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 ارلمیح

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

 

 وت وبقل ےہ رھپ یھب

اہاز 

 

 زرینہ ش

 

ار
م
  و یہ

 
ا ہںم ی

 

ام وفحمظ ےںہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

  و اینپ ۔ وںمہوہےن واےل ن
 
را ےون ی  ای 

ر

ن

 
ار یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ ٓاپ ہ

 
رپ اانپ  ی

اول

ن

  ۔ن

 

اول

ن

ارع ۔آرےلکٹ ۔اکمل ۔ااسفہن ۔ن

 

ا اچےںہ ۔یش

ن

 رکوان

 

پ رک ےک دنمرہج ذ ہںموت اردو  وپس

 

ای

 

ذراعئ اک  لین

 ےںہ  جھب اامعتسل رکےت وہےئ وںمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک)

 
ن

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

 

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ  اورپ دعےئ ےئلک توالصفت ی 

 ےںہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی : ادارہ  ہیرکش                  

ن

 
را م    ےون ای 

 

☆☆☆☆☆ 
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ر
م
 ادنریھے۔۔۔یھت وہریہ زیت تہب ن ارش۔۔۔ ےھت رےہ رگج ن ادل رطف ہ

ا اسہی ای   ہںم

ے

 ےھچیپ ےک اس اسہی اور ای   ےھچیپ ےک اس دن ا داھکیئ وہا اھبگ

۔۔اھت راہ اھبگ  

 

ن

 وھتڑی اور ایگ رگ رپ زنیم رک ڑلڑھکا اسہی الہپ۔۔۔آیئ آواز یک ےنلچ وگیل ااچی

ر ۔۔۔وہایگ استک ہںم دی   

۔۔۔ایگ رگ وتسپل ےس اہھت ےک اسےئ ےک صخش ےلہپ  

 

ن

ارچ ےن یسک رپ اس ااچی

 

  ےس ن

 
 

 رھک اہھت رپ ہنم اےنپ ےن اس۔۔۔امری الی

 ایل

۔۔۔۔۔۔مت ونردنی  

 ےن دنی ونر۔۔۔۔ےن اس وت وہ۔۔۔۔۔ایک ںیہن ھچک ےن ہںم اصح   ن االج ںیہن

ارہ تمس ای  

 

۔۔اھباگ وہ یہ اسھت ےتہک ہی۔۔ایک اش  

۔۔اھت وہاکچ اولھج ےس رظنوں وہ نکیل ایک اھچیپ ااکس ےن ن االج  

۔۔ےہ ایگ اھبگ رک ےل وک یٹیب اور ویبی اینپ ونردنی ہک یلم ربخ وک ن االج حبص  

۔داھکی رطف یک وپےت اےنپ اور ایک طبض ےن ن االج  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔دو آےن وت ےھجم۔۔۔۔رووک اہہین۔۔۔اہہین  
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اہلئ

ن

۔اہک اک رےنک وک اہہین وہیئ اھبیتگ ےن ن  

۔۔۔۔نیٹنیک وہں اجریہ ہںم۔۔۔۔ےہ یگل وھبک تہب ےھجم ریہ رک ںیہن ہںم  

ا ےںہ دےنی یہ ےن ہںم وت ےسیپ

ن

۔۔۔اجؤ رک وت ےیل ریمے۔۔۔۔ ن  

ر ےن اہہین

 

اہلئ  رک م

ن

وں وج داھکی وک ن

ن  

 ریہ رک احبل اسسن اانپ رےھک اہھت رپ ھگ

۔۔یھت  

۔۔۔وہ دیتی مت ےسیپ ہک یگ اتجؤ مت اب وت  

اہلئ ےن اہہین

ن

۔اہک وہےئ وھگرےت وک ن  

۔۔یئگ ےل بلطم یہ طلغ وت مت۔۔۔۔اہک بک ااسی ےن ہںم ن ار  

  یھب انہک ااسی

ے

۔۔۔اہمترا یگ دوں وھپڑ رس وت ںیہن م  

۔۔۔۔۔یھت رکیت دن ا وک س   وہ ےسیج۔۔۔۔۔دی دیکمھ اعدت ح   ےن اہہین  

۔۔۔نیٹنیک اب ولچ۔۔۔۔ااھچ ااھچ  

اہلئ۔۔۔۔ یگل اھبےنگ ےس رھپ اہہین۔۔۔ ولچ اہں

ن

۔۔۔۔۔۔۔یئگ رہ رک الچ سب ن  

اہلئ اور اہہین

ن

 زوولیج یہ دوونں۔۔ یھت وہیئ رشوع یہ ہںم ویےونریٹس دویتس یک ن

  ایھچ تہب دوونں وہ۔۔۔۔ںیھت وٹسڈسٹن یک

ے

۔۔۔۔ںیھت یئگ نب دوس  

اہلئ

ن

ر ےک اس۔۔۔۔۔ یھت ریتھک قلعت ےس رھگ اریم ای   ن  قلعت اک اہہین سکع ی 



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

5 

   ای  
 
اہلئ ہشیمہ ےسیپ ےک نیٹنیک ےیل ایس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت ےس رھگ رغی

ن

 دیتی ن

 اےنپ اہہین اھت ایگ وہ یہ ہںم نپچب ےک اہہین ااقتنل اک امں یک اہہین۔۔۔۔۔۔۔ یھت

  ےک وھکےھٹ ےک اظنم ھٹیس اسھت ےک ن ان ا

 
ن

 یھت ریتہ ہںم وکاررٹ رسوی

۔۔۔۔۔۔۔ےھت رکےت اکم ن ان ا ےک اس اہجں۔۔۔۔۔   

اہلئ اور اہہین

ن

ری اور ای   یک ن ر ںی۔ ویےونریٹس۔۔۔۔۔ یھت اعدت ی 
م
 ڑل دورسے ہ

 ہک اگلیت ازلام اےسی رپ اس اسےنم ےک اس۔۔۔۔۔۔۔رکیت گنت رک ڑکپ وک ےک

۔۔۔۔۔۔۔ اجےت رہ رک رکچا یھب ڑلےک  

رن اد زدنیگ ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔ اسھت ریمے ےن مت ایک ایک ہی ےسیج  مت رکدی ی 

  ںیہن اھبن۔۔۔۔۔۔۔ےن

ے

 الصوںیت ایسی وہ۔۔۔۔۔۔ایک ویکں ایپر ہک ےھت تکس

ا وہ رپاشین وخد اچیبرا ڑلاک ہک ںیتہک

ے

ا ہن ھجمس وک اس اجن

ے

 ایک اب ہک آن

راق اک اس اسےنم ےک الکس وپری وہ اور۔۔۔۔۔۔ےہک

ن

 گل ےنسنہ رھپ رک اڑا م

۔۔یھت گنت ےس ان یہ ویےونریٹس وپری رقتابی۔۔۔۔۔۔۔اجیت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 گیب اس اکلہ رپ دنکےھ اگلےئ،داںیئ وگزلگ رپ ےنہپ،آوھکنں زنیج کیلب اور رشٹ ویلب

۔۔وہا دالخ ادنر ےک روم الکس ااھٹےئ،زوار   

ر۔۔۔ولیہو

ن
 

 س   رظن ای   ےن اس ےک رک ےچین ےس آوھکنں وک وگزلگ اینپ۔۔۔اگی

راھ رھپ اور ڈایل رپ

 
پ
۔۔ںیل چ  
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 اوکس س   وت رظن ای  ۔۔۔۔۔۔ ڑپی رپ اس اسھت ای   رظن یک ڑلویکں س  

ی

ے

ھت
ی ک

  یک رکےن املئ رطف اینپ وک ڑلیک یھب یسک وہ۔۔ںیئگ رہ د

ے

ا الصح 

ے

 رھک

  ےک اس وساےئ ےھت یہ ےتلج ےس اس وت ڑلےک۔۔۔اھت

ے

 یلع دوس

 ےس ادنر اھت اجاتن ںیہن وکیئ نکیل اھت البلچ تہب وت ےس رطفت۔۔۔۔۔۔۔ےک

۔۔۔۔ےہ اسیک  

۔۔۔آن ا نپاس ےک یلع وہا اتلچ زوار  

رو اہےئ ۔۔اہک وہےئ رکےت افےئ اہےئ ےس یلع ےن زوار۔۔۔۔۔ی   

۔۔۔وت وہایگ ٹیل آج وہا ایک  

ر آھکن آج ن ار سب ۔۔۔یلھک ےس دی   

ر وت اگ اجےگ رات وپری وپری ا یگ ےلھک یہ ےس دی 

ن

۔۔۔۔آھکن ن  

ا ںیہن ہںم وضفل رطح ریتی

ے

 امھگےت ایلگن اسےنم ےک اس ےن زوار۔۔۔۔اجگ

۔۔اہک وہےئ  

ا وصنمےب ےک رکاےن آزاد ریمشک وت وت اہں

ے

ا  ےہ راتہ انبن

ن

۔۔۔۔۔ن  

۔۔۔۔۔اہک وہےئ رےتھک گیب اانپ ےن زوار۔۔۔۔ےل ھجمس یہی  

 ۔۔۔۔۔یھت ریہ رک ن اںیت ےس دووتسں اینپ ڑھکی دور زنکہ

ن

 رظن یک اس ااچی

 ووز ےس دووتسں۔۔۔۔ڑپی رپ زوار
سکی
ی ک

۔۔۔۔۔آیئ رطف یک اس وہ رکیت ا  
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وہ؟؟ ےسیک۔۔۔زوار ولیہ  

۔۔۔۔ وپاھچ وہےئ دےتھکی رطف یک زوار ےس ادا ای   ےن اس  

 یک رسوگیش ہںم اکن ےک زوار ےن یلع۔۔۔ نہب ریتی آیئگ ےل

۔۔ونازا ےس وھگری ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔۔یک  

۔۔۔۔۔وہا وتمہج رطف یک زنکہ اور  

۔۔۔۔۔وہ دیھکی دعب دونں اکیف اتبؤ مت۔۔۔۔ وہں کیھٹ ہںم  

ر ھچک ےک نپانپا وہ اہں

ن
ن

ری

ن

 ےن زنکا۔۔۔۔یھت یئگ اسھت اےکن یھب ہںم وت ےھت وٹرز ی 

  یس بیجع

 

م
۔۔۔۔اہک اجسےئ رکسماہ  

۔اہک ےن زوار۔۔۔۔ااھچ   

۔۔۔۔۔ایک سم ےھجم ےن مت  

امئ اک الکس

 

 وکد ہںم چیب یلع وباتل ھچک زوار ہک ےلہپ ےس اس ڈیمم ےہ ایگ وہ ن

۔۔ڑپا  

 وایل اجےن اھک اور۔۔۔۔۔۔ داھکی وک اوسی رس آےت ادنر ےس دروازے ےن زنکہ

  اینپ رک لچ ےس واہں دےتھکی وک یلع ےس رظنوں

 

۔۔۔۔۔یئگ ھٹیب رپ س   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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اہلئ اور اہہین

ن

 وہیکچ رشوع الکس یھت آریہ رطف یک روم الکس وہیئ اھبیتگ ن

  ایھب وہ اور یھت

ے

 ۔۔۔ںیھت رےںہ اھک یھٹیب ہںم نیٹنیک ی

ن

 ایخل اک الکس ااچی

۔۔۔ڑپںی اھبگ دوونں وہ آےت  

ارلم وک  ےناسسن اہہین۔۔۔۔۔۔رس ان مک آیئ یم

ن

۔۔وپاھچ وہےئ رےتھک ن  

اہلئ۔۔۔۔داھکی رطف یک دوونں ان ےن اوسی رس

ن

 اھت وہا وھپال اسسن اک ن

  ےک اہہین۔۔۔۔۔

 
ن

۔۔اھت وہا اگل اپ چیک رطف ن اںیئ ےک وہی  

۔۔۔۔۔ ےںہ ٹیل رطح یک ہشیمہ دوونں آپ  

 وہےئ دےتھکی رطف یک رس رھپ اور داھکی رطف یک دورسے ای   ےن دوونں

۔۔۔۔۔دوونں آپ یھت اہکں۔۔۔۔۔۔ اکنیل یسیتب  

اہتش حبص اہہین وہ رس

ن

اہتش نیٹنیک ہی وت۔۔۔۔ یھت آیئ ےک رک ںیہن ن

ن

 یئگ رکےن ن

۔۔۔۔۔یھت  

اہلئ

ن

۔۔۔۔اتبیئ وہج ےن ن  

اہتش ااکن وکیئ ںیہک ہک ںیھت ںیئگ رکےن روھکایل ایکن آپ اور

ن

 ےل ہن رک نیھچ ن

 اجےئ؟؟

۔۔یگل ےنسنہ الکس وپری رپ ن ات اس یک اوسی رس  

 

 

 

 

  وک س   ےن رس۔۔۔۔ اپ س

 
ن

پ  رک ڈای
پ

۔۔۔رکان ا ح  
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 اوسی رس۔۔۔۔وہں وموجد ےلہپ ےس آےن ریمے ہںم الکس آپ ےس آدنئہ

۔۔۔۔ اہک وہےئ دےتی وارگنن ےن  

۔۔رس یج  

۔۔۔۔۔ دی ااجزت یک آےن ادنر وک دوونں ان ےن رس  

۔۔۔۔یئگ ھٹیب رپ ڈکسی واےل ےھچیپ ےک زوار اور یلع دوونں وہ  

ا ےن رس

ن

۔۔۔۔۔دن ا رک رشوع ڑپاھن  

را ےھچیپ زوار

 

۔۔۔م  

۔۔۔۔۔۔ںینس  

۔۔داھکی رطف یک زوار ےن اہہین۔۔۔۔۔۔ یج  

راھ اہھت ےن زوار

 

۔۔ایک اصف اپ چیک اگل رپ ہنم ےک اس رک ی   

  وج اہہین

ن

۔۔۔۔۔ایگ رہ الھک اک الھک ہنم وت ااکس یھت وہیئ ےھچیپ ااچی  

ر آےگ اور۔۔۔۔۔۔ رکسمان ا رک دھکی رطف ایکس زوار ےک رک اصف اپ چیک

 

 رک م

۔۔۔ایگ ھٹیب  

اہلئ۔۔۔۔۔۔یک    اکم اس وےسی ےہ حیحص دنبہ

ن

 رشارت یھب ےن اہہین اہک ےن ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف ایکس ےس اگنوہں رھبی  
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 ڑیھچےن ہںم اکن ےک زوار ےن یلع۔۔۔۔۔۔ روسنیم ہںم رظن یلہپ۔۔۔۔۔۔آاہں

۔۔۔۔۔اگل دےنھکی رطف یک رس رک دن ا ڈنہے اینپ زوار۔۔۔۔۔اہک ہںم ادناز واےل  

۔۔ڈایل رپ اہہین اگنہ ےس بیجع ای   ےن زنکہ یھٹیب دور  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔اھت راہ الچ ومن الئ اھٹیب ہںم رمکے  زوار دعب ےک آےن ےس ویےونریٹس  

 

ن

۔۔یگل آےن اکل یک یسک رپ ومن الئ ےک اس ااچی  

  ای   اگلن ا ےس اکن ومن الئ ےک رک یپ  اکل ےن اس

 

م
 رپ وہوٹنں اےکس رکسماہ

۔۔۔آیئ  

۔۔۔۔۔۔۔۔اجن دادا مکیلع و االسم  

 ےس رطف دورسی ےک افن۔۔۔۔ریش ریما ےہ اسیک۔۔۔۔۔۔اٹیب االسم  ومکیلع

۔۔۔۔ارھبی آواز  

ل ہںم
ی لک

۔۔۔۔ےںہ یسیک امم اور۔۔۔۔۔۔۔ انسںیئ آپ کیھٹ   

ل س  
ی لک

  اہکں اکم اہمترا اتب وت۔۔۔۔۔ اٹیب ےںہ کیھٹ 

ے

۔۔۔اچنہپ ی  

 اجےئ چنہپ یھب وک ااجنم اےنپ دلج تہب۔۔اجن دادا وہایگ رشوع ےس آج وت اکم

  زیخ ینعم ای   ےن زوار۔۔۔۔اگ

 

م
۔۔۔اہک اسھت ےک رکسماہ  
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۔۔۔۔اگ ےل رک رضور اکم ہی وت وہں اجاتن ہںم۔۔۔۔ےھجم ےہ ادیم یہی ےس ھجت  

۔۔۔دواگن وخربخشی وک آپ دلج تہب اجن دادا رےھک نیقی  

۔۔۔ریمارتپ رہ اتیج  

۔۔۔۔۔یگل وہےن دکتس رپ دروازے ہںم اےنت  

ا دعب ہںم دعب ہںم۔۔۔۔اجن دادا ااھچ

ے

۔۔۔وہں رکن  

۔۔۔ہچب ریما ےہ کیھٹ  

۔۔۔۔ وھکال دروازہ اور یک دنب اکل ےن زوار  

۔۔۔۔اھت راہ رک ااظتنر اک ےنلھک ڑھکادروازہ یلع اسےنم  

ری اہکں

ن

۔۔۔۔اھت راہ اکٹھک دروازہ وج ےس بک ےہ ی   

۔۔۔آایگ اھکےن دامغ ویکں رھپ اتب وت۔۔۔۔۔۔ںیہن ںیہک  

۔۔آن ا اھکےن آرکسئمی ںیہن دامغ  

۔۔۔راہ انب ںیہن آرکسئمی رک ھٹیب اہیں ہںم  

ا لچ

ن

۔۔۔ےگ آاجںیئ واسپ ہںم ےٹنھگ آدےھ۔۔۔۔۔۔ ن ار ن  

۔۔۔۔لکن ایک نکیل  
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ا ااجتحج سب زوار۔۔۔۔۔۔۔۔ایگ ےل وہا اتچنیھک اےس یلع

ے

۔۔ایگ رہ رکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 یئگ کھت یھب رک لیھک لیھک میگ رپ ومن الئ یھت وہریہ وبر یھٹیب ہںم وکاررٹ اہہین

 وہےئ وہےئ رطف یک وحیلی یک اصح   ھٹیس ایھب یھب ن ان ا ےک اس۔۔۔یھت

۔۔ےھت  

   ای   وہ وت ن ان ا،ونردنی،وخد ےک اہہین
 
 یہ ہںم رغیبی زدنیگ اسری ےھت آدیم رغی

 رےہ ڑپاھ ہںم ویےونریٹس ایھچ ےس س   یک رہش  وہ وک اہہین نکیل۔۔۔۔زگاری

 وج اور وہاجےئ ڑھکی رپ ریپوں اےنپ رک ھکل ڑپھ اہہین ہک ےھت اچےتہ وہ۔۔۔ےھت

ی ہن وک یٹیب ایکن وہ۔۔۔ےںہ دیھکی ےن اوھنں رحموایمں

ن

ھت
ی ک

۔۔۔ڑپںی د  

  
 
اہلئ ےن اس وت وہیئگ وبر زن ادہ تہب اہہین ح

ن

۔۔المن ا وفن وک ن  

۔۔۔ولیہ  

؟۔۔۔وہ ریہ رک ایک۔۔۔ اہہین ولیہ اہں  

اہلئ ےس رطف دورسی

ن

۔۔۔آیئ آواز یک ن  

۔۔وہ ریہ رک ایک مت۔۔۔وہں ریہ وہ وبر  

۔۔۔۔۔۔۔وہں اجریہ اھکےن آرکسئمی وت ہںم  

۔۔اسھت ےک سک  
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اہلئ)اھبیئ ارالسن

ن

۔۔۔اسھت ےک(اھبیئ اک ن  

۔۔۔وہں ریہ وہ وبر ایلیک ہںم۔۔۔۔ن ار اجؤ ےل یھب ےھجم  

ر وھتڑی وت ن ار ا اکم یسک وک اھبیئ ارالسن دیتی اتب ےلہپ دی 

ن

 دض ےن ہںم اھت ےساجن

 ےک ڈراویئر وہں رکیت عنم وک اھبیئ ارالسن ہںم ااھچ۔۔۔۔ایل روک ےک رک

 ںیلچ اھکےن آرکسئمی دوونں مہ رھپ۔۔۔۔ وہں آیت ےلےن ےھجت اسھت

۔۔۔رانہ ایتر مت۔۔۔۔ےگ  

۔۔وہں ایتر ہںم آاج ےس دلجی۔۔۔۔اہں اہں  

۔۔اہک وہےئ وہےت وخش ےن اہہین  

۔۔۔۔یئگ یک دنب اکل ےس رطف دورسی  

ر وھتڑی اہلئ دعب دی 

ن

 اگڑی دوونں وہ۔۔۔آیئ یک    ےنیل وک اس اسھت ےک ڈراویئر ن

۔۔دںی لچ اھکےن آرکسئمی رک ھٹیب ہںم  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ڑھکے وےںہ دوونں ہس ایھب۔۔۔ےھت ےکچ چنہپ ہںم نپاررل آرکسئمئ یلع اور زوار

اہلئ اور اہہین وک زوار ہک ےھت

ن

راک اک رلک کنپ ےن اہہین۔۔۔دی داھکیئ آیت ن

ن

 انہپ ف

راک ومعام وہ وہا

ن

 داتھکی وک اس وت داھکی آےت وک اس ےن زوار۔۔۔۔یھت یتنہپ یہ ف

۔۔۔ایگ رہ  
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   ےک رظنوں ےک اس وت نپان ا وھکن ا ںیہک وک زوار ےن یلع

ے

 اگل دےنھکی ہںم اعتق

  یس یکلہ ای  ۔۔۔۔۔

 

م
۔۔آیئ رپ رہچے ےک اس رکسماہ  

۔۔۔دھکی ہن ےس وغر اےنت۔۔۔۔ ہںم ڑلیک ایک اگ رکے دیھچ  

  ےن زوار رپ آواز یک یلع

ن

۔۔۔داھکی رطف یک اس رک وچی  

۔۔ایگ رکم اصف وہ۔۔۔۔۔ڑلیک وکیسن ایک   

۔۔۔۔۔ےھجم س   ےہ راہ دھکی  

ری وت

ن

۔۔۔اہک آرک گنت ےن زوار۔۔۔۔۔زن ادہ وہ ہن ف  

ں
 
 ی ی
ی ی م
ہ

ری ہںم۔۔۔اہک ایک۔۔۔۔

ن

ھاارے۔۔۔۔وہں ین ف

م

ے

ت

 وت وک یلع۔۔۔۔۔ اسھت 

۔۔اگل دصہم ےسیج  

ری اسھت ریتے ہںم اٹیب

ن

ری یہی وہں راہ وہ ف

 

 وت ےن ڑلیک یسک۔۔۔ےہ ن ات ی 

ری اسھت ریتے

ن

۔۔۔اہک ہںم ادناز ےلبلچ وصخمص اےنپ ےن یلع۔۔۔۔ںیہن ف  

اوہں ہںم۔۔۔آ رک ےل آرکسئمی وت۔۔ااھچ

ے

 دےتھکی رطف یک اہہین ےن زوار۔۔۔آن

۔۔اہک وہےئ  

ا ےس ےنہک ریمے۔۔۔۔۔اج یئھب اج

ن

۔۔۔اگ اجےئ رک وکن  

ل ےن یلع
ی لک

پ  وھپھپ 

 

ای

 

۔۔اہک ہںم ےجہل ن  
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۔۔۔۔۔ڑپا لچ رطف یک اہہین اور ونازا ےس وھگری ای   اےس ےن زوار  

۔۔وہں آیت رک ےل آرکسئمی ہںم۔۔۔۔وھٹیب ںیہی مت اہہین  

اہلئ

ن

۔۔۔یئگ یلچ ےنیل آرکسئمی یتہک ےس اہہین ن  

۔۔یئگ گل ہںم ومن الئ ےیک ےچین رس اہہین  

۔۔ داھکی وک اس رک ااھٹ رس ےن اہہین رپ آواز یک زوار۔۔۔۔میم ولیہ  

۔۔۔۔یھت یکچ دھکی یھب ہںم ویےونریٹس ےلہپ وہ وک زوار  

۔۔۔اہیں آپ۔۔۔ولیہ  

۔۔ےسیک اہیں آپ اور۔۔۔اھکےن آرکسئمی اھت آن ا اسھت ےک یلع ہںم یج  

ا ہںم

ن

اہک وہےئ اگلےت قہقہ ےن اہہین۔۔یھت آیئ رکےن چیل ہںم نپاررل آرکسئمی ن  

  ای   زوار
پ
  ایکس وت یک    پ

 

م
 اھبنسےتل وک وخد رھپ۔۔۔ایگ اس وھک ہںم رکسماہ

۔۔۔وبال وہےئ  

۔۔۔ےںہ الیئ رشتفی ایلیک رکےن چنل آپ وت۔۔۔اوہ  

اہلئ۔۔ںیہن

ن

۔۔۔وہں آیئ اسھت ےک ن  

 یک ےننب ااجنن یھب وہےئ اجےتن ےن زوار۔۔۔۔ وہ ریہ ںیہن دھکی۔۔۔ ااھچ

۔۔۔۔۔یک وکشش  
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۔۔۔۔ ےہ یئگ ےنیل آرکسئمی وہ  

۔۔۔وہکں ن ات ای  ۔۔۔ااھچ  

۔۔۔اہک وہےئ امجےت رظنںی رپ راہین ےن زوار  

۔۔یگل دےنھکی اوکس یھب اہہین۔۔۔۔یج  

 ےس آپ وہ۔۔۔۔اہک رک رکسما ےن زوار۔۔وہ یتگل وخوصبرت تہب وہیئ یتسہ مت

۔۔۔۔اھت آایگ رپ مت  

 ۔۔۔یگل ےنکت ہنم اک اس وہرک ریحان وھتڑا اہہین

ن

 رشارت ہںم دامغ ےک اس ااچی

   ای   ےن اس آیئ
 
  درفلی

 

م
۔۔۔۔اجسیئ رپ رہچے رکسماہ  

 رطف ای   رگدن ےن اہہین۔۔۔۔۔ےںہ ےتگل اےھچ تیب وہےئ رکسماےت یھب آپ

  یک اس وہ ےسیج اہک اےسی رک رگا

 

م
۔۔وہ یئگ وھک ہںم رکسماہ  

اہک رک دن ا یسنہ ےن زوار۔۔۔۔رکشہی اک اتبےن اک آپ یھب رھپ۔ےہ اتپ ےھجم  

  ےن اہہین

ے
ن

را اور ےیک ادنر دای  وشیخ رپ رکچے ےس رھپ۔۔۔انبن ا ہنم اس ی 

۔۔۔آیئ  

 ریسسی۔۔۔۔وہں ریتہ رکیت رعتںیفی یک ولوگں یہ اےسی ہںم۔۔۔۔ںیہن وکیئ

 

ے

ا م

ن

۔۔وہن  

۔۔۔یج ااھچ۔۔۔اہاہاہ  
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۔۔اہک رک اگل قہقہ ےن زوار  

۔۔۔۔۔یج اہں  

اہلئ ےس اہجں یگل دےنھکی رطف اس اہہین

ن

ہی یئگ رہ اہکں۔۔۔۔یھت یئگ ایھب ن  

۔۔۔اھت اجراہ دےھکی وک ایس زوار  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ

ن

اہلئ ےن یلع۔۔۔یھت ریہ ےل آرکسئمی ن

ن

۔۔۔۔آایگ رطف اس وت داھکی وک ن  

اہلئ

ن

  آ واٹ۔۔۔اہیں مت ن

 
ن

 
ر زیلپی

ن
 

 وہےئ اکنےتل یسیتب ےن اس۔۔۔۔رسرپای

۔۔اہک  

ر اےسی ےن یلع
م
۔۔وہ اجاتن ےس ےلہپ تہب اوکس وہ ےسیج ایک اظہ  

اہلئ

ن

ر ےن ن

 

۔۔۔داھکی اوکس اسھت ےک رظنوں ایتھجل رک م  

وکن؟ آپ  

اہلئ

ن

 اس ےن یسک ںیہک ہک داھکی نپاس آس ےن یلع وت ےلہپ رپ وپےنھچ ےکارطسح ن

ی یک

ے

 ست
ی ی

۔۔۔یل ںیہن وت دھکی   

اہلئ رھپ

ن

۔۔وبال رک دھکی رطف یک ن  

 اھٹیب رپ چنیب واےل آےگ ےس آپ ہںم الکس آج۔۔۔۔۔۔۔ اےس ےںہ ےتہک یلع
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 راہ دال ن اد ن ات رپاین تہب اےس ےسیج اھت ااسی ادناز اک یلع۔۔۔آن ا ن اد۔۔۔۔اھت

۔۔۔وہ  

م

م
م
مم
ہ

اہلئ۔۔۔۔۔

ن

رکنی ویں اک یلع اوکس اہک اس رواھک ےن ن

ن

ا ف

ن

 راہ گل بیجع وہن

۔۔۔اھت  

اہلئ

ن

 اسھت ےک اس اور یل ارکسئمی یھب ےن یلع۔۔۔۔ڑپی لچ رک ےل آرکسئمی ن

۔۔۔ڑپا لچ  

 وہےت تہب رخنے ےک ڑلویکں وخوصبرت۔۔۔۔۔اھت انس حیحص ےن وےسیہںم

۔۔۔ےںہ  

اہلئ ےن یلع

ن

۔۔اہک وہےئ ےتلچ اسھت ےک ن  

۔۔۔وہں ںیہن وخوصبرت وت ںین۔۔۔ اتپ ایک ےھجم۔۔۔وہےگن وہےت  

۔۔وہ زیچ وکیئ یک آےگ یھب ےس وخوصبریت مت۔۔۔ اہں  

۔۔۔اہک ےس اٹسلئ ےن یلع  

اہلئ

ن

  زنطہی ےن ن

 

م
۔۔۔داھکی اوکس اسھت ےک رکسماہ  

۔۔وہج یک رعتفی اس  

 ےک رک رعتفی یک س   یہ اےسی وت ہںم۔۔۔۔ےہ وہیت وہج وکیئ یک رعتفی

ا ایکینں

ے

۔۔۔وہں راتہ امکن  
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ارے یہ ےس اہھت واےل آرکسئمی ےن یلع

 

۔۔۔۔ےیک ےچین اورپ اکرل ےس اش  

رے۔۔۔۔ اوہ

 

۔۔۔وت آپ ےںہ کین ی   

 ےںہ وافق وخبیب ےس اکراتسےونں یک دووتسں دوونں آپ وےسی۔۔۔یج یج

اہلئ۔۔۔۔۔۔۔۔مہ

ن

۔۔۔۔۔۔داھکی وک یلع ےس ریحت ےن ن  

اہلئ ہںم اےنت

ن

  لبیٹ ن

ے

۔۔۔یئگ چنہپ ی  

اہلئ ےن یلع۔۔۔دی آرکسئمی وک زوار ےن یلع۔۔۔اھت اھٹیب رپ وےںہ یھب زوار

ن

 یک ن

 اےس ےن یلع۔۔۔داھکی وک یلع ہںم ادناز واےل ڑیھچےن رک داھک آںیھکن رطف

۔۔۔ااکچںیئ ونھبںی رک دھکی  

اہلئ

ن

 رظنوں وساہیل ےن اہہین وہےئ ےتیل آرکسئمی۔۔۔۔دی آرکسئمی وک اہہین ےن ن

۔۔داھکی رطف یک یلع۔ ےس  

اہلئ رھپ

ن

۔۔وپاھچ رک دھکی وک ن  

؟۔۔۔ےںہ وکن ہی  

اہلئ۔۔۔۔وک ومنےن اس ےںہ ےتہک یلع

ن

ررف یلع ےس اہوھتں دوونں ےن ن
کی ط

 اہھت 

۔۔اہک رک ااھٹ  

اہلئ ےس ریحت ےن یلع

ن

۔۔داھکی رطف یک ن  

  اینپ ےن اہہین اور زوار

 

م
۔۔۔۔دن ایئ رکسماہ  
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۔۔۔ےئگ ھٹیب اسھت ےک ان یھب یلع اور زوار  

۔۔۔۔ڑپے لکن یک    رھگ اچرو رک اھک آرکسئمی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔  ۔۔ںیھت رےںہ وہ ن اںیت ایک ےس اس  

اہلئ ہںم راےتس

ن

وپاھچ ےس رشارت ےس وہہین ےن ن  

ےس؟ سک  

ل ےن اہہین
ی لک

۔۔۔۔۔۔۔۔ یک اگنٹکی یک ےننب ااجنن   

  آج ےن سج۔۔ ویہ

ے

 
ی ک یہ اہنی

 

ی

ن

 ی
می

 وہوٹنں وخوصبرت اہمترے ہںم ادناز رو

۔۔۔اھت ایک اصف اپ چیک ےس نپاس ےک  

اہلئ

ن

۔۔۔اہک وہےئ رکےت ایبن ہشقن۔ وپرا ےن ن  

۔۔۔۔۔۔۔اجںیئ اگلںیئ وشک وھتڑے یھب وک اس وساچ۔۔۔ن ار ںیہن ھچک  

ارے ےس ےلہپ وہ۔۔۔۔ن ار وھچڈ
م
اومں ہ

ن

۔۔۔ےںہ وافق ےس اکرن  

۔۔۔۔اہک وہےئ اےتلھچ رقتابی ےن ایک؟اہہین  

۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں  

 ن اںیت یک ڑھکوس اس ہںم وخماہ وخاہ ےن ہںم یھت یتکس اتب ںیہن ےلہپ۔۔۔۔۔ن ار
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۔۔۔۔۔۔۔ےس اس یک ن ات ےس ایپر ااٹل ینس  

۔۔۔۔ےہ اکچ اکنیھپاج ےلہپ اجل اک تبحم وت۔۔۔وہو اوہ  

اہلئ

ن

۔۔۔ہںم رکوں ایک اب۔اتبؤ ہی۔۔امھگؤ ہن دامغ ریما ن  

ری وکیسن ن ار

 

 اجےئ ھجمس یہ وخد وہ اےس رک اونگر وت ےہ وہیئگ ن ات ی 

اہلئ۔۔۔۔۔۔اگ

ن

اہک وہےئ دےتی وشمرہ ےن ن  

م

م
م
مم
ہ

۔۔۔  

اہلئ ےن اہہین۔۔۔۔اھت آاکچ رھگ اک اہہین

ن

 یلچ ادنر ےک رھگ اور وبوال ن اےئ ڈگ وک ن

۔۔۔۔۔یئگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔آن ا رھگ اےنپ یلع رک وھچڑ وک زوار  

۔۔۔ںیھت رےںہ رک اکم ڑھکی ہںم نچک( زہیک)امں یک یلع  

رادمے(ایضء)ن ان ا ےک یلع د ےھٹیب ہںم ی  ای 

 

ا وکیئ ش

ن

۔۔۔۔یھت ریہ ڑپھ اابخر رپان  

ر ےہ وہراہ ایک

ن

س اڈنی ڈیلی 

 

ی

ن

 ی
ی ج 

 اےنپ یہ آےت ادنر ےک رھگ ےن یلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہک ہںم ادناز ےلبلچ وصخمص  

 یلع اہک اوکس ےس ایپر رک رھک رپ اسڈیئ اابخر ےن ن ان ا ےک یلع۔۔۔۔۔۔اٹیب ریما آایگ
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۔۔۔۔۔ایگ ھٹیب اجرک اسھت ےک ان  

ر ےس نچک ےن امں یک یلع۔۔۔ںیہمت ن اد یک رھگ آیئگ
م
اہک وہےئ آےت ن اہ  

   یگ اجےئ ن اد یک رھگ۔۔۔ایم

ے

ا یگ آےئ ی

ن

۔۔۔۔ن  

۔۔۔۔۔ےک اس یئگ ڑپ یہ ےھچیپ وت مت۔۔۔اٹیب ریما ےہ آن ا وت ایھب مگیب  

ا دںیھکی اہں

ن

ر ےھجم ویبی آیکپ۔۔۔۔ ن ان ا ن
م
  ہ

ے
ے

ر ےس رھگ وق
م
 دیتی ےنعط ےک رےنہ ن اہ

۔۔۔۔۔۔ےںہ ریتہ  

۔۔۔۔اہک وہےئ روےت ونصمیع ےن یلع  

ا وک ےٹیب ن اپ

ے

 اگل ہںم اگبڑےن وک ن اپ یھب اٹیب وت اہیں۔۔۔اھت انس وت ہی ےہ اگبڑن

۔۔۔اہک ےس یگفخ ےن زہیک۔۔۔۔۔ےہ  

را ہںم اگبڑےن وںمہ مگیب

 

 ےس رشارت ےن اصح   ایضء۔ ۔۔ےہ آاکپ وت اہھت ی 

۔۔۔۔اہک  

۔۔۔آاکپ ےہ بلطم ایک  

  اور ویکٹ تہب آپ ہک ہی بلطم

ن

 ےک امں اینپ رک اھٹ ےن یلع۔۔ےںہ رئیکن

 ےٹیب اےنپ ےس ایپر ےن زہیک۔۔۔۔اہک ےس ایپر رک رھک اہھت دوونں رپ دنکوھں

۔۔۔راھک اہھت رپ رہچے ےک  

 

ن

۔۔۔۔۔۔وہں یک    ےٹیب اےنپ رصف ہںم رئیکن  



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

23 

ا وہں وسالیت آاکپ وت ہںم اہں

ن

 ایضء اور یلع رپ ن ات اس یک اصح   ایضہ۔۔۔۔مگیب ن

۔۔۔۔دےی سنہ رک الھکلھک دوونں اصح    

۔۔داھکی وک یلمیف یس وھچیٹ اینپ ےس ایپر ےن زہیک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   اہہین
 
  ایھب ن ان ا ےک اس وت آیئ رھگ ح

ے

 وھتڑی ےن اہہین۔۔۔ےھت آےئ ںیہن ی

ر ۔۔۔۔۔ےئگ ھٹیب رک وھکل اتکںیب رھپ ایک رٹسی دی   

ر وھتری  داھکی وک یٹیب اینپ ےس ایپر ےن اوھنں۔۔۔آےئ ن ان ا ےک اس دعب ےک دی 

۔۔۔۔ےئگ ھٹیب اجرک رپ گنلپ دورسے اور  

۔۔۔آیھٹیب اسھت ےک ان رک اھٹ رک دھکی اںیھن اہہین  

ر تہب۔۔۔۔۔۔ن ان ا آےئگ آپ ےن آپ آج اگلدی دی   

 ےکھت ےن دنی ونر۔۔۔۔۔اھت اکم زن ادہ وھتڑا آج وک  اصح   ھٹیس۔۔۔۔ اٹیب سب

۔۔اہک ہںم ےجہل وہےئ  

وں رک اھٹ اہہین

ن  

  ےک ھگ
 
یھٹیب اسےنم ےک ان پ  

ا  اکم دںی وھچڑ آپ ےہ اہک دہعف ینتک ےن ہںم۔۔۔۔ن ان ا

ن

 اجب ںیہک ہںم۔۔۔رکن

دیت

ن 

۔۔یگ اجےئ یہ لم وت اجب یک رچیٹ ومیٹ وھچیٹ وت ںیہن اور وہں ڈوھی  

 ونرکی ریھپاںیہمت اہھت رپ رس ےک اہہین ےس ایپر ےن دنی ونر۔۔ہچب ریما ںیہن
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ھااری دلج ےس دلج اب سب ہںم۔۔۔۔ںیہن رضورت یک رکےن

م

ے

ت

ادی 

 

 ےک رک ش

ھاارے

م

ے

ت

رض 

ن

کددوش ےس ف
س

ا 

ن

۔۔۔وہں اچاتہ وہن  

ا ےںہ اچےتہ آپ۔۔۔۔۔۔ن ان ا

ن

 ڑھکی رپ نپاؤں اےنپ رک ھکل ڑپھ ہںم ن

۔۔وہں اچیتہ ڑپانھ آےگ ہںم ےہ اتپ وک آپ اور۔۔۔وہاجؤں  

ادی اہمتری ہںم اگ وھچڑوں وھتڑی ادوھرا اےسی وک وخاوشہں یک یٹیب اینپ ہںم

 

