر ولیہ رٹسم ریم اجی 

ر اس یک اعمیفروہج ےس آپ ےک اکنح ںیم ںیہن آ اکسر
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ر_________________________________

 

 رہچے رپ الیئ ورہن وت اس اک دل رک راہ اھت اس ر

ٹ

م
ر ےن ونصمیع رکسماہ وک ااھٹ ےک ریم اجی 

ر کنھپ دے 
م
رن اہ

 

 یہ اجن اچہپن یھت اس ےک العوہ ان 

ے

ر یک سب السم داع ی اہ اور ریم اجی 

 

اقمس یلع ش

 ںیہن یھت ر

ے

 
پ

ردوونں یک ن ات ج

ر_________________________________

 

ر ریم   اجحب اجی 

ن
 

اہ آپ ایھب لم ںیل ، ٹیم امےئ وائ

 

روکیئ ن ات ںیہن رٹسم اقمس یلع ش

ر_________________________________
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اہ وک تہب 

 

ارہ رک ےک اقمس یلع ش

 

ے وہےئ اجحب یک رطف اش

ے

ھی

ٹ

ب ٹ ٹ

ر ےن رکیس رپ  ریم اجی 

رھچک ن اور رکوا دن ا 

ر_________________________________

 

 ےس لم رک تہب ااھچ اگل ، آپ ولگ ن اںیت رکںی ےھجم زرا اکم ےہ 

ن
 

اوہ رھپ وت آپ یک وائ

روت ںیم اتلچ وہں 

ر_________________________________

 

 اک ظفل نس رک دلجی یہ واہں ےس 

ن
 

ر ےک نم ےس اجحب ےک ن ارے ںیم وائ اقمس ریم اجی 

رروف رکچ وہ ایگر

ر_________________________________

 

ی 

ٹ

لٹ

ن

ست

فف ایک رپ
فف
فف

ارے آپ ےن اےنت ایپرے ڑلےک وک اگھب دن ا ، اہےئ انتک ایپرا اھت ، ا
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ریھت ر

ر_________________________________

 

ر اک  ی وک دھکی رک یہ دفا وہ یئگ یھت ہی اجےن انب ےک ریم اجی 

ٹ

لٹ

ن

ست

اہ یک رپ

 

اجحب وت اقمس یلع ش

رےت وہےئ اقمس وک وگیل امر دے سب ںیہن لچ راہ اھت ےک  دور اج

ر_________________________________

 

ام ر

ن

ا ےہ اور حبص اس اک یہ ن

ے

رڈنی انبن

ن

  یہ رات وک رگل ف

ے

ر اہں ی

ن

ا ےہ ، ای  ربمن اک ولف

ے

وبل اجن

پ اک سیک یھب ایک وہا ےہ اس رپ ، اہجں ڑلیک 
 
، آوارہ ڑلاک ےہ اور وت اور دو ڑلویکں ےن وت ری

ر دیھکی واہں آ ایگ ر

ر_________________________________ 

 

  اقمس ےک ای  

 

اہم نس ےک ، اس ئل

ن

ر وت لج نب ایگ اھت اجحب ےک نم ےس اقمس ن ریم اجی 
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ررکوتت نگ نگ رک اتب راہ اھت ای  ر

ر_________________________________

 

رڈنیز ںیہن وہں یئگ وت ایک ر

ن

س ہن وہں ، اےسی دنبے یک رگل ف

 ت ل
چ

آپ ااھچ سب زن ادہ 

وسیجں یک وہں یئگ، آپ وت رکش انمےئ ن ان ا ےن ریما اکنح آپ ےس رک دن ا ورہن آپ وک وت 

روکیئ نم یھب ہن اگلےئر

ر_________________________________

 

ڑ یک اس رطح اقمس یک دبوخیئ رکےن رپ یہ رشوع وہ   اجحب وت ریم اجب 

 یئگ یھت ، اینپ ن ات  رک ےک اجحب رکیس س اھٹ یئگ اور  واہں س اجےن

  یگل

_________________________________ 
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رولچ وکیئ ن ات ںیہن ےھجم وکیئ یھب نم اگلےئ سب ای  مت نم اگل انیل 

ر_________________________________

 

ری یہ 

ٹ

ر ےن اجیت وہیئ اجحب یک الکیئ ڑکپ رک اےس اےنپ اسےنم رک دن ا اھت اور رھپ ی  ریم اجی 

رن ںیم وبال اعمین زیخی ےس اجحب ےک اک

ر_________________________________

 

رایک رک رےہ ںیہ ، وھچڑںی ےھجم وکیئ دھکی ےل اگ 

ر_________________________________

 

ااکم ریہ 

ن

دو دہج یک وج ےک ن راجحب ےن اےنپ اہھت وک وھچڑواےن یک خ 

ر_________________________________
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رر
م
ا وہں اہمترا اہھت ڑکپےن اک ہکلب  رارے  وت دھکی ےل ںیم اہمترا وشہ

ے

وہں وپرا وپرا قح رھک

ا وہں ر

ے

 ںیم وت تہب ھچک رکےن اک قح رھک

ٹ

ت کت
ف

ن

ن
را

ر_________________________________

 

د وشخ وہ رک اےس اےنپ اور  ری 

ن

ر یسک یھب وطر رپ اجحب اک اہھت ںیہن وھچڑ راہ اھت ہکلب م ریم اجی 

  رک ایگ 
 
ی ر

ے

رف

ر_________________________________

 

رآپ ااہتنیئ دبزیمت ںیہ ، وھچڑںی ےھجم ورہن ںیم ن ان ا وک وبولں یئگر

ر_________________________________
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ر ےس اجن اجحب ےن ریم   ےھت وت ریم اجی 

 

ر یک ن ات ےک اسرے بلطم ھجمس ئل  اجی 

  ریم ابہشز یک دیکمھ دے دی ر

 

رڑھچاےن ےک ئل

ر_________________________________

 

رریم اہیں ایک وہ راہ ےہ 

ر_________________________________

 

ر اجحب وک وجاب داتی اس ےس ےلہپ یہ ےھچیپ ڑھکے  ریم ابہش ز یک آواز آیئ ، ریم ریم اجی 

ر ای  ےکٹھج ےس ےھچیپ وہا ،اجحب ےن یھب اانپ دوہٹپ حیحص ایک  رابہشز یک آواز رپ ریم اجی 

ر_________________________________

 

وہ ن ان ا اجین ، وہ ںیم ، وہ اہں اجحب ےک رکےت یک زپ لھک یئگ یھت وت  ارگ وہ اےسی امہمونں 

را اتگل ، اہیں وکیئ اور اھت یھب ںیہن وت ںیم اجحب ےک رکےت یک زپ دنب رک راہ  رںیم اجیت وت ی 
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راھت سب 

ر_________________________________

 

رر  آےن رپ ریم اجی 

ن

 ےلہپ وت ویفنکز وہا رھپ اینپ یہ رطف ےس اہکین ریم ابہشز ےک ویں ااچی

ر واہں ےس ون دو ایگرہ وہ ایگ ، ریم  راتبیئ اس ےس ےلہپ ےک ریم ابہشز ھچک وسال رکےت ریم اجی 

ر اجےن رپ اجحب یھب واہں ےس اھبگ یئگ دوونں ےک اس رطح وچروں یک رطح  اجی 

راھبےنگ رپ ریم ابہشز اک ہہقہق دنلب وہا 

_____________________________________

ر_________________________________

 

پ ویکں وہ ، وکیئ ن ات ےہ ایک  رمت اینت جپ

ر_________________________________
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رانعن ےن اجیٹس رپ اخومیش ےس یھٹیب وہیئ رعوج ےس وپاھچ ر

ر_________________________________

 

ا ےہ ر

ن

رھچک ںیہن ، ےھجم ایک وہن

ر_________________________________

 

رعوج ےن ونصمیع رکسما رک وجاب دن ا وت انعن ےن اس اک اہھت ڑکپ ایل رگم ےسیج یہ رعوج اک 

رہی ااسحس وہا ےک رعوج وک اخبر ےہ راہھت ڑکپا اےس ر

ر_________________________________

 

ا  رارے ںیہمت وت تہب زیت اخبر ےہ ، اوھٹں مت ںیم ایھب ںیہمت ڈارٹک ےک نپاس

ے

ےل رک اجن

روہں ر
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ر_________________________________

 

ر رانعن ےن اجیٹس ےس اھٹ رک رعوج وک یھب اےنھٹ اک اہک ، رگم رعوج ںیہن ایھٹ

ر_________________________________

 

 ںیم کیھٹ وہں ، آپ ویکں رکف رک رےہ ںیہ اور آپ ےک اسھت ںیہک 

 ںیہن اج ریہ

_________________________________ 

 

ررعوج ےن انعن وک اصف زبس ڈنھجی داھک دی ر

ر_________________________________
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، آپ ولگ وت اہیں امہمونں ںیم ای  ٹنم ، آیٹن رعوج وک تہب تخس اخبر ےہ ر

رصموف ںیہ وت ںیم رعوج وک ڈارٹک ےک نپاس ےل رک اجؤں ، ارگ آپ وک انمس  ںیہن گل 

ریئ ای  ریمے اسھت ےلچ راہ وت آپ ن ا رھپ الکن ںیم ےس وک

ر_________________________________

 

رہنی مگیب وک اسری

ے

رن ات اتبیئر رانعن ےن رعوج یک ن ات ینس وت اس ےن اجیٹس رپ آیت ف

ر_________________________________

 

اوےک اٹیب آپ ےل اجؤں ، مہ س  یھب رھگ یہ اج رےہ ںیہ ، اہیں رپ س  امہمونں 

ا ےہ ر

ن

رورہن ںیم آپ ےک اسھت یلچ اجیت رتصخ یھب رکن

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن  رعوج وک اسھت ےل اجےن یک ااجزت دے دی 

ے

رف
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ر_________________________________

 

رعوج وک اکیل اچدر انہپ رک انعن ےک اسھت اگڑی ںیم اھٹیب دن ا وت اسرے راےتس رعوج 

پ یہ ریہ ، انعن ےن یھب اس ر پ یہ راہ ، ہکبج دورسی جپ  وک دےتھکی وہےئ جپ

ے

عی ت
طی 
یک 

پ ریہ یھت 

ن

ررطف رعوج اخبر یک وہج ےس ن ا رھپ درد یک وہج ےس اکی

 

اہ وج اس

ن

ےن س  ےس اپھچن ا وہ س  ےک اسےنم وھکےنل ےگل اگ ، رگم اہلل اجاتن اھت  رای  گ

  ایک اھتر

 

رےک وہ س  ھچک اس ےن اےنپ امں ن اپ یک زعت ےک ئل

ر_________________________________

 

راب وہ یئگ یھت ، اب رعوج وک  اخبر ےک اسھت 

ن

اتپسہل چنہپ رک رعوج یک تعیبط اور یھب چ

د درد وہ راہ اھت اسھت ٹیپ ںیم یھب دشر ری 
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 دھکی رک یہ ریحان وہ ایگ اھت  ےک اجیٹس رپ وت رصف اےس 

ے

انعن وت رعوج یک ڑگبیت وہیئ احل

د درد ںیم یھت ۔ر راخبر اھت رگم اب رعوج ٹیپ ڑکپ رکر ردشی 

 

 وک دےتھکی وہےئ 

ے

اتپسہل ےتچنہپ یہ رعوج وک ارمییسنج ںیم ےل ایل ایگ ، رعوج یک احل

رلقتنم رک دن ا ایگ  اےس رھپ آیئ یس وی ںیمر

ر ر

ر آںیئ وت اوھنں ےن انعن وک دیساھ اےنپ ر
م
رنی ااظتنر ےک دعب ڈارٹک ن اہ

ے

دو ےٹنھگ ےک لکشم ی

رارٹک ےک ےنہک رپ ڈارٹک ےک نبیک ںیم الچ ایگرنبیک  ںیم وبال ایل ، انعن یھب ڈ

_____________________________________

ر_____________________________________

 

 آپ الےئ ںیہ ہی آپ یک ایک ںیتگل ںیہ رہی ر

ن

 

 
پ

روج پ

ر_________________________________
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رایک  رڈارٹک ےن ےلہپ وسال رپ انعن وک وکشمک رظنوں ےس دےتھکی وہےئ

ر_________________________________

 

ارا اکنح ےلہپ وہ ایگ اھت ایھب ریتصخ ےس ےلہپ ہی رںیمس وہ ریہ ںیھت
م
 ںیہ ، ہ

ن
 

ر ریمی وائ

ر_________________________________

 

ا  رانعن ےن ڈارٹک وک نئمطم وہ رک وجاب دن 

ر_________________________________

 

م آپ اک

ہہہ
ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہہ
ہ

رصف اکنح وہا اھت ن ا رھپ آپ اک رنشیلی اس ےس آےئگ اک اھت ، ریمے ر 

ر ن ا رھپ ویبی ےنہک اک بلطم ےہ اکنح وت آپ اک وہا ےہ وت ایک ہی آپ وکنمہح یھت
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ر_________________________________

 

 اکیھپ رپ ایگ وت ڈارٹک ےن اینپ ن ات وک انمس  

ن

ڈارٹک ےک وسال رپ انعن ےک رہچے اک رن

ظ ںیم ڈاھال اور انعن وکیئ ہچب وت اھت ںیہن ےک وج ڈارٹک ےک یہک یئگ  وکنمہح اور ویبی ےک اافل

رق ہن اتھجمس 

ن

رف

ر_________________________________

 

پ ایمں ویبی یہ اک اھت 

 

ارا رنشیلی س
م
روہ ریمی ویبی ےہ اور ہ

ر_________________________________

 

ل چس وبال اور اےنپ
ب لک
رامےھت رپ آےئ ےنسیپ ےک رطقے اصف ےئک  رانعن ےن 

ر_________________________________
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 رک ریہ ںیہ او

ٹ

پت کت
سٹ
 ا

ن
 

ر ںیمہ ںیہن ہتپ ےک اوھنں ےن راوےک وت رٹسم انعن آپ یک وائ

 

ٹ

رس

ن

  اھکیئ ںیہ ن ا رھپ اںیھن یسک ےن دی ںیہ ، ن ا رھپ ف

 

ہی وگایلں ان ارنش رکےن ےک ئل

 رک ریہ ںیہ وت ر

ٹ

پت کت
سٹ
امئ ا

ٹ

  ن

 

د اںیھن ںیہن ہتپ اھت ےک ہی وگایلں ای  احہلم ےک ئل ای 

 

ش

ان ارنش وہ اصقنن دہ ںیھت ، وج یھب ےہ اوھنں ےن ایسی وگایلں اھکںیئ نج ےس ان اک ر

 ہپ ےل آےیئ سج یک وہج ےس وہ اور ہچب دوونں یہ فیس 

ے
ے

 آپ اںیھن وق

ٹ
 
اجےئ ، ی

 ںیہ ، زیلپر

ے

 اتپسہل ےل رک اج تکس

ے

 رٹسم انعن وخد وک اھبنسںیل ںیہ اور آپ اںیھن حبص ی

 وک یھب ڈیفنکس دانی ےہ ےک اوھنں ےن ھچک طلغ ںیہن ایک ، آپ یک 

ن
 

آپ ےن اینپ وائ

 اور آپ اک ہچب

ن
 

اب یھٹ ےہ ان دوونں وک روم ںیم یھب ٹفش رک دن ا ےہ آپ ان ر  روائ

 ںیہر

ے

رےس اج رک لم تکس

ر_________________________________

 

راھن ا انعن وےسی یہ ریحت ےک دنمسر ںیم ڈواتب ایگ ،  رڈارٹک ےن ےسیج ےسیج ن ات

ٹ

وک آےئگ ی 

ام رپ انعن یک آوھکنں ےس آوسنں کلھج ےئگ ےھت ، ڈارٹک ر

ن

ےن  اینپ ن ات رک ان ارنش ےک ن
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ےک انعن وک رعوج ےک نپاس اجےن وبل دن ا وت انعن رمے رمے دقم ااھٹ رک رعوج ےک 

ر ،

ے

راھ ، آںیھکن ںیھت ےک آوسنں ےس ی

ٹ

انلچ احمل وہ راہ اھت انعن ےک  ررمکے یک رطف ی 

ا رشوع وہ ایگ اھت 

ن

  ، رمکے ںیم چنہپ رک رکیس ےک نپاس ھٹیب رک زار و اطقر رون

 

رئل

ر_________________________________

 

رعوج آںیھکن وھکولں ںیم ےن ن ات رکین ےہ مت ےس ، ےھجم ہتپ ےہ مت اجگ ریہ وہ ، 

 رک ریہ وہ  رےھجم ہی یھب ہتپ ےہ ہک مت ریما اسانم ںیہن

ٹ

ای

ن

  وسےن اک ن

 

ررک نپا ریہ اس ئل

ر_________________________________

 

  رس ااھٹ رک
 
ا راہ رھپ ج

ے

 رون

ے

ر ی  رعوج وک داھکی سج یک آوھکنں ےس انعن وھتڑی دی 

رآوسنں لکن رک اگولں ےس ہہب رےہ ےھت 

ر_________________________________
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ر یطلغ یک اعمیف امانگن اچہ راہ اھت ںیہمت ہتپ ےہ رعوج ںیم ریتصخ ےک دعبر
م
 مت ےس ےیک یئگ ہ

ا اچہ راہ اھت ےک مت ےھجم زسا انسؤں رگم مت ےن وت ھجم

ن
ن

 ےس اعمیف امےنگن ر، مت ےس زسا یھب س

ےس ےلہپ یہ زسا انس دی، ےھجم اےنپ قح ںیم دںیلیل یھب ںیہن دےنی دی اور یلچ یھت زسا 

ا وت اینپ رمیض ےس انسےن رپ ریما ای  وسال ےہ مہ دوونں ںیم

ن

 اس ہچب اک ایک وصقر اھت ، ہی ن

 ںیہ ، اس داین ںیم آ راہ ےہ اور ہن یہ اےس ہی ہتپ ےہ ہک اس ےک امں ن اپ یک آیسپ رںیشجن

ر زیچ ےس ےب ربخ ےہ اس ےک اسھت مت لظ رکےن اجریہ یھت ، ارگ اہمترے اسھت 
م
ہی وت ہ

رلظ وہا ےہ وت اس ںیم اس اک ایک وصقر ےہ 

 

   یھب ںیم ںیہمت اس ن ات یک ااجزت ہن 

 

ڑ اوالد وہیت ی

 
 

ااجب

 

اری ن
 
 ہی ہ

ڑ

 
 

ااجب

 

اری یلہپ اوالد اور اس وکیئ یھب ن
 
 داتی ہی وت ریمی یلہپ اوالد ےہ ہ

ا مت ہی ن ات اکن ڑ انب دن 

 
 

ااجب

 

 ںیہن ہہک اتکس ، مت ہی رحتک رک ےک اس ن

دہ مت ےن ہچب وک

 

 

 

 وھکل ےک نس ول آج وت مت ےن ہی س   ایک ےہ ارگ آئ

ا رھپ اس ھچک یھب وہا وت ںیم ںیہمت الطق دے  سک یھب مسق اک اصقنن ن 

  دوں اگ یغب ھچک ےنس اور یغب ھچک ےہک
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 ڈارٹک ےن حبص اجےن اک وبال ےہ مہ ایھب یہ رھگ اجںیئ ےئگ اوھٹں اور  

  ولچ رھگ ، ںیم اگڑی ںیم اہمترا ااظتنر رک  راہ وہں

_________________________________ 

 

 آےن اک وبل رک رمکے 

ے

انعن اینپ اسری ڑھباس اکنل اکچ اھت وت رعوج وک وخد یہ اگڑی ی

ر وہیئ یھت ےک اگڑی ںیم ےھٹیب ےک اتپسہل یک  ےس لکن اکچ اھت ، انعن وک وھتڑی یہ دی 

ردویرا اک اہسرا ےل رک اگڑی یک رطف لچ رک آ ریہ یھت 

 

صّر

ن

غ
 اک ااسحس وہا وت اےنپ 

ے

  انعن وک رعوج یک احل
 
ارا ج

ے

ہ وک اسڈیئ رپ رھک رک اگڑی ےس ان

روسٹ 

ن

اور رعوج اک اہسرا دے رک اگڑی ںیم اھٹیبن ا اور راےتس ںیم اگڑی روک رک  ےس ف

رھ ایگ ےیل اور رھپر

ٹ

ر یقت اصج  ےک رھگ یک رطف ی 

_____________________________________
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ر_________________________________

 

ر

ن

روسٹ ویکں ےل آےئ رارے اٹیب ادنر آؤں ، ہی ایک ف

ر_________________________________

 

روسٹ دھکی رک ریح

ن

رہنی مگیب ےن انعن وک ادنر البن ا اور اس ےک اہھت ںیم ف

ے

ران یہ وہ ںیئگ ف

ر_________________________________

 

  ںیم 

ے

 اگ ، ای  دن یک ن ات ےہ ی

 

سب آیٹن ںیم اب اتلچ وہں ، آپ رعوج اک ایخل ریھک 

ریٹیب اےھچ ےس ایخل روھکں اگ آپ یک ر

ر_________________________________
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رہنی مگیب وک رعوج اک ایخل رےنھک اک وب

ے

ال رک ان ےک اسےنم وت انعن ےن دروازے ےس یہ ف

وہ واہں ےس الچ ایگ ، رگم اینپ اگڑی وک یقت اصج  ےک رھگ ےس وھتڑا دور ڑھکا رک ےک 

 آن ا ا

ے

 رک دیساھ رعوج ےک ردیپل لچ ےک یقت اصج  ےک رھگ ی

ن

ور رھپ دویار الھپن

ررمکے ںیم الچ ایگ اور رمکے وک ادنر ےس الک رک دن ا 

ر_________________________________ 

 

ا  رعوج واش روم ںیم یھت وت انعن اانپ ومن الئ وفن اسٹنلیئ رک ےک اسڈیئ لبیٹ رپ رھک دن 

راور رھپ ڈیب رپ ٹیل ایگ 

_____________________________________

____________________________________ 

ا وہا دھکی رک وہ ویہ رک یئگ ر

ٹ

ریھت۔ررعوج واش روم ےس یلکن وت انعن وک اےسی  ڈیب رپ ل 

ر_________________________________
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رآپ اہیں ایک رک رےہ ، وکیئ رمکے ںیم آ ایگ وت۔ 

ر_________________________________

 

راہک۔ رعوج ےن اہھت ںیم ڑکپے دنہمی اک وجڑا وصہف رپ ےتکنیھپ وہےئ ر

ر_________________________________

 

ا ، ای  دن یک ن ات ےہ مت وےسی یھب اہں وت آ اجےئ ںیم یسک ےک ن اپ ےس یھب ںیہن

ے

 ڈرن

لک ریمے رھگ ںیم وہ یئگ ، وج رحتک مت ےن آج یک ےہ اس ےک دعب ےھجم مت رپ اابتعر ںیہن 

  ںیم آج رات اہیں یہ روہں اگ۔ 

 

رراہ اس ئل

ر_________________________________

 

رانعن ےن دو وٹک ادناز ںیم رعوج وک وبال۔ 
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ر_________________________________

 

زیلپززززززز ںیم اب ھچک ںیہن رکوں یئگ ، اسیج آپ وبول ےئگ واسی یہ رکوں یئگ سب 

رآپ اہیں ےس ںیلچ اجںیئ۔ 

ر_________________________________

 

ررعوج ےن روےت وہےئ اہک۔

ر_________________________________

 

پ رکوں اور ادرھ آؤں۔ ر روکیئ رضورت ںیہن روےن یک جپ

ر_________________________________
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رانعن ےن رعوج یک اسری ااجتلؤں وک رظن ادناز رک ےک اےس اےنپ نپاس آےن اک وبل دن ا۔ر

ر_________________________________

 

راور مت ےن ےھجم ویکں ںیہن اتبن ا۔ ااھچ ہی اتبؤں ںیہمت بک ہتپ الچ ر

ر_________________________________

 

روج ےک دوونں اہوھتں وک اےنپ اہوھتں ںیم ڑکپ رک وپاھچ۔ انعن ےن رع

ر_________________________________

 