 ش

ان اےسی یھب

ن

ر اہمتری وج اگ رکوں ےس ان
م
اگ رکے وپری وخاشہ ہ  

۔۔۔اھکؤ وھٹرکںی یک دبر در مت دعب ریمے ہک اٹیب اچاتہ ںیہن ہںم   

 دنکےھرپ ےک ان رک اھٹ ےن اہہین۔۔۔یگ اجؤں ںیہن ںیہک رک وھچڑ وک آپ ہںم

۔۔اہک وہےئ رےتھک رس  

۔۔۔۔۔۔۔۔دن ا رکسما رک دھکی اےس دنی ونر  

ر ہی
م
 یک اہہین نکیل وہں ایھچ تمسق یک یٹیب ایکس ہک ےہ اچاتہ ن اپ امں وتہ

رےتش ےک دنی ونر وت ادنازہ اک اس ےہ اھکل ایک ہںم تمسق

ن

  اگل ںیہن یھب ف

ے

 تکس

۔۔۔ےھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ زیم یک اھکےن

ن

اہلئ)،ارالسن رپن

ن

ازش(اھبیئ اک ن

ن

 اور(ویبی یک ارالسن) ن

اہلئ)رسننی

ن

ا ےھٹیب(امں یک ن

ن

اہلئ رےہ اھک اھکن

ن

 ای   ےلہپ اسل یت اک ن اپ ےک ےھت،ن
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  اکر

 
ن

 
 داری زہم اسری یک رھگ ےکدعب ےکاجےن ان اھت ایگ وہ ااقتنل ہںم اڈیسکیی

ازش اور یھت وحاےل ےک ارالسن

ن

اروں اےنپ وک ارالسن ن

 

یھت، الچیت رپ اش  

ا س  

ن

ےھت رصموف ہںم اھکےن اھکن   

ازش

ن

ارہ اک رکےن ن ات رک دھکی رطف یک ارالسن ےن ن

 

۔۔۔ایک اش  

اہلئ

ن

اہلئ۔۔۔مت یھت یئگ اہکں آج اٹیب۔۔۔۔۔ن

ن

 اس وہ وت یھت وھچیٹ ےس ارالسن ن

۔۔۔اھت اتہک یہ اٹیب وک  

۔۔۔۔اھکےن آرکسئمی اسھت ےک اہہین یھت یئگ وت رک اتب وک آپ اھبیئ  

اہک رک ااھٹ رس ےن اہہین  

ر اینت ازش۔۔۔۔ہںم اھکےن آرکسئمی یتگل ںیہن وت دی 

ن

 ہںم ےجہل زنطہی ےن ن

۔۔۔۔اہک  

۔۔۔۔۔۔اھبیھب آپ ےںہ اچیتہ انہک ایک  

۔۔۔س   ےہ راہ دھکی۔۔۔اچیتہ انہک ںیہن ھچک ہںم  

اہلئ ہک ےلہپ ےس اس۔۔۔۔۔۔۔اھبیھب

ن

۔۔۔۔ڑپا وبل ارالسن یتہک ھچک ن  

ر ےس رھگ اےسی آپ ہک اٹیب ےںہ رےہ اچہ انہک اانت سب مہ
م
۔۔۔رکو اجن ا ہن ن اہ  

اہلئ۔۔۔۔۔۔رپ ھجم ےںہ رےہ رک کش آپ اھبیئ

ن

اہک ےس دصےم ےن ن  
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 یٹیب اینپ وہں اجیتن اورہںم۔۔ ےہ زدنہ امں ایکس ایھب۔۔۔۔۔۔ولگ مت رکو سب

۔۔یتکس رک ںیہن اکم طلغ وکیئ یٹیب ریمی۔۔۔۔۔۔ وک  

ایتی یج ول
م
 ےنہک ھچک ےہ ںیہن یہ قح وت وںمہ۔۔۔۔۔ہںم دیمان آےئگ یھب ہ

ازش۔۔۔۔۔اک

ن

 ہںم رمکے رک اھٹ ےس ےصغ یہ اسھت ےتہک اور اہک رک لج ےن ن

۔۔۔۔ایگ الچ ےھچیپ ےک اس رک اھٹ یھب ارالسن۔۔۔۔یئگ یلچ  

اہلئ

ن

۔۔یئگ یلچ ہںم رمکے وہےئ روےت داھکیاور وک امں اینپ ےن ن  

ا اتسہ اک ان ےسیک آےئگ آوسن یھب ہںم آوھکنں یک رسننی

ے

 
ر ےک ان رھگ ب

م
 ےک وشہ

۔۔۔اھت راہ رھکب دعب ےک اجےن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ری وک وخد ڑھکا اسےنم ےک ےشیش۔۔۔۔اھت ڑھکا ایتر یک    ویےونریٹس زوار

ن

 رظن آچ

۔۔۔اگل ےنجب ومن الئ ااکس ہک اھت راہ دھکی  

۔۔۔اگلن ا ےس اکن وفن ےک رک یپ  اکل اور رکسمان ا وہ رک دھکی وک رکسنی  

۔۔۔۔۔۔۔امام مکیلع و االسم  

اٹیب؟ ریما ےہ اسیک۔۔االسم ومکیلع  

۔۔۔آیکپ ےہ تعیبط ےسیک اتبںیئ آپ۔۔۔ کیھٹ ہںم  

۔۔۔وہ ےئگ یہ وھبل ےھجم اجرک وت مت۔۔۔۔۔۔ےہ اتکس وہ اسیک ریغب ےک ےٹیب اےنپ  
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۔۔۔آوکپ وہں اتکس وھبل الھب ہںم۔۔۔امام ےہ ںیہن ن ات وکیئ ایسی  

۔۔۔ںیہن یھب داھکی ںیہمت ےس بک۔۔۔وک امں اینپ آاج ےنلم دہعف ای   وت  

رڈن اک ڑپاھیئ وت ایھب۔۔۔۔امام  وکشش یک آےن ہںم دونں ھچک ہںم۔۔۔ےہ ی 

۔۔اگ رکوں  

ا  ڑپاھیئ ایک ےھجم ےہ اتپ

ے

۔۔۔واہں وت ےہ رکن  

۔۔۔۔ڑپا سنہ اس اکلہ زوار  

ا ہںم دعب۔۔۔وہں راہ لکن یک    ویےونریٹس ہںم امام ااھچ

ے

 اہلل۔۔۔وہں رکن

ر ےس رھگ ےن زوار۔۔۔احظف
م
ے ہںم اگڑی رک لکن ن اہ

ے

ھی

 

ی ی ت

۔۔۔۔اہک وہےئ   

۔۔۔۔اٹیب احظف اہلل  

۔۔۔ایگ ےل رطف یک ویےونریٹس اور یک ٹک اکل ےن زوار  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ اور اہہین

ن

۔۔۔یھت یھٹیب ہںم نیٹنیک حبص حبص ومعمل ح   ن  

اہتش وت اہہین ن ار

ن

اےتش اس ریتے۔۔۔۔آیت ںیہن ویکں ےک رک ن

ن

 لک ےس وہج یک ن

  یھب

 
ن

۔۔یھت ڑپی ڈای  

ا وحیلی یک ھٹیس االیک ےھج۔ اور۔۔۔ےںہ اجےت لکن حبص حبص ن ان ا ن ار

ن

 ںیہن ااھچ اجن
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اہتش یھب وےسی اور۔۔اتگل

ن

ا ےہ وت یک    رکاےن ن

ن

۔۔۔۔نپاس ریمے ن  

اہلئ ےن اہہین

ن

اہلئ۔۔۔ اہک وہےئ امرےت آھکن وک ن

ن

 داھکی وک اہہین ےس زاری ےب ےن ن

 ۔

  رھپ وت ںیکن۔۔اب وھٹسن دلجی ااھچ

 
ن

۔۔یگ ڑپے ڈای  

ولچ۔۔ایل اھک سب اہں اہں  

ری ےن اہہین

ن

  آچ

 

 

 

اہک وہےئ اےتھٹ رک رھک ہںم ھنم ن ای  

اہلئ۔۔۔ ولچ

ن

وہیئ ڑھکی اھٹ یھب ن   

۔۔اھت رطف یک روم الکس اب رخ اک دوونں  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اینپ۔۔۔آن ا ادنر ےک الکس زوار

 

 وک یسک اب رظنںی یک اس۔۔۔راھک گیب رپ س 

د

ن 

۔۔۔یھت رےںہ ڈوھی  

 رطف یک اس ےن اس رپ آواز یک زنکہ۔۔۔آیئ نپاس ےک اس زنکہ ہںم اےنت

۔۔داھکی  

۔۔وہں اجرےہ بک رھگ مت  

  دونں ھچک

ے

ویکں۔۔ی  
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ا یھب ےھجم وہ

ن

ا ےتیل اسھت رھپ یھب ےھجم۔۔۔اھت اجن

ن

۔۔اجن  

  ےک دادا ےک زوار زنکہ

ے

 ہںم رہش یہ ای   یھب رھگ اک دوونں یھت وپیت یک دوس

۔۔۔۔اھت  

  ۔۔۔ےہ کیھٹ ااھچ
 
ا ح

ن

۔۔اگ دوں اتب ںیہمت ہںم وت وہاگ وہاگ اجن  

ا اونگر اوکس زوار رک ہک ہی

ے

ر ےس الکس رکن
م
 ےصغ دقرے ےن زنکہ۔۔۔۔ایگ الچ ن اہ

۔۔۔داھکی وک ھٹیپ ایکس ےس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ اور اہہین

ن

 آواز یک یلع ےس ےھچیپ ہک یھت اجریہ یہ رطف یک الکس ایھب ن

۔۔۔آیئ  

ر؟؟ وہ یسیک

ن

ڈیلی   

۔۔۔ڑپا لچ اسھت اےکن یھب یلع۔۔داھکی رطف یک یلع ریغب رےک ےن دوونں  

اہک ےن اہہین۔۔۔انسںیئ آپ کیھٹ  

اہلئ ےن یلع۔۔۔ےںہ یسیک آپ اور۔۔۔۔کیھٹ یھب ہںم

ن

۔۔وپاھچ ےس ن  

اہلئ

ن

 دےنھکی ےس رظنوں یس بیجع وک زاوویں ےک رہچے ےک اس رک رک وےںہ ن

۔۔۔۔یگل  
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م اممہ

م
م
مم
ہ

۔۔۔وہں یتلچ ہںم رکںی ن ات ولگ آپ۔۔ا  

اہلئ اہہین

ن

ی ےس رشارت وک ن

ے

ھت
ی ک

۔۔۔ڑپی لچ ےس واہں وہیئ د  

۔۔۔دںی اتب وت اب  

 ایک

احل؟؟ اانپ  

ا ایک ےھجم وہں کیھٹ

ن

ےہ؟؟ وہن  

اہلئ

ن

۔۔۔اہک ےس الرپوایئ ےن ن  

ارا
م
۔۔۔ںیگ وپیھچ ںیہن احل ہ  

۔۔۔ےہ راہ گل یہ کیھٹ  

 یلع۔۔۔اگ رےہ کیھٹ احل اک تخبمک سک رک دھکی وک آپ۔۔۔ اہےئےےےے

رے رک رھک اہھت رپ دل ےن

 

۔۔۔اہک ہںم ادناز روامکٹن یہ ی   

اہلئ

ن

۔۔داھکی رطف یک یلع ےس رظنوں یس بیجع ےن ن  

وہ؟؟ رکےت ویکں ن اںیت ایسی  

  ایھب ںیھمت۔۔۔ول

ے

آیئ؟؟ ںیکن ھجمس ی  

۔۔۔اتبدو مت۔۔۔ںیہن  
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۔۔۔۔۔اگ اجےئ لچ اتپ یہ وخد ںیھمت دن ای  ۔۔۔۔۔ وھچڑو  

۔۔۔۔اہک ہںم ےجہل ریسسی ےن یلع  

اہلئ۔۔۔اوےک

ن

۔۔۔اہک ےن ن  

دےی لچ رطف یک الکس دوونں وہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   زوار رطف دورسی
 
ر ےس الکس ح

م
 آیت ےس اسےنم اہہین وک اس وت آن ا ن اہ

۔۔دی داھکیئ  

۔۔۔ایگ الچ رطف یک اس وہ  

 وک اس رھپ یئگ رک اہہین۔۔وپاھچ آرک اسےنم ےک اہہین ےن وہ؟؟زوار اجریہ اہکں

ا اونگر وک زوار وت ےن اس آیئگ ن اد ن ات وایل لک

ن

۔۔اھت رکن  

۔۔۔یئگ یلچ ہںم روم الکس وہیت ےس اسڈیئ اہہین رک ہک ہی۔۔۔ہںم الکس  

۔۔ڑپا لچ ےھچیپ ےک اس یھب وہ۔۔۔داھکی اجےت وک اس ےس ریحاین ےن  زوار  

  اینپ اہہین اجرک ہںم الکس

 

 ھٹیب آرک اسھت ےک اس یھب زوار۔۔۔یئگ ھٹیب رپ س 

۔۔ایگ  

وہ؟؟ ریہ رک ویکں اونگر ےھجم  
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 اہہین رک ہک ریمے؟؟ہی ےںہ ےتگل ایک آپ۔۔۔وک آپ یگ رکوں اونگر ویکں ہںم

  وتمہج رطف یک اتکوبں اینپ

 

۔۔۔ وہگ  

 وکتف یس بیجع وک اس دےھکی ویتر وہےئ دبےل ےک اہہین ےس ریحاین ےن زوار

۔۔وہیئ  

 

ن

۔دن ا رھک رپ اہھت رپ اہھت اانپ ےن اس۔۔۔ ااچی  

۔۔داھکی رطف ایکس رک ااھٹ رس ےن اہہین  

  مہ ایک

ے

  نب دوس

ے

ےںہ؟؟ تکس  

۔۔۔ریہ اخومش اہہین  

  ہن زیلپ

ے

ا م

ن

۔۔اہک ہںم ےجہل رھبے تنم ےن زوار۔۔۔۔رکن  

 یک اس رپ۔۔۔داھکی وک اہھت ےک زوار رےھک رپ اہھت اےنپ رظن ای   ےن اہہین

۔۔داھکی رطف  

۔۔۔اوےک  

۔۔۔اہہین چم وس وی کنیھت  

۔۔۔داھکی وک اس رک رکسما اس اکیھپ ےن اہہین  

اہلئ ہںم

ن

ی وک ن

ے

ھت
ی ک

راےئ دقرے ےن اہہین۔۔وہں د
 
 رھپ۔۔اہک ہںم ےجہل وہےئ ھگ
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۔۔۔یئگ یلچ ےس واہں وہ رک ڑھچوا اہھت اانپ  

  اطیشین ای   رپ۔ رہچے ےک زوار

 

م
۔۔۔۔آیئ رکسماہ  

۔۔۔۔اھت ایل رک نپار ےن اس ڑپاؤ الہپ اک دصقم اےنپ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر ھچک اہلئ اور اہہین۔۔۔۔۔ یھت یکچ وہ رشوع الکس دعب دی 

ن

امئ آج یھب ن

 

 الکس رپ ن

اہلئ اور اہہین یلع اور زوار۔۔۔یھت آیئگ ہںم

ن

 ےھٹیب رپ چنیب واےل ےلھچپ ےس ن

۔۔۔ےھت  

 اہہین۔۔۔۔۔ اھت اجراہ دےھکی وک اہہین لسلسم زوار۔۔۔اھت اجری رچکیل اک اوسی رس

ر ن ار ن ار رکیت وسحمس رپ وخد شپت یک رظنوں ایکس

 

ر م

 

ی ےھچیپ رک م

ے

ھت
ی ک

 رھپ د

۔۔۔یتیل رک ہنم آےگ ےس ٹھج  

ل یلع
ی لک

اہلئ اور اھٹیب ریسسی 

ن

 اس اھت وہراہ ںیہن مضہ ومڈ ریسسی ہی ااکس وک ن

۔۔۔رکدی ینس ان ےن یلع نکیل البن ا وک یلع ہںم آواز یکلہ ن ار دو ای   ےن  

اہلئ

ن

۔۔۔ داھکی رطف یک یلع ےس رظنوں دیھک ےن ن  

۔۔۔ن ار ےہ ہلئسم ایک  

۔۔۔اوکس یھت ریہ دھکی ںیہن وت ہںم۔۔ وہا ایک   

  ےن اہہین

 

م
راہ
 
۔۔اہک ےس ھگ  
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اہلئ۔۔ریہ دھکی ںیہن وک سک

ن

۔۔۔داھکی رطف ایکس ےس رظنوں وساہیل ےن ن  

۔۔ںیہن یھب وک یسک  

۔۔اہک وہےئ دےتھکی اسےنم ےن اہہین  

ےھجم اتبؤ۔۔۔رک ہنم ادرھ  

اہلئ

ن

۔۔۔۔ایک رطف اینپ رک ڑکپ ےس وھٹڑی ہنم ااکس ےن ن  

۔۔وک زوار وہ  

ں
 
ی

می ںی ں ۔۔اسھت ےک یسک وہیئگ ریسسی مت اہہین۔۔۔ہ  

۔۔ےل بلطم طلغ اور وت۔۔ن ار ںیہن  

ے اہھت ااکس ےن اہہین

ے

کی

 

ی
 ھ
ج

۔اہک وہےئ   

ےہ؟ ن ات ایک اور رھپ وت اہں  

رڈنی

ن

پ  ف

 

ر یک س

ن

  ےن ہںم۔۔۔ےن اس یھت یک آف

 

پٹ  ی
سی
ی ک
۔۔۔۔رکیل ا  

رڈنی۔۔آایگےہ زامہن ہی۔۔اہےئ

ن

ر ف

ن

پ

 

  ش

 

پٹ سی
ی ک
  اور ںیک وہرےںہ ا

ے

  ربخ وک دوس

ے

 ی

۔۔۔۔ ںیہن  

اہلئ

ن

۔۔۔اہک وہےئ اکےتٹ وچیٹن رپ وکن ازو اہہین ےن ن  

السم ن ازو اانپ ےن اہہین  
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۔۔وعرت اظمل۔۔۔ےھجت یھت وایل اتبےن  

س پیک

ن

لی

 

ی

 یک رس اور داھکی وک دورسے ای   ےن دوونں رپ آواز یک رس۔۔۔اس

۔۔وہںیئگ وتمہج رطف  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےک یٹھچ

ے
ے

اہلئ ےن اہہین وہےئ اجےت وق

ن

اہک اک آےن رھگ اےنپ وک ن  

اہلئ

ن

ا رھگ ریمے آج مت ن

ن

۔۔وہں ریتہ وہیت وبر تہب ایلیک ہںم۔۔۔آاجن  

۔۔وہکں ایک وک واولں رھگ۔۔۔۔ممہ  

ا دانی رک اہبہن اک ڑپاھیئ

ن

۔۔اہک رک سنہ ےن اہہین۔۔۔وہ رکیت ہشیمہ ےسیج۔۔۔۔ن  

۔۔۔ےہ کیھٹ اہں  

اہلئ دوونں وہ رھپ

ن

  اکر یک ن

ے

اہلئ۔۔ںیئگ چنہپ ی

ن

 اور وھچڑا رھگ اےکس وک اہہین ےن ن

۔دی لچ رطف یک رھگ اےنپ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ارا آج۔۔۔ےہ ن ات ایک
م
۔۔ےہ اھٹیب انب اغل   وت اٹیب ہ  

 نیپ ہںم ہنم وھکےل اتکب اسےنم وج یلع۔۔ایک اخمبط اوکس ےن ن ان ا ےک یلع

  رپ آواز یک اصح   ایضء۔اھت مگ ہںم داین یک ایخولں دن اےئ

ن

 رطف ایکن رک وچی

۔۔۔۔داھکی  
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   ریمے آج اتبںیئ آپ۔۔۔۔ن ان ا ےہ ںیہن ن ات وکیئ
 
 ہںم اخےن رغی

ارہ رطف یک رمکے اےنپ رک امھگ ایلگن ےن یلع۔۔۔ےسیک

 

۔۔۔۔ایک اش  

روخردار اری ہی۔۔۔۔ی 
م
   مہ ےہ تنطلس ہ

 
 ایضء۔۔۔ےئگ ےلچ اہجں اچےہ ح

ایہ ےن اصح  

 

۔۔۔اہک ہںم ےجہل ن ادش  

اہ یج

 

  ن ادش

ے

د وخش۔۔السم  رک وجڑ وک اہوھتں دوونں ےن یلع۔۔آاکپ ےہ آدمی 

۔۔اہک رک اکٹ رپ ان اماھت  

۔۔دےی سنہ اصح   ایضء  

۔۔ےہ ن ات ایک۔ اتبؤ اب ولچ ااھچ  

۔۔۔اہک وہےئ وہےت ریسسی دقرے ےن اصح   ایضء  

۔۔ن ان ا ںیہن ھچک  

۔۔۔۔۔۔ےگ اپھچؤ ےس ن ان ا اےنپ مت اب  

۔۔۔۔آراہ ںیہن ھجمس ھچک وخد ےھجم وت ایھب۔۔۔ن ان ا ںیہن  

ارے ےہ ایگ وہ قشع ےہ اتگل
م
 ےن اصح   ایضء۔۔۔۔وہ ےہ وکن۔۔۔۔ وک ےٹیب ہ

۔۔وپاھچ ےس رازداری  

ا یھب آپ۔۔۔ ن ان ا

ن

۔۔ےگل ےنسنہ دوونں وہ رھپ۔۔۔۔ن  
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ا

ن

۔۔آاجںیئ۔۔۔وہایگ ایتر اھکن  

ا اور اےھٹ دوونں رپ آواز یک مگیب زہیک

ن

۔۔دےی لچ اھکےن اھکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔امام اوےک  

اہلئ

ن

اےت رپ دنکےھ گیب اور سکب ھچک ہںم اہھت ےن ن

 

۔۔اہک وہےئ ٹل  

۔۔۔وپاھچ ےن رسننی۔۔۔وہاٹیب ریہ اج دکرھ  

  ڑپےنھ۔۔۔امام وہں اجریہ رھگ ےک اہہین

ے

۔۔۔یک    

اہلئ

ن

ر ےن ن
م
۔۔اہک وہےئ اجےت ن اہ  

اہلئ رپ آواز یک ارالسن۔۔۔مت اجؤیگ ںیہن ںیہک

ن

 رطف ایکس ےن رسننی اور ن

۔۔۔داھکی  

۔۔۔اھبیئ ویکں  

ا اہک سب

ن

 یک رھگوں رشفی۔۔۔ےہ یتکس وہ یھب ہںم رھگ ڑپاھیئ۔۔۔اجؤیگ ںیہن ن

ر اےسی ڑلایکں
م
۔۔۔رھپںیت وھگیتم ںیہن ن اہ  

ازش

ن

  اطیشین ےھچیپ ےک ارالسن یھب ن

 

م
۔۔۔یھت ڑھکی ےیل رکسماہ  

 رک ہںم۔۔ےہ زدنہ ایھب امں ایکس۔۔۔ ارالسن اھت اہک یھب ےلہپ ےس مت ےن ہںم
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۔۔ےلصیف ےک اس وہں یتکس  

۔۔واےل روےنک وہ وہےت وکن مت وت ےہ ریہ اج رک وپھچ ےس ھجم  

پ  وک ارالسن ےن رسننی۔۔اٹیب اجؤ
پ

اہلئ رکاےت ح

ن

اہلئ۔۔۔اہک ےیک اجےن وک ن

ن

 ن

ر رک دھکی وک اھبیھب رظن ای  
م
۔۔۔یئگ یلچ ن اہ  

ازش آایگ ہںم رمکے ےس ےصغ ارالسن

ن

۔۔۔۔آیئ یلچ ےھچیپ اےکس یھب ن  

۔۔۔ہںم رھگ اس آیکپ ےہ اجیت ینس ینتک ےن آپ ایل دھکی  

د مت زیلپ اب ری 

ن

  ہصغ م

ے

۔۔۔دالؤ م  

ر ےس رھگ ڑلیک اہجن وجان۔۔یج ول
م
 ںیہن ہصغ وک یسک رپ اس ےہ ریہ وھگم ن اہ

ا

ے

۔۔۔۔ےںہ وکیتلھک س   یہ ن اںیت ریمی آن  

  ایک ںیہن اتپ اہبےن ےک ڑپاھیئ

ن

۔۔۔ےہ رھپیت انمیت رایلں رن  

ر ےس رمکے اتہک ےس ےصغ ارالسن۔۔۔۔یگ وشخب ںیہن مت
م
۔۔ایگ الچ ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 رےہ دے ںیہن یہ آےن ےھجم انبن ا امتہش اانت ےن اھبیئ۔۔۔ ےہ اتپ ن ار

اہلئ۔۔۔ےھت

ن

۔۔اہک ےس اہہین ےن ن  

۔۔ویکں  
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۔۔وک ان ںیہن یہ دےتھک وت مہ۔۔۔ےک اھبیئ ےںہ رےھک رھب اکن وج ےن اھبیھب  

اہلئ ےن اہہین..اوکن اگ وپےھچ اہلل۔۔۔۔ن ار وھچڑ ریخ

ن

۔۔۔۔اہک وہےئ دےتی یلست وک ن  

م

م
م
م
م
مم
ہ

۔۔۔وہیئگ ےسیک ریسسی دلجی اینت مت اتبؤ ہی مت۔۔۔۔۔  

۔۔۔داھکی رطف ایکس ےس رظنوں وساہیل ےن اہہین۔۔۔اسھت ےک سک  

۔۔اسھت ےک زوار  

رسی ریسسی وکیئ ہںم ۔۔ےہ یک دویتس سب۔۔۔۔۔وہیئ ںیہن وی   

۔۔۔۔یج ااھچ  

۔۔۔اتگل ںیہن واال وہےن ریسسی اسھت ےک یسک وہ یھب وےسی۔۔۔اہں  

  دوونں وت ےھجم۔۔۔اہک حیحص

ے

۔۔۔ےںہ ےتگل اےسی یہ دوس  

اہلئ ہںم ادناز زیخ ینعم ےن اہہین

ن

۔۔داھکی رطف یک ن  

  دوونں بلطم ایک

ے

۔۔وہ ریہ رک ن ات یک یلع  مت۔۔۔۔۔دوس  

۔۔۔۔دن ا  وبل یہ اےسی ےن ہںم۔۔۔ن ار ںیہن  

ا ںیہن یہ اےسی

ن

۔۔۔ےہ وہیئ ن ات ایک اتب ن  

 ۔۔۔ ن ار ںیہن وکیئ

ن

۔۔۔ےہ ایگ گل رےنہ ریسسی ےس ااچی  
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۔۔۔ےہ یگل وہےن رکف یک وہےن ریسسی اےکس ےھجت وت۔۔۔۔۔اوووو  

سب۔۔ن ار ںیہن  

۔۔ےہ ایگ وہ ایپر ےس اس ےھجت اج امن  

۔۔۔ن ار اہہین  

اہلئ۔۔۔۔۔ ےئہےے

ن

وہایگ ایپر وک ن  

اےنچ وہرک ڑھکی رپ گنلپ اہہین

ن

۔۔۔یگل ن  

۔۔ڈشی اہہین  

اہلئ

ن

ے یہ وخد رھپ۔۔ دن ا امر وک اس ہیکت ڑپا نپاس ےن ن

ن

سی
 

ہ

۔۔یگل   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔ اھت راہ لچ رچکیل اک اوسی رس ہںم ویےونریٹس دن اےلگ  

  یک لک ہی یک    ولوگں آپ وت

 
ن
 

ایمٹ ےہ ااسئ

ن

 وگٹ آل وی۔۔۔رپ وٹیپ  ےک ان

۔۔۔۔اہک رک دھکی رطف یک الکس وپری ےن اوسی رس۔۔۔۔اٹ  

۔۔اہک ےن الکس وپری۔۔۔رس سسی  

ر ےس الکس دےتھکی رظن ای   وک س   اوسی رس
م
۔۔۔ےئگ ےلچ ن اہ  

اہلئ ولچ

ن

اہلئ ےن اہہین۔۔ےںہ ےتلچ اھکےن ھچک ن

ن

 اج وت ن ار۔۔۔اہک وہےئ ااھٹےت وک ن
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۔۔۔۔آریہ ںیہن ہںم  

۔۔۔داھکی وک یلع رظن ای   ےن اس رھپ۔۔۔ویکں  

ر یتہک ہی اہہین۔۔وہں آیت رک اھک ھچک ہںم وھٹیب مت ولچ۔۔۔اوو
م
 لچ رطف یک ن اہ

۔۔۔۔دی  

اہلئ

ن

ر ےھچیپ ےن ن

 

۔۔۔داھکی رطف یک یلع رک م  

وہ؟؟ وہرےہ ویکں ریسسی اےنت مت  

ا ںیہن وت ہںم

ے

۔۔اہک ےس دایھین ےب ےن یلع۔۔۔۔ریسسی وہن  

۔۔۔ےہ وہا الھپن ا  ویکں ہنم رھپ وت  

 اہک رک رھک رپ ہنم اہھت دوونں ےن یلع۔۔۔ایک ےہ راہ گل وہا الھپ ہنم ریما ویکں

ایلئ۔۔۔وہ راہ رک چپ   ےسیج

ن

۔۔۔۔اھت ایگ نب یلع ویہ ےس رھپ وہ ڑپی سنہ ن  

اہلئ اور یلع

ن

 گیب ےک اہہین ااھٹ ےس آہتسہ زوار رک دھکی رصموف ہںم ن اوتں وک ن

 ھٹیب رپ ہگج اینپ رک ڈال ہںم گیب اےنپ رک ااھٹ اور اکنیل ی   یک زوولیج ےس

۔۔۔۔۔۔ایگ  

۔۔۔۔آیئ ہںم الکس واسپ ےس نیٹنیک اہہین  

اہلئ ن ار

ن

ایپ  سک ےن اوھنں۔۔آیئ ھجمس یک رس ےھجت ن

 

  یک ن

 
ن
 

۔۔یھت یہک ااسئ  
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۔۔۔ویکں اہں  

ان ےھجم۔۔۔آن ا ھجمس  ںیہن وت ےھجم

 
ن

۔۔۔زیلپ اگلدے ن  

ے اکنےنل ی   ےس گیب  اکہین

 

ی
 
ی لی
ک

اہلئ ےن اس ےس رپاشیین۔۔یکھج 

ن

 رطف یک ن

۔۔۔داھکی  

وہا؟ ایک  

۔۔۔ریہ لم ںیہن ی    

۔۔۔وہیگ ڑپی دوھکی ایک؟؟ںیہی  

۔۔۔ڑپی ںیہن   

۔۔۔وپاھچ رک نب ااجنن ےن وہا؟زوار ایک  

۔۔۔ریہ لم ںیہن ی   یک اہہین وہ  

اہلئ

ن

۔۔اتبن ا ےن ن  

  ہںم اب

 
ن
 

۔۔۔۔یگ؟ انبؤں ےسیک ااسئ  

  وی اف

 
ن

  آوکپ ہںم۔۔۔ ےھجم دںی دی ربمن اانپ آنپا۔۔۔ امڈنئ ڈوی

 
ن
 

 ڈنیس ااسئ

۔۔۔۔اگ رکدوں  

اہلئ ےن اہہین

ن

اہلئ۔۔۔ داھکی رطف یک ن

ن

۔۔۔اپھچیئ یسنہ ےن ن  
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۔۔۔یگل اتبےن ربمن اانپ وک س اورا  اہک وہےئ ےتکجھج ےن اہہین۔۔۔اوےک  

 زوار۔۔۔۔ےھت رےہ نس رچکیل س  ۔۔۔اھت اکچ وہ اٹسرٹ رچکیل اک رس دورسے

 ڈال ہںم گیب ےک اس ی   یک اہہین ےس اخومیش رک نپا رصموف وک س   ےن

۔۔دی  

  اطیشین ای  

 

م
۔۔آیئ رپ رہچے اےکس رکسماہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےک یٹھچ

ے
ے

اہلئ او اہہین وق

ن

ر دوونں ن
م
اہلئ ڑھکی ن اہ

ن

 رک ااظتنر اک ڈراویئر ےک ن

۔۔۔۔۔ ںیھت رےںہ  

۔۔۔آےئگ رطف ایکن وت داھکی اوکن ےن یلع اور زوار  

ر ولیہ

ن

 وصخمص اےنپ ےن یلع۔۔۔۔۔۔ےںہ ریہ ویکں یپ  ڑھکی اہیں۔۔۔ڈیلی 

اہک ہںم ادناز  

اہلئ۔۔۔۔۔ایگ رہ اہکں اتپںیہن آراہ ںیہن ڈراویئر وہ

ن

۔۔اتبیئ وہج ےن ن  

اہلئ

ن

 ڈراپ ہںم۔۔۔آاجںیئ اسھت ریمے وت اچےںہ آپ آاجاگیئ ڈراویئر وت اک ن

۔۔۔ وک آپ اگ رکدوں  

ر وک اہہین ےن زوار

ن

۔۔۔۔یک آف  

اہلئ ےن اہہین

ن

۔۔۔داھکی رطف یک ن  
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۔۔وہ ڑھکی اہیں ہںم وضفل۔۔۔اجؤ یلچ اہں  

۔۔۔مت اور  

اہلئ۔۔۔یگ اجؤں یلچ یھب ہںم وت آاگیئ ڈراویئر

ن

دی یلست وک اہہین ےن ن  

 رایض رپ اجےن اسھت ےل زوار وس۔۔۔آیئگ گنت ڑھکی ڑھکی واہں یھب وخد اہہین

۔۔وہیئگ  

 لچ اسھت ےک اس یھب زوار۔۔اہک وہےئ ےتلچ رک دھکی وک زوار ےن اس ےیلچ

۔۔۔ڑپا  

  اگڑی

ے

  زوار رک چنہپ ی

ن

  ڈراویئن

 

۔۔۔ایگ ھٹیب رپ س   

  یلھچپ اہہین

 

 دےتھکی وک اس ےس ہںم ےشیش ےک اکر ےن زوار وت یگل ےنھٹیب رپ س 

۔۔۔اہک وہےئ  

۔۔۔وھٹیب آرک آےگ۔۔۔وہں وھتڑی ڈراویئر اہمترا ہںم  

۔۔۔وہیئ رشدنمیگ وھتڑی وک اہہین  

۔۔وہں ریہ رک رخنے ہںم ےس اورپ ےہ اجراہ رک ےل اسھت ےھجم وہ وت ای    

  وکےتس وک وخد ہںم دل یہ دل اہہین

 
ن

ری

ن

  ف

 

۔۔۔یئگ ھٹیب آرک رپ س   

ا اتبیت راہتس ےھجم اب۔۔۔ ڈگ

ن

۔۔اجن  
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۔۔رکدی اٹسرٹ اگڑی ےن زوار یہ اسھت ےتہک ےک اس۔۔۔اوےک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ

ن

۔۔ےھت ڑھکے وےںہ ایھب یلع اور ن  

ا ںیہن رھگ ےن مت

ن

اہلئ۔۔۔اجن

ن

۔۔وپاھچ وہےئ دےتھکی رطف ایکس ےن ن  

ا

ن

  ۔۔۔ےہ اجن
 
ھاارا ح

م

ے

ت

۔۔۔اگ اجؤں الچ دعب ےک اس اگ آاجےئ ڈراویئر   

اہلئ

ن

 یھب وہرک ہن ھچک ااکس صخش وہ۔۔۔۔۔۔ داھکی رطف یک یلع ےس ایپر ےن ن

۔۔۔اھت راہ رک افحتظ یک اس  

 اکم اک یکین ینتک رک دے ربمن وک زوار ےن اہہین۔۔۔داھکی ےن مت آج وےسی

ا وثاب رکےک یکین ایسی یھب ںیہمت۔۔۔ایک

ن

 ہںم ےجہل رشاریت ےن یلع۔۔۔اچےیہ امکن

۔۔۔اہک  

اہلئ

ن

۔۔۔دبےل ویتر ےک رہچے ےک ن  

۔۔۔امکیت ںیہن وثاب اےسی ہںم  

ااگہر تہب مت اھت اتپ ےھجم

ن

 اک رکےن یہ وخد یکین ہی ےن ہںم ےیل اس۔۔۔وہ گ

۔۔۔ایک ہلصیف  

اہلئ ےن یلع

ن

 یک اس رپیچ ای   اور اہک ہںم ےجہل رشاریت ریغب دےھکی رطف یک ن

۔۔۔داھکی رطف  
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اہلئ

ن

۔۔۔یل ےل رپیچ وہ وہےئ وھگرےت وک یلع ےن ن  

اہلئ ہںم اےنت

ن

۔۔۔آایگ ڈراویئر اک ن  

ھاارا آایگ۔۔۔اجؤ

م

ے

ت

اہلئ۔۔ڈراویئر 

ن

۔۔آن ا رطف یک اکر اینپ یلع اتہک وک ن  

اہلئ

ن

ی وک اس یھب ن

ے

ھت
ی ک

۔۔دی لچ رطف یک اکر اےنپ د  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔رویک اسےنم ےک رھگ ےک اہہین اگڑی ےن زوار  

س اہہین

ک

ن

 ی
ھی

ے

ت

۔۔۔۔ دی لچ رطف یک رھگ رک لکن ےس اگڑی یتہک   

۔۔۔۔دی الچ اگڑی رھپ اور داھکی وک رھگ ےک اس رئن ای   ےن زوار  

۔۔۔یک اکل وک دادا اےنپ ےلہپ ےس س   ےن اس رک چنہپ رھگ  

ر دو

ن ن

 
۔۔۔یئگ یک یپ  اکل دعب ےک ری  

۔۔۔دادااجن مکیلع و االسلم  

۔۔اٹیب االسم ومکیلع  

۔۔۔ےن ہںم ایل دھکی یھب رھگ اک اس آج۔۔۔۔وک آپ یھت دینی وخربخشی  

۔۔وہا دنلب ہہقہق ےس رطف دورسی۔۔۔۔اہاہ  

ان اش

 

  ااجنم ےک ان وک ولوگں ان ےن مت سب اب۔۔۔ےچب ریمے ش

ے

ا ی

ن

 اچہپن
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۔۔رےہ میتی رمع اسری مت ےس وہج یک نج۔۔۔ےہ  

۔۔۔۔وہںیئگ الل آںیھکن ایکس ےس طبض آن ا ہصغ تہب رپ ن ات اس وک زوار  

  یہ رکف آپ

ے

 ینتگھب وک ولوگں ان وت زسا یک ےیک اےنپ۔۔۔اجن دادا رکںی م

 رک ھٹیب رپ وصےف اور۔۔۔رکدی دنب اکل ےن زوار رک ہک ہی۔۔۔۔یگ ڑپے

۔۔۔۔ںیھت الل ونہز آںیھکن۔۔۔ اگل وسےنچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ام

 

  اک ش

ے
ے

اہلئ۔۔۔۔ اھت وق

ن

 رھپ۔۔۔یھت ریہ وسچ ھچک یھٹیب ہںم روم اےنپ ن

 

ن

۔۔۔۔یھت دی اوکس ےن یلع وج الیئ ااھٹ رپیچ وہ اور ایھٹ وہ ےس ااچی  

ی وک ربمن وت ےلہپ

ے

ھت
ی ک

رھپ ریہ د   

  ای  

 

ج

می س

پ  

 

ای

 

۔۔۔دن ا اٹم رھپ نکیل۔۔۔۔۔ ایک ن  

اہلئ ںیہن ںیہن

ن

۔۔۔وہں اجریہ رمی رپ اس ہںم اگ وسےچ ایک وہ۔۔۔۔۔ن  

ں ںیہن ہںم ںیہن

ع

  یگ رک

 

ج

می س

۔۔  

اہلئ وسےتچ ہںم دل

ن

۔۔دن ا رھک وفن ےن ن  

۔۔۔ایل ااھٹ وفن رھپ ٹنم ای    

۔۔رکولں وت رٹاےئ دہعف ای  ۔۔۔ ےہ رحج ایک ہںم رکےن  



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

48 

اہلئ

ن

  ای   ےن ن

 

ج

می س

پ  

 

ای

 

۔۔۔دن ا  جھب اور ایک ن  

۔۔اہےئ  

۔۔۔آن ا وجاب وفرا ےس رطف دورسی۔۔۔۔۔وکن  

اہلئ

ن

اہلئ۔۔۔۔۔ن

ن

ام اانپ ےن ن

ن

۔۔۔دن ا رک ڈنیس رک ھکل ن  

اہلئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ ہ اوہ

ن

۔۔۔ےںہ ڈیمم ن  

۔۔۔یج  

۔۔۔۔وہ ہن یہ الم یھبک ےسیج اھت راہ وپھچ اےسی ےس اس یلع۔۔۔۔ےںہ احل ایک  

  ےھجم

 

ج

می س

۔۔۔ڈاال رک وسال اور ای   ےن یلع۔۔۔۔۔آایگ ےسیک ایخل اک رکےن   

اہلئ

ن

۔۔۔۔دے وجاب ایک وہ ہک آیئ ہن ھجمس وک ن  

۔۔۔۔رکدن ا یہ اےسی وت ےن ہںم۔۔وہ  

ا یھت ریہ وہ وبر

ن

  وساچ وت ن

ے

 
 یہ آےت وجاب ہںم دامغ۔۔۔۔۔رکولں دور وبری

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔اہک ےس ٹف ےن ن  

  ہںم وت ااھچ

ے

 
۔۔۔۔وہں نیشم وایل اگھبےن وبری  

۔۔۔وبال بک ااسی۔۔۔وت ںیہن  

 ۔۔۔اتبںیئ حیحص

ے

 
 لیف وہ یھب ںیھمت رطح ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔ن ا یھت اگھبین وبری
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ا

ے

۔۔ےہ وہن  

اہلئ۔۔۔۔۔۔ایک وہ

ن

  وہےئ رکسماےت دقرے ےن ن

 

ج

می س

۔۔ایک ڈنیس   

۔۔۔۔مت وہ یتھجمس س  ۔۔۔وہ ںیہن یچب یھب اینت اب  

 ۔۔۔ااھچ یتھجمس ںیہن ھچک ہںم

 

م
۔۔۔یھت رپ رہچے یھب ایھب رکسماہ  

۔۔۔۔یج ااھچ  

۔۔۔یج  

ر وھتڑی ہںم۔۔۔۔۔۔۔ ےہ اکم وھتڑا ےھجم ااھچ ا ن ات ہںم دی 

ے

۔۔۔۔وہں رکن  

  ہی اک یلع

 

ج

می س

اہلئ رک ڑپھ 

ن

   یسنہ یک ن

 

۔۔۔وہیئگ اغی  

 ہن وجاب وکیئ رھپ اک یلع۔۔۔۔۔۔۔۔۔دن ا وجاب اس رواھک سب ےن اس۔۔۔اوےک

اہلئ۔۔۔۔۔۔۔آن ا

ن

پ  زن ادہ اور ن

ے

۔۔۔۔۔یئگ ی  

۔رکسمان ا رک دھکی رطف یک رکسنی یک ومن الئ اینپ یلع رظف دورسی  

 اور۔۔۔۔۔۔۔ اہک وہےئ رکسماےت ےن اس۔۔۔۔۔ڈیمم ڑتںیپ یھب آپ وت وھتڑا

ایگ ٹیل رک رھک اسھت وفن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔یھت ریہ رک ااظتنر    اک ن ان ا یھٹیب رپ گنلپ اےنپ اہہین  
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  اک یسک رپ ومن الئ ہںم اےنت

 

ج

می س

۔۔۔۔آن ا   

۔۔۔۔۔۔اہہین ولیہ  

  رھپ۔۔۔۔۔ داھکی وک ومن الئ ےس ریحت وت ےلہپ ےن اہہین

 

ج

می س

پ  

 

ای

 

۔۔۔ایک ن  

وکن؟ آپ  

ایک یئگ وھبل۔۔۔زوار ہںم  

۔۔۔۔۔۔ آن ا ن اد وک اہہین  

۔۔۔۔۔۔ےھجم آپ ےںہ ن اد۔۔۔۔یج یج  

۔۔۔۔۔وک آپ اھت اکم وکیئ  

 ہںم دل اور۔۔۔داھکی وک ومن الئ ےس ریحت ےن زوار رپ وسال اس ےک اہہین

ر ینتک وساچ

 

ڑ
ھلک
 
ت

۔۔۔۔۔۔ےہ ڑلیک   

  وہ

 
ن
 

ا یھت دینی ااسئ

ن

۔۔۔۔وک آپ ن  

۔۔۔۔یل انب ےن ہںم وت وہ۔۔۔۔۔۔اہں اہں  

ل ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔ےسیک
ی لک

۔۔۔وپاھچ وہےئ ےتنب ااجنن    

ا ی   ریمی وہ

ن

 دیھکی ںیہن ویکں ےلہپ اتپںیہن۔۔۔۔یھت ڑپیھ رپ ڈکسی ن

۔۔۔۔۔ےھجم  
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  اس ےک اہہین

 

ج

می س

  رپ رہچے ےک زوار رپ 

 

م
 ویکں اتپںیہن اےس۔۔۔۔آیئ رکسماہ

 

ے
ے

۔۔۔یھت یگل وصعمم تہب اہہین اوسق  

۔۔۔۔ےہ ن ات ایھچ وت ہی  

م

م
مم
ہ

۔۔۔۔۔۔  

ر  وت ممہ یھب وءےس۔۔۔ےیک ایک آن ا ہن ھجمس وک زوار دعب ےک اس
م
 آےگ ےک ن ات ہ

ا اٹسپ لف

ے

۔۔۔۔ےہ وہن  

  ےن زوار رک وسچ ھچک

 

ج

می س

۔۔۔۔۔۔۔ایک   

ر وھتڑی مہ ایک وت رکںی ہن امڈنئ آپ ارگ۔۔۔۔وہں راہ وہ وبر ہںم  رپ اکل دی 

  رک ن ات

ے

۔۔ےںہ تکس  

  رھپ۔۔۔۔یئگ ڑپھ ہںم انھجل وت ےلہپ اہہین 

 

ج

می س

پ  

 

ای

 

۔۔۔یگل رکےن ن  

۔۔۔۔ےںہ ںیہن رپ رھگ ن ان ا یھب ریمے۔۔۔رکںیل  

ر نس اک ن ان ا ےک اس
 
اوگاری رپ رہچے ےک زوار چ

ن

 اس نکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آیئ ن

۔۔۔یک اکل وہےئ رکےت طبض وک اس ےن  

۔۔۔۔۔یئگ یک یپ  اکل ےس رطف دورسی  

۔۔۔۔۔۔۔۔ولیہ  
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۔۔۔۔۔۔یج  

۔۔۔۔مت یھت ریہ رک ایک  

۔۔۔۔یھت یھٹیب یہ اےسی سب ںیہن ھچک  

 اےسی یھب اےس۔۔۔۔۔ےہک ایک آےگ اب ہک اگل وسےنچ زوار۔۔۔۔۔۔۔۔ااھچ

۔۔۔اھت ںیہن رجتہب وکیئ رکےن ن ات ےس ڑلویکں  

۔۔اہک ےن اس رک وسچ ھچک۔۔۔۔۔۔اہہین وہکں ن ات ای    

۔۔۔۔۔۔یج  

۔۔۔۔وہں ااکٹ ہںم یسنہ ایس یک آپ یھب ایھب ہںم  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وپاھچ وہےئ وہےت ریحان اہہین  

۔۔۔۔۔۔ایکبلطم  

ا دل ریما بلطم

ے

ر آپ ہںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ رکن
م
  وکہ

ے
ے

 وہا اتسنہ وق

۔۔۔۔دوھکیں  

۔۔۔۔۔۔۔دی رکسما اہہین  

۔۔۔۔یج ااھچ  

۔۔۔۔وک آپ ےہ کش وکیئ۔۔۔۔۔اہیجن  
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۔۔۔۔ےن ہںم اہک بک ااسی ںیہن  

ا کش

ن

۔۔۔۔۔رپ ایپر ریمے ںیہن یھب رکن  

 ایک؟؟؟؟؟

۔۔۔اہک دلجی دلجی ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ھچک  

  اتبںیئ آپ

 
ن
 

 ے ںیہن وت پلیہ وکیئ ہںم ااسئ
ی

 

ی
 
ہ
۔۔۔۔۔۔اچ  

۔۔۔اہک وہےئ ےتنب رشفی ےس دم ای   ےن زوار  

۔۔۔۔۔دن ا  وجاب اس رصتخم ےن اہہین۔۔۔۔۔ںیہن  

۔۔۔وہا دالخ ہںم وکاررٹ دنی ونر  

۔۔۔احظف اہلل۔۔۔آےئگ ن ان ا اوےک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔دی رک ٹک اکل ریغب ےنس وجاب ےن اہہین  

۔۔۔۔داھکی وک رکسنی ومن الئ ےس ےصغ ےن زوار  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ ہںم ویےونریٹس دن اےلگ

ن

ی ےس یلع وت ن

ے

پت ھی
پ
ج

۔۔۔۔ یھت ریہ رھپ   

اہلئ اور اہہین

ن

 ادنر ےک نیٹنیک یلع۔۔۔۔ںیھت یھٹیب ہںم نیٹنیک ومعمل ح   ن

۔۔۔۔وہا دالخ  
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اہلئ

ن

۔۔۔ایل ریھپ ہنم رک دھکی اےس ےن ن  

اہلئ ےلہپ ےن اہہین

ن

۔۔۔داھکی رطف یک یلع رھپ  داھکی وک ن  

۔۔ن ا ےہک وہیئ ڑلایئ یک دوونں مت وہا ایک  

د وہ وہیئ یک اس وہیئ ںیہن وت ریمی ای 

 

 اہہین وہےئ دےتی وجاب ےن یلع۔۔۔۔۔ش

ر وک
م
ارہ اک اجےن ن اہ

 

۔۔۔۔ایک اش  

۔۔۔۔امھگںیئ آںیھکن ےن اہہین۔۔۔۔اووےک  

۔۔۔۔اہک وہےئ اےتھٹ ےن اہہین۔۔۔۔وہں آیت ایھب ہںم وھٹیب ولگ مت  

وہ؟؟ اجریہ دکرھ ن ار  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔اہک وہےئ روےتک وک اس رک ڑکپ اہھت ےن ن  

۔۔۔۔۔رپ ںیہی ھٹیب وت۔۔۔سب وہں آریہ  

ر اور اہک وہےئ ڑھچواےت اہھت اانپ ےن اہہین
م
۔۔۔یئگ لکن ن اہ  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔۔ایل ریھپ ہنم رھپ اور داھکی رطف یک یلع ےن ن  

۔۔۔۔ےس ھجم وہ ریہ ویکں اھبگ  

ے اسےنم ےک اس ےن یلع

ے

ھی

 

ی ی ت

۔۔۔۔۔اہک وہےئ   

۔۔۔۔ےس مت یگل اھبےنگ ویکں ہںم  
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۔۔۔وہ یھٹیب ویکں رک ریھپ ہنم رھپ وت  

۔۔۔۔۔۔یہ اےسی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دوھکی رطف ریمی  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔داھکی رطف یک یلع ےن ن  

اہلئ

ن

اہلئ وہےئ رکےت رشوع ن ات ےن یلع۔۔۔۔ن

ن

 اانپ اور ایل ڑکپ اہھت ای   اک ن

۔۔۔۔۔دن ا رھک رپ اس یھب اہھت دورسا  

اہلئ

ن

۔۔۔۔ایگ رہ الھک ہنم وت اک ن  

 یھب ہںم۔۔۔۔۔۔۔وہ ریہ وسچ ایک ےس ن اوتں یک لک ریمی مت ےہ اتپ ےھجم

 ےہ راہ گل ڈر اک ن ات ایس رصف ےس لک۔۔۔۔۔۔ وہں راہ وسچ ویہ ےس۔لک

۔۔۔۔وھجمس ہن وھچھچرا ےھجم مت ںیہک یک  

اہلئ

ن

یھت ریہ دھکی رطف یک یلع ےس وغر ن  

۔۔۔۔یک رشوع ن ات رھپ اور یل اسسن ای   ےن یلع  

اہلئ

ن

  آج ےلہپ ےس مت۔۔۔۔۔۔۔ن

ے

 ںیہن ربمن اانپ وک ڑلیک یسک ےن ہںم ی

  داھکی ےس رظن طلغ وک ڑلیک یسک یھبک رکو نیقی۔۔۔۔دن ا

ے

 نکیل۔۔۔۔۔ںیہن ی

ر رپ اغبوت دل ریما رک دھکی ںیہمت

ے

۔۔۔آن ا ای  

اہلئ

ن

۔۔۔۔یھت ریہ دھکی رطف یک اس روےک اسسن اب ن  
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اہلئ وی ول آیئ

ن

۔۔ن  

اا ای   یہ اسھت

ن

ی

 

ھی

گ

    اور ایگ ھٹیب اسےنم ےک اس رک اکٹ رپ زنیم 
 

 ای   ےس ح

۔۔۔۔۔یک اسےنم ےک اس رک اکنل ڈیب  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔یل ےل ڈیب ےس اہھت ےک اس رھپ یگل دےنھکی وک اس رک وہ ڑھلی ن  

۔۔۔۔۔۔۔ایگ ڑھکاوہ رک وہ دیساھ یلع  

اہلئ

ن

 اوھگنیھٹ وخوصبرت یہ تہب ای   ہںم اس۔۔۔۔۔۔۔۔ وھکیل ڈیب ےن ن

۔۔۔۔۔۔یھت  

اہلئ

ن

 آوسن ہںم آوھکنں یک اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف یک یلع ےس ایپر ےن ن

۔۔۔ےھت  

۔۔۔۔۔۔۔ہی ےہ وخوصبرت تہب  

۔۔۔اہک ےس ایپر ےن یلع۔۔۔۔۔۔مک ےس مت  

اہلئ ےن یلع۔۔۔۔۔ےن مت دن ا ںیہن وجاب

ن

۔۔۔اہک ےس ن  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔وبیل رھپ داھکی ےس وغر اوکس ےن ن  

۔۔۔۔۔۔وٹ وی ول آیئ  

۔۔۔۔۔۔۔یک اگنٹکی رک رھک اہھت رپ دل ےن یلع۔۔۔۔۔۔اہےئے  
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اہلئ

ن

۔۔۔۔دی رکسما ن  

۔۔۔۔وہا دالخ وکیئ ہںم نیٹنیک ہںم اےنت  

ر ےس نیٹنیک اور داھکی رطف یک دورسے ای   ےن دوونں
م
۔۔۔۔ےئگ لکن ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ اور یلع وج اہہین

ن

 ھٹیب ہںم روم الکس آرک ےس یھت،واہں آیئ رک وھچڑ االیک وک ن

۔۔۔۔۔۔۔یئگ  

اڑ ایس وت زوار

ے

۔۔۔۔۔اھت ہںم ن  

  اینپ وہ

 

۔۔۔ایگ ھٹیب اجرک اسھت ےک اہہین اور ااھٹ ےس س   

۔۔۔۔۔۔۔وہ؟؟ ریہ رک ایک  

۔۔۔۔۔۔اہک رک دھکی وک اس ےن اہہین۔۔۔ںیہن ھچک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہہین وپوھچں ن ات ای    

۔۔۔۔۔۔۔۔یج  

رے اےنت

 

۔۔۔۔۔۔۔وہ؟ رےتہ اےلیک ن ان ا اہمترے اور مت ہںم رھگ ی   

۔۔۔۔۔۔۔داھکی وک اس ےس رظنوں یس بیجع ےن اہہین  

  مہ وت اب۔۔۔۔دوھکی

ے

رن ات ےس دووتسں اور ےںہ دوس
م
 ےہ اجیت یک رئیش وتہ



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

58 

ا

ن

۔۔۔اہک ہںم ادناز واےل انمےن ےن زوار۔۔۔۔۔۔ن  

ارا وہ۔۔۔۔۔۔۔زوار
م
 ہںم رھگ اس ن ان ا ریمے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن رھگ ہ

۔۔۔۔۔۔۔سب ےںہ رکےت اکم  

۔۔۔۔۔۔اھچیئگ ادایس رپ رہچے ےک اس۔۔۔۔اہک ہن ھچک آےگ ےک اس ےن اہہین  

رٹ وک آپ ہںم وہں ہن اداس زیلپ آپ
م
ا ںیہن ہ

ن

۔۔۔۔۔۔۔اھت اچاتہ رکن  

م

م
م

۔۔۔۔۔  

اہلئ اور یلع ہںم اےنت

ن

۔۔۔۔وہےئ دالخ ادنر  ےک الکس ن  

۔۔۔۔۔۔ےھت رےہ گل وخش تہب دوونں  

  اینپ رک اھٹ زوار

 

۔۔۔۔۔۔۔ایگ ھٹیب آرک اسھت ےک اس یھب یلع ایگ الچ رپ س   

اہلئ

ن

۔۔۔۔یئگ ھٹیب اجرک اسھت ےک اہہین ن  

اہلئ ےن اہہین۔۔۔ایک ےہ وہا ھچک۔۔۔۔وہ ریہ رشامویکں اانت

ن

 رکےت شلب رہچہ اک ن

۔۔۔۔۔۔۔۔وتوپاھچ داھکی وہےئ  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔۔یگل رشامےن ن  

۔۔۔۔اتبؤیگ ھچک ن ا یگ روہ رشامیت اب  

اہلئ۔۔ےھجم رکدن ا۔۔۔ رپوپز ےن اس

ن

۔۔اہک وہےئ رشامےت ےن ن  
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ں
 
ی

می ںں ایکاہک ےن مت رھپ۔۔۔۔۔۔۔.۔۔۔ہ .... 

اہلئ۔۔۔۔۔رکدی اہں ےن ہںم

ن

۔۔۔۔۔۔یگل اےنلھچ اہہین ہک اھت انہک اک ن  

  ریمی اہےئ

ے

ی دوس

ل

ن

 ی
ی

 

ی

 رپ ےنہک ےک اس۔۔۔۔وبول آہتسہ اہہین۔۔۔۔وہایگ ول وکاف

  ھٹیب ےس آرام اہہین

 

ج

 

گت

اہلئ یھب ایھب رظنںی نکیل 

ن

۔۔۔۔ںیھت رپ ن  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت احل یہی یھب اک زوار رطف دورسی  

  آےسیک تمہ اینت ہںم ھجت ن ار

 

۔۔۔۔گ  

  اہمترا ےہ وت اتپ ےھجت۔۔۔وہکں ایک سب

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اہبدر انتک دوس  

ریض ےن یلع

ن

۔۔۔اہک وہےئ الہےت اکرل ف  

۔۔۔اہک وہےئ دن اےت یسنہ اینپ ےن زوار۔۔۔۔ےہ اتپ وت وہ اہں  

۔۔۔ےئگ وہ وتمہج رطف ایکن س   اور آےئ ہںم الکس رس ہںم اےنت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ایکن ہںم اےنت۔۔۔۔۔۔۔ےھت رےہ وسچ ھچک ےھٹیب ہںم رمکے اےنپ اصح   ن االج

۔۔۔یجب یٹنھگ یک وفن  

  رپ ومن الئ

ے

م
ر دھکی ربمن اک(دادا ےک زنکہ)یلع واجہ

 
 یپ  اکل اور اکسمےئ چ

۔۔۔یک  
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  وہ ےسیک

ے

م
۔۔۔۔۔واجہ  

۔۔۔انسؤ مت کیھٹ  

۔۔۔۔۔۔۔کیھٹ یھب ہںم  

۔۔۔۔۔وہیئ ن اںیت ریمس ھچک ےکدعب اس  

۔۔۔۔ایک وفن ےیک امےنگن ھچک ےس مت ےن ہںم آج ن االج  

  رکو مکح

ے

م
۔۔۔۔۔۔واجہ  

۔۔۔۔۔۔یئگ اتبیئ ن ات ےس رطف دورسی  

ر رہچے ےک ن االج
م
  ہ

 

م
۔۔۔آیئ رکسماہ  

اری اب زنکہ۔۔۔رکو ہن یہ رکف مت
م
۔۔۔۔ ےہ یٹیب ہ  

  ریما اھت اتپ ےھجم

ے

ا ےھجم دوس

ن

۔۔۔۔۔اگ رکے ںیہن ادیم ن  

۔۔۔۔۔یئگ رکدی دنب اکل رھپ اور۔۔۔۔وہںیئ ن اںیت یک ادرھ ادرھ دعب ےک اس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ

ن

   ن
 
 رکسماےئ اےلیک اےلیک رک وسچ وسچ اک یلع یھت آیئ ےس ویےونریٹس ےس ح

۔۔یھت اجریہ  

اہلئ

ن

اہلئ۔۔۔ن

ن

۔۔ن  
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۔ ۔یئگ ہںم نچک نپاس ےک ان رک اھٹ وہ رپ آواز یک اھبیھب  

۔۔۔اھبیھب یج  

ا اسنل۔۔۔۔زرا دو اکٹ ایپز ہی

ن

  ےںہ یتلج تہب آںیھکن وت ریمی ےہ انبن

 

 

 اس ب

۔۔۔۔ےس  

۔۔۔وہں دیتی اکٹ۔۔۔اھبیھب اوےک  

ازش

ن

۔۔وہیئ ریحان رپ اجےن امن ےس ایپر ویں ےک اس ن  

اہلئ

ن

۔۔۔یگل اکےنٹ رک ھٹیب وےںہ ااھٹےئ ایپز ےن ن  

۔۔۔یھت اجریہ رکسمایئ وہ وہےئ اکےتٹ ایپز  

ازش

ن

 ووں نک رطف ایکس ےن ن
ھی
ک

۔۔داھکی ےس ا  

۔۔۔آیئگ ہںم رمکے اےنپ وھچڑیت وےںہ وک اس  

۔۔اھت راہ رک اکم وکیئ اھٹیب یہ ہںم رمکے ارالسن  

ازش۔۔۔۔رےہ گل ںیہن یہس نھچل ےک ڑلیک اس ےھجم

ن

 اسھت ےک ارالسن ےن ن

ے

ے

ھی

 

ی ی ت

۔۔۔اہک وہےئ   

 رصموف ہںم اکم ونہز اور وپاھچ ےس الرپوایئ ےن ارالسن۔۔۔وہایگ ایک اب

۔۔۔راہ  
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 ےھجم ہی۔۔۔ ارالسن وہں ریہ اتب ےلہپ ہںم۔۔۔ےہ اجریہ رکسماےئ ایلیک ایلیک

۔۔۔ےہ یتگل یٹنھگ یک رطخے وکیئ  

ازش ےن ارالسن

ن

۔۔داھکی رظن ای   رطف یک ن  

ر وت ںیھمت
م
۔۔۔دو رکےن اکم ےھجم زیلپ اب۔۔۔ےہ یتگل رطخہ ن ات ہ  

۔۔وہایگ وغشمل ہںم اکم ےس رھپ ارالسن  

ازش

ن

۔یئگ رہ رک ےل ہنم اس اانپ ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دادا ےک اس ہک اھت واال یہ رکےن اکل وک اہہین ایھب ےیل ومن الئ ہںم اہھت زوار

۔۔۔یگل آےن اکل یک  

  
 
ا راہطب یہ رپ وفن رصف ااکن۔۔۔۔اھت آن ا ےس رھگ اےنپ وہ ےس ح

ے

 وہن

۔۔۔۔۔اھت  

۔۔۔اجن دادا یج  

۔۔۔اٹیب ریما ےہ اسیک  

۔۔۔۔کیھٹ ہںم  

۔۔۔ےس مت یھت رکین ن ات ای   اٹیب  
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۔۔۔۔یج یج  

 

ے

م
 رےہ ہک اک رےتش ےک یٹیب زنکہ اور ریتے وہ۔۔۔آج اھت آن ا وفن اک واجہ

۔۔۔ےھت  

۔۔۔نکیل  

 رکے ںیہن ہن یھبک ےھجم اٹیب ریما اھت اتپ ےھجم۔۔۔رکدی اہں یھب ےن ہںم

۔۔۔۔دی ہک ن ات اینپ ریغب ےنس نکیل اک زوار ےن ن االج۔۔۔۔۔اگ  

۔۔ اکس ہک یہ اانت سب وہ۔۔۔۔اجن دادا یج  

 رک متخ ےس دلجی اکم اک ادرھ وت وہں اچاتہ ہںم ےیل ایس۔۔۔۔۔۔۔اٹیب رکشہی

۔۔۔آاج رھگ ےک  

۔۔۔۔اجن دادا یج  

ا دعب ہںم دعب ہںم اجن دادا

ے

۔وہں رصموف وھتڑا ایھب وہں رکن    

۔۔۔احظف اہلل اٹیب ےہ کیھٹ  

 ڑپ ےلگ ےک اس تبیصم یئن ای   رکدی دنب اکل ےن زوار۔۔احظف اہلل

ادی ےس زنکہ وہ۔۔۔۔یئگ

 

ا ںیہن ش

ن

 یک    رےنھک الج یک دادا اےنپ نکیل اھت اچاتہ رکن

ا ہی وک اس

ن

۔۔۔۔۔اھت رکن  

رک ارادہ اک رکےن اکل وک اہہین ےن اس ہںم رپاشیین

ے

 وسےن رک رھک وفن اور ایک ی
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۔اگل رکےن وکشش یک  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ی کہ ریہ رک چپ   ومن الئ اانپ ن ار ن ار اہہین رطف دورسی
ھ

ے

ت

ادیئ 

 

  وکیئ اک زوار ش

 

ج

می س

 

۔۔۔وہ آیئ اکل ن ا  

ر نکیل
م
۔۔۔اجیت وہ امویس وہ دہعف ہ  

۔۔۔وہیئ ریحان رپ ااظتنر اےنپ وخد اہہین  

۔۔۔وہں ریہ رک ااظتنر اک اس ویکں ہںم  

ا ایک ےس رکےن ااظتنر ںیہن ںیہن۔۔۔۔ےس اس ےھجم ںیہک

ے

۔۔۔ےہ وہن  

اراض ےس ھجم وہ ںیہک

ن

 وفن ےن اہہین یہ آےت ایخل ہی۔۔۔۔وہ ہن ن

 ۔۔۔۔ااھٹن ا

 

ج

می س

پ  

 

ای

 

۔۔۔۔دن ا اٹم رھپ ےک رک ن  

 رپ اسڈیئ وفن ےن اہہین رک وسچ ہی۔۔۔۔۔۔ےھجمس ہن یہ وکپچ ےھجم وہ ںیہن

  سک اتپںیہن۔۔یئگ ٹیل اور۔۔راھک

ے
ے

۔۔۔وہیئگ رہمن ان رپ اس دویی یک دنین وق  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

د وک زوار  رظنںی یک اہہین ہںم ویےونریٹس دن اےلگ

ن 

۔۔۔۔۔۔۔ںیھت ریہ ڈوھی  

اہلئ

ن

  اس۔ن

ے
ے

۔۔۔۔یھت اسھت ےک یلع وق  
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ن

۔۔۔۔۔۔۔آن ا رظن زوار ےس رطف ای   اےس ااچی  

 رپ ربصی ےب اینپ ریک دم ای   رھپ۔۔۔۔۔۔یئگ رطف ایکس ےس ربصی ےب وہ

۔۔۔وہیئ ریحاین وخد اےس  

 وک اہہین آیت ےن زوذر۔۔۔۔۔۔آیئ نپاس ےک زوار رک لچ آہتسہ آہتسہ رھپ اور

راک واال رلک کنپ ویہ آج ےن اہہین۔۔۔۔۔داھکی

ن

 یک    ےحمل ای  ۔۔۔اھت وہا انہپ ف

ا رظن زوار وت

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔ایک اقوب رپ وخد رھپ۔۔۔۔ایگ وھبل اٹہن  

د رک دھکی ادرھ ادرھ زوار ای 

 

د وک یسک ش

ن 

۔۔اھت راہ ڈوھی  

۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف ایکس ےن زوار رپ آواز یک اہہین۔۔۔۔۔۔اہےئ  

۔ ۔۔۔۔۔۔۔اہیئ  

د وک سک

ن 

۔۔۔۔۔وہ رےہ ڈوھی  

 دوڑاےت رظن نپاس آس ےن زوار۔۔۔۔۔۔راہ ںیہن دھکی ںیہک۔۔۔۔وک یلع

۔۔۔۔۔داھکی  

اہلئ وہ

ن

ااجےن ایک وتمہج رطف اینپ اےس ےن اہہین۔۔۔۔ےہ اسھت ےک ن

ن

 ویکں ن

۔۔۔دےھکی رطف یک اس زوار یک اھت راہ اچہ دل اک اس  

۔۔۔ااھچ۔۔۔۔۔۔اووہ  

۔۔۔یج  
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ری ںیہک آپ وک رات وےسی

ن

 وہج یک رکےن ہن وفن وک رات ےن اہہین۔۔۔۔ےھت ی 

۔۔۔۔۔وپیھچ ہںم اافلوظں ےپھچ ڈےکھ  

۔۔۔۔اہک وہےئ رکسماےت ےن اس۔۔۔۔۔ایگ ھجمس بلطم اک ن ات یک اس زوار  

۔۔۔۔۔اکس رک ںیہن اکل ےیل ایس۔۔۔۔اھت ایگ وس دلجی ہںم وک رات یج  

ری یک اس

ن

 ادنر اےکس ےسیک وہ۔۔۔۔۔۔۔داھکی اوکس ےس ریحاین ےن اہہین رپ ن ات آچ

۔۔۔۔اھت ایگ ھجمس ن ات یک  

۔۔۔۔اھت ایل وپھچ یہ وےسی وت ےن ہںم ااھچ  

 دلجی س   ہی اب اےس۔۔۔۔۔۔۔آیئ ن ات یک دادا اےنپ ہںم دامغ ےک زوار

ا

ن

۔۔اھت رکن  

۔۔۔وہا اخمبط ےس اہہین وہ رک وسچ ھچک  

 ےنلچ اسھت اےکس یھب اہہین۔۔۔ اہک وہےئ ےتلچ ےن زوار۔۔۔۔اہہین وہکں ن ات ای  

۔۔۔۔یگل  

۔۔۔۔۔۔یج  

۔۔۔۔۔وہ یتگل ایھچ تہب ےھجم مت  

 ایکس یھب زوار۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف یک رہچے ےک زوار رک رک ےن اہہین

۔۔۔۔دےنھکیاگل ہںم رظنوں یھٹیم رطف  
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۔۔۔۔یئگ یس وھک ہںم آوھکنں ایکس ےسیج وت اہہین  

۔۔۔۔وچیکن وہ رپ آواز یک زوار۔۔۔۔۔اہہین  

۔۔۔۔۔۔۔یج یج  

 رطف یک روم الکس زوار رک ہک ہی۔۔۔۔اگ رےہ ااظتنر اک وجاب اہمترے ےھجم

۔۔۔۔۔ایگ الچ  

ا وک اس ےن اہہین

ے

  رپ وبلں ےک اس۔۔۔۔۔داھکی اجن

 

م
۔۔آیئ رکسماہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر ںیہک وہں راہ وسچ ہںم وےسی
م
اہلئ ےن یلع۔۔۔۔۔۔۔۔ںیلچ وھگےنم ن اہ

ن

 یک ن

۔۔۔۔اہک رک دھکی رطف  

  دوونں وہ

ے
ے

 اور العوہ ےک دوونں ان ہںم نیٹنیک۔۔۔۔۔ےھت ےھٹیب نیٹنیک اوسق

۔۔ اھت ںیہن وکیئ  

اہلئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہںم وخیش سک

ن

 ااہظر اک ایپر ےس یلع ےن اس۔۔۔۔۔وپاھچ ےن ن

۔۔۔۔یھت رکیت ن ات ہںم وٹن ایس یھب ایھب ےس اس وہ نکیل اھت وترکدن ا  

ارے
م
۔۔۔۔دن ا وجاب اس اپسٹ ےن یلع۔۔۔۔۔ہںم وخیش یک ےچب ہ  

اہلئ۔۔۔۔۔ایک؟؟؟؟؟؟

ن

۔ڑپی الھچ ےسیج وت ن   



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

68 

۔۔۔۔۔۔۔وہ ریہ رک اےسی یہ وسال مت ایک وت ںیہن اور  

اہلئ۔۔۔۔۔وہ رشم ےب تہب مت

ن

 ےس ےصغ ونصمیع رک دھکی رطف یک یلع ےن ن

۔۔۔۔اہک  

رےتھ رطف ایکس ےن یلع۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ اہکں دیھکی رشیم ےب ےن مت ایھب

 

 ی 

۔۔۔۔۔اہک وہےئ  

اہلئ۔۔۔۔رشم ےب

ن

ر یہ اسھت ےتہک ہی ےن ن
م
۔۔۔۔اگلدی دوڑ رطف یک ن اہ  

۔۔ایگ الچ ےھچیپ ےک اس اور۔۔۔۔۔ اگلن ا ہہقہق ای   ےن یلع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  اک رات

ے
ے

 ایک ہک اھت آراہ ںیہن اےسھجمس۔۔۔۔۔یھت ہںم شکمشک یسک اہہین اھت وق

۔۔۔۔۔۔۔رکے  

 اہں وک اس وہ۔۔۔۔۔۔۔۔یھت ریہ اڑ ہںم وہاؤں وہ وت رپ رکےن رپوپز ےک زوار

را ویکں اتپںیہن نکیل۔۔۔۔۔یھت اچیتہ دانی وجاب ہںم
 
۔۔یھت ریہ ھگ  

 ہںم رمکے دنی ونر ان ا ےک اس ہک یھت یھٹیب مگ ہںم وسوچں ایھن اہہین

۔۔۔۔۔۔آےئ  

  ایھب۔۔۔۔۔۔۔اٹیب اہہین

ے

۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ویکں وسیئ۔۔۔۔۔۔۔وہ ریہ اجگ ی  

 یھٹیب مگ ہںم وسوچں وہ۔۔۔۔دن ا  ہن انشکی ری وکیئ اک ن اوتں ایکن ےن اہہین
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۔۔۔۔۔۔ریہ  

 آواز ےس رھپ اوکس وت داھکی مگ ہںم وسوچں ارطسح وک اس ےن دنی ونر

۔۔۔۔۔۔۔دی  

۔۔۔۔۔۔۔اہہین  

ا لسلست اک وسوچں یک اہہین

 

۔۔۔وٹن  

۔۔۔۔آےئ بک آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن ان ا  یج یج  

۔ ۔۔۔۔۔۔یھت مگ اہکں مت اٹیب وہں آن ا ایھب وت ہںم  

۔۔۔۔۔ںیہن وت یھب ںیہک۔۔۔۔۔ںیہن ںیہک کک  

راےت ویں وک یٹیب اینپ دہعف یلہپ ےن دنی ونر
 
۔۔۔۔۔۔داھکی وہےئ ھگ  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ایگ ھٹیب آرک اسھت ےک اہہین رک اھٹ دنی ونر  

۔۔۔۔اٹیب ےہ ن ات ایک  

۔۔۔۔وپاھچ ےس اانپتیئ ےن دنی ونر  

۔۔۔۔۔۔ن ان ا ےہ ںیہن ن ات وکیئ  

ر زن ادہ اینپ ڑلایکں ےہ ےھجماتپ۔۔۔۔۔اٹیب اہہین

ے

 یتہک یہ ےس امں ن اںیت ی
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۔۔۔اٹیب وہ یتکس ہک ےس ھجم مت نکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےںہ  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔آےئگ آوسن ہںم آوھکنں یک اہہین۔۔۔۔۔ن ان ا  

۔۔۔ےہ ریہ رک رپاشین وک یٹیب ریمی وج ےہ ایکن ات اٹیب اتبؤ اب ولچ ااھچ  

ڑلاک ای   وہ۔۔۔۔۔وہ ن ان ا  

۔۔۔۔۔۔اھت اکچ ھجمس س   دنی ونر۔۔۔۔۔۔۔۔۔یکس ہک یہ اانت سب اہہین  

۔۔۔۔۔وک یٹیب ریمی آایگ دنسپ وکیئ وت  

  وسری ن ا ن ا

 
 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی  

ادی اہمتری وت ںیہک ہن ےنںیہک ہںم۔۔۔۔۔ اٹیب ںیہن ن ات وکیئ

 

 یھت یہ رکین ش

ھااری اب

م

ے

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ن ات ایھچ اور وت اجیگیئ وہ یک دنسپ   

س

ک

ن

 ی
ھی

ے

ت

۔۔۔۔۔۔۔۔ن ان ا    

 ےس ایپر دنی ونر۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ وہیئگ رات تہب۔۔۔۔۔اجؤ وس اب ولچ ااھچ

۔۔ایگ الچ رطف یک گنلپ اےنپ اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اہک رک رھک اہھت رپ رس اےکس  

۔۔۔۔اھت ااظتنر اک حبص رصف اب اوکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یئگ ٹیل یھب اہہین  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےک ویےونریٹس حبص

ے
ے

   وق
 
اہلئ ح

ن

 نپاس ےک زوار اہہین وت۔۔۔۔۔یئگ نپاس ےک یلع ن
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۔آیئ یلچ  

ر ےک الکس زوار
م
۔۔۔اھت ڑھکا االیک ن اہ  

۔۔۔۔ایک وتمہج رطف ایکس وہ رپ آواز یک اہہین۔۔۔۔۔ںینس  

  ادنر وک اہہین انہک یج یج ااکس۔۔۔۔۔۔یج یج

ے

ار ی

 

 وت وعرت۔۔۔۔۔ایگ رک رسش

 رہ رک وہ یک ایس سب رکےل ایپر ےس اس وج۔۔۔۔۔ےہ وہیت وھبیک یک ایپر رھپ

۔۔۔۔ےہ اجیت  

۔۔۔دالیئ ن اد ن ات یک لک اوکس ےن اہہین۔۔۔۔۔۔ےن آپ اھت اہک ھچک لک وہ  

۔۔۔۔ےن آپ وساچ ایک وت۔۔۔۔۔یج  

۔۔۔۔۔رکاہک دے ہںم آوھکنں ایکس ےن زوار  

 دوڑ ےس واہں ےن اہہین رک ہک ہی۔۔۔۔۔ےںہ ےتگل ایھچ ےھجم یھب آپ

۔۔۔یھت نپاریہ وہ ڑھکی ںیہن اسےنم اےکس ےس رشم وہ۔۔۔۔۔۔اگلدی  

  رکچےرپ ےک اس۔۔۔۔اگل دےنھکی وک اس زوار

 

م
 اچاتہ وہ اسیج۔۔۔۔۔آیئ رکسماہ

ل اھت
ی لک

۔۔۔اھت راہ وہ یہ واسی   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   دعب ےک الکس
 
ر ےس روم رس ح

م
ر ےن وتاہہین۔۔۔۔۔ےئگ ن اہ

 

 یک زوار رک م

۔۔۔۔داھکی رطف  



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

72 

اہلئ

ن

ر ن ار ن ار وہ یھت ریہ رک ونٹ وک اہہین ےس بک ن

 