ا  رز واال ہلئسم ااھٹ دن 

ن

ر اھبیئ ےن وفوٹرگاف  وہ اجی 

ے
ے

اکنح واےل دن ےھجم ہی رفنکم وہا ، اس وق

ر۔راھت

ر_________________________________
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وت اھت رگم اکنح واےل دن اجحب ےک رعوج وک ھچک دوونں ےس اینپ وصراحتل رپ کش ر

رمکے ںیم آےن ےس ےلہپ رعوج واش روم ںیم وہےن وایل اویٹلں ےس رفنکم وہ ایگ اھت 

رےک وہ امں ےننب وایل ےہ۔ 

ر_________________________________

 

ر

ہہہ
ہہہ
ہہہ
مہ
ہ

م ےھجم ہن اتبےن یک وہج  ایک یھت ، ارگ مت ےھجم اس دن یہ اتب دیتی وت ےھجم اانت

ہہہ
ہ

 دھک 

ا انتج آج وہا ےہ۔

ے

رہن وہن

ر_________________________________

 

 رپ دھک وہا اھت اانت دھک ےک انعن رمع امجل یلہپ ن ار رون ا اھت۔ر

ے

رانعن وک وایعق رعوج یک احل

ر_________________________________
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ا ےہ ےک ارگ ریم

ے

ا ےہ ، دھک وہ وہن

ے

ہہ آپ ایک اجےتن وہ دھک ایک وہن
ہہ

ن

ن
ی اک دھک 

س

ن

ٹ

ن

 گت
ب

ی رپ

ریمے امں ن اپ وک ہتپ اتلچ وہ ریمے ن ارے ںیم ایک وسےتچ ، ریمے دادا ےن وھپھپ ےک 

رھگ ےس اھبگ اجےن رپ وخد یشک رک یل یھت ، آپ ایک اچےتہ وہ ریمے ن ان ا یھب ریمی اس 

ارکدہ یطلغ

ن

 رپ وخدیشک رک ےتیل ، ریمے امم یھب ھجم ےس نم ومڑ یتیل وت آپ طلغ وسچ رن

اہ یک زسا اےنپ امں ن اپ وک ںیہن دوں یئگ وج ںیم ےن ایک رےہ ںیہ ر

ن

ںیم یھبک یھب اےنپ اس گ

ریہ ںیہن۔ر

ر_________________________________

 

  وبانل رشوع ایک وت سب وبیتل یہ یئگ ہی وسےچ ریغب 
 
ےک انعن رپ ایک زگر ریہ رعوج ےن ج

روہ یئگ۔

ر_________________________________

 

ے اسھت ایک اس اک ایمخزہ ریمے امں ن اپ ویکں رھبںی ، وہ ویکں روسا آپ ےن وج ریم
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  ریمی اینپ یھب اجن یلچ اجیت وت ںیم وہ 

 

وہں ، ارگ اس ہچب وک اس داین ںیم ہن الےن ےک ئل

ا ےہ ارگ اس  ریھب دے دیتی ، آپ وت ڑلےک وہ آپ

ے

 اجن

ٹ

ا ریما س  ھچک ل

ے

اک ھچک ںیہن اجن

  اور ںیم اانپ س  ھچک وھک دیتی ہکبج اب وھکےن یک ن اری رےچب ےک ن ارے ںیم یسک وک ہتپ اتلچ

  ںیہن رک ریہ ہک  آپ ےس ڈر رک ںیم 

 

ادی اس ئل

 

آپ یک ےہ ریمی ںیہن ، ںیم ہی ش

ادی ںیہن رک ریہ وہں ےک ںیم اینپ زعت ےک اہوھتں وبجم

 

ر وہں ، ںیم آپ ےک ش

ر 
م
اےط آپ اک ہ

ن

قح ادا رکوں یئگ اسھت اسری زدنیگ زگاروں یئگ ، ای  ویبی وہےن ےک ن

  رفنت ےہ اور یھبک یھب تبحم ںیم ںیہن دبےل یئگ ، 

 

رگم اس دل ںیم ینتج آپ ےک ئل

رھ 

ٹ

رےھ یئگ اور ای  دن ہی رفنت اینت ی 

ٹ

د ی  ری 

ن

  ہی رفنت م

 

ریمے دل ںیم آپ ےک ئل

  رفنت ےھجم امر ڈاےل اجےئ یئگ ےک ہی

 

 رفنت ریمی ذات متخ رک دے یئگ آپ ےک ئل

ر۔ریئگ ںیم رم اجؤں یئگ

ر_________________________________

 

رعوج ےن آج اےنپ دل یک ڑھباس اکنیل یھت اور انعن وت رعوج وک اس روپ ںیم دھکی رک 

ریہ گنگ وہ ایگ اھت۔ر
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ر_________________________________

 

ا ےہ وت امر ول رپ ایسی ن اںیت ہن رکوں ، مت ےن وج رعوج مت ےن

ن

 ارگ ےھجم اجن ےس یھب امرن

  زسا انسیئ ےہ ےھجم وظنمر ےہ ، ےھجم اینپ تبحم رپ نیقی ےہ ےک ںیم  رریمے

 

وج ریمے ئل

ںیہمت اانت ایپر دوں اگ ےک اہمترے دل ںیم وموجد اسرا لیم لکن اجےئ اگ ، ںیم اسری 

رر رکوں اگ اسری زدنیگ ۔رمع اہمتری تبحم اک ااظتنر

ر_________________________________

 

ری ےب دردی ےس اصف یک ، انعن یک ن ات نس رک انعن ےن اینپ آوھکنں 

ٹ

ںیم آیئ یمن ی 

ام یہ 

ن

رعوج اھٹ رک ڈیب ےک دورسی رطف یلچ یئگ ، رعوج ےک آوسنں ےھت ےک رےنک اک ن

رںیہن ےل رےہ ےھت ۔ر

ر_________________________________
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راب وہ اجےئ یئگ ، ایھب مت ےن یہ اہک اھتر

ن

ا وت دنب رکو  اہمتری تعیبط چ

ن

ر رعوج رون
م
 ریمی ہ

رن ات امون یئگ۔

ر_________________________________

 

انعن ےن ڈیب رپ حیحص رطح ےس ےتٹیل وہےئ اہک ، انعن ےک ےنہک رپ رعوج ےن آںیھکن 

پ رک ےک وس یئگ ، انعن ہی یہ پ وہ اجےئ اس  اصف ںیک اور رھپ جپ اچاتہ اھت ہک رعوج جپ

  رعوج وک اس یک یہ ن ات اےس دون ارہ اتبیئ۔

 

رئل

ر_________________________________

 

حبص انعن یک آھکن اچر ےجب وھکیل وت وہ ریغب رعوج وک گنت ےیک ، ریغب ھچک ےہک واہں ےس اےنپ 

ررھگ یک رطف الچ ایگ۔ر

ر_________________________________

ر_____________________________________

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
779 

 

  آھکن وھکیل وت رمکے ںیم انعن وک ہن
 
اہتش رعوج یک ج

ن

 دھکی رک اس ےن ھکس اک اسسن ایل ، ن

رہنی مگیب ےک اسھت 

ے

ر دعب یہ اجحب اور دسرہ رھگ آ ںیئگ ، دسرہ وت ف رکےن ےک وھتڑی دی 

ّصہ وخ
ق
ب رمچ اصمےحل اگل اکومں ںیم گل یئگ ہکبج ےک اجحب اےس دنہمی رپ وہےن واال 

ر یہ حیحص رعوج اک ومڈ ااھچ وہ ایگ ر راھت۔رانسےن گل ، سج رپ وھتڑی دی 

ر_________________________________

 

د ن اد ںیہن ےک  ای 

 

 ریہ وہ ، مت ولوگں وک ش

ن

ویچبں مت ولگ اہیں رپ یہ ھٹیب رک ن اںیت اہی

 نیت ےجب ےہ ، ولچ اوھٹ دلجی ےس نپاررل وک اجؤں۔ر

ے
ے

رن ارات اک وق

ر_________________________________

 

رہنی مگیب رمکے ںیم آےت یہ رشوع وہ یئگ یھت

ے

اجمل ےہ ےک وہ رعوج یک ن ا رھپ اجحب  رف

 ےس ےلہپ یہ نپاررل یھب دن ا اور وہ 

ے
ے

یک ھچک یتنس ، ان دوونں وک رقتابیً دےکھ دےتی وہےئ وق
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ردوونں ھچک رک یہ ںیہن ںیکس۔ر

ر_________________________________

 

راد اگڑویں ںیم ھٹیب رک اہل یک رطف وہ ےئگ ےھت ہکبج ےک اجحب ا

ن

ور رھگ ےک اسرے اف

ر وک اجیھب۔ر   دسرہ ےک ےنہک رپ ریم ابہشز ےن ریم اجی 

 

ررعوج وک نپاررل ےس ےنیل ےک ئل

ر_________________________________

 

ر ان دوونں اک ااظتنر رک راہ اھت اور
م
ر بک ےس نپاررل ےک ن اہ ر آےن اک  رریم اجی 

م
وہ ںیھت ےک ن اہ

ام یہ ںیہن ےل ریہ یھت رھپ ای  ربص آزام ااظتنر ےک دعب ر

ن

ر ںیلکن ن
م
وہ دوونں نپاررل ےس ن اہ

ر وک اگڑی ےک اسھت دھکی رک بیجع اس اگل رھپ دوونں یہ دل امر رک اگڑی یک  وت اںیھن ریم اجی 

ا ر

ن

رھ ںیئگ ، رعوج وک اجحب ےن اگڑی ےک ےھچیپ اھٹیبن ا اور وخد ن

ٹ

اچےتہ وہےئ رطف ی 

 رپ ھٹیب یئگ۔ر

ٹ

 س 

ٹ
ن

ری

ن

رف

ر_________________________________
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ا وت تہب لکشم ےس آرام ےس اجح

ن

ب ہی دروازہ ریمی اگڑی اک ےہ ارگ اس وک ھچک یھب وہا ن

رازاہل رک نپاؤں یئگ مت ۔ر

ر_________________________________

 

ر ےن اجحب ےک زور ےس  اگڑی اک دروازہ دنب رکےنر رپ وچٹ یک اور رھپ ذو ینعم  رریم اجی 

ر یک ن ات رپ اجح ب ےن ےھچیپ یھٹیب رعوج وک داھکی ن ات رک ےک اگڑی اٹسرٹ رک یل ، ریم اجی 

ااکم وکشش رک ریہ یھت۔

ن

روج اینپ یسنہ روےنک یک ن

ر_________________________________

 

 ے اگ  ، آپ اک ن ان ا وک  ہن 
ی

 

ھٹ

ب ک

 اگلؤں یئگ آپ یک د

ے

 
وبولں وت رھپ وبےیل اگ ںیم  ن ان ا ےس اکشی

رآپ۔

ر_________________________________
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رھ رکر

ٹ

ر  وک ریم ابہشز یک دیکمھ اگلیئ۔ر اجحب ےن لج ک رریم اجی 

ر_________________________________

 

ر ن ار ن ان ا اجین یک دایکمھں دیتی وہ اہں ،  ریمے یھب ن ان ا اجین ےہ وہ اور مت ےس 
م
ہی ایک مت ےھجم ہ

ر ریمے ن ان ا اجین ںیہ وہ ، ان رپ ریما قح مت ےس زن ادہ ےہ۔رتہب ےلہپ ےس

ر_________________________________

 

ر ےن یھب اجحب رپ  اینپ اتیمہ واحض رکےت وہےئ اجحب وک اور خیس نپا رک دن ا اجحب ریم  ریم اجی 

پ یہ وہ یئگ۔ر
پ
  ج

 

ر ےک آےئگ ھچک وبل یہ ںیہن نپایئ ، اس ئل راجی 

_____________________________________

ر__________________________________
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 نم انب وہا اھت دسرہ اور ریم ابہشز وک وسحمس وت وہا ہک اجحب اہل ںیم چنہپ رک یھب اجحب اک

رومڈ یسک ن ات رپ آف ےہ رگم اوھنں ےن امہمونں یک وہج ےس اخص اتیمہ ںیہن دی۔ر

ر_________________________________

 

ر رات ےک آےن ےک دعب رعوج وج ہک  وھتڑی یہ دی  رات آ یئگ ےہ ، ی   ںیم وشر چم ایگ ہک ی 

ر

ن

د ڈلب رن

ٹ

  انعن  رری 

 

ےک وجڑے ںیم وبلمس یھت اس ےک اسھت اطمتقب رےنھک ےک ئل

د رلک یک یہ یھت۔ر

ٹ

ریک رشواین یھب ری 

ر_________________________________

 

ادی یھت سج ںیم دنہل اور داہل دوونں وک ای  اسھت اجیٹس رپ اھٹیبن ا ایگ وت ہی داین 

 

یک وادح ش

 اجسےئ اجیٹس

ٹ

م
 رپ ےھٹیب وہےئ ےھت ، انعن ےن دوونں یہ رہچے رپ ونصمیع رکسماہ

ا 

ٹ

رعوج وک ای  ن ار یھب رظن ااھٹ ےک ںیہن داھکی ، اس اک دل وت  رعوج یک ن اوتں ےس یہ وٹن

  زسا ےسیک انس اتکس ےہ۔

 

روہا اھت وکیئ یسک اسری زدنیگ ےک ئل
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ر_________________________________

 

ا اھک

ن

ا اھک ول ، اس ےک دعب امہمن اھکن

ن

ںیئ ےئگ اور مت ولوگں اک وفوٹ وشٹ وہ مت دوونں اھکن

راگ۔

ر_________________________________

 

ا اھکےن اک وبال۔ر

ن

ررمثہ ےن اجیٹس رپ آ رک انعن اور رعوج دوونں وک یہ امہمونں ےس ےلہپ اھکن

ر_________________________________

 

 اجےئ اس وک وھپھپ ےھجم وت وھبک ںیہن ےہ آپ اجحب وک  وبںیل ےک رعوج وک ےل رک

ا الھک دے۔

ن

روھبک گل وہ یئگ اےس اھکن

ر_________________________________
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ا الھکےن 

ن

ا اھکےن ےس اصف ااکنر رک دن ا اور رھپ اکلہ اس رکسما رک رعوج وک اھکن

ن

انعن ےن اھکن

ا الھک دن ا ایگ ہکبج وہ وخد حبص ےس وھباک اھتراک وبال وت

ن

  انعن ےنہک ےک نیع اطمقب رعوج وک اھکن

اور یسک ےن اس ےک اسھت اہھت ںیہن المن ا وت یسک وک اس ن ات اک ااسحس یہ ںیہن وہا ہک 

رانعن وک اخبر ےہ۔

ر_________________________________

 

رر دورسا اہھت میم یک رمک رپ رںیھک۔ررس آپ ای  اہھت میم ےک دنکےھ رپ اہھت رںیھک او

ر_________________________________

 

ر

ن

ا  اھکےن  روفوٹرگاف

ن

ےن انعن وک رعوج ےک نپاس وہےن اور وفوٹ ےک ےئیل ای  وپز اتبن ا ، اھکن

رےک دعب انعن اور رعوج اک وفوٹ وشٹ رشوع وہ ایگ اھت۔ر

ر_________________________________
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رں رمیکے یک رطف دںیھکی اور امسلئ رکںی۔اوےک رس اب آپ دوون

ر_________________________________

 

نیم ےن دوونں وک وپز اتب رک رمیکے یک رطف دےنھکی اک وبال ، انعن ےک رعوج یک  ررمیکے

رمک رپ اہھت رےنھک یک وہج ےس اےس ہی ااسحس وت وہ ایگ اھت ہک انعن وک اخبر ےہ رعوج ےک 

وپھچ ےل رگم رھپ اےنپ دل یک ن ات رپ اکن درھےن یک اجبےئ دل ںیم ای  ن ار آن ا ےک 

ررعوج ااجنن ینب ریہ۔ر

ر_________________________________

 

 رس اب آپ میم وک کیب س گہ رکںی اور ای   ایپری یس امسلئ دںی۔  

_________________________________ 
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رںی ےل رک رھپ ے وپز ںیم دو ےس نیت وصتی 
ھل
 

ج
پٹ  پ

 رعوج اور انعن وک وپز رمیکہ نیم ےن 

  وت انعن ہی وپز رک ایل۔ر
 
ردبتلی رکےن اک اہک ، انعن ےن ج

ر_________________________________

 

راجحب ادرھ آؤں ریمی ن ات ونس۔ر

ر_________________________________

 

رںی اکنےنل ےک دعب اس ےن امہمونں ےک نپاس ڑھکی  انعن ےن ای  دو اور وپز ںیم وصتی 

روک آواز اگل رک البن ا وت اجحب اھبیتگ وہیئ آیئ۔اجحب ر

ر_________________________________

 

ریج انعن اھبیئ ، آپ وک ھجم ےس وکیئ اکم اھت ایک۔
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ر_________________________________

 

راجحب اےنپ ےگنہل وک دوونں اہوھتں ںیم ڑکپے رقتابیً اھبےتگ وہےئ انعن ےک نپاس یچنہپ۔ر

ر_________________________________

 

رور

ن

رسٹ وریغہ الھک دو۔راہں مت رعوج وک دایھن ےس ےل رک اجؤں اور  اےس وھتڑے ےس ف

ر_________________________________

 

انعن ےن اجحب رکسماےت وہےئ اہک ، وت وہ رعوج وک ےل رک یلچ یئگ ، رعوج وک انعن یک 

پ ھچک ھجمس ںیہن آ ریہ یھت ، تقیقح ںیم رعوج وک ر انعن ےک رشاریت ولمجں ، گنت جپ

پ ر  ےس انعن اک ویں جپ

ن

ا رعوج بیجع اس رکےن یک اعدت وہ یئگ یھت اب ااچی

ن

وہن

روسحمس وہ راہ اھت۔ر

ر_________________________________
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ر آرام رکےن  روسٹ الھکےئ اور اےس ھچک دی 

ن

رعوج وک اجحب ےن انعن ےک نیع اطمقب ف

دل روم ںیم ےل آیئ ، رو

ٹ  

رای   ی 

 

م ںیم دالخ وہےت یہ رعوج ےن وصہف رپ رمک ےک ئل

رن ارے ںیم وسیتچ ریہ۔ ردیسیھ یک اور رھپ انعن ےک دبےتل روےیئ ےک

_____________________________________

ر__________________________________

 

ر اک ومڈ ویکں آف ےہ ، یسک ےن ھچک اہک ےہ آپ وک۔

ن

ز
س
س

ن

ن

رایک وہا ریمی رپ

ر_________________________________

 

ا

 

دی ںیم اجحب اہجں ریم ابہشز ےن اجحب اک ومڈ آف داھکی وت اب وبےل انب ہن رہ ےکس ، ش

ر ںیم گنت 

ن

ا اھت سج یک وہج ےس اجحب آچ

ے

ر آ رک اےس گنت رکن اجیت یھت واہں رپ یہ ریم اجی 

ر  رآ رک سج لبیٹ رپ دسرہ اور ریم ابہشز ےھٹیب ےھت واہں آ رک ھٹیب یئگ رگم اہیں رپ یھبر ریم اجی 
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راےس دور ےس اینپ رظنوں ےک اصحر ںیم ایل وہا اھت۔ر

ر_________________________________

 

 وپںیھچ ن ان ا۔ر

ے

ا آپ اینپ یلہپ اوالد ےس وپںیھچ ، ھجم ےس م

ن

رہی ن

ر_________________________________

 

سکلی وہ رک اجحب ےن نم الھپےئ ریم ابہشز وک وجاب دن ا وت ریم ابہشز وج ےک رکیس رپ ر

رےھٹیب ےھت ای  دم دیسےھ وہ رک ھٹیب ےئگ۔ر

ر_________________________________

 

دا یک مسق اس داین ںیم 

ن

راب رک ریہ ںیہ ، خ

ن

اٹیب یج ویکں ریما رکرٹکی اینپ امم ےک اسےنم چ

ریمی یلہپ اوالد آپ یہ وہ اور اب اہلل ےک لضف ےس دورسی وہےن وایل ےہ ،  آپ یک 

ری اوالد یتگل۔امم ےک ومڈ وک

ن

ر دےتھکی وہےئ ےھجم ہی  دورسی اوالد آچ
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ر_________________________________

 

  رشارت ںیم اہک اور ای  یہ لبیٹ رپ 

 

ریم ابہشز ےن اجحب اک ومڈ ااھچ رکےنےک ئل

المِ وگتفگ رک ایل۔ 

 

راسےنم یک رطف یھٹیب دسرہ وک ش

ر_________________________________

 

دہ ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ، ریمے ےنہک اک وہ بلطم ںیہن ےہ ، ریما بلطم اھت ہک آپ ھجم ےس زن ان ان ا ن ا ن ا ر

ریھب یسک ےس ایپر رکےت وہ اس ےن یہ ریما ومڈ آف ایک وہا ےہ۔ر

ر_________________________________

 

س ںیم 

ٹ

ٹ

ن

ہمت

اجحب ےن ریم ابہشز یک ن ات رپ ےلہپ وت اوسفس ےس ن ان ا وبال رھپ اینپ ن ات 

ام ےسیک ےل یتکس یھت۔راھجمسےن

ن

ر اک ن ر گل ویکں ہک وج یھب اھت وہ ریم ابہشز ےک اسےنم اجی 

ر_________________________________
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ا وہں اور یسک ےس یھب ںیہن ، آپ ےس 

ے

اٹیب یج ںیم آپ ےس زن ادہ آپ یک امم ےس ایپر رکن

ا وہں۔

ے

ا اہتبل آپ انتج ایپر یسک اور ےس رضور رکن

ے

رزن ادہ ایپر ںیہن رکن

ر_________________________________

 

 رک راہ اھت اور اجحب وت ہی نس رک یہ ریم ابہشز اجحب ےک اسھت اسھت دسرہ وک یھب گنت

ر وک ریم ابہشز اس انتج یہ ایپر رکےت ںیہ اس ےس زن ادہ ںیہن۔ر روخش وہ یئگ ہک ریم اجی 

ر_________________________________

 

ار

ن

لفحم ںیم ھچک رشم ایح رک اتیل ےہ اور مت دیسےھ ےس ن ات  رریم س  نس رےہ ںیہ ، دنبہ ن

 وبوھجں ر

ے

ہلت ااں م
پ ن
پ یہ روہ رھپ۔ررکوں ہی  رارگ ںیہن اتب ریہ وت جپ

ر_________________________________
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رس ڑپی ویکں  پ وہےن اک اہک اور رھپ اجحب رپ ی  دسرہ ےن ریم ابہشز آںیھکن داھکی رک جپ

ّصہ رکےن رپ ےک اجحب یہ ن ات وک وطل دے ریہ یھت

ن

غ
 ، ریم ابہشز ےن دسرہ ےک 

ااکم وکشش یک ویکں ہک دسر

ن

ی ےک است امہ ںیم یہ ریسسی رےنہ یک ن

س

ن

ٹ

ن

 گت
ب

ہ ےن اینپ رپ

ّصہ یھب ریم ابہشز وک تہب زن ادہ ینف 

ن

غ
 نیگ رک ایل اھت اور وگل وٹمل دسرہ اک 

ٹ

 
تہب زن ادہ وی

رگل راہ اھت۔ر

ر_________________________________

 

ّصہ رکےن گل ںیہ ، ریمی وت یطلغ یھب ںیہن ےہ وضفل ںیم ن ان ا آپ ر

ن

غ
امم وک دھکی ںیل انتک 

ر ڈایٹن ریتہ ںیہ۔رےھجم

ر_________________________________

 

 ن اپ ےس اگلیئ۔ر

ے

 
راجحب ےن ہشیمہ یک رطح دسرہ یک اکشی

ر_________________________________
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ّصہ ر

ن

غ
 رک رےہ اہں آج لک اہمتری امم واعق تہب زن ادہ 

ے
 

رداس رکےن گل ےہ ، مہ یھب ی 

 رکو۔

ے
 

رداس رںیہ آپ یھب ی 

ر_________________________________

 

ّصہ اس یک وھگری وک لمکم وطر رپ رظن ادناز رک ےک ای  ن ار رھپ 

ن

غ
ریم ابہشز ےن دسرہ ےک 

 نیگ رکےن ےک اسھت اسھت دسرہ اک اب ڈلب 

ٹ

 
راق ایک ویکں ےک وی

ن

دسرہ ےک اسھت م

ریئ وہےن رےنہ اگل اھت۔ررپرشی یھب اہ

ر_________________________________

 