 دھکی رطف یک زوار رک م

۔۔یھت ریہ  

اہلئ۔۔وہں ریہ دھکی ایک ہںم ہی۔۔۔۔۔۔اہہین

ن

 وپھچ وہ وت وہا ہن ربص ےس ن

۔۔۔۔یھٹیب  

۔۔۔۔اہک وہےئ ےتنب ااجنن ےن اہہین۔۔۔۔ایک  

۔۔۔۔وہ؟؟ ریہ دھکی ویکں رطف یک زوار ن ار ن ار مت ہی  

۔۔یگل ےنسنہ اور۔۔۔ایل ومڑ رطف دورسی ہنم ےن اہہین۔۔۔۔یتکس دھکی ںیہن ویکں  

اہلئ۔۔۔۔اہہین دوھکی ادرھ

ن

۔۔۔۔۔ایک رطف اینپ رہچہ ااکس ےن ن  

س۔۔۔۔یھت وایل یہ اتبےن ںیھمت ہںم ن ار وہ

س
 س
ب

۔۔  

س ایک

س
 س
ب

اہلئ۔۔۔۔۔

ن

۔۔اہک وہےئ اکےتٹ ن ات ےن ن  

اہلئ۔۔۔۔ےہ ایک وہا۔۔۔۔اتب اب ااھچ

ن

۔۔وپاھچ ےس سسجت ےن ن  

ھاارا وج ویہ

م

ے

ت

۔۔۔اہک وہےئ رشامےت ےن اہہین۔۔۔ےہ وہا اک یلع اور   

ی  
پی ی ت
چ
س

اہلئ۔۔۔۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔اہک وہےئ ےتخیچ ےن ن  

۔۔۔۔ےھجم وہ ریہ اتب اب۔۔۔۔ےن مت ےہ ایل دبہل حیحص وےسی  

۔۔۔۔اہک وہےئ ڑکپےت اکن ےن اہہین۔۔۔ن ار وسری  
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۔۔۔۔۔۔اوےک اسٹ  

اہلئ 

ن

۔۔۔اہک رک رکسما ےن ن  

  اک زوار یلع۔۔۔۔اھت احل یہی یھب اک یلع رطف دورسی

ے

 زوار ےیل اس اھت دوس

رض ےن

ن

۔۔دن ا اتب یھب اوکس رپ وطر ےک ف  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےک یٹھچ

ے
ے

۔۔۔آیئ نپاس ےک زوار ےلہپ ےس اجےن  اہہین وق  

۔۔۔دی آواز اوکس ےن اہہین اھت واال اجےن زوار  

۔۔زوار  

ر ےھچیپ ےن اس رپ آواز یک اہہین

 

۔۔۔داھکی رک م  

۔۔۔یج  

 ڑھکی آرک اسےنم ےک اس اہہین۔۔۔۔۔ےس آپ یھت رکین ن ات ای   ےھجم

۔۔۔وہیئگ  

۔۔۔۔۔وہں راہ نس ہںم۔۔۔۔یج یج  

۔۔اھت دن ا اتب آاکپ وک ن ان ا ےن ہںم۔۔۔ وہ  

۔۔۔۔داھکی اوکس ےس ریحاین ےن زوار  
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۔۔دلجی اینت۔۔۔ااھچ  

۔۔۔۔اہک وہےئ رشامےت دقرے ےن اہہین۔۔۔یج   

ر وت ایھب۔۔۔۔اوےک

ن

 رھگ اےنپ ہںم دعب ےک اس۔۔۔۔ےںہ وہرےہ اٹسرٹ ازگیام

۔۔اوےک۔۔۔اگ وجیھبں وک واولں  

۔۔۔ےساھجمسن ا  ایپر اےس ےن۔ زوار  

۔۔۔اگل اےنلھچ ےس وخیش دل وت اک اہہین  

ر ہن رپ اس وخیش اینپ وہ
م
۔۔۔۔یئگ یلچ ےس واہں۔ ۔۔ ۔۔۔۔وہےئ رکےت اظہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

راٹسرٹ وت اب ن ار

ن

 ےن یلع۔۔۔۔۔ےگ رکںی ن ات ےسیک مہ۔۔۔۔ےںہ وہریہ ازگیام

۔۔اہک ےس دھک  

اہلئ۔۔۔۔۔ےںہ رکےت ےلہپ ےسیج

ن

۔۔۔۔۔دن ا  وجاب اس دووٹک ےن ن  

 
 

پ

ر مت۔۔۔۔س

ن

 رطح یک وچبں ےن یلع۔۔۔۔ےس ھجم یگ رکو ن ات ہںم ازگیام

۔۔۔۔۔اہک وہےئ وہےت وخش  

۔۔۔۔اہں  

س

ک

ن

 ی
ھی

ے

ت

اہلئ 

ن

۔۔۔۔وہ ایھچ تہب مت ن  
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اہلئ۔۔۔۔ےہ اتپ ےھجم وت وہ

ن

۔۔۔وبیل ےس ادا ای   ن  

 وت داھکی آےت وک اہہین ےن یلع۔۔۔۔وہں اتلچ ہںم اب۔۔۔۔ےہ آیئگ اہہین

۔۔۔۔اہک  

۔۔۔۔ن اےئ ڈگ۔۔اوےک  

۔ ۔۔۔  ۔ن اےئ  

اہلئ اور۔۔۔۔۔دن ا لچ رطف یک اکر اینپ یلع

ن

 ھٹیب ہںم یک اکر اینپ اہہین اور ن

۔۔۔۔۔دںی لچ رطف یک رھگ اور۔۔۔۔۔ںیئگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔وہےئگ اٹسرٹ ازگیزمی ےس دن اےلگ  

امئ یھب وک زوار اسھت اسھت وہ نکیل۔۔۔۔۔یئگ گل ہںم ڑپاھیئ اینپ اہہین

 

 دیتی ن

۔۔۔۔۔۔۔یھت  

ااجےن اب یھب وک زوار

ن

ا ن ات ےس اہہین ویکں ن

ن

 اس۔۔۔۔۔۔۔۔اھت اتگل ااھچ رکن

۔اھت اکچ وہ دیپا وگہش رنم یک    اہہین ہںم دل ےک    

ادیئ ن ا اھت ااجنن ےس اس وخد وہ نکیل

 

۔۔۔اھت اچاتہ اننب ااجنن ش  

اہلئ رطف دورسی

ن

  زن ادہ وک دورسے ای   اور مک وک ڑپاھیئ یلع اور ن

ے
ے

 دےتی وق

۔۔۔۔ےھت  
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اہلئ اور یلع

ن

ا ںیہن یہ دن ریغب ےیک ن ات ےس دورسے ای   وت اک ن

ے

۔۔اھت زگرن  

ر رکےک اہلل اہلل

ن

 نیلپ اک ےنلم ہگج ای   ےن اچروں وت۔۔۔۔۔۔۔وہےئگ متخ ازگیام

  ای   وہ۔۔۔۔انبن ا

 
ن

۔۔۔۔ےھت ہںم روٹسیری  

ا رک لم ےن اچروں

ن

ر وھتڑی رک اھٹ رھپ۔۔۔اھکن ا اھکن ر دی 
م
 نیلپ اک وھگےنم ن اہ

۔۔۔۔۔انبن ا  

۔۔۔۔۔ےھت رےہ دھکی وک رہلوں یک دنمسر ڑھکے رپ دنمس اسلح ولگ وہ  

اہلئ

ن

۔۔یھت ڑھکی اسھت ےک زوار اہہین ہکبج۔۔۔۔۔یھت اسھت ےک یلع ن  

 ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔وہا وتمہج رطف ایکس وہ رپ آواز یک اہہین۔۔۔۔۔۔زوار  

  ادنر وک اہہین انہک ےس ارطسح اک زوار۔۔۔۔۔اجن ریمی یج

ے

ار رس ی

 

 رک ش

۔۔۔۔۔ایگ  

ر وت اب

ن

۔۔۔وت۔۔۔۔۔ےںہ وہےئگ متخ یھب ازگیام  

۔۔۔۔۔یئگ رک ےتہک ےتہک ھچک اہہین  

۔ ۔۔۔۔ایگ ھجمس بلطم اک ن ات ایکس زوار  

۔۔۔۔۔۔ےس واولں رھگ اےنپ یھت یک ن ات ےن ہںم اہہین  
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پ

ج

پ
چ
پ چ
س

۔۔ےن اوھنں اہک ایک۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن ارتعاض وکیئ اںیھن  

 اینپ وہ نکیل۔۔۔۔یھت ریہ وہ نپالگ ےس وخیش وت اہہین۔۔۔۔۔اہےئےےے

ر رپ زوار وخیش اینت
م
ا ںیہن اظہ

ن

۔۔۔۔۔۔یھت اچیتہ رکن  

۔۔۔اہک اسھت ےک رپاشیین ونصمیع ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔ےہ ہلئسم ای   نکیل  

۔۔۔۔وہیئگ رپاشین دقرے یھب اہہین۔۔۔۔۔۔ایک وہ  

ی وہ

پل چ
ی ک

د اور امم ا

 

ادیئ وہ ےیل ایس۔۔۔۔۔ےںہ وہےت رٹنکی آف آؤٹ ڈی 

 

ادی ش

 

 ش

ر
م
ادی وہ ہک ےہ ایک ودعہ ےس ھجم ےن اوھنں نکیل۔۔۔۔۔۔آںیکس ںیہن ہ

 

 ےک ش

۔۔۔۔ےنلم وک وہب اینپ ےگ آںیئ رضور دعب  

وبال وھجٹ دیفس ےن زوار  

 یلست یھب وک زوار اہک ےن اہہین۔۔۔۔۔ےس ن ان ا یگ دوں ہک ہںم۔۔۔۔اووےک

 ای  ۔۔۔۔۔۔۔ رطف ایکس زوار اور یگل دےنھکی رطف یک دنمس اہہین۔۔۔۔وہیئ

 رک ںیہن وت ذن ادیت اسھت ےک اس وہ ہک آن ا ایخل ہںم دل ےک اس یک    ےحمل

۔۔۔۔۔۔راہ  

۔۔۔۔۔۔دن ا کٹھج وک ایخل اس ےن اس ےحمل یہ اےلگ نکیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

78 

۔۔۔ےھت وہےئ ےھٹیب یہ ےلہپ ن ان ا ےک اس وت۔۔۔۔۔آیئ رھگ اہہین  

۔۔۔۔۔ن ان ا آےئگ دلجی آج آپ  

راب وھتڑی تعیبط سب۔۔۔اٹیب اہں

ن

۔۔۔۔۔یھت چ  

ے اسھت اےکن ےس رپاشیین ےن اہہین۔۔۔۔ن ان ا وہا ایک

ے

ھی

 

ی ی ت

۔۔۔اہک وہےئ   

 درد وھتڑا ہںم رس اور۔۔۔ ےںہ آرےہ ووسےس ےس بیجع سب۔۔۔اٹیب ںیہن ھچک

۔۔۔۔۔ےہ  

۔۔یگل دن اےن رس ااکن اہہین۔۔۔رےتھک ںیہن وج ایخل اانپ آپ ن ان ا  

ر ھچک ھ اک یٹیب اینپ ےن دنی ونر دعب ےک دی 

ے

سی
م ہ

۔۔۔۔۔۔اٹہن ا ےس امےھت اےنپ   

۔۔۔۔ےہ حیحص اب۔۔۔۔اٹیب سب  

۔۔۔ یھت ریہ دھکی رطف یک ایھن وہ داھکی رطف یک اہہین ےن دنی ونر  

 رشوع ن ات وخد ےن دنی ونر۔۔۔۔۔ےس ڑلیک اس یک ن ات ےن مت۔۔۔۔۔۔اٹیب

ا

ن

۔۔۔اھجمس انمس   رکن  

۔۔۔ایل رساکھج ےن اہہین۔۔۔۔۔یھت یک ن ان ا یج  

۔۔۔۔وک وادلنی اےنپ ےہ راہ  جھب بک۔۔۔۔۔ےن اس اہک ایک وت  

ر ےس کلم واےل رھگ ےک اس۔۔۔۔وہ ن ان ا
م
ادی وہ نکیل۔۔۔۔ےںہ وہےت ن اہ

 

 یک    ش
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ادی وہ ہک ےہ اہک ےن اوھنں اور ےںہ رایض

 

۔۔۔۔۔۔ےگ آاجںیئ دعب ےک ش  

 اینپ ےس ن ایک ےب ےسیک وہ وہیئ رشدنمیگ یس وخد وھتڑی رپ ن ات اینپ وک اہہین

ادی

 

۔۔۔۔یھت ریہ رک ن ات یک ش  

ا آاتکس ےنلم ےس ھجم وت ڑلاک۔۔۔ااھچ

ن

۔۔۔۔۔۔ےہن  

۔۔۔اوکس یگ دوں ہک ہںم۔۔۔۔۔ ن ان ا یج یج  

۔۔۔۔وہ آیئ وہیئ یکھت۔۔۔۔۔۔وساجؤ مت اب اٹیب ےہ کیھٹ  

 ےسیک وک زوار ہی ہک یھت ریہ وسچ ہی اب وہ یئگ ٹیل اجرک رپ رتسب اےنپ اہہین

ا ےن اوھنں اب وت ویےونریٹس ویکہکن۔۔۔اتبےئ

ن

۔۔۔۔۔۔اھت ںیہن اجن  

۔۔۔۔۔ہلصیف اک اتبےن وک زوار یہ رپ وفن ےن اس رھپ  

ادیئ وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔داھکی وک ن ان ا اےنپ رظن ای   رک اھٹ ےلہپ ےن اس

 

 وسےکچ ش

۔ےھت    

 ۔۔۔۔۔

ر ےس وکاررٹ یتلچ دقومں دےب اور۔۔۔ااھٹن ا  ومن الئ۔۔۔۔ایھٹ ےس آہتسہ اہہین
م
 ن اہ

۔۔۔۔المیئ اکل وک زوار آرک  

  یہ اک اکل ایکس ےسیج وت زوار

 
 
 یپ  اکل ےس دلجی ےن اس۔۔۔اھت راہ رک وی

۔۔۔۔یک  
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۔۔۔۔۔۔۔زوار ولیہ  

  ای   رپ وبلں ےک اہہین۔۔۔۔۔اجن یک زوار یج

 

م
۔۔۔۔۔آیئ رکسماہ  

۔۔۔ےںہ اچےتہ انلم ےس مت وہ۔۔۔۔یھت یک ن ات ےس ن ان ا ےن ہںم وہ  

 بک؟؟

۔۔۔آاجؤ یہ لک  

  ای   اےنپ ہںم وت ایھب اہہین۔۔۔۔۔۔آآ

ے

 دورسے وہ وہں اجراہ رھگ ےک دوس

 آاجؤں دعب ےک اس۔۔۔۔۔۔۔اھت راہ الب ےس بک ےہ راتہ ہںم رہش

ال ےن زوار۔۔۔۔۔۔اگ

 

 ارادہ اک اجےن رھگ ایھب اک اس۔۔۔۔ایل اکم ےس وٹمل ن

۔۔۔۔اھت  

  بک۔۔۔۔۔اوےک

ے

۔۔۔۔ےگ اجؤ ی  

  رپوس۔۔۔۔۔ےہ نپاریٹ یک ویےونریٹس وت لک

ے

۔۔۔۔۔۔اگ اجؤں ی  

۔۔۔ایک وسال ےن ےہ؟؟؟اہہین نپاریٹ لک ایک  

۔۔۔۔اتپ ںیہن ںیھمت اہں  

۔۔۔۔اتپاھت ںیہن ےھجم ںیہن  

ا ایگ لچ اتپ وت اب ااھچ

ن

۔۔۔ن  
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م

م
مم
ہ

۔۔آیئ زوار ہک یھت یگل یہ وبےنل ھچک ایھب اہہین۔۔۔۔  

۔۔۔۔ےہ آریہ دنین ےھجم اہہین  

را اک اہہین ۔۔۔۔انب ہنم اس ی   

۔۔۔وساجؤ آپ اوےک  

  ڈگ۔۔۔اجن ریمی اوےک

 
 

ای

ن

ن  

ے اجن ریمی ےک اس

ن

ی
 
کی
۔۔وہایگ کیھٹ ےس رھپ ومڈ اک اہہین رپ   

  ڈگ

 
 

ای

ن

۔۔اہک ہںم ےجہل رھبے ایپر ےن اہہین۔۔۔ن  

۔۔۔۔دنبیک اکل اور  

اہلئ رپ ومن الئ ےک اس دعب ےک رکےن دنب اکل

ن

  اک ن

 

ج

می س

 ہںم سج۔۔۔اھت وہا آن ا 

  اخص ہی اور اھت ایگ اتبن ا اک نپاریٹ

ے

 
راک کیلب وہ یک یھت یئگ یک دہای

ن

 رک نہپ ف

۔۔۔آےئ  

  اہہین

 

ج

می س

۔۔۔۔رکسمایئ رک ڑپ   

 اور یئگ ٹیل رپ گنلپ اےنپ آرک ہںم رمکے اہہین دعب ےک اس۔۔۔۔ڈیمم اوےک

۔۔۔ںیل رک دنب آںیھکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

82 

اہلئ یک    نپاریٹ یک ویےونریٹس دن اےلگ

ن

 اکےل۔۔۔۔۔۔۔   آیئ یک    ےنیل وک اہہین ن

 

ن

راق ےک رن

ن

  اکےل ہںم ف

ن

  یہ اکےل اور۔وچڑن اں یس وھتڑی یک رن

ن

 یک رن

  دح یک اجےن گل رظن وہ ےیک اپ کیم اس ےنہپ،اکلہ ن اایلں

ے

 گل وخوصبرت ی

۔۔۔۔۔۔یھت ریہ  

اہلئ

ن

رانئ ایس یھب ےن ن

ن

  رسیئم اک ڈی 

ن

 تہب یھب وہ اھت وہا انہپ وسٹ اک رن

۔۔۔ یھت ریہ گل ایپری  

اہلئ وت یھٹیب ہںم اکر اہہین۔۔۔وہ ریہ گل ایپرے تہب۔۔۔آاہں

ن

 دھکی وک اس ےن ن

۔۔۔۔اہک اہک رک  

۔۔۔وہ ریہ گل ایپری تہب یھب مت۔۔۔۔رکسمایئ اہہین  

۔۔۔۔ںیگل ےنسنہ دوونں رپ ن ات اس۔۔۔۔وہں یتگل ہشیمہ ہںم وت وہ  

اہلئ 

ن

۔۔۔۔۔۔اہک اک ےنلچ وک ڈراویئر ےن ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر وٹسڈسٹن اسرے یھت اٹسرٹ نپاریٹ
م
 ڑھکا اسھت ےک یلع زوار۔۔۔۔۔۔ےھت ن اہ

۔۔۔اھت  

 

ن

  ای   ےس ااچی

 
ن

 ہںم اہھت ےک اس اور رکٹان ا ےس زوار وہےئ زگرےت وٹسڈی

۔۔۔۔۔ایگ رگ رپ ڑپکوں ےک زوار وجس ڑکپا  
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  اس ےس رظن وایل اجےن اھک ای   ےن زوار

 
ن

۔۔۔۔۔داھکی وک وٹسڈی  

  اس وت دےھکی ویتر دبےتل ےک زوار ےن یلع

 
ن

۔۔۔۔۔اکاہک اجےن وک وٹسڈی  

۔۔۔دوھےل اجےک وارشوم۔۔۔۔اج وت ن ار  

م

م
مم
ہ

۔۔۔۔ایگ الچ رطف یک وارشوم زوار اتہک   

اہلئ ےس اسےنم وک یلع

ن

رھ رطف ایکن وہ دںی داھکیئ آیت اہہین اور ن

 

 ی 

اہلئ وت رظنںی ایکس۔۔۔۔۔ایگ

ن

  رپ ن

 

۔۔۔۔۔ںیھت ںیئگ ی  

۔۔۔ولیہ  

اہلئ۔۔۔اہےئ

ن

اہک ےن ن  

دےن وک یسک ادرھ ادرھ اہہین

ن 

۔۔۔۔۔یگل ڈوھی  

د وک سک

ن 

۔۔۔۔ےںہ رےںہ ڈوھی  

۔۔۔۔۔۔وک زوار آآ  

ارہ ےن یلع۔۔۔۔۔ےہ ایگ رطف یک وارشوم وہ

 

۔۔۔۔۔اہک وہےئ رکےت اش  

۔۔۔۔۔۔یئگ یلچ رطف یک وارشوم اہہین۔۔۔۔اوےک  

   زوار رطف دورسی
 
ر زنکہ ےس اسےنم وک اس وت۔۔۔الکن ےس وارشوم ح

م
 اجیت ن اہ

۔۔۔۔دی داھکیئ  
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۔۔۔۔رواک وک اس رک دے آواز ےن زوار۔۔۔۔زنکہ  

ر ےن زنکہ

 

۔۔۔۔۔داھکی رطف یک زوار رک م  

 ےن زوار ہک یھت ریہ امس ںیہن وھپےل رپ ن ات اس وت وہ۔۔۔۔۔۔مت زوار اوہ

۔۔ےہ البن ا وخد اےس  

م

م
مم
ہ

ا ےھجم۔۔۔۔۔۔۔

ن

ام ہںم ہک اھت اتبن

 

ا ےن مت۔۔وہں اجراہ رھگ وک ش

ن

 ایتر وت وہ آن

۔۔رانہ  

ی دد ریغب ےن زوار
م
ہ

ے

ت

۔۔۔۔یک ن ات یک دمےع ن ادنےھ   

۔۔۔یگ روہں ایتر ہںم ےہ کیھٹ اہں  

   ےک اس زنکہ۔۔۔۔وہ زوار
 
ی ر

ے

 دادا اہمترے۔۔۔۔۔وکڑکپا اکرلز اےکس اور آیئ ف

۔۔۔۔ ےس مت وہیگ یک وت ن ات ےن  

۔۔۔۔۔۔یھت یک اہں  

   اور اےکس ےن زنکہ۔۔۔۔وساچ ایک ےن مت وت
 
ی ر

ے

۔۔۔اہک وہےئ آےت ف  

ایپ  اس ہںم زیلپ زنکہ

 

ا ںیہن ن ات رپ ن

ن

۔۔۔۔۔۔اچاتہ رکن  

۔۔۔وہیئ دالخ ادنر اہہین ہک ےھت ڑھکے یہ اےسی دوونں وہ ایھب  

 وغر ےن اس۔۔۔ںیئگ ٹھپ آںیھکن یک اہہین رک دھکی رطح اس وک دوونں ان
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داھکی رطف یک زوار ےس  

۔۔۔۔اھت ایل دھکی وک اس یھب زوارےن  

ر وبےل ھچک انب وہ اور آےئ آوسن ہںم آوھکنں یک اہہین
م
  یلچ ن اہ

 

۔۔۔۔۔۔گ  

رالچ ےھچیپ اےکس اور ڑھچواےئ اکرل اےنپ ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔اہہین
م
۔۔۔۔۔ایگ ن اہ  

ا وک اس ےس ےصغ زنکہ

ے

ی اجن

ے

ھت
ی ک

ریلی ای   رپ وہوٹنں اےکس رھپ ریہ د
م
  زہ

 

م
 رکسماہ

۔۔۔۔آیئ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔ونس وت ن ات ریمی اہہین  

ا ےھچیپ ےک اس زوار

ے

آن ا وہا اھبگ  

ام اک رےنک وت اہہین نکیل۔۔۔۔

ن

۔۔۔۔یھت ریہ ےل ںیہن یہ ن  

ا زوار

ے

۔۔۔۔وہایگ ڑھکا آرک اسےنم ےک اس وہا اھبگ  

ر ےس۔ آوسنؤں اینپ اور۔۔۔۔یئگ رک اہہین

ے

 رطف یک زوار رک ااھٹ آںیھکن ی

۔۔۔داھکی  

ااجےن وک زوار

ن

۔۔۔۔وہیئ فیلکت تہب رک دھکی آوسن ےک اس ویکں ن  

۔۔۔اہک ہںم ےجہل رھبے تنم ےن زوار۔۔۔۔۔ول نس وت ن ات ریمی اہہین  
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۔۔۔ اہں یک آپ ہںم ونسں ایک  

۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن ھچک واسی وہ ریہ ھجمس مت اسیج  

۔۔۔رکوں ہن نیقی یھب رپ دےھکی آوھکنں اےنپ ہںم ےںہ اچےتہ آپ وت  

۔۔اھت ںیہن یھب ھچک واسی داھکی ےن مت اسیج  

۔۔۔۔زوار  

۔۔۔۔اھت راہ رک شیپ افصایئں اینپ لسلسم  

   اےنت وت
 
ی ر

ے

۔۔۔۔آپ ےھت رےہ رک ایک رک وہ ف  

   ریمے وخد وہ۔۔۔اھت ایگ ںیہن ہںم
 
ی ر

ے

۔۔  ۔۔ یھت آیئ ف  

  رک وت یھب دور اےس آپ وت

ے

۔۔۔۔ےھت تکس  

۔۔۔۔۔دور اھت اتکس رک اہں  

۔  ۔داھکی وک اہہین ےس اگنہ رشاریت اور وہا ڑھکا وہرک دیساھ زوار  

  ےن اس

ن

۔۔۔ایل چنیھک رطف اینپ اےس اور ڑکپا اہھت اک اہہین ااچی  

۔۔۔ رپ اہیں ےںہ ولگ اسرے اےنت۔۔۔ےںہ رےہ رک ایک زوار  

  اس اہہین

ن

۔۔۔یئگ وبالھک رپ ےلمح ااچی  
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۔۔اتکس رک ںیہن ںیھمت نکیل۔۔۔وہں اتکس رک دور ےس وخد وک اس  

۔۔اہک وہےئ دےتھکی ہںم آوھکنں یک اہہین ےن زوار  

۔۔۔ رکیل ےچین رظنںی اور یئگ پنیھج اہہین  

رق وکیئ ےھجم۔۔۔۔۔۔ ولگ رےںہ دےتھکی وت یک ولوگں ن ات ریہ اور

ن

 ںیہن ف

ا

ے

۔۔۔۔ڑپن  

۔۔یگل رکسماےن اہہین۔۔۔۔ایک اورپ رہچہ اک اہہین ےس اہھت اےنپ ےن زوار  

ارے۔۔۔۔دوھکی وہ
م
اہلئ ےن یلع ڑھکے دور۔۔۔۔وک روویم ہ

ن

 اہہین اور زوار وک ن

ارہ رطف یک

 

۔۔۔۔اہک وہےئ رکےت اش  

اہلئ

ن

ر ےن ن

 

۔۔۔داھکی رطف ایکن رک م  

۔۔۔۔ایگ لھک ہنم اک اس  

رے اےنت۔۔۔۔ڈیمم رکو دنب ہنم

 

۔۔۔۔۔۔اگ آاجےئ رٹک وپرا وت ہںم ہنم ی   

اہلئ ےس اہھت ےن یلع

ن

۔۔۔۔۔اہک وہےئ رکےت دنب ہنم اک ن  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔داھکی رطف یک یلع رک چنیھب ل   ےن ن  

۔۔۔۔ایک یگ اھکؤ  

اہلئ۔۔۔۔دےتی اجےن ںیہن ومہعق وکیئ مت۔۔۔۔ےس مت رکیت ن ات ںیہن ہںم اجؤ

ن

 ن
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۔۔۔۔۔وہیئگ ڑھکی رک ریھپ ہنم ےس اس  

۔۔۔وہیئ وسحمس وہیئ ڑگبیت وصراحتل وک یلع  

ا ااھچ

ن

 ریپسٹن اےنپ یہ۔ دلج ہںم۔۔۔۔۔ںیھمت یھت دینی وخربخشی ای  ۔۔۔۔ ن

۔۔۔وہں واال رکےن ن ات اہمتری ےس  

 
 

پ

اہلئ۔۔۔۔س

ن

ر ےن ن

 

 وہا ہصغ اسرا اک اس۔۔۔۔۔۔داھکی اوکس وہےت وخش رک م

۔۔۔اھت اکچ وہ  

ی  
چپی ت
م

اک یک اس ےن یلع۔۔۔۔

ن

اہلئ۔۔۔اہک وہےئ دن اےت وک ن

ن

۔۔یگل ےنسنہ ن  

 اہہین اھت ڑھکا رک ڑکپ اہھت اک اہہین ےس بک وج زوار۔۔۔۔۔۔اہھت وھچڑو اب ااھچ

۔۔۔۔اہک اک وھچڑےن اوکس ےن  

اراض اب

ن

۔۔۔۔وہ ںیہن وت ن  

۔۔اہک رک رکسما ےن اہہین۔۔۔ ںیہن  

۔۔رکسمان ا  رک دھکی رطف یک اس اور۔۔۔وھچڑا اہھت ااکس ےن زوار  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 آج۔۔۔۔۔ڑپا لچ رطف یک رھگ اےنپ اور ایک یپ  وک زنکہ ےن زوار دن اےلگ

ری ای   وک دادا اےنپ ےن اس

 

۔۔۔۔۔۔یھت انسین وخربخشی ی   
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 ۔۔۔۔۔وھچڑا رھگ ےک اس ےن ےلہپاس وک زنکہ

ے

م
 اہک ےنھٹیباکتہب اوکس ےن واجہ

۔۔۔۔۔ایگ الچ ےک رک اہبہن اک دلجی وہ نکیل  

ر وک دادا اےنپ ےن اس رک چنہپ رھگ

ن
 

۔۔۔اھت دانی وج رسرپای  

 اگڑی یک زوار ہک ےھت رےہ رک دہان ات وک امیل ڑھکے ہںم الن اصح   ن االج

ری ای   وک امیل وہ۔۔۔۔۔۔دی داھکیئ آیت ادنر

ن

  آچ

ے

 
 رطف یک اگڑی رکےک دہای

۔۔۔۔دےی لچ  

ر ےس اگڑی زوار
م
۔۔۔۔۔ایگ گل ےلگ ےک دادا اےنپ اور۔۔۔۔۔۔۔آن ا ن اہ  

ری یھب ن االج

 

۔۔۔۔ےلم ےس وجیش  رگم ی   

۔۔۔۔۔وہا اگل وہ رک لم ےلگ ےک ان  

۔۔۔۔۔دوکل ریمے یئگ لم ڈنھٹک۔۔۔۔داھکی رہچہ اک وپےت اےنپ دعب دونں تہب  

۔۔۔دادا ایک سم تہب وک آپ ےن ہںم  

۔۔۔۔۔ایک ن اد تہب یہ ےن س   وت ےھجت  

 دلجی رک دھکی وک اس(امں یک زوار) رمنہ اہجں آن ا ادنر رک ےل وک اس ن االج

 ااکس وہرک اگل رھپ۔۔۔یئگ گل ےلگ ےک اس اور۔۔۔۔۔ آیئ رطف یک اس ےس

۔۔۔وچام اماھت  

۔۔۔۔ںیھمت یک امں آیئگ ن اد  
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ں وھبیتل وت آپ۔  ۔۔۔۔۔۔امام
 
ہی

ن

می ت ہ

 ےک امں اینپ ےس ایپر ےن زوار۔۔۔۔۔۔ےںہ 

۔۔۔دن ا وبہس رپ اہوھتں  

۔۔۔ریھپا اہھت رپ رس ےک اس ےن رمنہ  

 ےس رطف ای   ےھت رےہ یہ لم ایھب س   وہ۔۔۔۔۔۔۔آایگ زوار۔۔۔۔ہ اوہ

ر اچچ ےک زوار

ن

اوی 

 

۔۔۔۔۔وہےئ۔ وتمہج رطف ایکن س  ۔۔۔دےی داھکیئ آےت ش  

۔۔۔الم ےس ان زوار۔۔۔۔۔۔اچوچ یج  

۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف ایکن ےس رظنوں بیجع ےن س  ۔۔۔۔۔  آےئگ دلجی  

ا وہاگ وہایگ وپرا دصقم

ن

 ےک رک وسحمس رپ وخد رظنںی یک س   ےن اوھنں۔۔۔۔۔ن

۔۔۔۔۔۔اگلن ا  ہہقہق ای   یہ ےس وخد  

۔۔۔۔۔یک وکشش یک رکےن کیھٹ اموحل ےن زوار۔۔۔۔۔۔اچاچ ےہ اہکں اچیچ  

۔۔۔۔۔۔وہں اتیل الب ایھب وت وہ ےتہک مت۔۔۔۔۔ےہ وہیئ یئگ ےکیم وہ  

 وہےئ رکےت عنم ےن زوار۔۔۔۔ںیہن رضورت یک اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ںیہن

۔۔۔اہک  

رشی۔۔۔۔ اجؤ مت اٹیب ااھچ

ن

ا ہںم۔۔۔۔۔وہاجؤ ف

ن

 اہمترے وہں ونبایت اھکن

۔۔۔۔۔ےیل  

۔۔۔۔۔۔اہک ےس زوار ےن رمنہ  
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ا رس زوار

ے

۔۔۔ایگ الچ ہںم رمکے اےنپ ےس واہں الہن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ

ن

  ا ہک یھت یھٹیب اسھت ےک واولں رھگ اےنپ ن

ن

 ےن جب ومن الئ اک اس اچی

۔۔۔۔۔داھکی وک اس رک ااھٹ رظن ےن س  ۔۔۔۔۔۔۔اگل  

 ووز
سکی
ی ک

اہلئ۔۔۔۔۔۔۔یم ا

ن

 ووز ن
سکی
ی ک

ازش۔۔۔۔یئگ اھٹ ےس واہں رکیت ا

ن

 اتجیت ےن ن

 کش ااکس ہک وہ ریہ اچہ انہک ےسیج۔۔۔۔داھکی رطف یک ارالسن ےس رظنوں

۔۔۔۔۔اھت۔ حیحص  

۔۔۔۔۔وہ وہیئگ ےہرغمور اتگل۔۔۔۔۔۔ریہ رک ںیہن یہ ن اد وت آج  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔آیئ آواز یک یلع رپ ومن الئ ےک ن  

۔۔۔۔۔۔وہاگ رغور اک ن ات سک ےھجم  

اہلئ

ن

۔۔۔۔دن ا وجاب ےن ن  

گ اور ڈنیہمس اےنت ویکہکن

ن

ی

 

 س
ب
 یلع۔۔۔۔۔ےہ رکایل وج دنسپ ںیھمت ےن ڑلےک ڈ

۔۔۔اہک ہںم ادناز ےلبلچ وصخمص اےنپ ےن  

اہلئ

ن

۔۔۔۔ اگلن ا ہہقہق اس اکلہ ےن ن  

اہلئ۔۔۔۔ مت اور ڈنیہمس

ن

۔۔۔۔اگلن ا  ہہقہق ےس رھپ ےن ن  
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۔۔۔۔ایک ویکں دنسپ ےھجم وت وہں ںیہن ڈنیہمس ہںم  

۔۔۔۔۔وہ اےھچ تہب یہ وےسی مت وت وہ  

 یھب ڈنیہمس ہںم ہک اگ اجےئ لچ اتپ ںیھمت دن ای   ہن ای  ۔۔۔۔۔یج ااھچ

۔۔۔۔اہک ہںم ادناز رخفہی ےن یلع۔۔۔۔۔۔وہں  

۔۔۔۔۔ےںہ دےتھکی  

۔۔۔۔۔وہ آریہ ن اد تہب مت وےسی  

 ویکں؟؟

۔۔۔۔۔ےہ راہ رک دل اک دےنھکی ںیھمت۔سب  

۔۔۔۔اصح   یلع روھک اقوب وک دل  

 ےن یلع۔۔۔۔۔اگ ےھٹیب وھک اقوب ہی دن یسک نکیل۔۔۔۔۔۔راہوہں رک اقوب وت ایھب

۔۔۔۔اہک رک رھک اہھت رپ دل رطف دورسی  

۔۔۔۔۔ااھچ  

۔۔۔۔وسےئگ رکےت رکےت ن اںیت دوونں وہ دعب ےک اس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔آن ا ہںم رمکے ےک دادا اےنپ زوار دعب ک اھکےن  
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۔۔۔۔۔اجن دادا ےںہ رےہ رک ایک  

ھاارے۔۔۔۔۔وہں راہ دھکی افزلئ ھچک سب۔۔۔ںیہن ھچک

م

ے

ت

ا یک اچچ 

ن

 وہج یک ایلہ ن

۔۔۔۔۔۔ےںہ ڑپےت رکےن ےھجم اکم ہی یھب ہںم رمع اس ےس  

ھاال ہںم اکم ہی دلج۔۔۔۔رکںی ہن رکف آپ دادااجن

ن

ست

 وک آپ۔۔۔۔۔۔۔اگ ولں 

ارا اھت آن ا دےنی وت وخربخشی یہی
م
۔۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن دور اب دصقم ہ  

ان اش

 

۔۔۔۔۔رںیھک رپ اسڈیئ افزلئ ےن ن االج۔۔۔۔۔۔۔اٹیب ریما ش  

ا زدنہ ن اپ اہمترا ارگ آج

ے

ا وہن

ن

 ںیہن رکف وکیئ یک ن ات یسک ےھجم وت۔۔۔۔۔۔۔۔ن

  تہب۔۔۔۔۔۔یھت
 
ر ریما اھت اقپ  

ن

۔۔۔۔ م  

۔۔۔یھت دینمش ایک ےس اس وک دنی ونر تخب دب اس ںیہن اتپ  

  ےس طبض ےن اس۔۔۔۔۔۔آن ا ن اد رہچہ اک دنی ونر وک زوار رپ ن ات اس ایکن

 
ن

 وہی

۔۔۔۔۔ےیل چنیھب  

۔۔۔۔۔رکول آرام وہیئگ تہب رات اب اجؤ مت اٹیب ااھچ  

احظف اہلل۔۔۔۔۔۔اجن دادا ےہ کیھٹ  

۔۔۔۔۔احظف اہلل  

ر ےس رمکے ےک ن االج زوار
م
۔۔۔۔۔۔اھت رمکہ اک رمنہ یہ اسےنم الکن ن اہ  
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۔۔۔ایگ الچ ہںم رمکے ےک ان وہ  

۔۔۔یھت مگ ہںم وسوچں یسک یھٹیب رپ ڈیب رمنہ  

۔۔البن ا نپاس اےنپ وک اس رک ااھٹ اہھت رک رکسما وت داھکی وک زوار   

۔۔۔۔ایگ ٹیل رک رھک رس ہںم وگد ایکن اور آن ا  نپاس ےک ان زوار  

۔۔۔۔۔یگل الہسےن ن ال ےک اس آہتسہ آہتسہ رمنہ  

ا امین ںیہن ن ات یک امں۔۔۔۔۔اٹیب زوار

ن

۔۔۔۔ےن مت ن  

۔۔۔۔۔۔۔ ایک  

ا اھت ایک عنم

ن

 ان مت اچیتہ ںیہن اٹیبہںم۔۔۔۔۔۔۔ےس اکم اس ںیھت ےن ہںم ن

۔۔۔۔۔ڑپو ہںم رکچوں ےک ودےل دبےل  

 اس۔۔۔۔۔۔۔ولں ہن دبہل ہںم ہک ےںہ اچیتہ انہک آپ۔۔۔۔۔امام۔۔۔۔۔۔۔

 رک ںیہن اعمف اوکس ہںم۔۔۔وہں راہ میتی زدنیگ اسری ہںم ےس وہج یک صخش

۔۔۔۔۔۔ اتکس  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ وصقر ایک اک ڑلیک وصعمم اس ہںم اس اٹیب وت  

 وک اس ےس ومت اینپ یک اس۔۔۔۔۔۔امرا وک ن اپ ریمے ےن ن اپ ےک اس



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

95 

رق وکیئ

ن

 اور اےس وت دواگن درد وک یٹیب یک اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگ ڑپے ںیہن ف

 ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہں  اچاتہ یہی ہںم اور۔۔۔۔۔۔۔وہیگ فیلکت زن ادہ

اک اےنپ

ن

۔۔۔۔اتبےئ ارادے رطخن  

اہ ہی ےہ ںیہن ن ات حیحص انیل ےس یٹیب دبہل اک ن اپ۔۔۔۔۔۔رپوہ راہ طلغ مت اٹیب

ن

 گ

۔۔۔۔۔اٹیب ےہ  

ر انب ےہک ھچک اور ااھٹن ا رس ےس وگد ایکن ےن زوار زیلپ۔۔۔۔۔امام
م
۔۔۔ایگ الچ ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 اسےنم وک دنی ونر۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آن ا رھگ ےک اس ےنلم ےس دنی ونر زوار دن اےلگ

۔۔۔۔۔اھت راہ رک طبض ےس لکشم تہب وہ رک دھکی  

۔۔۔یھت یھٹیب رپ وےںہ یھب اہہین  

 ۔۔۔۔

ام

ن

۔۔۔۔یک رشوع ن ات ےن دنی ونر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب اہمترا ےہ ایک ن  

ام۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زوار

ن

  ےن دنی ونر رک نس ن

ن

۔۔۔۔۔۔داھکی وک اس رک وچی  

ام وپرا

ن

۔۔۔۔۔وپاھچ یک    رکےن دصتقی ےن دنی ونر۔۔۔۔ن  

۔۔۔۔۔۔۔ڑپا نب ہن وجاب وکیئ اور ےس زوار۔۔۔۔۔۔ےہ یہ زوار سب  



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

96 

ر ےس بک ن اپ امں۔۔۔۔۔۔۔ااھچ
م
۔۔۔۔اہمترے ےںہ ن اہ  

ر یہ ےس رشوع وت وہ
م
 نکیل۔۔۔۔۔اھت وےںہ ےلہپ یھب ہںم۔۔۔۔۔۔۔ےںہ وہےت ن اہ

 وھجٹ زوار۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آایگ ادرھ ےیل ایس اھت وشق اک ڑپےنھ ہںم نپااتسکن ےھجم

۔۔۔۔اھت اجراہ وبےل وھجٹ رپ  

 یہ ای   ہک وساچ ےن اس........وہیئ یلست ھچک وک دنی ونر رک نس وجاب اک اس

ام

ن

  وہ ولگ ےس تہب ےک ن

ے

ا کش رپ اس اےسی ےںہ تکس

ن

 ںیہن حیحص رکن

۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ   

ر تہب ےھجم یٹیب ریمی۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب دوھکی

ن

 رمیض یک یٹیب اینپ۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہ زعی 

ادی یک دوونں مت ہںم رپ

 

 ودعہ ےس ھجم ںیھمت نکیل۔۔۔۔۔۔۔اگ رکادوں وت ش

ا

ن

۔۔۔۔۔۔ےگ روھک وخش ہشیمہ وک یٹیب ریمی مت ہک وہاگ رکن  

یھت یھٹیب رک اکھج رس یھب ایھب اہہین ........ 

  یہ رکف آپ

ے

 روھکں وخش تہب ہشیمہ وک اہہین ہںم۔۔۔۔۔۔۔۔الکن رکںی م

۔۔۔۔۔اگ  

۔۔۔۔۔اٹیب رکشہی  

۔۔۔۔۔وہاجےئ اکنح ےس اسدیگ ےتفہ ایس۔۔وہں اچاتہ ہںم سب  

اہک

ے

۔۔۔وکسں اج ےل رھگ اےنپ وک اہہین ہںم ن  
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۔۔۔۔۔۔۔۔داھکی ےس رظنوں بلط وجاب رطف یک اہہین ےن دنی ونر  

۔۔۔۔۔۔۔۔دی رکسما رک دھکی اںیھن اہہین  

  
 
 دنی ونر۔۔۔۔۔۔۔۔وہاگ ویکں ےھجم وت ےہ ںیہن ارتعاض وکیئ وک یٹیب ریمی ح

۔۔۔ایگ گل ےلگ اےکن رک چنیھب ل   یھب زوار اگلن ا ےلگ وک زوار اور ااھٹ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ےتفہ ای  

ے

اگنپ ھچک وک اہہین ےن زوار ی

 

۔۔۔۔۔۔رکایئ ش  

 ےہ وایل ےنگل آگ وک وخویشں ایکس اھت اتپ ںیہن اےس نکیل یھت وخش تہب اہہین

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یہ رھگ ےک اظنم ھٹیس اکنح۔۔۔اھت اکنح اک زوار اور اہہین اک دعب ےتفہ ای   کیھٹ

 ای   اور اھت ایگ اجسن ا اکلہ اکلہ وک رھگ۔۔۔۔ےھت وموجد یھب وہ ےیل ایس اھت وہراہ

۔۔۔ےھت ےھٹیب یلع اور زوار اب رپ سج یھت یئگ انبیئ جیٹس  

اہلئ رصف 

ن

۔۔۔۔اھت ایگ البن ا یہ وک یلع اور ن  

۔۔۔۔۔۔۔ےھت وموجد ولگ رمد س    

ر ھچک اہلئ دعب دی 

ن

 رک ااھٹ رظن ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔دی داھکیئ آیت رک ےل وک اہہین ن

۔۔۔۔۔داھکی وک اہہین  
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راھیئ لف اک رلک وگڈلن آج ےن اہہین

 

راک واال ک

ن

 واال دونہلں رپ اھت،اس وہا انہپ ف

 ریہ گل ںیہن مک ےس رپی یسک وہ ہںم ویجرلی یک گنچیم اور اپ کیم

۔۔۔۔۔۔یھت  

رٹ ای   یک زوار رک دھکی وک اس
م
ا رظن وت وہ۔۔۔۔وہیئ سم ٹیب ہ

ن

 وھبل یہ اٹہن

۔۔۔۔۔ایگ  

۔۔۔۔۔۔آن ا ہںم وہش وہ رپ امرےن وکین ےک یلع  

۔۔۔۔۔۔۔ےںہ رےہ دھکی س   ن ار رک سب  

  ےن زوار

ن

ارلم وک وخد رھپ اور داھکی رطف یک اس رک وچی

ن

 جیٹس یلع۔۔۔۔ایک ن

۔۔۔۔۔ااھٹ ےس  

اہلئ

ن

 ھٹیب اجرک اسےنم یلع اور وہ۔۔۔۔۔اھٹبن ا  اسھت ےک زوار الرک وک اہہین ےن ن

۔۔۔ ےئگ  

ا اکنح ےھت آےکچ یھب اصح   اقیض

ن

۔۔۔۔۔ایگ ایک رشوع ڑپاھن  

۔۔۔۔۔ےس اہہین رھپ اور ایگ وپاھچ ےس زوار ےلہپ  

۔۔۔۔۔ دی ن اد ابمرک وک دورسے ای   ےن س   دعب ےک اکنح  

  اک ریتصخ

ے
ے

۔۔۔۔۔آایگ یھب وق  

ا اک اس وک زوار۔۔۔۔۔دی رو رک گل ےلگ ےک ن ان ا اےنپ اہہین

ن

 اس اگل ہن ااھچ رون
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۔۔۔ایل ریھپ ہنم ےن  

اہلئ اہہین دعب ےک اس

ن

 اہھت رپ رس ےک اس ےن یلع۔۔۔۔یگل ےلگ ےک ن

۔۔۔۔۔راھک  

۔۔۔۔۔۔آےئ رک اھٹب ہںم اکر اےس ولگ س   رھپ اور  

  یک اکر اور اہک احظف اہلل وک س   یھب ےن زوار

ن

  ڈراویئن

 

 ھٹیب اجرک رپ س 

۔۔۔۔ایگ  

۔۔۔۔الچدی اکر اور داھکی وک اہہین رظن ای    

۔۔۔۔۔وپاھچ ےس سسجت ےن اہہین۔۔۔۔۔۔ےںہ اجرےہ اہکں ممہ  

۔۔۔دن ا  وجاب اس رصتخم ےن زوار۔۔۔۔رمی  

ویکں؟ رمی  

ادی

 

 اہک رک دھکی وک اہہین رک رکسما ےن زوار انمےن ومن ینہ ڈاریئٹکی دعب ےک ش

۔۔۔۔رکسمادی یھب اہہین  

  یک رہچے ےک اس اگل الچےن اگڑی ےس رھپ زوار

 

م
   اب رکسماہ

 

 وہیکچ اغی

۔۔۔۔یھت  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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اہلئ

ن

 رمکے ےن اس یگل آےن اکل یک یلع رپ وفن ےک اس۔۔ آیئ رھگ یہ ےسیج ن

۔۔۔۔یک رویسی اکل اجرک ہںم  

۔۔۔۔آیئ آواز یک یلع۔۔۔۔ںیہن یہ ٹفل وکیئ وت آج  

ری ےسیج ےن مت

 

اہلئ۔۔۔ےھجم دی دے ٹفل ی 

ن

۔۔۔اہک رک ڑتخ ےن ن  

۔یھت رےںہ رک وٹک اک ٹفل ریمی رتحمہم وت۔۔۔۔۔ اوہ     

۔۔۔۔یج ںیہن  

اہلئ ااھچ

ن

 ےس رھپ اک دےنھکی ںیھمت ریما۔۔۔ ںیہن یہ داھکی ےس حیحص ںیھمت وت آج ن

۔۔۔ےہ راہ رک دل  

۔۔۔ یج ااھچ  

۔۔۔ایھب وہں آراہ ہںم  

اہلئ۔۔۔اگ آاجےئ وکیئ ایھب۔۔۔ایک وہ نپالگ یلع ںیہن

ن

اہک ےس رپاشیین ےن ن  

ا ںیہن وکیئ

ے

۔۔۔۔وہں آراہ ہںم۔۔۔۔آن  

۔۔۔یئگ رکدی دنب اکل ےس رطف دورسی۔۔۔ولیہ یلع ںیہن  

اہلئ

ن

ر وھتڑی۔۔۔۔۔یئگ ھٹیب رپ وےںہ ےس رپاشیین وت ن   اک یلع دعب ےک دی 

 

ج

می س

 

۔۔۔آن ا  
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۔۔۔یک رمکے اےنپ وھکول ڑھکیک  

اہلئ

ن

  ےس ریحاین ےن ن

 

ج

می س

 ڑیسایھں ےچین یلع۔۔۔وھکیل ڑھکیک اینپ رک اھٹ اور ڑپاھ 

۔۔۔۔اھت راہ کٹل ےس ڑھکیک یک اس اب اور اھت آن ا اورپ رک اگل  

۔۔۔اہک وہےئ دےتی اہھت اانپ ےن یلع۔۔۔۔ےھجم دو اہھت  

اہلئ

ن

۔۔۔ایل چنیھک اورپ وک اس اور ڑکپا اہھت اک اس ےن ن  

۔۔۔ یلع ایک وہ نپالگ مت  

ھاارے اہں

م

ے

ت

۔۔۔دن ا  وجاب وٹک دو یھب ےن یلع۔۔۔ہںم ایپر   

ا ایل دھکی ےن یسک

ے

۔۔ وت وہن  

ا ںیہن وت داھکی

ن

۔۔۔ن  

  اک لک مت

 
 
  رک ںیہن وی

ے

۔۔ےھت تکس  

   ےک اس اور رکسمان ا یلع رپ ن ات یک اس
 
ی ر

ے

ی ااں اینپ رپ اگل ےک اس آرک ف
گل

ن

ب
 ا

۔۔۔اگل ریھپےن  

ا  رہ ےسیک انب دےھکی ںیھمت ہںم

ے

اہلئ۔۔۔اجن

ن

۔۔یئگ یس پنیھج ن  

ازش

ن

اہلئ ےن ن

ن

۔۔۔۔اھت داھکی اجےت ہںم رمکے وک ن  

ادی وہ

 

اہلئ ےس رغض یک وپےنھچ اک ش

ن

 اس یہ ےسیج نکیل۔ یئگ ہںم رمکے ےک ن
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ازش۔۔۔ںیئگ ٹھپ آںیھکن یک اس رک دھکی رظنم االگ وھکال دروازے ےن

ن

 ےن ن

امری خیچ دار زور ای    

اہلئ اور ارالسن رک نس خیچ یک اس

ن

۔۔۔۔آےئگ ہںم رمکے یھب امں یک ن  

۔۔۔ےئگ رہ ریحان یھب وہ رک دھکی رظنم اک اسےنم  

ا یھت یتہک ہںم۔۔۔۔دوھکی ہی

ن

راھےئ نچ وکیئ ڑلیک ہی ن

 
پ
 ول دھکی ول۔۔۔۔یگ چ

۔۔ہجیتن  

ازش

ن

۔۔۔اہک رک لج ےن ن  

ر وخن ہںم آوھکنں یک ارالسن

ے

۔۔۔آن ا ای  

۔۔۔۔ےیل ڑکپ اکرل ےک اس اور داھکی رطف یک یلع ےس رظنوں وخوخنار وہ  

ھااری

م

ے

ت

۔۔۔۔یک ےنسھگ ہںم رھگ ریمے وہیئ ےسیک تمہ   

۔۔۔یک شیپ افصیئ ےن یلع۔۔۔اھت آن ا ںیہن ےس ارادے طلغ وکیئ ہںم  

۔۔۔اگل دن اےن الگ ااکس وت وہ آن ا ہصغ اور رپ ن ات یک اس یک ارالسن  

اہلئ اوکس وھچڑںی زیلپ اھبیئ

ن

راتمح ےن ن

ن

 ای   رک وھچڑ وک اس ےن ارالسن۔۔یک م

اہلئ ڑپھت دار زور

ن

اہلئ امرا وک ن

ن

۔۔۔اجرگی رپ زنیم ن  

ر اتچنیھک ےس اکرل وک اس ارالسن۔۔۔۔ےس رھگ ریمے ولکن
م
۔۔۔ایگ ےل ن اہ  
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اہلئ

ن

 ۔۔۔۔ںیھت ریہ دھکی س   ہی ےس رظنوں اخیل اخیل وج امں یک ن

ن

 ےس ااچی

۔۔۔۔۔ںیئگ رگ رپ زنیم ےس دڑھام  

اہلئ

ن

ازش اور ن

ن

رںیھ رطف ایکس ن

 

۔۔۔۔ی   

اہلئ۔۔امام۔۔۔امام

ن

۔۔۔۔۔۔ںیگل البےن وک ان ن  

ازش

ن

۔۔۔یئگ یلچ وکالبےن ارالسن ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا ای   ہی ےھت ےکچ چنہپ رپ زنمل اینپ اہہین اور زوار

 

 رھگ وخوصبرت رگم  اس وھچن

۔۔۔اھت  

۔۔۔۔آن ا ےل ادنر وک اس رک ڑکپ اہھت اک اہہین زوار  

رہ اک رھگ اہہین

ن
 

 دو اھت نچک ای   اور رمکے دو ہںم اس۔۔۔۔ یھت ریہ ےل اجی

۔۔۔یھت رلیگی درایمن ےک رمکوں  

 ۔۔۔۔

 آن ا رک ےل یک    ومن ینہ ہںم رھگ اس وک اس زوار ہک اگل۔ بیجع تہب وک اہہین

۔۔۔۔ےہ  

۔۔۔دن ا لچ رطف یک رمکے ای   رک ےل اسھت وک اس زوار  
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۔۔۔آن ا رک ےل ادنر وک اہہین اور وھکال دروازا اک رمکے ےن زوار  

۔۔۔ںیئگ رہ یٹھپ آںیھکن یک اہہین رک دھکی رظنم اک ادنر  

  اکےل اور الل وک رمکے وپرے

ن

 یھب رپ ڈیب۔۔۔اھت ایگ اجسن ا ےس میھت ےک رن

۔۔۔۔ںیھت وہںیئ ڑپی ایتپں یک الگب الل  

۔۔۔۔ اگل اسیک  

۔۔۔ایگ ھٹیب اسھت ےک اس وخد اور وپاھچ وہےئ اھٹبےت رپ ڈیب وک اہہین ےن زوار  

۔۔۔اہک وہےئ دےتھکی وک رمکے ےن اہہین۔۔وخوصبرت تہب۔۔۔ےہ ااھچ رتہب  

س

ک

ن

 ی
ھی

ے

ت

۔۔۔داھکی رطف یک زوار رھپ ےن اہہین۔۔۔زوار   

ا وہ وخش

ن

۔۔۔ایک وسال اس بیجع ےن زوار۔۔۔۔مت ن  

 وہےئ دےتھکی اےس ےس ریحت دقرے ےن اہہین۔۔۔زوار وہں وخش تہب ہںم

۔۔اہک  

 ۔۔۔

۔۔ یگ روہ ںیہن اب  

۔۔اہک وہےئ اےتھٹ ےس ڈیب ےن زوار  

۔۔وہا سسجت وک اہہین۔۔بلطم ایک  
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ری

 

۔۔۔۔ ںیھمت یک اجےنن بلطم ےہ دلجی ی   

راق اےسی زوار

ن

 وہےئ اےتھٹ ےس ڈیب ےن اہہین۔۔۔۔ وہ رےہ رک ویکں م

۔۔۔اھت راہ گل ڈر وک اس ےس ن اوتں یک زوار۔۔۔اہک  

راق وکیئ ہںم

ن

ل۔۔۔راہ رک ںیہن م
ی لک

 یک اس ےن زوار۔۔۔۔۔راہوہں ہک حیحص 

رےتھ رطف

 

۔۔۔یگل اج ےس دویار اور یئگ وہیت ےھچیپ اہہین۔۔۔اہک وہےئ ی   

 زور رک ڑکپ وک ہنم ےک اس ےن زوار ہک یھت یگل یہ ےنہک ھچک اہہین۔۔۔۔۔ زوار

۔۔۔۔۔دےی چنیھب اگل ےک اس ےس  

 اتکس امر ایھب ںیھمت وت اچوہں ہںم۔۔۔۔رپ وہےن یٹیب یک اس مت یگ رکو اوسفس

 رپ اگل ےک اس اور وھچڑا وک ہنم ےک اس ےن زوار۔۔۔۔ںیہن نکیل۔۔۔۔۔وہں

۔۔۔۔اگ امروں رک ڑتنپا رٹنپا ںیھمت ہںم۔۔راھک اہھت اانپ  

۔۔۔وہیئگ اجری آوسن ےس آوھکنں یک اہہین  

 روےت اہہین۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ایک ایک ےن ہںم۔۔۔مم۔۔۔زوار ےہ ایک وصقر ریما

۔۔۔۔ یکس وپھچ یہ اانت سب روےت  

ا ےہ ایک وج ےن ن اپ اہمترے نکیل۔۔۔۔۔ایک ںیہن ھچک ےن مت

ن

 زسا یک اس ن

۔۔۔وھچڑا رک دن ا اگل ااکس ےس زور ےن زوار۔۔۔۔۔ یگ ڑپے ینتگھب ںیھمت اب  

 ںیہن یھب اجےتن ںیہمت وت وہ۔  ۔۔۔۔اہمترا ےہ اگبڑا ن ان اےنایک ریمے نکیل
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۔۔۔۔ےںہ  

اہک ےن زوار۔۔۔ ےںہ ںیہن اجےتن   

  ےن زوار۔۔۔۔راہ میتی رمع اسری ہںم ےس وہج یک ن ان ا اہمترے۔۔۔۔۔

ے
ن

 دای

ھاارے رک دے فیلکت ںیھمت ہںم اب۔۔۔دن اےئ

م

ے

ت

۔۔۔۔ولاگن دبہل ےس ن اپ   

  ااسی زیلپ۔۔۔زیلپ زوار

ے

۔۔۔اہک وہےئ روےت ےن اہہین۔۔۔۔۔۔۔رکو م  

ارطاہن ای   رپ رہچے ےک زوار

 

  ش

 

م
۔۔۔۔آیئ رکسماہ  

 وہےن دیپا اےنپ مت ہک اگ رکوں احل وہ اہمترا ہںم۔۔۔۔ اہہین سم دوھکی اب مت

ااؤ یھب رپ

ے

ی
پھ
چ
پھ
ت

۔۔۔۔۔۔۔یگ   

ا ےن اہہین

ن

۔۔۔دن ا رک رشوع رون  

اری وت آج۔۔۔۔۔۔اہہین ولچ
م
  ہ

 

رس

ن

  ف

 
 

ای

ن

ا ن

ن

 انمےت ےس ایھچ وک اس۔۔۔ےہن

۔۔۔۔ےںہ  

روی ای   زوار

 

  ک

 

م
   اےکس رک ےل رکسماہ

 
ی ر

ے

۔۔۔۔وہا ف  

 یک رکےن دور ےس وخد وک اس ےن اہہین۔۔۔۔۔۔۔ ےس ھجم وہ ددور۔۔۔۔دد

۔۔۔۔یک وکشش  

ر ےن زوار نکیل  اس وخد اور۔۔۔۔۔۔رگان ا رپ ڈیب رک ڑکپ وک اس دیتس زی 

۔۔۔۔رپاکھج  
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ر  ہںم ےہ یھب وج
م
۔۔۔اہمترا ہن وہں وت وشہ  

راتمح ےن اہہین۔۔۔زیلپ زوار

ن

  اک اہہین۔۔۔۔یک م

ے
ے

 وک وخد ہک اھت راہ رک دل اوسق

۔۔ دے امر  

 اس اور ڑکجا وک اہوھتں ےک اس ےن زوار وبیتل اور ھچک اہہین ہک ےلہپ ےس اس

  اےنپ رپ وہوٹنں ےک

 
ن

۔۔۔دےی رھک وہی  

 زوار۔۔۔۔رپےگل رہچے ےک زوار آوسن ےک اہہین۔۔۔۔وہےئگ اجری آوسن ےک اہہین

۔۔۔ ااھٹ رک وھچڑ وک اس  

ر ےس رمکے اور داھکی ےس رظنوں وخوخنار وک اہہین
م
۔۔۔۔۔ایگ الچ ن اہ  

 ںیہن یھب ہی وت وہ۔۔۔۔۔۔۔دی رو رک وھپٹ وھپٹ اور یئگ ھٹیب رپ زنیم اہہین

اہ اوکسسک ہک یھت اجیتن

ن

۔۔۔۔۔ےہ ریہ لم زسا یک گ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر ےک ےکروم اتپسہل ولگ س  
م
۔۔۔۔۔ےھت ےھٹیب ن اہ  

اہلئ

ن

ازش۔۔۔۔۔۔یھت ریہ رو لسلسم ن

ن

 اگنہ زنطہی ای   رطف یک اس ن ار ن ار ن

۔۔۔۔۔یتیل ڈال  

۔۔۔۔اھت راہ ںیہن یہ دھکی رطف یک اس وت ارالسن  

ر وھتڑی ر ڈارٹک ےس روم دعب ےک دی 
م
۔۔۔۔۔ےکپل رطف ایکن س   آےئ ن اہ  
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۔۔۔۔۔امام ریمی ےںہ یسیک اصح   ڈارٹک  

اہلئ

ن

۔۔۔۔وپاھچ ےن ن  

۔۔۔۔۔اہک ایکاور ےچین رس ےس اوسفس ےن ڈارٹکز  

۔۔۔۔ومر ون از یش۔۔۔۔۔۔وسری  

اہلئ

ن

 زنیم ےس ےچین ےک ریپوں ےک اس۔۔۔۔۔ےہ ڑپا ٹھپ رپ اس آامسن اگل وک ن

۔۔۔یئگ لکن  

۔۔۔۔ےھت آوسن یھب ہںم آوھکنں یک ارالسن  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔راہ ہن یھب وحش اانپ وک ن  

۔۔۔آن ا رک ےل رھگ اےس وکن بک الچ اتپ ںیہن وک اس   

   اےس
 
۔۔۔۔آن ا اسےنم اےنپ وک تیم یک امں اینپ ےن اس وت آن ا وہش ح  

اہلئ۔۔۔۔۔امام امام

ن

۔۔۔ یگل ااھٹےن وک ان وہیئ یتخیچ ن  

ازش

ن

۔۔۔۔یگل اھبنسےنل وک اس ےک رک ایخل اک ولوگں یھب ن  

 رکدے واسپ وک امام ریمی اہلل۔۔۔۔آاجںیئ واسپ زیلپ۔۔۔۔۔۔امام

۔۔۔۔یھت اجریہ روےئ وار دویاہن وہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زیلپ  

اہلئ

ن

ازش۔۔۔۔۔۔وک وخد اھبنسول دو رک سب ن

ن

 رکف یک ولوگں ےک نپاس آس ےن ن



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

109 

۔۔۔۔یک وکشش یک ےننب ااھچ وہےئ رکےت  

اہلئ

ن

  یک اس۔۔۔۔۔۔۔یگل روےن رک امر امر داھڑںی ن

ے

 یھٹیب اسھت رک دھکی احل

۔۔۔۔۔۔۔آےئگ وسن آ یھب ہںم آوھکنں ےک وعروتں اور  

 ۔۔۔۔۔

ر ھچک ۔۔۔۔۔آےئ یک    ااھٹےن انجزہ رمد اچر دعب ےک دی   

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔یئگ ٹپل ےس تیم ن  

 رہ ایلیک ہںم وت یئگ ںیئگ یلچ ہی۔۔۔۔۔۔امام ی آپ یگ دوں اجےن یئن ہںم

اہلئ۔۔۔۔یگ اجؤں

ن

۔۔ یھت ریہ دے داہایئں روےت روےت رطح یک وچبں ن  

ازش

ن

۔۔۔۔۔ایک اگل ےس تیم اوکس ےن ن  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔یئگ رگ رپ زنیم وےںہ وہ۔۔۔۔۔۔وہا وسحمس وہا وھگاتم رس اانپ وک ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  ۔۔۔۔۔یھت یئگ وس روےت روےت اہہین
 
 رپڑپی ڈیب ایس وہ وت یلھک آھکن یک اس ح

۔۔۔۔یھت  

 ایھٹ وہ اسھت ےک رس ےک اھبری۔۔۔وہا وسحمس اھبری تہب رس اانپ اےس

۔۔۔۔رودی ےس رھپ وہ رکےک ن اد ن ات وایل رات۔۔۔۔۔۔۔  
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ر ھچک ۔۔۔۔ ایھٹ وہیئ اھبنسیتل وک وخد وہ دعب ےک روےن دی   

 ان ےن اس۔۔۔۔۔۔ےھت وموجد یھب ڑپکے ےک اس اںیمس وت وھکںیل ااملری

۔۔۔۔ یئگ یلچ وارشوم اور ااھٹن ا وجڑا ای   ےس ہںم  

رشی

ن

۔۔۔۔اھت اھٹیب یہ ہںم رمکے زوار وت آیئ واسپ رک وہ ف  

۔۔۔۔۔اہک ےن زوار۔۔۔۔۔۔ےن اجن ریمی ایل اہن  

 مک از مک۔۔۔۔ صخش وہ اھت ایک۔۔۔۔۔یگل دےنھکی اوکس ےس رظنوں یس بیجع اہہین

ر وت ےس ھجمس یک اس
م
۔۔۔۔۔۔اھت ن اہ  

ے نپاس ےک اس ےن اہہین۔۔۔۔۔۔۔دوھکی۔ زوار

ے

ھی

 

ی ی ت

 اہھت رطف یک اس وہےئ 

راھ

 

۔۔۔۔اہک رک ی   

ا

ن

ان

ن

ان

ن

   اہمترے ےھجم۔۔۔۔۔۔۔ن
 
ی ر

ے

 ںیہن ںیھمت ےہ قح اک آےن ف

۔ ۔۔۔۔اہک وہےئ دےتھکی اےس ےس آوھکنں وخوخنار ےن زوار۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔۔۔۔۔آےئگ آوسن ہںم آوھکنں یک اہہین  

۔۔۔۔ااسی وہ رےہ رک ویکں مت زوار  

ا وہج یک اس ںیھمت ن ار ن ار ںیھمت ہںم ہک وہں اچیتہ مت اب

ے

 اتبن

۔۔۔۔۔اہک وہےئ اےتھٹ ےس ڈیب ےن زوار۔۔۔۔رھپوں  

۔۔۔وہایگ ڑھکا اجرک اسےنم اےکس اور  



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

111 

  ےک اس اہہین۔۔۔۔ااھٹن ا ےس ڈیب۔ اےس رک چنیھک رک ڑکپ اہھت اک اہہین

ن

 ےس س 

۔۔۔۔اجیگل  

۔۔۔۔۔ڑکپا ےس زور رک ڈال ہںم رمک ایکس اہھت ای   ےن زوار  

۔۔۔۔۔زوار ےہ راہ وہ درد ےھجم  

پ 
پ

ل۔۔۔۔۔ح
ی لک

پ  
پ

 وہےئ رےتھک ایلگن رپ وہوٹنں ےک اس ےن زوار۔۔۔۔۔ح

۔۔۔اہک  

 ریہ ڑپ ااھٹین فیلکت اےلیک اےلیک ںیھمت۔۔۔۔ وہں راہ وسچ ہںم وےسی

الم ہںم اس یھب وک ن ان ا اہمترے ہن ویکں۔۔۔۔ راہ گل ںیہن ااھچ ےھجم۔۔۔۔ےہ

 

 ش

    ومن الئ ےس اہھت ای   ےن زوار۔۔۔۔۔۔۔اجےئ ایک
 

 وہےئ اکنےتل ےس ح

۔۔۔۔اہک  

۔۔۔۔۔۔یک وکشش یک رکےن عنم ےن اہہین۔۔۔۔۔۔زیلپز زوار ںیہن  

ا اہک

ن

پ  ن
پ

پ  اہہین داھکی وک اس ےس رظنوں وایل اجےن اھک ےن زوار۔۔۔۔۔۔ح
پ

 ح

۔۔۔۔۔ وہیئگ  

۔۔۔۔۔یئگ یک یپ  اکل ےس رطف دورسی۔۔۔۔۔۔۔۔المیئ اکل ےن زوار  

۔۔۔۔اہک ےن زوار۔۔۔۔۔۔ولیح  

۔۔۔وپاھچ ےن دنی ونر۔۔۔۔۔وکن یج  
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ر زوار  

ن

راہن ےن زوار۔۔۔۔۔۔م

ن

  افچ

 

م
۔۔۔۔۔۔اہک اسھت ےک رکسماہ  

ل نس ہی دنی ونر رطف دورسی
ی لک
۔۔۔۔ایگ وہ استک رک  

ر زوار وکن۔۔۔۔۔کک۔۔۔کک  

ن

۔۔۔م  

۔۔۔یج رسس ےئگ وھبل دلجی اینت  

۔۔۔۔۔۔ایگ دبل ہںم نیقی کش اک دنی ونر  

  ھچک وک اس دوھکی۔۔۔۔۔یٹیب ریمی ےہ اہکں

ے

 ںیہن وصقر وکیئ ااکس انہک م

۔۔۔۔ےہ  

 وت ایھب۔۔۔۔ںیھمت ہںم اگ ڑتنپاؤں یہ اےسی۔۔۔۔۔۔۔وہ رےہ ڑتپ ےسیک وت دوھکی

۔۔۔ےہ رشواعت سب  

 آواز رھبی ےس رپاشیین یک دنی ونر۔۔۔۔۔وک یٹیب ریمی وہ ےئگ رک ےل اہکں

 ےن زوار ہک یھت یگل یہ وبےنل ھچک اہہین۔۔۔۔۔۔۔ن ان ا ۔۔۔۔ارھبی ےس ہںم وفن

پ  رک داھک آںیھکن اوکس
پ

۔۔۔۔۔۔۔۔دن ا رکا ح  

 مت وت ایھب۔۔۔اگ اجےئ ڑگب لیھک اسرا وت۔۔۔۔۔ےںہ اہکں مہ دن اہک اتب ںیھمت ہی

۔۔۔۔دی رک ٹک اکل ےن زوار رک ہک ہی۔۔۔۔رکو اوجناےئ یہی  

۔۔۔۔روےنیگل ےس رھپ اہہین  

ا۔۔۔۔۔۔اجن ریمی ںیہن ںیہن

ن

 اصف آوسن اےکس ےن زوار۔۔۔۔۔ےہ ںیہن رون
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۔۔۔۔اہک وہےئ رکےت  

ھاارے وت ایھب

م

ے

ت

 اانت وہ اور وہ اسھت ریمے مت ہک ےہ اتپ یہی رصف وک ن اپ 

  ۔۔۔۔۔راہےہ ڑتپ
 
   اگ دوں امر ںیھمت ہںم ح

ے

 احل ایک اک اس وسوچ ی

۔۔۔۔اھت  

  اطیشین ےن زوار

 

م
۔۔۔اہک اسھت ےک رکسماہ  

  رک ںیہن ااسی مت زوار ںیہن۔۔۔ںیہن

ے

ا ےن اہہین۔۔۔۔تکس

ن

۔۔۔رکدن ا رشوع رون  

۔۔۔ یئگ گل روےن رھپ مت  

   اور اےنپ وک اس ےن زوار
 
ی ر

ے

۔۔۔ایگ کھج رپ وبلں ےک اس اور ایک ف  

۔۔۔یھت وبضمط ڑکپ یک اس نکیل ریہ ڑھچوایت وک وخد اہہین  

ر وھتڑی ۔۔۔۔وہا اگل وہ دعب ےک دی   

ری ےس اس وت دےھکی آوسن ہںم آوھکنں اہمتری دہعف ایلگن

 

 ےلم زسا ی 

ر ےس رمکے اتہک ےس اس زوار۔۔۔۔۔۔یگ
م
۔۔۔ایگ الچ ن اہ  

۔۔۔۔یگل ےنیل ایکسسں رک ھٹیب رپ ڈیب وہ  رکے ایک وہ آن ا ہن ھجمس وک اہہین  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ

ن

   وک ن
 
۔۔۔۔نپان ا ہںم رمکے اےنپ وک وخد ےن اس وت۔۔۔آن ا وہش ح  
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۔۔۔۔رودی ےس رھپ وہ رک وسچ مغ اک اجےن ےک امں اینپ۔۔۔۔۔ایھٹ وہ  

ر وھتڑی ۔۔۔۔۔یئگ یلچ رطف یک وارشوم اور ایھٹ وہ دعب ےک دی   

رشی

ن

ر وہرک ف
م
۔۔۔۔وہیئ وسحمس وھبک تہب وک اس وت آیئ ن اہ  

ر ےس رغض یک اھکےن ھچک وہ
م
۔۔۔۔ یئگ ن اہ  

ازش وک اس ہک یھت ریہ یہ اج ہںم نچک وہ ایھب

ن

۔۔۔۔آیئ آواز یک  ن  

ازش۔۔۔۔زات دب آؤ ادرھ

ن

اہلئ رپ ےنہک رطح اس ےک ن

ن

 رہ رک ٹک دل اک ن

۔۔ایگ  

۔۔۔وہیئگ ڑھکی اجرک اسےنم ےک اس ےس دقومں رمے رمے وہ  

۔۔۔۔اھت اھٹیب وےںہ یھب ارالسن  

ازش

ن

ارہ اک رکواےن رشوع ن ات ےسیج داھکی رطف یک ارالسن ےن ن

 

۔۔۔وہ اش  

ر ےس رمکے اےنپ اب مت
م
 ےن ارالسن۔۔۔۔یگ روھک ںیہن یھب دقم ای   ن اہ

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔اہک ریغب دےھکی رطف یک ن  

۔۔۔۔۔۔۔اھبیئ نکیل  

ھااری۔۔۔۔ںیہن ھچک ڈنکیس نکیل

م

ے

ت

 رک وھک وک امں اینپ ہںم زسا یک یطلغ ای   

ایم یک مسق یسک ہںم اب۔۔۔وہں اکچ تگھب

ن

۔۔۔۔اتکس ہس ںیہن دبن  
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ازش ےس اہیں وک اس اجؤ ےل

ن

 رمکے وک اس رکدی دنب اور۔۔۔۔۔ن

ازش وت وہ۔۔۔۔۔اہک ریغب دےھکی رطف ایکس ےن ارالسن۔۔۔۔۔۔ہںم

ن

 زن ان یک ن

۔۔۔۔۔اھت راہ وبل یہ  

ازش

ن

 اجےن ےل رطف یک رمکے اوکس وہیئ یتچنیھک اور ڑکپا اہھت ااکس ےن ن

۔۔۔۔۔۔یگل  

 نس وت ن ات ریمی دہعف ای   اھبیئ۔۔۔۔۔وھچڑںی زیلپ اھبیھب ںیہن

اہلئ۔۔۔۔۔۔ےل

ن

 رپ دوونں ان نکیل۔۔۔۔یھت اجریہ رویئ وہےئ ڑھچواےت اہھت ن

ر وکیئ ااکس

 

۔۔۔وہا ہن ای  

ازش

ن

۔۔۔۔اخٹپ رپ ڈیب الرک ہںم رمکے اوکس ےن ن  

ے ےس اہیں اب

ن

کلی

ن

ب
  یھب وسانچ اک 

ے

ازش یتہک ہی۔۔۔۔م

ن

ر ن
م
 اک رمکے اور یلکن ن اہ

۔۔۔یئگ یلچ رکےک دنب دروازا  

۔۔۔۔۔۔ںیل نس وت ن ات ریمی ہعف د ای  ۔۔۔۔۔وھکںیل دروازہ زیلپ اھبیھب  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔یئگ ھٹیب یہ نپاس ےک دروازے وےںہ روےت روےت ن  

ا یھب ومڑ ااسی ہںم زدنیگ یک دووتسں یتلیھک یتسنہ اینت ہک اھت وساچ ےن سک

ن

 آن

۔۔۔۔۔ےہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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 ن ات ہی ےن اصح   ایضء اور زہیک۔۔۔۔۔ اھت راہ رھپ وھکن ا وھکن ا ےس دن اس یلع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت یک ونٹ تہب  

 ہںم رمکے ن ان ا ایم اےکس ہک اھت مگ ہںم وسچ یسک اھٹیب ہںم روم اےنپ یلع

۔۔۔۔ااھٹ رک دھکی وک ان یلع۔۔۔۔آےئ  

 وخد دوونں وہ۔۔۔۔۔۔  اہک اک ےنھٹیب اوکس ےن اصح   ایضء۔۔۔۔۔۔وھٹیب اٹیب وھٹیب

۔۔۔۔۔۔۔ےئگ ھٹیب اسھت اےکس یھب  

۔۔۔۔وہ رےہ گل رپاشین تہب آلکج مت۔۔۔۔۔۔۔اٹیب ےہ ن ات ایک  

۔۔۔یک رشوع ن ات ےن مگیب ذہیک  

ردیتس ےن یلع۔۔۔۔۔۔۔ ےہ ںیہن ن ات وکیئ ایسی ایم ںیہن  اہک وہےئ رکسماےت زی 

 ۔۔۔۔۔۔۔

ارا اب مگیب زہیک دوھکی
م
۔۔۔۔۔ےہ اگل اپھچےن ن اںیت ےس مہ اٹیب ہ  

۔۔۔۔اہک یک    اولگاےن ن ات ےس اس ےن اصح   ایضء  

۔۔۔۔ن ان ا ںیہن  

ا اتبؤ رھپ وت

ن

 ایپر ےن مگیب زہیک۔۔۔۔۔۔۔اپھچؤ روےن ےس مہ ےہ ن ات ایک اٹیب ن

۔۔۔۔اہک ےس  

 ن ات اسری اور۔۔۔۔داھکی رطف یک دوونں ان ےس رکب ےن یلع
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  ن ات ایکس۔۔۔۔اتبدی

ن
ن

 رطف یک دورسے ای   ےن ایضء اور زہیک دعب ےک س

۔۔۔۔۔ داھکی  

اہلئ دہعف ای   زیلپ آپ ایم

ن

 ااجتلںیئ ےن یلع۔۔۔۔۔۔اجںیئ رک ےل رہتش اک ن

۔۔۔داھکی رطف یک امں ےس رظنوں  

 مگیب زہیک۔۔۔۔ےگ اجںیئ رضور واہں دہعف ای   اخرط اہمتری مہ اٹیب ےہ کیھٹ

۔۔۔اہک وہےئ دےتی یلست اوکس ےن  

۔۔۔۔داھکی رطف ایکن ےس ایپر ےن یلع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔آیئ اکل یک ن االج رپ ومن الئ اےکس ہک اھت اھٹیب رپ وصےف ہںم رلیگی زوار  