ر ادرھ ر ر اجی  ر اجی  رآؤں اٹیب۔راجی 

ر_________________________________
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ر وک آواز دے دی  ّصہ رکیت ، ریم ابہشز ےن اےلیک ڑھکے اجی 

ن

غ
اس ےس ےلہپ ےک دسرہ اور 

س ریم ابہشز اےھچ ےس ھجمس ےئگ ےھت ، ہکبج

ٹ

ٹ

ن

ہمت

 ےک ریم ابہشز یک ویکں ےک اجحب ےک 

ر وک آواز دےنی رپ اجحب ےن ریم ابہشز وک اےسی داھکی ےسیج  ہہک ریہ وہ ہک ن ان ا ںیم ریم اجی 

راہیں ےس اھٹ رک یلچ اجؤں یئگ۔

ر_________________________________ 

 

ریج ن ان ا اجین آپ ےن ےھجم البن ا۔

ر_________________________________

 

ر ےن ریم ابہش ز ےک اسےنم اینت وصعمم لکش انبیئ ہک اجحب یک وت آںیھکن وھکیل یک ریم اجی 

ر وھکیل یہ رہ یئگ۔

ر_________________________________
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اہں وت مت ےھجم ہی اتبؤں ہک ریمی یٹیب وک ویکں گنت رکےت وہ اہں ، ںیہمت ںیہن ہتپ ہی سک 

ریک یٹیب ےہ۔

ر_________________________________

 

 اگلےت وہےئ اہک۔ریم ابہشز ر

ے

پ
پ

ر ےک رس رپ ج رےن ریم اجی 

ر_________________________________

 

ر ےک نم رپ ڑپھت یھب امریت ن ا
م
ر ےک اسھت دب زیمتی رکیت ےہ اور وشہ

م
ن ا اجین آپ یک یٹیب وشہ

رےہ ،ےلہپ آپ اےنپ اٹیب اک اسحب ںیل اینپ وہب ےس رھپ یٹیب اک اسحب انیل داامد ےس۔

ر_________________________________

 

 ں وفنس رپ روتشں اک ااسی اجل ھچبر

ن

 

ے

ر ےن واہں رپ ےھٹیب ت دا یک انپہ ، دسرہ اک وت رریم اجی 

ن

ن ا ہک خ

ر وک ڑپھت امرا ےہ۔ر ر ہی ن ات نس رک یہ اہیئ وہ ایگ ہک اجحب ےن ریم اجی  رڈلب رپرشی ریم اجی 
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ر_________________________________

 

، مت ےن ریم رپ اہھت ااھٹن ا ےہ ہی ہن ںیہمت اہمترے ن اپ  راجحب ہی ںیم ایک نس ریہ وہں

رےہ ، مت رھگ ولچ ںیم ںیہمت اتبیت وہں۔ ےک الڈ ایپر ےن اگیبر دن ار

ر_________________________________

 

ر ےن ریم ابہشز اور اجحب وک  دسرہ ےن اجحب وک وخن وخار رظنوں ےس داھکی ہکبج ریم اجی 

رہک اسیک اگل۔ر راےسی داھکی ےسیج ہہک راہ وہ

ر_________________________________

 

 وک اس ےن اجن وبھج رک ڑپھت امرا وہ اگ یطلغ ےس گل ردسرہ اجحب یچب ےہ اور وکن اس ریم

رایگ وہ اگ۔

ر_________________________________
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رے رطےقی ےس اجحب یک یطلغ اپھچےن اچیہ۔ر رریم ابہشز ےن ااہتنیئ یہ ی 

ر_________________________________

 

 رک

ے

 
ےت وہےئ ہن سب رکںی ریم اب ںیم آپ وک اجحب یک یسک یھب مسق یک ےب اج امحی

رے وھچےٹ یک وت زیمت یہ ںیہن 

ٹ

دوھکیں ، دح ےہ اگیبر ےک رھک دن ا ےہ اےس ، اس ںیم  ی 

ادی اوجناےئ رک 

 

ات ےہ اور ہی اہیں رپ ش

ن

رک ےک ااحتمن

ٹ

 
ریہ ، اےلگ ہتفہ ےس اس ےک م

اب ہی دیسیھ وحیلی اجےئ یئگ اور رھپ رنشپسی رپ ںیہن آےئ یئگ ، سب تہب  رریہ ےہ ، سب

رایپر۔ روہ ایگ الڈ

ر_________________________________

 

دسرہ ےن وت اجحب یک ایھچ اخیص الکس ےل یل یھت ، سج رپ اجحب ےن من آوھکنں ےس 

ر رپ ڈایل ، رھپ ّصہ وایل رظن ریم اجی 

ن

غ
ا رشوع رک دن ا اھت۔رریم ابہشز داھکی اور رھپ ای  

ن

ر رون
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ر_________________________________

 

ا رشوع رک دن ا ےہ  اور اٹیب یج آپ ےب رکف روہ آپ اک دبہل ںیم سب رکو دسرہ یچب ےن ر

ن

رون

رولں اگ۔ر

ر_________________________________

 

پ رکواےن ےک دعب رویت وہیئ اجحب ےک اکن ںیم دبہل ےنیل اک اہک۔ر ردسرہ وک جپ

ر_________________________________

 

ر ر ر ےک دل ںیم یلہپ ریم ابہشز یک ن ات رپ اجحب ےن روےت وہےئ ریم اجی  وک داھکی وت ریم اجی 

راق 

ن

  م

 

ن ار ای  سیٹ یس ایھٹ ، اس ےن دسرہ اہک ہک اس ےن اجحب وک گنت ایک اھت وت اس ئل

ر واہں ںیم اجحب ےن ڑپھت امرا ےہ اےس  ، دسرہ وک اکم ڈون رکےن ےک ےک دعبر  ریم اجی 

رےس اھٹ رک الچ ایگ اھت۔ر
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_____________________________________

ر_________________________________

 

رعوج رمکے ںیم آںیھکن ومدنے یٹیل وہیئ یھت ہک دروازے رپ دکتس وہیئ وت رعوج 

 یئگ۔ر

ے

راانپ اگنہل ااھٹےئ دروازے ی

ر_________________________________

 

رن ان ا آپ دوونں اہیں ، ھجم ےس وکیئ اکم اھت آپ ولوگں وک۔رامم ر

ر_________________________________

 

رہنی مگیب اور یقت اصج  اسےنم ڑھکے داھکی وت 

ے

  دروازہ وھکال وت اسےنم ف
 
رعوج ےن ج

 رک ان دوونں وک ادنر آےن اک راہتس دن ا۔ر

ٹ

م
رریحان وہ یئگ یھت ، رگم رھپ دروازے ےس ہ

ر_________________________________
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یک آےن وایل زدنیگ ںیم اٹیب یج آج مہ آپ ےس دل یک دنچ ن اںیت رکےن آےئ ںیہ وج آپ ر

رآپ ےک اکم آںیئ ںیئگ۔

ر_________________________________

 

یقت اصج  ےن ایپر ےک اسھت رعوج ےک رس رپ اہھت راھک اور رعوج وک اےنپ اسےنم اھٹیب 

 رمثہ ےن ریتصخ اک ہتپ رکےن اک وبال وت وہ ھچک ولوگں ےس دن ا ، دورسی رطف دسرہ وک

راڈیئل روم ںیم ر   آ یئگ۔روپیتھچ ی 

 

رریتصخ ےک ےنہک ےک ئل

ر_________________________________

 

ران ا ، دسرہ ےن وج ایسیہ 
م
اٹیب ےھجم اس ن ات یک وخیش ےہ ہک آپ ےن امیض وک ںیہن دہ

ارے رہچوں رپ یلم یھت اس ےک دعب ںیم ڈر
م
ر ایگ اھت ہک ںیہک آپ یھب ااسی ھچک ہن رکںی رگم ہ

اری زعت اک فحتر
م
ارا امن ، ہ

م
 رک ےک ہی اتب دن ا ہک آپ دسرہ یک رطح ےب ایح آپ ےن ہ
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ا وہا وخن ریما یہ ےہ ہن ہک دسرہ یک رطح ہتپ ںیہن 

ے

ںیہن وہ ، آپ یک روگں ںیم دوڑن

 ویں روسا رک ےک سک دنگے وخن یک آزیمش اس ےک وخن ںیم وہ یئگ یھت ہک وہ ںیمہ

ریئگ۔

ر_________________________________

 

ا

ن

  رعوج اک ن
 
  ان ےک ان ےک ہجہل ںیم ایپر اور تبحم آ اجیت رگم یقت اصج  ج

ے

م ےتیل ی

ام ےتیل ان ےک ہجہل ںیم داین اہجں یک رفنت اور اقحرت یھت ، ہی وسےچ 

ن

  وہ دسرہ اک ن
 
ج

ر ڑپ راہ ےہ۔ر

 

رریغب ےک دسرہ رپ اس اک ایک ای

ر_________________________________

 

ر رعوج اٹیب مت اےنپ رسسال وک اانپ یہ سب رکںی یقت وھچڑںی ہی یلھچپ ن اںیت وھچڑںی او

رھگ انھجمس ارگ اہمتری ن ا رھپ انعن ےک درایمن وکیئ اوچن چین وہ اجےئ وت زیلپ ےلہپ ہی 

ا ےک وخد یہ ہی زیچںی لح رکوں اور رھپ یھب ارگ ںیہک ےگل

ن

 ہک مت ےس ںیہن وکشش رکن
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ا ، انتج اچوہں انعن ےک ر

ن

الم رکن

 

اسھت وخش رےنہ یک وہ نپا راہ وت رھپ یسک رسیتے وک ش

ا ےسیج مت اےنپ ن ان ا یک رکیت 

ن

ل ایسی یہ زعت رکن
ب لک
 

ے

دم

ن

ا اور اےنپ رسس یک خ

ن

وکشش رکن

ر وخایشں دںی۔
م
روہ اہلل اہمتری زدنیگ ںیم ہ

ر_________________________________

 

رہنی مگیب

ے

پ رےنہ اک وبل رک اینپ یٹیب وک رتہبنی ادناز ںیم زگارےن ف  ےن یقت اصج  وک جپ

رتیب ےک اسھت داع یھب دی۔یک دہ

ے

اےط ی

ن

 دی اور ای  امں وہےن ےک ن

ے

 
رای

ر_________________________________

 

رآہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ب ھب اھبیھب۔

ر_________________________________

 

 ں وفنس رپ اتکس اطری رک ایل اھت ، دسرہ ےک دقم زنیم ےک اسھت یہ  ردسرہ یک

ن

 

ے

خیچ ےن ت
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 دسرہ یک کپچ ےئگ

ن

رھ رک دروازہ اٹھکٹھکےن یہ گل ںیھت ےک ااچی

ٹ

 ےھت ، ایھب وہ آےئگ ی 

راب وہ یئگ۔

ن

رتعیبط یہ چ

_____________________________________

#__________________________________ 

راب وہ یئگ ےہ

ن

ر۔دسرہ ہ ہ ہ  ہ ہ ہ ہ ہ ہ ، ن ااہلل یقت اج رک ریم  وک البںیئ دسرہ رک تعیبط چ

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےک وت وہش یہ اڑ ےئگ ےھت ، اںیھن ےن 

ے

دسرہ وک زنیم رپ ےھٹیب رکااتہ وہا دھکی رک ف

ردلجی ےس ریم ابہشز وک البےن اک اہک۔ر

ر_________________________________

 

ر البںیئ۔ر وکآہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ھب ب اھبیھب ےھجم تہب درد وہ راہ ےہ ، زیلپ ریمر

ر_________________________________
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دسرہ ےک وپرے مسج ںیم درد یک ای  رہل دوڑی وہیئ یھت ، اس ےک نم اافلظ یھب 

رلکشم ےس یہ ادا وہ رےہ ےھت۔

ر_________________________________

 

ر ےلہپ وت حیحص یھت۔ر ردسرہ ہ ہ ہ ہ ںیہمت ایک وہا ےہ ، ایھب ھچک دی 

ر_________________________________

 

ا وہا دسرہ ےک 

ے

راب وہیئگ ےہ وت وہ اھبگ

ن

  ہتپ الچ ہک دسرہ یک تعیبط چ
 
ریم ابہشز وک ج

 یہ اہل ںیم لہ لچ چم یئگ یھت دسرہ وک دلجی ےس ریم ابہشز ےن اگڑی ر

ن

نپاس اچنہپ ، ااچی

ر یھب ل ےلچ اتپسہر رںیم ڈال رک اتپسہل ےل رک الچ ایگ ، ریم ابہشز ےک اسھت اجحب ، ریم اجی 

رےئگ۔

ر_________________________________
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دلجی ںیم انعن اور رعوج یک ریتصخ یک یئگ اور ریتصخ ےک دعب  رمثہ اور رمع امجل اتپسہل 

ریک رطف رواہن وہےئ انعن وک رعوج ےک اسھت رھگ اجےن اک وبال ایگ۔ر

ر_________________________________

 

وھچڑ رک المزہم وک اس اک ایخل رےنھک اک وبل رک وخد یھب  رںیمر رانعن رویت وہیئ رعوج وک رھگ

رہنی مگیب اور یقت اصج  یھب رعوج یک ریتصخ اور امہمونں وک اےھچ 

ے

اتپسہل الچ ایگ ، ف

ررتصخ رک ےک اتپسہل ےلچ ےئگ۔

ر_________________________________

 

ے رپ دسرہ وک دیساھ ربیل روم ںیم ےل رک اجن ا ایگر

ن

ی
 
چ
پہ
ن

 اور ریم ابہشز ےس رپیپز رپ  اھتراتپسہل  

اسنئ رکوا دن ا ایگ اھت ہک یسک یھب اجین اصقنن ےک زہم دار تپسہ ںیہن وہ اگ ، ریم ابہشز وت 

راب وہےن رپ یہ ریحان اھت ، ہکبج ےک اجحب ریم ابہشز ےک ر

ن

 تعیبط چ

ن

دسرہ یک ااچی
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ردنکےھ رپ رس رھک رک رو یہ اج ریہ یھت۔ر

ر_________________________________

 

 وت وہ ایھچ ںیھت ، 

ے

ر ی راب وہ یئگ ، ایھب وھتڑی دی 

ن

 ےس ےسیک چ

ن

ن ان ا امم یک تعیبط ااچی

 یھب 

ٹ
ن

آپ ےک اسےنم یہ اوھنں ےن ےھجم انتک ڈااٹن اھت ںیم ےن وت ایھب امم وک آپ ےس ڈای

ررپواین یھت۔ر

ر_________________________________

 

ر روےت وہےئ اہک۔ھک رکاجحب  ےن ریم ابہشز ےک دنکےھ رپ یہ رس رر

ر_________________________________

 

رھچک یھب ںیہن وہ اگ آپ یک امم وک ، اےھچ یک ادیم روھک اجحب س  ااھچ یہ وہ اگ۔
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ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن اجحب وک وحہلص دےتی وہےئ اہک ہکبج ریم ابہشز اک اانپ دل وسےھک ےتپ یک 

پ ر

ن

ر۔راہ اھترطح اکی

ر_________________________________

 

رریم دسرہ یک تعیبط اب یسیک ےہ ، ڈارٹکز  ایک ہہک رںیہ ںیہ۔ر

ر_________________________________

 

رمع امجل ےن اتپسہل ںیم ےچنہپ وت ربیل روم ےک آےئگ چنیب رپ ےھٹیب وہےئ ریم ابہشز ےک 

ردنکےھ رپ اہھت رھک ےک ریم ےس ااسفتسر ایک۔ر

ر_________________________________
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ن

ا ہک دسرہ یک ااچی

ے

 ھچک یھب ںیہن اتبن ا ، ےھجم ہی ھجمس ںیہن آن

ے

رمع ڈارٹکز ےن ایھب ی

ا 

ن

د وہن

ٹ ن

ھ ےہ ایھب وت لک اس اک ارٹلااسؤی

ے

ٹ

ن

مٹ
راب وہیئ ، ایھب اس اک ویسن 

ن

تعیبط ویکں چ

راھت۔ر

ر_________________________________

 

رہنی رل ریم ابہشز ےن رمع امج

ے

دور ںیم دالخ وہےت ف

ٹ

وک رپاشین وہ رک اہک ، اتپسہل ےک وکری 

مگیب اور یقت اصج  ےن ریم ابہشز یک ن ات ینس وت دوونں یک آںیھکن یہ رشم ےس کھج ر

ریئگ۔

ر_________________________________

 

 تعیبط ےسیک

ن

ا وت رھپ اس یک ااچی

ن

 اھبیھب دسرہ وت آپ وک ریتصخ اک وبےنل یئگ ںیھت ن

را

ن

رب وہ یئگ ، آپ وک ھچک ہتپ ےہ اس ن ارے ںیم۔چ
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ر_________________________________

 

رایب یک وہج اجانن اچاہ وت 

ن

رہنی مگیب ےک نپاس اج رک دسرہ ےس اس یک تعیبط چ

ے

ریم ابہشز ےن ف

رہنی مگیب ےن رظنںی اکھج دںی۔

ے

رف

ر_________________________________

 

س یک آےن وایل زدنیگ ےک ن ارے ھچک ںیتحیصن رک رےہ وک اوہ ریم ںیم اور یقت وت رعوج ر

 ےس دسرہ ےن خیچ امری وت ںیم اور یقت اس ےک نپاس ےئگ۔

ن

رےھت ہک ااچی

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن ریم ابہشز ےس آںیھکن رچا رک وھجٹ وبل دن ا اھت۔ر

ے

رف

ر_________________________________
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ر

ن

 

 
پ

رڈنبسہ وکن ےہ۔ر ر ےکآپ ںیم ےس پ

ر_________________________________

 

ر آےت یہ س  رپ ای  رظن ڈال رک اہک۔ر
م
رڈارٹک ےن ربیل روم ےس ن اہ

ر_________________________________

 

ا۔ر

ن

 یک تعیبط یسیک ےہ وہ یھٹ وت ےہ ن

ن
 

رڈارٹک ںیم وہں اس اک ڈنبسہ ، ریمی وائ

ر_________________________________

 

ے یہ ڈارٹک رپ وساولں یک وباھچڑ رک دی۔رریم ر

ے

کلی

ن

ن
رابہشز ےن ڈارٹک ےک 

ر_________________________________
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 وک ربیل نیپ وہ راہ ےہ ، دورسا ان اک ڈلب رپرشی تہب اہےئ ےہ ،  

ن
 

دںیھکی رٹسم آپ یک وائ

د ایک ےہ وت آپ ےک رٹسلپ ےبیب ںیہ ، بلطم آپ یک 

ٹ ن

مہ ےن ایھب ان اک ارٹلااسؤی

 رو

ن
 

 رک ریہ ںیہ۔ رائ

ٹ

پت کت
سٹ
رنیت ڑجواں وچبں وک ا

ر_________________________________

 

رڈارٹک ےن لیصفت ےس ریم ابہشز وک دسرہ یک تعیبط ےک ن ارے ںیم آاگہ ایک۔

ر_________________________________

 

  لکشم 

 

ارے ئل
م
ارلم وہےن رپ مہ ان ےک آرپنشی رکںی ےئگ ، آدر واسئ ہ

ن

ڈلب رپرشی ن

 یک رپی وچیمر ڈولیری رکںی۔ اجوہ

ن
 

رےئ اگ ہک مہ آپ ےک وائ

ر_________________________________
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رڈارٹک ےن اوسفس ےس ریم ابہشز وک اہک وت ریم ابہشز اک دل وت ھٹیب یہ ایگ اھت۔ر

ر_________________________________

 

 یک اجن اچبںیئ ، ےھجم ر

ن
 

 یک اجن  راینپڈارٹک آپ ریمے وچبں یک اجبےئ ریمی وائ

ن
 

وائ

رزن ادہ ایپری ےہ۔ر

ر_________________________________

 

رنی ہلصیف ایک۔

ے

رریم ابہشز ےن وٹےٹ دل ےک اسھت اینپ زدنیگ اک لکشم ی

ر_________________________________

 

دور ںیم رکچ اکٹ راہ اھت ، 

ٹ

 ریم ابہشز ےلج ریپ یک یلب یک رطح ربیل روم ےک وکری 

ے

دو ےٹنھگ ی

ررز رپ دسرہ ب ربیلاجح
چپ

ن

ب ٹ ٹ

راد 

ن

 روم ےک دروازے ےک آےئگ ڑھکی یھت ، ہکبج ن ایق س  اف

  داع وگ ےھت۔ر

 

رتحص اور دنتریتس ےک ئل
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ر_________________________________

 

 ےلہپ ےس رتہب ےہ اور 

ے

 یک احل

ن
 

رٹسم ابہشز آپ وک تہب تہب ابمرک وہ آپ یک وائ

 ں ےٹیب یھب اےھچ ںیہ رگم رپی 

ن

 

ے

 ں وچبں وک وچیمآپ ےک ت

ن

 

ے

ر وہےن یک وہج ےس ان ت

 

ن
 

ررورنشی رںیھک ےئگ ، آپ یک وائ

ن

در آی 

ٹ ن

ویٹنی رٹیل رپ راھک وہا ےہ ، ھچک دن مہ اںیھن ای

اسیل )

ے

 وہش ںیہن 48وک روم ںیم ٹفش رک دن ا اجےئ اگ  رگم اںیھن اےلگ اڑن

ے

( ےٹنھگ ی

رآےئ اگ۔

ر________________________________ ر

 

ارا اور رھپ ریم ابہشز وک دسرہ اور وچبں یک  رم ےسڈارٹک ےن ربیل رو

ے

ر آ رک ےلہپ اانپ امکس ان
م
ن اہ

 اتبیئ ، ڈارٹک ےک ن اوتں ےس وت ریم ابہشز یک اجن ںیم اجن آ یئگ یھت اےس ھجمس یہ 

ے

 
ریخی

رںیہن آ راہ اھت ہک وہ اینپ وخیش اک ااہظر ےسیک رکے۔

ر_________________________________
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ا ر ےن ںیہمت نیت وٹیبں ےس ونازا ےہ۔رر اہللریم ابمرک وہ ن 

ر_________________________________

 

رس  ےس ےلہپ رمع امجل ےن آےئگ رھب رک ریم ابہشز وک ابمرک دی اور اس ےس ےلگ الم۔ر

ر_________________________________

 

ر۔ن ان ا ےھجم وت نیقی یہ ںیہن آ راہ ےک ریمے نیت اھبیئ اس داین ںیم آ ےئگ ںیہ

ر_________________________________

 

اجحب وک وخیش ںیم ھجمس یہ ںیہن آ ریہ یھت ہک وہ اہلل ےن اےس نیت اھبویئں ےس ونازا 

رےہ۔
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ر_________________________________

 

ر ۔ر

ن

ز
س
س

ن

ن

رےھجم یھب نیقی ںیہن آ راہ ریمی رپ

ر_________________________________

 

ر اور اجحب دوونں وک ےلگ اگل ایل اھت۔ر اریم ابہشز ےس من آوھکنں ےس اہک رور رھپ ریم اجی 

ر_________________________________

 

س  ےس ابمرک ن اد ےنیل ےک دعب ریم ابہشز ےن س  وک یہ رھگ اج رک آرام رکےن اک وبال 

  یگشیپ زعمرت یھب امیگن ، س  ےک رھگ اجےن ےک دعب 

 

اور حبص رنشپسی رپ ہن آےن ےک ئل

ر ریم ابہشز  ےک اسھت اجحب وک یھب انجیھب اچہ رےہ ےھت رگم اجحب یک دض ےک وہ اےنپ اجی 

راھبویئں وک دھکی رک یہ اجےئ یئگ۔

_____________________________________
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ر__________________________________

 

 ں ےنتک ایپرے ںیہ اور وھچےٹ ےنتک ںیہ۔

ن

 

ے

رن ان ا ہی ت

ر_________________________________

 

 وھچےٹ وھچےٹ وچبں وک داھکی وت ےب اسہتخ 

ٹ

اجحب ےن اگل اگل ویٹنی رٹیل ےک ادنر ئل 

ر اتپسہل ںیم یہ ےھت ےک وچبں یک  اس ےک نم ےس الکن ، ریم ابہشز ، اجحب اور ریم اجی 

 ں 

ن

 

ے

 ں وک وچبں وک دےنھکی یک ااجزت دی یئگ وت وہ ت

ن

 

ے

ڈنکنشی وھتڑی یس رتہب وہےن رپ ان ت

رےک نپاس چنہپ ےئگ۔ر وچبںیہ دلجی ےس ر

ر_________________________________

 

  ںیہ وت اسےنم اٹہؤ 

 

ا رپی وچیمر وج ںیہ اور اب دھکی ئل

ن

ےب ووقف وھچےٹ وت وہں ےئگ ن

  ےس دانھکی ےہ اےنپ اسولں + اھبویئں وک۔ر
 
ی ر

ے

رےھجم یھب ف

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
818 

ر_________________________________

 

ر
ش
ب ک

ر یھب ا د اجحب یک یہ رطح ریم اجی 

ٹ

ڈ

ٹ

 ت
ٹ
اھت اس ےن یھب اےنت وھچےٹ ےچب اےنپ رھگ ںیم  ر

ر ےک ےنہک رپ اجحب وھتڑا اس اسڈیئ رپ وہ یئگ یھت سج ےس اب ریم  ںیہن دےھکی ےھت ، ریم اجی 

ر وک ےچب اصف رظن آ رےہ ےھت۔ راجی 

ر_________________________________

 

اور اانت نپاےل ےش  ر ےہن ان ا آپ رو ویکں رےہ ںیہ ، اب وت امم یک یھب تعیبط یھٹ وہ یئگر

رےبزیب یھب اس داین ںیم آ ےئگ ںیہ۔ر

ر_________________________________

 

  ریم ابہشز یک آںیھکن من دںیھکی وت اےنپ ن ان ا ےک ےلگ گل رک وبیل۔ر
 
راجحب ےن ج

ر_________________________________
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 ںیم ازا رارے اٹیب یج ہی وت وخیش ےک آوسنں ںیہ ، اہلل ےن ےھجم اانت ون
 
ےہ ہک سج ےک اقت

رںیہن وہں ، ںیم اےنپ اہلل اک انتج رکشہی ادا رکوں اانت یہ مک ےہ۔ر

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن ای  رظن اےنپ نیت وٹیبں وک داھکی رھپ اینپ من آںیھکن اصف ںیک اور اےنپ 

راہلل اک رکش ایک۔ر

ر_________________________________

 

ا وہ ان دوونں ےس زن ادہ  رن ان ا

ن

اجین آپ وک ای  ن ات اتبؤں ہی وج دورسے ربمن واال ےہ ن

ررشاریت ےہ۔

ر_________________________________
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 ں وچبں 

ن

 

ے

 ں وچبں یک رحاکت وک ونٹ رک راہ اھت ، اس ےن ت

ن

 

ے

ر ےس ت ر وج ہک اکیف دی  ریم اجی 

ر یک ن ات رپ اجحب اور ے ےگل۔ رریم رپ زجتہی شیپ ایک  ، ریم اجی 

ن

شٹ
 

ہ

رابہشز دوونں یہ 

_____________________________________

ر__________________________________

 

ا۔ر

ن

 یسیک ےہ ، س  یھٹ وت ےہ ن

ے

عی ت
طی 
روھپھپ ےسیک ںیہ ، بلطم ان یک 

ر_________________________________

 

 رویئ یھت  رھپ یھب

ے

ر ی  ررعوج وج انعن ےک اجےن ےک دعب اکیف دی 
 
انعن واسپ ںیہن ر ر ج

  انعن رمکے 
 
ر اکر ج

ن

ا رشوع رک دےیئ ےھت ، آچ

ن

ا وھچڑ رک رمکے ںیم رکچ اگلن

ن

آن ا وت رون

رںیم آن ا وت اس رپ رعوج ےن وساولں یک ن ارش رک دی۔ر

ر_________________________________
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اءاہلل ےس رٹسلپ ےبیب 

 

س  یھٹ ےہ ہکلب ںیہمت وت ابمرک وہ اہمتری وھپھپ ےک امش

 ں یہ ےٹیب ےئ روہ

ن

 

ے

ںیہ ، بلطم اہمتری وھپھپ ےک نیت ڑجواں ےچب وہےئ ںیہ اور ت

رںیہ۔

ر_________________________________

 

انعن ےن رعوج ےک وساولں اک لمحت ےس وجاب دن ا اور وصہف رپ ھٹیب رک اےنپ نپاؤں وک 

روجوتں یک دیق ےس آزاد رکےن اگل۔ر

ر_________________________________

 

ہ ایک چس ںیم وھپھپ ےک ڑجواں ےچب وہےئ ںیہ ، بلطم نیت ےبزیب اہلل یج ےھجم وت  رہ ہر رآہ

رنیقی یہ ںیہن آ راہ۔ر

ر_________________________________
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ر ای  یک رطح اےس 
م
ر یھت ، رعوج وت وخیش ےس نپالگ وہ یئگ یھت ، ہ انعن ےک ےنہک یک دی 

ریھب نیقی ںیہن آ راہ اھت۔

ر_________________________________

 

ا ، زیلپ ےھجم وھپھپ ےک وچبں وک دانھکی ےہ 

ن

آپ ےھجم وھپھپ ےک نپاس ےل رک اجںیئ ےئگ ن

رزیلپ۔

ر_________________________________

 

رعوج ےن دسرہ ےک وچبں اک نس رک اب ای  یئن دض ڑکپ یل یھت ہک اےس اتپسہل ےل رک 

راجںیئ۔ر

ر_________________________________

 

اسیل )اتپسہمت ر

ے

( ےٹنھگ دعب وہش 48ل اج رک ایک رکوں یئگ ، وےسی یھب اہمتری وھپھپ وک اڑن
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 ں وچبں وک رپی وچیمر وہےن ےک وہج ےس ویٹنی رٹیل رپ راھک ایگ ےہ۔

ن

 

ے

رآےئ اگ اور ان ےک ت

ر_________________________________

 

رےتھ وہےئ رع

ٹ

  ااملری جک رطف ی 

 

وک ن ایق وج رانعن ےن ڑپکے دبتلی رکےن ےک ئل

ریک یھب لیصفت اتبیئ۔ر

ر_________________________________

ر ر

ا۔ر

ن

 وت اںیھن وہش یھب آ اجےئ اگ ن

ے

روت رھپ مہ حبص وھپھپ ےس ےنلم اجںیئ ےئگ ، حبص ی

ر_________________________________

 

 ادناز ںیم انعن وک اہک۔ر

ٹ

 اک یہ ااظتنر رک یتکس یھت وت اس ےن ات

ے

ررعوج حبص ی

ر_________________________________
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 اہمتری وھپھپ وک وہش یھب آ 

ے

  ی

ے

ںیہن مہ رنشپسی رک ےک ان ےس ےنلم اجںیئ ےئگ اور ی

 رتہب وہ اجےئ یئگ اور وےسی یھب مہ واہں اخیل اہھت وت 

ے

اجےئ اگ اور وچبں یک یھب احل

ا۔

ن

را ٹفگ ےل رک اجںیئ ےئگ ن

ٹ

روھتڑی یہ اجںیئ ےئگ واہں ھچک ہن ھچک وت ی 

ر_________________________________

 

انعن ےن رعوج وک اھجمسےن واےل ادناز ںیم اہک اور رھپ واش روم ںیم ڑپکے دبتلی 

  الچ ایگ ، رعوج انعن ےک آےن ےس ےلہپ یہ ڑپکے دبتلی رک یکچ یھت وت 

 

رکےن ےک ئل

وہ  رںیہنانعن ےک ڑپکے دبتلی رکےن ےک دعب دوونں یہ وس ےئگ ، رعوج وک وت ااظتنر یہ ر

ا ڑپے اگ۔

ن

د ااظتنر رکن ری 

ن

رراہ اھت ےک وہ اڑھ رک یہ اتپسہل چنہپ اجےئ رگم اےس م

ر_________________________________

 

اہتش اس ےک رمکے ںیم یہ رھک یئگ یھت ، رعوج ےن 

ن

حبص رعوج یک آھکن یلھک وت المزہم ن
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اہتش ایک اور رھپ وخد یہ ےچین اہل ںیم یلچ یئگ ر

ن

انعن ، رمع امجل ، رمثہ  راہجںرنم اہھت دو رک ن

ہ ن اںیت رک رےہ ےھت  ، رعوج ےن س  ےس ےلہپ س  وک السم ایک اور رھپ وہ یھب 

ن

ص
چف
اور 

رویہ ھٹیب یئگ۔ر

ر_________________________________

 

روھپھپ اینت دلجی اجےن یک ایک رضورت ےہ وھتڑی دن وت رھٹ ےک اجںیت۔

ر_________________________________

 

ہ دو دن دعب یہ واسپ اج  رن ےنانع

ن

ص
چف
رمثہ وک واسپ اجےن ےس رواک ویکں ہک رمثہ اور 

رسن 

ن

ر وت ی 
م
ادی ںیم رشی  ہن وہ ےکس ےھت ، وشہ

 

ر رعوج یک ش
م
ریہ ںیھت ، رمثہ اک اٹیب اور وشہ

ات یک وہج ےس ہن آ ےکس ، رمثہ ےک 

ن

یک رصموایفت یک وہج ےس اور اٹیب او ویلل ےک ااحتمن

ادی ںیم رضور رشی  وہےئ ےھت۔رسسانپااتسکن ںیم وموجد ر

 

ریل ش

ر_________________________________
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ہ 

ن

ص
چف
ا اچیتہ رگم ںیہمت اےنپ الکن اک وت ہتپ یہ ےہ اور 

ن

انعن ںیم وخد اینت دلجی ںیہن اجن

ےک اوکسل یھب رشوع وہ ایگ ےہ ، ریما سب ےلچ وت ںیم نپااتسکن ںیم یہ ٹفش وک اجؤں رپ 

رایک رکوں وبجمری ےہ۔ر

ر_________________________________

 

رمثہ ےن اوسفس ےس انعن وک اہک ، وہ اہکں کلم ےس دور رانہ اچیتہ ںیہ رگم وبجمری یھت 

ا اھت۔ر

ن

ادی ےک دو دن دعب یہ اجن

 

رسج یک وہج ےس اںیھن ش

ر_________________________________

 

ہ ریخ ےس اجؤں ، اہمترا رھگ ن ار ویہ ےہ اور و

ن

ص
چف
ت ااں  اےنپ رھگوں ےسی ررمثہ مت اور 

ٹ

 ت ٹ
پ
یھب 

رںیم یہ یتسہ یتسب ایھچ ںیتگل ںیہ۔

ر_________________________________
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  وبل 

 

  اوھنں ےن اےس واسپ اجےن ےک ئل

 

رمع امجل رمثہ یک وبجمری ےتھجمس ےھت اس ئل

ردن ا۔

ر_________________________________

 

ب ےس ن ات وہیئ دسرہ اور ؤں اجحریخ ریمے اجےن وک وھچڑںی آپ رعوج اٹیب ہی اتب

روچبں یک تعیبط یسیک ےہ  ھچک اتبن ا اس ےن۔ر

ر_________________________________

 

 رھبےت 

ٹ
ن

ا اک اہک اور اچےئ اک وھگی

ن

رمثہ ےن اےنپ اجےن ن ا ہن اجےن ےک وٹیپ وک دنب رکن

روہےئ رعوج ےس اجحب ےک ن ارے ںیم وپاھچ۔

ر_________________________________
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یٹن ریمے نپاس ومن الئ ںیہن ےہ اور دورسا ےھجم  اجحب اک ربمن یھب ن اد  ںیہن وت ریمی وہ آ

رن ات ںیہن وہیئ۔ر

ر_________________________________

 

 آ یئگ۔ر

ٹ

م
ررعوج ےن دلجی ےس رمثہ وک اینپ وبجمری اتبیئ وت س  ےک یہ وبلں رپ رکسماہ

ر_________________________________

 

مت رنشپسی ےک دعب ریمی یٹیب وک ای  ااھچ اس ومن الئ وفن ےل رک  رےلہپانعن س  ےس ر

ر ےل رک ہن دںی وت 
م
دانی ، اٹیب یج آپ وک وکیئ یھب زیچ رضورت وہ وج آپ وک آپ اک دگاھ وشہ

رآپ ےھجم وبانل ںیم آپ وک ےل رک دے دوں اگ۔

ر_________________________________

 

ھت راھک اور رھپ رشارت ںیم رعوج وک وبال وت  اہرمع امجل ےن ایپر ےس رعوج ےک رس رپ
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رعوج یھب اکلہ اس رکسمایئ ، آج یلہپ یہ ن ار انعن اس ےک اسےنم ےب زعت وہا اھت وج یسک 

رہ دے ریہ یھت۔ر

ن

راور وک ںیہن رپ رعوج وک م

ر_________________________________

 

  آ

 

 رعوج وک ای  نپاررل وایل ایتر رکےن ےک ئل

ے
ے

وت رعوج ےبیب کنپ  ریئ ،دورہپ ےک وق

رلک یک یسکیم ںیم تہب ایپری گل ریہ یھت ، انعن ےن کیلب رلک ےک رھتی سیپ وسٹ ےک 

ایئ ینہپ وہیئ یھت۔ر

ٹ

راسھت ےبیب کنپ رلک یک ن

ر_________________________________

 

رنشپسی ںیم رعوج اک اسرا دایھن اس ن ات رپ یہ اھت ہک ہی س  بک متخ وہ اگ ، اس ےک 

س  ےھت رصف ریم ابہشز یک یلمیف ںیہن یھت ن ایق س  ےھت ، رعوج وک وت رہ رہ  ر رپررنشپسی

ّصہ آ راہ

ن

غ
ریئگ۔ روھبلر راےس ریہ رآےت ےک راھبویئںر رہک اھت ررک اجحب رپ 

ر_________________________________
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 رپ یہ متخ وہ اگ اینت ےب ربصی سک ن ات یہ ےہ ںیہمت۔ر

ے
ے

ررعوج ہی رنشپسی اےنپ وق

ر_________________________________

 

   انعن ےن رعوج ےک اکن اےس 

 

انعن بک ےس رعوج یک ےب دایھین دھکی راہ اھت  اس ئل

 رپ یہ متخ وہ اگ۔

ے
ے

رن اور رکان ا ےک رنشپسی اےنپ وق

ر_________________________________

 

 بک آےئ اگ ، اچر ےٹنھگ وت وہ ےئگ ےہ ، ںیم ھٹیب ھٹیب رک کھت یئگ وہ

ے
ے

رں۔راور وہ وق

ر_________________________________

 

رعوج ےن ےب زاری ےس انعن وک وجاب دن ا وت انعن ےن اینپ یسنہ رویک ، دو ےٹنھگ ےک وفوٹ 
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 رنشپسی متخ وہا اور رعوج اک ااظتنر یھب ، 

ے
ے

ام ےک وق

 

وشٹ اور اھکےن ےک دعب رقتابیً ش

راد ےک اس

ن

 آےئ اور رھپ ھت رھگرنشپسی ےک متخ وہےن ےک دعب رعوج اور انعن ن ایق اف

رشی وہ رک انعن ، رعوج ، رمثہ اور رمع امجل اتپسہل یک رطف لچ ڑپے۔

ن

رف

_____________________________________

ر__________________________________

 

ر رےہ اور حبص ر
م
ر اور ریم ابہشز اسری رات اتپسہل ںیم رنرسی ےک ن اہ اجحب ، ریم اجی 

ر وکوہےت یہ ریم ابہشز ےن اج دے وہےئ ڑپکے اور دسرہ ی  ری 

ن

  چ

 

 وحیلی ےس وچب ےک ئل

  اجیھب ، دسرہ ےک نپاس اجحب وک وھچڑ رک ریم ابہشز ےن 

 

ےک ھچک ڑپکے الےن ےک ئل

اھٹمیئ الیئ اور وپرے اتپسہل ںیم ن ایٹن اس زیچ ںیم اجحب ےن یھب اےنپ ن اپ اک اسھت دن ا 

ر ای  وک وخیش ےک اسھت اتبیت ےک اس ےک نیت ڑج
م
راھبیئ وہےئ ںیہ۔واں راور ہ

ر_________________________________
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ارے اہھت ںیم دںی ےئگ۔
م
 ں وک بک ہ

ن

 

ے

رن ان ا ہی ولگ ان ت

ر_________________________________

 

ر ےک اسھت اتپسہل ےک ےبیب واڈ ںیم وموجد یھت اس  اجحب وج ریم ابہشز ےن اور ریم اجی 

 ں اھبر

ن

 

ے

وک ویٹنی رٹیل ںیم آرام ےس وسن ا وہا  رویئںےن رسحت رھبی اگنوہں ےس اےنپ ت

 ں اھبویئں وک وگد 

ن

 

ے

داھکی اور رھپ ای  رسد آہ رھب رک ریم ابہشز ےس اہک ،  بک ےس اےنپ ت

 

ے
ے

 ں وک ایھب ھچک وق

ن

 

ے

  ےب ربصی وہ ریہ یھت رگم ڈارٹکز ےن ان ت

 

ںیم ااھٹےن ےک ئل

  ویٹنی رٹیل رپ یہ رےنہ اک وبال اھت۔ر

 

رےک ئل

ر_________________________________

 

ا ریمی 

ن

  ویٹنی رٹیل رپ یہ رانہ ااھچ ےہ ، آپ وخش وت وہ ن

 

 ں ےک ئل

ن

 

ے

اٹیب یج ایھب ان ت

ررپزسن۔ر

ر_________________________________
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 ں وٹیبں وک ایپر رھبی رظن ےس داھکی اور رھپ اجحب یک رطف ٹلپ 

ن

 

ے

ریم ابہشز ےن اےنپ ت

ررک اس ےس وسال وپاھچ۔

ر_________________________________

 

ن ان ا ںیم تہب وخش وہں ، آپ وک ہتپ ںیم ےن یھبک یھب ںیہن وساچ اھت ہک وھچےٹ نہب 

رے نہب اھبیئ وک اینت وخیش وہیت ےہ۔

ٹ

راھبویئں ےک اس داین ںیم آےن رپ ی 

ر_________________________________

 

دن ات اتب دےیئ۔

ن

راجحب ےن ریم ابہشز وک اےنپ دیل خ 

ر_________________________________
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و ں ےن ےھجم ن اپ ےک الص اعمین اتبےئ ، مت دوونں یک وج 

ن

ح ہی
مت دوونں وہ ےلہپ ےچب وہ 

ر ریمی ایپری یس یٹیب وک  اتیمہ ےہ ریمی زدنیگ ںیم وہ یھبک یھب مک ںیہن وہ یتکس اور مت اجی 

ا دنب رکو ااھچ۔ر

ن

رگنت رکن

ر_________________________________

 

ر وک وخد ےس دور ابہشریم ر ر اور اجحب دوونں وک ےلگ اگل رک وبال اور رھپ ریم اجی  ز ےن ریم اجی 

ر من آوھکنں ےس رکسما دن ا ویکں ےک آج  اراض وہ رک اہک سج ریم اجی 

ن

رک ےک ونصمیع ن

اس ےک دل وج ڈر اھت ہک اجحب اور دسرہ ےک آےن ےک دعب اس یک اتیمہ ریم ابہشز یک 

متخ وہ ایگ اھت ، آج ریم ابہشز ےن اتبن ا ہک وہ رصف اس اچچ  ر وہزدنیگ ںیم مک وہ اجےئ یئگ

رںیہن ن اپ یھب ںیہ۔ر

ر_________________________________

 

 ںیہ۔ر

ے

ررس آپ یک ٹنشیپ وک وہش آ ایگ ، اب آپ س  ان ےس لم تکس
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ر_________________________________

 

ر اور اجحب ایھب ن اںیت یہ رک رےہ  ہک رنس ےن اںیھن دسرہ ےک  ےھتریم ابہشز ، ریم اجی 

 ں یہ دلجی ےس دسرہ ےک رمکے یک رطف ےلچ ےئگ۔ر

ن

 

ے

روہش ںیم آےن اک اتبن ا وت ت

ر_________________________________

 

ردسرہ ہ ہ ہ ، آںیھکن وھکولں۔

ر_________________________________

 

وک وہش وت آ ایگ اھت رگم  ردسرہریم ابہشز ےن دسرہ اک اہھت اھتم رک اےس آںیھکن وھکےنل اہک ، ر

 یک وہج ےس آںیھکن ومدنے وہےئ یھت۔

ے

م
رزمکوری اور اقنہ

ر_________________________________
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ارا ہچب اہکں ےہ۔ر
م
رریم ہ

ر_________________________________

 

  آںیھکن وھکیل اور 
 
دسرہ ےن ڈرےت وہےئ ریم ابہشز ےس وسال وپاھچ ، دسرہ ےن ج

ڑپا وھجال اخیل داھکی وت ای  ڈر دل ںیم ھٹیب ہک ںیہک اہلل ہن رکے ہچب وک  اسھتاےنپ ڈیب ےک ر

روت ھچک ہن وہ ایگ وہ۔ر

ر_________________________________

 

ارا ہچب ۔۔۔۔ر
م
ردسرہ ہ

ر_________________________________
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 ادوھرا  ایکرریم ابہشز ےن یسنہ روک ےک ہلمج اجن وبھج ےک ادوھرا وھچڑا دن ا ، ریم ےن ہلمج

ا رشوع رک دن ا اھت۔ر

ن

روھچڑا دسرہ ےن وفراً یہ رون

ر_________________________________

 

ارا ہچب ںیہن ےچب ںیہ اہلل ےن 
 
ڑاق رک راہ وہں ن ار ، ہ

 

 ارے دسرہ ںیم م

اہ اگر وک نیت ڑجواں وچبں س ونازا ےہ۔

 

 ھجم ےسیج گ

_________________________________ 

 

یت وہیئ دسرہ ےک آوسنں اصف ےیک ہکبج دسرہ وت ےلہپ ےس زن ادہ  روریم ابہشز ےنر

رروےن گل یئگ یھت۔

ر_________________________________

 

ا وت دنب رکو ، وخیش اک ومعق ےہ اور آپ ولگ رو رےہ وہ۔

ن

رامم ن ان ا اب آپ دوونں رون
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ر_________________________________

 

  اےنپ امں ن اپ وک روےت
 
ا وہےئ راجحب ےن ج

ن

 داھکی وت گنت آ رک وبیل ویکں ہک ارگ وہ رون

ا رشوع رک دانی اھت۔ر

ن

ردنب ہن رکےت وت اجحب یھب رون

ر_________________________________

 

اجحب یک ن ات رپ ریم ابہشز اور دسرہ دوونں یہ روےت وہےئ سنہ ڑپے ، ریم ابہشز ےن 

ر۔رےلہپ اینپ آںیھکن اصف ںیک رھپ دسرہ ےک آوسنں اصف ےیک

ر_________________________________

 

ر دعب رمع امجل یک اسری یلمیف تیمس اتپسہل ےچنہپ اور س  ےن ریم ابہشز اور  وھتڑی دی 

ردسرہ دوونں وک ابمرک ن اد دی۔ر

ر_________________________________
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ری وطاط مشچ یلکن اھبویئں ےک آےت یہ ےھجم اینپ وعج وک وھبل یئگ

ٹ

ی وتہب مت وت ی 
 
ج
ح

ے ریم ر

روہمیل رپ یھب ںیہن آیئ۔ر

ر_________________________________

 

ارایگض داھکیےت وہےئ اہک۔

ن

ررعوج ےن اجحب وک  اینپ ن

ر_________________________________

 

ارے وعج ںیم ںیہمت ایک اتبؤں ، ےھجم اینت وخیش یھت ہک ےھجم داین اک وہش ںیہن اھت رگم ریخ 

ر اےنپ نپاےل ےش اھبیئ داھکییت وہں۔ ںیہمترمت ادرھ آؤں ریمے اسھت ںیم

ر_________________________________
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اجحب ےن رعوج وک انمےن اجبےئ اینپ وخیش اک اتبےن گل اور وچبں ےک ن ارے ںیم اتبےت 

وہےئ داین رھب اک ایپر اجحب ےک ہجہل ںیم اھت اور رعوج اک اہھت ڑکپ رک ےبیب واڈ ںیم یلچ 