۔۔۔۔دادااجن مکیلع و االسم  

۔۔وہاگ دن ا رک وترشوع اکم۔۔۔ وہاٹیب ےسیک۔۔۔۔اٹیب االسلم ومکیلع  

۔۔۔۔اجن دادا یج  

  ااجنم وک اکم اس ےس دلجی اب۔۔۔۔ اٹیب سب

ے

 ہںم ےنیہم ایس ہںم۔۔۔۔اچنہپؤ ی

ادی اہمتری

 

۔۔۔وہں راہ رک ش  

۔۔اہک وہےئ وہےت رپاشین ےن زوار۔۔۔۔۔اجن دادا نکیل  
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 اچاتہ دانھکی وہا اجس رسرپرہسا ےک ےٹیب اےنپ ہںم اب۔۔۔۔اٹیب ایک نکیل

۔۔۔۔رماجؤں ریغب دےھکی رہسا رپ رس ریتے ہںم اچاتہ ایک وت۔۔۔۔۔وہں  

۔۔۔اجن دادا رکے ہن اہلل  

۔۔۔۔آاج ےک رک متخ اکم ےنیہم ایس ےس دلجی اٹیب رھپ وت  

۔۔۔اجن دادا ےہ کیھٹ  

ان اش

 

۔۔۔ہچب ریما ش  

۔۔۔یئگ رکدی ٹک اکل ےس رطف دورسی۔۔۔۔اانپ رک اکم وت اب  

ی ااں اینپ ےس رپاشیین  زوار
گل

ن

ب
رےن رپ امےھت ا

 

۔۔۔اگل رگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ وک اصح   ایضء اور زہیک ےن یلع

ن

ر ےک رھگ ےک ن
م
 واسپ وخد اور۔۔۔وھچڑا ن اہ

۔۔۔ایگ الچ رھگ  

 ۔۔۔۔

ازش یہ اسےنم۔۔۔۔۔وہےئ دالخ ادنر ےک رھگ دوونں وہ

ن

 اوکن۔۔۔۔یھت یھٹیب ن

۔۔۔وہیئگ ڑھکی رک دھکی  

ازش۔۔۔۔وکن؟؟ آپ یج

ن

 وہےئ دےتھکی ےس رظنوں وساہیل اںیھن ےن ن
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۔۔۔وپاھچ  

ر اےنپ آپ
م
 زہیک۔۔۔۔ےہ رکین ن ات ےس ولوگں آپ وںمہ۔۔۔الںیئ الب وک وشہ

۔۔۔اہک ےن  

۔۔۔ن ات وکیسن  

اہلئ

ن

۔۔۔یک رےتش ےک ن  

ازش رپ ن ات یک مگیب زہیک

ن

ریلی رپ رہچے ےک ن
م
  زہ

 

م
 ےن اس۔۔۔۔آیئ رکسماہ

۔۔۔انبن ا وصنمہب اک رکےن زلیل وک ان ہںم دامغ اےنپ  

ازش۔۔۔ںیھٹیب ادرھ آپ۔۔۔۔آںیئ یج

ن

 اور اہک اک ےنھٹیب رپ وصےف وک ان ےن ن

۔۔۔۔۔یئگ یلچ البےن وک ارالسن وخد  

ر ھچک  رک ےل رک اھجب اھجمس اخہص ااھچ وک ارالسن وہ دعب ےک دعب ےک دی 

۔۔۔۔آیئ  

۔۔۔۔ ایگ ھٹیب رپ وصےف ای   رےھک اسھت ےک ان ارالسن  

رامںیئ یج

ن

 اےسی ےن ارالسن۔۔۔۔۔۔۔۔ےن ولوگں آپ ےہ رکین ایکن ات۔۔۔۔ف

ر
م
۔۔۔اجاتن ںیہن اوکن وہ ےسیج ایک اظہ  

اہلئ۔۔۔ممہ اٹیب وہ

ن

۔۔اہک ےن مگیب زہیک۔۔۔۔۔ ےںہ آےئ امےنگن رہتش اک ن  

۔۔۔وہایگ وگبہل آگ وت ارالسن  
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اےم ےک ےٹیب اےنپ۔۔۔۔اہیں ولگ آپ آےئ ےس ہنم سک

ن

 وہاگ ہتپ وت اک اکرن

۔۔۔آوکپ  

 اھبنسےنل وک ن ات ےن اصح   ایضء۔ ۔۔۔ےہ یتکس وہ یھب ن ات ےس آرام۔۔۔اٹیب

۔۔۔اہک یک     

 آپ آیئ ںیہن وت رشم۔۔۔۔۔ےس ولوگں آپ ن ات ےس آرام وہیتکس ںیہن

۔۔۔۔۔وہےئ آےت اہیں وک ولوگں  

۔۔۔۔اہک ہںم آواز اویچن ےن ارالسن  

 یھب مگیب زہیک اہک وہےئ اےتھٹ ےن اصح   ایضء۔۔۔وہ رےہ رک دبزیمتی مت اب

۔۔۔ںیئگ آھٹ اسھت ےک ان  

  زیمت ےھجم

ے

 وتدون ارہ وت وہ ریغت یھب یس زرا ارگ اور۔۔۔۔۔آپ اھکیسںیئ م

  دقم ادرھ

ے

 الچ رک اھٹ ےس واہں ارالسن وہےئ ےتہک ہی۔۔۔۔اگ رےیھک م

۔۔۔۔ایگ  

ازش

ن

۔۔۔یئگ یلچ ےس واہں یھب وہ اور داھکی رظن ای   اوکن ےن ن  

ا ےس واہں ایضء اور زہیک

ن

۔۔۔۔۔ولےٹ رھگ ادیم ن  

ا رطف ایکن یلع وت وہےئ دالخ ہںم رھگ دوونں وہ ۔۔۔۔۔ ٹلپ  

 ےن یلع۔۔۔۔واہں وہیئ ن ات ایک۔۔۔۔آےئگ دلجی اینت ولگ آپ۔۔۔ن ان ا ایم
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۔۔۔۔اہک دلجی دلجی  

۔۔۔۔ےئگ ےلچ ادنر ےہک ھچک ریغب اور داھکی اوکس رظن ای   ےن اصح   ایضء  

ا اوکن ےن یلع

ے

۔۔۔وہا وتمہج رطف یک مگیب زہیک رھپ اور داھکی اجن  

ا اتبںیئ ایم

ن

۔۔۔ن  

۔۔۔راھک اہھت رپ اگل ےک اس ےس ایپر ےن اوھنں۔۔۔یلع  

اہلئ

ن

ادیئ ن

 

 دن ا رک عنم ےن اھبیئ ےک اس۔۔۔۔۔ےہ ںیہن ہںم تمسق اہمتری ش

۔۔۔۔ےہ  

۔۔۔ایگ وہ استک وےںہ یلع  

۔۔۔ایم نکیل  

اہلئ ںیھمت ہںم۔۔۔۔مت اب رکو ربص۔۔۔اٹیب

ن

 رک ےل ڑلیک ایھچ ےس ن

۔۔۔۔ںیئگ یلچ ادنر وہ رک ہک ہی۔۔۔۔دویگن  

۔۔۔۔۔اھت اجراہ وھگرے وک زنیم سب ڑھکا وےںہ یلع  

اہلئ وہ اھت آراہ ںیہن ھجمس اےس

ن

 رک ڑکپ رس اانپ وہ۔۔۔۔اکنےل ےسیک ےس واہں وک ن

۔۔۔۔ ایگ ھٹیب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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اہلئ

ن

ا ہںم اہھت اھبیھب یک ن

ن

 وہ دالخ ادنر رک وھکل ردوازہ ےیل اھکن

ایلئ۔۔۔۔۔۔یئ

ن

 آںیھکن یک اس رک رو رو۔۔۔۔۔۔یھت یھٹیب اکٹےئ رس ےس ڈیب ن

ں وسج
 
کی
جپ

۔۔۔ ےھت ےکچ ڑپ ےکلہ ےچین ےک آوھکنں یک اس۔۔۔۔۔ یھت   

 ۔۔۔۔۔

ا۔۔۔۔ ول ہی

ن

۔۔۔ول اھک اھکن  

ازش

ن

۔۔اہک وہےئ رےتھک رپ لبیٹ اسڈیئ ڈش یک اھکےن ےن ن  

 ۔۔۔۔۔

ا ںیہن ےھجم

ن

اہلئ۔۔۔اھکن

ن

ےن ن   

 ہںم اس ےس وہج یک زمکوری نکیل۔۔۔ یک وکشش یک رےنھک اواچن وک آواز اینپ

۔۔۔۔یھت ںیہن تمہ اینت  

ا ںیہن

ن

ااھکؤ وت اھکن

ن

۔۔۔۔۔۔ن  

ا ہںم

ن

۔۔۔۔وہ ریہ رک ںیتنم اہمتری وکن  

ازش

ن

ری رک رک رھپ نکیل۔۔۔۔۔ یگل اجےن ن

 

۔۔۔م  

۔۔۔۔۔ آج واےل رھگ ےک اعقش اہمترے ےھت آےئ  

اہلئ

ن

  ےن ن

ن

۔۔۔داھکی رطف ایکن رک وچی  
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۔۔۔۔۔۔رھپ  

دےکھ ےن اھبیئ اہمترے   

ر رک امر
م
۔۔دن ا رک عنم ےس آےن یھب آدنئہ اور۔۔۔۔۔۔اوکن دن ا اکنل ن اہ  

 ۔۔۔

ازش

ن

چہ رمچ ےن ن
ل
۔۔۔اہک رک اگل اصم  

اہلئ

ن

ا ےن ن

ن

۔۔۔۔دن ا رک رشوع رون  

۔۔۔۔وہاگ ںیہن ھچک ےس دوھےن روےن اےسی۔۔۔۔۔۔۔یب یب دوھکی  

پ ۔۔۔۔۔۔رکدے ےط رہتش اہمترا اھبیئ اہمترا اہجں اب وہں یتہک وت ہںم
پ

 ح

ادی وےںہ اچپ

 

۔۔۔۔رکانیل ش  

ایم اور

ن

۔۔۔۔ہںم مہ ےہ ںیہن تمہ یک ےنس دبن  

ازش

ن

۔۔یئگ ےیل ےک رک دنب دروازہ ریتالچیت ےک رپوظفلں اس ن  

اہلئ

ن

۔۔۔ےھت آوسن ہںم آوھکنں یک ن  

۔۔۔۔ ےھجم ےگ ول ڑھچا مت۔۔۔۔۔۔ رپ مت ےہ نیقی ےھجم یلع  

اہلئ

ن

۔اہک ہںم دل ےن ن  

ر اینت  یھت ریہ گل اھبل تہب اےس ےس وہج یک اھکےن ہن ھچک ےس دی 
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 ریھک اسےنم اےنپ رک ااھٹ ڈش یک اھکےن ےس لبیٹ اسڈیئ ےن اس۔۔۔۔۔۔۔۔

ا اور

ن

۔۔۔یگل اھکےن اھکن  

اہلئ یلع رطف دورسی

ن

رںیبیک یک اکنےنل ےس واہں وک ن

ے

۔۔۔۔اھت راہ وسچ ی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔ ےہ آن ا ےنلم وکیئ ےس آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اصح   ن االج  

۔۔۔۔آرکاتبن ا  وک ن االج ےن وچدیکار  

۔۔۔۔۔ےھت رےہ ڑپھ اابخر ےھٹیب ہںم وجالؤجن  

۔۔۔۔ےہ وکن  

ےہ آدیم وبڑاھ وکیئ۔۔۔۔۔۔ ںیہن اتپ  

۔۔۔۔ےہ انلم ےس آپ ےہ  اتہک  

۔۔۔۔۔اےس وجیھب ادنر ےہ کیھٹ ااھچ  

۔۔۔۔۔اہک وہےئ رےتھک رپیہ اابخر رظنںی ےن اوھنں  

 ۔۔۔۔۔۔۔

ر وھتڑی صخش ای   دعب ےک دی   

۔۔۔۔وہا آڑھکا اسےنم ےک ان وہا اتلچ  
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 ۔۔۔۔۔۔

  ےن ن االج رپ آواز۔۔۔۔۔اصح   ن االج

ن

۔۔۔داھکی وک اس رک وچی  

۔۔۔۔۔ویتردبےل ےک رہچے ےک ان  

۔۔۔۔آےنیک اہیں وہیئ ےسیک تمہ اہمتری۔۔۔۔۔۔۔مت  

۔۔۔۔۔وہں آن ا اہیں یک    یٹیب اینپ رصف ہںم  

۔۔۔ یگ اجےئ دی اچنہپ ںیھمت الش یک یٹیب اہمتری۔۔۔۔۔۔۔وہوں  

۔۔۔۔وہ دن ا وھپڑ ےنمب یسک وتےسیج رپ دنی ونر  

  ااسی

ے

۔۔۔۔ےہ ںیہن وصقر وکیئ اک وصعمم اس۔۔۔۔۔۔۔اصح   ن االج رکںی م  

۔۔اہک ہںم ےجہل ااجتلیئ ےن دنی ونر  

ا ےہ وصقر وت اہمترا

ن

۔۔۔یھت یل اجن یک ےٹیب ریمے ےن مت۔۔۔۔ن  

کاارےت ےن ن االج

ن

پھی
ت

۔۔اہک وہےئ   

۔۔۔۔اصح   ن االج یھت یل ںیہن اجن یک ےٹیب ےک آپ ےن ہںم  

۔۔۔وہےئ امرےت اےس ںیھمت۔۔۔۔۔اھت داھکی ےس آوھکنں اینپ ےن ہںم  

 ۔۔۔
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۔۔۔۔اہک وہےئ اکنےتل آںیھکن ےن ن االج  

اھت ایگ داھکین ا آاکپ رصف وہ۔۔۔۔داھکی ےن آپ وج  

۔۔اھت ںیہن یھب ھچک واسی  

۔۔۔۔۔اچیہ دینی افصیئ ےن دنی ونر  

۔۔۔۔ اینپ رکو دنب وقباس  

۔۔۔۔دو اکنل ےس اہیں ےک امر دےکھ اور ےس اہیں وک اس اجؤ ےل وچدیکار  

۔۔۔۔اہک وہےئ رکےت اصدر مکح رپ وچدیکار ےن ن االج  

۔۔۔۔اجےن ےل وہا اتچنیھک وک دنی ونر اور آن ا وفرا وچدیکار  

 ۔۔۔۔۔

 یھب وک آپ اب ےس اس۔۔۔۔۔ںیل نس ن ات ریمی دہعف ای   اصح   ن االج

۔۔۔۔۔۔ےہ رطخہ  

۔۔۔۔اھت دےھکیاجراہ اوکس یہ ےس ےصغ ونہز ن االج  

  ھچک وک یٹیب ریمی نکیل

ے

۔۔۔۔ےہ ںیہن وصقر وکیئ اک اس انہک م  

ر۔ وہا اتچنیھک وک اس وچدیکار اور۔۔ راہ اتخیچ ونردنی
م
۔۔۔۔۔دن ا خٹپ رک ال ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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  اک دورہپ

ے
ے

۔۔۔۔۔ اھت وق  

۔۔۔۔یھت مگ ہںم وسوچں یھٹیب رپ ڈیب اہہین  

۔۔یھت ریہ گل وھبک۔ اب وک اس۔۔۔اھت اھکن ا ںیہن ھچک ےن اس ےس لک  

ر ےس رمکے اور ایھٹ وہ ےس رغض یک اھکےن ھچک
م
۔۔۔۔۔ یئگ یلچ ن اہ  

ر
م
  اھٹیب رپ وصےف زوار ن اہ

 
 
۔۔۔۔اھت راہ یپ رگیسی  

۔۔۔۔۔۔۔یئگ یلچ رطف یک نچک اور داھکی رظن ای   وک اس ےن اہہین  

۔۔۔ایگ الچ ےھچیپ ےک اس یھب وہ۔۔۔۔۔۔داھکی اجےت اےس ےن زوار  

۔۔۔۔وک اجن ریمی ےہ یگل وھبک  

دےت ھچک ےس نچک اوکس ےن زوار

ن 

۔۔اہک وت داھکی وہےئ ڈوھی  

م

م
م
مم
ہ

۔۔۔۔  

ااجےن وک اہہین

ن

۔۔۔۔ وہیئ رشدنمیگ ویکں ن  

ر ہںم
م
ا ےس ن اہ

ن

۔۔۔۔۔وہں الداتی اھکن  

ر وہےئ ےتہک ہی زوار
م
۔۔۔اجےناگل ن اہ  

۔۔۔۔داھکی رطف ایکس ےن زوار رپ ےنہک ےک اہہین۔۔۔۔۔۔ںیہن  
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۔۔۔۔ویکں  

ا یگ انبولں وخد ہںم

ن

۔۔۔۔اھکن  

دےن ھچک ےس رھپ اور اہک ےن اہہین

ن 

۔۔۔یئگ گل ڈوھی  

۔۔۔آن ا  نپاس ےک اس زوار  

۔۔۔ومڑا رطف اینپ اےس رک ڑکپ اہھت اک اس  

۔۔۔۔۔راہ داھکی وک اہھت ےک اس ےلہپ  

  وہیئ یتلج رھپ اور

 
 
۔۔ دی رھک اورپ ےک اہھت ےک اس رگیسی  

۔۔۔۔یئگ لکن وتخیچ یک اہہین  

۔۔۔۔۔زیلپ۔۔۔۔وھچڑںی اہھت ریما زوار۔۔۔۔۔۔۔۔آآآ  

۔۔۔اہک وہےئ ےتچنیھک اہھت ےن اہہین  

  ڑکپے ےس وبضمیط اہھت اک اس زوار نکیل

 
 
د رپ اس وک رگیسی ری 

ن

 دن اےن م

۔۔۔اگل  

 ۔۔۔۔

۔۔۔آےئگ آوسن ہںم آوھکنں یک ہین اہ  

  رک دھکی رطف ایکس ےن زوار

 
 
۔۔۔اکنیھپ دور وک رگیسی  
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   ےس اےسوخد رک رموڑ ےھچیپ ےک رمک یک اس اہھت اک اوراہہین
 
ی ر

ے

۔۔۔۔۔۔۔ایک ف  

ا اھت اہک ےس مت ےن ہںم

ن

۔۔۔ن  

ھااری اب

م

ے

ت

۔۔۔۔ آےئ ہن آوسن ہںم آوھکنں    

۔۔۔۔۔اہک وہےئ رکےت اصف آوسن ےک اس ےن زوار  

۔۔۔۔ روےک آوسن اےنپ لکشمب ےن اہہین  

۔۔۔۔ایگ سھپ ہںم ےلگ ےک اس دنھپا ای   اک آوسنؤں  

   اےس زوار
 
ی ر

ے

 رک وسحمس رپ رہچے اےنپ اسںیسن یک زوار وہ ہک اانت۔۔۔۔ وہا ف

۔۔۔ یھت ریہ  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔زیلپ زوار  

۔۔۔۔۔یک وکشش یک رکےن دور اےس رک رھک اہھت رپ دنکوھں اےکس ےن اہہین  

۔۔۔۔۔وہا دور ےس اس زوار  

ر اور۔۔۔وھچڑا اہھت ااکس
م
۔۔۔۔ایگ لکن ن اہ  

۔۔۔۔آیئگ ہںم رمکے ےس نچک اہہین  

۔۔ ۔ یگل روےن اور  
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رم سک ےھجم
 
۔۔۔۔۔اہلل ریمے ےہ ریہ لم زسا یک چ  

۔۔۔۔یگل وسےنچ روےت روےت اہہین  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔اھت راہ اکٹ رکچ ہںم رمکے اےنپ ےس رپاشیین یلع  

اہلئ وہ

ن

۔۔اھت راہ وسچ ھچک یک    اکنےنل ےس واہں وک ن  

 

ن

ربیک ای   ہںم زنہ ےک اس ااچی

ے

۔۔۔آیئ ی  

  رپ رہچے ےک اس

 

م
۔۔۔آیئ رکسماہ  

  حیحص یک    اس نکیل۔۔۔ےہ کیھٹ رطہقی ہی اہں

ے
ے

ا ااظتنر اک وق

ن

۔۔اگ ڑپے رکن  

۔۔۔۔وساچ ہںم دل ےن یلع  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہلئ رطف دورسی

ن

   ن
 
رشی رک اھٹ وت یکچ کھت رک رو رو ح

ن

۔  ۔۔آیئ رک وہ ف  

ر
م
۔۔۔اھت ولڈک وہ وت وھکال دروازہ یک    اجےن ن اہ  

اہلئ رک دھکی دنب دروازہ

ن

۔۔۔۔ےیک طبض آوسن ےن ن  

۔۔۔رپ ھجم ںیہن نیقی یھب اانت وک اھبیئ  

۔۔ یئگ ھٹیب رپ زنیم یہ نپاس ےک ڈیب وہ  
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ا ۔۔۔دںی  جھب وک یلع ےس دلجی زیلپ۔۔۔اہلل ن   

ا  ےںہ رےہ دھکی آپ

ن

  ںیہن اور دنبی ہی یک آپ۔۔۔ن

ے
 

رداس ۔۔۔۔ یتکس رک ی   

اہلئ ےتہک ےتہک ہی

ن

۔۔۔۔۔ ںیل ومدنے آںیھکن اور ایل اکٹ رس ےس ڈیب ےن ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ا زوار

ن

۔۔۔آن ا ہںم نچک رک ےل اھکن  

  اہہین

ے
ے

۔۔۔یھت ہںم رمکے اوسق  

 ۔۔۔

ا ےن اس

ن

رونتں اھکن رنت اور۔۔۔۔۔ ڈاال ہںم ی   لچ رطف یک رمکے رک ااھٹ ی 

۔۔۔دن ا  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔یھت یھٹیب ےک رک دنب آںیھکن اگلےئ کیٹ اسھت ےک ڈیب اہہین  

۔۔۔البن ا وک اس اور ریھک ڈش یک اھکےن اجرک اسےنم ےک اس ےن زوار  

ا۔۔۔۔اہہین

ن

۔۔۔ول اھک اھکن  

ررف زوار رک وھکل آںیھکن ےن اہہین
کی ط

 دون ارہ اور رطف یک اھکےن رھپ داھکی 

۔۔۔۔۔۔ ایل رھک رپ آوھکنں ن ازو اانپ ےک۔ رک دنب آںیھکن  
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۔۔۔ڑپی رپ اہھت وہےئ ےلج ےک اہہین رظن یک زوار  

  ای   ےس ادنر اےنپ وک زوار

 
ن

ا رکی

ے

۔۔۔۔۔وہا وسحمس زگرن  

۔۔۔۔۔وہیئ فیلکت یھب اوکس رک دھکی فیلکت یک اہہین  

ا

ن

۔۔۔۔انیل اھک اھکن  

ر ےس رمکے زوار اتہک ہی
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایگ لکن ن اہ  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔وھکںیل آںیھکن ےن اہہین دعب ےک اجےن ےک اس  

۔۔۔۔وساچ رک دھکی رطف یک اھکےن اور  

ا اب وت ےن اس

ن

ا اانپ ویکں ہںم۔۔۔۔ےہ ںیہن دسرھن

ن

۔۔۔وھچڑو انیپ اھکن  

ا ےن اہہین رک وسچ ہی

ن

ا اھکن

ن

۔۔۔۔دن ا رک رشوع اھکن  

ا اےس رک وھکل دروازہ اس اکلہ زوار

ن

۔۔۔رکسمان ا رک دھکی اھکےت اھکن  

 

ے
ے

رس رپ اہہین اےس اوسق

ے

۔۔ آن ا ی  

  یہ اےلگ نکیل
پ
۔۔۔آیئ ن ات یک دادا ہںم زنہ اےکس پ  

 ۔۔۔۔۔۔
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" وہ رےہ میتی رمع اسری ےس وہج یک ن اپ اےکس مت " 

  ےن زوار یہ آےت وسچ ہی

ے
ن

 الچ ےس واہں اور داھکی رطف یک اہہین رک سیپ دای

۔۔۔ایگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔اھت راہ رک چپ   افزلئ وکیئ اھٹیب ہںم رمکے اےنپ ن االج  

 

ن

۔۔ آںیئ ہںم دامغ اےکس ن اںیت یک دنی ونر ااچی  

۔۔وہ رطخہ ےھجم ےس سج۔۔۔۔۔۔ےہ اتکس وہ وکن  

۔۔۔۔وساچ ہںم دل ےن ن االج  

اہ ےب وک وخد رصف وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن

ن

  گ

ے

 
ای

 

 راہ وبل ااسی یک    رکواےن ن

۔۔۔۔۔وہاگ  

۔۔۔۔اگل رکےن چپ   افزلئ دون ارہ اور وکاکٹھج ایخولں س   ےن ن االج  

۔۔۔اھت ایگ ڈرھٹیب ہںم وکےن یسک ےک دل نکیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔۔ اھت آایگ ہںم وکاررٹ اےنپ دنی ونر دعب ےک ےسآےن رھگ ےک ن االج  

ا آزاد ےس لگنچ ےک زوار وک اہہین اےس ےلہپ ےس اتبےن یھب ھچک وک ن االج

ن

 رکوان
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۔۔۔۔۔اھت  

  وہ ہک اھت اتپ ںیہن یھب ہی وت اےس

ے
ے

۔۔۔۔ےںہ اہکں اوسق  

اہلئ ےن اس یک    اگلےن اتپ

ن

 اجراہ دنب ربمن ااکس نکیل یک اکل رپ ربمن ےک ن

۔۔۔۔۔اھت  

۔۔۔۔المیئ اکل وک یلع ےن اس رک وسچ ھچک  

ر ھچک ۔۔۔۔۔یئگ رکیل یپ  اکل دعب دی   

۔۔اٹیب یلع۔۔۔۔۔۔ ولیح  

 ےس دلجی ےن دنی ونر یک یپ  اکل یہ ےسیج ےن یلع

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک  

۔۔۔۔۔۔۔ےںہ رےہ گل رپاشین۔۔۔۔۔۔ الکن وہا ایک  

ری تہب ای  ۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب

 

۔۔۔۔ےہ آیئگ تبیصم ی   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک ےس رپاشیین ےن دنی ونر  

۔۔۔۔۔۔الکن وہا ایک  

راشین یھب یلع
م
۔۔۔۔۔وہایگ ہ  

۔۔۔۔۔ آاجؤ وکاررٹ مت۔۔۔۔۔اٹیب ںیہن اےسی  
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ا ہںم ےہ کیھٹ ااھچ

ے

ر رپ اس رپاشیین اینپ ےن یلع۔۔۔۔۔وہں آن
م
 وہےن ہن اظہ

۔۔۔۔۔ڑپا لچ رطف یک وکاررٹ ےک رک دنب اکل اور۔۔۔۔دی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ازش

ن

۔۔۔۔۔۔۔ےھت ےھٹیب رپ لبیٹ یک اھکےن ارالسن اور ن  

ازش

ن

ا ےن ارالسن۔۔۔۔ن

ن

ازش رک روک اھکن

ن

۔۔۔داھکی رطف یک ن  

ازش

ن

ا یھب ےن ن

ن

۔۔۔داھکی رطف ایکس رک روک اھکن  

۔۔۔۔ یج  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔رےہ ایتر لک دانی ہک ےس ن  

ا ےس رھپ ےن ارالسن

ن

۔۔۔۔رکدن ا رشوع اھکن  

۔۔۔۔۔۔ویکں نکیل  

ازش

ن

۔۔۔۔۔اہک وہےئ دےتھکی رطف یک ارالسن ےس رظنوں وساہیل ےن ن  

  ای   اےنپ ےن ہںم

ے

ازش یک    اھبیئ ےک دوس

ن

 ولگ وہ۔۔۔۔۔یھت یک ن ات یک ن

۔۔۔۔دن ا وجاب ہںم ادناز ےس اسدہ ےن ارالسن۔۔۔۔۔ےںہ آرےہ دےنھکی لک  

ازش

ن

۔۔۔۔۔ےہ وایل ےنلٹ الب ہک وہیئگ وخش یھب ن  

ا ڑلاک وےسی

ے

۔۔۔۔۔ےہ ایک رکن  
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ازش

ن

۔۔۔۔۔اچاہ وپانھچ یک    اافنرنشیم اینپ ےن ن  

۔۔۔۔۔ےہ ںیہن امہ ےیل اہمترے اجانن ہی  

ا  رھپ اور داھکی اوکس رظن ای   ےن یلع

ن

۔۔۔۔وہایگ رصموف ہںم اھکےن اھکن  

ازش

ن

۔۔۔۔یئگ رہ رک ےل ہنم اس اانپ ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔ اھت وموجد ہںم وکاررٹ اےکس اسھت ےک دنی ونر یلع  

۔۔۔ یھت اتبدی ن ات اسری وک اس ےن دنی ونر  

۔۔۔اھت آراہ ںیہن یہ نیقی اےس وت ےلہپ  

  
 
 یھب وک یلع وت۔۔۔۔۔۔۔۔ وہایگ اکایمب ہںم دالےن۔ نیقی وک اس دنی۔ ونر ح

۔۔۔۔۔۔۔یئگ گل رکف یک اہہین  

۔۔۔۔۔۔۔۔وک اہہین اگ دے امر وہ ےہ ایکاتگل وک آپ  

وپاھچ ےن یلع  

۔۔۔۔۔۔رکو دمد ریمی زیلپ مت اٹیب۔۔ ۔۔۔ےہ ڈر اک ن ات ایس ےھجم۔۔۔۔۔۔اہں  

۔  ۔۔۔۔۔۔۔وہیگ ہںم احل سک یٹیب ریمی اتپںیہن  

رکےت رکےت ن ات  
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۔۔۔۔۔۔۔آےئگ آوسن ہںم آوھکنں یک دنی ونر  

۔۔۔۔ اھبنسال اوکن ےن یلع  

  رپاشین آپ

ے

۔۔۔۔۔۔الکن وہں م  

۔۔۔۔۔ ےگ ںیل اکنل رضور لح وکیئ ہن وکیئ ااکس مہ  

  اہجں اور

ے

 ےل ںیہن وت اجن یک یسک مک از مک وہ وت وک زوار وہں اجاتن ہںم ی

۔۔۔۔۔اگ  

۔۔۔ اٹیب اوکس اجےتن ںیہن ولگ مت  

۔۔۔۔ اھت بک یہ داھکن ا روپ ایلص اانپ ےن اس اسےنم ےک ولوگں مت  

۔۔۔۔۔اہک ہںم ےجہل اداس ےن دنی ونر  

  حبص ہںم۔۔۔۔۔ وہں ہن رپاشین آپ ایھب۔۔۔۔۔۔ااھچ

ے

 رک اکنل لح وکیئ ی

۔۔۔اگ اتبؤں رضور  

۔۔۔۔۔اٹیب رکشہی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ڑپا لچ رطف یک رھگ اےنپ یلع رک دے یلست وک دنی ونر  

۔۔۔۔۔وہایگ اکلہ یھب وبھج اک دل ےک دنی ونر دعب ےک اتبےن س   وک یلع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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 راہ وسچ ہںم ن ارے ےک آوسنؤں ےک اس اور اہھت ےلج ےک اہہین ن ار ن ار زوار

۔۔۔۔۔۔اھت  

 یہ اےلگ نکیل۔۔۔۔ داتی کٹھج وک ایخولں اےنپ رک وسچ اک دادا اےنپ وہ ن ار ن ار

ا وہ احوی رپ دامغ ےک اس رھپ ایخل وہ ےحمل

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔اجن  

۔۔۔۔۔ایگ ڑپھ رطف یک رمکے اور ااھٹ وہ آرک گنت  

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت ریہ وس یٹیل ہںم وکےن ای   ےک ڈیب اہہین ہںم رمکے  

۔    ۔۔۔ایگ ھٹیب آرک رپ اسڈیئ دورسی یک ڈیب اسھت ےک اہہین زوار  

۔۔۔۔۔ آن ا ایپر تہب رپ اہہین وہیئ وسیت یس وصعمم اےس  

  اس

ے
ے

۔۔۔۔اھت راہ نپا رک ںیہن اقوب وک دل اےنپ یھب رک اچہ وہ وق  

  وہ ہک  اھت اچاتہ ںیہن یہ وسانچ ہی وہ

ے
ے

 راہ رک ایک اوسق

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

۔۔۔ ایل ہںم اہھت اےنپ اہھت وہا الج اک ےناہہین اس  

ی لف وک زوار رک اکوسچ فیلکت یک اہہین
ک

ے

ی
۔۔۔۔۔ وہیئ   

۔۔۔۔۔راھک رپ ن اولں ےک اہہین اہھت ای   ےن اس  
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۔۔۔۔۔۔ اہہین وسری  

ا س   ہی ہںم

ن

۔۔۔وہں وبجمر ہںم نکیل۔۔۔۔۔۔ اچاتہ ںیہن رکن  

۔۔۔۔اگ داھکؤں ہنم ایک وک اجن دادا ہںم وت ایک ہن ےن ہںم ہی  

۔۔۔۔راھک اسھت اےکس دون ارہ وک اہھت اےکس ےن زوار  

 ایگ ٹیل رک اکٹ رس ےس دنکےھ اےکس یہ اسھت اےکس اور

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ھچک  دنب آںیھکن رھپ۔۔۔۔۔راہ اتکت وک تھچ وییہن وھکےل آںیھکن دی 

۔۔۔۔۔رکںیل  

 ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔وھکںیل آںیھکن ےن اہہین دعب ےک رکےن دنب آںیھکن یک اس  

۔۔۔رگا رک لکن آوسن ای   ےس آھکن یک اس  

۔۔۔۔رکںیل دنب آںیھکن ےن اس رھپ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔۔۔۔یھت اھچیئ ادنریھی یک رات ایھب رپ آامسن  

۔۔۔۔۔۔ یھت آریہ آواز یک اذاونں یک رجف ںیہک دور  
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۔۔۔یھت ریہ نس اذاںین ےیک دنب آںیھکن اہہین  

ر ھچک    دعب ےک دی 
 

ادنب آواز یک اذان ح

ن

۔۔۔۔۔ وہیئ آن  

اریکی اور

ے

ے ن

ن

ی

 

ھی
پ
ج

۔۔۔۔۔یگل   

۔۔۔۔۔۔۔یئگ یلچ رکےن ووض اور ایھٹ اہہین  

۔۔۔۔۔۔آیئ واسپ ےک رک ووض  

۔۔۔۔۔یگل ڑپےنھ امنز رک اھچب امنز اوراجء  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔ااھٹےئ اہھت یک    داع وت۔۔۔۔۔۔ وہیئ افرغ رک ڑپھ امنز  

۔۔۔۔۔ڑپںی کلھچ اایتخر ےب آںیھکن وت  

ا اہلل ن  ! 