ریئگ۔

_____________________________________

#____________________________________ 

رگنکی ینز دے رےہ ںیہ ارظنی مہ آپ وک ای  ی 

ن

، وپسیل ےن اطلسن رمزا یک نپاچن  رن

 اھچہپ امرا ےہ ، وپسیل ےک ذراعئ ےک اطمقب اطلسن رمزا یک 

ے
ے

رٹکیفویں رپ کیب وق

ری دعتاد ںیم ریغ اقونین اہحلس ر

ٹ

د لیصفت رٹکیفویں ںیم ےس ی  ری 

ن

رآدم وہیئ ںیہ ، م ، ایشنمت ی 

ر اوعان ایھب اطلسن رمزا یک ای  رٹکیفی ےک ن ار ارے امندنئے ن ای 
م
  ہ

 

ر ےک ئل
م
ہ

ر آپ لیصفت ےس اتبںیئ ہی ایک اعمہلم ےہ۔ر رڑھکے ںیہ وت یج ن ای 

ر_________________________________

 

 اھچہپ امرےن یک ربخ انس ینز اکرٹس اےنپ وصخمص ادناز ںیم اطلسن رمزا یک رٹکیفویں رپ
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 وی رپ ریہ یھت ، رگم وحیلی ےک الؤچن ںیم ےھٹیب ریم ابہشز ےن وت ریحان وہ رک اینپ رظنںی یٹ

ر ےک رہچے رپ ای  وکسن ، ای  اانیمطن اور  یہ رموکز ریھک وہیئ ںیھت ہکبج ریم اجی 

رای  بیجع یس وخیش یھت۔

ر_________________________________

 

مت دوونں ن اپ ےٹیب ایک رکےت رھپ رےہ وہ ، مت ےن انعن وک رواک ویکں ںیہن  رولیہ رمع ہی

دنبے ےس اگنپ انیل تبیصم وک اےنپ ےلگ ن ادنانھ ںیہمت ںیہن ہتپ ہک اطلسن رمزا ےسیج ر

راسیج ےہ۔

ر_________________________________

 

ں ںیم رمع امجل ریم ابہشز ےن یٹ وی دنب رک ےک رمع امجل وک اکل یک اور دےب دےب وظفلر

ےس اس یک اور انعن یک رحوتکں ےک ن ارے ںیم وپاھچ ، رمع امجل ےن نیت دن ےلہپ یہ 

  ریخ ن اد رپسی اکرفنسن رکر

 

 وک یھب ہشیمہ ےک ئل

ے

 ےک ہن رصف نپاریٹ وھچڑےن ہکلب ایسس
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ہہک دن ا اھت ، سج رپ ریم ابہشز ےن رمع امجل ےس ن ات یہ ںیہن یک یھت نکیل اب انعن ےن 

ر یھت ویکں ہک ریم ابہشز اجاتن اھت ہک اطلسن  روج رحتک
م
 ےس ن اہ

ے
 

رداس یک ریم ابہشز ےک ی 

رے یک   وہ۔ ررمزا ےسیج صخش ےس آپ رصف ی 

ے

رادیم رھک تکس

ر_________________________________

 

 وھچڑےن ےک ےلصیف  وک داغ دار 

ے

ریم ےھجم وخد ھچک ھجمس ںیہن آ راہ ، اس ےن ریمے ایسس 

  رپاشین ررک دن ا ےہ ، ای  وت

 

 ہی ڑلاک ےلھچپ اچر دن رھگ ںیہن آن ا ، رعوج یچب اگل اس ےک ئل

ر دنچر
م
ردونں ےک دعب ای  ااحتمن ڑھکا رک داتی ےہ۔ر روہ ریہ ےہ ، ہی ڑلاک ریمے ےیل ہ

ر_________________________________

 

 رمع امجل ےن رپاشین وہ رک ریم وک اہک ، امجل وال ںیم س  یہ اچر دن ےس رپاشین ےھت

ے اچر دوونں ےس رھگ ںیم یسک ےس یھب راےطب ںیم ںیہن اھت ، رعوج اک دل ےک 
ھل
 

ج
پٹ  پ

انعن 

  ووسہس
 
 آ رےہ ےھت اور رھپ اچر دن دعب انعن اک ہتپ یھب الچ وت دل ںیم بیجع و رغی
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راےسی۔

ر_________________________________

 

اجؤں ، ےھجم ہتپ ےہ اطلسن  ررمع مت س  ےس ےلہپ وت رعوج وک ےل رک وہ رھگ وھچڑ رک وحیلی آ

 واہں ےس ولکن

ے
ے

 ےچنہپ اگ ، زیلپ رمع ایھب ایس وق

ے

اور  ررمزا زیمخ ریش یک رطح مت ولوگں ی

ا مہ اہیں ےس یہ انعن ےس راہطب رک ےک 

ن

اہں اانپ اور رعوج اک ومن الئ رھگ رپ یہ وھچڑ رک آن

روحیلی آےن اک وبل دںی ےئگ۔

ر_________________________________

 

 رمع امجل اور رعوج یک اجن یک رکف یھت وت ریم ابہشز ےن رپاشین وہ ریم

ے
ے

 ابہشز وک اس وق

ر

ن

ن
ے اک وبال۔ررک رمع امجل وک واہں ےس 

ن

کلی
ر

ر_________________________________
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رہنی مگیب وک وحیلی ےل رک آؤں ، ای  ٹنم مت ااسی رکوں  اںیھن 

ے

ر مت اجؤں یقت اور ف اجی 

د دسرہ اک نس رک وہ ولگ دلجی آ اجںیئ۔ روبانل ہک دسرہ یک تعیبط ای 

 

راب وہ یئگ ےہ ش

ن

رچ

ر_________________________________

 

 دی وت وہ اگڑی یک اچیب ےل رک اھٹ ڑھکا ریم ابہشز ےن ر

ے

 
ر وک دہای وصہف رپ ےھٹیب وہےئ اجی 

روہا۔

ر_________________________________

 

ر مت اانپ ومن الئ ےھجم دو اور ہی ول ریما ومن الئ اس ےس رمع امجل ےک اسھت  رای  ٹنم اجی 

رراہطب ںیم رانہ۔ر

ر_________________________________

 

ر 
م
ر وک روک رک ںیم ابہشز ےن اس ےس اس اک ومن الئ ےل ایل وحیلی ےس ن اہ اجےت ریم اجی 
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 دی۔

ے

 
راور آپ اانپ ومن الئ اےس امھت رک دہای

ر_________________________________

 

اجؤں اورپ اینپ امم اک ومن الئ وفن آف رک دو اور اہں اںیھن ایھب اس واےعق اجحب اٹیب آپ ر

ا۔

ن

 اتبن

ے

رےک ن ارے ںیم م

ر_________________________________

 

 دےتی وہےئ اہک وت وہ یج ن ان ا ہہک رک دسرہ ےک 

ے

 
ریم ابہشز ےن گنگ یھٹیب اجحب وک دہای

و دن یہ وہےئ ےھت اور ریم رمکے یک رطف لچ ڑپی ، دسرہ وک اتپسہل ےس آےئ ایھب د

رابہشز ںیہن اچاتہ اھت ہک دسرہ ایھب یسک یھب مسق یک نشنیٹ ےل۔ر

ر_________________________________

 

 وحیلی وچنہپ ، رمع امجل اور رعوج یھب اہیں یہ آ 

ے
ے

ولیہ انعن مت ںیہک یھب وہ ، ایھب ایس وق

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
846 

ررےہ ںیہ۔

ر_________________________________

 

ّصہ وک رٹنکول رکےت وہےئ انعن ےس اہک ، اجحب ےک الؤچن ےس اجےن ریم ابہش

ن

غ
ز ےن 

وج ہک وفراً یہ ااھٹیئ یئگ یھت ، آدیھ ن ات وت ریم  رےک دعب ریم ابہشز ےن انعن وک اکل المیئر

رابہشز اہیں یہ ھجمس ایگ اھت ، ن ایق ےک ن اںیت وہ وخد یہ انعن ےس ولکنا دے اگ۔

_____________________________________

ر_________________________________  

 

  ےس ہتپ الچ اھت ہک اس یک رٹکیفویں رپ اھچہپ ر
 
ّصہ ےس اطلسن رمزا وک ج

ن

غ
امرا ایگ ےہ وت وہ 

رنپالگ وہ ایگ اھت۔ر

ر_________________________________
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  اس ےن اےس ھجمس یہ ںیہن آ راہ اھت ہک ہی وار سک اک اھت ، ریم ابہشز اک ن ا رھپ رمع امجر
 
ل اک ، ج

ا رشوع یک وت اےس اگل ہی اکم رمع امجل اک ےہ۔

ن

رن اں وجڑن

ٹ

راےنپ ذنہ ںیم ک

ر_________________________________

 

 یہ وھچڑ 

ے

ی دانی اور رھپ ایسس

عف

ے

سٹ

ویکں ہک ےلہپ رمع امجل اک یسک یھب وہج ےس نپاریٹ ےس ا

ا ، اطلس

ن

ن رمزا ےک ذنہ ںیم وج اہکین دانی اور رھپ اجےت اجےت اطلسن رمزا وک یھب متخ رکن

رینب اس ےن اس اسحب ےس رمع امجل دبال انیل اک ہع رک ایل۔ر

ر_________________________________

 

اہں ولیہ  ، ریمی ن ات اکن وھکل ےک ونس ھچک ااسی رکو ےک اس ڈیمن ا اک اسرا دایھن ھجم ےس 

 اجےئ۔ر

ٹ

م
رہ

ر_________________________________
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  اطلسن رمزا ےن اےنپ نپاےل وہےئ ڈنغے وک اکل یک اور رشاب اک الگ

 

س اہھت ںیم ئل

رھچک یھب رکےن وبل دن ا۔

ر_________________________________

 

ا رمع امجل اور اس ےک دمسیھ ےک رھگ دامھہک رک دںی ،  اس 

ن

اطلسن اصج  مہ ویکں ن

را اک اسرا دایھن یھب اس رطح رمع امجل اور اس اک اخدنان یھب رم اجےئ اگ اور ڈیمن ا اک اس

ا۔ر

ن

ررطف وہ اجےئ اگ اور آپ یھب اوسفس رکےن ےلچ اجن

ر_________________________________

 

راکل یک دورسی رطف ڈنغے ےن اطلسن رمزا وک ای  وشمرہ دن ا۔ر

ر_________________________________

 

ہک رمع امجل اک اسرا  ںیہن ااسی رکےن ےس اسرا کش ریمی رطف آ اجےئ اگ مت ھچک ااسی رکو
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ام یھب ہن آےئ۔ر

ن

راخدنان یھب رم اجےئ اور ریما ن

ر_________________________________

 

ن رمزا وک اےنپ نپاےل وہےئ ڈنغے اک الپن انمس  ںیہن اگل وت اےس ھچک اور رکےن اطلس

راک وبل دن ا۔ر

ر_________________________________

 

وک آگ اگل دےتی ںیہ ، رمع امجل رم ایگ وت دعب یک  رااسی رکےت ںیہ مہ رمع امجل ےک رھگ

اٹ رسٹک وہا ےہ ، اس رطح یسک

 

ری ںیم وبل دںی ےئگ ےک ش

 

وک آپ رپ کش  اوکنای

ریھب ںیہن وہ اگ اور رمع امجل اک ہتپ یھب اصف۔ر

ر_________________________________

 

اطلسن رمزا وک اطلسن رمزا سج ڈنغے ےس ن ات رک راہ اھت اس ےن ااہتنیئ اکمری ےس ر
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ت اا مسق اک وشمرہ دن ا۔ر

ٹ

ھٹ

گ

رای  اور 

ر_________________________________

 

م ہی حیحص وشمرہ 

ہہہ
مہہہ
ہ

ا اچےیہ ای  یھب ںیہن انچب 

ن

ےہ ، اس رمع امجل اک اسرا اخدنان اورپ اجن

 ر

ن

 ےنیل اک ااجنم انتک ایھبی

ن

ر اےس یھب ہتپ ےلچ ےک اطلسن رمزا ےک اسھت نپپ

ن

اچےئہ ، آچ

ا ر

ے

رےہ۔وہن

ر_________________________________

 

 رھبےت وہےئ رغور اور  ربکت ےک ےشن 

ٹ
ن

ںیم  وچر اطلسن رمزا ےن رشاب اک ای  وھگی

روہ رک اےنپ ڈنغے وک اہک اور رھپ اکل اکٹ دی یھت ۔

ر_________________________________

 

ا وہ اگ

ن

 ، مت ایک ےتھجمس وہ ہی وج رمع امجل ںیہمت اس زیچ اک ااجنم تہب اھبری رطےقی ےس اکچن
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رن اد رک دے اگ ، اطلسن رمزا ےن اےسی دو ر وکڑی دو وکڑی اک اہمترا اٹیب ےہ ریما س  ھچک ی 

ےک آرسف تہب دےھکی  اور نج وک اطلسن رمزا ےن داھکی ان وک رھپ داین رپ یسک ےن ںیہن داھکی 

رگجی ن ار ےک ، اب اہمترے اٹیب ےک اسھت یھب ویہ وہ اگ وج تہب اسل ےلہپ اہمترے ر

رن اپ اور اھبیئ ےک اسھت وہا۔

ر_________________________________

 

 امجل اور انعن ےک سکع وک وصتر رک ےک رفنت ، اطلسن رمزا ےن اےلیک رمکے ںیم رمعر

 وہ دبہل یک آگ 

ے
ے

رغور ےس رھبے ہجہل ںیم اہک ، اطلسن رمزا یک آوھکنں ںیم اس وق

د رمع امجل اور انعن اسےنم ای 

 

 وہےت وت اطلسن رمزا اںیھن آوھکنں ےس یہ امر یھت وج ش

رداتی۔ر

_____________________________________

ر_________________________________

 

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
852 

ں وھچڑ رک اجؤں اور مہ ولگ اسےنم واےل ٹیگ 

ن ہ

رعوج اٹیب آپ ااسی رکو  اانپ ومن الئ 

رےس ںیہن کیب اسڈیئ واےل ٹیگ ےس اجںیئ ےئگ۔

ر_________________________________

 

  داھکی ہک رعوج اانپ رضوری اسامن گیب ںیم رھک یکچ ےہ وت اوھنں ےن 
 
رمع امجل ےن ج

ے راےس وم
ھل
 

ج
پٹ  پ

 یک اور اےس اتبن ا ہک وہ ولگ 

ے

 
ن الئ وفن اہیں رپ یہ وھچڑےن یک دہای

ر اجںیئ ےئگ ،  امجل ریم ابہشز ےس ن ات رک ےک دیساھ رعوج ر
م
دروازے ےس رھگ ےس ن اہ

  وبال۔رےک رمکے ر

 

رںیم ےئگ اور اےس اانپ رضوری اسامن ای  گیب ںیم رےنھک ےک ئل

ر_________________________________

 

رپ وہا ایک ےہ ، انعن یھب اچر دن ےس رھگ ںیہن آےئ اور اب ہی وبل رےہ وہ ہک مہ رھگ   رن ان ا

روھچڑ رک ریم الکن یک وحیلی اج رےہ ںیہ۔ر

ر_________________________________
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ر ےس اےنپ رسس یک رپاشیین ےنھجمس یک وکشش رک ریہ یھت ہکبج ھچک یھب  رعوج وج اینت دی 

ادی ےک ےلہپ یہ دن ےس رمع امجل وک ن ان ا  ھجمس ہن آن ا وت رمع امجل

 

ےس یہ وپھچ ایل ، رعوج ش

  رمثہ ںیہن یلچ 
 
انہک رشوع وہ یئگ یھت وج ہک رمع امجل یک وخاشہ یھب یھت ، انعن ج

 رھگ

ے

  ی

ے

 ںیم وموجد اھت ، اس ےس اےلگ دن یہ انعن رھگ ےس وپسیل وردی نہپ رںیئگ ی

ر۔رہک وج ایگ اچر روز وہےن وک ےھت واسپ ںیہن آن ا

ر_________________________________

 

ل یھب رپاشین ہن وہں ، انعن یھب یھٹ ےہ اور مہ وت سب ریم ابہشز ےک 
ب لک
اٹیب یج آپ 

 ےھجم ایھب اکل یک ےک آپ ولگ وحیلی آؤں وت ےنہک رپ اس ےک رھگ اج رےہ ںیہ ، اس ےن

رںیم ےن وساچ ولچ ای  رکچ اگل ےک آ اجےت ںیہ۔

ر_________________________________
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اہک وہ نئمطم وہ 

ے

ار اٹہ رک رعوج ےس ن ات یک ن

 

رمع امجل ےن رہچے ےس رپاشیین ےک آن

د یہ انعن یک اجن یھب یچب ای 

 

د سج رطح ےک احالت ےھت ش ای 

 

ر وہیئ ریتہ۔راجےئ ورہن ش

ر_________________________________

 

پ ںیل مہ ولگ

ن

رھپ ےتلچ ںیہ ، ںیلچ  رااھچ ںیلچ آپ اچدر ےس اےنپ آپ وک حیحص ےس ڈاھی

رآپ اچدر اوڑھ رک ےچین الؤچن ںیم آ اجںیئ۔ر

ر_________________________________

 

  داھکی ہک رعوج ان یک ن اوتں ےس وھتڑی یس نئمطم
 
 وہ یئگ ےک وت رمع امجل ےن ج

ر ےلچ ےئگ ، رعوج رمع 
م
رعوج وک اچدر اوڑھ رک الؤچن ںیم آےن اک وبل رک رمکے ےس ن اہ

ں ےس نئمطم وت ںیہن وہیئ رگم رھپ ہی وسچ رک ےک رمع امجل وج رکںی ےئگ امجل یک ن اوت

رحیحص رکںی ےئگ ، رعوج اچدر اوڑھ رک ےچین الؤچن ںیم آ یئگ۔ر

ر_________________________________
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ے

 ںیم وخد ہن وبولں آپ ولگ واسپ م

ے

  ی
 
آپ س  ولگ رھگ ںیلچ اجںیئ اور ج

ر وبےیل اگ ہک وہ یھب رھگ الچ اجےئ۔آےئ اگ اور اجےت وہےئ اگرڈز وک یھب

ر_________________________________

 

 دی ہک وہ س  ولگ رھگ ںیلچ اجںیئ اور رھپ 

ے

 
رمع امجل ےن اسرے المزنیم وک دہای

ری یہ اایتحط المزنیم ر

ٹ

ےک اجےن ےک دعب رعوج وج رھگ یک کیب اسڈیئ رپ ےل رک ےئگ اور ی 

درسی اھجمس رک وحیلی یک رطف رواہن وہ  رےک اسھت ای  یسکیٹ ںیم ھٹیب رک اےس

ٹ

وحیلی اک ای 

ف وسرںیت ڑپانھ رشوع 

ے

لی

ن

ج
م

ےئگ ہکبج رمع امجل اک ہی روہی رعوج وک ڈرا راہ اھت وت اس ےن 

ررک دںی ںیھت۔

_____________________________________

ر___________________________________
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ے آدےھ ےٹنھگ ےس یقت اصج  
ھل
 

ج
پٹ  پ

ر  رہنی مگیب یقت ریم اجی 

ے

ےک رھگ ںیم اھٹیب وہا اھت ، ف

ر ےن اہک ہک دسرہ یک    ریم اجی 
 
اصج  یک وہج ےس ےلہپ وت ہن ہہک رںیہ ںیھت رگم رھپ  ج

راب ےہ وت وہ یقت اصج  ےس

ن

  ڈٹسی روم ںیم یلچ یئگ۔ر رتعیبط چ

 

روپےنھچ ےک ئل

ر_________________________________

 

 تعیبط یقت ریمی ن ات ےنھجمس یک وکشش رکںی

ن

ر ہہک راہ اھت ہک دسرہ یک ااچی  ، اجی 

راب وہ یئگ ےہ اور وہ ےھجم الب ریہ ےہ۔ر

ن

رچ

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےن ااجتلء رکےت وہےئ یقت

ے

اصج  وک اہک  ویکں ہک یقت اصج  بک ہی یہ ہہک  رف

رہنی مگیب یقت رےہ ےھت ہک وہ یلچ اجےئ رگم وہ ریم ابہشز ےک رھگ ںیہن اجںیئ ےئگ

ے

 اور ف

ا ںیہن اچہ ریہ یھت۔ر

ن

راصج  وک االیک وھچڑ رک اجن

ر_________________________________
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وں اگ اور وےسی یھب دسرہ یقت ارگ آپ اب ہن اےھٹ وت ںیم آپ ےس یھبک ن ات ںیہن رک

ا ہک اس دسرہ یکر

ے

 ےن وت آپ یک رپ ن ات یہ اونگر یک ےہ ورہن ارگ ریم ابہشز وک ہتپ لچ اجن

ا ریم ابہشز ےن رھپ یسک یھب 

ن

راب وہیئ یھت وت آپ وک ہتپ ےہ ن

ن

تعیبط آپ یک وہج ےس چ

رزیچ اک احلظ ںیہن رانھک اھت۔

ر_________________________________

 

رہنی مگیب

ے

را اتگل  رف رہنی مگیب وک یقت اصج  اک روہی ہشیمہ ےس یہ ی 

ے

اراض ہجہل ںیم اہک ، ف

ن

ےن ن

پ رک اجیت ںیھت ہک نہب اھبیئ اک اعمہلم ےہ رگم وج دسرہ ےک اسھت ھچک دن  راھت رگم رھپ جپ

 اھت۔ر

ے
 

رداس  ی 
ِ  
ااقت

ن

  ن

 

رہنی مگیب ےک ئل

ے

رےلہپ وہا ےہ وہ ف

ر_________________________________

 

رہنی مگیب

ے

اراض وہ ریہ ںیہ ورہن ف

ن

  ہک آپ ن

 

 ںیم آپ ےک اسھت لچ راہ وہں اس ئل
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ا۔ر

ے

رںیم یھبک یھب ہن اجن

ر_________________________________

 

یقت اصج  ےن اتکب دنب رکےت اور آوھکنں ےس ہمشچ اٹہےت وہےئ اہک ، یقت اصج  

را اگل رگم ریم ابہش ا وک یھب دسرہ یک تعیبط اک ہتپ الچ وت اںیھن یھب ی 

ن

ز یک وہج ےس وہ ںیہن اجن

راچہ رےہ ےھت۔ر

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےک آےن

ے

ر ںیہن یک اور  ریقت اصج  اور ف ر ےن ای  ہحمل یک دی  ےک دعب ریم اجی 

ردلجی ےس اںیھن اگڑی ںیم اھٹیبن ا اور وہا یک رت رپ وسار وہ رک وحیلی یک رطف لچ ڑپا۔ر

_____________________________________

ر___________________________________
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ر ےک آےن اک ااظتنر رک راہ اھت ، الؤچن ںیم رکچ اگل اگل  رریم ابہشز بک ےس رمع امجل اور ریم اجی 

اںیگن لش وہ یئگ ںیھت رگم نشنیٹ  ںیم ریم ابہشز وک آرام یہ ںیہن آ راہ اھت۔ر

ٹ

ررک اس یک ن

ر_________________________________

 

 انعن ےک اسھت اہمترا راہطب وہا  ، ریم ےھجم ھجمس ںیہن آ ریہ مت ےن 

ا ےہ۔  ےھجم اہیں ویکں البن 

_________________________________ 

 

ررمع امجل ےن وحیلی ںیم دالخ وہےت یہ ریم ابہشز ےس رکف ےس وپاھچ۔

ر_________________________________

 

اور اینپ وھپھپ وک وبولں ےک وچبں وک ےل رک ےچین آ  رای  ٹنم رمع اٹیب یج آپ اورپ اجؤںر

راجںیئ بک ےس رمکے ںیم دنب یھٹیب ےہ۔ر
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ر_________________________________

 

ا    ریم ابہشز ےن رعوج وک دسرہ وک البےن یھب دن 

 

  رکےن ےک ئل

 

رعوج وک رظنم ےس اغی

رھ اھت ، ریم ابہشز ےک ےنہک ےک دعب رعوج رس اہں الہ رک دسرہ ےک رمک

ٹ

ے یک رطف ی 

ریئگ۔

ر_________________________________

 

 ںیہن ایک ، ںیم ںیہن اچاتہ ہک رمع ریمی ن ات ونس انعن ےن اطلسن رمزا وک ڑیھچ رک ااھچ

رسج رطح ن ان ا اور اھبیئ ےئگ ںیم ںیہمت یھب وھک دوں۔

ر_________________________________

 

ت وک شیپ رک دن ا اھت  ویکں ہک رمع امجل اس وک ریم ریم ابہشز ےن دنچ ولمجں ںیم یہ اینپ ن ا

ر اھت ، رمع امجل ےن ریم ابہشز یک ن ات

ن

ےتھجمس وہےئ اس ےک اہھت رپ  رریش الضف یک رطح زعی 
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راہھت راھک اور اےس رکشتاہن رظنوں ےس داھکی۔ر

ر_________________________________

 

اءاہلل ےس اہمتری وفوٹ اکیپ  راالسلم مکیلع اھبیھب ،اس وھچوٹں وک ےھجم دںی ، ریم

 

ہی وت  امش

رےہ۔

ر_________________________________

 

رار  ررمع امجل ےن دسرہ یک وگد ںیم

ے

ےس ای  ہچب وک ایل اور رھپ اےس ریم ابہشز یک وفوٹ اکیپ ف

ردن ا۔

ر_________________________________

 

ا ر

ے

 رون

ے
ے

ر وق
م
ریہ راتہ ےہ۔راور ہی ریما ہچب اینپ امم یک وفوٹ اکیپ ےہ ہ
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ر_________________________________

 

رک رشارت ادناز ںیم اہک ریم ابہشز ےن آےئگ رھب رک رعوج یک وگد ںیم ڑکپا وہا ہچب ےل ر

رسج رپ س  ےسنہ وساےئ دسرہ ےک۔ر

ر_________________________________

 

راور واال ریما اورپ ایگ ےہ ، دںیھکی ےسیک ریمی رطح سنہ راہ ےہ۔ر

ر_________________________________

 

را رک وبیل وت س  یہ سنہ ڑپے۔ر

ے

راجحب رسیتے ہچب وک وگد ےیل وہا  ای

ر_________________________________
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ر ےن وبال ہک اہمتری تعیبط ر دسرہ ںیہمت ایک وہا مت یھٹ وت وہ ، ریما بلطم ےہ ےھجم اجی 

راب وہ یئگ ےہ۔

ن

رچ

ر_________________________________

 

ر ہک وھجٹ ےک ن ارے ںیم اتبن ا وت  رہنی مگیب ےن آےت یہ الؤچن ںیم یھٹیب دسرہ وک ریم اجی 

ے

ف

ر وک داھکی رھپ ریم ابہشز وک داھکی سج ےن دلجی ےس دسرہ ےن ےلہپ وت ر ریحان وہ رک اجی 

ر ےن ریم ابہشز ےک ےک ےنہک رپ  آںیھکن ےچین رک ںیل سج اک اصف بلطم اھت ہک ریم اجی 

ر۔وھجٹ وبال ےہ

ر_________________________________

 

  وھجٹ وبال ، ںیم ےن یہ

 

ر ےن آپ وک اہیں الےن ےک ئل اےس اہک اھت  وہ اھبیھب ریم اجی 

ر احل ںیم ےل رک اہیں آےئ اور اےس دںیھکی اس ےن وھجٹ وبل دن ا ہک 
م
ہک آپ وک ہ

رںیم امیبر وہں۔
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ر_________________________________

 

ری افصیئر

ٹ

رےک اسھت وھجٹ وبال اور ریم ابہشز وک اصف اچب یئگ۔ دسرہ ےن ی 

ر_________________________________

 

روب

ن

روبزے ےن چ

ن

ہہ چ
ہہ

ن

ن
ان 

ن

 ڑکپ ایل ےہ ، وھجےٹ ےک اسھت رہ رہ رک ان

ن

زے اک رن

 ںیہ۔

ے

روھجٹ یہ وبانل ںیھکیس ےئگ اور ایک ھکیس تکس

ر_________________________________

 

ا ہن وبےل ، یقت اصج  ےن دسرہ 

ن

اہن انبن

 
ن

ّصہ ںیم ریم ابہشز وک  اےنپ زنط اک ن

ن

غ
یک ن ات ینس وت 

پر  رک ایل اھت ،  یقت اصج  ایس یقت اصج  ےک زنط وک ریم ابہشز ےن جپ

ے
 

رداس  رک ےک ی 

  رمع امجل وک آوھکنں یہ آوھکنں ےس رمع 
 
ا اچےتہ ےھت رگم ریم ابہشز ےن ج

ن

 رھگ اجن

ے
ے

وق

 اک اہک وت رمع امجل ےن یقت اصج  وک روک یہ ایل اور امجل وک یقت اصج  وک اہیں یہ رےنک
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پ یہ وہ ےئگ ےھت۔ر ریقت اصج  یٹیب ےک رسس ےک آےئگ جپ

ر_________________________________

 

 

ٹ

ا ونبان ا اور رھپ رمکے س 

ن

  ےلہپ اھکن

 

ریم ابہشز ےن المزنیم وک وبل رک امہمونں ےک ئل

ری اخومیش ںیم

ٹ

ا س  ےن ی 

ن

  رکواےئ ، رات اک اھکن

 

ر ےک ئل  اھکن ا اس ےک دعب وھتڑی دی 

رس  الؤچن ںیم آ رک ھٹیب ےئگ۔ر

ر_________________________________

 

ارظنی

ن

 آگ ڑھبک ایھٹ ےہ اور ن

ن

 آپ وک اتبےت ںیلچ ےک رمع امجل ےک رھگ رپ ااچی

 رمع امجل ان یک وہب رھگ ںیم یہ وموجد ےھت۔

ے
ے

رزراعئ اک انہک ےہ ہک اس وق

ر_________________________________

 

یٹ وی رپ ےنلچ وایل ربخ ےن س  ےک یہ وہش مگ رک دےی ےھت ، رمع امجل وت یسک رٹاسن ںیم 
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ا رشوع وہ یہ ےکچ

ن

  ےک رعوج وت یٹ وی رپ رھگ وک آگ یک ٹیپل ںیم دھکی رک یہ رون
 
 ےئگ ج

ریئگ یھت۔

ر_________________________________

 

اری اجن اچب یل ارگ مت
م
 حیحص وشمرہ ہن دےتی وت آج اس آگ ںیم رعوج  رریم مت ےن ہ

ے
ے

ر وق ی 

ریٹیب اور۔ر

ر_________________________________

 

 ریم ابہشز ےک ےلگ اگل اور رھپ من آوھکنں ےس ریم ابہشز اک رکشہی ادا ایک ےہ رمع امجل ےلہپ

 ررگم اس ےس ےلہپ ےک رمع امجل اےنپ ےلمج لمکم رکےت اس ےس ےلہپ یہ ریم ابہشز ےن اےس

پ رکوا دن ا۔ر رجپ

ر_________________________________
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ا ہکلب مت ریمے

ن

 یہ ںیہن امن

ے

اھبیئ وہ ، ای  اھبیئ وک  رمع ںیم ےن ںیہمت رصف ای  دوس

وھک اکچ وہں اب ںیہمت ںیہن وھک اتکس اور رعوج وت ریمی یٹیب ےہ اےس ےسیک آچن آےن 

رداتی۔ر

ر_________________________________

 

ےن رمع امجل ےک اہھت رپ اہھت رھک رک اےس امن دےتی وہ وبال اور رھپ آےئگ رھب رک  رریم ابہشز

 اک ااسحس دالن ا۔ررعوج ےک رس رپ اہھت رھک رک ا

ظ ن
ن ے

رےس ت

ر_________________________________

 

رہنی 

ے

رہنی مگیب اور یقت اصج  ےک دل وک وھچ ےئگ ےھت ، ف

ے

ریم ابہشز ےک اسرے اافلظ ف

ں ےس ریم ابہشز وک داھکی اور یقت اصج  ےن وت وج اجیم ریم ابہشز اک انبن ا مگیب ےن وت من آوھکن

 اھت۔ر

ٹ

ل ال
ب لک
روہا اھت وہ وت اس 

ر_________________________________
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ریم ابہشز وک یقت اصج  ےن زعت نپاامل رکےن واال دورسوں وک روسا رکےن واال اھجمس 

ر۔روہا اھت رگم ریم ابہشز وت روتشں اک نپاس اھت

_____________________________________

________________________________ 

رمع مت انعن وک اکل رکو ، ںیم ےن اکل ھک یھت ےھجم ہہک راہ اھت ہک ایھب آ راہ وہں اور رات ر

 ںیہن آن ا۔ر

ے

روہےن وک ےہ وہ ایھب ی

ر_________________________________

 

 نئمطم ریم ابہشز ےن س  وک فیس رک ایل اھت

ے

 رگم انعن یک رطف ےس ریم ابہشز ایھب ی

  رمع امجل وک وبل دن ا ہک انعن وک اکل رکے۔ر

 

رںیہن وہا اھت اس ئل

ر_________________________________
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راھ وہ

ٹ

 ایگ ےہ رگم لقع ریم ںیم ےن اکزل ںیک ںیہ رگم وہ دگےھ اک ہچب اکل ااھٹےئ وت ، دق ی 

 ں ںیم یہ ےہ۔

ن ٹ

راس یک ھگ

ر_________________________________

 

ّصہ اھت 

ن

غ
 سیپ رک ریم ابہشز وک وجاب دن ا ، رمع امجل وک ےلہپ یہ انعن رپ 

ے
ن

رمع امجل ےن دای

ّصہ دال ریہ یھت۔ر

ن

غ
ررگم اب اس یک ہی الرپوایہ اور ریغ زہم داری رمع امجل وک اور 

ر_________________________________

 

رہ "دگےھ" اک  ہچب ےہ۔اہں مت ےن ہی وت حیحص اہک رمع و

ر_________________________________

 

  ظفل دگےھ وک زور دے رک اےس وجاب 

 

ّصہ مک رکےن ےک ئل

ن

غ
ریم ابہشز ےن رمع امجل اک 

راد یہ دیب دیب یسنہ ےسنہ ہکبج ےک رمع امجل وساےئ ریم

ن

 ابہشز وک ردن ا وت الؤچن ںیم ےھٹیب س  اف
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راکس۔رآںیھکن داھکیےن ےک ھچک زن ادہ ہن رک ر

ر_________________________________

 

دسرہ آج رات اجحب ، رعوج اور اھبیھب آپ ای  رمکے ںیم وسںیئ ےئگ ، امتم رمد 

ریھب ای  رمکے ںیم یہ وسںیئ ےئگ۔ر

ر_________________________________

 

ر ےک دعب ریم ابہشز یک دیجنس رہ آواز الؤچن ںیم وگیجن۔روھتڑی دی 

ر_________________________________

 

دںیھکی ڈرےن یک رضورت ںیہن ےہ اہلل س  ھچک یھٹ رک دے اگ ، اھبیھب آپ ان 

س  ےس اہبدر ںیہ وت آپ یک زہم داری ےہ ہک آپ دسرہ اور ویچبں اک ایخل رںیھک 

 رےہ

ے

 ںیم وموجد رمکے ںیم دو دن ی

ٹ

ت

ن

می
ب ٹ س

ا ہک ارگ ںیہک آپ س  وحیلی ےک 

ے

 یئگ ن
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ا ےہ

ے

ا  رےس یھب مہ رپ ہلمح وہن

ن

دا ن

ن

آپ س  وفحمظ رںیہ اور س  ےس امہ ن ات  ارگ خ

وخاہتس ھچک وہ اجےئ وت ےلب یہ مہ  رمدوں ںیم ےس یسک وک ڑیچ اھپڑ ےک رھک دںی رپ آپ 

ر ںیہن آےئ اگ۔
م
رںیم ےس وکیئ یھب رمکے ےس ن اہ

ر_________________________________

 

راد وک آےن واےل رطخات ےس ز ےن تقیقح دنسپاہن ادناز ںیم الؤچن ےھٹیب امتریم ابہش

ن

م اف

راد ےس رھبے وہےئ الؤچن ںیم وکست اھچ ایگ اھت 

ن

وخبیب آاگہ ایک ، ریم ابہشز یک ن ات رپ اف

ت اا مسق یک رحتک یک ادیم یک اج یتکس 

ٹ

ھٹ

گ

ر 
م
ر ای  دنبہ اجاتن اھت ہک اطلسن رمزا ےس ہ

م
رگم ہ

رےہ۔

ر_________________________________

 

ر آپ اےنپ

ن

ز
س
س

ن

ن

 ںیم ےل رک اجںیئ ، اجحب امےئ رپ

ٹ

ت

ن

می
ب ٹ س

 اھبویئں ، رعوج اور اھبیھب 

رے ن ان ا )ریم ریش الضف( ےک رمکے ںیم ےل ےک اجؤں انعن 

ٹ

ر مت رمع اور یقت وک ی  اجی 
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ربیت دانی ےہ اور دسرہ مت ریمے اسھت 

ے

ےک آےن رپ مہ ولوگں وک آےئگ اک الپن یھب ی

ر آؤں ںیم ےن مت ےس تہب رضوری ن ات رکین ےہ۔رمکے ںیم

ر_________________________________

 

ر وک مکح دےتی وہےئ اہک اور رھپ دسرہ وک اےنپ ےھچیپ آےن اک  ریم ابہشز ےن اجحب اور ریم اجی 

وبل رک الؤچن ےس اےنپ رمکے یک رطف لچ ڑپا ، ریم ابہشز یک ن ات نس رک دسرہ ےن 

رہنی مگیب وک امھتن ا اور رھپ ریم ابہشزاےنپ اہھت ںیم ڑکپا ر

ے

   وہا ہچب ف

 

 ےک ئل

ن
ن

یک ن ات نس

رمکے یک رطف یلچ یئگ ، ریم ابہشز ےک مکح یک لیمعت یک یئگ اور س  ولگ الؤچن ےس 

راھٹ رک رمکوں ںیم ںیلچ ےئگ۔

ر_________________________________

 

ایک رک اتکس ےہ ، آپ وضفل  رریم آپ ویکں اانت رپاشین وہ رےہ ںیہ وہ ای  آدیم آپ اک

رںیہ اور اسھت ںیم رھگ واولں وک یھب۔ر ںیم یہ رپاشین وہ رےہ
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ر_________________________________

 

دسرہ ےن وچبں ےک ڑپکے ںیم رےتھک وہےئ ےب رکفی ےس اہک ، دسرہ رمکے ںیم آیئ وت 

ں ای  گیب ںیم ےلہپ ریم ابہشز یسک ےک اسھت ومن الئ رپ ن ات رک راہ اھت وت  دسرہ ےن وچبر

  دسرہ وچبں یک ھچک رضوری اسامن رانھک ر

ے

  ریم ابہشز ن ات رک ےکچ وت ی
 
رشوع رک ایل ج

رےن یہ ن ات اک آاغز ایک۔ر

ر_________________________________

 

 نب اجیت 

ے

دسرہ وہ وکیئ ومعمیل آدیم ںیہن ےہ ، اس صخش ےک ای  ن ار ےنہک ےس وکحم

 رگ

ے

 یھب اجیت ےہ ، مت اس ن ات ےس اس ےک اطوتقر ےہ اور ای  ن ار ےنہک ےس وکحم

  روہےن

ے

اک ادنازہ اگل ول ہک وہ صخش سج رپ ےھجم نیقی ےہ ہک وہ ریمے اھبیئ اور ن اپ اک اقت

رن اد  ا  ، وہ صخش ونیمکں اک رسدار ےہ وہ یسک وک ی  ےہ رگم ںیم اس اک ای  ن ال یھب ںیہن اگبڑ نپان 

  اس یک زعت ےک اسھت یھب لیھک اتکس

 

 ےہ اور ےھجم اس ن ات اک نیقی ےہ رکےن ےک ئل
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  اےس ہتپ
 
 ےلچ اگ ہک رمع امجل یک یلمیف اور یقت یک یلمیف چب یئگ ےہ وت وہ رضور وحیلی رپ ہک ج

پ ےس زدنیگ ںیم دو ن ار 

ن

ہلمح رکےن آےئ اگ اور ےھجم اینپ یٹفیس رکین ےہ ںیم ای  یہ اسی

روخد وک ںیہن ڈاس اتکس۔ر

ر_________________________________

 

ّصہ ےک اک یھب رصنع امنن اں اھت ، ریم ریم ابہشز ےک ہجہل ںیم دیجنسیگ ےک اسھت اسھت

ن

غ
 

رابہشز ےک وبےنل رپ دسرہ اخومیش ےس اانپ اکم رکےن گل۔

ر_________________________________

 

ردسرہ اِدرھ آؤں ریمے نپاس وھٹیبں ںیم ےن مت ےس رضوری ن ات رکین ےہ۔ر

ر_________________________________

 

ّصہ رکےن رپ رمکے ر

ن

غ
ر وت اخومیش اھچیئ ریہ ، ریم ابہشز ریم ابہشز ےکچ  ںیم وھتڑی دی 
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  دسرہ اانپ اکم وپرا رک 
 
ومن الئ وفن ںیم اور دسرہ وچبں اک اسامن گیب ںیم رےنھک گل ج

 وک ای  رظن داھکی اور 

 

چ

مٹ س

ےک اجےن گل وت ںیم ریم ابہشز ےن اےنپ ومن الئ وفن رپ آےت 

ر رپ ےنھٹیب اک اہک۔ر اےس اسڈیئ رپ ںیم رھک رک دسرہ وک اےنپ نپاس وصہفرھپ

ر_________________________________

 

  تہب لکشم وہں ےئگ ، مہ 

 

ر اور انعن ےک ئل دوھکی دسرہ ای  دو دن رمع ، ریمے ،اجی 

اک ںیم اطلسن رمزا ےک دنبے ےھٹیب وہں ےئگ ، سب ای  وھچیٹ یس یطلغ ر

ے

ولوگں یک ن

 ہک ریمی ای  یطلغ یک وہج  ومت ےک نم ںیم ںیلچ اجںیئ ےئگ ، ںیم ںیہن اچاتہراور مہ

ر احلظ ےس اینپ ایتری رکین وہ یئگ ارگ ر
م
  ےھجم ہ

 

ےس وکیئ یھب لکشم ںیم ڑپے وت اس ےک ئل

ام رک یل ےہ ، اس 

ن

ےھجم ھچک وہ ایگ وت ہی ںیہ وحیلی ےک ےک اکذغات وج ںیم ےن اہمترے ن

ام رپ ںیمرافلئ ںیم ریمے کنیب ااک

ن

 ےن ھچک ؤسٹن یک لیصفت ےہ اور ہی ںیہ اجحب ےک ن

  اںیھن چیب دانی اور ریمی یٹیب 

 

دے ےھت اس یک ڑپاھیئ لمکم رکےن ےک ئل ری 

ن

رئیشز چ

 ںیم اھت 

ے
 

آےئگ یک ڑپاھیئ ڈسین یک ویین وریٹس ںیم لمکم رکے یئگ اور ن ایق وج ریمی ورای

 ریما ریمے  راںیھن ںیم ےن اہمترے اور اےنپ اچروں وچبں ںیم
ّ
میسقت رک ایل ےہ وج ّصح
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ام رک دن ا ےہ۔رن ان ا یک اجدیئ

ن

ر ےک ن  ںیم ےن اجی 
ّ
راد ںیم اھت وہ یھب اور ریش اھبیئ اک یھب ّصح

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن دسرہ ےک اہھت ںیم ےلہپ وحیلی یک افلئ ریھک رھپ کنیب ااکؤسٹن یک 

ابہشز ہن راہ رھپ اےس ای  ای  ن ات ایسی اھجمسیئ ےسیج ارگ ریم رالیصفتت یک افزلئ دںی اور ر

روت دعب ںیم دسرہ وک وکیئ رپاشیین ہن وہ۔ر

ر_________________________________

 

آپ ایسی ن اںیت ویکں رک رےہ ںیہ ، ےھجم اور ریمے وچبں وک آپ ےک العوہ ھچک یھب ںیہن 

دا یک مسق

ن

 آپ ےس یھبک ن ات ںیہن رکوں یئگ اور اچےیہ آدنئہ آپ ےن ایسی ن اںیت یک وت خ

ر ایسی ہگج وھچڑ رک اجؤں یئگ ہک رم ےک یھب ںیہن ولمں یئگ۔اس ن ار آپ وکر

ر_________________________________
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دن ایت وہ یئگ اور افزلئ وک ریم ابہشز یک وگد ںیم کنیھپ رک اھٹ 

ن

دسرہ ریم ابہشز یک ن ات رپ خ 

رڑھکی وہیئ۔

ر_________________________________

 

ب ب ب ب ب اجحب ب ر راجحب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اجحب ب ب

رب ب ب ب ب۔

ر_________________________________

 

ّصہ ںیم اجحب وک آواز دی وت اجحب اینپ امں ےک اس رطح ےنخیچ رپ اھبیتگ وہیئ 

ن

غ
دسرہ ےن 

ررمکے ںیم آیئ۔ر

ر_________________________________

 

ر آواز دی۔ریج امم آپ ےن ےھجم
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ر_________________________________

 

ّصہ ںیم دھکی رک یہ رپاشین وہ یئگ یھت۔

ن

غ
راجحب رمکے ںیم آیئ وت دسرہ وک 

ر_________________________________ 

 

ا ںیم 

ن

 ں اھبویئں وک ریمے نپاس الؤ اور آج مت اھبیھب اور رعوج ےک اسھت وسن

ن

 

ے

اےنپ ت

ں اےنپ رمکے ںیم وسؤں یئگ۔

ن ہ

ر

ر_________________________________

 

ر ظفل وہ ریم ابہشز وک انس ریہ یھت۔ر دسرہ ےن اہک
م
راجحب وج اھت رگم ہ

ر_________________________________
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 ں وک الیت وہں۔

ن

 

ے

ریج امم ںیم ت

ر_________________________________

 

ایک وہا ےہ سج رپ ریم ابہشز اجحب ےن ای  رظن ریم ابہشز وک داھکی ےسیج ہہک ریہ وہ اںیھن ر

ر دعب رعوج اور ےن اےس اینپ امں اک ر انہک امےنن اک وبال وت وہ یھب واہں ےس یلچ یئگ ، وھتڑی دی 

 ں وک وچبں وک ااھٹ رک رمکے ںیم آںیئ ، دسرہ ےن آےئگ رھب رک اجحب ےس دو ر

ن

 

ے

اجحب ت

 ں وک ان ےک وھجولں ںیم ڈال رک رعوج او

ن

 

ے

ر اجحب واسپ وچبں ںیم ےس ای  وک ایل ت

رںیلچ ںیئگ۔

ر_________________________________

 

دسرہ ںیم ےن ااسی ھچک ںیہن اہک سج رپ مت اےسی نم وھپال رک ھٹیب اجؤں ، دنبے وک تقیقح 

ا اچےیہ۔ر

ن

ردنسپ وہن

ر_________________________________
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ر وہےئ دسرہ وک اہک۔رریم ابہشز ےن افزلئ وک دراز ںیم رےتھک اور رھپ اس دراز وک دنب رکےت

ر_________________________________

 

رااھچ ارگ ایھب ںیم ہی وہکں ےک آج رات ےھجم ومت آ اجےئ وت آپ ایک رکںی ےئگ۔ر

ر_________________________________

 

 ں وچبں 

ن

 

ے

دسرہ وچبں ےک وھجےل ےک نپاس ڑھکے وہ رک زرا اویچن آواز ںیم وبیل وت ت

ا رشور

ن

رع وہ ایگ اھت۔رںیم ےس ای  رون

ر_________________________________

 

دسرہ آہتسہ ، دوھکیں ےچب وک ڈرا دن ا ، دنین ےس اھٹ ایگ ےہ  اور ارگ مت رم یئگ وت وہ ریم ابہشز 
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ری دن وہ اگ۔

ن

اونہاز اک آچ

 

رش

ر_________________________________

 

رریم ابہشز ےن دسرہ اک اہھت ڑکپ رک ایپر ےس اہک۔ر

ر_________________________________

 

ارے وچبں اک ایک وہ اگ ہی وتہب رکںی ریم اہلل ہنر
م
 رکے ہک مہ ںیم ےس دوونں ھچک یھب وہ ہ