 ویکں وک ن ان ا ےک زوار ےن ن ان ا ریمے اجیتن ںیہن ہںم

اریمے ےہ راہ دھکی وت وت نکیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امرا

ن

 ہںم س   اس۔۔۔۔۔ اہلل ن

۔۔۔۔۔۔ےہ ںیہن وصقر وکیئ ریما  

۔       ۔۔۔۔ےہ دھک ےھجم اک اس ےہ روہی وج اسھت ریمے اک زوار  

ا اکھج رطف یک ایس یھب رھپ دل ریما نکیل

ے

۔۔۔۔۔۔ےہ اجن  
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ا ےھجم وہ

ن

۔۔۔۔ ےہ وبقل ےھجم وہ یھب رھپ نکیل۔۔۔۔۔۔ ےہ اچاتہ امرن  

ر ےس دل ےک زوار۔۔۔۔۔۔۔۔امکل ریمے
م
 اےس اور اٹمدے وک دینمش یک مسق ہ

۔۔۔۔۔آنیم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دے انب زوار ےلہپواال  

۔۔۔۔۔۔ریھک ےک رک ہت امنز اجء وت وہیئ افرغ وہ رک ڑپھ امنز  

۔۔۔۔۔یئگ ٹیل آرک نپاس ےک زوار دون ارہ اور  

۔۔۔۔وسیئگ رک رھک رس رپ دنکےھ ےک اس اور داھکی وک رہچے اےکس ےس ایپر  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دی زگاری ہںم شکمشک رات اسری ےن یلع  

اہلئ رطف ای  

ن

ا وک اہہین رطف دورسی وت ن

ن

۔۔۔۔۔ اھت اچبن  

۔۔۔۔۔۔۔۔ایگ وس وک رات وہ رکےک ہلصیف ھچک  

  ای   ےلہپ ےس س   وت ااھٹ حبص

ے

۔۔۔۔ یک اکل وک دوس  

اہلئ اےس

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اتبن ا اتپ اک رھگ ےک ن  

  ای   ای   ےھجم
پ
 وکن۔۔۔۔۔۔۔ ےہ آراہ ہںم رھگ وکن۔۔۔۔۔۔اچےیہ ربخ یک پ

۔۔سب رانہ اچنہپےت ربخ یک س  ۔۔۔ےہ اجراہ  

۔۔۔۔۔اگ وھبولں ںیہن ااسحن اہمترا رمع اسری ہںم  
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 ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔اھبیئ یلع اسیک ااسحن  

۔۔۔۔۔اجںیئ وہ رکف ےب سب آپ  

۔۔۔۔ آیئ آواز ےس رطف دورسی یک وفن  

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ایل اسسن اک وکسن ای   اور دنبیک اکل رک ہک رکشہی ےن یلع  

 ۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔المیئ اکل وک دنی ونر  

ر وھتڑی ہںم ۔۔۔۔الکن وہں راہ چنہپ وکاررٹ ہںم دی   

۔۔۔۔۔۔اگ رےیہ وےںہ آپ  

رشی اور یک دنب اکل اےنس ےتہک وک دنی ونر

ن

 لکن رطف یک وکاررٹ رک وہ ف

۔۔۔۔ایگ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ازش

ن

ارپ ای   ہںم اہھت ےک اس۔۔۔۔۔۔۔وہیئ دالخ ادنر رک وھکل دروازہ ن

 

 ش

۔۔اھت  
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 ۔۔۔۔

اہلئ

ن

۔۔۔۔ وہیئگ ڑھکی رک دھکی وک اس ن  

ازش

ن

ارپ ےن ن

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکنیھپ رپ ڈیب ش  

۔۔۔۔۔ اجؤ وہ ایتر رک نہپ ڑپکے ہی ےس دلجی  

ازش

ن

۔۔۔۔یگل اجےن رک ہک ہی ن  

ویکں؟؟ نکیل  

اہلئ

ن

۔۔۔اچیہ وپینھچ وہج ےن ن  

ازش

ن

ری رطف یک اس ن

 

  نپاؤں ےس رس اےس ےس رظن زنطہی ای   اور م

ے

 ی

۔۔۔۔۔۔۔۔داھکی  

۔۔۔۔۔۔ ےیل ایس ےںہ آرےہ ولگ ھچک دےنھکی ںیہمت  

ازش

ن

۔۔۔۔۔۔اہک رک ابچ ظفل ای   ای   ےن ن  

۔۔۔۔ وہیگن ایتر ںیہن ہںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن  

  رک ںیہن ااسی ولگ آپ

ے

۔۔۔۔۔۔۔اسھت ریمے تکس  

اہلئ 

ن

راتمح ےن ن

ن

۔۔۔یک م  

ازش

ن

   ےک اس ن
 
ی ر

ے

 رک ڑکپ ہںم اہھت ای   وک اگولں ےک اس اور۔۔۔۔آیئ ف
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۔۔۔دن ا چنیھب  

۔۔۔۔۔۔۔۔ڑلیک ونس  

ا رکش وت ںیہمت

ن

 راہ رک وبقل وکیئ یھب وک وعرت رکدار دب یسیج مت ہک اچےیہ رکن

۔۔۔۔۔ےہ  

اہلئ

ن

ازش رک لکن آوسن ےس آوھکنں یک ن

ن

۔۔۔۔۔۔۔ےھت رےہ رگ رپ اہھت ےک ن  

پ  اب
پ

 ایٹپں ایسی وک اھبیئ اہمترے وت ںیہن۔۔۔۔۔۔۔۔وہاجؤ ایتر اچپ ح

۔۔۔۔۔اگ دے اکنل یہ ےس رھگ ںیھمت وہ ہک یگ ڑپاھؤں  

ازش ےس ےکٹھج ای  

ن

وھچڑا وک اس ےن ن  

ر ےس رمکے وہےئ وھگےت وک اس اور
م
۔۔۔۔۔۔یئگ یلچ ن اہ  

اہلئ

ن

۔۔۔۔دی رو رک ھٹیب وےںہ ن  

ایھٹ اھبنسیتل وک وخد رھپ  

۔۔۔یئگ یلچ رطف یک وارشوم رک ااھٹ ڑپکے اور  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔۔اھت وموجد ہںم وکاررٹ اسھت ےک دنی ونر یلع  

۔۔۔ اھت اکرظتنم وبےنل ےک اس اھٹیب اس رپاشین دنی ونر  
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۔۔۔۔ےن مت وساچ ایک۔۔۔۔۔۔۔۔اٹیب  

۔۔۔۔۔۔۔ یک رشوع ن ات یہ وخد ےن دنی ونر  

 ایگ ےلرک اہکں وک اہہین زوار ہک اتپ ںیہن یھب ہی وت وںمہ۔۔۔۔۔الکن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ  

ا اتپ یہی ےلہپ ےس س   وںمہ

ن

۔۔۔۔۔ےہ وگلان  

۔۔۔۔ےگ وگلاںیئ اتپ ےسیک ہی مہ اٹیب۔۔۔۔نکیل  

 ڑپے اتبین اچسیئ اسری اںیھن رک اج رھگ ےک ن االج رھپ دہعف ای   وک آپ

۔۔۔۔۔۔۔۔یگ  

  اتب وںمہ وےںہ

ے

۔۔۔۔ےںہ اہکں اہہین اور زوار ہک ےںہ تکس  

۔ اگ رکوں وکشش یک اتبےن اوکن رھپ دہعف ای   ہںم۔۔۔۔۔۔۔اٹیب ےہ کیھٹ

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ڑپا لچ رطف یک رھگ رک دے یلست یک دمد اوکن رھپ یلع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  رپ اےنپ وک اہہین ےن اس وت وھکیل آھکن حبص یک زوار

 

۔۔۔وہیئ ریحاین رک دھکی ل   

ر ڈیب رک ااھٹ ےس دنکےھ اےنپ وک رس ےک اہہین ےن اس
م
۔۔۔۔۔۔۔راھک ہ  
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۔۔۔۔اگل وسےنچ ہںم ن ارے ےک ن ات وایل رات اینپ اور  

ا تبحم ےس اہہین وہ ہک اھت رکایل وت وبقل ہی ےن اس

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ رکن  

۔۔۔ اھت اتکس رک ںیہن ارتعاف اک ن ات اس یھبک وہ ےس وہج یک دادا اےنپ نکیل  

 ۔۔۔۔

۔۔۔۔داھکی وک اہہین رظن ای   ےن اس  

  ایس

ے
ے

۔۔۔۔یگل ےنجب یٹنھگ یک ومن الئ ےک اس وق  

۔۔۔۔یھت اکل یک اجن دادا۔۔۔۔۔ داھکی رک ااھٹ ومن الئ ےن اس  

 ۔۔۔۔

ر ےس رمکے اور یک یپ  اکل ےن اس
م
۔۔۔۔۔ ایگ الچ ن اہ  

۔۔۔۔اجن دادا یج  

۔۔۔۔۔اٹیب زوار  

۔۔۔۔ راہ وہ ںیہن ےس مت یھب وہ اور اھت اہک اکم ای   ےس مت  

۔۔۔۔وہےئگ رشوع رکےتیہ یپ  اکل ےج زوار وت اجن دادا  

۔۔۔۔۔۔ اکم وہں راہ رک ہںم۔۔۔اجن دادا  
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۔۔۔۔اکم ہی وہاگ متخ بک  

 

ے

م
ادی واجہ

 

۔۔۔۔۔ اتکس رک ںیہن عنم اوکس ہںم اور۔۔۔۔ےہ راہ رک دلجی یک    ش  

۔۔۔۔۔اٹیب  

 اجےئ کھج ےس رشم رس ریما وت۔۔۔ ایل ہن دبہل رک امر وک ڑلیک اس ےن مت ارگ

۔۔۔اگ  

۔۔۔۔اگ نپاےئ لم ںیہن وکسن یھب وک روح یک اہمترےن اپ اور  

 اک زوار ےس دونں یئک اںیھن ویکہکن۔۔۔۔۔یک وکشش یک ااسکےن اےس ےن ن االج

۔۔۔۔ اھت راہ گل دبتلی روہی  

 ۔۔۔۔

ر وخن رھپ دہعف ای   ہںم آوھکنں یک زوار

ے

۔۔۔۔آن ا ای  

۔۔۔اھت انیل دبہل ےس اہہین ےن سج۔۔۔۔ایگ نب زوار ویہ ےس رھپ وہ  

 ۔۔۔۔

  رکف آپ

ے

۔۔۔۔۔اجن دادا رکںی م  

۔۔۔۔۔اگ وہاجےئ دلجی تہب اکم ہی اب  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک وہےئ دےتھکی وک ےطقن ای   رپ وطر ارادی ریغ ےن زوار  
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 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔آ ےک رک اکم ہی ےس دلجی اب۔۔۔۔۔ اٹیب ریما رہ اتیج  

ادی ریتی ےس یہ آج ہںم

 

ا رشوع ایترن اں یک ش

ے

۔۔۔۔۔وہں رکوان  

  ےن ہںم

ے

م
۔۔ ےی دن ا وبل اک ےتفہ ایس وک واجہ  

 ۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ اجن دادا نکیل  

ا ارتعاض ےن زوار رپ ن ات اس

ن

۔۔۔اچاہ رکن  

۔۔۔۔ ےہ یک اہں اوکس ےن ہںم ےس امن تہب۔۔۔۔۔اٹیب دوھکی  

۔۔۔۔۔رکوےگ ںیہن رشدنمہ ےھجم مت ےہ نیقی ےھجم ویکہکن  

ی دادااجن

ل

ن

ی

 

س

ر رپ گنلیم کیلب اومی

ے

۔۔۔۔ےھت آےئ ای  

۔۔۔۔اجن دادا یج  

۔۔۔اکس ہک یہ اانت سب زوار  

۔۔۔۔۔۔ یئگ دی رک دنب اکل دعب ےک اس  

 ۔۔۔۔۔۔
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۔۔۔۔۔ اگل اگبڑےن ن ال اےنپ ےس رپاشیین زوار  

۔۔۔۔ ایگ ہںم رمکے ےس ےصغ وہ  

۔ ۔۔۔۔۔یھت وسریہ ایھب اہہین  

  اانپ ےن اس

 

پ

    اینپ اےس اور اکنال پ
 

۔۔۔ ایل رھک ہںم ح  

رالچ ےس رمکے ڈاےل رپ اہہین رظن ای  
م
۔۔۔۔۔ایگ ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ازش

ن

اہلئ ن

ن

۔۔۔۔۔۔ آیئ اورپ ےنیل وک ن  

  زبس

ن

ل ےنہپ وسٹ اک رن
ی لک
ازش وہ ےیک دوہٹپ رپ ،رس ہںم لح   ےس اسدہ ،

ن

 ن

۔۔ یھت ڑھکی ایتر یک    اجےن اسھت ےک  

 آےئ الزیم اجےن ےل وک اس یلع ہک یھت ادیم ہی ںیہک یھب ایھب ہںم دل

۔۔۔۔اگ  

ازش

ن

۔۔۔۔۔۔داھکی رظن ای   اوکس ےن ن  

۔۔۔۔اہک وک ےنلچ اسھت اےنپ رھپ اور  

ازش

ن

اہلئ وت ےلہپ ن

ن

۔۔۔۔ یئگ ہںم نچک رک ےل وک ن  

اہلئ ڈش ای  

ن

 دورسے اور اچےئ ہںم سج۔۔۔۔۔۔امھتیئ ہںم اہھت ےک ن
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۔۔۔۔۔ ےھت ےئگ رےھک ولازامت  

ر رک ےک وک اس رھپ
م
۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آیئگ ن اہ  

۔۔۔۔ےھت وموجد امہمن س    

  اےنپ ارالسن

ے

۔۔۔۔اھت راہ رک ن ات ےس دوس  

اہلئ یک    اھبیئ اےنپ وج

ن

۔۔۔۔۔آن ا امےنگن اہھت اک ن  

رے اےنپ ہںم رہش اھبیئ اک اس  وہشمر ےس وہج یک ےس وہج یک اکومں ی 

اھت یھب ڑپھ ان اور۔۔۔۔۔۔اھت  

اہلئ ےن ارالسن نکیل

ن

ارےن ےس رس اےنپ وک ن

ے

 ے ان
کلی
۔۔۔۔اھجمس انمس   یہی   

۔۔۔۔۔ےھت وموجد وےںہ یھب ن اپ امں ےک ڑلےک  

 ۔۔۔

اہلئ

ن

۔۔۔۔ ریھک الرک اسےنم اےکن رٹے ےن ن  

اءاہلل

 

اءاہلل امش

 

۔۔۔امش  

ا رعتںیفی ےن امں یک ڑلےک

ن

۔۔۔۔رکدںی رشوع رکن  

اہلئ

ن

   ن
 
۔۔۔ اہک وک ےنھٹیب نپاس اےنپ اےس ےن اوھنں وت یکچ دے اچےئ وک س   ح  

 ۔۔۔۔
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اہلئ

ن

۔۔داھکی وک ارالسن دہعف ای   ےن ن  

۔۔۔۔۔۔۔یئگ ھٹیب اجرک اسھت ےک ان اور  

  رک ںیہن ربص اب وت مہ یئھب۔۔۔۔۔۔۔ےہ یچب ایپری تہب

ے

۔۔۔۔ تکس  

۔۔۔۔اہک وہےئ داھکےت ربصی ےب ےن امں یک ڑلےک  

  یک آپ۔۔۔۔۔۔یج یج

ے
ن

   ےںہ اامی
 
۔۔ اجںیئ ےل اچےہ ح  

راھوا ےن ارالسن

 

۔۔۔۔دن ا اوکنی   

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔یھت یھٹیب اکھجےئ رس یھب ایھب ن  

ادی ولگ مہ

 

ا دلجی ش

ن

۔ ۔۔۔ےںہ اچےتہ رکن  

  ےک ارالسن

ے

۔۔۔ اہک ہںم ادناز ےک اچولپیس ںے دوس  

  
 
۔۔۔ےںہ رایض مہ ےگ ںیہک ولگ آپ ح  

۔۔ اھت اجراہ المےئ اہں ہںم اہں ایکن ارالسن  

ازش

ن

۔۔۔۔۔ یھت ریہ وہ وخش ہںم دل یہ دل یھب ن  

ادی ےتفہ ایس مہ

 

ا ش

ن

۔۔۔۔۔۔ےںہ اچےتہ رکن  

۔۔۔وبیل امں یک ڑلےک  
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۔۔۔۔۔۔ےگل دےنھکی وک ارالسن ےس رظنوں بلط وجاب س   اور  

ازش ےن ارالسن

ن

۔۔۔داھکی وک ن  

ارے یھب ےن اس

 

۔۔۔۔دن ا الہ رس ہںم اابثت ےس اش  

۔۔۔۔ےہ ںیہن ارتعاض وکیئ وںمہ  

۔۔۔۔۔انسن ا ہلصیف اانپ ےن ارالسن  

اہلئ

ن

ر ااھٹ رس ےس ریحاین ےن ن
 
۔۔۔۔ داھکی وک اھبیئ اےنپ چ  

۔۔۔۔ےھت رےہ رک ںیہن وگارا یھب دانھکی رطف ایکس وت وہ  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔ایک وسحمس سب ےب تہب وک وخد ےن ن  

۔۔۔ یئگ یلچ ہںم رمکے اور ایھٹ ےس واہں وہ  

اہلئ وک یلع

ن

د ہںم رپاشیین ایکس وت۔۔۔۔ ۔وہیئ ربخ یک رےتش ےک ن ری 

ن

 ایگ وہ ااضہف م

ا ھچک اب یہ دلجی اےس

ن

۔۔۔۔۔۔اھت رکن  

راشیین
م
۔۔ اگل وھگےنم ادرھ ادرھ ہںم رمکے اےنپ وہ ےس ہ  

 ۔۔۔۔

ر

ن

۔۔۔۔وساچ اک رکےن لمع رپ اس یہ دلج اور ایل ہلصیف ای   ےن اس اکر آچ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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۔۔۔۔۔۔۔اھت وموجد رپ دروازے ےک رھگ ےک ن االج رھپ دہعف ای   دنی ونر  

 ۔۔۔۔

۔۔۔۔رکدن ا  عنم ےس  آےن ادنر اوکس ےن وچدیکار  

  تنم ایکس ےن دنی ونر نکیل

ے

 
 وبل اجرک وک اصح   ن االج دہعف ای   ہک یک امسح

۔۔۔۔۔۔ ےہ رکین ن ات امہ تہب ےن اس ہک دںی  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ ایگ نپاس ےک ن االج وچدیکار  

ایگ ڑپ ہںم وسچ وت ےلہپ  ن االج   

۔۔۔۔۔دی دے ااجزت یک آےن ادنر اوکس رھپ  

۔۔۔۔۔۔۔آن ا ادنر دنی ونر رپ ےنہک ےک وچدیکار  

۔۔۔۔ڈایل رپ اس اگنہ رھبی رفنت ای   ےن ن االج  

۔۔۔۔۔اہیں مت اب وہ آےئ ےنیل ایک  

اصح   ن االج   

۔۔۔۔وہں آن ا اتبےن ن ات رضوری تہب ای   وک آپ ہںم  

  اب آپ

ے

ر ی  

ن

  اک م

ے

۔۔۔ےںہ آںیئ ےتھجمس یہ ےھجم اقپ     
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۔۔۔۔۔۔ ےہ ریہ تگھب یھب یٹیب ریمی زسا یک یمہف طلغ اس اور  

ر نکیل  

ن

 یھب وک آپ ےس سج۔۔۔۔۔ اھت ایک ےن اور یسک ںیہن ےن ہںم لتق اک م

۔۔۔۔۔۔۔ےہ رطخہ  

ری

ن

  ےن رپن االج ن ات آچ

ن

۔۔۔۔ داھکی رطف ایکس رک وچی  

۔۔۔۔ےکس رھک ہن ہںم اقوب وک سسجت اےنپ وہ  

۔۔۔وہ ےہ وکن  

ا ےن دنی ونر

ن

۔۔۔ ایک رشوع اتبن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ےھت ےٹیب دو ےک اصح   ن االج   

را

 

ر اٹیب ی   

ن

ا ےس اس اور۔۔۔۔۔م

 

ر وھچن

ن

اوی 

 

۔۔ش  

 ۔۔۔۔۔

ر  

ن

 رکےت دنسپ تیب اےس اصح   ن االج۔۔۔۔۔۔اھت دھجمسار اور زنیہ تہب م

۔۔۔ےھت  

ر اصح   ن االج

ن

اوی 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت رکےت ایپر رطح یک وٹیبں یھب وک ش  

ریک ہشیمہ ےن اس نکیل  

ن

  م

ے
ن

 اس ہشیمہ رک دھکی ایپر ےس اس اک ن االج اور زاہی
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۔۔۔۔۔۔ یھت یک دسح ےس  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

ادی یک دوونں

 

ر اینپ ش

ن
ن

ری

ن

۔۔۔۔۔وہیئ ےس ک  

ر  

ن

ادی یک م

 

ےس رمنہ یٹیب یک اخہل اینپ ش  

 ہکبج

ر

ن

اوی 

 

ادی یک ش

 

ادہی یٹیب یک اچاچ اےنپ ش

ن

۔۔۔۔۔وہیئ ےس ن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر  

ن

۔۔۔۔۔اھت ونازا ےس ےٹیب ای   ےن اہلل وک رمنہ اور م  

ام ااکس ےن اصح   ن االج

ن

۔۔۔۔راھک زوار ن  

 ۔۔۔۔۔

ر وساےئ ےھت وخش رپ دیپاشئ یک زوار یہ ولگ س  

ن

اوی 

 

۔۔۔۔ےک ش  

ر ہک اھت ایگ وہ ااضہف اور رک دھکی ہی وت ہںم دسح یک اس  

ن

 ایگ وہ اٹیب ای   اک م

۔۔۔۔۔۔ےہ  

ر

ن

اوی 

 

ر ےن ڈارٹکوں نکیل رکوان ا العج تہب نپایئ وہ ہن اوالد وکیئ یک ش

ن

اوی 

 

 یہ ہںم ش

ر وھکٹ
م
۔۔۔۔۔ایک اظہ  
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 ےک اہہین یٹیب ای   اور ویبی اینپ دنی ونر۔۔۔۔۔اھت المزم ای   اک اصح   ن االج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت راتہ یہ ہںم رھگ ےک ان اسھت  

 ۔۔۔۔۔۔۔

ر اکم اسرا اک آسف اصح   ن االج رہتف رہتف  

ن

۔۔۔۔ےئگ رکےت وحاےل ےک م  

 ۔۔۔۔

ر

ن

اوی 

 

۔۔۔۔ اھت داھکی رک دے ومےعق دو ای   ےن اوھنں یھب وک ش  

  رپواہ ال ااہتنیئ وہ نکیل

ے

 
ای

 

۔۔۔وہا ن  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر دبن دن

ن

اوی 

 

ر رفنت یک ش  

ن

ریتھ یک    م

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت اجریہ یہ ی   

ر اایتخرات اسرے ھچک س   ایھب ہک اھت وساتچ یہی وہ  

ن

 اور وہےگن نپاس ےک م

 آےئ ںیہن ھچک یھبک اہھت ےک اس۔۔۔۔۔نپاس ےک ےٹیب ےک اس دعب ےک اس

۔۔۔۔۔۔اگ  

 ۔۔۔۔۔۔

 اک امرےن وک اھبیئ ےگس اےنپ دن ای   ےن اس ےتلج ےتلج ہںم آگ یک رفنت ایس

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ہلصیف  
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 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ اھت اھٹیب یہ ہںم وکاررٹ اےنپ اسھت ےک یٹیب اور ویبی اینپ دنی ونر  

  ہک

ن

ر ااچی

ن

اوی 

 

۔۔۔۔۔آن ا ادنر وھکےل دروازہ ش  

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔آپ اصح    

۔۔۔ایگ وہ ڑھکا دنی ونر رک دھکی وک اس  

ر

ن

اوی 

 

۔۔۔۔ایگ ڈر وہ رک دھکی وتسپل دو ہںم اہھت ےک ش  

 ۔۔۔۔۔۔۔

ر

ن

اوی 

 

راھیئ رطف یک دنی ونر وتسپل اخیل ای   ےن ش

 

۔۔۔۔ی   

۔۔  ۔راھک رپ رس ےک ویبی یک اس وک وتسپل ای   اور  

 ۔۔۔۔۔۔۔

  اس

ے
ے

ر وق
م
۔۔۔۔۔یھت وایل وہےن ن ارش اور ےھت رےہ رگج ن ادل ن اہ  

۔۔ ڑکپو وتسپل ہی  

راتمح ےن دنی ونر۔۔۔۔اصح   نکیل

ن

۔۔ یک م  
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۔۔۔۔اگ دوں امر رپ ںیہی وک اوریٹیب ویبی اہمتری وت اہکڑکپوںیہن ےن ہںم  

ر

ن

اوی 

 

۔۔اہک ہںم ادناز ےک دےنی دیکمھ ےن ش  

۔۔۔۔۔یل وتسپل ےس اہوھتں ےتپن اک ےن دنی ونر  

 ۔۔۔۔۔۔

ا ایک۔۔۔۔۔کک۔۔۔۔۔۔۔ کک

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ رکن  

۔۔۔۔۔۔۔وپاھچ وہےئ الکہےت ےن دنی ونر  

ا

ن

۔۔۔۔۔۔ےہ امرن  

ر

ن

اوی 

 

ان دنبوق رپ ویبی یک دنی ونر یھب ایھب ےن ش

ے

۔۔۔۔۔۔۔۔یھت ریھک ن  

۔۔۔۔۔۔۔وک سک  

ر  

ن

۔۔۔۔۔۔وک م  

ر

ن

اوی 

 

ر وجاب اس ےک ش
م
۔۔۔۔۔۔۔داھکی وک اس رک اھپڑ آںیھکن ےن دنی ونر ہ  

ے ےحمل ای  

 

ی
 
ی لی
ک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےہ انس طلغ ےن اس ہک اھجمس ےن اس وت   

ر ےحمل یہ اےلگ نکیل

ن

اوی 

 

 ہںم وہش وہ رپ ن ات  یک ش

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آن ا  

 ۔۔۔
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ا وہ۔۔۔۔۔۔۔اجؤ دلجی

ے

۔۔۔۔وہاگ یہ آن        

۔۔۔۔۔اتکس رک ںیہن ہی ہںم اصح    

۔۔۔۔۔رکو اانت ےہ اہک انتج  

۔۔۔۔۔۔اگ وھچڑوں ںیہن زدنہ وک یٹیب اور ویبی اہمتری وت ںیہن  

ر

ن

اوی 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک ےس ےصغ ےن ش  

ر اجؤ
م
۔۔۔۔۔۔ن اہ  

ر

ن

اوی 

 

ا رپاشین دنی ونر رپ ےنہک رک خیچ زرا ےک ش

ے

وہن  

ر داتھکی وک یٹیب اور ویبی اینپ
م
۔۔۔۔۔۔۔ایگ لکن ن اہ  

 ۔۔۔۔۔۔۔

ر دعب ےک اجےن ےک اس

ن

اوی 

 

 ےن اس ہک اہک رک آ نپاس ےک ن االج دیساھ ےن ش

ر ااھٹےئ وتسپل ہںم اہھت وک دنی ونر ایھب ایھب
م
۔۔۔۔۔داھکی اجےت ن اہ  

۔۔۔دےی لچ ےھچیپ ےک اس ےس دنمی رکف اصح   ن االج  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر

ن

اوی 

 

ریلی ای   رپ رہچے یھب ےن ش
م
  زہ

 

م
 یل ہںم اہھت وتسپل اینپ رک ےل رکسماہ

ر اور
م
ایگ لکن ن اہ  
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر  

ن

رسن یک رات م

ن

۔۔۔۔۔۔۔اھت آراہ واسپ ےس نپاریٹ ی   

۔۔۔۔۔۔اھت رپ افےلص وھتڑے ےس رھگ وہ ایھب  

۔۔۔۔رکٹان ا ےس اگڑی یک اس آرک دنی ونر ہک  

ر رک دھکی وک اس  

ن

ر ےس اگڑی م
م
یھت وہیکچ رشوع ن ارش۔۔۔۔۔۔۔آن ا ن اہ  

  مت۔۔۔۔۔۔۔دنی ونر

ے
ے

۔۔۔ اوسق  

ر  

ن

ان رپ اس وتسپل ےن دنی ونر ہک اھت اہک یہ اانت ایھب ےن م

ے

 ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔دی  

۔۔۔۔۔آوکپ ہںم اگ دوں امر  

۔۔۔۔۔۔۔۔اگ امردوں  

 یک یٹیب اور ویبی اینپ سب وت اےس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت اجراہ ےہک یہی سب وہ

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یھت رکف  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

ر  رک دھکی ویتر دبےتل اےسی ےک دنی ونر  

ن

اھجمس ہن انمس   رانک واہں ےن م  

۔۔۔۔اگلدی دوڑ ےس واہں اور  
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۔۔۔۔۔۔اھباگ ےھچیپ اےکس یھب دنی ونر  

۔۔۔۔۔۔۔یھت اجریہ ںیہن الچیئ ےس اس وگیل  

۔۔۔۔اھبےگ ےھچیپ ےک اس یھب وہ وت داھکی اھبےتگ وک دنی ونر ےن ن االج  

ر

ن

اوی 

 

وں ان یھب ش

ن

 

ے

۔۔۔۔۔اھت اسھت اسھت ےک ت  

 

ن

 ااچی

ر ےن اس  

ن

اہن اک م

 
ن

۔۔۔ الچدی وگیل اور ایل ن  

ر دیساھ وگیل  

ن

۔۔۔۔یگل اجرک ہںم رس ےک م  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہایگ استک رک رگ رپ وےںہ وہ  

۔۔۔۔۔۔ایگ رگ وتسپل ےس اہھت ےک دنی ونر  

  

ے

  ی

ے

  اس ن االج ی

ے

۔۔۔۔۔ےھت ےکچ چنہپ ی  

ارچ ےن اوھنں

 

  یک ن

 
 

۔۔۔۔امری رپ ہنم ےک اس الی  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےن مت دنی ونر  

ہک اھت اہک یہ اانت سب ےن اوھنں   

۔۔۔۔وبال ےس رپاشیین دنی ونر  
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ےن اس وہ۔۔۔۔۔۔۔۔ںیہن ےن ہںم  

ر ےن دنی ونر

ن

اوی 

 

ارہ رطف یک ش

 

۔۔۔۔۔۔اگلدی دوڑ ےس واہں اور ایک اش  

۔۔۔۔۔اھبےگ ےھچیپ یک اس یک    ڑکپےن اوکس اصح   ن االج  

۔۔۔۔اھت اکچ وہ اولھج ےس رظنوں وہ نکیل  

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔آن ا وکاررٹ ےس راےتس دورسے دنی ونر رک اھبگ ےس اہں  

۔۔۔۔۔ایگ اھبگ رہش دورسے اور ایل ےس واہں وک وچبں ویبی اینپ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔ایل اسسن رہگا ای   ےن دنی ونر رکےک متخ ن ات  

 ۔۔۔۔۔

  وت اصح   ن االج

ے

۔۔۔۔۔ےئگ ےلچ ہںم تکس  

ر ھچک ۔۔۔۔اےھٹ اھبنسےتل وک وخد وہ ہںم دی   

ر وت

ن

اوی 

 

۔۔۔۔دن ا رک لتق اک اھبیئ ےگس یہ اےنپ ےن ش  

  ایس ہک اھت اہک یہ اانت سب ےن اوھنں

ے
ے

ر وق

ن

اوی 

 

۔۔۔۔وہا دالخ ادنر ش  

ری یک ن االج

ن

۔۔۔اھت اکچ نس وہ ن ات آچ  
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 اکچ اتب اچسیئ اسری وہ ہک اھت وہایگ نیقی اےس رک دھکی واہں وک دنی ونر اور

۔۔۔ےہ  

 ۔۔۔۔

۔۔اگل اھبےنگ ےس واہں وہ  

۔۔۔۔۔ایل دوبچ اےس ےن ونردنی ےحمل یہ اےلگ نکیل  

۔۔۔۔امرا رپ ہنم اےکس ڑپھت دار زور ای   اور آےئ نپاس ےک اس اصح   ن االج  

۔۔۔۔۔ ےھت آوسن ہںم آوھکنں ایکن آج  

۔۔۔۔ البن ا وک وچدیکار ےس ےصغ ےن اوھنں  

ا وچدیکار

ے

۔۔۔۔آن ا واہں وہا اھبگ  

۔۔۔۔ دلجی البؤ وک وپسیل  

 رطف ایکن ےس رظنوں وساہیل ےن وچدیکار رپ مکح ےک اصح   ن االج

۔۔۔۔۔داھکی  

ر وک دنی ونر وہ

ن

اوی 

 

۔۔۔۔اھت اکچ دھکی ڑکپے وک ش  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔اہک ایک ےن ہںم ںیہن انس ےن مت  
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۔۔۔۔اہک ہںم آواز اویچن دقرے ےن ن االج ن ار اس  

۔۔۔المن ا وفن  وک وپسیل ےس دلجی ےن وچدیکار  

  اس اجںیئ ےل

ے

۔۔۔وک اقپ  

ر ےن اصح   ن االج

ن

اوی 

 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اہک وہےئ ےتکنیھپ اسےنم اےکن وک ش  

رم سک نکیل
 
۔۔۔۔۔ہںم چ  

۔۔۔وپاھچ ےن ارسف وپسیل ای    

رم ےک لتق ےک اھبیئ اےنپ
 
۔۔۔۔۔۔ہںم چ  

۔۔۔۔یھت وہیکچ الل آںیھکن یک اصح   ن االج  

۔۔۔۔اجںیئ ےل ےسیک ریغب ےک وبثت یسک اںیھن مہ  

د مشچ ےہ ہی ۔۔۔وگاہ دی   

ارہ رطف یک دنی ونر ےن ن االج

 

۔۔۔۔اہک رکےک اش  

۔۔۔۔۔اوےک  

۔۔۔۔۔ےںہ ےلاجےت اوکن مہ رپ انبء یک کش  

  س   ہی آوکپ نکیل

ے

۔۔۔۔اگ ڑپے انہک آرک ہںم دعال  
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۔۔۔اھت اخمبط ےس دنی ونر اب ارسف وپسیل  

 ۔۔۔۔

۔۔۔۔دن ا الہ رس ہںم اابثت ےن دنی ونر  

ر وپسیل

ن

اوی 

 

۔۔۔۔۔یئگ یلچ ےس واہں رک ےل وک ش  

 ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔اگل رکچاےن رس اک اصح   ن االج  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھٹبن ا  رک اھبنسل اںیھن ےن دنی ونر ہک ےھت واےل یہ رگےن وہ  

۔۔داھکی رطف یک ونردنی ےس رظنوں بلط اعمیف ےن اصح   ن االج  

۔۔۔اہک ےن دنی ونر وہےئ ےتھجمس وہفمم اک رظنوں یک ان  

۔۔۔ یٹیب ریمی۔۔۔۔۔اصح   ن االج  

  رکف مت

ے

۔۔۔۔۔رکو م  

۔۔۔۔۔۔وہاگ ںیہن ھچک وک اس  

۔۔۔۔ےگل المےن اکل وک زوار اور دی یلست اوکس ےن اصح   ن االج  

۔۔۔۔۔۔اھت اجراہ دنب لسلسم ربمن اک اس  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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   یک اہہین
 
  وت یلھک آھکن ح

ے
ے

  اورپ ےس دورہپ اوسق

ے
ے

۔۔۔ اھت اکچ وہ اکوق  

 ۔۔۔۔۔

امئ ےن اس

 

ایھٹ ےس دلجی وت داھکی ن   

ر دوھرک اہھت ہنم
م
۔۔۔آیئ ن اہ  

۔۔۔۔۔اھت راہ دھک ںیہن ںیہک زوار اےس  

دیت اوکس ہںم رھگ وپرے وہ

ن 

اہتش رک وسچ ہی رھپ نکیل۔۔۔۔۔ریہ ڈوھی

ن

 انبےن ن

ادیئ ہک یئگ یلچ

 

ر ںیہک وہ ش
م
۔۔۔۔۔وہ ایگ ن اہ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

  بیجع زوار

 

س

م
ک

 

س
ک

  یک 

ے

۔۔۔۔۔اھت راہ الچ اگڑی ہںم احل  

ر  ڑسوکں وہج ےب وہ
م
۔۔۔۔۔اھت راہ وھگم ہ  

۔۔۔۔۔اھت اجراہ اٹھپ رس ااکس رک وسچ وسچ  

ا

ن

۔۔۔۔اھت آف وج ااھٹن ا ومن الئ اانپ ہںم اعمل ےک یھجمس ن  

۔۔۔۔۔۔المن ا ربمن اک زنکہ اور ایک آن ومن الئ ےس دلجی ےن اس  

 اکل ےس دلجی ےن زنکہ رک دھکی ربمن اک زوار

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ااھٹیئ  
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۔۔زوار۔۔۔۔۔ ولیح  

۔۔۔۔اہک ےن اس اسھت ےک ادا اخص اینپ  

۔۔۔۔۔۔ےہ رکین ن ات ھچک ےس مت ےہ انلم رات آج ےھجم۔۔۔۔۔۔ زنکہ  

۔۔۔۔وہ آیتکس مت  

 بلطم طلغ اک ن ات اس یک زوار ےن اس۔۔۔۔۔۔راہ ہن اکھٹہن اک وخیش وت یک زنکہ

۔۔۔۔ایل ےل  

۔۔۔۔یتکس لم ںیہن ویکں  

۔۔۔۔۔۔ےہ انلم اہکں اتبؤ ہی سب مت  

۔۔۔۔ہںم ٹیلف ریمے  

درسی اک اس ںیھمت ہںم

 

۔۔۔۔وہں اتجیھب ای   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یگ اجؤں چنہپ ہںم۔۔۔۔۔اوےک  

۔۔۔۔۔اہک وہےئ وہےت وخش ےن زنکہ  

۔۔۔۔۔ینس ںیہن ن ات وکیئ ایلگ ایکس ےن زوار  

درسی وک اس ےک رک دنب اکل اور

 

۔۔۔اگل ےنجیھب ای   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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   وک یلع
 
اہلئ ےس ح

ن

۔۔۔اھت الچ ہتپ اک رےتش ےک ن  

   وہ

ے

اہلئ ےس ی

ن

۔۔۔۔اھت راہ وسچ اک اکنےنل ےس واہں وک ن  

  اس

ے
ے

۔۔۔۔یھت وہیکچ رات اکیف وق  

اہلئ رک ھٹیب ہںم اگڑی اور الکن ےس رھگ اےنپ یلع

ن

 لچ رطف یک رھگ ےک ن

۔۔۔۔۔ڑپا  

اہلئ اگڑی اینپ ےن اس

ن

۔۔۔۔۔ رویک ےھچیپ وھتڑی ےس رھگ ےک ن  

  رھگ ےک اس یہ دیپل اور

ے

۔۔۔۔۔۔آن ا ی  

  دویار

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔آن ا ادنر وہ رک الھپن  

اہلئ اب رخ اک اس

ن

۔۔۔۔اھت رطف یک رمکے ےک ن  

رھ ےس ڑیسیھ ےلہپ وہ اہجں

 
پ
۔۔۔اھت ایگ رک چ  

ا یہ ااسی ےن اس یھب آج

ن

۔۔۔۔۔اھت رکن  

اہلئ

ن

۔۔۔۔یھت ریہ وھگر وک ےطقن یسک ڑھکی ہںم رمکے اےنپ ن  

۔۔۔۔وہا ااسحس اک وہےن ےک یسک ےھچیپ اےنپ اےس  

اہلئ

ن

ر ےھچیپ ےن ن

 

۔۔۔۔۔ داھکی رک م  

۔۔۔۔۔۔۔اھت ڑھکا اسےنم ےک اس یلع وت  
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ے خیچ ایکس

ن

کلی

ن

ب
اہلئ۔۔۔۔دن ا  رھک اہھت رپ ہنم اےکس ےن یلع ہک یھت وایل یہ 

ن

 یک ن

۔۔۔۔۔۔ ںیئگ رہ یٹھپ یک یٹھپ آںیھکن  

۔۔۔۔اھت آراہ ںیہن نیقی اےس رک دھکی اسےنم اےنپ وک یلع  

اہلئ ےن یلع

ن

۔۔۔۔۔۔ اٹہن ا اہھت اانپ ےس ہنم ےک ن  

اہلئ

ن

۔  ۔۔۔۔۔یھت ریہ دھکی اوکس ےس ینیقی ےب ن  

۔۔۔۔۔ آےئگ مت یلع  

اہلئ

ن

 رک لکن ےس آھکن یک اس آوسن ای  ۔۔۔۔ اہک رک دھکی رطف ایکس ےن ن

۔۔۔۔۔۔۔رگا  

۔۔۔۔ایک اصف آوسن ااکس ےس اہھت اےنپ ےن یلع  

س

 س
ب

۔۔۔ےن اجن ریمی روایل تہب۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔اگ آاجےئ وکیئ وت ںیہن۔۔۔۔۔۔ ولچ دلجی ولچ ااھچ  

۔۔۔اہک وک آےن اسھت اےنپ ےس دلجی اوکس ےن یلع   

اہلئ

ن

ے ڈنکیس ای   ہک یگل یہ اجےن اسھت ےک یلع ن

 

ی
 
ی لی
ک

۔۔۔۔رویک   

۔۔۔۔یلع ٹنم ای     

۔۔ ۔۔داھکی رطف ایکس ےن یلع  



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

170 

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔۔ااھٹن ا اکذغ اور نیپ ای   ےن ن  

۔۔۔۔ڑپی لچ اسھت ےک یلع رک وھچڑ وےںہ وک اکذغ اور اھکل ھچک رپ اس  

ر ےچین ےس ڑیسویھں دوونں وہ

ے

  دویار رک ای

ن

ر رک الھپن
م
 اگڑی یک یلع اور آےئ ن اہ

۔۔۔ےئگ ھٹیب آرک ہںم  

۔۔۔۔۔ایک رطف یک وکرٹ رخ اک اگڑی اینپ ےن یلع  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔یھت ریہ رک ااظتنر اک زوار یھٹیب ہںم ٹیلف ےس بک زنکہ  

ام اک آےن ہک اھت زوار نکیل

ن

۔۔۔۔۔اھت راہ ےل ںیہن یہ ن  

 وسحمس وھکاتل دروازہ اےس ہک یھت ریہ یہ وسچ اک اجےن واسل ایھب وہ

۔۔۔۔وہا  

۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف یک دروازے ےن اس  

۔۔۔وہا دالخ ادنر وھجاتل زوار رک وھکل دروازہ  

ر زواراینت ۔۔۔۔۔۔۔ےن مت دی اگل ویکں دی   

۔۔۔۔۔۔۔ داھکی اوکس رک ااھٹ آںیھکن الل اینپ ےن زوار رپ وپےنھچ ےک زنکہ  

ر سب ۔۔۔۔وہیئگ دی   
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ل یک رشاب ےس ہنم ےک زوار
ی 
م
س

۔۔۔۔۔۔یھت آریہ   

۔۔۔۔ ایگ ھٹیب آرک رپ ڈیب وہا اتلچ وہ  

 ھجم ےن مت یھت رکین ن ات ایک اتبؤ ہی مت۔۔۔۔۔ںیہن ن ات وکیئ ولچ ااھچ

۔۔۔۔۔۔۔ےس  

ااچیتہ ن ات یک بلطم اےنپ زنکہ

ن
ن

۔۔۔۔۔یھت س  

 ۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ن ات وکیسن  

ے وھکےل آںیھکن آدیھ ےن زوار
س
 

ھی
 
چ
م
س

ا

ن

۔۔۔۔وپاھچ رک دھکی رطف ایکس ن  

۔۔۔داھکی اوکس ےس رظنوں یس بیجع ےن زنکہ  

۔۔۔۔اھت البن ا اہیں ےھجم ےن مت یک    رکےن وج زوار ن ات ویہ  

 ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ایل اکھج رس ےن زوار  

 

ن

۔۔۔۔۔۔۔یگل آےن آواز یک ویکسسں یک زوار ااچی  

۔۔۔۔وہا ایک زوار  

ے نپاس اےکس ےس رپاشیین ےن زنکہ

ے

ھی

 

ی ی ت

۔۔۔۔۔اہک وہےئ   
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۔۔۔۔۔ایل ہںم اہوھتں اےنپ رہچہ ااکس اور  

۔۔۔۔زوار وہ رےہ ویکں رو مت  

۔۔۔۔۔یگل وہےن رپاشیین اب یھب وک زنکہ  

ا ںیہن اوکس ہںم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وک اس اتکس وھچڑ ںیہن ہںم