وت تہب وھچےٹ ںیہ ان اک یہ ھچک وسچ ںیل ، سب اہلل ےس داع رکںی ےک "اہلل مہ دوونں وک 

رتیب دے ںیکس"۔

ے

راینت زدنیگ دے ہک مہ اےنپ اچروں وچبں وک ای  ایھچ ی

ر_________________________________

 

ں ےس اینپ وگد ںیم ااھٹےئ ہچب یک رطف دھکی رک اہک وج ہک دسرہ یک دسرہ ےن من آوھکن

پ وہ ایگ اھت۔ر روگد ںیم آےت یہ جپ

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
882 

ر_________________________________

 

دسرہ اب ںیم ےن ہی وت ںیہن اہک ہک مہ ولگ ایھب یہ رم اجںیئ ےئگ ، ےب رکف وہ اجؤں 

 ےہ اس ےک دعب اس راطلس

ے

ےک اسھت ںیم وہ رکوں اگ ن رمزا اک رطخہ رصف دو دن ی

رہک اس یک است ںیلسن ن اد رےھک ںیئگ۔ر

ر_________________________________

 

رریم ابہشز ےن دسرہ وک ےلگ اگلےت وہےئ اہک اور رھپ دسرہ ےک امےھت ل  رےھک ۔ر

ر_________________________________

 

ر دعبرااھچ اب مت ر ا وہں۔اس وھچےٹ ےس ریم وک دوھکیں ںیم ایھب وھتڑی دی 

ے

ر آن

ر_________________________________
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 وہےئ ہچب ےک اگل رپ سک یک اور رھپ رمکے 

ٹ

ریم ابہشز ےن ایپر ےس دسرہ یک وگد ںیم ئل 

ر ےک واےل رمکے ںیم الچ ایگ۔ر رےس لکن رک دیساھ رمع ، یقت اور اجی 

_____________________________________

ر___ _______________________________

 

انعن ےک اسھت راہطب ںیہن وہ راہ ریم ےھجم اب اس یک رکف وہ ریہ ےہ ، ںیہک اطلسن رمزا 

رےن اس ےک اسھت ھچک رک ہن ےل۔ر

ر_________________________________

 

 انعن یک رکف وہ ریہ رمع امجل ےک ہجہل ںیم رپاشیین واحض یھت ، اب وت ریم ابہشز وک یھب

ریھت۔

ر_________________________________
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ارے نپاس رصف  ااظتنر ےک العوہ وکیئ اور اچرہ ںیہن ےہ ، اب ںیمہ رات ےئگ 
م
رمع اب ہ

ا ےہ۔

ن

 اس اک ااظتنر رکن

ے

ری

ر_________________________________

 

ہہک یھب ایک اتکس ےہ ، رات ےک ریم ابہشز ےن رمع وک ااظتنر رکےن اک وشمرہ دن ا اور وہ ھچک ر

ور انعن اک ھچک یھب ہتپ ںیہن اھت ، رات ےک اسڑےھ نیت ےجب اگرڈز نیت ےجب ےئگ ےھت ا

ےن انعن ےک آےن یک االطع دی وت رمع امجل ، یقت ، ریم ابہشز یک رویک وہیئ اسںیسن 

ر اسری وصرت احل ںیم رپ وکسن راہ ۔ر راخبل وہےئ ہکبج ریم اجی 

ر_________________________________

 

ر اٹچخ ، مت یسیج اوالد ےس رتہب
م
 ےہ ںیم ےب اوالد یہ راتہ ، اسری زدنیگ ںیم ےن اہمتری ہ

ریطلغ رپ رپدہ ڈاال رگم مت ےن آج دح رک دی ےہ انعن اکش اینپ امں یک ہگج مت رم اجےت۔ر
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ر_________________________________

 

  انعن وک رمکے آےت وہےئ داھکی
 
 وت آےئگ رھب رک اےس ےلہپ ای  ڑپھت رمع امجل ےن ج

ارےن یک وکشش یک۔رردیس ایک ر

ے

ّصہ اس رپ ان

ن

غ
ّصہ ںیم خلت ن اںیت رک ےک اانپ 

ن

غ
راور رھپ اےس 

ر_________________________________

 

 رےہ وہ ، الب وجان اوالد رپ یھب وکیئ 

ٹ
ن

ا اس ہچب ںیہن وج مت اس وک اےسی ڈای

ٹ

رمع اب انعن وھچن

ا ےہ۔ر

ے

راہھت ااھٹن

ر_________________________________

 

ےن رمع امجل اور انعن ںیم احلئ وہ رک انعن وک رمع امجل ےک اتعب ےس اچبن ا ریم ابہشز ر

راور رھپ رمع امجل وک دنکےھ ےس ڑکپ رک انعن ےس دور ےل ایگ۔ر

ر_________________________________ 
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وں ، ای  ن ار یھب اےس ہی اکم ریم مت ےھجم وھچڑوں ںیم اس دگےھ وک وھتڑی یس لقع د

ادی وک دو نیت دن وہےئ ںیہ ارگ وہ اطلسن  ررکےت وہےئ لقع ںیہن

 

آیئ ہک اس یک  ش

ا وج اس ےک اکنح ںیم ےہ۔ر

ے

ررمزا اس وک امر داتی وت اس یچب اک ایک وہن

ر_________________________________

 

ّصہ یسیک یھب  ررمع امجل ےن ای  ےکٹھج ںیم ریم ابہشز ےس وخد وک وھچڑوان ا ،

ن

غ
رمع امجل اک 

روی یلیسک ن اںیت نس  وصرت ںیم مک ںیہن وہ

ٹ

راہ اھت ہکبج انعن رس اکھجےئ رمع امجل یک ک

رراہ اھت۔ر

ر_________________________________

 

رمع اور یقت مت دوونں ریمے اسھت آؤں ںیم ےن مت ےس ای  رضوری ن ات رکین ےہ  اور ر

ر مت انعن ےک اھکےن ےنیپ اک ر رھچک دنبوتسب رکو۔راجی 
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ر_________________________________

 

ر ےل ایگ اور اسھت یہ اجےت 
م
ریم ابہشز ےن رمع امجل وک ن ازؤں ےس ڑکپ رک رمکے ےس ن اہ

  وبل ایگ۔ر

 

ا الھکےن ےک ئل

ن

ر وک انعن وک اھکن راجےت ریم اجی 

ر_________________________________

 

دن ایت وہےن اک ںیہنر

ن

 خ 

ے
ے

ر دقم دوھکیں رمع ہی وق
م
 ہکلب وسچ ھجمس دقم ااھٹےن اک ےہ ہ

 ر

ن

ّصہ وریغہ دعب ںیم رکںی ےئگ۔روھپی

ن

غ
 رک رانھک ےہ  ، ہی س  

ن

روھپی

ر_________________________________

 

ّصہ وھچڑےن اور رپ وکسن 

ن

غ
ریم ابہشز رمع امجل وک دورسے رمکے ںیم الن ا اور رھپ اس وک 

ررےنہ اک وبال۔ر

_____________________________________
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ر__________________________________

 

ا اھک ول۔ر

ن

رانعن اھکن

ر_________________________________

 

رشی وہ رک آےئ اجےئ ، اینت 

ن

ریم ابہشز ےک ےنہک رپ ےلہپ انعن وک اےنپ ڑپکے دےیئ ہک ف

ر الکن وت ر
م
  انعن واش روم ےس ن اہ

 
ا رمکے ںیم رھک اکچ اھت وت ج

ن

ر ںیم ونرک اھکن ر دی  ریم اجی 

ا

ن

ارہ رک ےک اےس اھکن

 

راھکےن اک وبال۔ر ےن اھکےن یک رطف اش

ر_________________________________

 

ہتپ ےہ ریم ےھجم رشوع ںیم اتگل اھت ہک مت تہب الچک وہ رپ ےھجم آج ہتپ الچ ہک مت ااسحس 

ام رپ اکٹ یھب ںیہن ےہ وت ںیہمت دورسوں ر

ن

رتمکی اک اکشر وہ اہمترے نپاس روتشں ےک ن

ا ںیم ےن۔رےک روتشں وک نیھچ رک وکسن اتلم ےہ ، ویکں حیحص اہک

ن

ر ن
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ر_________________________________

 

ر رپ  ّصہ ریم اجی 

ن

غ
الم اھت ، انعن ےن رمع امجل اک 

 

ّصہ ، رفنت اور زنط ش

ن

غ
انعن ےک ہجہل ںیم 

ّصہ رٹنک

ن

غ
ر ےن اہوھتں یک ایھٹمں انب رک اانپ  ارا ہکبج انعن یک ن ات رپ ریم اجی 

ے

رول ایک۔ان

ر_________________________________

 

ا ےہ۔مت ر

ے

رتہب زن ادہ وبل رےہ وہ انعن اور زن ادہ وبےنل واال ہشیمہ اتھچپن

ر_________________________________

 

ر وک اکم  ر ےن انعن وک ای  ای  ظفل ابچ ابچ رک وبال وت انعن ےن آےئگ رھب رک ریم اجی  ریم اجی 

رامر دن ا۔

ر_________________________________
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ےہ ںیہمت ہک ریمے رھگ واولں یک اجن رطخے ںیم ڈال دی مت نم دنب رکو مت ، ہتپ یھب 

رےن ، اہمتری وہج ےس ریمے ن اپ ےن یلہپ ن ار ھجم رپ اہھت ااھٹن ا ےہ۔ر

ر_________________________________

 

ر رپ  وکمں اور ڑپھت وں یک ن ارش رک انعن ےن رفنت س  ن ات رکےت اسھت یہ ریم اجی 

ر

ے
 

رداس  ی 

ے

ر یھب بک ی ر ےکم اور ڑپھت اک  ردی اور ریم اجی 
م
ا اس ےن یھب انعن ےک ہ

ے

رکن

راےھچ ےس وجاب دن ا۔ر

ر_________________________________

 

ر ر ر ر ر ر ر ، انعن ن ن ن ن ن ن ہی مت دوونں اس رطح ویکں ڑل رےہ وہ ، وھچڑوں   اجی 

ر، ںیم ےن اہک وھچڑوں ای  دورسے وک۔ر

ر_________________________________
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ر وک آسپ ںیم ریم ابہشز ا   رمکے ںیم دالخ وہےئ وت انعن اور ریم اجی 
 
ور رمع امجل ج

مھتگ اھتگ داھکی وت ریحان وہ ایگ رھپ آےئگ رھب رک دوونں وک ای  دورسے اک  رگابین 

وبل رک رمع امجل وک وھچڑےن اک مکح دن ا ، ریم ابہشز  یقت وک رمکہ ںیم اج رک آرام رکےن اک ر

ردیتس انعن ےس ن ات رکاےن ےک   رمکے ںیم ےل رک آن ا اھت۔رزی 

 

ر ئل

ر_________________________________

 

ہی مت دوونں ےھجم اتبؤں ےئگ ہک مت دوونں ںیم ایک لچ راہ ےہ ، ےھجم ہی وت ادنازہ ےہ ہک مت 

 ہتپ ہک مت س  دوونں ےن لم رک اطلسن رمزا ےک الخف ہی س  ھچک ایک ےہ رپ ہی ںیہن

رےن ہی س  ایک ےسیک۔ر

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن دوونں وک ای  دورسے ےس  وھچڑوان ا اور رھپ اےنپ ادنےشی رپ ادنازہ اگل رک 
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ردوونں یک رطف ن اری ن اری دھکی رک اہک۔ر

ر_________________________________

 

ر ےھجم چس اجانن ےہ اور مت ایھب  س  ھچک چس چس اتبؤں ےئگ ، س  ھچک اک بلطم س  اجی 

ر۔ھچک

ر_________________________________

 

ر ےن وساےئ انعن  ریم ابہشز ےن چس اتبےن رپ زور دن ا اور رصف چس اتبےن اک اہک وت ریم اجی 

ےک وفوٹرگاف رپ کیلب لیم رکےن وایل ن ات ےک س  ھچک اتب دن ا سج رپ رمع امجل اور ریم 

ر ہحمل ریحت ںیم رگاتفر وہ رےہ ےھت۔ابہشز ہحمل

ر_________________________________

 

ا ےہ۔ر

ن

ا ےہ اور ےسیک رکن

ن

ا اھت وس وہ ایگ اب آےئگ اک وسںیچ ایک رکن

ن

روج وہن
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ر_________________________________

 

ر ےک  ر یک اسری ن ات نس رک آےئگ اک وسےنچ اک وبال ویکں ہک ریم اجی  رمع امجل ےن ریم اجی 

ّصہ وک ای  رطف رھک ایلاھجمس

ن

غ
ر اھت۔رےن رپ اب رمع امجل ےن 

ر_________________________________

 

 ےک ن ارے ںیم 

ے

 
وت رھپ الپن ہی ےہ ہک رمع مت حبص رپسی اکرفنسن رکو ےئگ اینپ ریخی

اتبؤں ےئگ اس ےک ای  دن دعب انعن مت رپسی اکرفنسن رکو ےئگ سج ںیم مت اطلسن 

رپ ےسیک ت داھکیؤ ےئگ اس ےک دعب اس اوشی وک ایسیس وطر ررمزا ےک الخف اسرے وبث

ر رپ وھچڑ دو۔ر ا ےہ ہی ھجم رپ اور اجی 

ن

رااھٹن

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن رمع امجل یک ن ات متخ وہےن رپ یہ اینپ ن ات رشوع رک دی اور وپرا الپن 
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 ں وک اھجمس رک آرام رکےن اک وبل دن ا ویکں ہک آ

ن

 

ے

  تہب ت

 

ےئگ آےن واےل دن ان ےک ئل

رلکشم ےھت۔ر

_____________________________________

ر__________________________________

 

اھٹہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ، ہی س  ایک وکباس ےہ اہں ، مت ےن ےھجم ےلہپ اہک ہک رمع امجل اور اس یک وہب 

 وت رھپ وج رپسی اکرفنسن رک راہ ےہ وہ رھگ رپ یہ ںیہ اور وہ ولگ اس آگ ںیم رم ےئگ ںیہ

رپ ےہ ایک۔راہمترا ن ا

ر_________________________________

 

اطلسن رمزا وج ہک رات وک نیچ یک ن ارسنی اجب رک وس ایگ اھت حبص وہےت یہ رمع امجل وک 

ّصہ ںیم اہھت ںیم ڑکپا وہا رشاب اک 

ن

غ
ا دھکی رک آگ وگبہل وہ ایگ اھت وت 

ے

رپسی اکرفنسن رکن

رالگس زنیم رپ دے اکٹپ۔
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ر_________________________________

 

وہ رس مہ ےن وت رمع امجل ےک رھگ یک اےھچ ےس ریکی یک یھت رگم ہتپ ںیہن ےسیک ، سک راہتس 

رےس وہ رھگ وھچڑ رک اھبگ ایگ۔ر

ر_________________________________

 

رطف ےس نئمطم رکوا راہ  راطلسن رمزا ےک اسےنم اس اک دنبہ اہھت ن ادنھ رک اےس اینپ

راھت۔ر

ر_________________________________

 

ااھچ وت رھپ ہی دھکی رھپ ہی رمع امجل یک روح ےہ ، مت ولوگں وک وتکں یک رطح نپااتل وہں اور مت 

رولگ ریما ای  اکم یھب حیحص ےس ںیہن رک ےکس۔ر

ر_________________________________
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 اور اےنپ دنبے وک رگدن ےس ڑکپ رک یٹ وی ےک رکسنی راطلسن رمزا اینپ ہگج ےس ااھٹ

ّصہ ںیم وبال ، اطلسن رمزا 

ن

غ
ےک اسھت اس اک نم یٹ وی یک رکسنی ےک اسھت سم رک ےک 

راک سب ںیہن لچ راہ اھت ہک وہ اس دنبے اک رس اس یٹ وی ےک ادنر ڈال دے۔

ر_________________________________

 

ری ومہعق دے راہ وہ

ن

ر ، انعن اور رمع امجل رںیم ںیہمت آچ سج رپ ں ، ریم ابہشز ، ریم اجی 

ریھب ومہعق ےلم امر ڈاول ، ای  رمے اگ ن اویقں یک تمہ وخد وخبد مک رپ اجےئ یئگ۔

ر_________________________________

 

ر 
م
ری ن ار وارگنن دےتی وہےئ اہک اور رھپ اےنپ رھگ ےس ن اہ

ن

اطلسن رمزا اےنپ دنبے وک آچ

ا اھت ویکں ہک اس یک رالچ ایگ ، اےس ا

ن

نپاریٹ اےس دصر ےک رینپ نپاریٹ ےک االجس ںیم اجن

ا اچہ رےہ ےھت۔

ن

رہعے ےس اٹہن
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_____________________________________

ر__________________________________

ر ر

 

ارظنی مہ اہیں آپ وک اطلسن رمزا ےک سیک ےک ن ارے ںیم ای  امہ ربخ دے رےہ 

ن

ن

 آپ وک ملع  ےہ ان ےک افرم اہؤس ےس رگاتفر رک ایل ےہ "  اسیج ہک رںیہ ، " اطلسن رمزا وکر

 رگاتفری اجری وہےئ ےھت وت آج اطلسن رمزا 

ٹ
ن

ہک اطلسن رمزا ےک زگہتش روز واری

روک ان ےک ای  افرم اہؤس ےس رگاتفر رک ایل ےہ۔

ر_________________________________

ر ر

یک رگاتفری ےک ن ارے ںیم اتب ریہ یھت  رینز اکرٹس اےنپ وصخمص ادناز ںیم اطلسن رمزا

ے ر رہکبج الؤچن
ھل
 

ج
پٹ  پ

ر ، ریم ابہشز اود رمع امجل ےن ھکس اک اسسن ایل ،  ںیم ےھٹیب وہےئ ریم اجی 

ر صخش رپ وخف اطری اھت سج یک وہج ےس س  یہ رپاشین 
م
دو دن ےس وحیلی ںیم وموجد ہ
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راھت۔ر رےھت رگم اطلسن رمزا ےک ڑکپے اجےن رپ اب وھتڑا اس وکسن وہ ایگ

ر_________________________________

 

ان اےنپ ااجنم وک اچنہپ ، اب ےھجم اور رعوج وک یھب رھگ انلچ رکش ےہ

ن

 ریم ہی اطیشن تفص ان

ا 

ٹ

 انب دن ا ےہ وت ن ایق وھچن
 
اچےیہ ، وےسی یھب انعن ےن آگ ےک دعب رھگ وک رےنہ ےک اقت

ا اکم وت مہ واہں رپ رہ رک یھب رکوا دںی ےئگ۔ر

ٹ

رومن

ر_________________________________

 

 ابہشز ےس ااجزت امےتگن وہےئ ادناز ںیم اہک ، یقت اصج  وت ای  دن رمع امجل ےن ریمر

ےلہپ یہ واسپ ےلچ ےئگ ےھت ان ےس اینپ ریمض یک آواز ںیہن دب ریہ یھت اوھنں ےن ان 

رپ دنبی یٹپ یک دو دوونں ںیم ریم ابہشز یک تیصخش اک وہ ولہپ داھکی وج ےلہپ اینپ آوھکنں ر

روہج ےس ںیہن دھکی نپاےئ ےھت۔ر

ر_________________________________
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 وکیئ رضورت ںیہن  ےہ ںیہمت اور رعوج وک اہیں س اجےن یک وےسی 

ا اور ںیم

 

 یھب رپوسں ریمے زہشادوں اک ہقیقع ےہ وت سب وہ رک ےک اجن

 ےن مت س ای   رضوری ن ات یھب رکین یھت۔

_________________________________ 

 

ر ںیم ریم ابہشز ےن یتخس ےس رمع امجل وک

ن

 اجےن ےس روک ایل اھت اور اینپ ن ات ےک آچ

ررپارسار ادناز ںیم ن ات رکےت وہےئ اہک۔

ر_________________________________ 

 

رایک رضوری ن ات رکین ےہ مت ےن دلجی اتبؤں ھجم ےس ربص ںیہن وہ راہ۔

ر_________________________________
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رل ےن دلجی ن ازی ںیم واےل ادناز ںیم اہک۔ررمع امجل ےن ریم ابہشز یک ن ات رپ رمع امج

ر_________________________________

 

 وھچڑ راہ وہں۔

ے

روہ ںیم ایسس

ر_________________________________

 

  ایھب

 

ر اور رمع امجل ےک رسوں رپ مب وھپڑ دن ا اھت اس ئل ریم ابہشز  رریم ابہشز ےن ریم اجی 

ردی۔ر رھچک وباتل رمع امجل ےن اس یک ن ات اکٹ

ر_________________________________

 

  ہک اہمترے ےنتیج ےک اچسسن زن ادہ ںیہ ہکلب ےنتیج ایک اہمترے وت 
 
ایک بلطم اس ن ار ج

 

ے

یس امی ےننب ےک وس دصیف اچسسن ںیہ اور مت اےنپ ریکرئی ےک اس اقمم رپ ایسس

ر وہ۔وھچڑےن یک ن ات رک رےہ
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ر_________________________________

 

 رپ وشتشی وہیئ ہک وکیئ اےنپ ریکرئی یک اواچنیئ رپ رمع امج

ے

ل وک ریم ابہشز یک ذینہ احل

  آپ اہپڑی یک وچیٹ 
 
ا ےہ ، ہی وت ویہ ن ات وہیئ ہک اہپڑ وک رس ایک اور ج

ے

یھب ریکرئی وھچڑن

رٹ آںیئ۔ررپ ےنچنہپ واےل وہں رپ آپ ریغب وچیٹ رس ےیک واسپ ول

ر_________________________________

 

 ںیم ن ان ا ےلہپ

ے

 اک یھبک یھب وشق ںیہن اھت ہی وت سب ایسس

ے

 وت ںیہمت یھب ہتپ ےہ ےھجم ایسس

  آپ رعوج رپ وہں وت 
 
 ںیم آ ایگ دورسا ہی ہک ج

ے

  ںیم ایسس

 

ام زدنیگ رےہ اس ئل

ن

اک ن

  یھب ایتر  رزیچوں وک رپ وھچڑ دانی اچےیہ ورہن رھپ رعوج ےک اسھت

 

آپ وک زوال ےک ئل

ر یس امی ےنب اگ ویکں ےھجم  ررانہ اچےیہ  رسیتی را اٹیب اور داامد ریم اجی 

ٹ

ن ات ریمی ہگج رپ ریما ی 

 ںیم تہب دیپسچل ےہ۔

ے

رے ن ان ا اور دادا یک رطح ایسس

ٹ

رہتپ ےہ اےس اےنپ ی 

ر_________________________________
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ر ہلمج ر
م
ر رریم ابہشز ےن اینپ وگتفگ اک ہ ر ںیم ریم اجی 

ن

رے وسچ ھجمس رک وبال اور رھپ آچ

ٹ

وک یس ی 

رامی وصتر رک ےک رخفہی ادناز ںیم وبال۔ر

_____________________________________

ر___________________________________

 

رارے واہ آج الل اسڑیھ نہپ رک وکیئ اےنپ ایمں رپ ایلجبں رگا راہ ےہ۔

ر_________________________________

 

ےنم ڑھکی دسرہ یک رعتفی یک وت دسرہ ریم ابہشز ےن رمکے ںیم آےت یہ ہشیش ےک اس

وج ہک ریم ابہشز یک دض رپ اسڑیھ نہپ رک ایتر وہیئ یھت اس ےن آںیھکن داھکیںیئ وت ریم 

رابہشز اتسنہ وہا نیت وھجولں ںیم وسےئ وہےئ وچبں ےک نپاس الچ ایگ ۔ر

ر_________________________________
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ام یھب وس

ن

 ں ےک ن

ن

 

ے

رے یک ن ات ےہ ںیہمت ہتپ ےہ دسرہ ںیم ےن ت

ن

  ںیہ اور م

 

چ ئل

ام نیش )ش( ےس یہ رشوع وہےت ںیہ۔

ن

 ں ےک ن

ن

 

ے

رت

ر_________________________________

 

ریم ابہشز ےن ای  رظن وچبں رپ ڈایل اور رھپ دسرہ یک رطف دھکی رک وبال رگم دسرہ ےن 

 ر

 

ر رکےن ےک ئل
م
ارایگض اظہ

ن

ر ریم ابہشز یک ن ات اک وکیئ وجاب ںیہن دن ا۔ن

ر_________________________________

 

رے لکشم ےس وخد وک 

ٹ

ارے ن ار دسرہ اینت ایپری وت گل ریہ وہ ریمی اجن ، مسق ےس ی 

راقوب ےیک وہےئ وہں۔ر

ر_________________________________
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ںیم دےتھکی وہےئ وشیخ ںیم ریم ابہشز ےن دسرہ ےک دنکےھ رپ اہھت رھک رک اےس ےشیش ر

راہک۔

ر_________________________________

 

ّصہ دالیت ںیہ۔ر

ن

غ
رسب رکںی ریم وتہب ےہ ، آپ یک ہی یہ ن اںیت ےھجم 

ر_________________________________

 

ردسرہ ےن اکٹھج دے رک ریم ابہشز اک اہھت اےنپ دنکےھ ےس اٹہ دن ا۔ر

ر_________________________________

 

ّصہ وت ہن رکوں ، ااھچ ہی وت وپوھچں ہک

ن

غ
ام ایک رںیھک ںیہ۔ارے ن ار 

ن

ر وچبں ہک ن

ر_________________________________
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اومں رپ الن ا۔ر

ن

ّصہ وک اونگر ایک اور اس اک دایھن وچبں ےک ن

ن

غ
رریم ابہشز ےن دسرہ ےک 

ر_________________________________

 

ام راھک ےپےسیج ںیم وپوھچں یئگ ںیہن وت آپ اتب

ن

ر۔رںیئ ےئگ ںیہن ، اتبںیئ وچبں ےک ایک ن

ر_________________________________

 

س ےک اہوھتں وبجمر وہ رک وپھچ 
ّ
س
چ 

ے

ن

ےلہپ وت دسرہ ےن ااجنن ےتنب وہےئ ن ات یک رگم رھپ 

یھٹیب ، دسرہ ےک اس ادناز رپ ریم ابہشز ےن رہچے ےک آےئگ نم رھک رک اینپ یسنہ 

راپھچیئ۔

ر_________________________________
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رے زہشاد

ٹ

ر اس ےس وھچےٹ اک ریم وہشار اور ںیم ےن اےنپ ی 

ن

اوی 

 

ام راھک ےہ ریم ش

ن

ے اک ن

ام۔

ن

ام ریم رہشوز وہ اگ ، اب مت اتبؤں ںیہمت ےسیک ےگل ان ےک ن

ن

رس  ےس وھچےٹ اک ن

ر_________________________________

 

ام ایپر ےس ر

ن

 ں وچبں ےک ن

ن

 

ے

ر ںیم دسرہ ےس وپاھچ۔رریم ابہشز ےن اےنپ ت

ن

راتبےئ اور رھپ آچ

ر_________________________________

 

اءاہلل اہلل ریمے اچروں وچبں وک رظن دب ےس اچبےئ 

 

اءاہلل امش

 

اءاہلل امش

 

تہب اےھچ ںیہ ،  امش

ان ںینب۔

ن

راور ہی اچروں اےنپ ن ان ا یک رطح تہب اکایمب ان

ر_________________________________

 

ایئ وک ای  ن ار رھپ حیحص رکےت ردسرہ ےن ریمر

ٹ

روہےئ ن ات یک۔ ابہشز یک حیحص ن
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ر_________________________________

 

 ں ھجم رپ ےئگ وت مت وتہب 

ن

 

ے

ے ارگ ہی ت

 

ی
 
ٹ
 
ہ
 ں اینپ امم ےسیج اچ

ن

 

ے

ارے ںیہن اھبیئ ےھجم وت ہی ت

ررکیت روہں یئگ ویکں ہک ںیم اےنپ نپچب ںیم تہب رشاریت اھت۔ر

ر_________________________________

 

رد اےنپ ن ازؤں الیھپےت وہےئ اہک وت دسرہ ےنسنہ گل۔رریم ابہشز ےن دسرہ یک رمک ےک رگ

ر_________________________________

 

 رک رےہ وہں ےئگ۔

ٹ

 
رااھچ اب ںیلچ ےچین س  وی

ر_________________________________
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د وکیئ اور ن ات اک ومعق دےیئ ری 

ن

 اےس ےچین ےل رک یلچ یئگ اور ےچین دسرہ ےن ریم ابہشز وک م

 ں وچبں وک ےچین الےن اک وبل یئگ ، وچبں اک دصہق دے دن ا ایگ اھت المزہم وک ا

ن

 

ے

ور اجحب وک ت

  اک یھب اامتہم ایک ایگ اھت۔ر
 
راور ہقیقع یک رقتی

ر_________________________________

 

ر ر ر ر ر ر ، اھٹہ ہ ہ ہ ہ  ا ، ن ان ا اجین ی ی ی ی ی ی ی ، ریم ر ر ر ر ر رر راھٹہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ ، ن ان ا ا ا ا ا ا ا ار

رہ ہ ہ ہ۔ر

ر_________________________________

 

 ےس ای  ااجنن دنبے ےن ریم ابہشز رپ وگیل 

ن

  ااچی
 
  اےنپ رعوج رپ یھت ج

 
رقتی

ر اور رھپ الچ دی ، ریم ابہشز وک وگیل ےک ےتگل یہ س  ےس ےلہپ اجحب یک یخیچ رھپ ریمر  اجی 

 ںیم دورسی وگیل ریم ابہشز ےک اگرڈز ےن وگیل الچےن دسرہ یک خیچ اضف ںیم وگیجن ، اضفر

  ںیم 
 
واےل رپ یلچ سج یک وہج ےس وہ زیمخ وہ ایگ اور اہےئ رپوافلئ ولوگں یک اس رقتی
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وموجدیگ وہےن یک وہج ےس وپسیل ےلہپ ےس یہ وموجد یھت اوھنں ےن زیمخ ہلمح آور وک 

رر رک ایل اھت۔ررگاتف

ر_________________________________

 

اھبیھب ےھجم ہی ھجمس ںیہن آ راہ ہک ریمے بیصن ںیم اہلل ےن وخویشں ےک اسھت مغ 

رویکں ےھکل ںیہ۔ر

ر_________________________________

 

دسرہ وج ریم ابہشز ےک آرپنشی رٹیھت ںیم اجےن ےک دعب ےس یہ روےئ اج ریہ یھت اس 

وگیل گل رگم وخن ےنہب ےس ریم  واےل ادناز ںیم وبیل ، ریم ابہشز وک دنکےھ رپ رےن اموییس

 وشتانشیک یھت۔ر

ے

رابہشز یک احل

ر_________________________________
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د آپ یک اور ایم اوب یک دبداعںیئ ںیہ وج ےھجم زدنیگ ںیم وھتڑی یس وخیش ےک دعب  ای 

 

اھبیئ ش

 یئ زیلپ ےھجم اعمف رک دںی ںیم آپ ےس اہھت وجڑ رکومغں اک ای  اہپڑ دے دیتی ںیہ ، اھب

 یتکس رگم آپ ےس وت ںیم 

ن

آپ ےس اعمیف امیتگن وہں ، ںیم ایم اوب ےس وت اعمیف ںیہن امن

ا وت آپ زیلپ ےھجم اور ریم وک اعمف رک دںی ، ںیم آپ ےک نپاؤں ڑکپ 

ن

 یتکس وہں ن

ن

اعمیف امن

ررک اعمیف امیتگن وہں اھبیئ۔

ر_________________________________

 

رہنی مگیب ےک اسھت ڑھک

ے

  اور ےسیج یہ دسرہ ےن ف

 

ے یقت اصج  ےک آےئگ اہھت وجڑ ئل

وہ یقت اصج  ےک نپاؤں یک رطف ےنکھج گل وت یقت اصج  ےن اےس ن ازؤں ےس ڑکپ رک 

رےلگ ےس اگل ایل۔ر

ر_________________________________

 

داعںیئ ںیہن دںی ، ارے یلگپ مہ ںیہمت دسرہ ںیم ےن ، اوب ایم ےن یھبک یھب ںیہمت دب
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اری الڈیل وہ ، ایم ےن وت ںیہمت اینپ زدنیگ ںیم یہ ےسیک دبداع
م
 ںیہ مت ہ

ے

ںیئ دے تکس

اعمف رک ایل اھت ، اوب اک یھب ےھجم نیقی ےہ اوھنں ےن ںیہمت دبداع ںیہن دی اور ےھجم ، ےھجم وت ر

 ن ات ریہ

ے

ّصہ اھت اور ھچک ںیہن  ، اہجں ی

ن

غ
ے دو دن ےس  رسب مت رپ 

ھل
 

ج
پٹ  پ

ریم ابہشز یک وت وہ 

راعمیف امےنگن اک وسچ راہ اھت۔رںیم اس ےس ر

ر_________________________________

 

یقت اصج  ےن دسرہ ےک وجڑے وہےئ اہھت اےنپ اہوھتں ںیم ےل رک ایپر ےس ن ات 

 اک ااسحس دالن ا۔ر

ظ ن
ن ے

ریک اور رھپ دسرہ ےک رس رپ اہھت رھک رک اےس ت

ر_________________________________

 

وک وہش آن ا وت س  ےس ےلہپ دسرہ اور اجحب اس ےس ےنلم ےک دو ےٹنھگ ےک دعب ریم ابہشز ر

پ امیبر ریم ابہشز    آںیئ اور دوونں یہ رویت وہیئ ریم ابہشز ےس ںیلم ان دوونں وک جپ

 

ئل

 ےن یہ رکوان ا ، اس ےک ن ایق س  ےنلم آیئ وت یقت اصج  ےن ریم ابہشز ےس اعمیف امیگن
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رڑےن اک وبل رک ن ات وک متخ رکوان ا۔راچیہ رگم ریم ابہشز ےن اسری ن اوتں وک ےھچیپ وھچ

_____________________________________

ر___________________________________

 

  است_اسل_دعب#

 

ا۔ر

ن

  ن

 

ا آپ وک ایتر رکےن ےک ئل

ن

ردعن ریما ہچب ایتر وہ ایگ ، امم آ ریہ یھت ن

ر_________________________________

 

ےٹیب وک اوکسل ویین افرم ںیم ایتر داھکی وت اس ےک رس رپ ایپر رعوج ےن اےنپ نپاچن اسل ےک ر

ر اکم وخد رکےن واال دیجنسہ اس 
م
ےس اہھت ریھپےت وہےئ وبیل ، دعن ااسی یہ ہچب اھت اانپ ہ

ر
ن ف
  یل اجین وایل دواویئں ےک اسڈیئ ا

 

 یک وہج ےس رےنہ واال ، رعوج یک ان ارنش ےک ئل

ٹ

ت کت

ں ںیہن نب نپایئ یئگ ، سج یک وہج ےس دعن ےس ےلہپ ڈارٹکز ےک اطمقب رعوج رھپ یھبک ام
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 وہےن وایل 

ے
ے

رعوج انعن ےس اڑھکی اڑھکی ریتہ یھت رگم دعن یک دیپاشئ ےک وق

ے یئک اسولں ےس انعن رعوج ےس اڑھکا اڑھکا راتہ اھت اور 
ھل
 

ج
پٹ  پ

 یک وہج ےس 

ن

ں

 

 س
ت کٹ
پل ت
م
ک

ا اھت سج یک وہج ےس ان دوونں ےک درایمانعن وک ےلہپ ےس ز

ے

ّصہ آن

ن

غ
ن ارثک ڑگھجے ن ادہ 

  انعن یک دنسپ یک 
 
وہےت ےھت ، رمع امجل وک وت اس ن ات یک ھجمس ںیہن آ ریہ یھت ہک ج

ا ویکں ےہ۔

ے

ادی یھت وت وہ آےئ روز رعوج ےس ڑگھجن

 

رش

ر_________________________________

 

 ایتر وہ اجن ا رکوں اگ ، آپ ریمی رکف ہن ایک امم ںیم ےن آپ ےس ےلہپ یھب اہک ےہ ںیمر

رںی۔رک

ر_________________________________

 

ا اھت اےسی اتگل اھت ےسیج وکیئ 

ے

دعن ےک ہجہل ےس یسک نپاچن اسل ےک ےچب اک امگن ںیہن وہن

پ یہ وہ یئگ یھت اور  دھجمسار آدیم ن ات رک راہ ےہ ، رعوج اےنپ ےٹیب ےک اس ادناز رپ جپ

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
914 

اہتش یک لبیٹ رپ ےل یئگ۔راےس دنکےھ ر

ن

رےس ڑکپ رک ےچین ن

_____________________________________

ر___________________________________ 

 

ا وہں 

ے

  وت اہمترے نپاس آن

 

اجحب اھٹ اجؤں ن ار بک ےس ااھٹ راہ وہں ، ھچک دوونں ےک ئل

راور مت وہ ھچک دن ےھجم رخنے داھکیےن ںیم اکنل یتیل وہ۔

ر_________________________________

 

ر ےن اچیبریگ  ااکم وکشش یک ، ریم ریم اجی 

ن

ںیم وسیئ وہیئ اجحب وک ای  ن ار رھپ ااھٹےن یک ن

ر اور اجحب یک ریتصخ ان ےک اکنح ےک دو اسل دعب وہ ایگ اھت ، ریتصخ ےس ےلہپ ریم  اجی 

دعب دسرہ یک  رابہشز ےن اجحب وک ڈسین ںیم ڑپےنھ ےک ئل   یھب دن ا اھت رگم ای  اسل ےک

ر اور اجحب یک ریتصخ ر رک دی یئگ یھت ویکں ہک دسرہ اک امانن اھت ہک آرٹسایلی دض رپ ریم اجی 

 وت ریتصخ ےک دعب ریم 

ے

ےسیج کلم ںیم اینپ وجان اہجن یٹیب وک اےسی اےلیک ںیہن وھچڑ تکس
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ر اور اجحب آرٹسایلی ںیم یہ رےتہ ےھت ، اجحب یک ڑپاھیئ ےک متخ وہےن رپ یہ وہ ولگ  اجی 

رواسپ نپااتسکن آےن اک الپن رےتھک ےھت۔ر

ر_________________________________

 

ا اچےیہ وہ اگ ، ایھب اکپیت وہں 

ن

اھٹ یئگ وہں ، ےھجم ہتپ ےہ یس امی اصج  وک رات اک اھکن

ا۔ر

ن

راھکن

ر_________________________________

 

ر ےک ااھٹےن رپ نم انبیت وہیئ ایھٹ اور نچک ر ر اجحب ریم اجی  یک رطف یلچ یئگ ، ریم اجی 

ر یک ایسیس انشکیل ےنتیج ےک دعب ر  انب رک یس امی نب ایگ اھت  ، ریم اجی 

ے

وصےب ںیم وکحم

ر اےنت دن وت آرٹسایلی ںیم ںیہن رہ اتکس اھت رگم رھپ یھب  رصموایفت یک وہج ےس ریم اجی 

راگےہ اگبےہ آرٹسایلی آ رک اجحب یک زدنیگ اریجن انب داتی اھت  ۔ر

ر_________________________________
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  ںیہن دس دنبوں اجحب مت وت اےسی نم

 

ا دو دنبوں ےک ئل

ن

 وھپال ریہ وہ ےسیج مت ےن اھکن

ارے ےچب ںیہ ج۔
م
  انب ریہ وہں وکن ےس ہ

 

رےک ئل

ر_________________________________

 

ادی ےک اےھچ اخ

 

ر وچبں یک ن ات رکےت رکےت یہ روک ایگ اھت ویکں ہک ش ےص ریم اجی 

ر اور اجحب وک اہلل    رعےص ےک دعب یھب ریم اجی 
 
ےن اوالد یسیج تمعن ےس دور یہ راھک ، ج

ر ےن اانپ چپ  اپ رکوان ا رگم اس ر  اوالد ںیہن وہیئ وت س  ےس ےلہپ ریم اجی 

ے

اکیف رعہص ی

  اجحب ےن دض رک ےک اےنپ چپ  اپ اک اہک وت 
 
یک اسری ری وپرسٹ ریلک ںیھت اور رھپ ج

ل ریلک ںیھت رگم اہلل ےن رھپ یھب اوالاجحب یک یھب ر
ب لک
د یسیج تمعن ےس رحموم ری وپرسٹ 

ریہ راھک۔ر

ر_________________________________
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  یھب وچبں یک 
 
ہہ اہلل ےھجم اوالد یسیج تمعن ےس ںیہن ونازے اگ ، آپ وک ہتپ ےہ ج

ہ

ن

ن
ےچب 

 ن اد آ اجیت ےہ سج یک وھچیٹ نہب وہ

ے

ےن رپ ںیم ےن اور ن ات وہیت ےہ وت ےھجم اینپ دوس

راق انبن ا اھت ےھجم اتگل ےہ اس یک دبداع گل یئگ ےہ۔ رریمی تہب اسری ڑلویکں ےن اس اکر

ن

رم

ر_________________________________

 

رایئ نیپ ےل 

ن

ر ےن اس ےک اہھت ف اجحب ےن اکم رکےت وہےئ دیھک ادناز ںیم اہک وت ریم اجی 

رایل اور اےس اینپ رطف ایک۔

ر_________________________________

 

ان اک وکیئ لمع دلخ ںیہن اوالد دانی اور ہن دانی اہلل 

ن

ےک اہھت ںیم ےہ اور اس ںیم یسک ان

رےہ اس اہلل یک زات رپ اامتعد روھکں وہ ںیمہ رضور اوالد یسیج تمعن ےس ونازے اگ۔ر

ر_________________________________
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ر ےن ہشیمہ یک رطح اجحب وک ایپر ےس اھجمس ن ا ، سج رپ اجحب ےن ہشیمہ یہ دل ںیم ریم اجی 

ر اک رکش ادا ایک ہک ااسی تبحم رکےن واال مہ رفس دن ا۔اےنپ اہلل

_____________________________________

ر________________________________

 

 ں وک ای  اور 

ن

 

ے

ر ُاھٹ اجؤں اوکسل یک سب آ اجےئ یئگ ، اب ںیم مت ت

ن

اوی 

 

وہشار ، رہشوز ، ش

  ںیہن آؤں ںیئگ۔رن ا

 

رر ااھٹےن ےک ئل

ر_________________________________

 

 ں وج ہک 

ن

 

ے

 ں وک ااھٹےن یک وکشش رک ریہ یھت رگم وہ ت

ن

 

ے

ے نیت ےٹنھگ ےس ت
ھل
 

ج
پٹ  پ

دسرہ وج 

 سک یک ےہ اور 

ن

ان

ٹ

ای  دورسے رپ رگے وہےئ ےھت ، ہتپ یہ ںیہن لچ راہ اھت ہک ن

رن ازؤں سک یک ےہ۔ر

ر_________________________________

http://www.neweramagazine.com/


رار رایپ رایتر                                      New Era Magazine زسا از ونرارعلافتر ری 

www.neweramagazine.com    
919 

 

 ں یک ن اوتں یک ر

ٹ
ن

ے نیت ھگ
ھل
 

ج
پٹ  پ

ر ہن رک یکس اور وہ 

 

رطح دسرہ یک ہی دیکمھ یھب ان رپ وکیئ ای

ر لکن آیئ۔ر
م
ی رمکے ےس ن اہ

ے

ٹ

ن

چ

ٹ

پٹ پ

روےسی یہ وسےت رےہ وت دسرہ ریپ 

ر_________________________________ 

 

ے نیت وتہب ےہ ریم آپ یک اوالد یھب آپ یسیج ےہ رحام ےہ وج ریمی ن ات ےنس
ھل
 

ج
پٹ  پ

 ، 

 ں ےس اںیھن ااھٹ ریہ وہں رپر

ٹ
ن

ام یہ ںیہن ےل رےہ ںیہ ، ایھب آدےھ ھگ

ن

 ں اےنھٹ اک ن

ن

 

ے

 ت

ےٹنھگ ںیم اوکسل سب ےنچنہپ وایل وہ یئگ ای  ہی ےہ اور ای  وہ ریما ایپرا ہچب دعن ےہ اتگل یہ 

ا اس ےہ رپ دھجمساری اس یک دےنھکی

ٹ

اءاہلل ےس وھچن

 

رےک القئ ےہ۔ ںیہن ہک وہ ہچب ےہ ، امش

ر_________________________________

 

اہتش رکےت ریم ابہشز وک انس ریہ یھت ، ہشیمہ 

ن

ے یئک اسولں یک دااتسن آج رھپ ن
ھل
 

ج
پٹ  پ

دسرہ 

 ں رپ متخ وہیت یھت ، دسرہ یک دااتسن 

ن

 ں ےس رشوع وہ رک دعن یک رعتی 

ن

 

ے

ےس ن ات ت
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اہتش وھچڑ رک وچبں ےک رمکے یک رطف ر

ن

راھ۔رنس رک ریم ابہشز ن

ٹ

ری 

ر_________________________________

 

  ای  ن ار رھپ اجیت وہں۔ارے آ

 

رپ ےن اجںیئ ںیم اںیھن ااھٹےن ےک ئل

ر_________________________________

 

ردسرہ ےن رمکے ےک دروازے اور ریم ابہشز ےک اسےنم احلئ وہ رک وبیل۔ر

ر_________________________________

 

 ےچب ڑگب ےئگ اور رھپ  ےہ ےلہپ ن اوپں ےک رس اھکیت وہ ہک ہچب ڑگب ےئگرمت امؤں اک ہی یہ ہلئسم

 ں وک 

ن

 

ے

  ن اپ دساھرےن ےتگل ںیہ وت چیب ںیم دویار نب اجیت وہ ، اسےنم وٹہ ںیم ان ت
 
ج

ا وہں۔ر

ے

رنپاچن ٹنم ںیم ایتر رکوا رک الن
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ر_________________________________

 

دروازے ےس دور ایک اور رمکے ںیم دالخ ریم ابہشز ےن دنکےھ ےس ڑکپ رک دسرہ وک ر

روہا۔

ر_________________________________

 

ر ارگ مت ولگ نپاچن ٹنم ںیم ںیہن اےھٹ وت آےئگ وج وہ اگ اس ےک مت 

ن

اوی 

 

وہشار ، رہشوز اور ش

رولگ وخد زہم دار وہ ےئگ۔

ر_________________________________

 

 ں یہ یلجب یکرمکے ںیم ریم ابہشز یک رگج دار آواز وگ

ن

 

ے

ر ت

ن

اوی 

 

 یجن وت وہشار ، رہشوز اور ش

ر ےلچ ےئگ۔ر
م
رزیتی ےس ڈیب ےس اےھٹ اور وایعق یہ نپاچن ٹنم ںیم ایتر وہ رک رمکے ےس ن اہ

_________________________________ 
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رریم ہی آپ ےن ےسیک ایک۔

_________________________________ 

ردسرہ ےن ریحان وہ رک اہک۔

_________________________________ 

 ر

ے

اومں ی

ن

مت یھبک یھب ںیہن چنہپ نپاؤں یئگ  ، ااھچ اب اجؤں ان ریم ابہشز ےک اکرن

راطیشونں وک اھبنسولں اور آج رات زرا ایتر رانہ۔

_________________________________ 

  وہ رک  اہک وت دسرہ ےن اےس آںیھکن
 
ی ر

ے

 ریم ابہشز ےن ذو ینعم ادناز ںیم دسرہ ےک ف

رداھکییئ وت ریم ابہشز ےنسنہ اگل۔ر

ر_________________________________

 

     متخ دشہ    
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ار
م
 رو یہ

 
ا رںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہر عیرش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ روہےن واےل ن

 رو راینپ ںیمہ
 
را ین ی ر رای 

ن

 
 ریکر ںویاھکلرر ر(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 رو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ا ر،رپ اانپ ن

 

 ر ر،یرعش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنم ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ر ریھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہر رلیررہج ذن

ے

تکس

 ۔ رںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رررحت )ان را ی   رےتفہ ےک ادنر ادنر ور ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یررپ وپس

ن

د۔ م  رترالیصفت ری 

 ںیہےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتس اورپ دےیئر ےئلیک

ے

 ۔ل رک تکس

رنیر ادارہ :  ہیرکشر                  

ن

 
را م    ین ای 

ر
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