ن

۔۔۔۔اچاتہ امرن  

۔۔۔۔اگل رکےن ن اںیت ہںم ن ارے ےک اہہین زوار روےت روےت  

۔۔۔۔۔وک سک  

۔۔۔۔۔۔وک اہہین  

ام اک اہہین

ن

اوگاری رپ رہچے ےک زنکہ رک نس ن

ن

۔۔۔۔ آیئ ن  

  امر ںیہن ویکں مت

ے

۔۔۔۔۔۔۔ وک اس تکس  

ایک وسال دادنمشناہن تیب ےن اس ےس رطف اینپ  

۔۔۔۔۔۔ےس اس وہایگ ایپر بک ےھجم الچ اتپ ںیہن ےھجم  

۔۔۔۔۔۔۔ زنکہ ےگ ںیہک ایک دادا وت امرا ںیہن اوکس ےن ہںم نکیل  

۔۔۔۔۔۔اھت اجراہ وپےھچ دےھکی رطف یک زنکہ رطح یک وچبں وہ  

  ایکس وک زنکہ

ے

راب احل

ن

۔۔۔وہیئ وسحمس  وہیت چ  
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۔۔۔۔ول ہن نشنیٹ مت۔۔۔۔۔۔۔۔زوار ےگ ںیہک ںیہن ھچک دادا  

۔۔۔۔۔اٹلن ا رپ ڈیب اےس وہےئ اھبنسےتل اےس ےن زنکہ  

۔۔۔۔۔۔۔ایگ وس رکےت رکےت ن ات یہی زوار  

۔۔۔۔ڈایل رپ زوار وسےت رظن ای   ےن زنکہ  

۔۔۔۔یئگ یلچ رک اھٹ ےس واہں اور  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ یلع دعب ےک اکنح

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔ آن ا ےل رھگ وک ن  

۔۔۔ےھت رےہ رک ااظتنر اک یلع ےھٹیب رپاشین زہیک اور ایضء   

۔۔۔۔۔۔اھت آن ا لکن ریغب اتبےئ اوکن وک رات یلع  

۔۔۔۔۔رکدے ہن اکم طلغ وکیئ یلع ہک ےھت ےھٹیب ہںم رپاشیین ایس اب وہ  

اہلئ یلع اےنتہںم

ن

۔۔۔۔۔وہا دالخ ادنر رک ےل وک ن  

۔ ۔۔۔۔۔۔۔آےئ رطف ایکس ےس رپاشیین ایضء اور زہیک  

 یک یلع ےس رظنوں وساہیل ےن دوونں ان رک دھکی اسھت ےک وکاس ڑلیک ای  

۔۔۔۔۔۔داھکی رطف  

اہلئ ہی

ن

ادی۔۔۔۔۔ےہ ن

 

۔۔۔۔ےن مہ ےہ رکیل ش  
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۔۔۔اہک رک اکھج رس ےن یلع  

۔۔۔۔۔۔داھکی رطف ایکس ےس دصےم ےن ایضء اور زہیک  

۔۔۔۔ےہ اتکس رک یھب ااسی اٹیب ااکن ہک اھت آراہ ںیہن نیقی اوکن  

  ایھب وہ

ے

 اہھت اک دوونں ان ےن یلع ہک ےھت ڑھکے یہ ہںم اعمل ےک تکس

۔۔۔۔۔ڑکپا  

۔۔۔ن ان ا ۔۔۔۔۔ ایم  

۔۔۔۔۔۔۔ےہ طلغ رطہقی ریما وہں اجاتن ہںم  

۔۔۔۔۔۔اھت ںیہن راہتس وکیئ اور العوہ اےکس نکیل  

اہلئ

ن

ادی ایکس اھبیئ اک ن

 

۔۔۔۔۔۔۔اھت واال رکواےن ش  

۔۔رکدںی اعمف ےھجم   ن ار ای   رصف۔۔۔۔۔ ن ار ای   زیلپ ولگ آپ  

اہلئ اخرط یک ےٹیب اےنپ اور

ن

۔۔۔۔۔رکںیل وبقل وک ن  

۔۔۔۔۔۔اھت راہ رک وکشش یک اھجمسےن اوکن یلع  

۔۔۔۔۔۔۔داھکی رطف یک دورسے ای   ےن ایضء اور ذہیک  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اھت اکچ رک اکاٹیب ان وت یطلغ  

ا ن ات یک اس وہ اب نکیل

ن

 ںیہن ومہعق اک رکےن یطلغ اور وکیئ اوکس رک امن ن
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  دے

ے

۔۔۔۔۔۔۔ےھت تکس  

۔۔۔۔۔رکسماےئ رک دھکی رطف یک یلع ےس ایپر  دوونں وہ  

 وو 
کی

ن

 ی
ھی

ے

ت

۔۔۔۔ن ان ا ایم۔۔۔۔۔۔۔  

ا وخش یلع

ے

۔۔۔۔۔۔۔ایگ گل ےلگ ےک ن ان ا اےنپ وہن  

اہلئ ےس ایپر یھب ےن ذہیک

ن

۔۔۔ریھپا اہھت رپ رس ےک ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔وہیئ دالخ ادنر ےک رھگ ےس ےصغ زنکہ  

 

ے

م
۔۔۔۔۔۔۔۔ےھت رےہ رک ااظتنر ااکس ےھٹیب واجہ  

۔۔۔۔۔۔۔مت وک رات اینت یھت یئگ اہکں  

 

ے

م
۔۔۔۔وپاھچ ےس ےصغ دقرے رک اھٹ ےن واجہ  

۔۔۔۔۔۔یھت یئگ ےنلم ےس زوار  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دن ا وجاب ےن زنکہ ےس الرپوایئ  

  وکیئ یھب ہی

ے
ے

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک ےنلم ےہ وق  

۔۔۔۔۔۔۔رکین ںیہن ثحب وکیئ ےھجم زیلپ دادا  

۔۔۔۔ رکدںی ااکنر ےس رےتش وک دادا ےک زوار سب آپ  
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ادی ہی ہںم

 

ا ںیہن ش

ن

۔۔۔۔۔۔۔ اچیتہ رکن  

۔۔۔۔۔یگل اجےن رطف یک رمکے اےنپ زنکہ رک ہک ہی  

۔۔۔۔۔یتکس رک ںیہن ویکں  

 

ے

م
ری وہ رپ آواز یک اصح   واجہ

 

۔۔۔۔۔۔۔م  

۔۔۔۔۔۔۔ےہ وہایگ ایپر ےس اہہین اوکس ویکہکن  

۔۔۔۔۔۔۔یتکس انب ںیہن ہگج ہںم زدنیگ ایکس اب ہںم  

۔۔۔۔۔اہک ےس دھک ےن زنکہ  

 ۔۔۔۔۔اٹیب نکیل

ے

م
۔۔۔یک وکشش یک اھجمسےن اوکس ےن واجہ  

۔۔۔۔۔۔دادا زیلپ  

ےکس وہ دلجی ینتج سب آپ   

۔۔۔۔۔۔رکدںی عنم اںیھن  

رے ریغب زنکہ رک ہک ہی

 

۔۔۔۔۔۔یئگ یلچ رطف یک رمکے اےنپ م  

 

ے

م
ا اےس اصح   واجہ

ے

۔۔رےہ دےتھکی اجن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔۔ریہ رکیت ااظتنر اک زوار اہہین وک رات  
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۔۔۔۔ےھت آرےہ ہںم دل اےکس ووسےس ےک رطح رطح  

۔۔۔ اھت یھب اسیج وہ  

ر اک اس وت اھت
م
۔۔۔۔وشہ  

۔۔۔۔۔یک داع یک السیتم یک زوار ہںم دل ےن اہہین  

ا   حیحص۔۔۔۔ےہ یھب اہجں وہ۔۔۔۔۔اہلل ن 

ے

۔۔۔۔۔رےہ السم  

۔۔۔۔ںیل ومدن آںیھکن ےن اہہین ےک داعرک ہی  

ااجےن اور

ن

۔۔۔۔آیئگ دنین اےس رہپ سک ےک رات ن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ازش وت وہیئ حبص

ن

اہتش ن

ن

اہلئ دےنی ن

ن

۔۔۔آیئ ہںم رمکے ےک ن  

اہلئ

ن

وہیگ ہںم وارشوم وساچ ےن اس۔۔۔۔دیھکی ہن اسےنم اوکس ن  

اھت الھک یھب دروازہ اک اس نکیل  

ازش ےس رپاشیین

ن

۔۔۔۔رکدںی رشوع دانی آوازںی وک ارالسن رک الچ ےن ن  

۔۔۔ارالسن۔۔۔۔۔۔ارالسن  

۔۔۔۔آںیئ دلجی  

ا ارالسن رپ آواز ایکس

ے

۔۔۔۔آن ا وہا اھبگ  
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۔۔۔۔۔۔وہ ریہ الچ ویکں۔۔۔ویا ایک  

اہلئ۔۔۔۔ارالسن

ن

۔۔۔۔یئگ اھبگ ن  

۔۔۔۔دن اوہ وھپڑ مب ےن یسک ےسیج رپ رس ےن ارالسن  

۔۔۔مت وہ ریہ ہک ایک  

 رمکے اور۔۔۔۔ےہ ںیہن ںیہک وہ۔۔۔۔۔۔ایل دھکی ہںم رمکے وپرے ےن ہںم

۔۔۔۔اھت دنب یھب دروازہ اک  

 رظن یک اس یھبت۔۔۔۔۔۔ایل ہںم یھٹم وک ن اولں اےنپ ےس رپاشیین ےن ارالسن

۔۔۔۔ڑپی رپ اکذغ اس  

۔۔۔۔۔ااھٹن ا اکذغ ےس دلجی ےن اس  

ہک اھت وہا اھکل ہی رپ سج  

  ےھچیپ ریمے زیلپ ولگ آپ۔۔۔۔۔وہں اجریہ اسھت ےک یلع ہںم

ے

 آعےئ م

۔۔۔۔اگ  

ے اعمف ےھجم اور

 

ی
 
ی
 
چ
ت 

۔۔۔۔اھبیئ اگ رکد  

۔۔۔۔۔دن ا اھپڑ ےس ےصغ اور ڑپاھ طخ ےن ارالسن  

ازش ےن اس رظن ای  

ن

۔۔۔ ڈایل رپ ن  
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۔۔۔۔یھت رپواہ یک واولں رےتش وک دوونں یھت ڑھکی یس رپاشین یھب وہ  

۔۔۔اھت وہاتکس ںیہن ھچک وت اب نکیل  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

۔۔۔۔نپان ا ہںم ٹیلف وک وخد ےن اس وت وھکیل آھکن حبص یک زوار  

 وھگم اسےنم ےک آوھکنں یک اس رظنم وپرا اک رات۔۔۔۔ااھٹ وہ وہا اتلم آںیھکن

۔۔ایگ  

ااجےن وہ ہںم ےشن

ن

۔۔۔۔اھت ایگ وبل ایک ایک ن  

۔وہیگ ریہ وسچ ایک زنکہ    

۔۔۔۔۔آن ا ہںم زنہ ےک اس ایخل یہی  

رشی اور اکٹھج وک وسال اس اےنپ ےن اس نکیل

ن

ر وہرک ف
م
۔۔۔ایگ لکن ن اہ  

ا وپرا دصقم اانپ آج ےن اس ہک یل اھٹن یہی ےن اس ہںم دامغ اےنپ

ن

۔۔ےہ رکن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 دنب ربمن ااکس وت ےلہپ نکیل ےھت رےہ الم اکل وک زوار ےس رات اصح   ن االج

  ۔۔۔۔۔اھت اجراہ
 
۔۔اھت راہ ااھٹ ںیہن اکل وہ وت وہا آن ربمن ح  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 



اہاوت وبقل ےہ رھپ یھب 

 

 New Era Magazine ز زرینہ ش

www.neweramagazine.com    

180 

 ن االج ہک ےھت رےہ یہ وسچ لح ااکس ےس رپاشیین دنی ونر اور اصح   ن االج

  رپ وفن ےک اصح  

ے

م
۔۔۔۔یگل آےن اکل یک واجہ  

۔۔۔ ولیح  

  ولیح

ے

م
 ۔۔۔۔۔واجہ

ے

 
ےہ ریخی  

۔۔۔اہک وہےئ اپھچےت رپاشیین اینپ ےن اصح   ن االج  

۔۔ےس مت یھت رکین ن ات ای    

۔۔۔وبول یج  

 ۔۔۔

۔۔۔۔ےہ دن ا رک ااکنر ےس رےتش ےن زنکہ  

۔۔۔ویکں  

 

ے

م
 ےس آرام ارطسح اےکن نکیل۔۔۔ےگ رکںی واوالی تہب وہ اھت اگل وک واجہ

۔۔وہا ریحان وخد وہ رپ وپےنھچ  

  ۔۔۔البن ا یک    ےنلم وک اس لک ےن وپےت ےک آپ
 
 ےس رےتش وت آیئ واسپ ح

۔۔۔رکدن ا  ااکنر  

۔۔۔وہیگ وت وہج وکیئ نکیل  
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۔۔۔ اچیہ اجینن وہج ےن اصح   ن االج  

 اہہین وہ رصف ہںم دل ےک وپےت ےک آپ ہک ےہ دن ا ہک ےن اس

ااچیتہ ںیہن ہںم زدنیگ یک وپےت ےک آپ وہ اب ےیل ایس۔۔۔۔۔۔ےہ

ن

۔۔۔۔آن  

 

ے

م
۔۔۔۔رکدی دنب اکل رکےک متخ ن ات ےن واجہ  

۔۔۔۔رطف یک دنی ونر رھپ اور داھکی رطف یک وفن ےن اصح   ن االج  

 وہےئ وہےت رپاشین ےن دنی ونر۔۔۔۔یج اصح  ۔۔۔۔۔وہا ایک

۔۔۔۔۔۔۔۔۔وپاھچ  

ا واہں وںمہ اب

ن

۔۔ دنی ونر۔۔۔وہاگ اجن  

ر رک اھٹ ےن اصح   ن االج۔۔۔۔ولچ دلجی
م
۔۔۔۔اہک وہےئ اجےت ن اہ  

۔۔۔دن ا  لچ اسھت اےکن یھب دنی ونر  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

   زوار
 
۔۔۔۔دیھکی ہن ںیہک اہہین اےس وت اچنہپ رھگ ح  

رو ہںم رظن یک دادا اےنپ رک امر وک اہہین رصف اب رپ دامغ ےک اس

ن

ا رسچ

ن

 وہن

۔۔۔۔۔ اھت وسار  

 ںیہن دبہل اک ن اپ اےنپ وہ وت امرا ہن وک اہہین ےن اس ارگ ہک اھت راہ وسچ یہی وہ
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ردل اوکس س   اور اگ نپاےئ ےل

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےگ ںیھجمس ی   

    اینپ ےن اس
 

  ریھک ہںم ح

 

پ

دےن وک اہہین اور اکنیل پ

ن 

ر ڈوھی
م
 ایگ الچ ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔ڑپا لچ رطف یک اس وہ آیئ رظن وہیئ ڑھکی اہہین اےس ہگج ای    

۔۔۔۔اھت راہ اگل دصاںیئ یک ےہ طلغ ہی۔۔۔۔ اھت راہ روک اوکس ن ار ن ار دل  

  نکیل

ے
ے

۔۔۔اھت راہ نس یک دامغ رصف اوسق  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر،دیفس رتگن دیفس اینپ اہہین
م
  ہ

ن

راک اک رن

ن

رف وھکےل ےنہپ،ن ال ف  ڈیکھ ےس ی 

ل ڑھکی اسےنم ےک اہپڑویں
ی لک

۔۔۔یھت ریہ گل رطح یک روح ای     

۔۔۔۔۔ یھت ریہ رک ااظتنر اک زوار وہ ےس لک  

۔۔۔۔۔ایگ وہ ڑھکا آرک ےھچیپ ےک اس زوار  

۔۔۔۔الچ ہن اتپ اےس ےیل ایس اھت رطف دورسی ہنم اک اہہین  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

ا وک یسک ہںم رھگ۔۔۔۔۔۔۔ےھت ےکچ چنہپ دنی اورونر ن االج

ن

نپارک ن     

ر وہ
م
۔۔۔۔۔ےئگ رطف یک ن اہ  
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۔۔۔۔۔۔اھبےگ رطف ایکس وہ آن ا رظن زوار اںیھن ہگج ای    

ان وتسپل رپ اہہین زوار

ے

 اس۔۔۔۔اھت واال دن اےن وہ سب ریٹسر۔۔۔۔۔۔۔اھت اکچ ن

پ  اہھت ےک

ن

۔۔۔اھت راہ رک ںیہن وہ نکیل ےھت رےہ اکی  

۔۔۔۔وہا ااسحس اک وہےن ےک یسک ےھچیپ اےنپ وک اہہین  

ر ےھچیپ یہ ےسیج ےن اس

 

۔۔۔۔۔داھکی وک زوار رک م  

  ایس ےن زوار

ے
ے

۔۔۔الچدی وگیل وق  

 ۔

۔۔۔۔۔۔۔ یگل اجرک رپ دنکےھ ےک اہہین وگیل  

۔۔۔۔۔۔۔یئگ رگ رک ڑلڑھکا وہ  

۔۔۔۔ںیھت ںیلھک یھب اب آںیھکن یک اس  

۔۔۔۔یھت ںیہن ہںم وحاس و وحش وہ نکیل  

۔۔۔۔اگل دےنھکی رطف یک اہوھتں اےنپ ےس ینیقی ےب اور اکنیھپ وتسپل ےن زوار  

۔۔۔۔زوار۔۔۔۔۔زواراٹیب  

۔۔۔۔اکس رک ہن تمہ یک دےنھکی اوکن وہ نکیل یگل آےن آواز یک ن االج وک زوار  

ا ونردنی

ے

۔۔۔اگل ااھٹےن وک اہہین اور آن ا وہا اھبگ  
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۔۔۔۔۔۔ یچب ریمی۔۔۔۔۔اہہین  

۔۔۔اہہین۔۔۔۔وھکول آںیھکن  

۔۔۔۔اھت راہ ااھٹ وک یٹیب اینپ وہےئ روےت دنی ونر  

۔۔۔۔۔ےھت رےہ ہک وہےئ وھجنھجڑےت وک زوار اصح   ن االج  

۔۔۔۔۔اٹیب ےن وت ایک ایک ہی  

۔۔۔۔داھکی رطف ایکن ےس ینیقی ےب ےن زوار  

۔۔۔۔۔ےئگ رطف یک اہہین وہ  

۔۔۔۔ڈاول ہںم اگڑی اور دلجی اوکس ااھٹؤ۔۔۔۔۔۔اٹیب زوار  

۔۔۔۔دن ا مکح وک زوار ےن اصح   ن االج  

۔۔۔۔۔۔اھت آراہ ںیہن ہںم ھجمس ھچک یک زوار۔۔۔۔۔۔دادااجن نکیل  

۔۔۔۔۔۔۔ زوار وک اس ااھٹؤ دلجی۔۔۔۔۔۔رکو اانت ےہ اہک انتج  

رھ رطف یک اگڑی اصح   ن االج وہےئ ےتہک وک اس

 

۔۔۔۔۔۔ےئگ ی   

۔۔۔۔۔۔ایگ ےل رطف یک اگڑی اور ااھٹن ا ہںم ن ازوؤں اےنپ وک اہہین ےن زوار  

۔۔۔۔دن ا لچ ےھچیپ یک اس یھب دنی ونر  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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۔۔۔۔ایگ اجن ا ےل ہںم وارڈ یسنج ارمی وک اہہین رک چنہپ اتپسہل  

ر دنی ونر اور زوار،ن االج
م
۔۔۔۔ےئگ ھٹیب یہ ن اہ  

۔۔۔۔۔آن ا نپاس ےک اصح   ن االج رک اھٹ زوار  

۔۔۔۔اگل دےنھکی اںیھن ےس رظنوں بلط وجاب اور  

 اچسیئ اسری اوکس ےن اصح   ن االج وہےئ ےتھجمس وہفمم اک رظنوں یک اس

۔۔۔۔۔اتبیئ  

 اس۔۔۔۔۔۔۔۔وہ دن ا ڈال ہںم اکن ےک اس رک الھگپ ہسیس ےن یسک اگل وک زوار

۔۔۔۔۔۔دے امر وک وخد وہ ہک اھت راہ لچ ںیہن سب اک  

  بیجع

ے

  یک تکس

ے

ایگ ھٹیب ےچین وہ اتکت وک زنیم ہںم احل  

اہلئ اور یلع ہںم اےنت

ن

۔۔۔۔۔۔۔آےئگ یھب ن  

رےک اکل یھب اوکن ےن دنی ونر
 
۔۔اھت ایل الب چ  

۔۔۔۔ااھٹن ا آرک وک زوار ےن یلع  

۔۔۔ ایل اگل ےس ےلگ اوکس اور  

ری زوار ےک گل ےلگ ےک یلع ۔۔۔۔۔۔دن ا رو ےس رطح ی   

۔۔دن ا رک ایک ےن ہںم ہی  
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را یہی روےت روےت وہ
م
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت راہ دوہ  

۔۔۔۔۔۔زوار رکو ربص  

۔۔۔۔۔۔اگ وہاجےئ کیھٹ س  ۔۔۔رکو داع ےس اہلل  

۔۔۔۔۔۔۔اہک وہےئ اھبنسےتل وک زوار ےن یلع  

۔۔۔۔۔۔ڑپا لچ ےس واہں اور۔۔۔۔۔ایک اگل ےس وخد وک یلع ےن زوار  

۔۔۔۔۔۔۔ ےھت رےہ اھبنسل وک دورسے ای   ےھٹیب رپاشین تہب س    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔ایگ ھٹیب رپ اجءامنز اور ایک ووض ےن زوار  

۔۔۔اھت راہ یہ دور ےس زیچوں ان ہشیمہ وت وہ  

   ےک اہلل اےکس اوکس تبحم ایکس آج نکیل
 
ی ر

ے

۔۔۔۔۔۔۔یھت ریہ رک ف  

۔۔۔۔ااھٹےئ اہھت یک    داع اور ڑپےھ دولفن ےن زوار  

ے ںیکلپ یک اس رپ وطر ارادی ریغ

ن

گی
 
ی
 ھ
ت

۔۔۔۔۔ںیگل   

۔۔۔۔۔راہ دور ےس ھجت ہشیمہ ہںم رکدے اعمف ےھجم۔۔۔۔۔۔۔اہلل ریمے  

۔۔۔ےس رغض اینپ یھب وہ وت آن ا امےنگن ےس ھجت آج اور  
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۔۔۔ومال ریمے ےہ واال رکےن اعمف وت وت  

اوہں ریمے

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔دے شخب وک گ  

را تہب اسھت ےک اہہین ےن ہںم ۔۔۔۔ایک ی   

ااچےتہ س   وہ ےن ہںم

ن

۔۔۔۔رکایل یھب وہےئ ن  

۔۔۔۔وہں اماتگن وک اہہین اینپ سب ےس ھجت۔۔۔۔۔اہلل ریمے  

 ودعہ ہںم۔۔۔۔۔۔رکدے واسپ اہہین ریمی ےھجم دہعف ای   سب۔۔۔۔۔۔دہعف ای  

ا

ے

۔۔۔۔اگ روھکں وخش ہشیمہ اےس وہں رکن  

۔۔۔۔۔ اتکس رہ ںیہن ریغب ےک اس ہںم  

۔۔۔۔۔اگل روےن زوار امےتگن امےتگن داع  

 

ن

۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہا ااسحس اک رےنھک اہھت ےک یسک رپ دنکےھ اےساےنپ ااچی  

۔۔۔۔۔۔داھکی رک ااھٹ رس ےن اس  

۔۔۔۔اھت راہ رکسما رک دھکی رطف یک اس یلع  

وول آرپنشی
سف
سی 
سک

۔۔۔۔۔۔(اکایمب)  

اہک ےس وجش ےن یلع   

۔۔۔۔۔ایگ گل ےلگ اےکس اور ااھٹ دم ای   زوار  
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 اہلل ہںم دل یہ دل۔۔۔۔۔۔داھکی رطف یک اورپ ےن اس رک ااھٹ آںیھکن من اینپ

۔۔۔ایک ادا رکش اک  

ر۔۔۔رکمی اینت یہ ےہ وت زات یک رب وہ
م
  ہ
پ
 رطف ایکس ےک دنبے اےنپ پ

۔۔۔۔۔۔۔ےہ راتہ ہںم ااظتنر ےک رکےن وبقل داع یک دنبے اےنپ اور آےن   

۔۔۔۔۔اھت وہا آڑھکا اسےنم ےک رٹیھت آرپنشی رک ےل وک زوار یلع  

۔۔۔۔اھت زن ادہ اانیمطن اور مک رپاشیین اب رپ رہچے ےک س    

 ےس اس اںیھن ےن ڈارٹک ےیل ایس۔۔۔۔۔۔۔۔۔اھت آن ا ںیہن وہش ایھب وک اہہین

۔۔۔۔۔اھت ایک عنم ےس ےنلم  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔وہیئ ڑھکی آ نپاس ےک زوار اور یلع یھب ن  

س

ک

ن

 ی
ھی

ے

ت

اہلئ 

ن

اہلئ ےن زوار۔۔۔۔یک    آےن اہمترے۔۔۔۔۔ن

ن

 رکےت ادا رکش اک ن

۔۔۔۔اہک وہےئ  

س

ک

ن

 ی
ھی

ے

ت

  وت یھب ریمی اہہین۔۔۔۔۔۔اھبیئ اک ن ات سک 

ے

۔۔۔ےہ دوس  

اہلئ

ن

۔۔۔۔۔اہک ےس اانپتیئ ےن ن  

۔۔۔۔اھت آاکچ واسپ ہںم وٹن اینپ ےس رھپ یلع۔۔۔۔۔وھبیھب وبل اھبیھب  

ادی ےن دوونں مت۔۔۔۔۔۔ بلطم ایک اھبیھب

 

۔۔۔۔۔۔۔اتبن ا اور رکیل ش  
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۔۔۔۔اہک وہےئ دےتھکی رطف یک دوونں ےس ریحاین ےن زوار  

ادی ن ار سب

 

۔۔۔۔وہیئ ہںم احالت اےسی یہ ش  

۔۔۔۔احالت ےسیک  

۔۔۔۔۔انسیئ اہکین وپری اوکس ےن یلع  

ا رصبتہ وکیئ رپ اس زوار ہک ےلہپ ےس اس

ے

۔۔۔۔۔رکن  

۔۔۔وہےئ وتمہج س   وہ رپ آواز یک ونردنی  

۔۔۔۔ےہ آایگ وہش وک اہہین  

۔۔۔۔۔اہک وہےئ وہےت وخش ےن دنی ونر  

۔۔۔۔۔ےئگ ےلچ ادنر ےک روم س    

 ۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایپر وکس ا ن اری ن اری ےن س  ۔۔۔۔۔ںیھت وہںیئ یک دنب آںیھکن ایھب ےن اہہین

۔۔۔۔ایک  

ر ےس س  

ن

۔۔۔۔اھٹیب آرک نپاس اےس زوار ہںم آچ  

۔۔۔۔۔ایل ہںم اہھت اےنپ اہھت اک اہہین ےن اس  

۔۔۔۔۔۔داھکی اےس رک وھکل آںیھکن ےن اہہین  
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۔ ۔۔۔۔ایل ومڑ رطف دورسی ہنم اانپ اور  

۔۔۔۔۔رکدو اعمف ےھجم دہعف ای   زیلپ اہہین  

  اعمیف ویکں اب

ن

 ےںہ رےہ نب اےھچ اےنت ویکں اب۔۔۔۔۔ےںہ رےہ امن

ا ےھجم وت آپ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن

ا ےھت اچےتہ امرن

ن

۔۔۔۔۔۔ن  

۔۔ اہک رک ڑتخ ےن اہہین  

۔۔۔۔راہ ںیہن زوار وہ اب ہںم اہہین  

۔۔اہک وہےئ اھجمسےت اےس ےن زوار  

۔۔۔۔یھت طلغ ہںم اوسفس نکیل یھت ریہ ھجمس یہی یھب ہںم  

 ن ان ا اےنپ وت اچوہ مت۔۔۔۔۔ایک ےس وہج یک یمہف طلغ ای   ھچک س   ےن ہںم اہہین

۔۔۔۔۔ول وپھچ ےس  

 رطف یک ن ان ا اےنپ ےس رظنوں وساہیل رھپ اور داھکی رطف یک زوار ےلہپ ےن اہہین

۔۔۔۔داھکی  

۔۔۔۔۔انسیئ رکےک رصتخم۔ اےس اہکین یبمل ےن دنی ونر  

ر وہ ےک رک ن ات وپری

ن

۔۔۔۔ وبےل ہںم آچ  

ا اعمف ےیل اہمترے اٹیب وہں اجاتن ہںم

ن

۔۔۔۔ےہ لکشم تہب  رکن  
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۔۔۔۔وہا ہںم یمہف طلغ س   ہی نکیل  

 رکین رشوع زدنیگ وخاحشل اور یئن ای   رک الھب ن اںیت رپاین س   اب

۔۔۔۔اچےیہ  

ررف زوار ےن اہہین
کی ط

ڑر اےس وہ داھکی 
ھک

ی ک

 رک دھکی اےس یھب اہہین رکسمان ا د

۔۔۔۔۔۔۔رکسمادی  

  ہںم اتپسہل ہین اہ دن یئک دعب ےک اس

 

دم

 

۔۔۔۔ریہ ای   

ر ااکس زوار
م
ا ایخل ےس رطح ہ

ے

۔۔۔اھت رھک  

اہلئ اور یلع

ن

۔۔۔ ےھت رےتہ آےت ےنلم ےس اس یھب ن  

اہلئ اور یلع ےن زوار

ن

ادی یک ن

 

رے ہصق اک ش

ن

۔۔۔۔۔انسن ا وک اہہین رک ےل ےل م  

  اچروں

ے

  ےس رھپ دوس

 

۔۔۔۔ےھت۔وہےئگ اھک  

۔۔۔۔۔ایگ ایک ڈاچسرج وک اہہین دعب ےک رٹسی ڈیب یک دونں ھچک  

۔۔۔۔۔ آن ا رک ےل رھگ اےس زوار  

رے ےن رمنہ امں یک زوار

 

۔۔۔۔۔ایک اابقتسل ااکس ےس وجش ی   

۔۔۔۔اھت راتہ اسھت اےکن اب یھب ونردنی۔۔۔۔ےھت وخش تہب س    

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 
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ازش اور ارالسن یھب دعب ےک العج ےک رعےص ےنتک

ن

 ہن اوالد وکیئ یک ن

۔۔۔۔وہیئ  

ا ےس ےنلم اوالد اب وت دوونں وہ

ن

۔۔۔۔۔ےھت ےکچ وہ ادیم ن  

ارے ہی ےہ اتگل ےھجم
م
اوہں ہ

ن

اہلئ ےن مہ ملظ وج۔۔۔۔۔۔ےہ زسا یک گ

ن

 ایک رپ ن

۔۔۔۔ےہ زسا یک اس  

   رات ای  
 
ازش ےن ارالسن وت ےھت ےھٹیب اسھت وہ ح

ن

 رک رک اخمبط وک ن

۔۔۔اہک  

۔۔  ۔ےہ اتگل یہی یھب ےھجم۔۔۔۔اہں  

۔۔۔رپ یچب اس ےن مہ ےہ ایک ملظ تہب  

ازش

ن

المیئ اہں ہںم اہں یک ارالسن یھب ےن ن  

ااچےیہ امےنگن اعمیف ےس اس وںمہ

ن

ازش اجن

ن

۔۔۔۔ن  

۔۔۔۔وںمہ یگ رکدے اعمف وہ  

۔۔۔وںمہ یگ رکدے اعمف رضور وہ اےس وہں اجاتن ہںم ےہ نہب ریمی وہ  

اہک ہںم ےجہل ادیم رپ ےن ارالسن  

ازش

ن

۔۔۔ رکسمایئ رک دھکی اےس ن  
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اہلئ اںیھن حبص

ن

ا یھب رھگ ےک ن

ن

۔۔اھت اجن  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

اہلئ

ن

اہتش ڑھکی ہںم نچک ن

ن

۔۔۔۔ یھت ریہ انب ن  

۔۔۔۔ےھت وہرےہ ایتر یک    اجےن آسف یلع  

اہلئ وک ذہیک اور اصح   ایضء

ن

اےتش ےن ن

ن

۔۔۔ ۔اہک اک ےنھٹیب رپ لبیٹ یک ن  

 

ن

۔۔۔۔یگل ےنجب لیب یک رھگ ااچی  

۔۔۔۔ایل روک اںیھن ےن یلع وت یگل اےنھٹ ایضء  

۔۔۔۔وہں داتھکی ہںم  

۔۔۔وھکال دروازہ اجرک ےن یلع  

۔۔۔۔ریہ ہن ااہتن یک ریحت ایکس رک دھکی وک دنبوں دو اسےنم نکیل  

۔۔۔۔اھت اتکس دھکی اصف وہ رشدنمیگ رپ رہچے ےک ان  

۔۔۔آن ا ادنر رک ےل اںیھن وہ  

۔۔۔۔وہےئگ ڑھکے رک دھکی اںیھن یھب زہیک اور اصح   ایضء  

اہلئ

ن

۔۔۔یھت ہںم نچک ایھب ن  

ازش ارالسن

ن

۔ ۔۔۔۔۔۔امیگن اعمیف یک دبزیمتی اینپ ےس ان ےن اورن  
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۔ ۔۔رکدن ا اعمف اےس ےس دل ےلھک ےن اوھنں رپ سج  

۔۔۔وہ دکرھ۔۔۔۔یلع  

اہلئ

ن

ر ےس نچک البیت وک یلع ایھب ن
م
 دھکی وک اھبیھب اھبیئ اےنپ۔۔۔۔ یھت ریہ لکن ن اہ

۔۔۔یئگ رہ ڑھکی وےںہ وہ رک  

ازش اور ارالسن 

ن

۔۔۔۔آےئ نپاس اےکس رک لچ۔ن  

۔۔۔۔اسھت اہمترے ایک ملظ تہب ےن مہ۔۔۔۔ رکدو اعمف وںمہ  

ازش اور ارالسن

ن

۔۔۔ےیل وجڑ اہھت اسےنم ےک اس ےن ن  

اہ

ن

۔۔۔داھکی رطف یک یلع رھپ ڑکپا وک اہوھتں ےک دوونں ان ےن ن  

۔۔۔الہن ا رس ہںم اابثت رک رکسما ےن یلع  

۔۔۔۔رکںی ہن  رشدنمہ ےھجم رک وجڑ اہھت اےسی زیلپ آپ۔۔۔۔۔اھبیھب اھبیئ  

اہلئ

ن

۔۔۔۔ڑکپا وک اہوھتں وہےئ ڑجے اےکن ےن ن  

۔۔۔ےھت آوسن ہںم آوھکنں یک اس داھکی رطف یک اس ےن ارالسن  

اہلئ

ن

 گل ےلگ ےک اھبیئ ےس ٹھج وہ اور۔۔۔۔آےئگ آوسن ہںم آوھکنں یک ن

۔۔۔یئگ  

ازش وہ دعب ےک اس

ن

۔۔۔۔یگل ےلگ ےک ن  
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۔۔۔۔ںیھت وہںیئگ متخ رںیشجن اب ےس دولں  

۔۔۔۔ اھت وہایگ کیھٹ س   اب  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

ر

ن

اوی 

 

  یھب وک ش

ے

رار رجمم رپ وگایہ یک دنی ونر ےن دعال

ے

۔۔۔اھت دن ا دے ف  

 اٹیب ااکن اھت یھب اسیج وہ ویکہکن۔۔۔دی وہےن ہن اھپیسن اوکس ےن اصح   ن االج

۔۔۔اھت  

ر ےیل ایس

ن

اوی 

 

۔۔۔وہیئگ زسا یک تقشم ن ا دیق رمع وک ش  

اوہں اےنپ

ن

۔۔یھت رکین ہںم لیج ےن اس اب التیف یک گ  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

( دعب اسل است ) 

  ااشتحم

ے

۔۔۔دو آےن وک امہمونں۔۔وک کیک ڑیھچو م  

۔۔۔۔یھت اسرگلہ وچیھت آج یک سج یھت ریہ خیچ رپ ےٹیب اسہل اچر اےنپ اہہین  

 ریہ رک عنم ن ار ن ار اوکس اہہین اور اھت راہ رک وکشش یک اکےنٹ کیک ےس بک وہ

۔۔۔یھت  

ں نپانپا
 
ھی

ے

ی ت

ا د

ن

  امم۔۔۔ن

ے

 

ے

اےنٹ ںیہن ی

ے

۔۔۔۔ریہ دے ن  
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  وک نپانپا  اےنپ ہںم زن ان وتیلت اینپ ےن ااشتحم

ے

 
۔۔۔اگلئ اکشی  

۔۔۔۔داھکی اوکس رک وھگر ےن اہہین  

۔۔۔ایل ااھٹ وک ااشتحم ےن زوار  

ا ےگ آاجںیئ س   ایھب۔۔۔۔اٹیب 

ن

۔۔۔۔ےگ اکںیٹ رھپ۔۔۔ن  

اہلئ یلع ےس اسےنم وک زوار

ن

ازش اور ،ارالسن ،ن

ن

۔۔۔۔دےی داھکیئ وہےئ آےت ن  

ازش

ن

ساام اٹیب اسہل نیت اینپ یک ن

ے

۔۔۔اھت وہا ااھٹن ا وک ای ی  

۔۔۔یھت آریہ ڑکپے ایلگن یک ارالسن نپانپا اےنپ یھب وحرہی اسہل نپاچن  

رےھ رطف ایکس رک دھکی اںیھن اہہین اور زوار

 

۔۔۔ی   

ساام اور وحرہی ےن اوھنں

ے

 وک دورسے ای   اور اجیھب ےنلیھک اسھت ےک ااشتحم وک ای ی

۔۔۔ےگل ےنلم ےلگ  

 رک ن اںیت ہںم آوازوں وتیلت اینپ وج۔۔۔وہےئ وتمہج رطف یک وچبں س   رھپ

۔۔۔۔ےھت رےہ   

رے ےش نپانپا ےک دوونں مت نپانپا ےلیم

 

را وک نپانپا اےنپ ےن ااشتحم۔۔۔۔ےںہ ی 

 

 ےتہک ی 

۔ اہک وہےئ  

۔۔۔۔ےںہ ےلب زن ادہ نپانپا  ےلیم۔۔۔۔یج ںیہن  
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ساام

ے

۔۔۔ایک اقمہلب ااکس ہںم زن ان اینپ یھب ےن ای ی  

پ  دوونں مت
پ

رے ےش نپانپا ےک دوونں مت نپاال ےلیم۔۔۔۔ولک ح

 

۔۔۔ےںہ نیم رپس ی   

۔۔۔وہا دنلب ہہقہق اگشف کلف اک س   رپ ن ات اس یک وحرہی  

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 ❤متخ دشہ❤
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ار
م
  و یہ

 
ا ہںم ی

 

ام وفحمظ ےںہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ وہےن واےل ن

  و اینپ وںمہ
 
را ےون ی ر ای 

ن

 
 یک ںویاھکلر ےئلک(  New Era Magazine) نیم

ار
م
  و یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول ی

ن

  ۔رپ اانپ ن

 

اول

ن

ارع ۔آرےلکٹ ۔اکمل ۔ااسفہن ۔ن

 

 ۔یش

ا اچےںہ

ن

 رکوان

 

پ رک ےک دنمرہج ذ ہںموت اردو  وپس

 

ای

 

 ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ وںمہ لین

 ےںہ  جھب

ے

 ۔ تکس

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک)

 
ن

ر رحت ان   ےتفہ ےک ادنر ادنر و ی  ا ی 
 
 رک د ی

 

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م  توالصفت ی 

 ےںہ اورپ دعےئ ےئلک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی : ادارہ  ہیرکش                  

ن

 
را م    ےون ای 

 


